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الجراسي لسادة العمهم لجى شمبة فاعمية استخجام الهكيل التخبهي في التحريل 
 السخحمة االساسية في محافظة جخش

 إعجاد

 إبتيال أحسج الدغهل

 إشخاف

 الجكتهرة ساني سامي الخراونة

 السمخز

ىجفت الجراسة الحالية إلى الكذف عؽ فاعمية الؾكيل التخبؾي عمى التحريل الجراسي في مادة     

عمى  شبو التجخيبيطمبة السخحمة األساسية في محافغة جخش، حيث تؼ استخجام السشيج لجى العمؾم 

وتؼ تؾزيعيا بذكل ( طالبًا وطالبة مؽ طمبة الرف الثاني بظخيقة قرجية، 76مؽ ) مجسؾعة مكؾنة

وتؼ تجريديا باستخجام الؾكيل التخبؾي،  ولىاأل ( طالبًا وطالبة لمسجسؾعة التجخيبية38)عذؾائي إلى 

السحتؾى لكؽ دون وجؾد وكيل وتؼ تجريديا بشفذ  التجخيبية الثانيةبًا وطالبة لمسجسؾعة ( طال38)

م وباالستعانة 2022 -2021تؼ تظبيق الجراسة في الفرل الجراسي األول مؽ العام الجراسي ، تخبؾي 

 .باختبار تحريمي 

السجسؾعتيؽ خمرت الجراسة الى وجؾد فخوق ذات داللة احرائية بيؽ متؾسط درجات طمبة     
. وبشاًء عمى ىحه الشتائج تؼ تقجيؼ ولىاأل في االختبار البعجي لرالح السجسؾعة التجخيبية التجخيبيتيؽ

 .تؾعيف الؾكيل التخبؾي في التعميؼ بظخيقة مجروسةعجد مؽ التؾصيات واالقتخاحات مشيا 

 التحريل الجراسي.الكمسات السفتاحية: فاعمية، الهكيل التخبهي، 
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Abstract 

    The current study aimed to reveal the effectiveness of the pedagogical agent on academic 

achievement in science among students of the basic stage in Jerash Governorate, where the 

quasi-experimental approach was used on a group of (76) male and female students in the 

second grade in an intentional manner, and they were randomly distributed to (38) male and 

female students for the experimental group one, and they were taught using the pedagogical 

agent, (38) male and female students for the experimental group two, and they were taught 

with the same content, but without the presence of a pedagogical agent, and the study was 

applied in the first semester of the 2021–2022 academic year, using an achievement test. 

    The study concluded that there are statistically significant differences between the mean 

scores of the experimental groups in the post test in favor of the experimental group one. 

Based on these results, a number of recommendations and suggestions were presented, 

including the employment of the pedagogical agent in education in a studied manner. 

Keywords: pedagogical agent, Academic Achievment, effectiveness.
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 :الفرل األول

 خمفية الجراسة وأىسيتيا

  السقجمة

عج ميؼ في التعميؼ وىؾ كيفية تؾعيف تكشؾلؾجيا الؾسائط يجور نقاش التخبؾييؽ حاليًا حؾل ب       

مؽ صؾت، صؾرة، فيجيؾ، وغيخىا الكثيخ بظخيقة تخجم التعميؼ،  عجدة في بيئات التعمؼ اإللكتخونيالست

  نتباىيؼ وتخكيدىؼ نحؾ التعمؼ.سية سميسة، لتداعج الظمبة وتجحب اوتداعج في تحقيق أىجاف بيئة تعمي

ؼ ودور فعال في تعديد التعمؼ واالدراك يوتحتل تكشؾلؾجيا الؾسائط الستعجدة أىسية كبيخة في التعم    

الحىشي، وتؾفخ بيئة تعميسية تفاعمية تداعج الستعمؼ في الخخوج مؽ التعميؼ التقميجي وتشقمو الى تعميؼ 

مؽ الجراسات  العجيج بيشتو  (،2019خفي والسخونة )أبؾ الذيخ، مستع يستاز باالستكذاف واإلبجاع السع

ستخجام الؾسائط الستعجدة في التعمؼ اإللكتخوني إلى بعج ميؼ فييا؛ وىي التي بحثت في مجال استغالل ا

 (.2020الخسؾم الستحخكة )الدبؽ، 

ّسست الخسؾم ميؼ ججًا في التعميؼ، إذ  ستعمسيؽستغالل الخسؾم الستحخكة كؾسيمة تعميسية لما إن     ص 

عتبارىا شكاًل مؽ أشكال التخفيو التعميسي، وأداة تعميسية في العسمية التعميسية عمى أساس ا  الستحخكة

نتباه الظمبة وتدييل ميسة ق اإلبجاع لجييؼ وتسكشيؼ مؽ جحب اسيمة بالشدبة لمسعمسيؽ تداعجىؼ في خم

حتفاظ بالسعمؾمات في أذىانيؼ لفتخات وبديظة تداعجىؼ عمى اال سيؽستعمعة لمالتجريذ، وىي أيزًا مست

وتسكشيؼ مؽ معالجة السعمؾمات السخاد تؾصيميا ليؼ، ، طؾيمة، وتداعجىؼ عمى التخكيد وتشذيط أذىانيؼ
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ر التكشؾلؾجيا عيخت أدوات ، ومع تظؾ (Hidayat et al., 2019) وتديج مؽ قابميتيؼ لمتعمؼ بذكل أسخع

وىؼ أشخاص  الؾكالء التخبؾيؾن ستخجمت الخسؾم الستحخكة ساىست في تظؾيخ التعميؼ، ومشيا ججيجة ا

ستخجام إستخاتيجيات مختمفة في بيئة تعميسية ؼ التعميؼ والتعمؼ لجى الظمبة، باإفتخاضييؾن وججوا لجع

أي مكان  بإتاحة السحتؾى التعميسي ليؼ في لمستعمسيؽ تقجيؼ السداعجةو  ارشادىؼ ، مؽ خاللتفاعمية

 .(Martha & Santoso, 2019) وزمان

والؾكيل التخبؾي يعج مؽ األساليب التقشية التي تحسل طابعًا إجتساعيًا وشخريًا مؽ خالل تفاعمو     

مع الستعمؼ، وييجف إلى دعؼ السحتؾى التعميسي اإللكتخوني مؽ خالل شخريات مداعجة ومؾجية 

شة، وترسؼ لمستعمؼ في بيئات التعمؼ اإللكتخونية، وترسؼ ىحه الذخرية بإستخجام بخامج ترسيؼ معي

عمى عجة أشكال تبعًا لميجف مؽ إستخجاميا، ولمفئة السدتيجفة مؽ الستعمسيؽ وبيئة التعمؼ، وتكؾن 

 (.2020مرسسو إما عمى شكل بذخي أو خيالي أو كختؾني )األحيجب والرالح، 

جور أن يقؾم بسثابة دور مذابو ل الستعمسيؽويدتظيع الؾكيل التخبؾي مؽ خالل التؾاصل الفعال مع     

مؽ السسكؽ أن يديج مؽ الحافد  ستعمسيؽالسعمؼ، فإن وجؾد وكيل تخبؾي بترسيؼ جيج يتشاسب مع ال

لحلػ يجب عمى السرسسيؽ (، Vicneas & Zamzuri, 2019والتفاعل بيشيؼ ويؤثخ عمى دافعيتيؼ )

ص الؾكيل لذخريات الؾكيل التخبؾي أن يأخحوا في االعتبار الرمة بيؽ السحتؾى السخاد تقجيسو وخرائ

يجب إعظاء أىسية التخبؾي الجسالية بحيث تكؾن ىحه الخرائص واقعية ومشظكية قجر اإلمكان، لحا 

شخرية الؾكيل  تستخجماو (، Liew et al., 2017ستخجام ىحه الذخرية في العسمية التعميسية )ال

 (.Gulz & Haak, 2006التخبؾي في مخحمة ما قبل السجرسة إلى الجامعة )



 

 
4 

والسخحمة األساسية مؽ أىؼ وأخظخ مخاحل التعمؼ، كؾن ىحه السخحمة مؽ التعميؼ مخحمة بشاء لسخاحل     

السعمسيؽ تييئة البيئة  سخحمة يستازون بخرؾبة التفكيخ؛ مسا يتظمب مؽىحه ال متعمسيالتعميؼ األخخى، و 

يبيؼ عمى آليات خالل تجر  ىتسام بتخبية عقؾليؼ، وذلػ مؽخىؼ مشح الرغخ، واالالسشاسبة لتشسية تفكي

يجب إعظاء  (، لحلػ2020وآخخون،  ستخجام بخامج التفكيخ السختمفة )الؾرافيالتفكيخ الرحيح با

ىتسام والتخكيد عمى طمبة السخحمة األساسية لتشسية التفكيخ اإلبجاعي والبرخي لجييؼ، ومداعجتيؼ في اال

 (.2019ارف )رزق، في العمؾم والسع مؾاكبة تغيخات العرخ الحالي الدخيعة

ن إقبال الستعمسيؽ نحؾ مادة العمؾم يخجع إلى إذ إ مادة عمؼ برخي؛مادة العمؾم بأنيا تستاز و     

ي يسكؽ ستخاتيجيات التي يستمكيا السعمؼ أيزًا، والتة مؽ قبل السعمؼ في تجريديا، واالالظخيقة السدتخجم

عمؾم وتقؾية حب التعمؼ ليا )عبيجي، نحؾ مادة ال ستعمسيؽتجاىات الأن تحجث أثخ إيجابي في ا

2018.) 

ابقة عؽ بشاء شخرية وكيل تخبؾي وفي ضؾء ما سبق ومؽ خالل البحث في الجراسات الد    

عؽ فاعمية  الباحثة الكذف ارتأتفي العسمية التعميسية  ستخجام الخسؾم الستحخكة ولسا كان لو أىسيةبا

لسادة العمؾم لجى طمبة السخحمة االساسية في محافغة في التحريل الجراسي الؾكيل التخبؾي استخجام 

 جخش.
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 مذكمة الجراسة

ظمبة للكتخوني عؽ وجؾد نقص في السحتؾى الخقسي السقجم التعمؼ اإلكذفت جائحة كؾرونا واستخجام     

كان حيث  والسحتؾيات السؾجؾدة تمبية االحتياجات السظمؾبة ساليباأل عيالسخحمة األساسية، ولؼ تدتظ

ستسخار في الجراسة داخل السجرسة أو عبخ مشرة درسػ مسخحمة األساسية االر وزارة التخبية والتعميؼ لقخا

ختالف عمؼ الظمبة في ىحه السخحمة بدبب ا، وأثخ ىحا القخار عمى تستعمؼفقط دون تؾاصل بيؽ السعمؼ وال

 (.2021قجراتيؼ وعجم تداوي مدتؾياتيؼ )أبؾ قسخ، 

ساسية ىي مخحمة األساس في تكؾيؽ شخرية الظمبة وإكدابيؼ السيارات السختمفة، وألن السخحمة األ    

رادت الباحثة ألحا  (؛2021حت صمح سائخ البشاء )مؾسى، وأساس بشاء السخاحل األخخى فإن صم

تقجيؼ محتؾى رقسي ب، السخحمة ستفادة مؽ التعمؼ اإللكتخوني بذكل متكامل مع ىحهالتخكيد عمى طخق اال

 .لمسعمؼ لجور تقؾم بجور مذابوفتخاضية اشخرية  يحتؾي عمىليؼ 

ألنيؼ يعجونيا  ؛ختارت الباحثة مادة العمؾم ألن ىحه السادة غيخ مخغؾبة وغيخ محبؾبة لجى الظمبةوا    

مؽ السؾاد الرعبة لجييؼ، وكان ىشاك عجد مؽ الرعؾبات التي واجيت السعمؼ في تجريذ مادة العمؾم 

باألسساء والسفاليؼ والحقائق التي  مستمئةلمسخحمة األساسية ألن ىحه السادة غالبًا تتزسؽ مؾضؾعات 

ستخجام أساليب ججيجة ال لحاجةأدت إلى تفاقؼ ا(، مسا 2019؛ الخزق، 2020لدبؽ، تخبػ الظمبة )ا

 وأبدط. لتؾضيح السفاليؼ بذكل أسيل
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كتدييل عسمية أدوارًا مختمفة في بيئات التعمؼ وتغيخ األبحاث الحجيثة أن الؾكيل التخبؾي يمعب     

 .Bendou)التفكيخ ، وتؾجيو الستعمسيؽ ومداعجتيؼ في نحؾ التعمؼتعمؼ، والديادة مؽ دافعية الظالب ال

et al, 2017).  

د مذاعخ الظالب اإليجابية يالؾكيل التخبؾي الذبيو بالخسؾم الستحخكة في عسمية التعمؼ تعد دور  ن  إو     

ولو أثخًا ايجابيًا في رفع ميارات الستعمسيؽ  ،(Vicneas & Zamzuri, 2019) د دافعيتيؼيوتعد 

ستخجمتو الؾكيل التخبؾي اي بحثت في أىسية ولكؽ أغمب الجراسات الت السعخفية وتحريميؼ العمسي،

 ,Gorter)ستخجم الؾكيل التخبؾي لمسخحمة األساسية أو طمبة الجامعات، والقميل مشيا المسخحمة الثانؾية 

2021). 

إجخاء دراسات تجخيبية تبحث في فاعمية وأثخ الؾكيل التخبؾي  وصت العجيج مؽ الجراسات عمىأو     

( ودراسة 2021عمى التعمؼ، وقياس اثخه عمى عجة متغيخات كالتحريل كجراسة )األحيجب والرالح، 

(Marin, 2021) الجراسات واألبحاث التي تشاولت شخرية الؾكيل التخبؾي في الؾطؽ العخبي قمةل، و 

والسسمكة األردنية الياشسية بذكل خاص عمى الخغؼ مؽ أىسيتيا في بيئات التعمؼ اإللكتخوني  بذكل عام

الؾكيل التخبؾي في السحتؾى استخجام الكذف عؽ فاعمية  أرادت الباحثة التي أثبتتيا الجراسات األجشبية،

 .ة جخشمحافغ في مادة العمؾم في جراسيوعمى تحريميؼ الالخقسي السقجم لظمبة السخحمة األساسية 

 :الجراسة ىجف

عمى  في العسمية التعميسية وأثخه الؾكيل التخبؾي  استخجام فاعمية ىجفت الجراسة التعخف عمى درجة

 .في السجراس الحكؾمية في محافغة جخش في مادة العمؾم لظمبة السخحمة األساسية التحريل الجراسي
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 :الجراسة ةفخضي

بيؽ متؾسط درجات طمبة  (α = 0.05) مدتؾى الجاللةال تؾجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج 

لجى طمبة السخحمة األساسية في مجارس محافغة جخش  التحريمياإلختبار في  التجخيبيتيؽالسجسؾعتيؽ 

محتؾى بؾجؾد شخرية الؾكيل التخبؾي، السحتؾى نفدو لكؽ بجون وجؾد [تعدى إلى طخيقة التجريذ 

 .]شخرية الؾكيل التخبؾي 

 :الجراسةأىسية 

 التحريل الجراسيالؾكيل التخبؾي في  استخجام تكسؽ أىسية الجراسة في كؾنيا تتشاول مؾضؾع فاعمية    

 لجى طمبة السخحمة األساسية في مادة العمؾم في محافغة جخش وتسثمت مؽ الجانبيؽ الشغخي والتظبيقي:

 :أوال: األىسية الشظخية

 دراسات الحقة مذتقة مؽ نتائجيا ومتغيخاتيا.قج تديؼ ىحه الجراسة في إتاحة إجخاء  .1

 إثخاء السكتبات العخبية واألردنية بأىسية الؾكيل التخبؾي وفاعميتو ودمجو في التعميؼ. .2

فاعمية استخجام الؾكيل التخبؾي في التحريل الجراسي لجى قج تديؼ الجراسة في التعخف عمى  .3

 ىتسام ليا في السسمكة األردنية الياشسية.تعميسية يجب إعظاء اال كتقشية طمبة السخحمة األساسية
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 :ثانيا: األىسية التصبيكية

ة الؾكيل التخبؾي في تجريذ مادة العمؾم لمرفؾف ىسيأل السحتؾى الخقسي مرسسيجحب انتباه  .1

  األولى.

عتساد ىحه الذخرية في ؾل أىسية شخرية الؾكيل التخبؾي وا ح وزارة التخبية والتعميؼتؾجيو  .2

 الخقسي السقجم لمظمبة.السحتؾى 

 تحديؽ السحتؾى الخقسي السقجم لمسخحمة األساسية في السشياج الؾطشي. .3

 مداعجة القظاع الخاص والحكؾمي القائؼ عمى إعجاد السحتؾى الخقسي. .4

  حجود الجراسة

 :تقترخ الجراسة عمى الحجود التالية    

الؾحجة األولى/ خرائص الكائشات  –كتاب العمؾم لمرف الثاني األساسي  الحج السهضهعي: .1

 الحية.

 مجرسة الكتة األساسية السختمظة في محافغة جخش. الحج السكاني: .2

 طمبة الّرف الّثاني في مجرسة الكتة األساسية السختمظة في محافغة جخش. الحج البذخي: .3

 .2021/2022تؼ تظبيق ىحه الجراسة في الفرل الجراسي األول لمعام  الحج الدماني: .4
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 محجدات الجراسة:

ستجابة طمبة الرف الثاني األساسي، ويسكؽ لجراسة وارتبظت بسجتسعيا، ودرجة اتحجدت نتائج ا    

ختبار مة لسجتسعيا، وذلػ في ضؾء صجق االتعسيؼ نتائج ىحه الجراسة عمى السجتسعات السساث

الكتة األساسية  ستجابة طمبة الرف الثاني األساسي في مجرسةومؾضؾعية اوثباتو،  التحريمي

 .السختمظة عمى االختبار التحريمي

 :مرصمحات الجراسة

 : (Effectiveness)أوالا: الفاعمية 

" القجرة عمى التأثيخ وإنجاز األىجاف أو السجخالت لبمؾغ الشتائج السخجؾة والؾصؾل إلييا بأقرى حج 

 .(54، ص 2009)زيتؾن،  مسكؽ"

لجى  في التحريل الجراسيستخجام الؾكيل التخبؾي : بأنيا األثخ الشاتج عؽ اإجخائياا وتعخفيا الباحثة     

 .والحي تؼ قياسو باسخجام األداة التي أعجتيا الباحثة طمبة السخحمة األساسية في مادة العمؾم

 : (Pedagogical Agent) ثانياا: الهكيل التخبهي 

افتخاضي يتؼ إنذائو بؾاسظة الكسبيؾتخ  معمؼ"بأنو  (Tomie, 2008. P.704) تؾمي يعخفو    

ويدتخجم في التعمؼ اإللكتخوني والحي يسكؽ تعميسات فخدية، دافع التعمؼ، وبيئة تعميسية أكثخ إثارة 

 ."لالىتسام والفاعمية
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الخسؾم الستحخكة تقؾم بتؾفيخ بيئة تفاعمية ستخجام با مرسسة: بأنو شخرية إجخائياا وتعخفو الباحثة     

 مادة العمؾم. بيؽ الظمبة وتؼ تظبيقيا عمى طمبة السخحمة األساسية في

 (Academic Achievement) التحريل الجراسي ثالثاا: 

( بأنو "إكتداب السعارف والسعمؾمات والسيارات التي يتؼ التي يتؼ 8، ص 2018عخفو الفاخخي )    

 تخظيط وتشفيح بخامجيا وأنذظتيا مؽ قبل ىيئات أو مؤسدات أو أفخاد".

بأنو محرمة التعميؼ مؽ أداء الظبة عشج تجريديؼ لسادجة العمؾم باستخجام  إجخائياا:وتعخفو الباحثة     

 التخبؾي والحي تؼ قياسو باختبار أعجتو الباحثة لتحقيق أىجاف الجراسة. الؾكيل
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 :الفرل الثاني

 الشظخي والجراسات الدابقة دباأل
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 :الفرل الثاني

 الشظخي والجراسات الدابقة ألدبا

، إضافة الجراسيالتحريل الؾكيل التخبؾي، بيتزسؽ ىحا الفرل عخضًا لألدب الشغخي ذو الرمة     

 إلى الجراسات األجشبية ذات الرمة.

 الشظخي:دب أوالا األ

مفيؾم عؽ السحؾر األول تحجث  ؛محؾريؽلإلطار الشغخي ويشقدؼ إلى يتزسؽ ىحا الفرل عخضًا 

 التحريل الجراسي. الثانيالؾكيل التخبؾي ونذأتو ودوره في العسمية التعميسية، وتشاول السحؾر 

 الهكيل التخبهي : ولالسحهر األ 

 مفيهم الهكيل التخبهي:

( بأنو شخرية متحخكة نابزة بالحياة مع سمؾكيات تذبو اإلندان مؽ Rark, 2018) رارك يخى     

 ستخجام الكسبيؾتخ.ؼ باحيث الكالم والحخكة السدتخجمة في التعم

نحؾ تقجم تكشؾلؾجيا  تمعب أدوارًا تعميسية بذخية في بيئات التعمؼشخرية متحخكة  والؾكيل التخبؾي     

 .(Raman et al., 2021)  تراالت في التعميؼاالالكسبيؾتخ و 
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 نذأة الهكيل التخبهي:

ستخجامؾا أيزًا في الذبيية لمسعمؼ البذخي، واستخجام الكسبيؾتخ سعى الباحثؾن إلى بشاء معمسيؽ با    

في الحؾارات التي تحاكي التجريذ  ستعمسيؽقجيسًا المغة الظبيعية إلشخاك ال (ITS)أنغسة التجريذ الحكية 

تكؾن ىحه التفاعالت مؽ قبل السعمؼ، وتتألف مؽ أسئمة مفاليسية وخظؾط تفكيخ  ما البذخي، وعادة

 ؛ستعمسيؽمؾجية وحؾار سقخاطي )سمدمة مؽ األسئمة واألجؾبة التي تيجف إلى الكذف عؽ سؾء الفيؼ لم

نذأ "، (ITS)الجراسات التي بحثت في أنغسة التجريذ الحكية أو الفجؾة في السعخفة لجييؼ(، ومؽ تاريخ 

ستخجام األنذظة السذابية ، وكيف يسكؽ استعمسيؽعمسيؽ لتحفيد الىتسام حؾل تحميل كيفية إدارة الساال

 .(Gartmeier & Tettegah, 2015. P48) "لأللعاب لديادة السذاركة أثشاء التعمؼ

داخل بيئات  (ITS)في أنغسة التجريذ الحكية  الؾكالء التخبؾييؽلتظؾر وتعؾد األصؾل التاريخية     

ات، حيث جاء ىحا التظؾر وفقًا لؾرقة بحثية تاريخية كتبيا كاربؾنيل يالتعمؼ اإللكتخونية في أوائل التدعيش

ؽ في البيئة الستعمسي صظشاعي ليداعجاالالبذخي إلى الحكاء  (، حيث ندب فييا الحكاء1970عام )

في مادة الجغخافية في أمخيكا الجشؾبية مؽ خالل طخح  ستعمسيؽوقام كاربؾنيل بتجريذ ال التعميسية،

ات تغيخ ىحا التظؾر بذكل مؽ خالل تشديق الشص، وفي التدعيشي األسئمة واألجؾبة بالمغة الظبيعية

، ويعدى ىحا التظؾر إلى التظؾرات التكشؾلؾجية اليامة خل جيل ججيج مؽ الؾكالء التخبؾييؽجحري، ود

 .(Gulz et al., 2011)في السجاليؽ: مجال التجديج البرخي، ومجال أنغسة الحؾار 
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( بجأ الباحثؾن في دراسة مسيدات الؾكيل التخبؾي عمى نتائج تعميسية محجدة، 2000وفي مشترف )    

ستخجام السسكؽ محاكاة التجريذ البذخي با فيسا إذا كان مؽالتحقق ب( 2005وقام كيؼ وبايمؾر في عام )

 .(Allessio, 2020)وكيل تخبؾي متحخك، وأشار ىحا العسل بشجاح الؾكيل التخبؾي 

ستخجام إستخاتيجيات مختمفة ؼ إنذاء وترسيؼ الؾكيل التخبؾي باستخجام الكسبيؾتخ، مؽ خالل اويت    

، ووجؾد الؾكيل التخبؾي بترسيؼ جيج (Martha & Santoso, 2019)في البيئة التعميسية التفاعمية 

ستخجام الؾكيل ال كبخى لحلػ يجب إعظاء أىسية الجافعية بيشيؼ مؽ عمسيؽ يسكؽ أن يديج يتشاسب مع الست

 .(Dale, 2016)التخبؾي 

 السعاييخ التخبهية لبشاء شخرية الهكيل التخبهي:

 السعاييخ التخبؾية لمؾكيل التخبؾي وتؼ تمخيريا كالتالي: (Marin, 2021)أوضحت     

 دور ومؾقف الؾكيل التخبؾي:: السعيار األول

 يسكؽ ترشيف الؾكيل التخبؾي بشاًء عمى أدوارىؼ )مجرس، طالب، وفيق( 

 طخيقة التفاعل:: السعيار الثاني

والستعمؼ يدتسع  يتحجثيعتسج السعيار الثاني عمى طخق التجريذ أو التفاعل مع الستعمؼ، اذا كان السعمؼ 

يكؾن السعمؼ في ىحه الحالة مؽ يبجأ السحادثة، أما اذا بجأ الستعمؼ بالتحجث والسعمؼ مدتسع يكؾن الستعمؼ 

 مؼ.مؽ بجأ السحادثة، وأحيانًا يكؾن الحؾار مذتخك بيؽ السعمؼ والستع
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 السجال : السعيار الثالث

سؾاء كانت مجال عام، البخامج التعميسية التفاعمية وأنذظة الظالب وتجريديؼ ويقؾم السعيار الثالث عمى 

 أو محجد.

 حتساالت العاطفية اال: السعيار الخابع

دعؼ وتكؾن االحتساالت العاطفية بأن شخرية الؾكيل التخبؾي ال تكؾن عاطفية، أو يسكؽ أن يقجم 

 عاطفي ألن الستعمؼ يسيل لالستجابة والسحادثة أكثخ.

 نؾع الذخرية اإلفتخاضية: السعيار الخامذ

ويعتسج ىحا السعيار عمى الشؾع الغاىخي لمؾكيل التخبؾي ألنيا تؤثخ في التفاعل وميؾل الستعمؼ وإلى 

بذخي دون رسؾم الذعؾر بالثقة أكثخ إذا كان الؾكيل مرسؼ جيجًا وتكؾن ىحه الذخرية )شكل 

متحخكة، شكل بذخي مع رسؾم متحخكة، شكل غيخ بذخي دون رسؾم متحخكة، شكل غيخ بذخي مع 

 رسؾم متحخكة(.

 يفي إمكانيات التظؾر التك: السعيار الدادس

يزسؽ ىحا السعيار بأن الؾكيل التخبؾي يتكيف مع الستعمؼ وأن يتظؾر لمتفاعل بذكل أفزل اعتسادًا 

 بقة وقج ال يحتؾي عمى إمكانية التكيف أو التظؾر.عمى التفاعالت الدا
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 االستخجام إمكانية : السعيار الدابع

بحيث يتؼ استخجامو في كل مكان وزمان باستخجام الكسبيؾتخ، أو األجيدة السحسؾلة، أو الخوبؾت، أو 

 ستخجامو مع جسيع األجيدة.مرسؼ سخيع االستجابة ال

 الستحخكةنؾع الخسؾم السعيار الثامن: 

وتكؾن اما دون استخجام الخسؾم الستحخكة، أو باستخجام رسؾمات فقط، أو استخجام رسؾمات مع 

 صؾت، أو رسؾمات ثالثية األبعاد مع صؾت، أو واقع االفتخاضي.

 سكتؾبةالمغة الالسعيار التاسع: 

لغة مكتؾبة متعجدة  تكؾن المغة السكتؾبة داخل محتؾى الؾكي التخبؾي إما لغة واحجة مكتؾبة ومشظؾقة، 

 لغة متعجدة المغات مكتؾبة ومشظؾقة.المغات، أو 

 ستعمسيؽ مسيدات الالسعيار العاشخ: 

حيث العسخ )أطفال، كبار، الجسيع(، مؽ حيث الجشذ مؽ السدتخجميؽ لمؾكيل التخبؾي يجب مخاعاة 

نؾع الذخرية مؽ حيث خة )قميل، متؾسط، مختفع، الجسيع(، و مؽ حيث مدتؾى الخب)ذكخ، أنثى(، 

 )مشبدط، مشظؾي، الجسيع(.

 أىسية الهكيل التخبهي في العسمية التعميسية:

يدتخجم الؾكالء التخبؾيؾن عمى نظاق واسع في مختمف مجاالت الحياة، كسدتذاريؽ طبييؽ،     

ؽ في مختمف ييؾ ستخجم الؾكالء التخب، وا(Gulz & Haak, 2006) وغيخ ذلػ ومجربيؽ لمياقة البجنية
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 Martha)بيئات التجريذ والتعمؼ مع عجد مؽ األدوار السختمفة مثل السؾجييؽ، والسحفديؽ، والسداعجيؽ 

& Santoso, 2019) يزًا بجور مذابو لمسعمؼ البذخي في بيئات التعمؼ اإللكتخونية مؽ أ ، ويقؾمؾن

 .(Vicneas & Zumzuri, 2020)خالل تفاعميؼ السباشخ مع الستعمسيؽ لديادة الجافعية لجييؼ 

والؾكيل التخبؾي يسكؽ أن يداعج في تحديؽ كفاءة الجانب اإلداري مؽ التعميؼ، كالخد عمى األسئمة،     

مؽ خالل السحادثات، وتؾفيخ الجعؼ العاطفي والتعديد اإليجابي، ودعؼ  ستعمسيؽوبشاء السعخفة لجى ال

 .(Alaimi et al., 2020)دراك )كالتفكيخ في عسمية التعمؼ( إستخاتيجيات ما وراء اإل

فكخة تؾعيف الؾكيل التخبؾي في بيئات التعمؼ اإللكتخونية تعدز تجخبة التعمؼ القائؼ عمى إن     

ألن ىحا التفاعل يحفد  والؾكيل التخبؾي؛ ستعمسيؽالكسبيؾتخ، ويعدز التعمؼ بدبب التفاعل بيؽ ال

عمى العسل بججية أكثخ لفيؼ السحتؾى السقجم ليؼ، ويعدز الؾكيل التخبؾي معجل أىسية  ستعمسيؽال

 .(Flemban, 2018)السحتؾى الحي يتؼ تقجيسو، ويعدز ثقة الستعمسيؽ كسؤشخات لمتحفيد 

ميسية واحجة أو أكثخ، مثل تؾجيو ستخجام طخيقة تعكيل التخبؾي لسداعجة الستعمسيؽ باويدتخجم الؾ     

مؽ خالل تفاعمو مع  اً تحفيدي اً نتباىيؼ إلى السعمؾمات السخاد تؾصيميا ليؼ، ويمعب الؾكيل التخبؾي دور ا

مؼ ويؤثخ بذكل ، وىحا يعشي أن وجؾد الؾكيل التخبؾي في البيئة التعميسية يديج مؽ نتائج التعستعمسيؽال

 .(Ozogul et al., 2013) إيجابي عمى التعمؼ 

ويدتخجم الؾكيل التخبؾي لجعؼ التعمؼ الحاتي مؽ خالل تقميجه لجور السعمؼ إلى حج ما، مسا يسكشو مؽ     

زًا عمى تعديد تعمسيؼ أثشاء عسمية التعمؼ، ويعسل الؾكيل التخبؾي أي ستعمسيؽتقجيؼ التؾجيو والسداعجة لم

 .(Grivokostopoulou & Perikos, 2020)بتقجيؼ التغحية الخاجعة 
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عمى التعمؼ بذكل  لستعمسيؽليداعج ا الؾجو ي غيخ الؾكيل التخبؾي إشارات وحخكات العيؽ وتعبيخات     

الديادة في التحفيد، ويؾجو و أفزل، ووجؾد الؾكيل التخبؾي ي غيخ مدايا في نقل السعمؾمات والفائجة، 

 .(Mohammadhasani et al., 2018)نحؾ العشاصخ األساسية السخجؾة  ستعمسيؽنتباه الا

وباستخجام الخسؾم  لمبذخ لتدييل عسمية التعمؼسيؼ الؾكيل التخبؾي كذخرية شبيية  يتؼ ترما غالبًا "    

 اً في حل األنذظة في السشرات التعميسية، ويعتبخ الؾكيل التخبؾي مفيج ستعمسيؽ، ولتجعؼ الالستحخكة

ألنو  ؛ستخجامو في أنغسة التجريذ فعاالً ، وكان االسعمؼ أثشاء الذخحألنو يداعج  ؛لمسعمسيؽ في السجارس

ثة بيشيؼ نخخاط في الحؾار أو السحادتجخبة كدب السعمؾمات مؽ خالل اال مؽ تحديؽ ستعمسيؽيسكؽ ال

 .(Aguirre et al., 2020. P144) "كان مدودًا بحكاء اصظشاعي وبيؽ الؾكيل التخبؾي إذ

 التحريل الجراسي: نيالسحهر الثا

( بأنو مقجار ما اكتدبو الستعمؼ مؽ معخفة عمسية بسؾضؾع معيؽ 2019وقاسؼ )كخت الدخساوي ذ    

ويتؼ قياس تحريل الستعمؼ في ىحا السؾضؾع بالعالمة أو الجرحة التي حرل عمييا في االختبار 

 التحريل الجراسي ويشقدؼ إلى ثالثة أقدام: التحريل الجيج، التحريل الستؾسط، التحريل السشخفض.

لجيج: ويذيخ ىحا التحريل إلى ارتفاع أداء الستعمؼ عؽ تحريل زمالئو في نفذ التحريل ا    

السدتؾى، ويقاس ىحا التحريل مؽ خالل استخجام الستعمؼ لجسيع قجراتو وإمكانياتو التي تداعجه 

 لمحرؾل عمى مدتؾى أعمى في األداء التحريمي بجرجة مختفعة.
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مدتؾى أداء الستعمؼ بذكل متؾسط ويتؼ تحجيجه مؽ ويذيخ ىحا التحريل إلى يل الستؾسط: رالتح    

نتائج االختبار التحريمي، بتقجيسو القجرة واإلمكانية بجرجة متؾسظة وذلػ بشاًء عمى احتفاعو لمسعمؾمات 

 بذكل متؾسط.

التحريل السشخفض: أي التحري الزعيف بحيث يكؾن أداء الستعمؼ قمياًل ندبًة لدمالئو؛ بحيث تكؾن 

 سعمؾمات ضعيفًا.قجرتو لحفع ال

 العهامل التي تؤثخ عمى التحريل الجراسي:

ىشاك العجيج مؽ العؾامل التي تؤثخ عمى التحريل الجراسي وتشقدؼ إلى عجة أقدام وذكخىا )البيزاني، 

 ( عمى الشحؾ التالي:2021

 العهامل التخبهية: .1

 ويسكؽ تمخيريا كالتالي:

التشغيسو ومجى الرعؾبة واالرتباط بحياة  السادة الجراسية: وتذسل السحتؾى السقجم ومدتؾى  -

 الستعمؼ.

السعمؼ: وتذسل األنذظة التي يدتخجميا وأساليب التجريذ وأدوات التقؾيؼ، بحيث يخاعي الفخوق  -

 الفخدية لمستعمسيؽ وكيفية التعامل معيؼ.

 .السجرسة: وتذسل اإلدارة وإمكانيات السجرسة مؽ الرفؾف وتؾفيخ الكتب والتقشيات التعميسية -
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 العهامل الذخرية: .2

 وتعتسج عمى أسخة وطبيعة السجتسع الخاصة بالستعمؼ ويسكؽ تمخيريا كالتالي:

عؾامل صحية ونفدية: تعشي مدتؾى قجرة الستعمؼ العقمية وصحتو مؽ حيث العامل الشفدي  -

 والعزؾي واالتجاىات والسيؾل لجيو ودافعيتو نحؾ التعمؼ والثقة بالشفذ.

 .واجتساعية: وتذسل العالقة األسخية والحالة االجتساعية واالقترادية لجى األسخةعؾامل أسخية  -
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 الجراسات الدابقة:

تشاول ىحا الجدء مؽ الجراسة عمى مجسؾعة مؽ الجراسات الدابقة التي أجخيت في الؾكيل التخبؾي     

واستخجامو في بيئات التعمؼ اإللكتخونية، والتي تؼ االستفادة مشيا في ىحه الجراسة حيث قامت الباحثة 

الحالية والتي تؼ عخضيا باالطالع عمى عجد مؽ الجراسات األجشبية الدابقة الستعمقة بسؾضؾع الجراسة 

 مؽ األقجم إلى األحجث.

إلى استكذاف تأثيخات الؾكيل التخبؾي في بيئة  ( ,7102Liew. et al) ليؾ وآخخون ىجفت دراسة     

تعميسية متعجدة الؾسائط تقجم درسًا عؽ خؾارزمية البخمجة في جامعة خاصة آسيؾية، واستخجم الباحثؾن 

( 19( متؾسط أعسارىؼ )اً إناث 35، اً ذكؾر  37( طالبًا )72السشيج التجخيبي، وتكؾنت عيشة الجراسة مؽ )

ومجسؾعة  اً ( طالب38جسؾعتيؽ مجسؾعة الؾكيل التخبؾي الستحسذ )سشة قدست بذكل عذؾائي إلى م

، وأعيخت الشتائج أن اإلختبار البعجي واإلستبانة، واستخجم الباحثؾن اً ( طالب34الؾكيل التخبؾي السحايج )

التفاعل مع الؾكيل التخبؾي كان لو تأثيخ إيجابي وليذ سمبي عمى مذاعخ الستعمؼ ولكؽ أعظت نتائج 

 تخبؾي الستحسذ درجات أعمى بكثيخ مؽ الؾكيل التخبؾي السحايج.الؾكيل ال

( دراسة ىجفت إلى فحص آثار دوريؽ مؽ أدوار الؾكيل  ,7102Flemban) فمسبان وأجخت    

ؽ مؽ السعخفة الدابقة لستعمسي المغة اإلنجميدية كمغة ثانية، يالتخبؾي، خبيخ/ مجرس وزميل، مع مدتؾي

عمى العبء السعخفي لمستعمسيؽ وعمى الجافعية واكتداب السفخدات بسدتؾى عال  ومدتؾى مشخفض 

في مؤسدة المغة اإلنجميدية الؾاقعة في  الحيؽ تؼ تدجيميؼوكان  لظالب تعمؼ المغة اإلنجميدية كمغة ثانية

جامعة عامة كبيخة جشؾب شخق الؾاليات الستحجة األمخيكية، استخجمت الباحثة السشيج التجخيبي، وكانت 
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اإلختبار ( طالبًا تؼ تقديسيؼ إلى أربع مجسؾعات، حيث أعجت الباحثة 91لجراسة مؽ )عيشة ا

، وأعيخت الشتائج عؽ تؾفخ أثخًا ميسًا ألدوار الؾكيل التخبؾي في تعميؼ المغة اإلنجميدية كمغة التحريمي

 ثانية.

( إلى ترسيؼ شخرية Mohammadhasani. et al, 2018) دمحم حداني وآخخون  ىجفت دراسة    

ب الحي كتداب وتؾجيو الظاللسادة الخياضيات لجعؼ التعمؼ مؽ اوكيل تخبؾي يقجم بخنامج وسائط متعجدة 

الباحثؾن السشيج شبو التجخيبي، وتكؾنت عيشة الجراسة مؽ  منتباه، وإستخجلجييؼ فخط الحخكة ونقص اال

 ظخابات الشفدية قدست بذكل عذؾائيّ  ضؾبات التعمؼ واال( طالبًا مؽ الرف الخامذ لظالب صع30)

، وأشارت نتائج الجراسة إلى اإلختبار التحريميم الباحثؾن ستخجإلى مجسؾعتيؽ ضابظة وتجخيبية، وا

كيل تخبؾي عؽ السجسؾعة ستخجمت البخنامج مع وجؾد و لرالح السجسؾعة التجخيبية التي ا فخق كبيخ

 خبؾي.ستخجمت البخنامج دون وجؾد وكيل تالزابظة التي ا

دتؾيات الؾاقعية ( دراسة ىجفت إلى دراسة تأثيخ الس ,7102Salhi & Nia) صالحي ونيا أجخى     

 ؽ( وكالء تخبؾيي3كتخونية، وكانؾا )ؽ القائسة عمى التعميؼ الستشقل في تعميؼ الرحة اإلللمؾكالء التخبؾيي

التجخيبي، وتكؾنت عيشة الجراسة مؽ ستخجم الباحثان السشيج شبو )رمدي، شبو رمدي، شبو حكيقي(، وا

ضظخابات في الجياز اليزسي قدست ( لسخضى يعانؾن مؽ ااً إناث 19( و)اً ؾر ذك 29( مذاركًا )48)

، وأشارت نتائج الجراسة التحريميختبار بذكل عذؾائي إلى ثالث مجسؾعات، واستخجم الباحثؾن اال

 ل مؽ السجسؾعة ذات الؾكيل الخمدي.ىؼ أفزالؾكيل التخبؾي الحكيقي كان أداؤ  إلى أن مجسؾعة
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( إلى تقييؼ فعالية  ,7102Grivokostopulou. et al) جخيفؾكؾستؾبؾلؾ. وآخخون  وىجفت دراسة    

الؾكالء التخبؾييؽ والظخيقة التي يجرك بيا الظالب ومداعجتيؼ وتؾجيييؼ في البيئة التعميسية لمعالؼ 

في أستخاليا، واستخجم الباحثؾن السشيج  جامعة ولؾنغؾنغألبعاد لظالب جامعتيؼ االفتخاضي ثالثي ا

ر وإناث، وتؼ تؾزيعيؼ بذكل عذؾائي ؾ ( طالبًا جامعيًا مؽ ذك42التجخيبي، وكانت عيشة الجراسة )

الظالب بعج التشفيح،  جيب عمييالمسجسؾعة الزابظة والتجخيبية، واستخجم الباحثؾن االستبيانات التي ي

طالب السجسؾعة التجخيبية لجييؼ تجخبة أفزل في بيئة العالؼ االفتخاضي مقارنة وأشارت الشتائج إلى أن 

 مع السجسؾعة الزابظة.

إلى تحجيج ما إذا مان تعمؼ  (Makransky. et al, 2019)ماكخاندكي وآخخون   ىجفت دراسة    

الحكؾر واإلناث بذكل أفزل عشج تؾافق خرائص الؾكيل التخبؾي مع جشذ الستعمؼ )شخرية ماري 

ستخجم الباحثؾن لؾاقع اإلفتخاضي لسادة العمؾم، والإلناث، وطائخة بجون طيار لمحكؾر( خالل التعمؼ في ا

مؽ السخحمة األساسية مؽ طمبة الرفييؽ ( طالب 66السشيج التجخيبي، وتكؾنت عيشة الجراسة مؽ )

 17ذكؾر،  16مجسؾعة  طائخة بجون طيار مكؾنو مؽ ) ؛الدابع والثامؽ وتؼ تؾزيعيؼ إلى مجسؾعتيؽ

، التحريميستخجم الباحثؾن اإلختبار إناث(، وا 16ذكؾر،  17مكؾنو مؽ ) ماري إناث(، ومجسؾعة 

كان  ماري مجسؾعة في ائية بأن أداء اإلناث وأشارت نتائج الجراسة إلى وجؾد فخوق ذات داللة إحر

داء الحكؾر في أفزل مؽ أداء الحكؾر، وأشارت أيزًا إلى وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية في أ

كان أفزل مؽ أداء اإلناث وىحا يجل عمى أن الترسيؼ الخاص بجشذ  طائخة بجون طيارمجسؾعة 

 الؾكيل التخبؾي يمعب دور ميؼ في بيئات التعمؼ اإلفتخاضية.
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( إلى ترسيؼ شخريتيؽ مؽ الؾكيل  ,7171Alaimi. et al) عميسي وآخخون  ىجفت دراسة    

الستقارب )تؾليج أسئمة قائسة عمى  التخبؾي، األولى لتعديد قجرة الظالب عمى طخح األسئمة ذات التفكيخ

الحاكخة(، والذخرية الثانية لتعديد الظالب عمى طخح األسئمة ذات التفكيخ التباعجي )األسئمة القائسة 

( طالبًا مؽ طالب 95ستخجم الباحثؾن السشيج التجخيبي، وتكؾنت عيشة الجراسة مؽ )واعمى الفزؾل(، 

 جفي نياية الجمدة لتقييؼ نؾع ومدتؾى الجافع عش اً ستبيانالباحثؾن افخندا، واستخجام الرف الخامذ في 

الظالب مع الؾكيل التخبؾي، وأعيخت الشتائج أن تجخل الؾكيل التخبؾي زاد مؽ قجرة الظالب عمى طخح 

أثخ مؽ  اً األسئمة ولكؽ كانت نتائج شخرية الؾكيل التخبؾي ذات التفكيخ التباعجي أعيخت تحدش

 لستقارب.شخرية التفكيخ ا

دراسة ىجفت  ( ,7171Grivokostopoulou & Perikos) جخيفؾكؾستؾبؾلؾ وبخيكؾس أجخى     

ل أنذظة تعميسية تعتسج إلى فحص شامل وفيؼ عسيق لتأثيخ الؾكيل التخبؾي عمى أداء الظالب مؽ خال

الظاقة، ليشجسة البيئية وتؾليج لظالب ا (AVARES)فتخاضية ثالثية األبعاد عمى استخجام لعبة ا

( طالبًا 72السشيج التجخيبي، وكانت عيشة الجراسة عيشة عذؾائية تكؾنت مؽ ) ستخجام الباحثّيؽوا

، التحريميختبار الباحثان اال ستخجم( طالبًا لمسجسؾعة التجخيبية، وا72لمسجسؾعة الزابظة، و)

جخيبية حيث أثخ عمى تعمؼ وأشارت نتائج الجراسة إلى التأثيخ اإليجابي لمؾكيل التخبؾي في السجسؾعة الت

 الظالب وتحدؽ مذاركتيؼ وتعاونيؼ وبشاء معخفتيؼ وأدائيؼ.

( دراسة ىجفت إلى قياس Arguedas & Daradoumis, 2021دارادوميذ ) وأجخى أرجؾيجا و    

مجى نجاح ردود الفعل العاطفية لمؾكيل التخبؾي في تعديد التفكيخ الحاتي لمظالب حؾل ما تعمسؾه وما 

( طالبًا في الدشة الخابعة مؽ 45ؾه، واستخجم الباحثان السشيج التجخيبي وكؾنت عيشة البحث مؽ )يتعمس
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السجرسة الثانؾية، وتؼ تقديسيؼ إلى مجسؾعة تجخيبية باستخجام الؾكيل التخبؾي في بيئة تعمؼ إلكتخونية 

كال  ومجسؾعة ضابظة مع مجرس بذخي، وصسؼ الباحثان استبيان مخرص لجسع البيانات مع

السجسؾعتيؽ، وأشارت نتائج الجراسة إلى أن طالب السجسؾعة التجخيبية حققؾا درجات أفزل في عسمية 

 التأمل الحاتي وكحلػ الشسؾ الذخري لمظالب وفيسيؼ.

معخفة أثخ الؾكيل التخبؾي عمى العاطفة والجافعية ( إلى  ,7170Gorter) جؾرتخ وىجفت دراسة    

ستخجمت الباحثة ة األساسية في مادة الخياضيات، واالتعمؼ لجى طمبة السخحمواإلنجاز وعمى نتائج 

( طالبًا تؼ تؾزيعيا بذكل عذؾائي، وتكؾنت 132السشيج التجخيبي، وتكؾنت عيشة الجراسة مؽ )

استخجمت الباحثة االختبار ( طالبًا، و 58( طالبًا والسجسؾعة الزابظة )63السجسؾعة التجخيبية مؽ )

 ،ي والسحتؾى نفدوسحتؾى بؾجؾد شخرية وكيل تخبؾ الستخجام تخجمت طخيقة التجريذ باواس التحريمي

إلى وجؾد فخوق ذات ستبانة، وأشارت نتائج الجراسة ولكؽ برؾت فقط واستخجمت الباحثة أيزا اال

 داللة إحرائية لمسجسؾعة التجخيبية في نتائج التعمؼ مقابل السجسؾعة الزابظة وبيشت الشتائج أن الؾكيل

 التخبؾي يسكؽ أن يكؾن مفيج لمتعمؼ.
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  لتعقيب عمى الجراسات الدابقة:ا

وفي  تي تشاولت مؾضؾع الؾكيل التخبؾي،ال الدابقة قامت الباحثة بعخض عجد مؽ الجراسات األجشبية    

ىحا الجدء سيتؼ تحجيج مكان الجراسة الحالية مؽ ىحه الجراسات، وذلػ بتحجيج ما اتفقت بو مع الجراسات 

 الدابقة، وما اختمفت عشيؼ، وما امتازت عشيؼ، وذلػ مؽ حيث اليجف، السشيجية واألدوات:

 ىجف الجراسة:

تشؾع في أىجاف ىحه الجراسات، فبعزيا ىجف إلى استكذاف تأثيخات الؾكيل التخبؾي  وججت الباحثة    

دمحم حداني  ودراسة (Liew. et al., 2017) ليؾ وآخخون  في بيئة تعميسية متعجدة الؾسائط كجراسة

ودراسة (   ,7102Flembanفمسبان ) دراسة   ، أما(Mohammadhasani. et al., 2018) وآخخون 

فيجفت إلى  (Salhi & Nia, 2019)صالحي ونيا ودراسة  (Alaimi. Et al, 2020) عميسي وآخخون 

ؾكيل ستخجام الا، وأغمب الجراسات ىجفت إلى تخبؾي الؾكيل الستخجام أكثخ مؽ شخرية معخفة أثخ ا

 ,Grivokostopulou. et al) جخيفؾكؾستؾبؾلؾ وآخخون  فتخاضية كجراسةالتخبؾي في بيئات التعمؼ اال

ؽ إحجى ، بيشسا كان اليجف م(Makransky. et al, 2019) ماكخاندكي وآخخون  ودراسة (2019

ردود الفعل العاطفية لمؾكيل التخبؾي في تعديد التفكيخ الحاتي  لمظالب الجراسات قياس مجى نجاح 

 .(Arguedas & Daradoumis, 2021)أرجؾيجا ودارادوميذ كجراسة 

بيشسا تسيدت الجراسة الحالية مؽ حيث اليجف بأنيا تختمف مع جسيع الجراسات الدابقة في اليجف     

استخجام الؾكيل التخبؾي في التحريل الجراسي  فاعميةدي ألن ىحه الجراسة جاءت لمكذف عؽ يالخئ
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 .Makransky)ماكخاندكي وآخخون   سادة العمؾم لجى طمبة السخحمة األساسية، وتذابيت مع دراسةل

et al, 2019) ستخجمت مادة العمؾم. بأنيا ا 

 مشيجية الجراسة:

السشيج التجخيبي  فالبعض استخجممع بعض الجراسات الدابقة في السشيج اختمفت الجراسة الحالية     

وتذابيت مع ، (Flemban, 2018) فمسبان ودراسة (Liew. et al, 2017)ليؾ وآخخون كجراسة 

 ,Mohammadhasani . et alدمحم حداني ) لسشيج شبو التجخيبي كجراسةبعض الجراسات باستخجام ا

  ( وآخخون.2018

 أدوات الجراسة:

كجراسة  التحريميختبار الجراسات بأدوات الجراسة باستخجام اال تذابيت الجراسة الحالية مع    

بأنيا  (Gorter, 2021) جؾرتخ وتذابيت مع دراسة ،(Salhi & Nia, 2019)صالحي ونيا 

ختمفت مع لكؽ ا ستخجام وكيل تخبؾي وفيجيؾ أخخ بجون وجؾد وكيل تخبؾي،استخجمت فيجيؾ تعميسي با

 .Grivokostopulou) جخيفؾكؾستؾبؾلؾ وآخخون  ودراسة (Liew. et al, 2017) ليؾ وآخخون  دراسة

et al, 2019) انةستباالأداة استخجمت  بأنيا. 

ستخجمت الؾكيل مت عمى معغؼ أدوات الجراسة، حيث اشتسشسا تسيدت الجراسة الحالية أنيا ابي    

 .التحريميختبار التخبؾي واال
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 عيشة الجراسة:

 جراسة كستخجم طمبة الجامعات اب معغؼ الجراسات الدابقة مؽ حيث العيشةختمفت الجراسة الحالية مع وا 

 دمحم حداني وتذابيت مع دراسة (Grivokostopulou. et al, 2019)جخيفؾكؾستؾبؾلؾ وآخخون 

(Mohammadhasani. et al, 2018) عميسي وآخخون  ودراسة (Alaimi. et al, 2020) ودراسة 

ت معيؼ مؽ حيث الرف ألن ختمفالكؽ ستخجمت السخحمة األساسية و بأنيا ا (Gorter, 2021) جؾرتخ

ختمفت مع جسيع الجراسات اة لبمج الجراسة الحالية األردن و ، أما بالشدبستخجمت الرف الثانيالباحثة ا

 الدابقة.

وعمى حج عمسيا  –ومسا سبق خالل مخاجعة الباحثة لمجراسات الدابقة في المغة العخبية واإلنجميدية     

وجؾد دراسة تشاولت تظبيق شخرية الؾكيل التخبؾي في الؾطؽ العخبي  قمةالحغت الباحثة إلى   -

عؽ فاعمية أجسع واألردن بذكل خاص لحلػ تخى الباحثة أن ىحه الجراسة ىي األولى التي تبحث في 

 لجى طمبة السخحمة األساسية في محافغة جخش، التحريل الجراسي لسادة العمؾمالؾكيل التخبؾي في 

وامتازت ىحه الجراسة بأنيا جدجت شخرية السعمؼ بظخيقة الخسؾم الستحخكة لجحب انتباه الستعمسيؽ أكثخ 

 فتقار بذكل عام إلى دراسة مساثمة.االو ، مسا يؤكج مؽ الحاجة تجاه الجرس
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 الفرل الثالث

 الصخيقة واإلجخاءات
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 الثالثالفرل 

 الصخيقة واإلجخاءات

يتزسؽ ىحا الفرل عخضًا لسشيجية البحث السدتخجم ومجتسع الجراسة وعيشتيا واألداة السدتخجمة     

 صجق أدواتيا وثباتيامع التحقق مؽ  بعج عخض األدبيات والجراسات الدابقة، في جسع السعمؾمات

الشتائج وفي ما يمي  البيانات لمؾصؾل إلى ستخجمتيا الباحثة لتحميلوالسعالجات اإلحرائية التي ا

 عخض ذلػ:

 مشيج الجراسة 

الستسثمة لكياس فاعمية الستغيخ السدتقل )طخيقة انظالقا مؽ طبيعة الجراسة والسعمؾمات السظمؾبة     

 شبو التجخيبيستخجمت الباحثة السشيج البحثي ا(، التحريل الجراسيالتجريذ( عمى الستغيخ التابع )

لتي تؼ ا األولى ستخجام مجسؾعتيؽ وىسا: السجسؾعة التجخيبيةب ذلػ ابيانات الكسية، ويتظملتحميل ال

نفذ  التي تمقت التجخيبية الثانيةيل التخبؾي، والسجسؾعة ستخجام الؾكتجريديا مؽ مقخر العمؾم با

مت ستخجاتحقيق أىجافيا لالجراسة و  فخضيةلإلجابة عؽ و السحتؾى ولكؽ بجون وجؾد وكيل تخبؾي، 

 .ختبار التحريميالباحثة اال
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 مجتسع الجراسة 

( طالبًا وطالبة في الرف الثاني في السجارس الحكؾمية مؽ 3917تكؾن مجتسع الجراسة مؽ )    

حدب  2022/  2021( سشؾات في العام الجراسي 8-7محافغة جخش ، والحيؽ تتخاوح أعسارىؼ بيؽ )

 .2022/  2021خبية والتعميؼ لعام إحرائية وزارة الت

 الجراسة  عيشة

خاء الجراسة عمى كل مجتسع الجراسة، تؼ اختيار مجرسة الكتة األساسية السختمظة نغخًا لرعؾبة اج    

التابعة لسحافغة جخش بظخيقة قرجية، ولؾجؾد ثالثة شعب لمرف الثاني األساسي ولتعاون إدارة 

ييل إجخاءات الجراسة، باإلضافة أيزًا لتؾفخ السجرسة ومعمسة الرف الثاني األساسي مع الباحثة في تد

الرف ( طالبًا وطالبًة مؽ طمبة 76) السجسؾعة مؽ تبيئة مجرسية مشاسبة لتظبيق أداة الجراسة، وتسثم

 شعبتيؽ كالتالي:عمى وتؼ تؾزيعيؼ عذؾائيًا ، الثاني لمسخحمة األساسية

التجخيبية ( طالبًا يسثل السجسؾعة 38طالب الرف الثاني األساسي شعبة )أ( وعجد تالميحه ) .1

 .الثانية

 ( طالبًا يسثل السجسؾعة التجخيبية38طالب الرف الثاني األساسي شعبة )ب( وعجد تالميحه ) .2

 .األولى
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 ( يبين تهزيع عيشة الجراسة حدب السجسهعة ومتغيخ الجشذ والعجد.1والججول )

 السجسؾع العجد الجشذ لسجسؾعةا

 األولى التجخيبية
 17 أنثى

38 
 21 ذكخ

 التجخيبية الثانية
 16 أنثى

38 
 22 ذكخ

 

قبل تظبيق الجراسة، الثانية ة التجخيبية والسجسؾع التجخيبية األولىولمتحقق مؽ تكافؤ السجسؾعة 

( نتائج 2ويبيؽ الججول )  T-Testشتيؽ مدتقمتيؽ والسعخوف بإسؼ لعي (T)ختبار استخجمت الباحثة ا

 تحميل السجسؾعتيؽ:

 ( تكافؤ السجسهعة الزابصة والسجسهعة التجخيبية قبل التصبيق2الججول )

 مدتؾى الجاللة (T)قيسة  اإلنحخاف السعياري  الستؾسط الحدابي العجد السجسؾعة

 5.06 16.79 38 األولى التجخيبية
1.287 0.968 

 4.76 16.74 38 التجخيبية الثانية
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( وتعج ىحه الكيسة غيخ 0.968( عشج مدتؾى الجاللة )1.287) T( أن قيسة 2ويالحع مؽ الججول )

ولى األ التجخيبية( وىحا يبيؽ إلى التكافؤ بيؽ السجسؾعة a ≤ 0.05دالة إحرائيًا عشج مدتؾى الجاللة )

 قبل تظبيق الجراسة. والثانية

 الجراسة: اةأد

التحريل الؾكيل التخبؾي في استخجام لتحقيق ىجف ىحه الجراسة والتي تسثمت في الكذف عؽ فاعمية 

االختبار ستخجام افغة جخش قامت الباحثة بالجى طمبة السخحمة األساسية في مح الجراسي لسادة العمؾم

 الجراسة: أداة ، وفيسا يمي خظؾات ترسيؼ التحريمي

 اإلختبار التحريمي

ختبار تحريمي في الؾحجة ومجتسعيا، وىجفيا، أعجت الباحثة انغخًا لظبيعة الجراسة مؽ حيث مشيجيا، 

، وتؼ اني األساسيّ ف الثّ ة العمؾم لظمبة الّر "خرائص الكائشات الحية وصفاتيا" في مادّ وىي األولى 

عتيؽ السجسؾ أداة الجراسة بعجة خظؾات حتى أصبحت قابمة لمتظبيق القبمي والبعجي عمى  ترسيؼ

 ، وذلػ عمى الشحؾ التالي:التجخيبيتيؽ

 فاعمية استخجام الؾكيل تقييؼ حجيج اليجف مؽ أداة الجراسة حيث كان اليجف الخظؾة األولى: ت

 .التخبؾي في التحريل الجراسي لسادة العمؾم لجى طمبة السخحمة األساسية في محافغة جخش

  خرائص الكائشات الحية وصفاتيا" مؽ مادة الخظؾة الثانية: تحميل محتؾى الؾحجة األولى"

 (.4ممحق رقؼ ) ،العمؾم لمرف الثاني األساسي، وتحجيج األىجاف السختبظة بالسحتؾى 

 ختبار بحيث تزسؽ اآلتي:وتشؾعت أسئمة االختبار، ة الثالثة: تحجيج نؾع االؾ الخظ 
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 ختيار مؽ الستعجد. ( فقخة مؽ اال12) .1

 مؽ الرؾاب والخظأ. فقخة( 13) .2

  عمى مدتؾيات بمؾم السعخفية،  اءً ش  ب   ختبار التحريمية الخابعة: بشاء ججول مؾاصفات لالالخظؾ

 .(3كسا في الججول )

 ختبار التحريمي بسدتهيات بمهم السعخفية( ججول مهاصفات اال3الججول )

رقم 

 الجرس

 إسم الجرس
 مدتهيات السجال السعخفي

عجد 

 األسئمة
 الشدبة

 التصبيق الفيم التحكخ

 %72 15 2 2 11 خرائص الكائشات الحية وصفاتيا 1

 %28 10 1 1 8 الكائشات الحية تؾرث صفاتيا 2

 %100 25 3 3 19 السجسؾع

 %14 %14 %72 الشدبة
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 الجراسة: أداةصجق 

  :التحريمي ختبارصجق اال

قامت الباحثة بعخض (، 6تو األولية، كسا في السمحق رقؼ )ختبار التحريمي في صؾر بعج إعجاد اال    

ختبار عمى مجسؾعة مؽ السحكسيؽ مؽ ذوي االختراص والخبخة مؽ أعزاء ىيئة التجريذ في اال

مجاالت )السشاىج وطخق التجريذ، وتكشؾلؾجيا التعميؼ(، وعجد مؽ السذخفيؽ التخبؾييؽ في وزارة التخبية 

ممحق  (، وتحميل السحتؾى 5) ممحق رقؼ ، وججول السؾاصفاتوالتعميؼ ومعمسات الرف الثاني األساسي

 أسساء السحكسيؽ والظمب مشيؼ إبجاء آرائيؼ حؾل:( 7لسمحق رقؼ )ا، ويسثل  (4رقؼ )

 صياغة أسئمة االختبار ومجى مشاسبة فقخاتو وسالمتيا ووضؾحيا. .1

 لميجف السقخر. ختبارفقخات اال مجى تسثيل .2

 ختبار لظمبة الثاني األساسي.ة االمجى مالئس .3

 لمفخوق الفخدية. ختبارمخاعاة اال .4

اآلخح بسالحغات  اواًل، ومؽ ثؼ تؼ التحقق مؽ الرجق الغاىخي لألداة عؽ طخيق صجق السحتؾى و     

 وبحلػ عيخ برؾرتو الشيائيةبإجخاء بعض التعجيالت، وإعادة صياغة لغؾية بعض الفقخات، السحكسيؽ 

لمدؤال فقخة ( 13، )ار الستعجدختيالسكؾن مؽ اال لمدؤال األول فقخة (12مكؾنًا مؽ ) (8ممحق رقؼ )

 .السكؾن مؽ الرؾاب والخظأ الثاني
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 الجراسة اةثبات أد

 ختبار التحريمياال

( طالب خارج 30ختبار وتؼ تظبيقو عمى عيشة استظالعية مكؾنة مؽ )تؼ التحقق مؽ ثبات اال -    

، حيث تؼ إعادة (Test – Retest)الجراسة ومجتسعيا، وتؼ استخجام طخيقة االختبار وإعادة االختبار 

األول، وتؼ حداب معامل الثبات  ( أيام مؽ التظبيق10ختبار بفاصل زمشي كانت مجتو )تظبيق اال

(، وىحا يؤكج دقة أداة الجراسة، وأنيا 0.84بمغ )حيث  معامل ارتباط بيخسؾن بيؽ التظبيقيؽستخجام با

 مشاسبة لمتظبيق عمى أفخاد العيشة السقرؾدة لمجراسة.

لمتأكج مؽ االتداق الجاخمي  (Cronbach Alpha)ستخجام معالؼ الثبات طبقًا لكخونباخ ألفا وتؼ ا -    

(، وتعج معادالت الثبات تمػ مشاسبة 0.82) ختبارغت قيسة الثبات الكمية لفقخات االلالختبار، إذ بم

 ألغخاض الجراسة الحالية.

 ة.غيخ الباحثآخخ ختبار مؽ قبل مرحح وتؼ ترحيح اال -    

 السحتهى الخقسي السدتخجم لمتصبيق )مقاشع الهكيل التخبهي(

ل ىحه السقاطع قامت الباحثة بترسيؼ مقاطع الؾكيل بترؾيخ ىحه السقاطع بكاميخا احتخافية، وتحؾي    

بحيث يتشاسب محتؾاىا مع مادة العمؾم لمرف  ،(After Effect)ستخجام بخنامج إلى رسؾم متحخكة با

ستخجام بخنامج وإضافة بعض األسئمة با وحجة خرائص الكائشات الحية وصفاتيا،الثاني األساسي 

Benime ،طالع عمى مشياج مادة باالفي البجاية وقامت الباحثة  لعسل تغحية راجعة لمظالب بعج الذخح
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حية السخاد العمؾم لمرف الثاني األساسي وتحميل السحتؾى لمؾحجة األولى وىي خرائص الكائشات ال

شتسمت ىحه السقاطع عمى نؾاتج التعمؼ، والسرظمحات والسفاليؼ بسا يتشاسب مع الجراسة ليا، واتظبيق 

 وحجة خرائص الكائشات الحية وصفاتيا.

 صجق محتهى الهكيل التخبهي 

 تؼ التحقق مؽ صجق محتؾى الؾكيل التخبؾي الحي أعجتو الباحثة عؽ طخيق عجة خظؾات وىي:    

رؾرتيا األولية في السمحق ستخجام محتؾى الؾكيل التخبؾي بة تحكيؼ لسعاييخ ا: أعجت الباحثة استبانأوالا 

ختراص والخبخة مؽ أعزاء ىيئة مى مجسؾعة مؽ السحكسيؽ مؽ ذوي اال، وتؼ عخضيا ع( 1رقؼ )

التجريذ العامميؽ في الجامعات األردنية مؽ ذوي اإلختراص في تكشؾلؾجيا التعميؼ وعجد مؽ السذخفيؽ 

 (.2ة والتعميؼ، كسا في السمحق رقؼ )وزارة التخبي التخبؾييؽ في

 (.3ا في صؾرتيا الشيائية ممحق رقؼ ): تؼ وضعيثانيا

 ADDIEخصهات إعجاد مقاشع الهكيل التخبهي تبعاا لشسهذج 

في التعميؼ لسا يتستع بو مؽ بداطة وسيؾلة ستخجمت ا الشسؾذج مؽ أشيخ الشساذج التي ايعج ىح    

خترار لمسخاحل الخسدة السكؾنة لمشسؾذج العام )الدبؽ، السؾاقف التعميسية، وىؾ اي مختمف ستخجام فا

 ( وىؼ:2020
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 ADDIE(  نسهذج 1الذكل رقم )

 Analyzeاوالا: التحميل 

 خخى، وتذسل:ساس التي تعتسج عمييا السخاحل األتعج ىحه السخحمة ىي مخحمة األ

 تحميل الحاجات التعميسية مؽ خالل: .1

  ختبار التحريمي في مادة العمؾم.عمى نتائج اال اءً ش  الظالب ب  تحجيج مدتؾى 

 داء السخاد تحكيقو مع الظالب.تحجيج األ 

 تحميل الفئة السدتيجفة من خالل:

حيث قامت الباحثة في تحميل الفئة السدتيجفة مؽ خالل التعخف عمى خرائص طالب الفئة العسخية 

 ؼ.سشؾات لتظبيق محتؾى الؾكيل التخبؾي عميي 7-8

 

 



 

 
39 

 Designثانيا: الترسيم 

ليو في مخحمة التحميل لرياغة األىجاف التعميسية لمؾكيل ؾصل إتعتسج ىحه السخحمة عمى ما تؼ الت

 التخبؾي، وتمػ األىجاف ىي:

 األىجاف التعميسية: .1

 .يحجد الظالب خرائص الكائشات الحية 

  ًيعخف الظالب أن الكائشات الحية تتكاثخ وتشتج أفخادًا ججيجة. 

 لسؤثخات الخارجية.ت الحية تدتجيب عشج تعخضيا لخظخ ايعخف الظالب أن الكائشا 

 .يسيد الظالب بيؽ الكائشات الحية وصغارىا 

 .يعخف الظالب أن صغار الكائشات الحية تذابو أبؾييا 

 أسمؾب التجريذ: .2

مع  ستخجام أسمؾب السشاقذة والحؾارا عخض السحتؾى عمى الظالب داخل الغخفة الرفية، وتؼ تؼ

 كيل التخبؾي.الظالب أثشاء العخض لسحتؾى الؾ 

 Developثالثا: التصهيخ 

في ىحه السخحمة تؼ تحؾيل ما تؼ إخخاجو مؽ مخحمة الترسيؼ، والحرؾل عمى السؾاد والؾسائط إلنتاج 

 محتؾى الؾكيل التخبؾي:
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 شخرية الؾكيل التخبؾي: .1

السحتؾى، وكانت الباحثة ىي شخرية الؾكيل ستخجاميا في سؽ ىحه السخحمة الذخرية التي تؼ اوتتز

اءًا عمى معاييخ ش  التخبؾي التي تؼ عخضيا، بحيث قامت الباحثة بتسثيل دورىا كذخرية وكيل تخبؾي ب  

الشغخي، بحيث تكؾن ىحه الذخرية مختمفة  األدب( وتؼ ذكخ ىحه السعاييخ في 2021) Marinدراسة 

 .تختمف عسخيًا عؽ الفئة السدتيجفةلمؾاقع  وفي نفذ الؾقت شبييةبأنيا معمسة كختؾنية 

         

 ( شخرية الهكيل التخبهي 2الذكل رقم )

 السؾاد والؾسائط الستعجدة: .2

 ستخجاميا في محتؾى الؾكيل التخبؾي، وىي:لسخحمة السؾاد والؾسائط التي تؼ اوتتزسؽ ىحه ا

 الشرؾص السدتخجمة:

  والقخاءة ومشاسب لمفئة العسخية.أن تكؾن الشرؾص في السحتؾى بذكل واضح لمفيؼ 

 .أن يتشاسب لؾن الخط مع الخمفية 

 .الرياغة المغؾية السشاسبة لمفئة السدتيجفة 
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 .أن يتشاسب نؾع الخط مع الفئة السدتيجفة 

 

 ( شكل الخط السدتخجم3الذكل رقم )

 الرؾر السدتخجمة:

 .وضؾح الرؾر السدتخجمة في محتؾى الؾكيل التخبؾي 

  الجرس.مشاسبة لسزسؾن 

 ندجام الرؾر مع الفئة السدتيجفة.ا 

 نتباه الظالب.لؾكيل التخبؾي بسا يتشاسب لجحب استخجام األلؾان في محتؾى اا 

  

 ( بعس الرهر السدتخجمة داخل السحتهى 4الذكل رقم )
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 الرؾت السدتخجم:

 .وضؾح الرؾت في محتؾى الؾكيل التخبؾي 

 .تدامؽ الرؾت مع محتؾى الؾكيل التخبؾي 

 البخامج السدتخجمة في إنتاج محتؾى الؾكيل التخبؾي: .3

 After Effect 

 Benime 

 Implementرابعاا: التصبيق 

خالل ىحه السخحمة تؼ تظبيق محتؾى الؾكيل التخبؾي داخل الغخفة الرفية، بحيث تؼ التأكج مؽ     

والتكخار إذا تؼ طمب إضاءة الغخفة الرفية وثؼ تجييد محتؾى الؾكيل التخبؾي لمعخض عمى الظالب 

 ذلػ.

  

 ( تصبيق السحتهى عمى عيشة الجراسة5الذكل رقم )
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 Evaluateخامداا: التقهيم 

 أداة  ستخجامم الؾكيل التخبؾي، وذلػ مؽ خالل استخجاحه السخحمة تؼ التأكج مؽ فاعمية اخالل ى    

 ختبار التحريمي.اال وىي ،الجراسة التي أعجتيا الباحثة مؽ قبل

 متغيخات الجراسة

 : طخيقة التجريذ وليا مدتؾيان:الستغيخ السدتقل

 الجراسة بإستخجام محتؾى رقسي بؾجؾد وكيل تخبؾي. -

 الجراسة بإستخجام نفذ السحتؾى الخقسي ولكؽ بجون وجؾد الؾكيل التخبؾي. -

 الجراسي لمظالب في مادة العمؾم. : التحريلالستغيخ التابع

 ترسيم الجراسة:

 الجراسة الترسيؼ العامل السؾضح في الججول التالي:تبعت ا

 مجسهعات الجراسة الكياس القبمي شخيقة التجريذ الكياس البعجي

O2 X1 O1 EG1 

O2 X2 O1 EG2 

 EG1 األولى السجسؾعة التجخيبية 

 EG2  التجخيبية الثانيةالسجسؾعة 
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 O1  في التحريل الجراسي التجخيبيتيؽتظبيق الكياس القبمي لمسجسؾعتيؽ. 

 O2  في التحريل الجراسيالتجخيبيتيؽ تظبيق الكياس البعجي لمسجسؾعتيؽ. 

 X1  .التجريذ بؾجؾد الؾكيل التخبؾي 

 X2 .التجريذ بجون وجؾد وكيل تخبؾي 

 اإلحرائية السعالجات

 ستخجام الؾسائل اإلحرائية اآلتية لسعالجة البيانات إحرائيا:تؼ ا

 لسعخفة التكافؤ بيؽ السجسؾعتيؽ قبل التظبيق. T-Testإجخاء تحميل باستخجام  .1

 .حداب معامل الثبات باستخجام معامل ارتباط بيخسؾن  .2

 .(Cronbach Alpha)حداب االتداق الجاخمي باستخجام معامل الثبات طبقًا لكخونباخ ألفا  .3

، لإلجابة عؽ التجخيبيتيؽتيؽ لمسجسؾع AVOCNAإجخاء تحميل تبايؽ مذتخك باستخجام  .4

 فخضية الجراسة.

 اجخاءات الجراسة

 الباحثة باّتباع اإلجخاءات اآلتية: قامتبعج تحجيج مجتسع الّجراسة 

طالع أيزًا عمى دراسات سابقة الستعمق في الجراسة الحالية، واإلدب الشغخي مخاجعة األ .1

 سؾضؾع الؾكيل التخبؾي.ذات عالقة ب
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وتاريخو،  يغظي مؾضؾع الؾكيل التخبؾي مؽ حيث مفيؾمو، إعجاد اإلطار الشغخي الحي .2

 ، وأىسيتو في العسمية التعميسية، وغيخ ذلػ.وأىسيتو، ومعاييخ بشائو

لؾحجة الجراسية السخاد تجريديا ة العمؾم لمرف الثاني األساسي وتحجيج امخاجعة مشياج ماد .3

 ستخجام الؾكيل التخبؾي وتحميل السحتؾى ليا.با

 .(8ممحق رقؼ )ختبار التحريمي راسة وىي االإعجاد أداة الج .4

 .تحكيؼ أداة الّجراسة  لمتحّقق مؽ صجق وثبات األداة  .5

 .(9) ممحق رقؼ الحرؾل عمى كتاب تدييل ميّسة مؾّجو مؽ جامعة الّذخق األوسط .6

مؽ مجيخية التخبية والتعميؼ  الحرؾل عمى مؾافقة السجارس الّتي سيتّؼ تظبيق الّجراسة عمييا .7

 .(10في محافغة جخش ممحق رقؼ )

 تحجيج مجتسع الّجراسة وعّيشتيا )عيشة قرجية( مؽ طمبة السجارس األساسية محافغة جخش. .8

زيارة مجرسة الكتة األساسية السختمظة، ومقابمة مجيختيا إلطالعيا عمى ىجف الجراسة،  .9

 تظبيق الجراسة وأدواتيا.ومقابمة معمسات الرف الثاني لتؾضيح كيفية 

والذعبة )ب(  تجخيبية ثانيةختيار الرف الثاني األساسي شعبة )أ( كسجسؾعة تؼ ا .10

 .أولى كسجسؾعة تجخيبية

، بعج التشديق مع معمسات التجخيبيتيؽختبار التحريمي عمى السجسؾعتيؽ تظبيق اال .11

 .الثاني األساسي

 .2021/2022الفرل األول تؼ تظبيق الجراسة الحالية عمى مجسؾعتيؽ في بجاية  .12
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ستة أسابيع مؽ الحرؾل حرص دراسية، وكانت فتخة التظبيق مجة  10تؼ التظبيق خالل  .13

 .عمى كتاب تدييل السيسة

 جسع البيانات ورصجىا ومعالجة البيانات إحرائيًا. .14

 عخض الّشتائج ومشاقذتيا في فرل مشفخد ومشاقذة تمػ الّشتائج مؽ خالل مقارنتيا مع الّجراسات. .15

 تّؼ الّتؾصل إلييا.ي وبسا يّتفق  مع الّشتائج ال ت   بشاء تؾصيات مشاسبة .16
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 الفرل الخابع

 ج الجراسـةائنت
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 الفرل الخابع

 نتائـج الجراسـة

 تسييج

فاعمية استخجام الؾكيل ، والتي ىجفت تقييؼ رل عخًضا مفّراًل لشتائج الجراسةيتزسؽ ىحا الف    

 ، كسا يأتي:التحريل الجراسي لسادة العمؾم لجى طمبة السخحمة األساسية في محافغة جخشالتخبؾي في 

 :اونّريفخضية الجراسة الشتائج الستعمقة باإلجابة عن 

ة الرفخية السختبصة بيحا الدؤال عمى: "ال تهجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج وتشز الفخضيّ  -

ختبار في اال التجخيبيتين درجات شمبة السجسهعتينبين متهسط  (α = 0.05) مدتهى الجاللة

لجى شمبة السخحمة األساسية في مجارس محافظة جخش تعدى إلى شخيقة التجريذ  التحريمي

 ."]محتهى بهجهد شخرية الهكيل التخبهي، السحتهى نفدو لكن بجون وجهد شخرية الهكيل التخبهي [

بية واالنحخافات السعيارية لجرجات عيشة وبيجف فحص الفخضّية تؼ حداب الستؾسظات الحدا    

)التي تمقت محتؾى بؾجؾد شخرية الؾكيل التخبؾي( والسجسؾعة  الثانية الّجراسة في السجسؾعة الّتجخيبّية

وكانت الّشتائج كسا في الججول  دون وجؾد شخرية الؾكيل التخبؾي( )التي تمقت محتؾى  التجخيبية األولى

(4.) 
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في  التجخيبيتين(: الستهسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية لجرجات أفخاد السجسهعتين 4ججول )

 .خرائز الكائشات الحية وصفاتيا من مبحث العمهم لمرف الثانياختبار وحجة 

 اإلحراءات الهصفّية العجد السجسهعة
االختبار 

 القبمي

االختبار 

 البعجي

 38 التجخيبية الثانية
 18.16 16.74 الستؾّسط الحدابي

 3.76 4.76 االنحخاف السعياري 

 38 األولى الّتجخيبّية
 20.63 16.79 الستؾّسط الحدابي

 3.76 5.06 االنحخاف السعياري 

 76 السجسؾع
 19.39 16.76 الستؾّسط الحدابي

 3.94 4.88 االنحخاف السعياري 

 

( وجؾد فخوق عاىخّية بيؽ متؾّسظات درجات عيشة الّجراسة لمسجسؾعتيؽ 4ويتبيؽ مؽ ججول )    

، وفي االختباريؽ القبمي والبعجي، حيث تذيخ الشتائج إلى أّن الستؾّسط الحدابي في االختبار التجخيبتيؽ

( أّما 4.76( درجة، بانحخاف معياري )25( مؽ )16.74كان ) التجخيبية الثانيةالقبمي لمسجسؾعة 

( درجة، 25( مؽ )16.79كان ) األولى الحدابي في االختبار القبمي لمسجسؾعة الّتجخيبّية الستؾّسط

(، أي أّن ىشاك فخًقا عاىخيًّا في الستؾّسط الحدابي بيؽ السجسؾعتيؽ مقجاره 5.06بانحخاف معياري )

 . األولى ( لرالح السجسؾعة التجخيبية0.05)
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كان  التجخيبية الثانيةدابي في االختبار البعجي لمسجسؾعة كسا تذيخ الشتائج إلى أّن الستؾّسط الح    

( أّما الستؾّسط الحدابي في االختبار البعجي 3.76( درجة، بانحخاف معياري )25( مؽ )18.16)

(، أي أّن ىشاك 3.76( درجة، بانحخاف معياري )25( مؽ )20.63كان )األولى لمسجسؾعة الّتجخيبّية 

 .األولى ( لرالح السجسؾعة الّتجخيبّية2.47الحدابي بيؽ السجسؾعتيؽ مقجاره )فخًقا عاىخيًّا في الستؾّسط 

في اختبار  التجخيبيتيؽولسعخفة ما إذا كان الفخق في الستؾّسط الحدابي لجرجات أفخاد السجسؾعتيؽ     

وحجة خرائص الكائشات الحية وصفاتيا مؽ مبحث العمؾم لمرف الثاني في التظبيق البعجي لالختبار 

(، وبيجف عدل الفخق بيؽ السجسؾعتيؽ في الّتظبيق α =0005ا داللة إحرائية عشج مدتؾى الجاللة )ذ

 & Leech, Barrett)بشاًء عمى  (ANCOVAالقبمي لالختبار، تؼ استخجام تحميل التبايؽ السذتخك )

Morgan, 2011) ( 5وكانت الشتائج كسا في الججول.) 

في  التجخيبيتينلجرجات أفخاد السجسهعتين  (ANCOVA(: تحميل التباين السذتخك )5ججول )

 .خرائز الكائشات الحية وصفاتيا من مبحث العمهم لمرف الثانياختبار 

مرجر 
 التباين

مجسهع 
 السخبعات

درجات 
 الحّخّية

متهّسط 
 السخبعات

قيسة )ف( 
 السحدهبة

مدتهى 
 الّجاللة

 مخبع ايتا
η

2 
حجم 
 األثخ

االختبار 
 القبمي

8.829 1 8.829 0.621 0.433   

طخيقة 
 التجريذ

 قميالً  0.101 0.006 8.159 115.912 1 115.912

     14.206 73 1037.066 الخظأ
      76 29750.000 السجسؾع



 

 
51 

( بيؽ α =0.05( وجؾد فخق ذي داللة إحرائّية عشج مدتؾى الجاللة )5تغيخ الشتائج في الججول )    

)التي تمقت محتؾى بؾجؾد شخرية الؾكيل التخبؾي(  األولى التجخيبيةمتؾّسظات درجات أفخاد السجسؾعة 

)التي تمقت محتؾى دون وجؾد شخرية الؾكيل التخبؾي(، حيث بمغت قيسة )ف(  الثانيةوالسجسؾعة 

( وىحه الكيسة داّلة إحرائيًّا، مسا يعشي رفض الفخضّية الّرفخّية التي تشّص عمى أّنو 8.159السحدؾبة )

بيؽ متؾسط درجات طمبة ) α = (0.05 ق ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى الجاللة"ال تؾجج فخو 

في اإلختبار البعجي لجى طمبة السخحمة األساسية في مجارس محافغة جخش  التجخيبيتيؽالسجسؾعتيؽ 

تعدى إلى طخيقة التجريذ )محتؾى بؾجؾد شخرية الؾكيل التخبؾي، السحتؾى نفدو لكؽ بجون وجؾد 

لجرجات أفخاد  الستؾّسظات البعجّية السعّجلةالتخبؾي(". ولسعخفة اّتجاه الفخوق، تّؼ حداب شخرية الؾكيل 

اختبار وحجة خرائص الكائشات الحية وصفاتيا مؽ مبحث العمؾم لمرف في  التجخيبيتيؽالسجسؾعتيؽ 

 (: 7، كسا في الججول )الثاني

وحجة في اختبار  التجخيبيتينسهعتين لجرجات أفخاد السج (: الستهّسصات البعجّية السعّجلة6ججول )

 خرائز الكائشات الحية وصفاتيا من مبحث العمهم لمرف الثاني

 الخظأ السعياري  الستؾّسط البعجي السعّجل العجد السجسؾعة

 18.160a 0.611 38 التجخيبية الثانية

 a 0.611 20.630 38 األولى التجخيبّية

 

ىؾ  التجخيبية الثانية( أّن الستؾّسط البعجّي السعّجل ألفخاد السجسؾعة 6تذيخ الّشتائج في الججول )    

(18.160a وأّن الستؾّسط البعجّي السعّجل ألفخاد السجسؾعة الّتجخيبّية ،) األولى( 20.630ىؾ a أي ،)
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أي أّن ىشاك أثًخا لتقجيؼ السحتؾى بؾجؾد شخرية  ،األولى أّن الفخوق ىي لرالح السجسؾعة الّتجخيبّية

الؾكيل التخبؾي عمى تحريل طمبة الّرف الّثاني في مبحث العمؾم. ولسعخفة حجؼ األثخ لتقجيؼ السحتؾى 

ηبؾجؾد شخرية الؾكيل التخبؾي، تؼ حداب مخّبع ايتا )
(، ووفًقا لسعيار 0.101( الحي بمغت قيستو )2

 .  قميالً ( أي  أّن حجؼ األثخ كان f ≥ 0 ≤ 0.24يؽ )كؾىيؽ فيي تقع ىحه الكيسة ب
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 الفرل الخامذ

 مشاقذة الشتائج والتهصيات

 ، عمى الشحؾ اآلتي:الفرل مشاقذة الشتائج والتؾصيات يتشاول ىحا

 :االجراسة ونري فخضّية مشاقذة الشتائج الستعمقة باإلجابة عن

 =α) عمى: "ال تهجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتهى الجاللةوتشز الفخضية الرفخية  -

لجى شمبة السخحمة  التحرميفي اإلختبار  التجخيبيتينبين متهسط درجات شمبة السجسهعتين   (0.05

الهكيل  محتهى بهجهد شخرية[األساسية في مجارس محافظة جخش تعدى إلى شخيقة التجريذ 

 ."]التخبهي، السحتهى نفدو لكن بجون وجهد شخرية الهكيل التخبهي 

( بيؽ متؾّسظات α =0005أعيخت الشتائج وجؾد فخق ذي داللة إحرائّية عشج مدتؾى الجاللة )    

 )التي تمقت محتؾى بؾجؾد شخرية الؾكيل التخبؾي( والسجسؾعة األولى درجات أفخاد السجسؾعة التجخيبية

 )التي تمقت محتؾى دون وجؾد شخرية الؾكيل التخبؾي(، ولرالح السجسؾعة الّتجخيبّية التجخيبية الثانية

، أي أّن ىشاك أثًخا لتقجيؼ السحتؾى بؾجؾد شخرية الؾكيل التخبؾي عمى تحريل طمبة الّرف األولى

 الّثاني في مبحث العمؾم. 

أن وجؾد الؾكيل  التي أشارت إلى (Liew. et al., 2017) وتتفق ىحه الشتيجة مع نتيجة دراسة    

ونتيجة دراسة  التخبؾي لو تأثيخ إيجابي عمى الظالب وعمى تحريميؼ الجراسي،

(Mohammadhasani. et al., 2018)  أن نتائج الجراسة كانت لرالح السجسؾعة التي خمرت إلى

محتؾى دون وجؾد ستخجمت ا تخبؾي مع السجسؾعة الزابظة التيالؾكيل ال استخجمت التجخيبية التي
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إلى وجؾد فخوق بيؽ التي أشارت  (Gorter, 2021)ونتيجة دراسة  ختبار البعجيوكيل تخبؾي في اال

 تحريل السجسؾعتيؽ الزابظة والتجخيبية لرالح السجسؾعة التجخيبية.

في  بؾجؾد الؾكيل التخبؾي قج نجحت أن إستخاتيجية التعمؼ ويسكؽ أن تعدى ىحه الشتيجة إلى    

ستخجام أن اكسا يسكؽ تفديخ ىحه الشتيجة ب ،األولى التحريل الجراسي لمستعمسيؽ في السجسؾعة التجخيبية

أن  وقج تعؾد ىحه الشتيجة إلى ز التعمؼ،عد ن يشسي ميارات التفكيخ ويالؾكيل التخبؾي في التعميؼ يسكؽ أ

ؼ وعشرخ ىام في التأثيخ عمى إدراك لجعؼ التعم ي في البيئة التعميسية أداة فعالةوجؾد الؾكيل التخبؾ 

 .(Flemban, 2018)الظالب، ويقجم فيؼ أكثخ لمسحتؾى السقجم لو 

لجعؼ التعمؼ الحاتي مؽ خالل تقميجه لجور السعمؼ، ويداعج الستعمسيؽ بتعديد دتخجم الؾكيل التخبؾي وي    

عمى تعمؼ يؤثخ التعمؼ مؽ خالل تقجيؼ التغحية الخاجعة الفخدية، وأنو بتؾعيف الؾكيل التخبؾي يسكؽ أن 

 & Grivokostopoulou)الظالب، وتحديؽ مذاركتيؼ في أنذظة التعمؼ، وبشاء معخفتيؼ وأدائيؼ 

Perikos, 2020). 

وىحا يتفق مع نتائج الجراسات الدابقة التي بيشت أن السجسؾعة التي استخجمت الؾكيل التخبؾي في     

التجريذ حققت ندبًا اعمى، وأن الؾكيل التخبؾي لو فاعمية وأثخ ايجابي عمى الظمبة كجراسة دمحم حداني 

 (Liew. et al., 2017( ودراسة ليؾ وآخخون )Mohammadhasani. et al., 2018وآخخون )

(، ولؼ تخالف ىحه الجراسات الدابقة الشتائج التي تؾصمت الييا الجراسة Gorter, 2021ودراسة جؾرتخ )

 الحالية.
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 :التهصيات

 عمى نتائج الجراسة؛ تؾصي الباحثة بسا يأتي: بشاءً     

 التعمؼ.عظاء أىسية أكثخ لمؾكيل التخبؾي لسا كان لو أثخ عمى دافعية الظالب نحؾ إ  .1

مؽ  اً سؾ ترسيؼ شخريات وكيل تخبؾي ججيجة مدودة بحكاء إصظشاعي لمفئات العسخية األكثخ ن .2

 ستخجام ىحه الذخريات.طمبة السخحمة األساسية في ا

إجخاء السديج مؽ الجراسات التجخيبية لمبحث أكثخ حؾل أثخ الؾكيل التخبؾي عمى التعميؼ في  .3

 .جسيع السؾاد

 السقتخحات:

 وبشاءًا عمى نتائج الجراسة؛ تقتخح الباحثة اآلتي:    

ستخجام الؾكيل التخبؾي بسا يتالءم مع مخاحل الشسؾ لمستعمسيؽ في تعميؼ طالب السخحمة األساسية با .1

 ىحا العسخ.

 تؾعيف الؾكيل التخبؾي في التعميؼ بظخيقة مجروسة. .2

خاص لسا كان لو أثخ إيجابي عمى استخجام الؾكيل التخبؾي في التعميؼ وفي مادة العمؾم بذكل  .4

 .التحريل الجراسي لمستعمسيؽ واكتدابيؼ ميارات ججيجة

تجريب السعمسيؽ في السجارس وأعزاء ىيئة التجريذ في الجامعات عمى استخجام وترسيؼ ىحه  .5

 .التقشيات في التعميؼ
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 السخاجع

 السخاجع العخبية

في تشسية ميارة التعبيخ الذفيي في  خكةالستحثخ إستخجام نقاشع الخسهم أ(. 2019أبؾ الذيخ، مي. )

مادة المغة اإلنجميدية لجى شمبة الرف الخابع األساسي في السجارس الخاصة في محافظة العاصسة 

 .يخ مشذؾرة[. جامعة الذخق األوسط]رسالة ماجدتيخ غعسان. 

 Covid-19حة صعهبات التعمم اإللكتخوني لمسخحمة األساسية خالل جائ(. 2021أبؾ قسخ، غجيخ. )

 .]رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة[. جامعة الذخق األوسط من وجية نظخ أولياء األمهر.

معاييخ ترسيم شخرية الهكيل التخبهي في بيئة التعمم (. 2021الرالح، نجى. )و  ،األحيجب، وفاء

 . 65-49(، 1)15جامعة الدمظان قابؾس،  –مجمة الجراسات التخبؾية والشفدية اإللكتخوني. 

في التحريل والتفكيخ التقاربي  KWHLAأثخ تجريذ الفيدياء بإيتخاتيجية (. 2021البيزاني، وليج. )

  .189-169(، 110)27مجمة كمية التخبية األساسية، عشج شالب الرف الثالث الستهسط. 

 مخكد الكتاب األكاديسي.التحريل الجراسي. (. 2018الفاخخي، سالؼ. )

أثخ استخاتيجية االکتذاف السهجو في التحريل لسادة (. 2020الدخساوي، ىشادي وقاسؼ، ىجيل. )

 .352-328(0 11)36مجمة کمية التخبية )أسيؾط(0  العمهم لجى شمبة الرف الثاني األساسي.
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فاعمية استخجام الخسهم الستحخكة في التحريل الجراسي لسادة العمهم لصمبة  (.2020). الدبؽ، فؾزه

جامعة الذخق  . ]رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة[.الرف الثالث االساسي في مجارسة لهاء الجيدة

 .األوسط

فاعمية بخمجية تعميسية (. 2020ودغبذ، ياسسيؽ. ) ،العساري، إكخامو ، أحسج، مشالو ، الؾرافي، عادل

قائسة عمى الخسهم الستحخكة لتشسية ميارات التفكيخ اإلبجاعي في مادة العمهم لجى تمسيحات الرف 

 .(7)7، اآلداب لمجراسات الشفدية والتخبؾيةالثاني من مخحمة التعميم األساسي في محافظة إب. 

ستحخكة في مادة العمهم لتشسية فاعمية بخنامج مقتخح قائم عمى الخسهم ال(. 2019رزق، إيسان. )

 ميارتي التسييد البرخي وإدراك العالقات البرخية السكانية لجى تالميح الرف الدادس االبتجائي.

 . 278-253(، 6)25 دراسات تخبؾية وإجتساعية.

أثخ إستخجام بخنامج تعميسي قائم عمى أنذصة التعمم ذات الخسهم الستحخكة  (.2018عبيجي، والء. )

]رسالة في التحريل واإلتجاىات نحه العمهم لجى شمبة الرف الخامذ األساسي في محافظة جشين. 

 ماجدتيخ غيخ مشذؾرة[. جامعة الشجاح الؾطشية.

ة في التعمم عن بعج لجى درجة إستخجام إستخاتيجيات التجريذ الحجيث(. 2021مؾسى، أحسج. )

 ]رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة[.معمسي السخحمة األساسية في السجارس الخاصة لمعاصسة عسان. 

 جامعة الذخق األوسط، األردن.

 القاىخة: عالؼ الكتب.التجريذ نساذجو ومياراتو. (. 2009زيتؾن، كسال. )
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 (1ممحق )

 اإلستبانة برهرتيا األولية

 

 كمية العمهم التخبهية

 قدم التخبية الخاصة وتكشهلهجيا التعميم

2020/2021الفرل الجراسي األول   

 إستبانة تحكيم

 الجكتهر/ ة .............................السحتخم/ة

 إستكساال  لستظمبات الحرؾل عمى درجة الساجدتيخ )تكشؾلؾجيا السعمؾمات واإلتراالت في التعميؼ
 التخبية الخاصة وتكشؾلؾجيا التعميؼ(، تقؾم الباحثة  بإجخاء دراسة  بعشؾان:

بعس نهاتج التعمم لجى شمبة السخحمة األساسية في مادة العمهم في  "فاعمية الهكيل التخبهي في تشسية 
ونغخًا لسا عخف عشكؼ مؽ معخفة ودراية أرجؾ مشكؼ التكخم والتفزل بقخاءة اإلستبانة  محافظة جخش"

التي أعجتيا الباحثة لتحجيج معاييخ مؾاصفات الؾكيل التخبؾي في تعميؼ مادة العمؾم،  وإبجاء الخأي بسجى 
ىحه الفقخات، ومجى وضؾحيا لغؾيًا أو أي اقتخاحات وتعجيالت تخونيا مشاسبة، عمسًا بأنو سيتؼ  مشاسبة

 إجخاء التعجيالت في ضؾء آراء السحكسيؽ األفاضل.

 وتقبمه بقبهل فائق اإلحتخام والتقجيخ لحدن تعاونكم ومداعجتكم

 إسؼ السذخف: د. ساني الخراونة الباحثة: إبتيال الدغؾل
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  اإلسم

  الختبة األكاديسية

  التخرز

  جية العسل )الجامعة/الكمية(

 مقجمة عن مقاشع الهكيل التخبهي 

ما لية مقاشع الهكيل التخبهي في 

 البحث

 Ater)مجسؾعة مؽ مقاطع فيجيؾ لمؾكيل التخبؾي تؼ ترسيسيا عمى بخنامج 

Effect) .والتي يتشاسب محتؾاىا مع مادة العمؾم لمرف الثاني األساسي 

 الفئة السدتيجفة
 طمبة الرف الثاني األساسي

السهضهع الجراسي الحي يتشاولو الهكيل 

 التخبهي 

 الؾحجة األولى

 خرائص الكائشات الحية وصفاتيا.

 

 األىجاف التعميسية

 الكائشات الحية تشسؾ وتكبخ.يعخف الصالب بأن  -

 الكائشات الحية تتكاثخ وتشتج أفخاد ججيجة. يعخف الصالب بأن -

 الكائشات الحية تدتحيب عشج تعخضيا لسؤثخات خارجية.يعخف الصالب بأن  -

 صغار الكائشات الحية تذابو أبؾييا.يعخف الصالب  -
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 التقييم التفريمي لمهكيل التخبهي 

 

 الخقم

 

 العبارات

 

 درجة السهافقة

مشخفزة  مشخفزة متهسصة كبيخة كبيخة ججاا 
 ججاا 

      التخبهي محتهى مقاشع الهكيل  اوال

      مشاسب محتؾى الؾكيل التخبؾي لمفئة السدتيجفة 1

      يحقيق الؾكيل التخبؾي لألىجاف السظمؾبة 2

      يداعج في إكتداب الستعمؼ السرظمحات السظمؾبة 3

      يعخض بظخيقة مذؾقة وجحابة 4

      يتزسؽ تدمدل مشظقي لمسؾاضيع 5

      بالسؾضؾع السظخوح يقجم معمؾمات وثيقة الرمة 6

      سيهلة اإلستخجام ثانياا 

      يتيح لمظالب التحكؼ بالسعمؾمات السعخوضة فيو 1

      ال يتظمب ميارات تقشية عالية إلستخجاميا 2

يتيح فخصة لمعؾدة مذاىجة أجداء مؽ السقاطع  3
 السعخوضة

     

      يسكؽ الخخوج مؽ مقاطع الؾكيل التخبؾي بديؾلة 4

      يتيح التحكؼ في سيخ عسمية التعمؼ 5

      ترسيم الذاشات ثالثاا 

      حجؼ الخط يتشاسب مع مدتؾى الظالب 1
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      مشاب كسية السعمؾمات السعخوضة 2

تؾفخ أساليب لجحب اإلنتباه )رسؾم، صؾر،  3
 ألؾان،الخ(

     

      الخرائز الفشية لمهكيل التخبهي  رابعاا 

      الرؾرة في مقاطع الؾكيل التخبؾي وضؾح  1

      وضؾح الرؾت في مقاطع الؾكيل التخبؾي  2

      تدامؽ الرؾرة مع الرؾت في مقاطع الؾكيل التخبؾي  3

      مقاطع الؾكيل التخبؾي مرسسو بذكل متشاسق 4

      تختيب عشاصخ الذاشة بذكل مخيح لمعيؽ 5
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(2ممحق )  

السحكسين إلستبانة تحكيم مقاشع الهكيل التخبهي قائسة أسساء   

 الخقم اإلسم التخرز مكان العسل

 1 د. فادي عؾدة تكشؾلؾجيا تعميؼ جامعة الذخق األوسط

 2 د. خميل الدعيج تكشؾلؾجيا تعميؼ جامعة الذخق األوسط

 3 د. مشال طؾالبة تكشؾلؾجيا تعميؼ جامعة الذخق األوسط

 4 د. دمحم الدسكخي  تكشؾلؾجيا تعميؼ جامعة الذخق األوسط

 5 د. مشرؾر الؾريكات تكشؾلؾجيا تعميؼ الجامعة األردنية

 6 د. أحسج طبية مشاىج وطخق تجريذ جامعة الذخق األوسط

 7 السذخفة ليا أبؾ صفخ مذخفة مخحمة وزارة التخبية والتعميؼ

سميؼالسذخفة ىشاء  مذخفة مخحمة وزارة التخبية والتعميؼ  8 
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 (3ممحق )

 اإلستبانة في صهرتيا الشيائية

 

 كمية العمهم التخبهية

 قدم التخبية الخاصة وتكشهلهجيا التعميم

2020/2021الفرل الجراسي األول   

 إستبانة تحكيم

 الجكتهر/ ة .............................السحتخم/ة

 السعمؾمات واإلتراالت في التعميؼإستكساال  لستظمبات الحرؾل عمى درجة الساجدتيخ )تكشؾلؾجيا 
 التخبية الخاصة وتكشؾلؾجيا التعميؼ(، تقؾم الباحثة  بإجخاء دراسة  بعشؾان:

"فاعمية الهكيل التخبهي في تشسية بعس نهاتج التعمم لجى شمبة السخحمة األساسية في مادة العمهم في  
التكخم والتفزل بقخاءة اإلستبانة ونغخًا لسا عخف عشكؼ مؽ معخفة ودراية أرجؾ مشكؼ  محافظة جخش"

التي أعجتيا الباحثة لتحجيج معاييخ مؾاصفات الؾكيل التخبؾي في تعميؼ مادة العمؾم،  وإبجاء الخأي بسجى 
مشاسبة ىحه الفقخات، ومجى وضؾحيا لغؾيًا أو أي اقتخاحات وتعجيالت تخونيا مشاسبة، عمسًا بأنو سيتؼ 

 كسيؽ األفاضل.إجخاء التعجيالت في ضؾء آراء السح

 وتقبمه بقبهل فائق اإلحتخام والتقجيخ لحدن تعاونكم ومداعجتكم

 إسؼ السذخف: د. ساني الخراونة الباحثة: إبتيال الدغؾل
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  اإلسم

  الختبة األكاديسية

  التخرز

  جية العسل )الجامعة/الكمية(

 مقجمة عن مقاشع الهكيل التخبهي 

ما لية مقاشع الهكيل التخبهي في 

 البحث

 Ater)مجسؾعة مؽ مقاطع فيجيؾ لمؾكيل التخبؾي تؼ ترسيسيا عمى بخنامج 

Effect) .والتي يتشاسب محتؾاىا مع مادة العمؾم لمرف الثاني األساسي 

 الفئة السدتيجفة
 طمبة الرف الثاني األساسي

السهضهع الجراسي الحي يتشاولو الهكيل 

 التخبهي 

 الؾحجة األولى

 ة وصفاتيا.خرائص الكائشات الحي

 

 األىجاف التعميسية

 الكائشات الحية تشسؾ وتكبخ.يعخف الصالب بأن  -

 الكائشات الحية تتكاثخ وتشتج أفخاد ججيجة. يعخف الصالب بأن -

 الكائشات الحية تدتحيب عشج تعخضيا لسؤثخات خارجية.يعخف الصالب بأن  -

 صغار الكائشات الحية تذابو أبؾييا.يعخف الصالب  -
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 التقييم التفريمي لمهكيل التخبهي 

 

 الخقم

 

 العبارات

 

 درجة السهافقة

كبيخة 
 ججاا 

مشخفزة  مشخفزة متهسصة كبيخة
 ججاا 

      محتهى مقاشع الهكيل التخبهي  اوال

      مشاسب محتؾى الؾكيل التخبؾي لمفئة السدتيجفة 1

      ق الؾكيل التخبؾي لألىجاف السظمؾبةيحق 2

      إكتداب الستعمؼ السرظمحات السظمؾبةيداعج في  3

      يعخض بظخيقة مذؾقة وجحابة 4

      يتزسؽ تدمدل مشظقي لمسؾاضيع 5

      يقجم معمؾمات وثيقة الرمة بالسؾضؾع السظخوح 6

      سيهلة اإلستخجام ثانياا 

      يتيح لمظالب التحكؼ بالسعمؾمات السعخوضة فيو 1

      تقشية عالية إلستخجامياال يتظمب ميارات  2

      يتيح فخصة لمعؾدة مذاىجة أجداء مؽ السقاطع السعخوضة 3

      يسكؽ الخخوج مؽ مقاطع الؾكيل التخبؾي بديؾلة 4

      يتيح التحكؼ في سيخ عسمية التعمؼ 5

      السحتهى ترسيم  ثالثاا 

      حجؼ الخط يتشاسب مع مدتؾى الظالب 1
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      كسية السعمؾمات السعخوضةب سمشا 2

      تؾفخ أساليب لجحب اإلنتباه )رسؾم، صؾر، ألؾان،الخ( 3

      الخرائز الفشية لمهكيل التخبهي  رابعاا 

      وضؾح الرؾرة في مقاطع الؾكيل التخبؾي  1

      وضؾح الرؾت في مقاطع الؾكيل التخبؾي  2

      التخبؾي  تدامؽ الرؾرة مع الرؾت في مقاطع الؾكيل 3

      مقاطع الؾكيل التخبؾي مرسسو بذكل متشاسق 4

      بذكل مخيح لمعيؽ سحتؾى تختيب عشاصخ ال 5
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 (4ممحق )

 تحميل السحتهى 

 الرف الثاني األساسي وحجة: خرائز الكائشات الحية وصفاتيا السادة: العمهم

 األنذصة ميارات التعمم واالتجاىاتالكيم  الحقائق والتعسيسات السفاليم والسرصمحات

 الشسؾ

 التكاثخ

 االستجابة

 الؾراثة

 الكائشات الحية تشسؾ وتكبخ. -

الكائشات الحية تتكاثخ وتشتج  -
 أفخاد ججيجة.

الكائشات الحية تدتجيب عشج  -
 تعخضيا لسؤثخات خارجية.

صغار الكائشات الحية تذابو  -
 أبؾييا.

 صغيخه الحيؾان

 الذبل األسج

 حسل الخخوف

 ميخ الحران

 عجل البقخة

 جخو الكمب
 

تقجيخ عغسة  -
 الخالق.

يشسؾ في نفدو  -
حب السعخفة لعالؼ 
 الحيؾانات العجيب.

العشاية  -
 بالحيؾانات.

السحافغة عمى  -
أعذاش الظيؾر 

 وفخاخيا.

 اإلستشتاج. -

 حل السذكالت. -

 الترشيف. -

 السالحغة. -

نذاط  -
لسعخفة كيف 

صغار تتغيخ 
 الظيؾر.

نذاط  -
التسييد بيؽ 

األرانب 
 وصغارىا.
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(5ممحق )  

 ججول السهاصفات

 ججول السهاصفات الهحجة األولى خرائز الكائشات الحية وصفاتيا

 2 1 رقم الجرس
 2 5 عجد األىجاف
 %28 %72 وزن الجرس

 

 مهصفات اإلختبار

رقم 
 الجرس

 إسم الجرس
الهزن 

 السخرز
 %14التصبيق  %14الفيم  %72التحكخ  عالمة الجرس

خرائص الكائشات  1
 الحية وصفاتيا

72% 15 11 2 2 

الكائشات الحية تؾرث  2
 صفاتيا

28% 10 8 1 1 
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 (6ممحق )

 اإلختبار برهرتو األولية

 

 كمية العمهم التخبهية

 قدم التخبية الخاصة وتكشهلهجيا التعميم

 تحكيم اإلختبار التحريمي

.............................السحتخم/ةالجكتهر/ ة   

 إستكساال  لستظمبات الحرؾل عمى درجة الساجدتيخ )تكشؾلؾجيا السعمؾمات واإلتراالت في التعميؼ
 التخبية الخاصة وتكشؾلؾجيا التعميؼ(، تقؾم الباحثة  بإجخاء دراسة  بعشؾان:

في مادة العمهم في   السخحمة األساسية "فاعمية الهكيل التخبهي في تشسية بعس نهاتج التعمم لجى شمبة
ونغخًا لسا عخف عشكؼ مؽ معخفة ودراية أرجؾ مشكؼ التكخم والتفزل بقخاءة فقخات  محافظة جخش"

اإلختبار )اإلختبار مؽ متعجد( وإبجاء الخأي بسجى مشاسبة ىحه الفقخات، ومجى وضؾحيا لغؾيًا أو أي 
 نو سيتؼ إجخاء التعجيالت في ضؾء آراء السحكسيؽ األفاضل.اقتخاحات وتعجيالت تخونيا مشاسبة، عمسًا بأ

كم ومداعجتكموتفزمها بقبهل فائق اإلحتخام والتقجيخ لحدن تعاون  

 الباحثة السذخف

 إبتيال الدغؾل د. ساني الخراونة
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  اإلسم

  الختبة األكاديسية

  التخرز

  جية العسل )الجامعة/الكمية(

 مادة العمهم

 األولالفرل الجراسي 

 الرف الثاني األساسي

 وحجة خرائز الكائشات الحية وصفاتيا

 عالمة( 12الدؤال األول: ضع دائخة حهل رمد اإلجابة الرحيحة:     )

 واحجة مسا يمي من الكائشات الحية: .1
 السجرسة-الكتاب           ج-الحيؾان                 ب-أ

 ُتعّبخ كمسة التكاثخ لكائشات الحية عن:  .2
 تتشتج افخادا ججيجة-تتغيخ             ج-تكبخ.                   ب-أ

 من الرفات التي تهرثيا القصط لرغارىا: .3
 لؾن الذعخ -الحجؼ                ج-االرجل             ب-أ

 تحتاج الشباتات لتشسه ويتغيخ شكميا الى: .4
 ؾاء والذسذالساء والي-جاليؾاء فقط.           -السأوى فقط        ب-أ

 الهراثة ىي: .5
حخكة الكائشات -التفاعل مع السؤثخات       ج -إنتقال الرفات عبخ األجيال مؽ اإلباء       ب-أ

 الحية

 الشبات عشجما يشسه فأن: .6
 جسيع ماذكخ صحيح-يكبخ حجسو           ج-طؾلو يدداد         ب-أ
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 يتكاثخ القسح والذعيخ : .7
 الحخكة-ر.               جالبحو -الؾالدة.              ب-أ

 يتكاثخ الزفجع : .8
 باالوالدة والبيض-جبالبيض               -بالؾالدة.             ب-أ

 تدسى انثى األسج: .9
 زرافة-لبؤة                   ج-نعجو                ب-أ

 شائخ الشحام عشجما يتغحى حيهان الجسبخي يتغيخ الى المهن:  .10
 األحسخ-الؾردي                ج-باألبيض.           -أ

 اختخ الكمسة السشاسبة لمرهرة التي تسثميا:  .11

 

 الحخكة-الشسؾ             ج-االستجابة              ب-أ

 يتغحى األسج عمى:  .12
 المحؾم -يرشع غحائو بشفدو               ج-االعذاب                  ب-أ
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 عالمة( 13ام خصأ(:   ) الدؤال الثاني: اختخ رمد اإلجابة )صح

 تختمف الكائشات الحية في شخائق تكاثخىا: .1
 خظأ-صح                        ب-أ

 الشباتات ترشع غحائيا بشفديا: .2
 خظأ-صح                        ب-أ

 يهجج اختالفات في الرفات بين افخاد الشهع نفدو: .3
 خظأ-صح                        ب-أ

 ت ضسن الحخكة غيخ االنتقالية:ترشف حخكة الشباتا .4
 خظأ-صح                        ب-أ

 يختمف لهن الخير عشج فخخ الصيهر عن أبهيو: .5
 خظأ-صح                        ب-أ

 يُعج الكمب كائشاا غيخ حي: .6
 خظأ-صح                        ب-أ

 البيئة غيخ مؤثخة في صفات الكائن الحي: .7
 خظأ-ب        صح                -أ

 تهّرث الشبتو الكبيخة شكل األوراق لمشبتو الرغيخة: .8
 خظأ-صح                        ب-أ

 تسكشت نظارات الخؤية الميمية العمساء من مخاقبة الحيهانات من مدافات بعيجة: .9
 خظأ-صح                        ب-أ

 تكهن أشجار الحهر أشهل في السشاشق الجبمية:  .10
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 خظأ-ب                   صح     -أ

 تذبو صغار الحيهانات آباءىا:  .11
 خظأ-صح                        ب-أ

 يتغحى االرنب عمى االحيهنات:  .12
 خظأ-صح                        ب-أ

 يكبخ حجم الثسار ويدداد عجده عمى شجخة الخمان عشج تهافخ الساء:  .13
 خظأ-صح                        ب-أ
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 (7ممحق )

 قائسة أسساء السحكسين لإلختبار

 الخقم اإلسم التخرز مكان العسل

 1 أ.د دمحم الحيمة تكشؾلؾجيا تعميؼ جامعة الذخق األوسط

 2 د. فادي عؾدة تكشؾلؾجيا تعميؼ جامعة الذخق األوسط

 3 د. مشال طؾالبة تكشؾلؾجيا تعميؼ جامعة الذخق األوسط

 4 د. أيات السغخبي مشاىج وطخق تجريذ جامعة الذخق األوسط

 5 د. عثسان مشرؾر مشاىج وطخق تجريذ جامعة الذخق األوسط

 6 السذخفة ليا أبؾ صفخ مذخفة مخحمة وزارة التخبية والتعميؼ

 7 السذخفة ىشاء سميؼ مذخفة مخحمة وزارة التخبية والتعميؼ

 8 دعاء بشي أحسج معمؼ صف مجرسة الكتة األساسية

والتعميؼ جخشمجيخية التخبية   9 د. ىشج خاليمة مذخفة مخحمة 
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 (8ممحق )

 اإلختبار برهرتو الشيائية

 

 كمية العمهم التخبهية

 قدم التخبية الخاصة وتكشهلهجيا التعميم

 تحكيم اإلختبار التحريمي

 الجكتهر/ ة .............................السحتخم/ة

 )تكشؾلؾجيا السعمؾمات واإلتراالت في التعميؼ إستكساال  لستظمبات الحرؾل عمى درجة الساجدتيخ
 التخبية الخاصة وتكشؾلؾجيا التعميؼ(، تقؾم الباحثة  بإجخاء دراسة  بعشؾان:

في مادة العمهم في   "فاعمية الهكيل التخبهي في تشسية بعس نهاتج التعمم لجى شمبة السخحمة األساسية
ودراية أرجؾ مشكؼ التكخم والتفزل بقخاءة فقخات ونغخًا لسا عخف عشكؼ مؽ معخفة  محافظة جخش"

اإلختبار )اإلختبار مؽ متعجد( وإبجاء الخأي بسجى مشاسبة ىحه الفقخات، ومجى وضؾحيا لغؾيًا أو أي 
 اقتخاحات وتعجيالت تخونيا مشاسبة، عمسًا بأنو سيتؼ إجخاء التعجيالت في ضؾء آراء السحكسيؽ األفاضل.

كم ومداعجتكمخام والتقجيخ لحدن تعاونوتفزمها بقبهل فائق اإلحت  

 الباحثة السذخف

 إبتيال الدغؾل د. ساني الخراونة
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  اإلسم

  الختبة األكاديسية

  التخرز

  جية العسل )الجامعة/الكمية(

 مادة العمهم

 الفرل الجراسي األول

 الرف الثاني األساسي

 وحجة خرائز الكائشات الحية وصفاتيا

 عالمة( 12دائخة حهل رمد اإلجابة الرحيحة:     )الدؤال األول: ضع 

 من خرائز الكائشات الحية: .13
 األفخاد-الذكل         ج -التغحية               ب- أ

 عشجما تتكاثخ الكائشات الحية فإنيا:  .14
 تتشتج افخادا ججيجة -تتغيخ             ج -تكبخ.               ب- أ

 صغارىا:من الرفات التي تهرثيا القصط إلى  .15
 لؾن الذعخ -الحجؼ                ج-األرجل            ب- أ

 تحتاج الشباتات حتى تشسه ويتغيخ شكميا الى: .16
 الساء واليؾاء والذسذ-اليؾاء           ج-السأوى             ب- أ

 يصمق مرصمح الهراثة عمى: .17
 إنتقال الرفات عبخ األجيال مؽ األباء  - أ

 التفاعل مع السؤثخات الخارجية  - ب
 حخكة الكائشات الحية- ج

 عشجما يشسه الشبات فأن: .18
 يدداد طؾلو ويكبخ حجسو -يكبخ حجسو           ج -يدداد طؾلو         ب- أ
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 يتغحى األرنب عمى : .19
 المحؾم والشباتات -المحؾم.               ج -الشباتات.              ب- أ

 يتكاثخ الزفجع بـ : .20
 الحخكة -البيض               ج -ب            الؾالدة. - أ

 تدسى انثى األسج بـ: .21
 السيخ -لبؤة                   ج-الججي                ب- أ

 شائخ الشحام عشجما يتغحى عمى حيهان الجسبخي يتغيخ الى المهن:  .22
 األحسخ -الؾردي                ج -األبيض.          ب- أ

 العسمية التي تعبخ عشيا الرهرة:  .23

 

 الحخكة -الشسؾ             ج -االستجابة              ب- أ
 يتغحى األسج عمى:  .24

 المحؾم -الشباتات والمحؾم               ج -الشباتات                 ب- أ
 عالمة( 13الدؤال الثاني: اختخ رمد اإلجابة )صح ام خصأ(:   )

 شخائق تكاثخىا:الكائشات الحية تختمف في  .14
 خظأ -صح                        ب- أ

 الشباتات ترشع غحائيا بشفديا: .15
 خظأ -صح                        ب- أ
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 تختمف الحكهر واإلناث في الحيهانات من الشهع نفدو مثل المبؤة واألسج: .16
 خظأ -صح                        ب- أ

 حخكة الشباتات ترشف ضسن الحخكة غيخ اإلنتقالية: .17
 خظأ -صح                        ب- أ

 لهن الخير عشج فخخ الصيهر يختمف عن أبهيو: .18
 خظأ -صح                        ب- أ

 عجد أرجل الدرافة أربعة أرجل: .19
 خظأ -صح                        ب- أ

 البيئة غيخ مؤثخة في صفات الكائن الحي: .20
 خظأ -صح                        ب- أ

 تهرث شكل األوراق لمشبتو الرغيخة:الشبتو الكبيخة  .21
 خظأ -صح                        ب- أ

 تسكن نظارات الخؤية الميمية العمساء من مخاقبة الحيهانات من مدافات بعيجة: .22
 خظأ -صح                        ب- أ

 أشجار الحهر أشهل في السشاشق الجبمية:  .23
 خظأ -صح                        ب- أ

 ت تذبو آباءىا:صغار الحيهانا  .24
 خظأ -صح                        ب- أ

 يتغحى االرنب عمى الحيهنات:  .25
 خظأ -صح                        ب- أ

 يكبخ حجم الثسار ويدداد عجده عمى شجخة الخمان عشج تهافخ الساء:  .26
 خظأ -صح                        ب- أ

  



 

 
86 

 (9ممحق )

 كتاب تدييل ميسة من جامعة الذخق األوسط

  



 

 
87 

 (10ممحق )

 كتاب تدييل ميسة من مجيخية التخبية والتعميم محافظة جخش

 



 

 
88 

 (11ممحق )

 محتهى الهكيل التخبهي  من صهر

      

      

      

      

      
  



 

 
89 

 (12ممحق )

 صهر من محتهى دون وجهد وكيل تخبهي 

  

  

  

  



 

 
90 

 (13ممحق رقم )

 صهر من عيشة الجراسة أثشاء التصبيق

     

 

      


