

   

     

      

  



Assessment difficulties in information technology for
the basic students in Sultanate OF Oman from
teachers and educational supervisors point of view
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شكر وتقدير
إلىىالشلوىىالتلشلا ى لتشيىىلللاالىىبللا ى لشلىىلبلملإلىىالبةىىإلشلالىىنللشلابيلىىسملإلىىالشلىىتل لش ا ىلشلشا ة ى نمل
شليجإللقىا نمللعطوىلشلصة ىسلطلا ىنملالللةىاا لياىللع لاى ّ لللطلى للعاااىللشلااىإل ى ل ىت ل
لضحل ّ
ّ
شلبة لسملإاللع لعاقلنللكنليجزلإلشلوكبمللطظلنلشلاب للشالااا  .ل
للشألةا ت لشللكالب لغ زي لصلل س لشللتل ل
تي لشل ضلل شألةا ت لشللكالب لاحال لشلحللسم ل
إلا لعةا ّل
شلقلاسمل
عوب لطلال ت لشلبة لسم للشللتل للطا ا ليالا ا لشلل لبم لل يب ا لشلكيلبم ل ك للالجل ا ا ل ّل
شلالبةلعكيبلشألثبل لإغا ءل ت لشللبشةسللشاج ز مل قلل َّلي لعصو ئ مللعا لشبلاة بيمللتلةل
لع ك ب ا ل ّل
اال لجزلإ لشلوكب للشلاقللب لعيلشً لا لحللل .لكا لعالجه ليجزلإل
ل لشل الم لل لئ لل لشللبلم ل ل لا ل ّ
شلوكب للطظلن لشالااا لإلا لعطض ء للجاس لشلاا قوس لشلكبشنم لشلتل لا ضللش ليقيلإ لاا قوس ل ت لشلبة لسمل
شلبغن لا لعوغ ل ن لشلكثلبةم للةلكل للاةحظ ا ن لشألثب لشأليبز ل لاوللبل
لاحاللش لطا ء لقبشءا م لطلا ل ّ
ّ
طا لصلب لشلجزشءم للا اا لطلال
شلبة لس للاحةل لجللا للاضالا م ل ج شز ن لل لاي بك للاا لا ل ّ
ت ل ّ
شللبشةسلإلال
علجهلوكبيللاقللبيللكإلا ل ّل
اللل للللشلال ل لةيلإلإصبشجل ت ل ّ
شلللشنليالا ن.للعصل لشًبل ّ
حلزلشللجلل؛لإلالكإل ؤالءلعاقلنليلش بلشلوكبلاعلشلاحيسلشلاوبةللشلاقللب .ل
ّ
للعلصلشا لل للق ا للزالةا لي لااإمل
كا لعاقلنليجزلإلشلوكبللكإلا لة الا لا لإلصلشا ل
لكإللللص لسملل نلجزلإلشلوكبللشلاقللب .ل

للللل لشلال لق ل
ل

ه

اإلهداء

إلى من جرع الكأس فارغا ليسقيني قطرة حب  ......إلى من كلّت أنامله ليقدم لي

لحظة سعادة  .......إلى من حصد األشواك عن دربي ليمهد طريق العلم لي ......
إلى القلب الكبير الذي ضمني .....
(أبي الغالي )
إلى من أرضعتني الحب والحنان  .......إلى رمز العطاء وبلسم الشفاء  ......إلى
القلب الناصع بالبياض ......
( أمي الغالية )

إلى من زرعوا التفاؤل وقدموا لي الفكار دون أن يشعروا  ....إلى القلوب الطاهرة
والبريئة  ....لفلذة كبدي وعمري ......
(سيف و هوازن )

إلى رفيق دربي ومن تحملني  ....إلى من رسم معي مشواري  .....إلى من ساندني
بغربتي ....إلى من أخذ بيدي ....
(زوجي العزيز )

إلى رياحين حياتي  .....إلى النفوس الطيبة  ......إلى من رافقوني بغربتي ......
إخوتي (سلطان  ،خوله ،محمد )
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Abstract
This study examined the difficulties of assessing the ID course in the
Sultanate of Oman, from the teachers and supervisors perspective. The study
used the descriptive research approach, since it fits with the nature of the
study. In addition, the study used questionnaires as a means for data
collection. Validity and reliability were insured. The sample of the study was
chosen by the random stratified method, while 78 male teachers and 176
female teachers participated in the study. The sample of the supervisors was
for all educational supervisors (N= 22 male and female).
The study showed the following results:
The level of difficulties in assessing IT courses, from the teachers'
perspectives was medium.
The level of difficulties in assessing IT courses, from the perspective of
the educational supervisors in the Sultanate of Oman was high.

م

There were no significant statistical differences at (α = 0,05) in assessing
the in IT courses, from the teachers' perspectives in the Sultanate of Oman,
attributed to gender.
There were no significant statistical differences at (α = 0,05) in
evaluating the difficulties of IT courses, from the teachers' perspectives in
the Sultanate of Oman, attributed to the educational level.
There were significant statistical differences at (α = 0,05) in evaluating
the IT courses, from the teachers' perspectives in the Sultanate of Oman,
attributed to the years of experience, and the difference was for the benefit
of those who posses experience (less than five years).
There were significant statistical differences at (α = 0,05) in the
difficulties of evaluating the IT course, from the teachers' perspectives in the
Sultanate of Oman, attributed to the specialty, the difference was for the
benefit of other courses. للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل.
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الفصل األول
مقدمة عامة لمشكلة الدراسة وأهميتها
تمهيد:
لللللل على لشلاولب لشلةبلع لللاللن لشلحللثس للشلثلبة لشلاقالس للشلااللا الس ل

لاج الل لشلحل ة لك س لإلال

احلل ل ل ئلس للإلاك ال ل للشألة للل لشلا لال ب لشلالشبس للشلاؤةة ل لشلااللالسم ل قل لة الل
شلاكالللجل لشلحللثسليال لبللة ئإللعللشللعللللل شًبلكيل شًبل لاوللبلعة للللشلااللنللشلاالنلملع يحلل
اقالس لشلااللا ل للعج زة لشلح ةل لشآلل لجزءشً لا ا ً ل لشلحل ة لشلاا

بة .للتش لاةاا لشلللإ لشلااقلاسل

لشلا الس لإلا لاوللب لاا ج للاا لل لشألحلث للالشكيس لشلاوللبم للةلواس لطا لا ليل ل ت لشلللإل
شلا لااااللي ةاابشبلطلالشلاا اإلاعلشلاةاجلشللشلحللثسل لاج إلشلابيلسللشلااللنلمإتلةاللل شزبةل
شلابيلسللشلااللنليةلواسلطا لإلالاللآللسلالكلشلاةاجلشللشلابيللسلشلحللثسليإلص إلاقالسلشلااللا لل
(شلح ةلل)لضا لاا ج لشلااللالس .ل
لللللللقللق ال لل شزبة لشلابيلس للشلااللنل لةلواس لطا ل لإو ب لاوللبلشلااللن ليإطلشل لصوسلو السل
لوالحس لاةاا لا لصةل لإلا لشالاةج ن لاع لشلااولي ل لشلاااللس لللةلواسم ل قل لطالل لطلا لاويلقل
اظ نلشلااللنلشألة ة للالاهلطوبلةالشلملللاكل لا لابحلال ل ا :لشلحلقسلشألللامللايلعلا لشل فل
شأللإلشألة ة لحاالشل فلشلبشيعمللشلحلقسلشلث السللايلعلا لشل فلشلص اسلشألة ة للحاالشل فل
شلا وبلشألة ة مللايا لاي وبةلشلابحلسلشلث اللسللالا لةاا .للةاللل شزبة لشلابيلسللشلااللنلشلاا السل
إلا لإلص إ لشلح ةللشآلل ل لالشبسلشلااللن لشألة ة للاحقلقلشأل لشفلشآلالس ل(ل شزبةلشلابيلسللشلااللنمل
:)2102ل ل

2

 شطاي ب لابحلس لشلااللن لشألة ة لشلق طلة لشألة ةلس لشلا لةلف للباكز لطلل لإلص إ لشلح ةل لإلال
شلالشبس .ل
 إكة للشلوليسلا بشللشلاا اإلاعلشلح ةل .ل
 ال لبليباجل للح ةليلسلاةاصلنلشللة ئولشلاااللةللاة طللطلالااالسلقلبشللشلو لللشلاقللسمل
لاحاليلطلالكنلكيلبلا لشلاللنللشلاا بف.ل
 ااالسلا بةلحللشالةاوةتللشليحثللشلاالنلشلتشا للشالطاا للطلالشلا سل لشلح لإلطلال
شلااللا للا لا

لب لشلاصال س .ل

لللللللا لشلاالل للشألة ةلسلشلا لاقلنلطلل لبك ئزلشلااللسلشلااللالسل
شلاقللن ل

لطاللسلشلاقللنلإالَّلع لطاللسل

لشلحلقس لشألللا لا لشلااللن لشألة ة لاقا ب لطلا لاةحظس لشلاالن لأللشء لشلو لل للياضل

شلا بشللشلااالقسلي ةاصلشنلشلح ةللللل لشلاأكللا لاصبج لل تشلشالةاصلشنلا لكا يسللاللل لللبةنل
للغلبلتلكلا لشلاصبج ل .ل
للللللل لحل للقا بلشلاقللنل لشلحلقسلشلث السلا لشلااللنلشألة ة لطلالشلاةحظسلعلض ل ضةلطا ل
لاك لع للقلاهلشلاالنلعللاوب للشلا لةلا لشلااللا لللل لإلزشن.للليليلشلاالال لعثا ءلشااق للشلللبشلل
شلالبليلس للشللق ء لاع لشلاوب ل لشلابيللل لوكلش ن للاتاب ن لا ل الي ل لاقللن لا لة لاقالس لشلااللا لل
او ليل لي قابشحلعة للللاقللالس لعصبىلغلب لشلاةحظسلشلاق للة لغلب لشلاحللة لياا
ليإجبشءشللاحلل للازللةليأاثلسمل ضةًلط لشلالبلللطلل للطقللاو غإلص

سلي  .ل

ب لشلاةحظسمل

3

للللللااكل لطا

لعبياس لاكلا ل ل
ب لشلاا ج لشلالبة لا ل

 :لشأل لشفم للشلاحالىم للشألة لللل

لشألاووسمللشلاقللن.لللبىلياضلشلابيل لع لشلاقللنلل للطي بةلط لإ لشبلحكنلطلالشأل ك بللشألطا إل
لوبقلشلالبلسللشلالشلللغلب لا لشألالبلشلابيللسمل لا للااقللياض نلشآلصبلعاهللاثإلطاللسلااظلالسل
اااإلطلالاحللللشلالىلشلتيللحققل لهلشلوليسلشأل لشفلشلابيللسلشلالضلطس.ل ل
لللللللل "للبكز لاصوول لشلاا ج لطلا للط لشلاالال ليأ الس لشلاقللن لي لاةيس لل ن للي لاةيس لللاةالتمل
للآلي ءم للللق ئال لطلا لشلالشبس لعل لشلاوب ل لطلل  .لحلث لل لل لشلاقللن لشلاالال ل لاحللل لشللضعل
شلح ل للاةالت نملل ل ل غسلشأل لشفلشلص

سملل لشلح لإلطلالشلااللا للشللقلقسلشلااالقسليا ل

حققه لاةالت ن لا لاا ئجم لل لشصال ب للشةاصلشن لشلا

لب للشللة ئإ لشألكثب ل ا للس لللاالن" ل(ةا لةل

لشي شب لنم1122مل .)281ل
ل "إ لطاللس لشلاقللن لاااإ لطلا لاحةل لشلااللس لشلااللالس للاوللب م للاال لشلااللا ل لشلاايثقسل
طا لضبلبلسللكإلا لشلااالال مللشلاالال مللشلاةؤللل لشإللشبلل مللشآلي ءللعطض ءلشليلئسلشلاحللسمل
لكإلا للهلش اا نليااب سلالىلشلاح لإلشألك للا لللااالال لللبجسلاقلا نمللالىلاج حلطاللا ل
شلااللنللشلاالنلل ا للا "(لبلزةمل1112مل.)23ل ل
لع لب للزلب لشلابيلس للشلااللن لشلاا ا لق شب شًب لياوكلإ للجاس لا لتلي لشالصا
لللللللقل ل

ص ل لج ااسل

شلةلو لق يلس للل شزبة لشلابيلس للشلااللن لللضع لاا ج لا لة لاقالس لشلااللا ل للابحلس لشلااللن لشألة ة ل
(شلحلقسلشألللاللل

لفل()4-2ليغبضلاوللب لطلالشلاحللشآلا :ل(ل شزبةلشلابيلسللشلااللنم :)2102ل

 احللللشلاباكزشللشل كبلسللاا جلاقالسلشلااللا لل(شألةسللشلاباكزشل)لللبشةسلشأل لشفل
شلا اسلا لعجإلشواق قلشأل لشفلشإلجبشئلسللاحللل  .ل

4

 ا

ل سلشلالىللشلاا يعللا لةلاقالسلشلااللا لملللضعللحلشللاا جلاقالسلشلااللا لللكإل
فلا لشل

لفل()4-2لكا لللشحلللكإل فللواإلجزعل للكإل

إللبشة .ل ل

 احقلقلشلاك اإلشلبعة للشأل ق ليل ل ت لشللحلشل.
 بيولاا جلاقالسلشلااللا للياا جلشلالشللشللبشةلسلشألصبى.
 شقابشحلعةسلالةاا شببلسلاحللثللاقللنلاا جلاقالسلشلااللا ل .ل
للللللليلع لشلاويلق لشل ال ل لشلا ن لشللبشة ل 2999/2998ليإاو ء ل 23لالبةس لللحلقس لشألللا لا ل
شلااللن لشألة ة ل( )4-2لطلا لاةالى لشلةلواسم لعطقل لتلك لش اا ح ل 12لالبةس ل

لشلا ن لشلا ل ل

.1111/2999للجبىلش اا حل 28لالبةسل لشلا نل1112/1111م لل ل كبةلبشئلةلاااإلل شزبةلشلابيلسل
لشلااللن لشلاا الس لطلا لاويلق لالبلجل ًم للص

ل لالزشالس لكيلبة لإلاج ح م للاال ب لل ت لشلالشبسل

شإلاك الس لشلةزاسللااللسلااللالسلا جحسلل قلع لشف لشلاوللب.للقللانلإاو ء لابشكزللا

لبلشلاالنل ل

كإ لالبةس لا لالشبس لشلااللن لشألة ة ل لشلةلواسم للزللل ليأحلث لشألج زة شلااللالس لشلاكالللجلس
ل

اسللشلح ةلشآلل لص
ط ل
ل

ل

ل

سل( .)www.edutrapedia.illaf.netل

مشكلة الدراسة:
للللاقللن لشلاا ج ل ل
شلح

لاصالف لشلالشل لشللبشةلس لللاك لشلاا ج لشلالبة لا لالشكيس لشلاغلب لشلةبلعل

إل لشلاجااا لملللةاولعلاحقلقلشأل لشفلشلابيللسلشلا لا لوأا لشلااإلطلالاحقلقلع لشفل

شلاجااعملإال ل عاهلطلالشلبغنلا لشلج لللشلحثلثسلشلا لايتل لل شزبةلشلابيلسللشلااللنلشلاا السل لشقابشحل
شألة للللشلك للسل لاقللنلاصبج للشلالبلسل لاصالفلاقببشللشلااللنلشألة ة ملا لزشإ لشلق لبل

0

لاابيلاقللنلا لةلاقالسلشلااللا ل.لإ لاق

لشلي حثسلآلبشء لاالا لا لةلاقالسلشلااللا لم للا حصل

يالل لشةاا بة لشلاقللن لشلاةاصلاسم للشلا لاواإ لطا

ب لشلاالن للا لة لاقالس لشلااللا ل للابحلس لشلااللنل

للحإ لشلاوكةل للشةاصلشن لعللشل لاقللن لااضا ل
شألة ة لشآلالس :لشلااب س للشل نم للاويلق لشلاالل لم ل
طا

ب  :لشألطا إ لشلو للسم للشألاووس لشلااللسم للشلاةحظسم للكتلك لشلاا بةس لشلاللشالس .لإال لع ل

شلاا بةسلشلاللشالسللااللسلاقللنلا لةلاقالسلشلااللا للاقا ب لطلالعلشة للشحلةل

لشلاةحظسلشلا للسل

شلا اسلللل ليالللللاةحظسمللطاللاق يلسلشلاوب ل لشلابيللل للطقللشللق ءشلليلا نلليل لشلاالال لاتكبل
ياضلشلوك لىلشلاللشالسلا لقيإلشلاالال للاقا بلشإلج يسلطلالع لاؤ ةللشلاالال للاص
لصيبشا ن ل

ا نل

لالبلس لاقالس لشلااللا ل لاا للالل لللاالن لكا لتكب لة يق ًم للاا لا للالل لللاا جل

لعة للللشلاقللن لشلا للجللالظل لحةل لا لج ء لي ةاا بة لشلاقللنم لكا لع لاجبيس لاقالسلشلااللا لل
يةلواسلطا لا لزلللحللثس .ل
للللل ليا لع لاوللبلاا جلاقالسلشلااللا لل(شلح ةلل)للالقفلطلالشلااللا للشلا للقلا لشلاقللنل
الاص تلشلقبشبلشلاا ةللحلإللقسلشلاا ج للشلا لقلللظ ب لشلو لللا ل ت لشلا لةمللي لا ل لشلال إل
إلالق شببشللا للل لاوللبليبشاجللاقببشللاقالسلشلااللا لملليا لع لشلاقللنلكا لنلل للليل لقلاسل
شلو ءمللشلاقللنللاقالسلشلااللا لل لشلحلقال لشألة ةلال ليةلواسلطا للقا بلطلالعةلللللشحلل
ا لعة للللشلاقللنمل للاةحظسلعلشءلشلو لللي ةاصلشنلا بشللاالاسلي لح ةللملللقا بلطلالا ل
لاك لع للقلاهلشلاالنلشلا انلك صاي بللبق لعللح ةلي لق لبملاا لللجلل الي لل لاقللنلا لةل
اقالسلشلااللا للقللااالللاواإلعة للللللة ئإلعصبىللانلشةاصلشا للشلالبللطلل .للتشلةاح لإل ت ل
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شللبشةسلاق الشل الي للشلا لالشجهلطاللسلشلاقللنل لا لةلاقالسلشلااللا لل لةلواسلطا لا ل
لج سلاظبلشلاالال للشلاوب ل للابحلا لشلااللنلشألة ة لشألللاللشلث الس.ل

ل

أسئلة الدراسة:
للح لللل ت لشللبشةسلشإلج يسلط لشألةئلسلشآلالس :ل
.1

ا ل الي للشلاقللنل لا لةلاقالسلشلااللا للا للج سلاظبلشلاالال ل لةلواسلطا ؟ ل

.2

ا ل الي للشلاقللنل لا لةلاقالسلشلااللا للا للج سلاظبلشلاوب ل ل لةلواسلطا ؟ ل

.3

إلللجلل بقلتل للاللسلإح

ئلس ) (α = 0.05

ل الي للاقللنلا لةلاقالسلشلااللا لل ل

ةلواسلطا لا للج سلاظبلشلاالال ل لةلواسلطا لاازىللااغلبلشلجاس(لاالنملاالاس)؟
 .4إلللجلل بقلتل للاللسلإح

ئلس ) (α = 0.05

ل الي للاقللنلا لةلاقالسلشلااللا لل ل

ةلواس لطا لا للج س لاظب لشلاالال لاازى لللابحلس لشلااللالس لشلا لللبس ل ل لشلاالن( لحلقسل
عللاملحلقسلث الس)؟
.0

إلالجلل بلقلتشلللاللسلإح

ئلس ) (α = 0.05

ل الي للاقللنلا لةلاقالسلشلااللا لل ل

ةلواسلطا لا للج سلاظبلشلاالال لاازىللةالشللصيبا نلشلالبلةلسل(1للعقإلا ل0لمل0ل-عقإل
ا ل11لمل11ةالشلل ا ل لق( ؟ ل
.6

إلللجلل بقلتل للاللسلإح

ئلس ) (α = 0.05

ل الي للاقللنلا لةلاقالسلشلااللا لل ل

ةلواسلطا لا للج سلاظبلشلاالال لاازىلللاص صل(ح ةللملا لةلعصبى(؟ ل
ل
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هدف الدراسة:
لللل ل ل ل ت لشللبشةسلإلالااب سل الي للشلاقللنل لا لةلاقالسلشلااللا لللوليسلشلابحلسلشألة ةلسل
لةلواسلطا لا للج سلاظبلشلاالال للشلاوب ل لشلابيللل  .ل
أهمية الدراسة:
لللللللاةاالل ت لشللبشةسلع الا لا لج ايل ل ل
شلج ال لشلاظبي :لقل لاة ن ل ت لشللبشةس ل

لإثبشء لشلاكايس لشلاا الس ليص

س للشلاكايس لشلابيلس لط اسل

يالضلتلجلللللالللي ل ئلةملا لصةإلشإلو بلشلاظبيللا لةلاقالسلشلااللا ل .ل
شلج اللشلاويلق  :لا لصةإلاا لل لطا للشًبللاايبلا لع نلبك ئزللطا

بلشلاا جل لاج حلشلااللسل

شلابيللسلل للطا بلشلاقللنملللؤاإلع لا للل ت لشللبشةسلشآلا  :ل
 شلاالال لياة طلا ن للاابف لشل الي ل لشلا لالشج نلعثا ء لاقللن لا لة لاقالس لشلااللا ل ل ل
ابحلسلشلااللنلشألة ة  .ل
 شلاوب ل لشلابيللل لحل للولال لطلا لاا ئج ل ت لشللبشةس للاح للس لةل للثغبشل ل لجلشالل
شلاقصللشلق لبلشلتيللاابيللة ئإللعة للللشلاقللنللا لةلاقالسلشلااللا ل .ل
 لشئبة لشلاا جل لل شزبةلشلابيلس للشلااللنلشلاا الس لحل لااأكللا لصةإ لاا ئجل ت لشللبشةسلع ل
ا ك لعا لشًب للايغ لاا لجاهم لل ل لطا ب لشلاقللن للا لة لاقالس لشلااللا لم لشلتي للابال لطلال
شلاةحظس للاصبج ل ل ت لشلا لةم للا لثن لاة اا ل
يإلص إلطا

بلجلللةلطلالطاللسلشلاقللنلل ت لشلا لة.

لاحةل لاا ج لاقالس لشلااللا لل
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حدود الدراسة:
للشقا بلل ت لشللبشةسلطلا :ل
شلحللللشليوبلس:لاالا لاقالسلشلااللا لللشلاوب ل لشلابيللل  .ل
لشلحللللشلاك الس:لاح ظسلشلي واس .ل
شلحللللشلزاالس:لصةإلشل

إلشللبشة لشلث ا ل لةلواسلطا لللا نلشللبشة ل2113ل–ل 2114ل

محددات الدراسة:
لللللاحلل لااالن لاا ئج لشللبشةس ليلالالل ل لق للثي ل لشالةاي اس لشلا لعطلا لشلي حثس لل تش لشلغبضمل
لي لالاسللاجااعلشللبشةسلشلاةحليسلااهمللشلاجااا للشلاا ثلس .ل
مصطلحات الدراسة:
صعوبات تقييم مادة تقنية المعلومات:لااب لشلي حثسليأا لشلاقي للعللشلالشئقلشلا لللشج

لشلاالنل

لاقللنلاا ج للشلوليسلشلاظبلسللشلااللسل لا لةلاقالسلشلااللا لم للاق سلي للبجسلشلا لةلح إل
طلل لشلاةاجلللطلالشالةاي اسلشلا لعطلللل تشلشلغبض .ل
تقنية المعلومات:ل

لا لةللبشةلسلاقببةلا لقيإلل شزبةلشلابيلسللشلااللنلشلاا السلطلالوليسلشلابحلسل

شألة ةلسل(شلحلقسلشألللامللشلث الس)للااا لإلالضلط للص
المرحلة األساسية:

سلي لح ةللللكل لسلشلاا اإلااه .ل

لاظ نلااللا لالاهلطوبلةالشللللاكل لا لابحلال ل ا :لشلحلقسلشألللال

لايلع لا لشل ف لشأللإ لشألة ة لحاا لشل ف لشلبشيع لشألة ة م للشلحلقس لشلث الس للايلع لا لشل فل
شلص اسلشألة ة للحاالشل فلشلا وبلشألة ة للايا لاي وبةلشلابحلسلشلث اللسللالا لةاا  .ل
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معلمو التخصصات األخرى :ن لاالال لااص

ل للالشل للبشةلس لعصبى لك لبل ضل ل للشل لزل ءمل

لالشللعصبىلانلإطلشل نللالبلي نللاأ لل نللاقببلاقالسلشلااللا ل.
ل

11

الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة
انل ل تشلشل

إلاا لإلصل لسلاظبلسللياضلشلالضلط للتشللشلاةقسلياقالسلشلااللا للعلالًمل

ثنلشالااق إلإلالشللبشة للشلة يقسلتشللشل لسلث ال ً.للل لا للأا لالضلحللكإلتلك :ل
أولا :األدب النظري:
لللللللقل لشولال لشلي حثس لطلالشأللللشلاظبي لتشل لشلاةقس ليالضلت لشللبشةسم للاا للل لشلالضلط لل
مللعة لللللعللشللشلاقللنلشإللكابلا ملل لا للل لالضلحلتلك .ل
شآلالس:لا لنلشلاقللنلشلاقللنملع الا ا ل
مفهوم التقويم والتقييم:
للابفلشلاقللن:ليأاهلإ لشبلحكنلطلالقلاسلشألول ءلعللشأل ك بلعللشلجلشاللعللشالةاج ي لللاقللبل
لضلءلاةالىلعللاحكلعللاال بل
للانل تشلشلحكنل
الىلك لسل ت لشألول ّ
ّ
ءلللقا لل ّ
طللا ملطلالع ّ
للجلشًمل
لقيإلاثإ:لضالفملاقيلإملجل
للشلاحللةلا
.لللانلاقللنلشلو للل لضلءلشلاةالل
اال
لملجل ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ااا زم ل

لحل للابف لشلاقللن ل

شلااللس لشلّا لاةا لف لشللقلف لطلا لالى لاحقلقل
لشلابيلس ليأاه ل ّ

ئإلااللالسمل
يليليأكالهلا لاصولوللاا لتمللعة للللللة
ّ
يللسمللالىل ّ
شأل لشفلشلاب ّ
طللسلشليبا اجلشلاب ّ
لشألطنل
ليا ء لطلا لتلك ل لاقللن للزلل لط لشلاقللن لي لااللإ للشإل ةح لياللشلاوصلص .للتش ل لاقللنل ل
ّ
لشبلحكنملعا لشلاقللنل للااللإ.لطلالع لشةاصلشنلشلاقللنل لكثلبل
لشألواإلا لشلاقللنمل لاقللنلإ
ّ
ا لشلاج الل للق ل ليه لشلاقللنم لكا ل ل لح

إل

لشصاي بشل لشلااالّال لشلا

ّلس للشلا ّئلس ل ل

شلالشبسمل ا ّاسلشلاالّنلاالقّفلطلالإ لشبلشلحكنلطلالشلااالّنللل لاا لجسلشلق لبلطال ملللةاثاال
ا لتلكلشالصاي بشللشلو بّلسللشلّا للح لإلياضلشلاالّال لا لصةل لاا لجسلشلق لبلطاللشلاةالتل
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لاقللنلشلاةجلشلاا ةللل ن .لللالضلحلشلاةقسليل لشلا لال للاك لضبللشلاث إلشلا ل  :لطلال بضل
ع ّ لاالا ًلا لق نليإجبشءلشصاي بلألحللولياهمل ح إلشلو لللطلال()01للبجسلا ل()011مل تشللاا ل
قلعللشلاأصب.لللالضلحلاااال ت ل
لاحللشً لا لحلثلشلا ّل
ّ
قل ة ً للاةالش ل لشلاح لإمللالللاا لولئ ً ّ
للاحللةلا ل
هللةاحق للبجسلاقيلإل لضلءلاةالل
يااللسلشلاقللنل لقلإ ل ّإا
ّ
ّ
شللبجسل إ ّل لشلاالن للقلن ل ّ
لشلقلة ل ل
قيإم لعا لإتش لق ن لشلاالّن ليااللإ لاةالى لشلو لل للش ةح لجلشال لشلق لب للالطلن لجلشال ّ
اةالش لشلاح لل ل
ّ

هللقلنليااللسلشلاقللن(طةنمل.)2112
ّإا
ّ

لللللللابف( )Stufflebeamلشلاقللن لإجبشئل ً ليأاه ل"طاللس لجاع للا الف للاحللإ للا ةلب ليل ا ل لعلل
االلا لل(كالسللكل لس)لط لظ بةلعللالقفلعللةللكليق للشةاصلشا ل لإ لشبلحكنلعللقبشب"ل
(احالمل2112مل)041ملكا لاب هلوح اسللشلاج بل()2112ليأاه:لطاللسلاقبلبلقلاسلشلو ءللكالاهل
ملا لفلإلالشلحكنلشلالضلط لطلالشلااإلشلاقلنلياحللإلشلااللا للشلاالةبةلطاه .ل
لللللللقللااللللعالشتلشلاقللنمل اا لشلاقللنلشأللل لعللشلقيل لشلتيلل لفلإلالاحللللشلاةالىلشلااب ل
شلقيل لللو للللاحللللا لعل لليلعللبشةسلاقببلا ؟ملللشلاقللنلشليا ئ لعللشلتشا مللل لفلإلاليل لالىل
ا لاحققلا لع لشفلابحللسلللو لللعثا ءللبشةاهللاقببلا مللشلاقللنلشلاوصل

م للل لفلإلالاحلللل

اق ولشلقلةللشلضافلللىلشلو للملللشلاقللنلشلا ئ لعللشلياليمللل لفلإلالقل سلالىلا لحققهلشلو للل
ا لاصبج للشلاالنللاقببللبشة لا للشلاحللةلاةيقلً .ل
لللللا إ لشلاقللن ل لاج إ لاقالس لعل لاكالللجل لشلااللن لش اا ا ً لكيل شًبم للاع لظ لب لشلاللل لا لشلاقال لل
شلاكالللجلسل لشلااللنل لشل ابةلشألصلبةملاثإلشإلاابالللشللة ئولشلاااللةللشللشقعلشال ابشض للشلاالنل
شإللكابلا للشلتي للابف ليأاه ل"وبلقس للاقللن لشلاقببشل لعل لشللحلشل لشللبشةلس لللااالال لا لصةإل
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اةاحلث ل لاكالللجلس لطلللةم لكويكس لشإلاابال للا لاحالله لا لاكاي ل لإلكابلالس للآلل ل ليحثل
لبةللبةلنملةلشءلعك لا لياللعن ل ل
لشلويك للشلاحللسللشلح ةللللة ئوهلشلاااللةلا ل لللل ل
شل

إ لشلالبة م لل له للاك لشلا طإ ليل لشلاالنللشلااالال لا لج س لليل لشلااالال للياض ن لا ل

ج سلعصىىبى"ل(إةا طلإمل)2114للللقلليالللشليبشاجلشلااللالسل لاج إلاكالللجل لشلااللنل لضلءل
ت لشلاةاحلث ل للص

للشلا لع يحلاقللا لضبلبةلالحسم للتلكلليل ل
س ليبشاجلشلاالنلشإللكابلا م ل

الىلا لاحققلا لع لشفل ت لشليبشاجمللي لا ل لظ بللشلح جسلإلالاقللنل ت لشليبشاجلإلكابلال ً .ل
للللللابف لشلغبلل ل(2112م ل )222لشلاقللن لشلااللا لشإللكابلا ليأاه ل" لطاللس لالظلف لويك لل
شلااللا ل للاج لزشل لشلكايللاب للشليباجل ل لشلااللالس للشلا لة لشلااللالس لشلاااللة لشلا

لب لي ةاصلشنل

لة ئإ لشلاقللن للاجالع للاحللإ لشةاج ي ل لشلوةل ليا للة طل لشلاالن لطلا لاا قوس للاحللل لاأثلبشلل
شليبشاجللشألاووسلي لااللسلشلااللالسلللل لإلإلالحكنلاقا لق ئنلطلاليل ا للكالسلعللكل لسلااالقسل
ي لاح لإلشللبشة " .ل
أهمية التقويموالتقييم
لاﺩلاقﻭلﻡلاالﻡلﺍلﻁليسلاﻥلﺃ ﻡلاﺭﺍحإلﺍلااللسلﺍلااللالسلﺍلاالالسللعكثب لﺍﺭاي ﻁًلي لاﻁﻭلﺭلﺍلاﺭيﻭﻱل
ﺍلﺫﻱ لاةاا لﺇلله لﺍلكثلبلاﻥ لﺍألاﻅاس لﺍلاﺭيﻭلس للي لة ا لﺍلاصال سمل ﻭ لﺍلﻭةللس لﺍلا لااك لﺍلق ئالﻥل
طلا لطاللس لﺍلاالن لﻭﺍلااللﻡ لاﻥ لﺍلحكن لطلا ل ا للا لاﻥ لحلﺙ لﺍلاا ج ﺕ لﻭاﺩﻯ لاةﺀاا للاةاﻭل ﺕل
ﺍلﻁليس لﻭااﻭ ﻡ لﻭقﺩﺭﺍا ﻡ لﻭا ﺭﺍا ﻡ لﺍلاااﺩﺩﺓ .لﺇﻥ لﺍلاقﻭلﻡ ليا ﻭاه لﺍلحﺩلﺙ ل لاج ﻭﺯ لﺍل ﻡ لﺍلاقللﺩﻱل
لااللسلاقللﻡلاالﻡلشلوليسلﺍلق ئﻡلطلالﺇﻅ ﺭلا للﺩﻯلﺍلﻁليسلاﻥل ﺭﻭﻕلﺃﻭلا ﺭﺍﺕل ﺭﺩلسلاق ﺱليﺩﺭج ﺕل
ﺍطاي ﻁلس لال لااﻜﺱ ل لﺍألغلﺏ لحقلقس لا للالﻜه لﺍلﻁليس لاﻥ لقﺩﺭﺍﺕ لاﺭايﻁ لياالل ﺕ لﺍلا ﻜلﺭ لﺍلالل ل
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ﻭقﺩﺭا ﻡ لطلا ليلﻭﺭﺓ لﺍألحﻜ ﻡملﻭﺍاص ﺫ لﺍلقﺭﺍﺭ لﻭحإ لﺍلاوﻜةﺕ لي طاي ﺭ لا ﺭﺍﺕ لااﻜﻥ لﺍلﻁليس لاﻥل
ﺍلاا اإ لاع لشلاغلبشل لﺍلااة ﺭطس لﻭاةاجﺩﺍا م ل لﺯاﻥ لﺃاةﺕ ل له لاﻜاﻭلﻭجل لﺍلاالﻭا ﺕ لةاس ل ﺫﺍل
ﺍلا ﺭ .ل
ل

ل لاقﻭلﻡ لﺍلاﺭيﻭﻱ ليا جه لﺍلجﺩلﺩ للاضاﻥ لﺍةاﺭﺍالجل ﺕ لاقﻭلﻡ لحﺩلثس لﻭاا جلس لق ئاس لطلا لﺃةﺱل

طلالسملاﺭاكز لطلا لحقلقس لﻭﻭﺍقع لا لاالﹼاه لﺍلﻁليسمليوكإ للضاﻥ لجﻭﺩﺓ لﺍلااللس لﺍلاﺭيﻭلس لﻭاصﺭج ا ل
اﻥ لحلﺙ لاﺩﻯ ليلﻭﻍ لﺍلااالﹼﻡ لألغﺭﺍﺽ لﺍلاالﹼﻡ لﻭاا ج اه لل م لﻭاا ّكاه لاا لﻭإاق اه .(Marzano,
)2002ل ل
لللل ضة لطلا لاحﺩلﺩ لﺍألﺩشء لﺃﻭ لﺍإلاج ﺯ لﺍلﺫﻱ لةلاﻡ لاقﻭلاه لي
ﺃاوﻁس لﻭاﺩﺭلي ﺕ لالةاث ﺭﺓ ل ﺫﺍ لشأللشءلك ألةئلس لﺍل

اه لاﺅوﺭﺍً لللااالﻡ ليا للاضااه لاﻥل

لس لﻭﺍلاا قو ﺕ لﻭﺍلاو ﺭلع لﺍلا لةلﻜلﻑ لﺍلﻁليسل

ي م ل ضةً لطلا لﺍإلجﺭشءشل لﺍلا لةلقﻭﻡ لي لﺍلاالﻡ للاحﺩلﺩ لاﺩﺭﺝ لﺃطا إ لﺍلﻁليس لﻭاقﺩلﺭ لاةاﻭل ا ل
(ﺍلصللل مل)0221ملﻭطللهلللةاىالﺍلاقﻭلىﻡلﺍلىﺫﻱللﺭﺍطى لاﻭج ى ﺕلﺍلاقﻭلﻡلﺍلحﺩلثسلي لاقﻭلﻡلﺍلﻭﺍقاى لﺃﻭل
ﺍأل لإ لﺃﻭ لﺍلحقلق م لﻭ ﻭ لﺍلاقﻭلﻡ لﺍلﺫﻱ للاﻜﺱ لﺇاج ﺯﺍﺕ لﺍلااالﻡ لﻭلقلة ل لاﻭﺍقﻑ لحقلقلس .ل ﻭل
اقﻭلﻡ للجاإ لﺍلﻁليس للاغاةﻭﻥ ل

لا ا ﺕ لﺫﺍﺕ لقلاس لﻭاااا ل ايﺩﻭ لكاو ﻁ ﺕ لاالﹼﻡم لي لاةيس لل ﻡمل

لا ﺭﺱ ل ل لﺍلﻁليس لا ﺭﺍﺕ لﺍلا كلب لﺍلالل لﻭلﻭﺍئاﻭﻥ ليلﻥ لاﺩﻯ لااةع لاﻥ لﺍلاا ﺭﻑ لالاص ﺫ لﺍلقﺭﺍﺭﺍﺕل
ﺃﻭ للحإ لﺍلاوكةل لﺍلحل الس لﺍلحقلقلس لﺍلا للالوﻭا ؛ ل ااﻁﻭﺭ للﺩل ﻡ لﺍلقﺩﺭﺓ لطلا لﺍلا كلب لﺍلاأال ملﺍلﺫﻱل
لة طﺩ ﻡ لطلالاا لجس لﺍلاالﻭا ﺕ لﻭاقﺩ لﻭاحللل ش ليا للة طﺩ لﺍلﻁ لﺏ لطلا لﺍلاالﹼﻡ لاﺩﻯ لﺍلحل ﺓ ل ﻭل
لﻭثﻕلﺍل لسليلﻥلﺍلاالﻡلﻭﺍلااللﻡل(ﺍل ﺭلﻕلﺍلﻭﻁا لللاقﻭلﻡمل.)2114ل ل
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لللللللللﺫﺍل ةاصﺩﺍﻡلﺍلاالالﻥلالةاﺭﺍالج ﺕلﺍلاقﻭلﻡلﺍليﺩلإلﻭﺃﺩﻭﺍاهملﻭﻭطل ﻡليا لااضااهل ا لل ﺕلكإل
ﺍةاﺭﺍالجلسلااﺩﺭﺝلﺃة إلاا للجاإلاقﻭلا ﻡللااللسلاالﹼﻡلﺍلﻁليسلحقلقلًملﻭﻭﺍقالًللاجال ﻡلعكثبلاقﺩﺭﺓل
طلا لاقﺩلﻡ لشةابشالجل ل لاالﻡ لاااﺩﺩﺓ للﻁليا ﻡ لإلﻅ ﺭ لا للﺩل ﻡ لاﻥ لا ﺭﺍﺕ لﺍلا كلب لﺍلا قﺩ لﻭحإل
ﺍلاوكةل ل لا للاﺭﺽ لطلل ﻡ لاﻥ لاحاﻭﻯمل ل ااظن لﺍةاﺭﺍالجل ﺕ لﺍلاقﻭلﻡ لﺍليﺩلإ لااﻁلﺏ لاﻥ لﺍلﻁليسل
اةاﻭل ﺕ لطلل لاﻥ لﺍلا كلب لﻭا ﺭﺍﺕ لحإ لﺍلاوكةلم لﻭاةاا لإللج ﺩ لﻁليس لق ﺩﺭلﻥ لطلا لﻭﺍإليﺩﺍﻉل
ﺍلاالﺯ(.)Svinicki, 2004ل ل
للللللللإ لشلاقللنل لشلااللسلشلااللالسللاثإليكإلعة لليهلللة ئلهللعللشاهلطا شًبللاكلا ً لعة ةل ً ل ل
ااظلاس لطاللا لشلااللن للشلاالنم لحلث للاك لا لصةله لشلحكن لطلا لالى لجللة لالصةل للطالل لل
لاصبج للعيلاظ نلااللا مللاوللبلا للانلشلكوفلطاهلا لاق ولشلضافللشلق لبل لتلكلشلاظ نمل
لا لثن ل إ ل لة س لشلاقللن للعة لليه للعللشاه لاصالف لي لضبلبةم لايا ً لالصاةف لااظلب للبؤلس لشلا الل ل
ي لاللش لشلااللا للويلاس لطاللس لشلاالن .للاقللن لاالن لشلوليس ل ل لشلااللس لشلا لاةاصلن لااللا ل لا ل
ا

لب لاااللة لللل لإ لإلا لحكن للاالق لي لاح لإ لشللبشة لل نم لللاك لشلح لإ لطلا ل ت ل

شلااللا للي ةاصلشنللة ئإلشلقل سللغلب لا لشألة للللشلا لااو ليل ا للغلبلكالسلاثإلشلةجةلل
شلق

لسللاةحظ للشلاالنلط لولياهل(لالحنمل .)2112ل

لللللل لظإلشلثلبةلشلاكالللجلسلشلا لشقاحاللجالعلشلاج اللللاا لي لويعلىاج إلشلااللنللاعلشلاقلنل
شلااةحق ل

لاكالللجل لشالا

اللم للاكالللجل لشلااللا لم للا ل

حي لا لاولب ل

لاج إل

اكالللجل لشلااللنم للظ لب لعة للل لاالن للااللن لحللثس لاااال ليوكإ لعة ة لطلا لاويلق ل لالكل

10

شلاكالللجل لك لاليل لا لشااك س لتلك لطلا لشلاقللن لكاكل لا لاكلا ل لااظلاس لشلااللنم ل ظ ب لا ل
لابفلياكالللجل لشلاقللنلكاج إل بط لا لاج الللاكالللجل لشلااللن.ل ل
للللللظ بل لي ل اإ لياض لشلالج ل لشلحللثس للشلاةاحلثس ل

ل لة س للع لشف لطاللس لشلاقللن لم لل ل

عة للللللة ئإللعللشللشلاقللن.للشلا لاقلنلطلالشةاصلشنلشلاللللا لشألج زةلشلاكالللجلسلشلاةاحلثسمل
ل لا للابفلي ةنلاكالللجل لشلاقللن.ل قللشقاحاللشلاكالللجل للاويلق ا لكإلاج الللشلحل ةلشإلاة السل
يا ل ل لاج إلشلااللنلمللاظ شًب لأل لشلاقللنللاثإلاكلا ً لا ا ً لا لاكلا للعيلاظ نلااللا ملكا لعاهل
لاثإلاكلا ً لا ا ً للاج الً ل بطل ً لا لاج الللاكالللجل لشلااللنلك لاليللعلض ً لا لشقاح نلشلاكالللجل ل
لاج إلشلاقللنلشلابيليللشلااللا (شل للليمل .)2114ل
للللإ لشلاكالللجل لجالل لطالل ل لشلاقللن لعكثب لابلاس للشاق ا ً للاا ةيس لللح ج ل لشل بللس للكإ لا ل
شلااالال للشلاالال لطلالحللةلشءملحلثللاك للالكلشلاكالللجل لع (شلالةامل :)2112ل
ع -لازلل ليأج زة للعللشل لاكالللجلس لحللثسلا لل لكثل شًب ل لطالل ل لشلاقللن لاثإ :لشلكايللابم للشإلاابالمل
لشلقالشللشلابئلسللشلاةالطسل ض ئل ًلطيبلشألقا بلشل ا طلسملليباجل للشلاقللنلشلااللا مللغلب .لحلثل
اة ن ل ت لشألج زة للشلالشلل لاا لت لطالل ل لشلاقللنليأة للل لغلبلاقللللسلياللشً لط لشصاي بشل لشللبقسل
لشلقلنلشلااا لة .ل
ل -ل اة طلل لقل نلعة للللاقللنلحللثسلغلبلاقللللسلاثإ:لشلاقللنلياة طلةلشلكايللابللشلاقللنلطيبل
شإلاابالمللشلاقللنلط ليالملليالكلشألةئلسمللشلاقللنللشةعلشلاو قمللشلاقللنلااالللشلقل ة لملإلالغلبل
تلكلا لعة للللشلاقللنلشلااا لة .ل

16

ج -لاالح لاجالطس لااالطس لا لشلا الا ل لشالصاي بلس لغلب لشلااا لةم للوبق لإج يا لك الصاي بشلل
شلا لبة لشلا لاانل ل غسلا بلشا ل لالشقف لحقلقلسللشقالس لحلسلعللالشقفلاح ك ة للللشقعلمللتلكل
ي ةاصلشنلاقال للشلكايللابللشل للللليا لل لا لإاك ا ل.لكا لاالحلاكالللجل لشلاقللنلشلابئلسللشلاةالطسل
إطلشللشصاي بشللاوبحلو ل ًلطلالشلااالنلشلتيلالللالكلقلبةلقبشئلسلعللقلبةلطلالشلكا يسلكأو إلا لقيإل
شلالبةسمللعو إلشل

لفلشلااللالسلشألللاللشأل بشللشألالل لطالا ًلشلتل لللةللللل نلقلبةلطلالشلقبشءةل

لشلكا يسم للكتلك لشأل بشل لشلا الل للشل الل لشلتل للكل لاحلب لطال ن للللللً للل لشلح جس لإلا لشلقبشءةل
لشلكا يس لكأ ح ل لشل ا ط ل للشلحبف لشلللللسم لل تش للاا لع لشلاكالللجل لقل لقلال لشلحللإ لشليلللسل
شلاا ةيس لشلا لاكال لا لاقللن لالك لشل ئ ل لا لشأل بشل لشلتل للن للك لاقللا ن لااكا ً ليوبق لللة ئإل
شلاقللنلشلااا لةلشلا لاوابولشلقلبةلطلالشلقبشءةللشلكا يس .ل
ل -ل كا لاة طلل لطالل للاقللنلشلااالال للشأل بشللشلا وقل ليلغ للعصبىلاصالفلط لشللغسلشلاقلاسل
ي لشالصاي بشلم لحلث للاك لليباجل للشلاقللنلطيب لشلح ةلللع لاقلنلابجاس ل لبلس لألةئلسلشالصاي بل
إلاللغ للطلللةلعللااالطسمللي لويعل إ لشلاوكةللشلااالقسلي صاةفلشلاا ا مللالشصإلشلاابشل لل
لاي ل لشلاااال لابجا للشألةئلسلا للغسلألصبىلةاظإل لح جسلإلاللبشةسللحللإ .ل
ىل -ل اح زلشلااالال لطلالشلا طإلشإللج ي لاعلشلصيبشلللشلصيبشءل لشلاج اللللشلالضلط للشلا ل
للبةلا .للتلكلا لصةإلا لزللل نلياغتلسلبشجاسل لبلسللاةاابة.لل ل تشلشإلو بلق نلشلي حثل ل ل
شلابكز لشلقلا لليحلث لشلاقللن للشلاا للب للشصاي بشل لشلوةل ليج ااس لك لل لبال لشألابلكلسم لياجبللل
شةاصلشنلويكسلح ةي للآللسللاقللنلشلوةلم للاحللللالىلقلبشا نلطلاليا ءللابكلللااللا للجلللةل
حلإلعيلالضلتلللبةلاهملحلثلاا لللشلقلبةلشلوةللطلالإحلشثللشيلشتلصبشئولطقللسللياضلشلا لنل
ل
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شلجزئلسمللقللشةاصلالشلا سلشلاكالللجل للاقللنلكلفللكاوفلشلوةللشلااللا لمللكلفللاا لال لاعل
شآلصبل مللكلفللاقلل لاا ئج نلللالش لل ل لاكاو ا ن .ل
ل-لاغلبلشلقلبشلللشلةا لللشلص

ئصلشلا للجللطلالشلابيللل لشال اا نلياقللا لمل

لاة طلل ل

اقإلاحلبلشلاقللنلا لقل سلقلبةلشلااالنلطلالح ظللاتكبلا للاالاهللشصإلحجبةلشللبشةسملإلالقلباهل
طلالاقللنللاويلقلالكلشلصيبشلللشلااللا لمللا لثنلااولللشالصاي بشللا لشلااالنلشلابكلزللشل نل
شلاالقللشةاصلشنلحق ئقللثلقسلشل لسلي لالضلتملاللااااللطلالاجبللح ظللابللللشلااللا ل.لياااال
آصب ل إ لاكالللجل لشلاقللنلةلف لاجاإ لشلابيللل لعكثب لقلبة لطلا لقل س لقلبشل لوةي ن ل لشكاة لل
شلااللا للليا ئ للشةاصلشا ل لةل ق للق ئاسلطلالشلاااا .ل
للللللاعلع لشلاكالللجل ل احللط لا ًلجللللشًلإلاك ال للشلاقللنلشلابيليل إ ل ا كلياضلشلقض ل لشلا اسل
شلا لااابض للاالقلاة ب ملا لع ا لع ل ت لشلاكالللجل لالللاك لشةاصلشا لي لويع لا للنللاالكل
شل بللشلتيللةاصلا لاقلا للتلكمل ةاصلشنلاكالللجل لشلح ةي لللشلكايللابل لشلاقللنلطلالةيلإل
شلاث إلبيا لاكل مليإلةاكل لي لضبلبةلعكثبلاحل شًزلل ئسلشلوةللشلتل للاقال لشلاا اإلاعلالكلشلاقالسل
طلالحة للشلوةللشلتل لللل نلصيبةلقلللسلعللللسلللل نلصيبةلاولق ً ل لشلاا اإلاا مللطلالتلكل
إ لالكلشلاقالسلا للنلاةااللإلالا

لبلالضلطلسللحل للسلمل إا لةلفلاقلللي لضبلبةلإلالإ لشبل

عحك نلاضللسللغلبلالضلطلس.لللللل ل
للللللللل تشلإلالج اللع ل ت لشلاكالللجل لغ لي ًلا لاكل لاكل سلا لل ًمللاحا جلإلالا ق للا للسلكيلبةل
الللقلىلطلالاحال لكثلبلا لاؤةة للشلااللنليكثلبلا لللإلشلا لنلشلا ا .لكا لع ل ت لشلاكالللجل ل
ةلف لاةالزن لعلض ً للجلل لصيبشء للااص

ل لطلا لعطلا لاةالى ل لشليباجس لإلاا ج ليبشاج لاقللنل
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ااالطس للااولبة لاا ةل لك س لشلاج الل للشلاص

ل لشللبشةلس للاا ةل لشلاةالل ل لشلاقللس لشلاصال سل

لللشبةل للاواإلجالعلشلقلبشلللشلاالل للشلاقللسلشللال للشلالل ملللا لك اللا لةلاقالسلشلااللا لل ل
شلااللنلل لو يعلص ص لي طاا ل لطلالشلا حلسلشلاويلقلسللشلابكلزلطلالشلا بشللشلااللسلشلاصال سل ل
ايحثلشلاكالللجل لشلا لااك لشلوةللا لإاا جلاو بلعللحإلاو كإلحقلقلسلالشج نل لحل ا نملل تشل
شلااولا لشلاي حثللهلوبقلص

سل لشلالبلسللشلقل سللشلاقللنل(شل للليمل.)2114

أساليب وأدوات التقويم اإللكتروني:
للللللحلللشلغبلل()2112لعبياسلعة للللعللعللشللاةاصلنل لاقللنليبشاجلشلاالنلشإللكابلا ملل  :ل
 شالةايل ا لللشللبشة للشلاةحلس :لل ل للولللاى ى ى لشلوةللشالةاج يسلطلالشةاي اسلاحلليبشاجل
شلااللنلشإللكابلا مللاا للانلشلح لإلطلالاا ئجلااةنلإلالحللكيلبلي لا لشقلس .ل
 شلاق يةل لشلوص لس :للا لصةل للان لشلحكن لطلا لالى ل ا للس لشليبا اج ل لضلء لشةاج ي لل
شلوةل .ل
 شلاةحظسللشلاويلق :لل ل للانللضعلشلوةلل لالشقفلاا بةسللاويلق للطاللسملل ل للانل
اةحظسلالىلشلاقلنل لا بشللشلوةللعثا ءلشلاا بةسلي ةاصلشنليو ق للشلاةحظس .ل
 شالصاي بشللشلاح لللسلشإللكابلالس :لل لا انليألشءلشلو لللكةللكلا اجلط لكةللااب لعلل
ا بيلحققهليالل ابةلاالنل لشلالشقفلشلااللالسللشصإلق ط للشللبشةسلشإللكابلالس .ل
لللبى لطيل لشلازلز( )2111لعاه للاك لاقللن ليبشاج لشلاالن لشإللكابلا لا لصةإ لعة للل لشلاقللنل
شإللكابلا لشلا للس :ل
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 شالااح ا للشلق لبة:للل لاقلسلقلبةلشلااالنلطلالشةالط ءلل نلشلاا بف .ل
 شالااح ا ل لشلاق للس :لل

لاقلس لاةالى لط إل لا لشلقلبشل لشلااب لسم للص

س لا للاالق لاا ل

ي لا كلبلشلا قلللشلا كلبلشإليلشط للشاص تلشلق شببشل .ل
 ال للشإلاج ز :لعللا للابفلي لحق ئللشإللكابلالسملل لاجالعلااظنلألطا إلشلوةللشل ل سل
لتشللشالباي ولشلاي وبليالضلط للشلاحالىللانلاكللا لط لوبلقلشلااالنللاحللإوبشفللالجلهل
شلاالن .ل
 اقللنلشأللشء:للل انليقل سلقلبةلشلااالنلطلالعلشءلا بشللاحللةلعللإاج زلا اسلااللالسلاحللة .ل
 شلاق يةل :لللاك لإجبشء لشلاق يلسل ليلئسلشلاالنلشإللكابلا ليوبلقس لازشاالس لي ةاصلشن لشلا لصل
شلاكاليسلعللشلاةالطسللشلابئلسلا لصةإلاؤاابشللشل لللل .ل
 شلللال ل :لل لطي بةلط لاق بلبللحا ظلي لشلااالنلي ةاابشبلط لعلشئهللااإلا لا لشألطا إمل
لااللا لعللشللشلاقللنلشليا ئ  .ل
 علبشقلشلااإل( .)paper workل
 شلاأاةللشلتشالسل( .)paper reflectiveل
 طلللابشللشلاو بكسل( .)figures participation learnerل
 اقللنلشلزاةءل( .)assessment peerل
 شلاقللنلشلتشا ل( .)learner self-assessmentل
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لابىلعا الشللآصبل ل()Amanda, et al., 2006, P:135عاهللاك لشةاصلشنلشألة للللشلا للسل
لشلاقللن :ل
 شالصاي بشللشلاظ السللغلبلشلاظ الس .ل
 شلاقللنلشلتشا  .ل
 شلاق يةل .ل
 اةحظسلشلااالال مللشلاغتلسلشلبشجاسلا لشلاللبل للشلاوب ل .
مستﻭياﺕ تقييم أداء الطالب:
لللللللللاﻜﻥلا الﻑلاقللنلعلشءلشلوليسلاي ﹰا لللاةاﻭل ﺕلﺍلا للس:ل ل
 شلاقللن لﺍلايﺩئ لﻭ ﻭلاحﺩلﺩلعلشءلشلو للل ليﺩﺍلسلﺍلاﺩﺭلﺱم لﻭلكلﻥلقيىإلﺍلاىﺩﺭلﺱ لﻭل ﺩﻑلﺇلال
ااﺭ سلاةاﻭﻯلشلوليسلاﻥلاالﻭا ﺕلﻭا ﺭﺍﺕلﻭﺍاج ﺕلﻭقلﻡل(لقاللإمل.)2111ل ل
 شلاقللن لﺍليا ئ  :لﻭل ﺩﻑ لﺇلىا لاقىﺩلﻡ لﺍلاا لجىس لﻭﺍإل ىةﺡم لﻭ ﻭ لاا ياس لاقﺩﻡ لاالﻡ لشلوليس لعثا ءل
ﺍلﺩﺭﺱلﻭﺇاﺩﺍﺩلﺍلاالﻡلي لااللا للشلايكبةلحﻭإل طللسلﺍلﻁﺭﺍئﻕلﻭﺍألاوﻁسلﻭﺍلﻭة ئإلﺍلاةاصﺩاس.ل ل
 شلاقللن لﺍلاوصل

:لﻭ ﻭلاوصلﺹل اﻭي ﺕلﺍلاالﻡلل لعثا ء لﺍلاﺩﺭلﺱم لﻭﺍلا لﺃﻅ ﺭ ى لﺍلاقىﻭلﻡل

ﺍلياى ئ لﺍلة يﻕ.للللللللللللللللل ل
 شلاقللن لﺍلا ى ئ  :لﻭ ﻭ لغ ليﹰ لا للاﻡ ل لا لس لﺍلاﺩﺭلﺱ لﺃﻭ لﺍل

إ لﺍلﺩﺭﺍة ل لﺃﻭ لﺍلا ﻡ لﺍلﺩﺭﺍة ل

لاحﺩلﺩلإلالﺃﻱلحﺩلاﻡلاحقلﻕلﺍأل ﺩﺍﻑلﺍلااللالسلﺍلاحﺩﺩﺓل(لشلللةبيمل.)2114ل
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ل مفهوم تقنية المعلوماتوتقنية التعليم
للللللل اابف لاقالس لشلااللا ل ليأا لاويلق ل لشلااب س لشلالالس للشلاقالس ل

لاا لجس لشلااللا ل لا ل

حلثلشإلاا جللشل ل اسللشلاصزل للشالةابج تلي لوبقلشآلللسل(للاسمل.)2989ل لحل لااب لاجالطسل
اقالسلشلااللا للشألابلكلسل()ITAAمليأا للبشةسمللا النمللاوللبمللا الإملللطنلعللاةللبلعاظاسل
شلااللا ل لشلا لاااال لطلا لشلحلشةللم لليوكإ لص ص لاويلق ل للطا ل لشلح ةللم للا ان لاقالسل
شلااللا ل لي ةاصلشن لشلحلشةلل للشلاويلق ل لشليباجلس للاحللإم للاصزل م لللحا لسم للاا لجس لللشبة إمل
لشةابج تلشلااللا للشآلا ل ) .)International Trial Attorneys Association, 2014ل
للللللعا لااظاسلشلللاةكلل قللطب للاقالس لشلااللا لليأا :ل"اويلقلشلاكالللجل للشإللكابلالسللاا ل
شلكايللابللشألقا بلشل ا طلسللغلب لا لشلاكالللجل للشلااقلاسلإلاا جلشلااللا للشلاا ظبلسللشلبقالسل
لاصزلا م للشةابج ط م للالزلا م للاقل لا لاك لإل لآصب .للج ء ل لاابلف لق ئاس لا ولح لل
شلحكلاس لشلكاللس للاقالس لشلااللا ل ليأا ل"شقاا ء لشلااللا لم للاا لجا م للاصزلا م للالزلا م للاوب ل
ل لب لشلاصال س لشلا لسTextualم للشلا لبةPictorialم للشلبقالس ل Numericalليلة وس لعج زةل
اااإلإلكابلال ًللاجاعليل لعج زةلشلكايللابللعج زةلشالا

إلا ليالل .Telecommunicationsل

تكنولوجيا التعليم
لللللعا لاكالللجل لشلااللن ل قل للبلل لل لاابل ل لطلللةم لاا ليأا لكإ لشللة ئإ لشلاكالللجلس ل ل
شلااللسلشلااللالسلا :لعج زةللآالللحللثسمللعة للللالبلس؛لي لفلزل لةلقلبشللشلاالنللشلااالنلطلال
شلا طإلاعلشلااللسلشلااللالس(طيللشلاجللم)1111؛للاابفلعلضلً لليأا لشللة ئإللشألج زةللشألة لللل
لشليبشاجللشلاااج للشلالالسلشلا لاحاإلشلبة لسلشلااللالسللااقل لإلالشلااالال للاحقلقلع لشفلااللالسل
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احللة(ةللا مل.)1111لكا لاابف ليأا لا النللشاا جلثنلشةاصلشنلكإلجلللل لاج إلاكالللجل ل
شلااللنمليغبضلاحقلقلعق ال ا للسل لالشقفلشلااللنللشلاالنللحإلاوكةللشالصا

صلشلااللالسل

(شلوبق ليم ل)1112ملعا لصالس ل قللطب :ليأا ل كبةلعللطاللسلعللاويلقلعللو ءلجللللا للج سل
اظبلشلاايا للهملكيلشئإلجلللةلااثإلحللالًلاياكبةللاوكةللشلاظ نلشلق ئنملاا للؤليلإل لاغللبلاحاللل
لشلاظ ن لكلهم لعل لياض لاكلا اهم ليحلث لل يح لعكثب لك ءة لل ا للس ل لاحةل لشلاظ نم للاحقلقل
ع لش هم للاليلس لشحال ج ل لشلاجااع(صالسم)1112؛ للاابف لعلضلً ليأا  :لا لن للولب لإلا لااظلاسل
ااك السلاواإلكإلا ل للجلللل لاكالللجل لشلااللنلا :لعج زةلااللالسملليباجل لملليلئ للااللالسمل
لعة للل لطاإ؛ للب ع لاةالى لشلااللس لشلااللالسم للزل لة ل ا للا للك ءا لطلا لعةس لطلالس(شلاج بمل
.)1119ل ل
لا لصةإ لشلاابل ل لشلة يقس للاك لشلقلإ ليأ لاقالس لعل لاكالللجل لشلااللن ل

لاظ ن لااللا ل

ك اإللاقإلشلااللنلي لفلزل لةلقلبةلشلاالنللشلااالنلطلالشلاا اإلاعلشلااللسلشلااللالسمللحإلاوكةاهمل
لجاع ليل لعاا و لطلللة لا لشلاثلبشل لشلااللالس لشلاكاليس للشلاةالطس للشلا لبة للشلااحبكس ليوكإل
إلكابلا مللاك لالظل للاحقلقلع لشفلااللالسلاحللة .ل
لقل لشزلشلل لع الس لشةاصلشن لشلاقال ل لشلااللالس ل

لشلاقلل لشألصلبةم للع يحل لالال لشلللبل

شلبئلة ل لطاللسلالبلسلكإلشلوليسل(.)Ray & Warden,1995لإ لشةاصلشنلشلاقال لل لشلااللنل
اع لشلوليس لل لشلاللل لا لشإللج يل ل لشلا لاالل لطلل ن لةلشء لا لشلا حلس لشلا ةلس لعل لشألك للالس لعلل
شالجاا طلس لعل لشالقا

للس .لاثلا لعثيال لتلك للبشة ل لطلالس لكثلبة لاثإ للبشةس ل Chisey,2000,

Rowe, 1994, Milon, 1997, Weber & Demchak, 1996.ل
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كا لع لشةاصلشنلياضلشلاقال للشلااللالسلك لح ةللشآلل لاثةًللهلللبلكيلبل لص ضلشلالابل
لشالا ا الللللىلشلوليسملحلثلاال بليباجل لل Softwareل ل لشلكثلبلا لشليبشاجلشلاةللسللشأللا لل
شلجاللس لشلا لالصإ لشلي جس للشلةبلب ل لا لس ل ؤالء لشلوليسم للي لا ل لاص ف لكثل شًب لا لحلة لشلالابل
لشلقلق لشلا ة لللل نم لليتلك للةاصلن لكثلب لا لشلاالال ل ت لشللةللس لكاازز لإلج ي لعل لةلي ل ل
االلإ لةللك لشلوليسم لكا لعثيال لشلاللل لا لشللبشة ل ل طللس لشلاقال ل لشلااللالس ل لطةج لكثلب لا ل
شلاوكةللشلةللكلسللشلا ةلسلللوليس ( )Hawsawi,2002ل
لقةنلياضلشلي حثل لشلاقال للشلااللالسلإلالقةال لبئلةل ل ا :ل ل
ع -لشلاقال للشلااللالسلشإللكابلالسل""Electronic Technologyللا لعاثلا لشلح ةللشآلل لليبشاجهل
شلاصال سم للشلال زلل لشلااللا م للشل للللم للاةجإ لشلك ةللم للج ز لطبض لشليل ا ل لData Showل
لشآللسلشلح ةيسللغلب لا لشألج زةلشلك بي ئلسللشإللكابلالس.ل ل
ل -لشلاقال للشلااللالسلغلبلشإللكابلالسل""Non Electronic Technologyللا لعاثلا لشلةيلبةمل
شلكا لملشل لبملشلاجةا لملشلللح ل..للغلب لا لشللة ئإلشلااللالسلغلبلشلك بي ئلسلعللشإللكابلالس.ل
ل ا كلعلض ً لا للقةنلشلاقال للشلااللالسلشلص

سلإلاليةلوسلعللة لسلشالةاصلشنملاالةوسملااقلةمل

لولللةلشلااقلل.ل ل
الفرق بين تقنية المعلومات وتقنية التعليم
لللللا لصةإلشةاابشضلشلاابل للشلص

سليكإلا لاقالسلشلااللا لللاقالسلشلااللنللاك لالصلصل

شل بقليلا ا ل لشلاق ولشلا للسل(شلاي للهمل :)2116ل
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-1لا لنلاكالللجل لشلااللا للعكثبلوالالًللشاة ط ًلا لا لنلاكالللجل لشلااللنملللوكإلشلث ا لجزءشًل
ا لشأللإ .ل
 -2لا لنلاكالللجل لشلااللا ل للبايو لعة ةلً لي ألج زةلشإللكابلالسللعج زةلشالا

الللا ليال لطلال

لجهلشلاحللللل لاقلاا لشلكايللابمليلاا لا لنلاكالللجل لشلااللنلالللبايولياثإل ت لشألج زةل قوليإل
إ اهلطاللسلشلاويلقلشلاي وبلشلاا ج للشلااظنللشلاااظنللاظبل لللاا ئجليحلثلطاللا لشلااللنللشلاالنل
لاوكةا ا للتلكلا لعجإلا النلشلالشقفلشلااللالسللشاا ج للاصولو للاا لت للشلشبا للاوللب  .ل
 -3ل اكالللجل لشلااللا للطال لالظل ل لشلااللس لشلااللالس للاحقلقلع لشف لابايولياالل ل لشلالبلسل
لشلااللنللشلاالنل إا لالصإل لإو بلاكالللجل لشلااللنم لللاإلشلاكسل حلحلياااا لع لك سلعاووسل
اكالللجل لشلااللن لشلابايوس لي ةاصلشن لشألج زة لشإللكابلالس للعج زة لشالا

الل لا ليال لطلا للجهل

شلص لصلااايبللشصإلإو بلاكالللجل لشلااللا ل .ل
 -4ل ا ان لاكالللجل لشلااللن لياويلق لشألةس لشلالالس لشلاةاالة لا لشلاظبل ل للاا ئج لشليحلث لشلاااالةل
طلا ل ااظلن لشلااللا ل للا الن لاظا م لليا ء لقلشطل م للاحللث للاوللب للاصزلا لطالا لابايول
ع لش لي لااللسلشلااللالسلشلا لاةاالشلاؤةة للشلااللالسلإلالاحقلق لي طللسللك ءة .ل
-0لاكالللجل لشلااللا لل

لالجسلشلح ضبللشلاةاقيإملل لةاااكسلطلالا نلعص

لاكالللجل ل
ل
ئ

شلااللن للشلاالن لعلضلً للشألاووس لشلا للقلنلي للطلا لطاللسلإطلشل ل لشلاق نلشأللإم للاللاي لغلطالا ل
اقلإلإ ل ا كلح جسلالحسلإلالشلاظبل لإط لةل ل غسلع لش ا لشلااللالسل لضلءلا لاا للاكالللجل ل
إطلشللشلقلىلشليوبلسلشلاا ةيسللااولي للشلا ب .ل
ل
شلااللا لللع الا للشااك ة ا لطلال
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 -6ل ا ن لعص

ئ لاكالللجل لشلااللن لااولل لشلازشلجس ليل لا اه لشلاابل س لا لقيإ للشلا لااالقل

ياوصلص لشلاوكةل لشلااللالسم للشقابشح لشلحللإ لشلاا ةيس لللاغلل لطلل م للا الن لشلالشقف لشلااللالسل
لشاا جلا لاحا جهلا لا
عص

لبلاالنللشال اا نلياوللبل ت لشلالشقفللاجللل ملتلكلي إلض سلإلالا نل

ئ لاكالللجل لشلااللا للشلا لابايولي لاا اإلاعلشألج زةلشإللكابلالسللعج زةلشالا

الللشلحللثسل

ا لإاا جلشلااللا لللااظلا للاصزلا للاا لجا للاقل للاوب للاحللث  .ل
عالقة تقنية المعلومات بالتعليم
إ لشلا لنلشلالا للاقالسلشلااللا للا لشلا لنلشلحللثسلاةيل ً لللااثإل لشةاصلشنلشللة ئإل
شإللكابلالسل لطلال للصز للح ظللشةابج تلليثللاوبلشلااللا لليلالً لا لشللة ئإلشلاقللللس.للقلل
شاج للشلللإلشلكيبىل لاقلا لشلاقا لإلالإلص إل ت لشلاقالسل لشلااللنمللقللقوالل لتلكلولو ًل
كيل شًبلي ةاثا ب ل لشلاا جلشللبشةلسللااالسلشلقلىلشليوبلسل لاوللبلشلاقالسللا للب لللص بج.ل ل
ع يحللاقال للشلااللا للطا لشًبل الً لا لطا

بلشلحل ةمللضبلبةل لجالعلشلاا بة لل

شلللالسم لاا لجاإ لاوللب لشلاظ ن لشلااللا لابايولً لياقال ل لشلااللا ل للاقال ل لشلااللن للا لااالز ليهل
اقال ل ل شلااللا للا لكلا لاقال للشإلاة لللعلشاهلشلبئلةسل لشلاوللبللشإليلشتملل للا لؤليلإلال
اح لز للاوللبلتشاهمللا للاوألط لتلكلا لاغللبلعة ة ل لطةقاهلشلاقالسللشل السليأة للللشلااإل
شلا لااولللالطلًلا لشلاا اإلغلبلشلاقللليللشلاأللف .ل
لشلااللا ل لا لع ن لشلاحلل ل لشلا لللشج

لشل بل ل

لشلاجااع لالباي و ليكإ لشلاج اللل

لشلاو و للشليوبلسلحلثلااللشلا للشلبئلسل ل اعللشاص تلشلقبشبمللشإلاة للحا جلإلالشلااللا لل
لعيةو لعالب لحل اه لشلللالس لل ليتلك ل

لاؤثب لةليلً لعل إلج يلً لطلله للطلا لشلاجااعم لكا لاؤثبل
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شلااللا ل ل لاولب لشلاجااا ل للاال م لي طاي ب لا لع ن لشلثبلشل لشلا لااالك لشألان .للقل لعللل
شلاولبشللشلااا للسل لاقال للشلااللا للإلالزل لةلكالسلشلااللا للشلا للاك للل بللشلح لإلطلل ل
ل قلً للالى لإلبشكه لأل الا م للالى لال ب لشللة ئإ لشلا لاة طل ل
اقال للشلااللا للا لعبياسلطا

بلعة ةلسمل

لشلح لإ لطلل  .لليتلك لااكل ل

:لللل ل

 شلح ةي لشإللكابلالسمليقلبا لشل ئلسلطلالشالصا شز للةبطا لشل ئقسل لشلاج لزللشالةابج ت .لل

 -اقال للشالا

الللياللةلشلالىمليقلبا لشل ئلسلطلالاصو لشلحلشجزلشلجغ شب لس .ل

 لة ئو لشلاصزل للعلطلس لشلااللا ل لشلاااللةم ليقلبا لشل ئلس لطلا لال لب لشلحلز لشلةزن لالصا شز لةًلط لة للسلشلالشلإللشالةااة خللشالةابج ت.ل ل
شللث ئقمل ض ل
 ا طإلشإلاة لاعلشألج زةلللاو بكسل لشلاج الللشلااب لسلشلاااللة .للعحلثل لاقالس لشلااللا ل لثلبة لطلا لطاللس لشلااللن للشلاالنم لاا لعلى لإلا لإط لة لشلاظب ل ل
ع لشفلشلااللنم للعة للللشلالبلسليوكإلط نللك لاكل لشلاقالسلعحللشأل لشفلشألة ةلس للاوللبلشلااللسل
شلااللالسملللتلكل إ لشلاقالسلغلبلشلااللنلاا للاولللاحللللطلللا لشلااولي للشلا لاالش قلاعلاقال لل
شلقب لشلح ليللشلاوبل ملاا  :ل
 شالطاا ل لشلاازشلل لطلا لشالا

الل لشلحللثس للاقال ل لشلح ةل لشآلل م لشلا لاة ن ل لاحقلقل

شإليلشتللشليحثلللىلشلوليس .ل
 اغللبلللبلشلاالنلكا لبلعة ة لللالنللشلااب سلإلالي حثمللاةاصلنلللاقالسمللاااجلللااب سل
لااالنلولشإلشلحل ة .ل
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 او بكسلشلقو تلشلص صللياضلشلااظا للشلاحللسلللكل لل نلللبل ا إل لاوللبلشلاقالسل ل
شلااللن .ل
 شلاا ل ليل لشلوليسللشلاالال للشلي حثل للا النلشلاا ج.
لللللللحب ل لل شزبة لشلابيلس للشلااللنل لةلواسلطا لطلالالشكيسلشلا بم للطلا ليتإلكإ لشلج للل
لاوللبلشلااللنللشطلشللشلالشو لشلاا ةللللاةاقيإمل قللةاللإلالاوللبلشلاظ نلشلااللا للشالاج لاحلل
الظلفلا لنلاقال للشلااللنللشلااللا لمللابشط ةلشلاغلبل لعللشبلكإلا لشلاالنللشلااالن.ل ل
صفات التقنيات التعليمية الجيدة:
لك لاؤلي لشلاقال ل لشلااللاس لللب لشلتي للضال لا لعجلهم ل إا لاليل لع لاكل لاةال لسل
لياضلشلوبلولشلضبلبلسلشلةزنلال ب ل لالكلشللة ئإمللا لع نلالكلشلةا ل:ل ل
لللاةالت.ل ل

-

ع لابشط لشلاةالىلشلالا للشلثق

-

ع لاكل لة لسلشالةاصلشنمللللسل ل لشلكثلبلا لشلصولشللشلا لاةيللشإلبي كلللاةالتل كلا ل
ك ال لشللةللس لة لس لشالةاصلشنم لك ال لعكثب ل ئلة لللالالت لأل لشللةللس لشل ايس لشالةاصلشن لاةيلل
للوالب نلي لاجزلاج
ل
شلةأنللشلاضجبمللي لا ل لةلحجال لط لشةاصلشا لاظ شًب

.ل ل

-

ع لااةنلي لج تيلسللشث بةلش اا نلشلوليسلحاالالللاةلإلشلضجبلإلالا لسلشلاةالت.ل

-

ع لااةنلي لابلاسللشلق يللسلللااللإللشلاغللب.

-

لجللع لااةقلاعلشأل لشفلشلااللالسلشل اس.
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-

لجللع لاكل لقلللسلشلاك للفملكا لع لطا بلشلةةاسللجللطلنلإغ لهمل لاقالسللجللع ل
اكل لآااسللاللاوكإلصو شًبلطلالاةاصلال ملكا لعا للجللع لاكل ل لح لسلجللةللاةاصلنل ل
اك لآا لاا ةلملكا لعا لاليلللع لاثبيلشلا لةلشلااللالسللاضلفلإلل لولئ ًلجلللشًللة طللطلال
إاق لطاللسلشلااللنل(شلاقلل مل1998ملشلحللسمل2111لم.)Schimmel, 1993ل

قواعد استخدام التقنيات التعليمية:
لاايب لشلاالن لشلاالل لشل قبي ل

لشلااللس لشلااللالس لي

س لط اسم للا لحلث لطاللس لشةاصلشنل

شلاقال ل لشلااللالس للاايب لشلاالن لشلكفء ل ل لشلق لب لطلا لشةاصلشن لشلاقالس لي لبة لإلج يلس لل ل لشلا اإل
شلبئلة ل لإاج ح لللب لشللةللس لشلاقالس ,للكلا لع يح لشلاالال لعكثب لااب س للصيبة لياقال ل لشلااللنل
لشلاكالللجل لشلاة طلةمل

بللقلبا نلطلالشصال بلشلاقال للشلاا ةيسلعكيب,للشزلشلللقلبةلشلكلشلبلطلال

شةاصلشاهليوكإلع ضإل(لشلصولللللشلحللليلم.)2113لل ل
لتلكل إ لشلاقالسلشلااللاسلاااالليوكإلاي وبل لاحقلقلع لش ملطلالشلاالنلشلا جحللليللاهل
إ لالكلشللة ئإلاظإلطللاسلشلجللىلا ا لك الللبجسلاولب ملعللحلشثا ل لاالنلشلا جحل للشلتيل
لالك لشلحس لشلا ا للشلا بة لشلابيللس لشلا لااكاه لا لشصال ب لشللةللس لشلاقالس لشلا جحس للشلاةئاسل
الحال ج ل لاةالت لشل بللس للشلجاالس ليا للصلن لشلااإ لشلابيلي للشصإ لشل ف لشللبشة للص بجه .للا ل
حلثلع السلشةاصلشاهلللاقالسلشلااللالسلالليللا لالش بلياضلشلوبلوللشلا بشلللللهمللا لع ا :ل ل
-

قلباهلطلالشةاصلشنلشللةللسلشلاقالسلي لبةل حلحسملحلثلالللص الطلالشلجالعلا للااجلط ل
طلنلك ءةلشلاالنل ل تشلشلج ال.ل ل
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شقاا طهليأ السلشلااقلسلكلةللسل ا لسللا للةمل لاالنلشلتيلل ضإلشلوبلقسلشلاقللللسل لشلالبلسل

-

الللح ل هلشلاج حل لعغلللشلح اللمللتلكل قا طاهلشلتشالسليأ السلالكلشللة ئإل
للصإلاا لإلال
-

لشليلشيسلشلا ل

لإل ؤالءلشلاةالت.ل ل

ع للحاإ لالج ل لإلج يلس لاحل لشلاقال ل لشلااللالسم لحلث لع لشقاا ت لشلاالن ليأ الس لشلاقال لل
غلبلك فللاج حلشلاالنل لعلشءلطالهملللك للجللع للحاإلع ك شًبلإلج يلسللالج للغلبلةليلسل
احللالكلشألج زة.ل
إلا اهليجلشاللطلللةلي لاقال للا لحلثلا

-

لب للابكلي ا للشلقلبةلطلالشلاوغلإللشل ل اسل

شليةلوس,لشلحللس,ل(,)2111لةللا ,ل(.)2112
للللللإض سلإلالا لةيقمل إ ل ا كلياضلشلقلشطللشلا اسلشلا للجللطلالشلاالنلشاي ط لطالل
شةاصلشاهلللاقال للشلااللالسملل ت لشلقلشطللاللاصبجل لشللشقعلط لشلقلشطللشلا اسللاالا لشلااللنل
شلا نلطاللشةاصلشا نللللة ئإلشلااللالسملل :ل
ابحلسلشإلطلشل:للااا لإطلشللشللةللسلشلاقالسللاجبلي لاثإلشللبسللبةنلصوسلشللبسلثنلا لئسل

عت
-

لشلوليسمللقيإلتلكلكلهلإطلشللشلاك للشلزا لشلاا ةيل لالةاصلشنلشلاقال ل.ل ل
ابحلسلشةاصلشنلشلاقالس:لل لشئللشالةاصلشنلللاةالتلاااالليوكإلبئلة لطلالشلاالنللوبلقاهل ل

شلوبح للالى لك ءاهم ل الله لقيإ لشةاصلشن لشلاقالس لال ليل لا لشلاأكل لا لةةاس لشللةللس لكلضلحل
شل لل للشل لبة لعثا ء لطبض لشأل ةنم لعل لع لع لشل لشلاةجلةل لشل لالس لةللاسم لاا للالحل
للجالع لشالةا لة لشلق لى لا لالك لشللة ئإم للطلا لشلاالن لع للقلن للةللاه لشلاقالس لللاابف لطلال
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الى ل ا للا للالى لشةا لة لشلوليس لاا م للا ل
شةا لةلشلوليسلاا مللا

لشلاقالس لللاابف لطلا لالى ل ا للا للالىل

لاةيسلاحقلقلشأل لشفلشلا اسللشلص

س.

تجارب بعض الدول في استخدام تقنية المعلومات في التعليم
للللل لا للل لاج بللطلللا لشلللإل لاج إلشةاصلشنلاقالسلشلااللا لل لشلااللنمللتلكلا لصةإل
عصلبشلطبضل
شةاابشضلاج بللياضلشلللإلشألجايلسمللا لثنلطبضلاج بللياضلشلللإلشلابيلسملل ً
اج بللياضلللإلشلصللج .للا لشللبشة للشلا لاا للللالكلشلاج بلمللبشةسلةللل()1997ملللبشةسل
شلالةال(.)2112
أول :تجارب بعض الدول األجنبية في إدخال الحاسب اآللي في التعليم
 -1تجربة اليابان:لك لا لشلويلا لع لااولقلشليلشل للشألللاللاأةلسلاجااعلشلااللا السلا لشلل ي ل
لط ن( )1971ليلع لاا ل لاوللب لشةاصلشا ل لشلح ةل لشآلل ل لشلل ي م ليااإ للبشةس للويلاسل
شلاجااع لشلل ي ا ليال لط ن ل( )2111للقل لعلضحل لشللبشةس لعاه ليال لحللإ لط ن ل( )2111لةلااالل
شالقا

ل لطلا لشلااالج ل لشلااللا السم للللس لطلا لشل ا ط ل لشلاقللللسم للا ل ا ليلعل لشلل ي ل

يلضع للثلقا لشلو لبة لاجااع لشلااللا ل لط ن ل( )2111لكإو ب لط ن للةل ةس للوالس لاةاا لا ل
صةل لع لاايلعلالضعلشلبل لةل لط بلشلااللا ل .ل
للللللللطلا ل الل لاويلق ل ت لشلاقال ل ل
شلاج إم ل

لاج إ لشلابيلس للشلااللن ليلتلل لج للل لضصاس ل

ل تشل

لط ن ل( )1994ليلع لاوبلت لويكس لال ز لايث لشلالشل لشللبشةلس للشلااللالس ليلة وس لعوبوسل

لللللللالشبسلحةللشلولللإلا حسلشل ب سللةا

إليل لشلالشبسلا لصةإلشلكليإلللاالنلط ليلالمل

ل لط ن ل( )1990ليلع لاوبلت لشلائس لالبةسم لحلث لان لاج لز لشلالشبس لي إلاابال ليغبض لاجبللل
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)لعلض لقلالل
لاوللبلشألاووسلشللبشةلسللشليباجل للشلااللالسلا لصةإلالكلشلويكسلل لط نل(1990
ً
لجاسلشلااإلشلص

سلي لةل ةسلشلابيللسلاقب ًلبشللل شزبةلشلابيلسلاقابحلا للل :ل ل

لع لال بلكإلاق واسل لشلل ي لاظ نلااللا للإقللا للصلاسلشلااللنلالىلشلحل ة .لواسلابكزشللليباجل للشلااللالس .ل
لع لال بلكإلاقً
لع للاوألابكزللوا لللااللا ل .ليج الل تشمللضاللشلصووللالبلللشلاالال مللعطض ءل لئسلشلالبلسلللاجااعلشلااللا ا ملل لط نل
( )1996ليلع لاوبلتلبيول()1111لالبةس لي إلاابالملا لعجإ للشةاصلشا ل لشلااللنم لكا لعكللل
الزشالسلشلحكلاسلشلل ي السلللةاسلشلا للسل1996لا للل :ل ل
لإطلشللابكزليباجل لللاكاي للااللالسل لكإلاق واس .لللطنلشليحلثللشلاوللبل لاج إلشليباجل للشلااللالس .لللطنلشليحلثللشلاوللبل لشلاقال للشلااللالسلشلجلللةلللاالنلط لياللملللطنلشةاصلشا ا  .للااولولشلاكاي للشلالبةلس .لللطنللالظلفلويك للشلح ةللشآلل ل لشلاا لللشلكلل للشلابيللس .للشلا طإلشلللل لا لصةإلشللة ئولشلاااللة .ل2ل– تجربة بريطانيا :اوبلليبلو ال لصوا لشللوالسلللااللا السل لط ن()1982لضا للثلقسلياالش
"اا جللاقالسلااللا السلااقلاس:لاقبلبلعل ل"للقللعلضحلشلاقبلبملع ليبلو ال ليلعللا اقللالقعلعقلشا ل
ل ت لشألةلشقمللعا لةلفلاضوبلإلالشةالبشللشلااالج للشلااللا السملل لط نل()1988ل لبل
ليبلو ال لق ال لشإل ةحلشلابيليلشلتيلل لفلإلالايا لصوسلو السلالةاصلشنلشلح ةللشآلل ل ل

32

شلااللن .للاجلب لشإلو بة لإلا لع لاوللب لشلااللن ل ليبلو ال ليلع لطالا لان لإاا ج لشليباجل لم للص

سل

اا لجلشلا لصللغلب ملحلثلعالحللشل ب سلللوةللالةاصلشنلشلح ةللشآلل ل لاج إلشلااللنمل
لقلللطاللشلالشبسليجالعلشألج زةلشلةزاس للاا لتلشلصوسلشللوالسلللااللا الس.لعا لآصبلشلاولبشلل ل
اج إلشلح ةللشآلل ل للا لعطلاهلالا ليللبلحلإللطنلاأةلسلويكسلح ةللآل للوالسلللااللنل ل
يبلو ال مللاج لزلجالعلشلالشبسلي لح ةي للشآلللسللبيو لي إلاابال .ل
ثانيا :تجارب بعض الدول العربية في إدخال الحاسب اآللي في التعليم
ا
1ل– تجربة األردن ل
للللج ءللشلاجبيس لشألبلالسل لاج إلإلص إ لشلح ةل لشآلل ل لشلااللنلإلا لشلااللنلشلث اليلشةاج يسل
للق شببشللشلا لشاصت لاجلسلشلابيلسللشلااللنلط نل()1982للقلليلعللشلاجبيسليإلص إلالبلسلشلح ةلل
شآلل لكا لةللبشةلسلشصال بلسللوليسلشلابحلسلشلث اللسلي

ل لشلثةثسللك لتلكلط نل()1980-1984ل

لالبةال لث اللال مللللسل لجالع لشلالشبسمللاعلاولعلشلا نلشللبشة ل()1986-1980لالةالل
شلاجبيسللاواإلةللالشبسلث اللسلجلللةلا لثةثلاح ظ لمل

ل(طا لشلكيبىملإبيلملشلزبق ء) .ل

للللللل ل كتشليلعلازشلللشلالشبسللالةلعلشلاجبيسل لالشبسلعكثبملل لط نل()1986للقاللشلحكلاسل
شألبلالس لشا قلس لاع لشلحكلاس لشليبلو الس لم لاا للل لاج الل لإلص إ لشلح ةل لشآلل ل

لشلااللن ل ل

شلالشبسلشألبلالسمللشةاج يسللقبشبلشلحكلاسلشألبلالسليإلص إلشلح ةللشآلل ل لشلااللنلا لةلللةللسمل
ق اللل شزبةلشلابيلسللشلااللنلياكثلفلج لل للاةبلعلطاللسلإلص إلشلح ةللشآلل ل لشلالشبسليحلثل
اان لشلاجبيس لك س لشلالشبس لشلث اللس لاع لا لس لشلصوس لشلصاةلس لشلا لااا

لط ن ل( )1991للقل لج ءلل

ال ل ل لشللجاس لشلا لعقب لشلاؤااب لشللوا لللاوللب لشلابيلي لشلتي لشااقل ل

لطا لط ن ل()1987ل
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يضبلبة لاحل لعالس لشلح ةل لشآلل م للشةاصلشاه لكلةللس لااللالس للشةاصلشاه ل
لشلاص

لشلاكلل لشلا ا ل

لللاالال م للضبلبة لطقل لللبشل لالبليلس لللاالال للشق اس لابشكز لإلاا ج لشليباجل لل

لي لاا لق ال لل شزبة لشلابيلس للشلااللن ليإاو ء لاللبلسل
شلااللالسم للشاوةقً لا ل ت لشلال ل لم للاج ً
للح ةللشآلل لضا لشلاللبلسلشلا اسلللاا جللاقال للشلااللنمللاوكلللشلاللبلسلا لثةثسلعقة نل(قةنل
إاا جلشليباجل للشلااللالسل–لقةنلشل ل اسل–لقةنلطللنلشلح ةللشآلل ) لكا لق الليإبة إلاجالطال ل
ا لشلاالال مللياضلشلاوب ل لشلابيللل للطلللا لشل الل للشلايباجل ل لللبشللالبليلسلإلاليبلو ال ل
ل قإلصيبشا نللاوللب ل لاج إلشةاصلشنلشلح ةللشآلل ل لشلااللن(شل للا مل .)2116ل
 – 2تجربة مصر:

لط ن ل()1984طبض لبئلس لبشيوس لشلاالال لشلا بلل لي للالل ل للااحلةل

شألابلكلسلطلالل شزبةلشلابيلسللشلااللنمل للسلاكلاسلا لصاةل لج ًزشمللصاةسللطوبل لو ياسللصاةل ل
ج ز لاةجلإ ل لا م لطلا لع لاةاصلن ل ت لشألج زة ل لعغبشض لشلااللن ل لشلالشبس لشلث اللسم للقلل
لزطلل ت لشألج زةلطلال()20لالبةسلث اللسل لكإلا لشلق بةللشإلةكالبلسللشلزق زلقللعةللو.ل ل
ط نل()1986لانلشالا قليل للزلبلشلابيلسللشلااللنلشلا بيللشلوبكسلشإلةةالسلشلللللسلللح ةللشآلل ل
(كلايلالال) لطلا لاج لز لطلل لا لشلالشبس ليأج زة لح ةل لآل م لل ل ل ل ت لشالا قلس لإلا لالبللل
شلوةللطلالطللنلشلااللا لللشلح ةللشآلل للشةاصلشنلشلح ةللشآلل ل لشإللشبةمللشةاصلشاهلكتلكل
لالبلسلشلاا جلشلااللالس .لل لط نل()1987لع لبللشلل شزبةلطلللا لشلق شببشللشلص

سلياوبلتل

شلح ةللشآلل لشلااللا م للك اللااظا لا لل لاوكلإلطلللا لشللج لشلالل للشلبئلةسللشل بطلسل
لحللل لل لشأل لشف للشلا نم للي ل اإ لان لاوكلإ لشللج للا لف لجالا لإلا لإلص إ لشلح ةل لشآلل ل
لااالاهل لجالعلشلالشبسلشلا بلسل(لزل لشللل مل .)2110ل
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ثالثاا :تجارب بعض دول الخليج العربي في إدخال الحاسب اآللي في التعليم
 – 1تجربة اإلمارات العربية المتحدة:لاحللللع لشفللاج الللشةاصلشنلشلاقال للشلابيللسللالظل ل
لشلاالنلشلا نليلللسلشإلا بشللشلابيلسلشلااحلةمل لضلءلعحلثلشلا لنلشلابيللسلشلاوبلحسللالظلفل
شلاحلل للشلابيللسل لطاللسلشلاالنملللاضحلتلكلكلهلا لشلةل ةسلشلااللالسلللل شزبةمللشلصوولشلاةاقيللسل
شلاايثقسلط لبؤلسلشلااللنلحاالط نل()2121للاااثإلع نلع لش مل لح زللاحةل لطاللا لشلالبلسل
لشلااللن ل

لاا ج لشلااللن لشلا نم للتلك ليغبض لشالباق ء لياةالل ل لعلشء لشلوةل للاحقلق لشأل لشفل

شلااللالس لشلااوللةم لإطلشل لشلوةل لللاا اإ ليك ءة لاع لط ب لشلااللا لم للتلك ليإكة ي ن لشلا بشلل
شلاا لس لي لاالن لشلتشا للشةاصلشن لشلح ةل لشآلل م لاوللب لطالل ل لالبلل لشلاالال لعثا ء لشلصلاسل
لشكة ي نلشلك ل للشلااللالسلشلاولليسللاا لتلشلاا جلشلجلللةمللاجلبلشإلو بةلع للللسلشإلا بشللشلابيلسل
شلااحلةم لق ال لياقةلن لصوا لشلااللا الس ل

لاج إ لشةاصلشن لشلاقال ل لشلابيللسم لإلا لطلل لا ل

شلاوبلط لملااحللل لاوبلتلإلص إلشلح ةللشآلل لكا لةلااللالسم للاوبلتلالظلفلشلح ةللشآلل ل
كلةلولااللا للاوبلتلشةاصلشنلشلح ةللشآلل ل لشإللشبشللشلالبةلسللاوبلتلإاو ءلق طلةليل ا لل
إح

ئلسللل شزبةلشلابيلسللشلااللنللشلوي لللاوبلتلاحللإلشلاكاي للشلالبةلسلإلالابشكزلا

لبلاالن .ل

 – 2تجربة المملكة العربية السعودية :شباكزللصوولشلح ةللشآلل ل لشلاالكسلشلابيلسلشلةالللسمل
طلالشال اا نليااالسلا كلبلشلوةلللشلاالل للشلاقللسلشلا للقلال لي لا لشةااا جمللقل سمللاق باسمل
لاحللإم للبكزل لطلا لشلا لن لشلا لااثإ للليلا ل لجلللة ل

ل بح لشلا كلب لشإلاة ا م لاض ف لإلال

شلليا ل لشلة يقس للاوكإ لعة ًة للليا ل لشلةحقس .للتش ل قل ليلع لإلص إ لا لة لشلح ةل لشآلل لكا لة للبشةلسل
ط ن(1410ه) لللشلتي للقض ليااالن لشلااللن لشلث الي لشلاولبم للطال لإلق ف لشلااللن لشلث الي لشلاولب لانل
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اكللف لشلصوو للك لاالشءن لاع لشلزا لشلاص صم لحلث لع يح لللبس لشلح ةل لشآلل لياث يس لح سل
لعةيلطل  .ل
شحلةلعةيلطل ملثنلانلااللإلتلكليحلثلع يحللح ال
ل
ً
ً
لللللل لطلال الللشةاصلشن لشلح ةل لشآلل ل لاج إلشإللشبة لشلالبةلسملق ال لل شزبةلشلابيلسللشلااللنمل
لبةال م لحلثل
يإاا ج ليبا اج ل(اا بف) للان لااالاه لط ن ل(1419ه) لطلا لجالع لشلالشبس لللااإ ليه
ً
لة طلل للضعلقلشطلليل ا للللوةلللشلاالال لطلالحللةلشء .لل لط نل(1421-1421ه)ليلعل
اغللب لاةاا لشلاكاي ل لشلالبةلسم لإلا لابشكز لا

لب لاالنم لحلث لا لف ل ت لشلابشكز لإلا لشةاصلشنل

شلح ةللشآلل ل لشلااللسلشلااللالس .ل
للللللعا لعحلثلشلاو بلعلشلااالقسليإلص إلشلح ةللشآلل ل لشلااللنلي لاالكسلشلابيلسلشلةالللسل لل
اوبلتلطيللللي لطيللشلازلزلالةاصلشنلشلح ةللشآلل ل لشلااللنلشلتيليلعلإقبشب لط نل(1421ه)ل
للاا لإل تشلشلاوبلتملشةاصلشنلشلح ةللشآلل ل لشلااللنلا لثةثسلاح لب:لااللنللاالنلشلح ةللشآلل ل
للطلال لل ًال ل– لشلااللنلي ةاصلشنلشلح ةللشآلل لللشلح لإلطلالشلااللا للي ةاصلشنلشلح ةلل
اظبًل
ً
شآلل مللل تشلشلاوبلتلطلةلع لشفملا لع ا  :ل
-

إطلشل لشلو لل للاأ لله لللاا لش لاع ليلئس لاقالس لااولبة للوكإ ل ل لشلح ةل لشآلل للاظنل
شلااللا للشلق طلةلشألة سمللاوبلثق سلشلح ةللشآلل للاحللعالاهل لعلة ولشلاالال للشلوةلل ل

– لإطلشل لشلوةل لشلق لبل لطلا لشلقل ن لياالل ل لشليحث لط لشلااللا ل للاجالا م للااكلا ن لا لإطلشلل
شلااللا لللا ال للااحل

للالظل .ل ل

–لإطلشللاالنللللهلشلبغيسللشلقلبةلطلاللاجلاقالسلشلااللا للاعلاحالل للشلاقببشللشللبشةلسمللشةاصلشنل
شلح ةللشآلل لكلةللسلااللالس .ل
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ل– لااكل لشلااص

ل ل لاقال للشلح ةللشآلل للشةاصلشا اهلشلااللالسلا لاي لإلشلصيبشلم للااالسل

االلا ا نلا لصةإلشلاللشللشلااص

لااقللةالل  .ل
سلشلا
ً

-3لتجربة سلطنة عمان :ل
للللللللاياللشلةلواسلاظ نلشلااللنلشألة ة لا لعجإلاوللبلاظ ا لشلااللا مللشلااللنلشألة ة ل لل
االلنلالحللال ب لشللللسللجالعلعو ل لاا ل نل لة لشلالبةسلالاهلطوبلةالشلمللقلنلطلالال لبل
شالحال ج للشلااللالسلشألة ةلسلا لشلااللا لللشلاا بفللشلا بشللشلا لااك لشلوةللا لشالةاابشبل
لشلااللن للشلالبلل لل ق ً للاللل ن للشةاالشلشا ن للقلبشا نم لكا لل لف ل تش لشلااللن لإلا لااالس لقلبشلل
لشةاالشلشل لشلاةالت للالشج س لاحلل ل للظبلف لشلح ضب للاولا ل لشلاةاقيإ ل

لإو ب لشلااالسل

شلاجااالسلشلو الس.ل ل
للللللل لقلليبزللشلح جسلإلالشلاوللبلشلابيليل لشلةلواسلطلالشطاي بلع لشلااللسلشلااللالسلشلاالالسل
طاللسلاةاابةللااجللةلطلالالىلشلحل ةمللع لااللوص لسلشلااالنلاالشًلو اةًللاللبكلزةًلعة ةلسلا ل
بك ئزلشلاجااعللليا ءللشلااالسل؛لتلكلك لشال اا نلياحقلقلشلااالسلشلو السلشلااك السلط لوبلقلشلااللن.ل ل
لللللاظ شًب لأل الس لابشحإ لشلااللن لشألللا ليل

لبكلزة لشلاظ ن لشلابيلي لكلهم للطلا لإ ةحه لاالقفل

ا للس لشلابشحإ لشلااللالسم ل قل لان للضع لصوس للاوللب ل تش لشلااللن لالا لطوب لةالشلم للقل لبكزلل
شلصوس لطل لايلع لشلااحلبلحلإ لشلااالنللابشط ةلاللله للح ج اهم للشقبشب لع لااظن لشلااالال لق لبل ل
طلالشلاالنلشلالبة لإتشلل بللل نل بلللًلشلبط لسلشلةزاسلقيإلشلاالن .ل

37

للللللل للقلنلشلااللنلشألة ة لياابلضلشلو إل ل ت لشلابحلسلإلالعقإلطلللااك لا لشلاالال ل ل
ااظلاسل(لاالنلشلاج إ)لي لفلشلاح ظسلطلالعااهلشلا ة للشةاث بةللش الاهلللاا ءللشلاالنملللضاهل
طلالوبلقلشلاالنلشلتشا .ل ل
لللللللللا لصةإل تشلشلاوللبم للشالاج لاحللالظلفلا لنلاقال للشلااللنللشلااللا لملاغلبلللبل
كإ لا لشلاالن للشلااالن ل ل ت لشلااللس لم لحلث لع يح لشلااالن لاحل شًب لللااللس لشلااللالس لا لصةإل
او بكاهلشإللج يلسللشل طلسلمللع يحلعكثبلاي لبةًل لشلااللسلشلااللالسلشلاالالس .ل
للللللللعا لللب لشلاالن ل لكل لعكثب ل ا للس لا لصةإ لشلللب لشلجللل لشلتي للكل ل له لابولشً للاول شًبل
لصيل شًب للا قش لشلاةالتم لللاا لشلا كلب لشالةاقةل لشلتشا لللل ن .لا لصةإ لشةاصلشن لاقال ل لشلااللنل
شلاصال س لشلا لابكز لطلا لا بشل لشلا كلب لي إلض س لإلا لشةاصلشن للالظلف لك س لا

لب لشلاالنل

شلاة الة.ل ل
للللللللل تشللقللواإلشلاغللبلجالعلالشح لشلاظ نلشلااللا ل(شلللنلشللبشة ل– لشلا نلشللبشة ل– لطللل
شلاةالت– لاظ ن ل ف لشلا لة)م لكا لاحالي لكإ لالبةس لطلا لابكز للا

لب لشلاالن .ل تش لشلاولب ل ل

اج إلشلااللن لشألة ة ل شب قه لاوللب للا بشل لشلاالال للشإللشبلل للشللشبةل للكإ لا للااإل ل تشل
شلاج إ لا لصةإ ليبشاج لشلالبلل لشلاةااب .للكتلك لإصض ت ل تش لشلاوللب لإلا لشلاا ياس للشلاقللنل
شلاةاابل  .ل
للللللللولب لشلاقبلب شلتي لعجبي لط ن ل()1990م لإلا لع لااللةل لابيللس لا اس لقل ليلعل .لإت لقلالل
لبشةس لا اس لاااا لياحلبة لشلااللس لشلااللالس لحلإ لشلالالت لاع لابكلز لعكيب لطلا لشلاالن لشل لف لطيبل
شلاجبللللشلاويلق.ل لالالتليح جسلشلاليلئسلااللالسلاووسلاةالجللالظلفلا بشاهلشلاقللسللشلجةللس.ل
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ل تشليللب للقلللشلالضبلبةلابشجاسلشلاا جلشللبشة لللوبقلشلالبلس.لللقللك لشلابكلزلكيل لشًبلطلال
شلاقال للشلااللالسلللاة طلشللشلاالنلللشلبحةللشلاللشالسلللشلصيبشللشلللللس(شلكاليمل .)2110

للللللل اااثإلاجبيسلةلواسلطا ل لاج إلشةاصلنلشلاقال للشلحللثل لاج إلشلااللنلضا لصوسل
شلاحلإ لاحل لشلااللن لشألة ة لشلتي ليلء ل

لشلا ن لشللبشة ل -1998ل1999ن للاواإ ل( )17لالبةسل

كابحلسلعللا لايا ل( )20لالبةس لكابحلس لث السل لشلا ن لشللبشة ل2111-1999ن لثنل()09لالبةسل
صةإلشلا نلشللبشة ل-2111ل2111نلل تشللاايبلقةنليةلولا لج لللةلواسلطا للالةلعلشالةا لةل
ا لشلاقال للشلحللثسليالشبسلشلااللنلشلا ن .ل
للللللعا لط لشلقةنلشألكيبلا ل ت لشلج للل اااثإل ليا ءلللشئبلاقال للشلااللنلي لاللبل لللشلاا وقل
شلااللالس ل"لشلا لا لع ن لا ا  :لشقابشح لصوو لالةلع للاال للاوللب ليبشاج لشلااللن لشلاقا لللبشةسل
شحال ج للاة ق اهلشلاصال سللاا ياسلال لبلإاك ا اهلشلا للسللشليوبلسلا لاالال للعج زةللعللشلللآاللل
لص ا لمللتلكلل قلشلقلشطلللشلاظنلشلاقببةل"
لللللللللكتلك لاااثإ ل ت لشلج لل ل

لشلاؤاابشل لشلا لااقل لشلةلواس لطلا لشلاةالى لشللشصل لعلل

شلص بج م للا لاؤااب لاقال ل لشلااللن لشلتي لشةااب لا ليل ل 22-21ل /لعكاليب ل2113/ن ل

لج ااسل

شل ةلو لق يلسلإالللللإلطلال ت لشلاؤاابشل.للا ل ت لشلج لللكتلكلشلاا قو للشلا لاحلثلطلال
شء لك ل
شلاةالى لشللشصل لةل ًل

للشصإ لشلكلل ل لشلابيللس لشلاااوبة ل

لبيلت لشلةلواس لعن ل

لج ااسل

ةلو لق يلسللحاالكتلكل لشلالشبس .ل
لللللللاةاالةلواسلطا ل–كتلك -لإلاللإلص إلشلح ةللشآلل ليوكإلص صلكأحللشلاقال للشلحللثسل
لكإلالشبسلشلةلواسملل ل تشلشلاج إلليبزلشلااالىلشلتيلانلإق ااهل لالقعلل شزبةلشلابيلسللشلااللنمل

39

لكتلكلانلاالل لع ضإلشلاوب ل لا لتي لشلصيبةلشلا للسم للا للحاللهل تشلشلااالىلا لعقة نلص

سل

ي لالشل لشللبشةلس ل لكإ لابحلس لااللالسم لكأللس للشضحس لطلا لشةاحلشث لعةللل لشلااللن لط ليال ل ل
اللش لشلااللنلشلا نل(شلكاليمل.)2110لل ل
منهاج تقنية المعلومات في التعليم األساسي:
للللللق ل لياقالسلشلااللا ل :لشألللشللشلا للغلبلشإلاة لا لصةل لشألول ءل ليلئاه؛للاحةل ل
اةجلإ لشلااللا ل للشلا لن للاا لجا للال لل  .لللشلح ةلل ل ل لعحل لاقال ل لشلااللا ل للاالنل
شلاةالتلا لصةلهلللقلال ليااالسلقلبشا ن.للااضا للبشةسل لاقالسلشلااللا للشآلا :ل ل
 شلوبقلشلا للاك لا لصةل لشلح لإلطلالشليل ا للللشلااللا ل .ل
 شلوبقلشلا للاك لا لصةل لا ةلبلشليل ا للللشلااللا لللشصال ب لللالقلق  .ل
 شلوبقلشلا للاك لا لصةل لاةجلإلشليل ا للللشلااللا للللاا لجا  .ل
 شلوبقلشلا لا لصةل للانلشلالش إلاعلشآلصبل لللاة طلةلطلالاازلزلعللإ ةحلشال ك بمللل
شلا لنلحلإلشليل ا للللشلااللا ل .ل
 شلوبقلشلا لااك لا لاحللإلللاأللفلشأل ك بلللشلا لنلحلإلشليل ا للللشلااللا للإلاو ءل
شلااب س .ل
 شلوبقلشلا للاك لا لصةل لطبضلشلااب سلللاويلق ا لشلالشآلصبل  .ل
المرتكزات األساسية لمنهاج تقنية المعلومات:
ااضا لشلاباكزشل لشألة ةلس لشلا لاغتي لطاللس لاوللب لاا ج لاقالس لشلااللا ل لا للل (شلكاليمل
 :)2111ل
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 لوكإلاالنلاقالسلشلااللا للجزًء لا الً ل لطالل للشل نلللشلا بشللشلا للحا ج لشلوةلل
طاللاصبج نلا لشلالبةس .ل
 لاللشلااللشلا ا لللاالال لا ا حلًللاج حلعلسلصوسل لاقالسلشلااللا ل .ل
 لايغ لعالللاا اإلشلاالال لاعلشلح ةلللكا لةلجلللةللاا

لسليإلكلا لوبلقسلعصبىلااك ل

شلوةللا لاالنلشألاظاسلشألة ةلس .ل
 ا ل لشًبلا للانلشالحا ظلي لا بشللشلا لالبسلاا

لسلعللعا لااقإلإلالالشقعلعصبى .ل

 ااضا لطاللسلإلص إليبا اجلاقالسلشلااللا لل لشلاا جلللاجهلي لالشللشألصبىلصوسلاالشزىل
اعلشلاصبج للشلاالالسلللو للل لك سلشألاظاس .ل
 لبايولاويلقلشليباجل للشلا للزلللي لشلو للليا بشللشالةاصلشن .ل
 لاااللشةاصلشن لشلوةلللليباجل ل للشألج زةل لشلح ةلل لطلالالطلا م للاةءاا لللااللسل
شلاالالس.ل ل
 لايغ للطنلشةاصلشنلشلح ةللل لشلالشبسلي لالزلعلشلك

لللا

لبملشةابشالجل للشل ل اسمل

اجالطسلا لشلاةاصلال لشلااا لال مللاوللبللاجللللشلاا جلللطنلشلاا جلشلح ل  .ل
 الزتلشلالزشالسلشلاص

سلي لاة ليليل لعج زةلشلح ةللللليباجل اهمللشلاةاصلن.لل ل

األهداف العامة لتقنية المعلومات:
لللللاك لإلج ز لاةالل ل لشلاةالت ل

ل ت لشلا لة ليحةل لاقل س لإاج ز ن للأل لشف لشلاوبةل

شلالضحسلالحقلًملل لاللاقا بلطلالاكلا للعج زةليالا لعللاويلق للليباجل للاحللةمليإللاك ل
شلاظبلشلل لكلج سلاظبلااك السللجالعلشةاصلشا للاقالسلشلااللا ل.لل لص ضاسلللاويلقللجالعل
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شل

لفليلءلشًلي الةاصلشا للشأللللسلللحلشةلل .لا لصةإلااللنلشلوةلل ت لشلا لةمل إاهللالقعلاا نل

ع للكلالشلق لبل لطلا(شلكاليمل :)2111ل
 ابشط ة للشحابشن لشلالشح لشالجاا طلس للشلثق لس للشلابقلس للشلةل ةلس للشلق الالس للشلللالس لشلص

سل

للشلاجااا للشألصبى .ل
يةلواسلطا ل
 اوغلإلعاظاسلاقالسلشلااللا لللشلاحكنل ل للحإلشلاوكةللشلااالقسلي  .ل
 وبحلا لنللا بلشللاقالسلشلااللا ل .ل
 اصولولللاجلشةاصلشا للاقالسلشلااللا لل لشأللجهلشلاا ةيسلللبشةا ن .ل
 شلح لإلطلالشليل ا للا لصةإلعاظاسلاقالسلشلااللا ل .ل
 ا ةلبللشصال بللالقلقلشليل ا ل .ل
 إلص إللاحبلبللاا لجسلشليل ا ل .ل
 اي لإلشأل ك بلاعلشآلصبل لي ةاصلشنلعاظاسلاقالسلشلااللا ل .ل
 إاو ءلاا بفلااااللطلالشلااللا للشلاكاةيسلا لاحللإلشليل ا ل .ل
 اقللنلشلاا بفللطبض لط لوبلقلشةاصلشنلعاظاسلاقالسلشلااللا ل .ل
المنهاج اللولبي لتقنية المعلومات:
للحا ج لشلوليس لإلالشلاابض لشلااالللللا لنلللشلا بشل لشلا لاقلنل لالشقفلااي لاسمللا ل
صةإ ل تش لشلاابض لشلااكبب لليلع لشلوليس ل
لشلا بشلللالبج ل لشل

ل ن للشةالا ل لشلاةق ل للشل ةل ليل ل ت لشلا لنل

لفلشللبشةلسلشلاصال س .لللاك لاابلفلشلاا جلشللللي ليأاهلاا جلااحلل

شلابشكزلشلتيللااإلطلالاغولسلا سلشلا لةل لكإلابحلسلا لابشحإلاويلقلشلاا جلاعلزل لةلشلاااقل
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لشلالةعل لشلا

لإلكلا لاقلاللشلابحلسمللا ل ا ل إ لشلوبلقلشلا لةلايا لشلوليس لا لصةإل تشل

شلاا جللاك لع للاظبلإلل لطلالعا لوبلقلللليلس(شلي ليمل .)2110ل
للللللللللاك لشلاظبلإلالكإلل لفلا لشأل لشفلشلاوبةلكقو تللشحلل للشئبةلشلاا جمليحلثللبىل
شء للةلبةلا لكإلقو تملليابلبلشلةالشلللاابضل لللازللل لكإل
شلوليس لصةإلشلةالشللشألللالعجز ً
ف للبشة لعطلا ليحلث لااغلب لشلاا بف للشلا بشل للشلقلن لشل اللس لشلا للان لاالا م لللك لاظإل
شأل لشفلشلاوبةلشألة ةلسللشئا ل

لا ة مللل لا للل لبةنلالضلح لللاا جلشللللي  .ل

ل
وكإ()1لشلاا جلشللللي للا لةلاقالسلشلااللا لل لةلواسلطا ل
للإت لليل لشلوكإ ل( )1لع لكإ ل لف لا لشأل لشف لشلا اس للاقالس لشلااللا ل للاثل لقو ت لا ل
شلقو ط ل لشلاوبة لشلالضحس لي لبةنملشللللل لشألحاب للاثإلابلب لشللشبس لصةإ لشلاا جلا لشلابحلسل
شألللالإلالع للقلنلياكالسلشل فلشلا وبملصةإل تشلشلاة بلشللللي للابلشلو للليأالشتلااي لاسلا ل
شلاج بلللشلقلبشللشلااللالسل لكإلط نللبشة م للاا حللهلشلاللللا لشل بصللابضلقلبشاهلا لصةإل
كإل ئسلا لشل ئ للعللشلقو ط للشلاوبةلشلالةاس(شلي ليمل .)2110ل
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مؤشرات المستوى الدراسي للطالب:
لللللل لاضا لشل لكإلشلااظلا للاقالسلشلااللا للاؤوبشللشلاةالىلشللبشة لللو لل.لللانلااظلنللثلقسل
شلالىللشلاا يعلط لوبلقليباجل لللعج زةلشلح ةلل.لاابضلشلصيبةلشلاالالسلللو للل لابيعللحاليل
شلاويلق.للشلتشلاكببلظ لبلحبفل ل
ل
طلالعطالةلاةالل للابايسليحبلفلااثإلشلاقلنللشلاالللشلاازلزلل
عطالةلاصال سمل إ لتلكللولبلإلالع لقلبةلاالالسلاالاسلقللاظ بل لةلةلسلا لشلابشحإلشللبشةلس.لإ ل
شلاؤوبشل لشللقلقس للقلبشل لشلو للل ليبا اج لاقالس لشلااللا لل لابحلس للبشةلس لا لاظ بل للللإل
شلاا جلللاالن .ل
خبرات التعلم المتكامل:
للللللصةإلةالشللالشجللشلاةالتل لالشبسلشلااللنلشألة ة لةلفللكل ل ا كلا للزلللطلالعلفل
لعبياا ئسلوبلقسلاصال سلايلاسل لشإلو بلشلا نللاقالسلشلااللا لل(لثلقسلا

ل سلشلالىللشلاا يع)لا ل

صةل للكل لشلاةالتلق لبل لطلالإيبشزلقلبشا نلطلالاحقلقلشأل لشفلشلاوبةلشلبئلةلسلصةإلابحلسل
شلااللنلشألة ة مللشلاللللا ل ت لشلوبقلةلفللقابللاا لشلالالتل لشل

لفلشلالل لشلا لااا وال

اعلاضجه .ل
التخطيط المتوازي و تطوير المنهاج:
لإ للاجلاقالسلشلااللا للاعلشلالشللشللبشةلسلشألصبىللاولللاصولولًللقلقلًللاالشزللًمللإلاج زلتلكل
انللضعلشلااب سللشلا بشلللشلقلنلشلابايوسلي لالشللشللبشةلسللاكل لجايلً لإلالجاللاعلالكلشلص

سل

ياقالسلشلااللا لمللي ت لشلوبلقسل إ لاقالسلشلااللا للل لا يحلا لةللبشةلسلالبسليوبلقسلاا

لسمل

الةلاالنلشلالشللشللبشةلسلشألصبى(شلي ليمل.)2110
ل
للكا لا يحللةللسللاة
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تقييم خبرات التعلم المتكامل:
لللللاحا جلصيبشللشلاالنلشلااك اإلإلالاقللنلاصبج للشلالشللشللبشةلسمل اقال للشلاقللنلشلاصال سلشلا ل
لةاصلا لشلاالنليح جسلإلالاقللنلشلااب سللشلا بشلللشلقلنلشلا للاك لالبلة ل لاقالسلشلااللا لل
علضلًم ل لللس ل قو ل لشلالشل لشألصبى .للقل لولبل لوبق لشلاقللن لشلاصال س للاكل لضا لاا ج لاقالسل
شلااللا لملليتلكلاأا لاةألسلاقللنلإاج زلشلو لللبلالالسل لطاللسلشلااللنلللشلاالن .ل
تقنية المعلومات كمادة قائمة بذاتها:
للللللاك لاقللن لشلا لن للشلا بشل للشلقلن لشلص

س لياقالس لشلااللا ل ليوبلقس لاا

لس ل

لشلابشحإل

شأللللسلإللص إ لشلح ةللل لشلالشبسمللتلكل لشلح صلشألللالا لشلا نلشللبشة ملللك لطالا ل
ل يحلشلوةللالال لي لاالل للشألة ةلسللألج زةللشليباجل لل لجللطال للاجلشلالشللشلالضلطلسل
طال لالبلس لاقالس لشلااللا لم للتلك لأل لشلا بشل لشلا للان لاالا لياازإ لط لياض لال ب لاااال
احللللشًلللاةالتللقلا لابةخل لعت ا نلعلللةا للاا ل لالشقفلعصبى(شلي ليمل .)2110ل
الستخدامات المهمة لتقنية المعلومات:
ل لحلث لشالةاصلشن لشألكثب للاللس للاقالس لشلااللا ل ل

لشلالشبس لطال لقل ن لشلاةالت لي ةاصلشنل

شلح ة لل لطلا لا س لشلااو لشلتي للقلن لي ةاصلشاه لشلاحاب ل م ل لكا يس لياة طلة لاا لج لشلا لصل
لشلص

ئصلشإلض لسلشلااالقسليهلاثإلالقلقلشإلاةءللشلقلشطللللص

ئصلا النلشل

ح للاة طلل

جالا لشلوةللطلالإاج زلشألطا إلشلالكلسلشلل نلللالةلبلعلشئ مللش لاحللللعيلوكإلا لشألوك إل
شلي ل السلشلاا حسللةةاصلشنلاعلشلجلشلإلشلحة يلسلاة طللشلوةلل لا لةلشلبل ضل لل لشكاة لل نل
ع ضإللأل ك بلشألة ةلسلشلص

سليإلشبةلشليل ا لملكا لع لاةجلإليل ا للشلاج بللشلا للاك ل بز ل
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لا ال لا لصةإلشةاصلشنلقلشطللشليل ا لللة طللشلوةلل لإلبشكلعا نللةاصلال لشلح ةلللاثلا ل
ل اإ لشلالا ء لشلحقلقلل م للش لإجبشء لشليحث لحلإ لالضلت لا لا لصةإ لشةاصلشن لالةلطس لإلكابلالسل
طلالقبصلالاجملعللا لصةإلشإلاابالللااحلشلو لللا بشللشلاالنلولشإلشلحل ةمل ت لياضلشألاثلسل
شلا لااللياث يسلاقوسليلشلسللاك اإلاقالسلشلااللا للاعلشلاا جلشألصبى(شلكاليمل.)2111ل
مكونات األجهزة والبرمجيات:
ل انلابالللك ءشللشلوةلل لا

ل سلشلالىللشلاا يعلحةللاكلا للشألج زةل””Hardwareل

لاويلق ل لشليباجل ل ل” ”Softwareلشلا لةلاابضل لل لصةإ لةالشل للبشةا ن ليابحلس لشلااللنل
ملحلثلاحالىلا
ل
شألة ة ملل لشلالبجسل لشلجللإلشلا ل
شللثلقسلقلشئنلللك ءشللشلص

ل سلشلالىللشلاا يعلشلاضااسل ل ت ل

سليكإلاكل لا لاكلا للشألج زةللشليباجل ل(شلي ليمل.)2110ل

مكونات األجهزة:لااكل لا لعيلقواسلا لاكلا للشلح ةللليا ل لتلكللة ئإلشإللص إللشإلصبشجل
لشلال لةللللشلاا لجسللشألج زةلشألصبىلشلالحقسليه.ل ل
تطبيقات البرمجيات :ل

لطي بةلط ليبشاجلشلح ةلللتشللشألغبشضلشلا اسلشلا لللظ لشلاةاصلال ل

للح لإلطلالشليل ا لللابشجاا للشلص ل للاحبلب للابالي للطبض  .ل
دمج تقنية المعلومات مع المناهج األخرى:
للةا لللشلو لللكثل شًبلا لطاللسللاجلاقالسلشلااللا للاعلشلاا جلشألصبىملأل ل بصلشةاصلشاهل
للح ةلل لاكل لاحلللة ل لشلابشحإ لشألللا .لللاك لاازلز لاالن لشلو لل لط لوبلق لشصال ب لياضل
شلالشضلعلا لشلاا جلشلاصال س.للااااللاا للبلشالصال بلطلالا للل (شلي ليمل:)2110
لشصال بلالضلتللاضا لشل الي للشلا لللشج

لشلو للل لشلاالن .ل

46

لشةاصلشنلشلالشللشلاحةلةسللشلصيبشللشلاصال سلص بجلشل

إ .ل

لاقةلنلشلوةللإلالاجالط لللانل ل لعصتلعللشبلاصال س .ل
لشلازللليابوللحلإلشةابشاجل للشلاا اإلاعلشلا بشللشلجلللةمللاوجلعلاقإلشلا لنللشلا بشلل
ا لالضعلشلالآصب .ل
لا لئسلظبلفلاا ةيسلاحااإلشلا ل للشلا الحسلللاوجعلشلو لللطلالشإليلشت .ل
لاوجلعلشلو لللطلالإلج للشلحللإللاو كإلشلحل ةل لشلالشقفلشلاابل س .ل
لاوجلعلشلو لللطلالإطو ءلشاوي طهلحلإلشلا بشللشلالالسلشلجلللة .ل
خطة المعلم التدريسية لمهارات التعلم لدى الطالب:
و ّلبل لشلصوو لشلالبلةلس للاة طل لشلاالن ل
شلو لللإلالشلا

لإطو ء لشلااللا ل ليلءشً لا لشلالقا ل لحلإ لاالنل

لبللشلالشللشلاةاصلاسلإلالشلاقللن.ل ل

المعوقات والستراتيجيات المتخذة:
ل شاصتللل شزبةلشلابيلسلطاللاويلقليبا اجلاقالسلشلااللا لل لالشبسلشلااللنلشألة ة لشلاللللا ل
شالحال و للشلااالقسليال لبلشلاالشللشلةزاسل لشلالشبسل لشلاا وقلشلاصال سلي إلض سلإلالشلاأكللل
شء ل لشلا
طلالضبلبةلشل ل اسلشلاةاابةملإ لاويلقليبا اجلاقالسلشلااللا للةل ًل

لشلاصال سلعنل ل

شلابيلسللاولللشلاا اإلاعلشةاثا بلبعسلشلا إليحكاس.للاا لاللوكل لهلع لاةيسلط للسلا لشالةاثا بل
لاولي لشلاا جلشلاا ا لطاللاويلقل تشلشليبا اج.ل للطنلشالقا

ليلا لشللللسلالللةا

ليهلحلثل

احا جلعج زةلشلح ةللللليباجل اهلإلالشةاثا بلاي لغلكيلبةلكا لاةاثابل ت لشلاي لغل لللبشللشلاالل
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شلا ا للأل بشللشلاةاصلال لللح ةلل.لل تشلا اقلاهلي ل اإلشللللسلإلاج حلاثإل تشلشلااللن ل(شلي ليمل
 .)2110ل
ثاني ا :الدراسات السابقة
لللللاا للل لشلي حثس لطبض ً للياض لشللبشة ل لشلة يقس لتشل لشل لس لياالق ل لشةاصلشن للاقللن للشقعل
شلاقال ل لشلااللالسم للقل لان لاقةلن ل ت لشللبشة ل لإلا لاحلبل ل ا  :شللبشة ل لشلة يقس لتشل لشل لسل
لمللشللبشة للشلة يقسلتشللشل لسلي الي للشلاقللنل لالشلل
ل
ي الي للشلاقللنل لا لةلاقالسلشلااللا
لبشةلسلعصبىملل لا للل لا

لةًللل ت لشللبشة للحةللشلاحلب :ل

 -1الدراسات السابقة ذات الصلة بمعوقات تطبيق التقييم في مادة تقنية المعلومات.
لللللأجرى هارلو ()Harlow, 2002للبشةسل ل للإلالاحللللشلاالق للشلا لاؤثبل لاويلقلاا جل
شلابيلسلشلاكالللجلسللوليسلشل فلشلث ا لشلث اليل لاللزلالشل لصاةسلاج اللل

:لشلاوللبلشلا ا مل

شةابشالجل للشلالبلسملشلاالنمللشلاا جمللاقللنلاالنلشلوليسملاكلاللطلاسلشللبشةسلا ل()110لاالالًل
ان لشصال ب ن لي لوبلقس لشلاولئلس لاا لللبةل لاا ج لشلابيلس لشلاكالللجلس للل ف لشلث ا لشلث اليمل
لشةاصلاللشالةاي اسللجاعلشليل ا لمللعظ بللشلاا ئجلع لعيبزلشلاالق للشلا لاؤثبل لاويلقلشلاا جل
ااالقليااظلنلشلاا جملللل لكيبلحجنلشلاا جمللش اق بلشلاا جللألاثلسللشلاو و لملكا لوكلللشليلئسل
شل لزلقلس لعيبز لالك لشلاالق لم للطلن لطقل لللبشل لالبليلس لللاالال لطلا لكل لس لشلاا اإ لاع لشلاا جمل
للجلللعثبلللالتلشالجاا ط ل لشلاالق للشلا للالشجهلاويلقلشلاا جلل

لحلشلاالال لشلتكلب.ل ل

لللللللأجرى قصيعة ﻭعبﺩه ()2006لﺩﺭﺍةسلل ل للﺇلالﺍلااﺭﻑلطلىالعكثبلﺍلاىوﻜةﺕلولﻭطًلﺍلا ل
اﻭﺍجه لاﻁيلﻕ لاا ﺝ لﺍلاﻜاﻭلﻭجل ل لﺍلاﺭحلس لﺍالياﺩﺍئلس لاﻥ لﻭج س لاﻅﺭ لﺍلاالالﻥ ل ى لاﺩﺍﺭﺱ لغﺯﺓمل
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ﻭﺍلااﺭﻑ لطلا لﺍل ﺭﻭﻕ ل

لﺍلاوﻜةﺕ لﺍلا لاﻭﺍجه لاﻁيلﻕ لاا ﺝ لﺍلاﻜاﻭلﻭجلى لاىﻥ لﻭج س لاﻅﺭل

ﺍلاالالﻥم لﻭﺍلا لااﺯﻯ للااغلﺭشل لﺍلاﺅةةس لﺍلااللالس لﺍلاوﺭ سملاص ﺹ لﺍلاالﻡ للجىاةه لاكلاللطلاسل
شللبشةس لا ل( )81لاالاﹰ لﻭاالاسم للشةاصلال لشالةاي اس للجاع لشليل ا لم لﻭاﻭ لﺕ لﺍلﺩﺭﺍةس لﺇلا لﺃﻥل
عكثبلﺍلاوﻜةﺕل لﺍل اﻭي ﺕلﺍلااالقسلي إلاﻜ ا ﺕلﺍلا ﺩلسلياةيسل()88.11%لﻭﺍلى اﻭي ﺕلﺍلااالقىسلل
يﻁيلاس لاا ﺝ لﺍلاكاللﻭجل لياةيس( )0..2%لﻭﺍل اﻭي ﺕ لﺍلااالقس لي لك ل ﺕ لﺍلااللالىس لللاالاىلﻥ

ياةيس()42.04%ل .ل
وأجرى فريحات وعبوشي ( )2112لللبشةسل ل للللاابفلطلالشلاالق للشلا لالشجهلاويلقل
اا ج لشلاكالللجل ل

لشلالشبس لشلحكلالس لا للج س لاظب لشلاالال للشلاللبل م للطةقا ليااغلبشلل

شللظل سمللشلجاسمللةالشللشلصيبةمللشلاؤ إلشلالا .للقللاحلللاجااعلشللبشةسلياالا لشلاكالللجل لا ل
شل

لفلشلص اسللحاالشلا وبلشالة ة ل لشلالشبسلشلحكلالسلياح ظسلبشنللللشليلبةللاللبل نمل

)لاالا مللإلاا نل ت لشللبشةسملانلإطلشلل
)لاللبشللا ل(ل 37ل
لقللانلشصال بلطلاسلشللبشةسلا ل(ل 26ل
ً
ً
للشطلشل "م للشلاحلب لشلث ا ل
شةاي اس لاكلال لا لعبياس لاح لب :لشلاحلب لشأللإم ل"االق ل لااالق لي لاالن لل
"االق ل لااالق لياحالى لشلاا ج"م للشلاحلب لشلث لث ل"االق ل ل الس"م للشلاحلب لشلبشيع ل"االق ل لااالقل
ي لاج لزشل للشلالشل" .للعو بل لاا ئج لشللبشةس لإلا للجلل لاالق ل ليلبجس ل"ابا اس" لطلا لجالع لاح لبل
شالةاي اسملحلثلكو للشللبشةسلع لع نلشلاالق للا للج سلاظبلشلاالال ل

لشلااالقسلي لالشح لشل السل

لشإللشبلسملللل لاحلبلشلاالق للشلااالقسلي لاحالىملثنلشلاالق للشلااالقسلي لاج لزشللشلالبةلسملل ل
شلابايسلشألصلبةلاالق للااالقلي لاالنللشطلشل ملكا لعو بللشلاا ئجلإلالطلنللجللل بلقلتشل للاللسل
شح

ئلسلاازىللااغلبشللالتلشللظل سمللشلجاسمللطلللةالشللشلصيبةمللشلاؤ إلشلالا  .ل
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لللللللللأجرى العسيلي ،والكركي( )1122للبشةس ل ل ل لإلا لشلاابف لطلا لشلاالق ل لشلا لالشجهل
اويلق لاا ج لشلاكالللجل ل لشلالشبس لشلحكلالس لللابحلس لشألة ةلس ل لاح ظس لشلصللإ لا لااظلبل
شلاالال م للعجبلل لشللبشةس لصةإ لشل

إ لشلث ا لا لشلا ن لشللبشة ل .1121/1122للاكل لاجااعل

شللبشةس لا لجالع لاالا لشلالشبس لشلحكلالس ل

االا ل
لاح ظس لشلصللإ للشلي لغ لطلل ن ل( 444ل ً

االا للاالاس).لويقللشللبشةسلي ةاصلشنل
لاالاس)ملشصالبللاا نلطلاسلويقلسلطولشئلسليلغلل( 211ل ً
شةاي اهللقل سللبجسلشلاالق للشلا لالشجهلاويلقلاا جلشلاكالللجل لضالل()44ل قبة.لعو بللاا ئجل
شللبشةسلإلالع للبجسلشلاالق للشلا لالشجهلاويلقلاا جلشلاكالللجل ل لشلالشبسلشلحكلالسلللابحلسل
اللمللشلالطلنللجللل
ل
شألة ةلسل لاح ظسلشلصللإلك الليلبجسل"االةوس"للللبجسلشلكللسلللجالعلشلاج
بلقل للبجسلشلاالق للشلا لالشجهلاويلقلاا جلشلاكالللجل لاازى:لللااوقسلشلااللالسللللبجسلشلكللسل
لجالع لشلاج اللم للجاس لشلاالن للللبجس لشلكللسم للجالع لشلاج اللم لا لطلش لشلاج إ لشأللإم للك الل
شل بلقلل

لحلشلتكلبمللشلابحلسلشلا لللبة للتلكللللبجسلشلكللسلللجالعلشلاج اللملا لطلشلشلاج إل

شلث لثم للك ال لشل بلق لل

لح ل ئس()210،04م لعا لاص ص لشلاالن ل لن لالجل ل بلق ل

للبجسل

شلاالق للشلا لالشجهلاويلقلاا جلشلاكالللجل للللبجسلشلكللسلللثةثسلاج اللمليلاا للجللل بلقل ل
شلاج إلشلبشيعمللك اللشل بلقليل لاص صلاكالللجل للاص صل"عصبى"للك اللل

لحل ئسلاص صل

"عصبى .ل
لللل أجرى اشتيوي ( )1122للبشةس ل ل للإلا لشلاابف لطلالشلاالق ل لشلا لالشجهلاالا لاا جل
اكالللجل لشلااللا لللل فلشأللإلشلث اليلللىلالبلة نلشلاا جلشلاقببل لشلالشبسلشلحكلالسل ل
اح ظسلا يلسملاكلاللطلاسلشللبشةسلا لاالا لشلالشبسلشلحكلالسل لاح ظسلا يلسلللا نلشللبشة ل
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()1121/1122م للشلا لاثلل لا لاةياه ل( )%11لا لشلاجااع لشأل ل م للقل ليلغ لطلل ن ل()44ل
االا ًمللاالاسمللانلالزلعلشالةاي اسلطلالع بشللشلالاسمللاكلاللعلشةلشللبشةسلا لشةاي اهلعطل لشلي حثل
ألغبشض لشللبشةسم لاكلاس لا ل( )84ل قبة لالزطس لطلا لعبياس لاج الل لبئلةس ل

 :لاالق ل لااالقسل

ي لاالنم للاالق ل لااالقس لي لو للم للاالق ل لااالقس لي لاحالى لشلااللا م للاالق ل لااالقس ليظبلفل
شليلئسلشلااللالسمللانلشلاحققلا ل لقلشالةاي اسللثي ا مللعظ بللاا ئجلشللبشةسلع لشلاالةولشلحة ي ل
للبجسلشلاالق للشلا لللشج

لاالا لاا جلاكالللجل لشلااللا للي لاةيسللاج إلشلاحالىلشلااللا ل

ك ل( )8714لليلبجس لط للسم لللاج إ لشلو لل لك ل( )8711لليلبجس لط للسم لللاج إ لظبلف لشليلئسل
شلااللالس لك ل( )872لليلبجس لاالةوسم لللاج إ لشلاالن لك ل( )17،2لليلبجس لااص ضس لجللشًم لكا ل
عظ بل لاا ئج لشللبشةس لطلن للجلل ل بلق لتشل للاللس لإح

ئلس لطال لاةالى لشللاللس ل( )α=1712ل ل

شلاالةو ل لشلحة يلس لللبجس لشلاالق ل لشلا لالشجه لاالا لاكالللجل لشلااللا ل لاازى للااغلب لشلالتل
شالجاا ط مللااغلبلطلللشلللبشللشلالبليلسل لاج إلشلاكالللجل .للعظ بللشلاا ئجللجللل بلقلتشلل
لاللسلإح

ئلسل لشلاالةو للشلحة يلسلللبجسلشلاالق للايالً للااغلبلةالشللشلصيبةل لةلكلشلابيلسل

لشلااللن للا لحس ل(عقإ لا لةاال )م لللااغلب لشلاؤ إ لشلالا للا لحس ل(ليللن)م لللااغلب لشلاص صل
شألك للا للا لحسل(اص صلآصب) .ل
 -2الدراسات السابقة ذات الصلة بصعوبات التقييم في مواد دراسية أخرى.
أجرت الداود ( )2004لل شبةس ل ل ل لشلااىبف لإلا لشل ىالي ل لشلا ى لالشج ىه لشةاصلشن لشلاقللنل
شلاةاابل ى لاقىىببلشلبل ضل لل ى لشل

لفلشلايكبةلا لشلابحلسلشاليالشئلسللليا للا للج سلاظبل

شلاالا ل للشلاوب ل لشلابيلل ل لياللاس لشلبل ضم لاكلال لطلاس لشللبشةس لا ل( )222لاالاسم ل()01ل
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اوب س لابيللس للل

لف لشلايكبة لا لشلابحلس لشاليالشئلسم لشةاصلال لشالةاي اس لكألشة للللشبةىسم للا ل

عيبزلاا ئجل ت لشللشبةسلا للل :لا ى ى لشاللج يل ى ى للشلا ى ى لاحققىللياى ىىللاويلى ىىقلاظ ى ى نلشلاقى ىىللنلشلاة ى ىاابل
ى ى لالى ىىلش لاى ىىلبلس لشلبل ضل ل لإاق لشلالالتة لللك ل ل للشلا بشل لشألة ةلس لشلاولليسم لشكاو فل
شلالالتشل لتلشل لشالحال ج ل لشلابيللس لشلص

س لايك لشًبم للشلاا اإ لاا

ليوبلقىس لابيللىس لااا ةلل

لح لا مللال لللشللشبةسلإلاللجللل الي لللشج للاويلقلشلاقىللنلشلاةىاابل ى لالىلش لاىلبلسل
شلبل ضل لل لشل

لفلشلايكبةلا لشلابحلسلشاليالشئلسلا لع ا لكثبةلا

للشلاالاسلا لشلح صل

شللشبةلسم للطىىلن لاىىلبلللعل لا لئ ىسلك ىإلا ى :لشلاالا ى ل لللشلاوىىب للشلابيلل ى لم للاللبشللشلاىىلشبسل
لاظ نلشلاقللنلشلاةاابلقيإلاويلقهليلقللك فل.
أجرى خنيش ( )2006لبشةس ل ل ل لإلا لااىبف ل الي ل لشلاقللن ل لشلااللن لشلاالةو ل ل
لاللسلةولفل لشلجزشئبمللشةابشالجل للشلاالال لللاغلللطلل م لاكلاللطلاسلشللبشةسلا ل( )11لاالنل
ا لاالا لابحلسلشلااللنلشلاالةوملشةاصلاللشللبشةسلشالةاي اسلعلشةللجاعلشليل ا لللشلا لاكلاللا ل
()21ل قبة.للك لا لعيبزلاا ئجل ت لشللشبةس:للجللل الي لل لاقللنلشلوليسلللىلشلاالال لابجعل
إلالقلسلشلالبلللليلبجسلط للسملللجللل الي لل لشلاحللللشللقلقلللااللا للشلا للايغ لللاالنلع ل
لقلا لليلبجسلط للس.ل ل
أجرى الغافري( )2006ل شبةسل ل للإلالاقللنل طللسلشلاقللنلشلاكللا لشلاةاابل لا لةلشلابيلسل
شإلةةالسل لشلااللنلشأللة ة لا للج سلاظبلاوب لشلا لةللاالال ل لالشبسلشلحلقسلشلث السل ل
ةلواسلطا مللشلكوفلط لشل الي للشلا ى لالشج ىه لشلاالنلاويلق لعللشللشلاقىللن لشلاكللا لشلاةاابمل
اكلال لطلاس لشللبشةسلا ل( )22لاوب ً للاوب سم لل( )248لاالا ً للاالاسم ل لاللاسلاةقو للشلي واسل
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جاللليةلواسلطا لللا نلشللبشة ل -211.ل2110ملشةاصلاللشالةاي اسلكألشةللللشبةىسم للا لعيبزل
اا ئج ل ت لشللشبةس :لع لشلاةحظس للشالصاي بشل لعكثب ل طللس ل لاقللن لعلشء لشلوليسم لللجلل  الي لل
شلا ى لالشج ىهلشلاالنلاويلقلعللشللشلاقىللنلشلاكللا لشلاةاابلليلبجسلكيلبةملللجللل بلقللشلسلإح

ئلسل

شل الي ل لشلا ى لالشج ىه لاويلق لشلاقىىللن لشلاكللا لشلاةااب ليل لشلاالال للشلاوب ل لل

لحل

شلاوب ل .
أجرى األحمدي ( )2008لبشةس ل ل ل لإلا لااىبف للج س لاظب لاالاا لشلابحلس لشلث اللس ل ل
شلةئحسلشلجلللةللاقللنلوليسلشلابحلسلشلث اللسل لاللاسللايعل لشلاالكسلشلابيلسلشلةالللسملاكلاللطلاسل
شللبشةس لا ل( )201لاالا ً لا لاالا لشلابحلس لشلث اللسم لشةاصلال لشللبشةس لشالةاي اس لعلشة للجاعل
شليل ا ل .للك لا لعيبز لاا ئج ل ت لشللشبةس :لع للج س لاظب لاالاا لشلابحلس لشلث اللس ل لشلةئحسل
شلجلللة للاقللن لوليس لشلابحلس لشلث اللس لج ءل ليلبجس لاالةوسم للع ل الي ل لاويلق لشلةئحس لشلجلللةل
لاقللنلوليسلشلابحلسلشلث اللسللج سلاظبلاالا لشلابحلسلشلث اللسلج ءلليلبجسلط للسملللجللل بلقل ل
الكلشل الي للاازىللااغلبيلشلاص صللشلاؤ إلشلالا .ل ل
أجرى أمبوسعيدي ،والراشدي ( )2009ل شبةسل ل للإلالشلااىبفلطل ىالشل ىالي للشلا ى لالشج ىهل
اويلقلشلاقىىللنلشلاكللا لشلاة ىاابل ى لاا جلشلاللنلا للج سلاظبلطلاسلا لاالا لشلاللنل لةلواسل
طا م لاكلال لطلاس لشللبشةس لا ل( )002لاالن للاالاسم للل

لف لشالة ةلس لا ل( ).-0ل لاللاسل

اةقو ليةلواس لطا لللا ن لشللبشة ل -2114ل211.م لشةاصلال لشالةاي اس لكأللشة للللشبةىسم لكا ل
شةاصلال لشلاق يلس لاع ل( )21لاالا ً للاالاسم للا لعيبز لاا ئج ل ت لشللشبةس :لع لشلاالال لللشج ل ل
الي ل ل

لاويلق لشلاقىىللن لشلاكللا لشلاة ىااب ل ى لاا ج لشلاللن ليلبجس لكيلبةم للا لعيبز ل ت ل
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شل الي للطلنللجلللشللقللشلك

للاا ياسلعطا إلشلوليسل لشلالبةسم للكثبةلشلاقةلا لل لةجإل

شلاةا ل لشلا للايغ لطلا لشلاالن لاايئا م للطلن للجلل ل بلق للشلس لإح

ئلس ل شل ىالي ل لشلا ى ل

الشج ىه لاويلقلشلاقىىللن لشلاكللا لشلاة ىااب ل ى لاا جلشلاللن لا للج سلاظبلشلاالال لاازىللااغلبشل:لل
شلجاسمللةالشللشلصيبةمللج سلشلاصبج.
للللللقام (أبو حثره)2010 ,ليلبشةسل ل للإلالشلاابفلإلاللشقعلشلاقللنلشلاةاابللاةلةلشلق شب لشلكبلنل
لشل

لفلشلالل لا لشلابحلس لشاليالشئلسلا للج سلاظب لاوب للشلابيلس لشإلةةالسلياح ظسلجلةمل

لاكلال لطلاس لشللبشةسلا ل( )41لاوب ً لللابيلس لشإلةةالس ل لاح ظس لجلةم للك ال لشالةاي اس لشأللشةل
ل ت لشللبشةسمللعظ بللشلاا ئج:لع لاا بةسلشلاالال لللاقللنلشلاةاابلك ليلبجسلاالةوسملللع لشيبزل
شلاالق ل ل لاويلق لشلاقللن لشلاةااب :لكثبة لطلل لشلوليس ل لشل ف لشللشحلم لطلن ل ن لعللل ء لشألالبل
آلللسلشلاقللنملزل لةلا

للشلاالنملطلنلقا طسلياضلشلاالال لي لاقللنلشلاةااب .ل

للللللوأجرى (أبو شعيرة واشتيوه وغباري )2010 ،للبشةس ل ل للشلاابفلإلا لﺍلاالقى ﺕ لﺍلا لاﻭﺍجهل
اﻁيلﻕ لﺍةاﺭﺍالجل ﺕ لﺍلاقﻭلﻡ لﺍلﻭﺍقا
ﺍلااللﻡ لﺍألة ة ل

لاح ﻅس لﺍلﺯﺭق ء ل

لطلا لﻁليس لﺍل

ﻭﻑ لﺍألﺭياس لﺍألﻭلا لاﻥ لاﺭحلسللللللللللللللللل

لشلاالكس لشالبلالس لشل والسم للاكلال لطلاس لشللبشةس لا ل

()202لاوبلً للالل شًبللاالالًمللك لشالةاي اس لشأللشةلل ت لشللبشةس لإتلاكلاللا ل().1ل قبةم للعظ بلل
شلاا ئج :لع لعيبز لشلاالق ل لﺍلا لاﻭﺍجه لاﻁيلﻕ لﺍةاﺭﺍالجل ﺕ لﺍلاقﻭلﻡ لﺍلﻭﺍقا لطلا لﻁليس لﺍل

ﻭﻑل

ﺍألﺭياسلﺍألﻭلا:لقلسلشلللبشللشلالبليلسللشلاقلاسلللاالال مللقلسلشإلاك ا للشلا للس .ل
أجرى رمضان( )2010لبشةس ل ل ل لإلا لااىبف للشقع لشةاصلشن لاالا

لشلبل ضل لل

الةابشالجل للشلاقللنلشلحللثسمللشل الي للشلا لاحلإللل لاويلق نلل ت لشالةابشالجل لم لاكلاللطلاسل
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شللبشةسلا ل( )20لاالا ً لا لاالا لابحلسلشلااللنلشلث الي ل للاللسلشلاةللسل لشلجزشئبملشةاصلالل
شللبشةسلشالةاي اسلعلشةللجاعلشليل ا لللشلا لاكلاللا ل()00ل قبة.للك لا لعيبزلاا ئجل ت لشللشبةس:ل
ع لشكثبلشالةابشالجل للشةاصلشا ًل

لشلقلنللشللبقسلعلالًملثنلشلاةحظسلث ال ًمللجللل الي للاحلإللل ل

اويلقلشالةابشالجل لشلحللثسل لشلاقللنلاا :لقلسلشلالبللل لاج إلشلاقللنملاق لاسلشلاالال لللاغلبمل
لع لطاللسلشلاقللنلاحا جلإلالشلكثلبلا لشلج لللشللقلمللكثبةلطلللشلوليسل لشلغب سلشل

لس.ل ل

للللللوقام (الناجم )2010 ,ليلبشةس ل ل ل لإلا لشلاابف لطلا لالى لاحقق لع لشف لشلاقللن لشلاةاابل
لاةالت لشل

لاقببشل لشلاللن لشلوبطلس 

لف لشلالل لي لابحلس لشاليالشئلس ل

لالشبس لشلااللن لشلا نل

شاليالشئلس لشلحكلالس لشلا بلس للليال لياللاس لشلبل ضم للكتلك لشللقلف لطلا لشلجلشال لشإللج يلس للشلةليلسل
شلا لااجل ليال لشطاا ل لاويلقهم للشل الي ل لشلا لالزااه لا للج س لاظب لاالا للاوب لشلاللنل
شلوبطلس لان لشةاصلشن لعةللل لشلاا ج لشلل

لشلاةح م للاكلال لطلاس لشللبشةس لا ل( )01لاوب ًل

ل()204لاالا ً لللاللنلشلوبطلسمللك ال لشالةاي اس ل

لشأللشةلل ت لشللبشةسم للاكلال لا ل()4.لطي بةل

الزطس لطلا لاح لب لشللبشةس ل(ع لشف لشلاقللن لشلاةاابم لشإللج يل لم لشلةليل لم لشل الي ل) ,للج ءلل
شلاا ئجلشلااالقسلي ل الي ل:لكثبة لعطلشل لشلاةالت ل لشل ف لشللبشة لشللشحلملكثبة لا
شلح ص لشللبشةلسم لاقص لطلل لشلااص

ل ل

ل لشلاالن لا ل

لاج إ لشلقل س للشلاقللن لشلابيلي ليإلشبشل لشلااللنل

لإلوبشفلطلالطاللسلشلاقللنمللكثبةلشألطي ءلشإللشبلسلطلالاالا لشلاللنلشلوبطلسمللضافلإلا نلياضل
االا لشلاللنلشلوبطلسليأة للللشلاقللنلشلحللثس .ل
لللللأجرت (المطيري )2010 ,للبشةسل ل للشلاابفلإلالع نلاوكةللاويلق لشلاقللنلشلاةاابل ل
البلسلاقببلشل قهل لشلابحلسلشاليالشئلسل لاللاسلشلبل ضمللاكلاللطلاسلشللبشةسلا ل().1لاوب ًل
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ل()211لاالا لسً للاقببلشل قهمللشةاصلاللشالةاي اس للعلشةلل ت لشللبشةسللاكلال لا ل().1لطي بةلالزطسل
طلالطلةلاح لبم للعو بللشلاا ئجلإلا أنع نلاوكةللاويلقلشلاقللنلشلاةااب :لكثبة لعطلشل لشلو لي لل
لشل فلشللبشة لشللشحلملكثبةلا

للشلاالاسلا لشلح صلشللبشةلسملالللحققلاقببلشل قهلشلاك اإل

يل لشل بلت لشالصبى لللاللن لشلوبطلسم لطلن لش اا ن لشلو لي ل ليالشل لشلاللن لشلوبطلسم للكثبة لالضلط لل
شلاقببللوكإل اليسل لاويلقلشلاقللنلشلاةااب .ل
لللللل أجرى طبيقي( )2011لل شبةسل ل للشلااىبفلإلاللشقعللشلاقللنلشلاةاابل لشل

لفلشاللللسل

ا لشلابحلسلشالة ةلسل لاللاسلج شز ل لشلةالللسملاكلاللطلاسلشللبشةسلا ل()0لالشبسملل()20ل
االا ملل().لابوللشًلللابحلسلشالة ةلسلياللاسلج شز ملشةاصلاللشالةاي اسلكألشةللللشبةىسلي إلض سلإلال
شلاق يلسمللا لعيبزلاا ئجل ت لشللشبةسلا للل :لضاف لﺍاللاﺰﺍﻡ لي لااللا ﺕللشلللشئح لشلص
شلاقللنملقلسل لطلللشلح صل لياضلشلالشلم لكثبةلطلللشلوليسل لشل

سليأة لللل

إلشللشحلللالقل لا لاحقلقل

ع لشف لشلاقللنلﺍلاةاابملطلنلاا ياسلشلاالنللالىلاقلنلشلو للليةيللكثبةلشلا بشلملشألللشللشألكثبل
شةاصلشا ًل لشلاقللنلشلاةاابلك اللشلاةحظسللشالصاي ب.
تعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها:
ا لصةإلشللبشة للشلة يقسلشلابيلسللشألجايلسللشلااالقسلي للبشةسلشلح للسللاك لاةحظسلشآلا  :ل
 -1األهداف
لللللشصال للع لشفلالكلشللبشة لل اا لا ل لفلإلالاابفللشقعلالظلفلشلاقال لل لصلاسلشلااللنل
للشلاالق ل لشلا لالشجه لشلاالال ل

لشةاصلشن لشلاقال لم للاقللن للشقع لشلاقال ل ل

لاؤةة ل لااللالسل

لابيللسملل ا كللبشة للبكزللطلالاابفلشل الي لل لاقللنلشلوليسل لالشللااللالسلاصال سلاا ل
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شلبل ضل للاثإللبشةس شللشللل()2114م للشلابيلسلشإلةةالس اثإللبشةسل(شلاولبي,ل)2111م لل(شلا جن,ل
لعا لشللبشةس لشلح للس ل قل ل ل ل لإلالل
)2111م لشل لشلاللن لاثإ للبشةس عايلةالليم للشلبشولي ل()2119م ّ
اابف ل الي ل لشلاقللن ل

لا لة لاقالس لشلااللا ل ل

لةلواس لطا

لا للج س لاظب لشلاالال ل

لشلاوب ل ملللةحظلا لشةاابشضلشللبشة للشلة يقسلقلسلشللبشة للشلا لشصا لل ل الي للشلاقللنل
سليا لةلاقالسلشلااللا ل .ل

شلص

 -2عينة الدراسة:
لللللشواالل لطلا ل لشللبشة ل لشلة يقس لطلا لاللبي لشلالشبس للشلاوب ل لشلابيللل للشلاالال للشلوليسل
لالظ لشلاكاي لملعا لشللبشةسلشلح للسل قللشقا بللطلالشلاالال للشلاوب ل .ل ل
 -3أدوات الدراسة
لللللشةاصلال لااظنلشللبشة للشلة يقسلشلا لااللشإلو بةلإلل ل ل ت لشللبشةس لشالةاي اسلكألشةلبئلةسل
لجاع(شليل ا ل) للشلاق يةل للشلاةحظسم للكتلك لشللبشةس لشلح للس ل قل لشةاصلال لشالةاي اس للجاعل
شليل ا للشلا لق اللشلي حثسلليإطلشل للاوللب  .ل
لقللع لللشلي حثسلا لشللبشة للشلة يقسل لا للل  :ل
 -1شال الشءلإلالا
-2

لبللابشجعلليحلثلللبشة ل .ل

ل غسلع لشفلشللبشةس .ل

-3شصال بلشللة ئإلشإلح

ئلسلشلا لاصلنلع لشفلشللبشةس .ل

-4لااظلنلطبضلشأللللشلاظبيللللبشةسللاكلل لا لبلو اإلللالضلت .ل
للللللللل-0لاوللبلعلشةلشللبشةسللكل لسلشلاحققلا ل لق للثي ا  .ل
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للللللإ لعيبزلا للالزلشللبشةسلشلح للسلط لغلب لا لشللبشة للشلة يقسلعا لشللبشةسلشألللال لةلواسل
طا لشلا لاح لإ لاابفل الي للشلاقللنل لا لةلاقالسلشلااللا لل لةلواسلطا لا للج سلاظبل
شلاالال للشلاوب ل مللقللاك للاكل ل

لشللبشةسلشألللالاحلل ًللطبيل ًلطلالحللطلنلشلي حثسملللةاااالل

طلاللج ل لاظب لشلاالال للشلاوب ل لإ ْت لعا نل ن لشلاو بكل ل لاقللن لا لةلاقالس لشلااللا ل لعثا ءل
شلصلاسم للكتلك لااالز لشللبشةس لشلح للس لي ا لعجبلل لطلا لطلاس لا لشلاالال للشلاوب ل ل لةلواسل
طا ل لحل لع لشللبشة للشلة يقسللنللانلشطاا للشلاالال للشلاوب ل ل لاقللنلا لةلاقالسلشلااللا لل
للبةللشلالضلتل لإو بلااغلبشللاصال س.
قل لبكزل لشللبشة ل لتشل لشل لس لطلا لج ايل  :لشأللإ لع ان لياالق ل لاويلق لا لة لاقالسل
شلااللا لم لاثإ للبشةس ل بلل ل( )Harlow, 2002للق لاس لﻭطيﺩ ل()2110م لل بلح ل للطيلو ل
)مللشلاةلل مللشلكبك ()2100مللشوالليل()2102م لللنلااا لإلالضلتلشلاقللنليوكإلاي وبل
( 2111ل
للشضح للشاا لاا للاه لا لصةإ ليوكإ لجزئ م ل

لحل لبكزل لشللبشة ل لشألصبى لشلااىبف لإلال

شل ىالي للشلا ى لالشج ىهلشةاصلشنلشلاقللنل ى لالشلللبشةلسلاصال سلاثإللبشةسلكإلا لشللشللل()2114مل
للعيلل
لصالش ل()2110م للشلغ بي()2110م للشألحالي ل()2111م للعايلةالليم للشلبشولي ل()2112م ل
للشلا جن ل()2101مل
حثب ل()2101م لعيل لوالبة للشوالل للغي بي()2101م للباض ()2101م ل
ل

لشلاولبي()2101م للويلق ()2100م للك لااظن لالك لشللبشة ل للبكز لطلا لالت للشحلة لا لعالشتل
شلاقللنلل للشلاقللنلشلاةاابمللقللصلللكإلشللبشة للشلة يقسلا للبشةسلااا لإلشلاقللنل لا لةلاقالسل
شلااللا ل.لل ل

08

الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
لللللاا لإل تشلشل

إلطبض لإلجبشءشللشللبشةسملحلثلانلالضلحلشلاا جلشلاةاصلنل لشللبشةسمللشاللشةل

شلا لانلشةاصلشا ل لجاعلشليل ا لمللص
شإلح

ئصلع بشللشلالاسلشلا لويقللطلل نل ت لشأللشةملثنلشألة لللل

ئلسلشلا لشةاصلالللاا لجسلا لانلجااهلا ليل ا ل .ل

منهج الدراسة:
لللشطاالللشلي حثسل ل ت لشللبشةسلشلاا جلشلل

لشلاحللل للشلتيلل انليلبشةسلظ بةلعللحلثلعلل

قضلسلالجللةلح لل ًللاك لشلح لإلاا لطلالااللا للاجلللط لعةئلسلشللبشةسللل لالصإلشلي حث.ل
مجتمع الدراسة:
لللللواإ لاجااع لشللبشةس لشلح للس لجالع لاالا للاوب لشلالشبس لشألة ةلس ل لاح ظس لشلي واسمل
ا نل

ياصالف ل ئ ا ن للاةالل ا ن لشلالالس للاص

لشل

إ لشللبشة لشأللإ لا لشلا ن لشللبشة ل

()2102/2102للشلي لغلطلل نل()842لاالالًللاالا لسًلاا نل()222لاالا ًملل().04لاالا لسًملل()22ل
يللسمللشلجللإل()0لليل لالزلعلاجااعل
ل
اوبلًللاوب لسًملاا نل()01لاوب ل لابيللل ملل()02لاوب سلاب
شللبشةس.ل ل
الجدول ()1

توزع أفراد مجتمع الدراسة من معلمي ومشرفي المدارس األساسية في محافظة الباطنة حسب الجنس
معلم

مشرف

المجموع

الوظيفة

الجنس
ذكور

229

10

239

إناث

514

12

526

المجموع

743

22

765

(*)لشألطلشللاأصلتةلا لشلةجةللشإلح

والوظيفة(*)

ئلسل لاللبلسلشلابيلسللشلااللنل لاح ظسلشلي واسلل .2114/2113ل
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عينة الدراسة:
لانلاحللللحجنلطلاسلشلاالال لل()2.4لاالا ًللاالاسليا ءلطلالجللإ( Krejcie & Morgan,

 )1970:608لاحللللحجنلشلالاسلللاو و للشليحثلسملثنلشصا بللشلي حثسلطلاسلطولشئلسلويقلسلاا ةيلسل
حةللجاسلشلاالنملحلثليلغلطلللشلاالال ل()81لاالا ًملليلغلطلللشلاالا لل()080لاالاسً .ل
عا لطلاسلشلاوب ل لشلابيللل ل قللك اللطلاسلو السل لاصالفلشلابشحإلشلااللالسلشألة ةلسلليلغل
طلل ل()22لاوب ًللاوب سً .ل
أداة الدراسة:
ق ال لشلي حثس لياوللب لشةاي اس لشطاا لشً لطلا لشأللل لشلابيلي للشللبشة ل لشلة يقس لتشل لشل لسل
يالضلتلشللبشةسلشلح للسملاثإللبشةسلكإلا لشللشللل()2114ملللشلاولبيل()2111ملللشلا جنل()2111مل
للعايلةالليمللشلبشوليل()2119م لكا لانلشةاوةتلآبشءلطلاسلشةاوةطلسلحلإل الي للشلاقللنل ل
ا لةلاقالسلشلااللا للاكلاللا ل()81لاالا للاالاسل لاح ظسلشلي واسمللقلل االلشأللشة للقل سل
الي ل لشلاقللن ل لا لة لاقالس لشلااللا ل ل لةلواس لطا لا للج س لاظب لشلاالال للشلاوب ل مل
لاكلاللشالةاي اسلا لقةال ل ا  :ل
للعطض ء ل لئس لشلالبلس ل ل
القسم األول :لاضا لشلااللا ل لشلوص لس لط لشلاوب ل لشلابيللل م ل
شلالشبس لشألة ةلس ل

لاح ظس لشلي واسم لل  :لشلجاسم للشلابحلس لشلااللالسم للشلاص صم للةالشلل

شلصيبةل لشلااللن .ل
القسم الثاني:لللاضا ل قبشللشالةاي اسملإتلاكلاللشأللشةلي لبا لشأللللسلا ()42ل قبةمللاقلسل ت ل
شل قبشل  الي ل لشلاقللن ل

لا لة لاقالس لشلااللا ل ل

لةلواس لطا لا للج س لاظب لشلاالال ل
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لشلاوب ل ملحلثلاا للللشل قبشللشلجلشاللشلاظبلسللشلاويلقلسل لاقللنلعلشءلشلوليسمللشللة ئإللشألللشلل
شلاةاصلاس ل

لطاللس لشلاقللنم للاقةلا ل لشلجلشال لشلااب لس للشلاويلقلس للحإ لشلاوكةل لشلا للايغ ل

ا قللا لللىلشلوليسمللشلاةقسليل لشلاا جلليالللشةاا بشللشلاقللنلشلاةاصلاسل لاقللنلعلشءلشلوليسل ل
ا لةلاقالسلشلااللا ل.
صدق أداة الدراسة:
لللللليغبضلشلاحققلا ل لقلشلاحالىلأللشةلشللبشةسلق ال لشلي حثسليابضلشل لبةلشأللللس للةةاي اسل
صلا لعطض ءلشل لئ للشلالبلةلسل لشلج اا للشألبلالسل

طلالطوبةل()01لاحكال لا لتليلشالصا

لاوبف لابيليلا لةلواسلطا م لالحق( )0للللقلف لطلالآبشئ ن لحلإلالى للقسلشل قبشللا لحلثل
ل غا لشللغللس للالى لشااا ئ لللاج إ لشلالبلس لا لج سم للالى لاةءاس لشل قبشل للوالللا ل
لاا ةيا للللبشةسمللعيلااللإلاقابحملعللشلال لسليإض سلطي بشللعصبىلجلللةلا لج سلث الس.ل ل
للللللللقىىللعصىىتللشلي حث ىسلي الطاي ى بلآبشءلشلة ى لةلشلاحكاىىل للاقابح ى ا نملإتلاىىنلااىىللإللشط ى لةل ىىل غسل
ياىىضل قىبشللشالةىىاي اسمللحىىتفلعبيىىعل قىبشللعل ىىالشلاحكاىىل ليحىىت للتلىىكليةىىيللاكىبشبلااا ى ل ى ل
قبشللعصبىمللانلشطاا للشل قبشللشلا لح لللطلىالاةىيسلالش قىسل()%11ل ىأكثبلاى لشلاحكاىل .للاى ل
ثىىنلع ىىيحللعلشةلشلل شبة ىىسل ى لحسلللاويلىىقل ى ى ل ىىلغا لشلا ئلىىسللشلاى ى لااضىىا ()40ل ق ىبة.للشلالح ىىقل
بقن()2لليل لعلشةلشللبشةسلي لبا لشلا ئلس.

ل

ثبات أداة الدراسة:
لللللللق ل ليثي ل لشأللشة لع للاو لشلاقل س لشاة ق ً ل لشلاا ئج لإتش لا لشةاصلن لعكثب لا لابة لاحلل
ظبلف لاا ثلسم للللاأكل ا ثي ل لعلشة لشللبشةس(شالةاي اس)م لشةاصلال لشلي حثس لوبلقس إط لة لشالصاي بل
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()test-retestلإتلق اللشلي حثسلياويلق شأللشة طلا طلاس شةاوةطلسلاكلاسلا ()81لاالالًللاالاسل
ا لص بجلطلاسلشللبشةسللياللابلبلعةيلطل لويقللشأللشةلابةلعصبىلطلالشلالاسلا ة مللحةللاا اإل
شباي و ليلبةل لإت ليلغ ل()0.832م لكا لحةل لاا اإ لشالاة ق لشللشصل لل قبشل لشاللشةمم لي ةاصلشنلل
اا للسلكبلاي خلشل ) (Cronbach Alphaلللاويلقلشأللإل قوم لإتليلغ اا اإلكبلاي خلشل للللبجسل
شلكللسللأللشةل()174،،لل تشللاا لع لشالةاي اسلااااعلياا اإلشاة قلاقيلإلألغبشضلشللبشةسلشلح للس .ل
متغيرات الدراسة :ل
شواالللشللبشةسلطلالشلااغلبشللشللةلوسلشآلالس :ل
-1لجاسلشلاالنلللهلاةالل :لتكلبمللشا ث.
-2للشلابحلسلشللبشةلس:للل ل ئا :لحلقسلعللاملللحلقسلث الس.
-3لةالشللشلصيبةلللاالال مللل لثةثسلاةالل ل:ل
*لعقإلا ل0لةالشلل ل
*ل0لةالشلللعقإلا ل11لةالشل .ل
*11لةالشلل أكثب .ل
لللل-4لاص صلشلاالنلللهلاةالل :ل*لح ةلل.ل*ا لةلعصبى .ل
-2ل ىىالي للاقلىىلنلا ى لةلاقالىىسلشلااللا ى لللشلا ى لاىىنلقل ة ى ليلة ى وسلشالةىىاي اسلكااغلىىبلا ى يعلشلا ى ل
ولبا لشلي حثسلألجإل تشلشلغبض .ل
ل
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إجراءات الدراسة:
لللللياللشلاأكللا ل لقلعلشةلشللبشةسللشصاي بلثي ا ى للاحللىللشلالاىسلشلاىبشللاويلىقلشالةىاي اسلطلل ى ملاىنل
شلح لإلطلالشلالش قسلشلبةالسلا لل شزبةلشلابيلسللشلااللنملإتلق اللشلل شزبةليإبة إلصو لللالجهللاللبلسل
شلابيلسللشلااللنللشلا لاايعللل لشلالشبسلالشبلشليحثمللاة لإلا اسلشلي حثسمللانلالزلعلشالةاي اسلطلىال
عطض ءل لئسلشلالبلسل لشلالشبسلشلا ياسللاح ظسلشلي واسمللشطاالللشلي حثسلطلالشلزل بشللشلوص لسل
لشلاص وي ى للشلبةىىالسلاىىعلوىىبحلع ىىلشفلشليحىىثللوللىىلللا ى لع بشل ى لاايئا ى ليلقىىسللالضىىلطلسمللعكىىللل
للبةىسملطلىالع لإج يى ا نلةىلفلاا اىإليةىبلسلا اىسمللعا ى للى لاةىاصلنلإالل
شلي حثسللأل بشللشلاواللل لي لش
ألغبشضلشليحثلشلالا ل قومللانلإطو ءلشلاةاجليل ل ب سلك لسللإلج يىسللشةىاغبقلالزلىعلشالةىاي ا لل
لجاا لا لقيإلشلي حثىسلوى شًبمللقىللاىنلا بلىغلشالةىاي ا للشلاةىابجاسللشليى لغلطىلل ()204لشةىاي اسل ى ل
االتجلص صلي لح ةللي ةاصلشنلشلبزاسلشإلح
شإلح

ئلسل()SPSSلشإل لشبل()21لاا للشًلللقل نلي لاا لجىسل

ئلس.ل ل

المعالجة اإلحصائية:
انلشةاصلشنلشلاا لج للشإلح

ئلسلألةئلسلشللبشةسلطلالشلاحللشآلا :

 شلاالةو ل لشلحة يلس للشالاح شب ل لشلاال بلس للشلبايس للاةالى لشل اليس للإلج يس لط لشلةؤشلل ل
شأللإللشلث ا .ل
 شصاي بل"ل"” t”-testللالاال لاةاقلال للإلج يسلط لشلةؤشإ:لشلث لثللشلبشيعللشلة لسلشلص
يااغلبشل:لشلجاسمللشلابحلسلشلااللالسمللشلاص ص.
ل

سل
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 احللإ لشلاي ل لشألح لي للإلج يس لط لشلةؤشإ لشلص اس لشلص ص ليااغلب لشلصيبة لشلالبلةلسل
للاالال ملللشصاي بلول لهللللاق با للشلياللسللتلكللظ لبل بلقللشلسلإح
 لشةاصلنلشلاال بلشإلح

ئ لشآلا لللحكنلطلالاةالىلشل اليسللكإل قبةلا ل قبشلل الي لل

اقللنلا لةلاقالسلشلااللا ل :ل
()2033 -1لاةالىل اليسلااص ض .ل
(2034ل-ل3067ل)لاةالىل اليسلاالةو .ل
(0-3068ل)لاةالىل اليسلابا ع .ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

ئللً.
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
لاضىىا ل ىىتشلشل

ىىإلطبض ى ًلللاا ى ئجلشلا ى لال ىىلللإلل ى ل ىىت لشلل شبةىىسلا ى لصىىةإلشإلج يىىسلط ى ل

عةئلا مللطلالشلاحللشآلا  :ل
أولا :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول ،الذي نصـه مـا صـعوبات التقيـيم فـي مـادة تقنيـة
المعلومات من وجهة نظر المعلمين في سلطنة عمان؟ ل
لللللللإلج يس لط ل تش لشلةؤشإ لان لحة ل لشلاالةو ل لشلحة يلس للشالاح شب ل لشلاال بلسم للان لاحلللل
شلبايسللاةالىل الي للشلاقللنل لا لةلاقالسلشلااللا للا للج سلاظبلشلاالال ل لةلواسلطا ملل
للظ بلشلجللإل()2لتلك .ل
الجدول ()2

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب ومستوى صعوبات التقييم في مادة تقنية
المعلومات من وجهة نظر المعلمين في سلطنة عمان مرتبة تنازليا
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للللللللةحظلا لشلجللإل()2لع لاةالىل الي للشلاقللنل لا لةلاقالسلشلااللا للا للج سلاظبل
شلاالال ل

لةلواس لطا لك لاالةو ًم لإت ليلغ لشلاالةو لشلحة ي ()2.08م لللشالاحبشف لشلاال بيل

()1.00م للج ءل لشل قبشل ل

لشلاةاللل لشلابا ع للشلاالةو لإت لابشلحل لشلاالةو ل لشلحة يلس ليل ل

(-4.10لل)2.24م للج ءلل لشلبايسلشألللالشل قبةل()41لشلا لااصلطلا"ل اليسلاقللنلعلشءلشلوليسل
لشألاووسلشلجا طلس"ملياالةولحة ي ل()4.10م للشاحبشفلاال بيل()1.10للياةالىلابا عملل ل
شلبايس لشلث الس لج ءل لشل قبة ل( )08لشلا لااص لطلا" لغل ل لقلشئن لالقلق لاالة لاةيق للاقللن لاو بكسل
شلو لل ل لا لة لاقالس لشلااللا ل" لياالةو لحة ي ل()2.24م للشاحبشف لاال بي ل( )0.11للياةالىل
ابا عمللج ءلل لشلبايسلقيإلشالصلبةلشل قبةل( )2.لشلا لااصلطلال"لقلسلش اا نلشلوليسليا لةلاقالسل
شلااللا ل لألا لال لاحةل لضا لشلالشل لشألة ةلس لالااق ل ن لا ل ف لآلصب" لياالةو لحة ي ل
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ثاني ا :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني ،الذي نصه ما صعوبات التقييم فـي مـادة تقنيـة
المعلومات من وجهة نظر المشرفين التربويين في سلطنة عمان؟ ل
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شلبايس للاةالى ل الي ل لشلاقللن ل لا لة لاقالس لشلااللا ل لا للج س لاظب لشلاوب ل لشلابيللل ل ل
ةلواسلطا مللللظ بلشلجللإل()2لتلك .ل
الجدول ()3
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب ومستوى صعوبات التقييم في مادة تقنية المعلومات من
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3.95

1.53

22

مرتفع

قلسلش اا نلشلوليسليا لةلاقالسلشلااللا للألا لالل
2.

28
21
12
24
40
3
7
9

احةللضا لشلالشللشألة ةلسلالااق ل نلا ل

1.17

22

3.95

1.25

22

مرتفع

3.95

1.09

22

مرتفع

3.91

1.27

28

مرتفع

3.91

1.19

28

مرتفع

3.91

1.11

28

مرتفع

3.86

1.36

21

مرتفع

3.86

1.17

21

مرتفع

3.86

1.28

21

مرتفع

3.95

فلآلصب .ل

اليسلاقللنلاويلقلشلاالل للأللشءلشلوليسلاظ لشًبل

لاا لت لشألاووسليب قسلشلاالن .ل

كثبة للعطو إ لشألج زة للالحق ا لاالق لطاللسل
شلاقللن .ل
شقا

ب لشلاقللن ل

لا لة لاقالس لشلااللا ل لطلال

شلاةحظسلشلا يبةلأللشءلشلوليس .ل

شلابكلزلطلالشلجلشاللشلااب لسلل لطاللسلاقللنل

ا لةلاقالسلشلااللا ل.ل ل
شاا ء لشلالضلطلس ل

لاقللن لا لة لاقالسل

شلااللا للالطاا ل لطلالاقللبلشلاالن .ل
شالقا

ب لطلا لشصاي ب للشحل ل

شلوليسلطلالشألغلللللحلقسلشلث الس.

لاقللن لعلشءل

ضافلشلبيوليل لشلاويلق للشلااللسللا لةلاقالسل

شلااللا لللشلصيبشللشلحل السلللو لل.

شال اق ب لإلا لشألا لشإللكابلا للال ل لشلوليسل

شإللكابلالس .ل

مرتفع

72

22

4
25
2
22
5
1
17
16

شزلح نلطلللشلوليسل لشل فلشللشحلليوكإلل قلل

شلالش ق لاع لطلل لشألج زة لشلاال بة ل
شل

لسلطاللطاللسلشلاقللن .ل

لشلغب سل 3.86

طلن للجلل لشصاي ب للا لة لاقالس لشلااللا ل ل ل
شلحلقسلشألللالا لشلااللنلشألة ة  .ل
لإ ا إلاالنلا بشللشلحل ةل لطاللسلاقللنلا لةل
اقالسلشلااللا للشلابشللشكاة ي  .ل

قلس لشلللبشل لشلالبليلس لشلا لااك لشلاالال لا ل

شالوةتلطلالعة للللشلاقللنلشلحللثس.

طلن لشلالش ق ليل لص ا ل ل( لعبيع لص ا ل للل

إل

ةً)لشةاا بةلشلاقللنلشلا لعقبا لشلل شزبةل ل
شللبشة لك ا ل
ل ال لاقللن لاصبج ل لشةاصلشن لشلح ةللل

شلااالقسلي لا النل(لاللل لملبةن) .ل
شالقا

ب لطلا لكالس لشلااللا ل لا لغلبل

الطلا لطاللاقللنلعلشءلشلوليس لا لقيإلشلاالال

غل ل لقلشئن لالقلق لاالة لاةيقلً للاقللن لاو بكسل

شلو للل لا لةلاقالسلشلااللا ل .ل
غل ل لشالصاي بشل لشلاقلالس ل

لكا ل لشلو للل

ي لحلقسلشلث السللطلاهلي لحلقسلشألللا .ل
شللبجسلشلكللس ل

1.13

21

3.82

1.14

24

مرتفع

3.82

1.14

24

مرتفع

3.77

1.11

20

مرتفع

3.77

1.45

20

مرتفع

3.55

1.06

21

متوسط

3.41

0.59

22

متوسط

3.32

1.01

41

متوسط

3.23

1.07

40

متوسط

3.98

0.84

مرتفع

مرتفع

ل

للللللللةحظلا لشلجللإ ل()2لع لاةالىل الي للشلاقللنل لا لةلاقالسلشلااللا للا للج سلاظبل
شلاوب ل لشلابيللل ل

لةلواس لطا لك لابا الًم لإت ليلغ لشلاالةو لشلحة ي ل( )2.21للشالاحبشفل

شلاال بيل()1.14مللج ءللشل قبشلل لشلاةاللل لشلابا عللشلاالةوملإتلابشلحللشلاالةو للشلحة يلسل
يل ل( -4.40ل ل)2.22م للج ءل ل لشلبايس لشألللا لشل قبة ل( )21لشلا لااص لطلا" للجلل لكثلب لا ل
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شلا بشل لشلابكيس ل

اي م لياالةو لحة ي ل()4.40مل
لا لة لاقالس لشلااللا ل لاا للجاإ لاقللا ل ً

لشاحبشفلاال بيل()1.20للياةالىلابا عملل لشلبايسلشلث السلج ءللشل قبةل( )01لشلا لااصلطلا"ل
ش اق بلشلاالنللل حبلسل لشصال بلعللشللشلاقللنلشلاا ةيسللقل سلعلشءلشلو للللكإليبا اجلا ليبشاجلاقالسل
شلااللا ل"لياالةولحة ي ل()4.22م للشاحبشفلاال بيل( )0.12للياةالىلابا عمللج ءلل لشلبايسل
قيإلشألصلبةلشل قبةل( )08لشلا لااصلطلال"غل للقلشئنلالقلقلاالةلاةيق للاقللنلاو بكسلشلو للل ل
ا لة لاقالس لشلااللا ل ل" لياالةو لحة ي ل()2.22م للشاحبشف لاال بي ل( )0.10للياةالى لاالةوملل
لج ءلل لشلبايسلشألصلبةلشل قبةل( )00لشلا لااصلطلال"غل للشالصاي بشللشلاقلالس ل لكا للشلو للل
ي لحلقسلشلث السللطلاهلي لحلقسلشألللال"لياالةولحة ي ل()2.22مللشاحبشفلاال بيل()0.18للياةالىل
االةو .ل
ثالث ا :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث ،الذي نصه هل يوجد فرق ذو دللة إحصائية
( ) α = 0.05في صعوبات تقييم مادة تقنية المعلومات في سلطنة عمان من وجهة نظر المعلمين
في سلطنة عمان تعزى لمتغير الجنس؟ ل
لللللللإلج يسلط ل تشلشلةؤشإلانلحة للشلاالةو للشلحة يلسللشالاح شب للشلاال بلسلل الي للاقللنل
ا لةلاقالسلشلااللا لل لةلواسلطا لا للج سلاظبلشلاالال ل لةلواسلطا لملكا لانلشةاصلشنل
شصاي ب"لل"لللالاال لاةاقلال لل حصلشل بلقلايا ً للااغلبلشلجاس(لتكلبملإا ث)مللشلجللإل()4لليل ل
شلاا ئج .ل
ل
ل
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الجدول ()4
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية واختبار  t-testللعينات المستقلة للفروقلفي
صعوبات تقييم مادة تقنية المعلومات في سلطنة عمان من وجهة نظر المعلمين في سلطنة عمان
تبع ا للجنس
الجنس

العدد

المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

ذكور

78

3.63

0.60

إناث

176

3.69

0.61

للللللل

قيمة ت

-0.733

مستوى الداللة

0.464

ل

لللللاولبلشلاا ئجل لشلجللإل()4لإلالطلنللجللل بقلتيللاللسلإح

ئلسلطاللاةالىل()α = 1.12لل

ل الي للاقللنلا لةلاقالسلشلااللا لل لةلواسلطا لا للج سلاظبلشلاالال ل لةلواسلطا ل
ايا ً لللجاسملشةاا لشً لإلالقلاس لللشلاحةليسلإتليلغلل()-1.822مللياةالىللاللسل()4.0.0ملل ت ل
شلقلاسلغلبللشلسلإح

ئل ً .ل

رابع ا :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع ،الذي نصه هل يوجد فرق ذو دللة إحصائية
( ) α = 0.05في صعوبات تقييم مادة تقنية المعلومات في سلطنة عمان من وجهة نظر المعلمين
في سلطنة عمان تعزى للمرحلة التعليمية؟ ل
لللللللإلج يسلط ل تشلشلةؤشإلانلحة للشلاالةو للشلحة يلسللشالاح شب للشلاال بلسلل الي للاقللنل
ا لةلاقالسلشلااللا لل لةلواسلطا لا للج سلاظبلشلاالال ل لةلواسلطا لملكا لانلشةاصلشنل
شصاي ب" لل" ل للالاال لاةاقلال لل حص لشل بلق لايا ً للااغلب لشلابحلس لشلااللالسم للشلجللإ ل( )2لليل ل
شلاا ئج .ل
ل
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الجدول ()5
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية واختبار  t-testللعينات المستقلة للفروقلفي
صعوبات تقييم مادة تقنية المعلومات في سلطنة عمان من وجهة نظر المعلمين في سلطنة عمان
تبع ا للمرحلة التعليمية
المرحلة التعليمية

العدد

المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

الحلقة الولى

139

3.70

0.62

الحلقة الثانية
للللللل ل

115

3.64

0.59

قيمة ت

مستوى الداللة

0.854

0.394

لللللاولبلشلاا ئجل لشلجللإل().لإلالطلنللجللل بقلتيللاللسلإح

ئلسلطاللاةالىل()α = 1.12للل

ل الي للاقللنلا لةلاقالسلشلااللا لل لةلواسلطا لا للج سلاظبلشلاالال ل لةلواسلطا ل
ايا ً لللابحلس لشلااللالسم لشةاا لشً لإلا لقلاس لل لشلاحةليس لإت ليلغل ل()1.1.4م للياةالى للاللسل
()4.3.0ملل ت لشلقلاسلغلبللشلسلإح

ئل ً .ل

خامس ا :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الخامس ،الذي نصه هل توجد فروق ذات دللة
إحصائية ( )α = 0.05في صعوبات تقييم مادة تقنية المعلومات في سلطنة عمان من وجهة نظر
المعلمين في سلطنة عمان تعزى لسنوات خبرتهم التدريسية ( 1وأقل من - 5 ، 5أقل من ، 10
10سنوات فما فوق)؟ ل
لللللإلج يسلط ل تشلشلةؤشإلانلحة للشلاالةو للشلحة يلسللشالاح شب للشلاال بلسلل الي للاقللنل
ا لة لاقالس لشلااللا ل ل لةلواس لطا لا للج س لاظب لشلاالال ل لةلواس لطا لاازى للةالشلل
صيبا نلشلالبلةلسملللظ بلشلجللإل()6لتلك .ل
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الجدول ()6

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لصعوبات تقييم مادة تقنية المعلومات في سلطنة
عمان من وجهة نظر المعلمين في سلطنة عمان تعزى لسنوات خبرتهم التدريسية

للل

الخبرة التدريسية

العدد

المتوسطالحسابي

االنحراف المعياري

أقل من  5سنوات

118

3.82

0.63

من  -5أقل من  10سنوات

71

3.52

0.59

 10سنوات فما فوق

65

3.57

0.53

المجموع

254

3.67

0.61

ل

لللللللةحظلا لشلجللإل()0لللجللل بلقلظ بلسليل لشلاالةو للشلحة يلسلل الي للاقللنلا لةل
اقالسلشلااللا لل لةلواسلطا لا للج سلاظبلشلاالال ل لةلواسلطا لاازىللةالشللصيبا نل

شلالبلةلسم لإت لح إ لع ح ل لشلصيبة لا لشل ئس ل(عقإ لا ل .لةالشل) لطلا لعطلا لاالةو لحة ي ل
()2.12ملللل نلع ح ل لشلصيبةلا لشل ئسل( 01لةالشلل ا ل لق) لإتليلغلاالةو نلشلحة ي ل()2..8مل
لعصل شًبلج ءلشلاالةولشلحة ي لأل ح للشل ئس(ا ل-.لعقإلا ل 01لةالشل) لإتليلغل()2..2ملللاحلللل
لا لإتشلك اللشل بلقليل لشلاالةو للتشلللاللسلإح

ئلسلطاللاةالىللاللسل()α = 1.12لانلاويلقل

احللإ لشلاي ل لشألح لي ل()One way ANOVAم للج ءل لاا ئج لاحللإ لشلاي ل لطلا لشلاحل لشلتيل
للضحهلشلجللإلشآلا :
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الجدول ()7

تحليل التباين األحادي للفروق في صعوبات تقييم مادة تقنية المعلومات في سلطنة عمان من
وجهة نظر المعلمين في سلطنة عمان تعزى لسنوات خبرتهم التدريسية 

مصدر التباين مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات قيمة ف مستوى الدللة
بين المجموعات

4.802

2

2.401

داخل المجموعات

88.321

251

0.352

المجموع

93.123

253



الفرق دال إحصائيا

اولبلشلاا ئجل لشلجللإل()8لإلا للجللل بلقلتشلللاللسلإح

*6.823

0.001

ئلسلطاللاةالىل() α = 0.05

ل

الي ل لاقللن لا لة لاقالس لشلااللا ل ل لةلواس لطا لا للج س لاظب لشلاالال ل لةلواس لطا ل
اازىللةالشللصيبا نلشلالبلةلسملشةاا لشً لإلالقلاس لف لشلاحةليسلإتليلغلل()..8.3مللياةالىللاللسل
()4.440مللا لعجإلااب سلط ئللسلشل بلقل قللانلشةاصلشنلشصاي بلول لهلللاق با للشلياللسمللشلجللإل
شلا ل لليل لشلاا ئج 0

الجدول ()9

اختبار شيفيه للفروق في صعوبات تقييم مادة تقنية المعلومات في سلطنة عمان من وجهة نظر
المعلمين في سلطنة عمان تعزى لسنوات خبرتهم التدريسية 

الخبرة التدريسية
ل

أقل من  5سنوات  10سنوات فما فوق من  -5أقل من  10سنوات

المتوسط

3.82

3.57

3.52

أقل من  5سنوات

3.82

-

*0.25

*0.30

 10سنوات فما فوق

3.57

-

0.05

من  -5أقل من  10سنوات

3.52

*دال إحصائي ا عند مستوى () α = 0.05

-
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للللللاولبلشلاا ئجل لشلجللإل()1لإلا لع لشل بقلك لل

لحلع ح للشلصيبةلا لشل ئسل(عقإلا ل.ل

ةالشل)ل قولطاللاق باسلاالةو نلشلحة ي لاعلشلاالةول لشلحة ي لأل ح للشلصيبةلا لشل ئال ل(ا ل
-.لعقإلا ل01لةالشلمل01لةالشلل ا ل لق)ملإتليلغلشل بقليل لشلاالةول ل(1.21مل)0.25ملل تشل
شل بقللشإلإح

ئل لطاللاةالىل(.)α = 1.12

سادسا :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال السادس ،الذي نصه هل يوجد فرق ذو دللة
إحصائية( ) α = 0.05في صعوبات تقييم مادة تقنية المعلومات في سلطنة عمان من وجهة نظر
المعلمين في سلطنة عمان تعزى لتخصص المعلم (حاسوب ،مادة أخرى)؟ ل
لللللللإلج يسلط ل تشلشلةؤشإلانلحة للشلاالةو للشلحة يلسللشالاح شب للشلاال بلسلل الي للاقللنل
ا لةلاقالسلشلااللا لل لةلواسلطا لا للج سلاظبلشلاالال ل لةلواسلطا ملكا لانلشةاصلشنل
شصاي ب"لل"لللالاال لاةاقلال لل حصلشل بلقلايا ًللااغلبلشلاص صمللشلجللإل()9لليل لشلاا ئج .ل
الجدول ()8

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية واختبار  t-testللعينات المستقلة للفروقلفي

صعوبات تقييم مادة تقنية المعلومات في سلطنة عمان من وجهة نظر المعلمين في سلطنة عمان
تبعا للتخصص

التخصص

العدد

قيمة ت

مستوى الداللة

*-3.972

0.001

المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

حاسوب

203

3.60

0.59

مادة أخرى

51

3.96

0.60

 الفرق دال إحصائي ا مستوى ()α = 0.05

لللللاولبلشلاا ئجل لشلجللإل()2لإلاللجللل بلقلتشلللاللسلإح

ئلسلطاللاةالىل( 1.1.ل≥ ) لل

ل الي للاقللنلا لةلاقالسلشلااللا لل لةلواسلطا لا للج سلاظبلشلاالال ل لةلواسلطا ل
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ايا ً لللاص صم لشةاا لشً لإلا لقلاس لل لشلاحةليس لإت ليلغل ل()-2.282م للياةالى للاللس ل()4.440مل
ل ت لشلقلاس للشلس لإح

ئل م للك لشل بق لل

لح لاص ص لشلالشل لشألصبى ليلللإ لشبا ت لاالةو نل

شلحة ي لشلتيليلغل()2.20لط لشلاالةولشلحة ي للاص صلشلح ةلللشلتيليلغل( .)2.01ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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الفصل الخامس
مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات
لاض ىىا ل ىىتشلشل

ىىإلطبضى ى ًللاا قو ىىسلشلااى ى ئجلشلاى ى لال ىىلللإلل ى ى ل ىىت لشلل شبة ىىسللشلال ىىل لل

شلابايوسليالكلشلاا ئجمللطلالشلاحللشآلا  :ل
أولا :مناقشــة النتــائج المتعلقــة بالس ـؤال األول ،الــذي نصــه مــا صــعوبات التقي ـيم فــي مــادة تقنيــة
المعلومات من وجهة نظر المعلمين في سلطنة عمان؟ ل
للللللعو بل لشلاا ئج لإلا لع لاةالى ل الي ل لشلاقللن ل

لا لة لاقالس لشلااللا ل لا للج س لاظبل

شلاالال ل لةلواسلطا لك لاالةو ًمللقللاازىل ت لشلاالجسلإلالوالبلشلاالال لع لللل نلشلاقلبةل
طلالشلقل نلي لللبلشلاالقع لاا نل لطاللسلشلاقللنل لا لةلاقالسلشلااللا ل للشإلة نل لاحللله لا ل
شلاا تجلشلااابكزةلحلإلشلاالنلإلالشلاا تجلشلااابكزةلحلإلشلااالنم لإالل لياضلشلجلشالللشلا للبىل
شلاالنلعاهلللشجهل ل ل الي لمللياةالىلابا علاثإلشل قبةل()41لشلا لااصلطلا"ل اليسلاقللنلعلشءل
شلوليسل لشألاووسلشلجا طلس"مللشل قبةل( )08لشلا لااصلطلا" لغل للقلشئنلالقلقلاالةلاةيقلً للاقللنل
او بكس لشلو لل ل

لا لة لاقالس لشلااللا ل" للياةالى لابا ع .لاا للاا لطلن للجلل لابكلز لطلال

الضلط للشلاقللنلشلا لاحا جلإلالاااقل ل .كا لع لشلاويلقلشلاال لل ل لشلالشقفلشل

لسلا لزشإل

احللللشً للالةلعةي للاا لطلنللجلللشلالشللشلابيللسلشلاحلةيسلشلك لسللشلاا ةيسمللطلنلك لسلشألج زةل
لالللشلوليسل لشلالشبسلحلثلللجلل للعغلللشلالشبسلاصايبلح ةللللشحللعللشثا لل تشلالللاا ةلل
اعلطلللشلوليسل لشلالبةسللطلللح صلشلالشللشللبشةلسلشلا للاك لشةاصلشنلشلح ةللل ل ملللتلكل
الللجللشلاالنلشل ب سلشلك لسلللويقلا لاالاهلطلالولياهملص

سللع لشةاصلشنل لشلاالنل لياضل
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شألحل لللح ةلل للاح ب ل

لإطلشل لشللشجي ل لشإللشبلس للعلبشق لشلااإ لللوليس لاا للاا لقلس لاويلقل

شلاالن للكل لس لاقللن لشلوليس ل

لا لة لاقالس لشلااللا لم لعا ل لا للصاص ليا الإ لشإلاابال للشلالشقعل

شإللكابلالسل

لصلاسلشلاا جمللشطلشلليالكلشألةئلسمل للا لبللقللإللحةللا لاةاحليهلشلظبلفم

لاا ق ل ت لشلاالجس لاع لاالجس للبشةس لشلاةلل م للشلكبك ()2100م لشلا لعو بل لاا ئج لإلا للجللل
اةالىلاالةولا ل الي للشلاقللنلللىلطلاسلشللبشةس .ل
ثانيـا :مناقشــة النتــائج المتعلقــة بالسـؤال الثــاني ،الــذي نصــه مــا صــعوبات التقيــيم فــي مــادة تقنيــة
المعلومات من وجهة نظر المشرفين التربويين في سلطنة عمان؟ ل
لللللللعو بل لشلاا ئج لإلا لع لاةالى ل الي ل لشلاقللن ل

لا لة لاقالس لشلااللا ل لا للج س لاظبل

لشلابيللل ل لةلواس لطا لك لابا الًم للقللاازىل ت لشلاالجسلإلالشطاق للشلاوبفلشلابيليل
ل
شلاوب ل
يأاهل

حللشلصيبةللشللبشلسل لشلحكنلطلالشل الي للشلا لللشج

لشلاالنل لاقللنلشلوليسل لا لةل

اقالس لشلااللا لم لا لصةإ لاا ياس لشلاالال للاقللن لعلشئ نم للتلك ل قل للكل لشطاق ل لشلاوب ل ليأ ل
شةاصلشن لشلاالال لللاقللن لا زشإ ل لا ل لطلا لشلاقللن لشلاقلللي لللن للبق لإلا لشةابشالجل ل لشلاقللنل
شلاةاصلاس ل لشلاقللن لشل

ل لضلء لشلاقللن لشللشقا لشلتي للاكس لإاج زشل لشلااالن لللقلة ل ل

الشقفلحقلقلسملللنللبقلشلاالال لإلالاوللبلا بشا ن ل لا النللاا لتلشلاقللن لشلااااللطلالشأللشءل
لشلغب س لشل

لسم للكتلك لشةاصلشن لشألللشل لشلاقللالس لشلاا ةيس لللاقللن لشل

لكةةلن لشلاقللبل

()rating scalesم للةةلنلشلاقللبلشلل ظلسل()Rubricللقلشئنلشلوولل(.)check listsل للاا للؤكلل
تش لشلا ةلب لع لشل قبة ل( )21لشلا لااص لطلا" للجلل لكثلب لا لشلا شبل لشلابكيس ل

لا لة لاقالسل

اي ملج ءللياةالىلابا عملل لكتلكلشل قبةل()01لشلا لااصلطلا"ل
شلااللا للاا للجاإلاقللا ل ً
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ش اق بلشلاالنلللحبلسل لشصال بلعللشللشلاقللنلشلاا ةيسللقل سلعلشءلشلو للللكإليبا اجلا ليبشاجلاقالسل
شلااللا ل"لج ءللياةالىلابا ع .ل
لللللللقل لاازى ل ت لشلاالجس لإلا لع لشلاوب ل لشلابيللل لللبكل لع لش اا ن لشليبشاج لشلالبليلس لشلا ل
لا ت لشلاوب ل لشلابيللل لللاالال لعثا ءلشلصلاسل لالضلتلشلاقللن لعلضلً لقلللسليحلثلالللانلإ بشلل
يبشاجلص

سليالضلتلشلاقللنم للشاا لشلالبلللطلالالضلط للشلاقللنللانلا لصةإلاص لصلياضل

شلجلة ل لشلالبليلس ل لشليبشاج لشلااالطس للالضلت لشلاقللن لاا للجاإ لشلحللث لط ل تش لشلاج إ لللسل
احلبللً لعللبئلةللً للشاا لث الللًملي إلض سلإلالاا لإلالضلتلشلاقللنل لشلجلة للشلالبليلسلشل اولسمل
ل تشللؤكلللج سلاظبلشلاوب ل لشلابيللل لا لع لشل الي للاةالش لابا علعا نلشلاالال ل لطاللسل
اقللنلشلوليسل لا لةلاقالسلشلااللا ل .ل
لللللللاا قل ت لشلاالجسلاعلاالجسللبشةسلكإلا لشألحالي()2111مللعايلةالليللشلبشولي()2112مل
ل بلح ل للشلايلو ل()2111م للشواللي( )2102لشلا لعو بل لاا ئج لشلا للجلل لاةالى لابا ع لا ل
الي ل لشلاقللن لللى لطلاس لشللبشةسم للاصالف ل ت لشلاالجس لاع لاالجس للبشةس لشلاةلل مل
لشلكبك ()2100م لشلا لعو بل لاا ئج لإلا للجلل لاةالى لاالةو لا ل الي ل لشلاقللن لللى لطلاسل
شللبشةس .ل
ثالثا :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ،الذي نصه هل يوجد فرق ذو دللة إحصائية عند
مستوى( ) α = 0.05في صعوبات تقييم مادة تقنية المعلومات في سلطنة عمان من وجهة نظر
المعلمين في سلطنة عمان تعزى لمتغير الجنس( معلم ،معلمة)؟ ل
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لللللعو بللشلاا ئجلإلالطلنللجللل بقلتي للاللسلإح

ئلسلطاللاةالىل( )α = 0.05ل ل الي لل

اقللنلا لةلاقالسلشلااللا لل لةلواسلطا لا للج سلاظبلشلاالال ل لةلواسلطا لايا ًلللجاسمل
لقل لاازى ل ت لشلاالجس لإلا لا للالق لشلاالال لةلشء لعك الش لتكل شًب لعن لإا ثلً لا لشإلطلشل للشلالبلل لقيإل
شلصلاسللعثا ء ل لا للصاصليااللسلاقللنلشلوليسل لا لةلاقالسلشلااللا لملإتلط لةلا لاقلنلشلج اا لل
لشلكلل للشلص

سليإطلشللشلاالال لل تشلشألابملل تشللهلاأثلبلكيلبلطلالشااةك نلللا بشلللشلك ل لل

شلةزاسللااللسلشلاقللنملكا لع لشلللبشللشلالبليلسلشلا لااقل لل شزبةلشلابيلسللشلااللنللشلا لاصاصلي لاقللنل
لشة لليه للوبقه ل اقلن لطلا لالحلل لشلا لن للشلاا بة ل لشلا للايغ لطلا لشلاالال لجالا ن لطلال
ةً لح ةا ً ل
شصاةف لجاة ن لشلقل ن لي لاا لجاإ لااغلب لشلجاس لاح لللشً للللس لط ا ل

لشل بلق ل ل

الي للاقللنلا لةلاقالسلشلااللا لل لةلواسلطا لا للج سلاظبلشلاالال  .لاا قل ت لشلاالجسل
اعلاالجسللبشةسلكإلا لشلاةلل مللشلكبك ()2100ملل بلح لللطيلو ()2111لشلا لعو بللاا ئج ل
إلالطلنللجللل بلقل ل الي للشلاقللنلايا ً لللجاسمللاصالفلاعلاالجسللبشةسل بللل( Harlow,
)2002شلا لعو بللاا ئج لإلاللجللل بلقل ل الي للشلاقللنلايا ًلللجاس .ل
رابع ا :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع ،الذي نصه هل يوجد فرق ذو دللة إحصائية عند
مستوى ( )α = 0.05لفي صعوبات تقييم مادة تقنية المعلومات في سلطنة عمان من وجهة نظر
المعلمين تعزى للمرحلة التعليمية؟ ل
للللللعو بللشلاا ئجلإلالطلنللجللل بقلتيللاللسلإح

ئلسلطاللاةالىل()α = 0.05ل ل الي لل

اقللنلا لةلاقالسلشلااللا لل لةلواسلطا لا للج سلاظبلشلاالال ل لةلواسلطا لايا ً لللابحلسل
شلااللالسم ل لقللاازىل ت لشلاالجسلإلاللجلللالجهلللىلل شزبةلشلابيلسللشلااللنللؤكللطلالالحلللشلا لنل
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لشلاا بة لل لطاللسلشلاقللنل لشلابشحإلشللبشةلسلشلاصال سمللا ل تشلشلااولقلق اللشلل شزبةليإطلشلل
لث ئقلالضحلللاالال لآلل للاقللنلاالنلشلوليسل لا لة لاقالسلشلااللا لل لاصالفلجلشاللشلاقللنل
لعللشاهمل قلللكل لتلكلا لشألةي للشلا لعلللإلالطلنللجللل بلقلتشلللاللسلإح

ئلسل ل الي لل

شلاقللنلاازىلللابحلسلشلااللالسلشلا للالنل ل لشلاالن .ل
خامسا :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس ،الذي نصه هل توجد فروق ذات دللة إحصائية
( )α = 0.05في صعوبات تقييم مادة تقنية المعلومات في سلطنة عمان من وجهة نظر المعلمين
تعزى لسنوات خبرتهم التدريسية ( 1وأقل من - 5 ، 5اقل من 10 ، 10سنوات فما فوق)؟ ل
للللعو بللشلاا ئجلإلاللجللل بلقلتشلللاللسلإح

ئلسلطاللاةالىل( )α = 0.05ل الي للاقللنل

ا لةلاقالسلشلااللا لل لةلواسلطا لا للج سلاظبلشلاالال لاازىللةالشللصيبا نلشلالبلةلسملللع ل
شل بقلك لل

لحلع ح للشلصيبةلا لشل ئسل(عقإلا ل .لةالشل)ل قولطاللاق باسلاالةو نلشلحة ي ل

ةالشلل ا ل
اعلشلاالةول لشلحة ي لأل ح للشلصيبةلا لشل ئال ل(ا ل -.لعقإلا ل 01لةالشلمل 01ل ل
لق) ملل تشللاا لع لشل الي للللىلشلاالال لا لتليلشلصيبشللشالقإلعطلالاا لطاللشلاالال لا ل
تليلشلصيبشللشألكثبمللقللاكل ل ت لشلاالجسلويلالسمللتلكلأل لشلاالنل ليلشلسلطالهلاكل لصيباهل
لجلشاللشلااللسلشلااللالسلقلللسلاق باسليزاةئهلا لتليلشلصيبشللشألطلامل لاالنلشألقإلصيبةلللشجهل
الي لل لشلااللسلشلااللالسليوكإلط نللطاللسلشلاقللنليوكإلص صللقلسلصيباهملتلكلأل لطاللسل
شلاقللن لطاللس لاا جلسلااولل لجاعليل ا ل لالضلطلسلل

لقس لا لا

لب لاااللة لي ةاصلشنلعللشلل

ااالطسل لضلءلع لشفلاحللةليغبضلشلال إلإلالاقللبشللكالسللعللس لل

لسللةااللإلل لشلاالنل

لإ لشبلعحك نملعللشاص تلق شببشللاا ةيسلااالقلي لوليسملل ت لشلااللسلاحا جلإلالاا بةسللالبللمل
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لشلاللقل لحاا للااك لاا لشلاالن للاقإ لشل الي ل لعا اه ل ل تش لشلاج إ .للاا ق ل ت لشلاالجس لاعل
االجسللبشةسلإواللي()2102لشلا لعو بللاا ئج لشلاللجللل بلقل ل الي للشلاقللنلايا ًللةالشلل
شلصيبةم لللكا لاصالف لاع لاالجس للبشةس ل بلح لم للطيلو ( )2111لشلا لعو بل لاا ئج لإلا لطلنل
لجللل بلقل ل الي للشلاقللنلايا ًللةالشللشلصيبة .ل
سادسا :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال السادس ،الذي نصه هل يوجد فرق ذو دللة إحصائية
( )α ≤ 0.05في صعوبات تقييم مادة تقنية المعلومات في سلطنة عمان من وجهة نظر المعلمين
تعزى لتخصص المعلم (حاسوب ،مادة أخرى)؟ ل
للللللعو بللشلاا ئجلإلاللجللل بقلتيللاللسلإح

ئلسلطاللاةالىل()α = 0.05ل ل الي للاقللنل

ا لةلاقالسلشلااللا للا للج سلاظبلشلاالال ل لةلواسلطا لايا ًلللاص صمللك لشل بقلل
اص صلشلالشللشألصبىمللقللاازىل ت لشلاالجسلإلالع لع ح للشلاص
طلالشلاقللنل لاج إلاص

لحل

للشألصبىللكل لابكلز نل

ا نلعكثبلا لابكلز نلطلالاقللنلشلوليسل لا لةلاقالسلشلااللا لملل تشل

شألابلعلىلإلالطلنلشكاة ي نل الًللشلبشكلًللا لنللاا بة للاقللنلا لةلاقالسلشلااللا للي للبجسلشلا ل
شكاةي لشلاالال لا لاص ص لشلح ةلل للشلتل ل ن لعقبل للا لة لاقالس لشلااللا ل لاا للاا لع ل
شل الي لل لشلاقللنلك اللعطلالللىلشلاالال لا لتليلشلاص

للشألصبى.للقلللازىلشألابلعلض ًل

إلا لع لشلاالال لا لاص ص لشلح ةلل للحب ل لطلا لزل لة لاال ن لشلا ا ل
شلااللالس لليص
شالصا

لجلشال لشلااللسل

س ل لطاللس لاقللن لشلوليس ل لا لة لاقالس لشلااللا لم لألا ن للبل لعا ة ن لع ح لل

صل ا للشجي نلشلحبصلطلالزل لةللطل نللشلبشك نلاظبللً للطالللً للجلشاللشلااللسلشلااللالسل

يوكإلط نللطاللسلشلاقللنليوكإلص صم ل ا لاالال ل لاص

نلشااكسلإلج يلً لطلالعلشئ نللاال نل

86

شلا ا ل لاصالفلجلشاللشلااللسلشلااللالسمل قللاكل لشلالشللشللبشةلسلشلا لالقل ل لشلج اا للعثا ءل
شللبشةس لاا للل ليوكإ لاااق للطال لجلشال لشلااللسلشلااللالس لاا لعكةي ن لااب سلعكثبلا لع ح لل
شلاص

ل لشألصبىم للاا ق ل ت لشلاالجس لاع لاالجس للبشةس لكإ لا لشلاةلل م للشلكبك ()2100مل

لشواللي()2102لشلا لعو بللاا ئج لإلاللجللل بلقل ل الي للشلاقللنلايا ً لللاص ص للل
ع ح للشلاص

للشألصبى .ل

لحلل
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التوصيات:
لضلءلشلاا ئجلشلا لال لللشلل لشللبشةسلال

لشلي حثسلي آلا  :ل

 ضبلبةلقل نلشلاةؤللل ل لل شزبةلشلابيلس لشلااللن لشلااص
طاللس لشلاقللن ل لا لة لاقالس لشلااللا ل ليحلث لقيإ طلل

ل ياوللب آللس يبشاجلشلالبلل لطلال
شلاالن يلش ع تشا

كأ ابايو ت

شلللبشل شلالبليلس يااللس اب لع شلاالن عللح لله طلا زل لة عل لبجس ةاللس طلالةيلإلشلاث إمل
لع لاال شليبشاج لشلالبليلس لاا ت
شلابيلس

علق ل اا ةيس للاالال مللي لااةلق يل ل شزبة شلابيلس لكلل ل

شلج اا ل لااظلن شليبشاج لشلالبليلس للشلااللالس يحلث الي

شحال ج ل شلاالال عثا ء

شلا اسل لا للصاصليااللسلشلاقللنل لا لةلاقالسلشلااللا ل.لل
 ع لاااإلل شزبةلشلابيلسللشلااللنلطلالااللإلشةاا بةلشلاقللنلا لصةإلاصا ل ل لاج إلشلقل سل
لشلاقللنليحلثلاكل لشالةاا بةلعكثبللقسللوالالًلللضلح ًل لطاللسلشلاقللن.
 إطو ء لا لة لاقالس لشلااللا ل لش اا ا ً لعكيب لي

س لط اسم للطاللس لاقللن لاالن لشلوليس لل ليوكإل

ص صملاعلغبسلشلقلنلشإللج يلسلاحل .
 شلااإلطلالإطلشللشصاي بشللاحلةيسلاااللةلابشط لشل بلقلشل بللسليل لشلوليسل لشلحلقال لشألللال
لشلث الس .ل
 إجبشء شلازلل ا شللبشة ل حلإلالضلتلشللبشةسلشلح للس

اح ظ ل عصبى.
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قائمة المراجع:
المراجع العربية:
عيللحثبةملطيللللي لا

ب()2101لواقع التقويم المستمر لتالوة القرآن الكريم في الصفوف العليا

من المرحلة البتدائية من وجهة نظر مشرفي التربية اإلسالمية في محافظة جدةم لبة لسل
ا جةالبلغلبلااولبةملج ااسلعنلشلقبىملاكسلشلاكباس .ل
ﺃيﻭوالﺭﺓللص لﺩملﺇوالﻭ مل ﻭﺯﻱملغي ﺭﻱملث ئﺭل()2101لاالق ﺕلاﻁيلﻕلﺍةاﺭﺍالجلسلااﻅﻭاسلﺍلاقﻭلﻡل
ﺍلﻭﺍقا لطلا لاةالﺫ ل لشل

لف لﺍألﺭياس لﺍألﻭلا لاﻥ لاﺭحلس لﺍلااللﻡ لﺍألة ة ل لاح ظسل

شلزبق ءم لمجلة ﺍلنجاﺡ لﻸبحاﺙ ﺍإلنسانية ﺍلﻭﻁنيةم لج ااس لﺍلاج ﺡ لشلالل ل()24ن ل()2م لص:ل
 .828-8.4ل
شألحاليملح انلي لطيللشلبحلن(ل.)2111لالالئحة الجديدة لتقويم طلبة المرحلة الثانوية من وجهة
نظر معلمي المرحلة الثانويةملبة لسلا جةالبملج ااسلعنلشلقبىملاكسلشلاكباسملشلةالللس ل
إةا طلإم لاحال لإةا طلإ .ل(2114ع) .ل طللس لشلاالن لشلاا لا لشلا حلل للغلب لشلا حلل لي لاالنل
شإللكابلا ل لااالسلشلاح لإللا بشللشلااإلاعلاجالطسل لاج إلاكالللجل لشلااللنلللىل
و لي للكللسلشلابيلس لج ااس لقوبممجلة التربية للبحوث التربوية والنفسية والجتماعيةملكللسل
شلابيلسملج ااسلشألز بملشلاللل()02.ملج()0ملصل .224-2.2ل
شواللي لعاس لطيلشل ل( )2102لالمعوقات التي تواجه معلمي تكنولوجيا المعلومات للصف األول
الثانوي لدى تدريسهم للمنهاج المقرر في المدارس الحكومية في محافظة نابلسم لبة لسل
ا جةالبلغلبلااولبةملج ااسلشلاج حملا يلس .ل
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عايلةالليم لطيلللم للشلبشوليم لثبل ()2112ل الي ل لاويلق لشلاقللن لشلاكللا لشلاةاابل لاا جل
شلاللنلا للج سلاظبلاالا لشلاللنليةلواسلطا ملمجلة العلوم التربوية والنفسيةملن()01مل
شلاللل()2ملشليحبل ملصل .2.1-228ل
شلي ليم لةالل لي لصالس( )211.تجربة وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان في مجال تقنيات
المعلوماتملل شزبةلشلابيلسللشلااللنملةلواسلطا  .ل
شلحللهملاحاللاحاللل()2111ملتكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيقملو2مللشبلشلاةلبةملطا مل
شألبل .ل
شلصوللم لجا إ لاحالم لشلحللليم لااا ل يح ل( )2112لقضايا معاصرة في التربية الخاصة.ل
عك للالسلشلابيلسلشلص

سملشلبل ض ل

شلصللل ملصللإلللةف()0221لشلاقللنلشلحقلق ل لشلابيلسمللمجلة التربية ،قطرملشلاللل()020ملصل
 .022-001ل
صالسملاحاللطولس()2112لمنتوجات تكنولوجيا التعليملو0ملشلق بة:للشبلشلكلاس .ل
صالشملللةف()211.لصعوبات التقويم في التعليم المتوسط واستراتيجيات الساتذة للتغلب عليهامل
بة لسلا جةالبلغلبلااولبةملج ااسلقةواولاسملشلجزشئب .ل
شللشللمل اللياللطيللل( )2114واقع التقويم المستمر لمقرر الرياضيات في الصفوف المبكرة من
المرحلة البتدائية للبناتم لبة لس لا جةالب لغلب لااولبةم لكللس لشلابيلسم لج ااس لشلالك لةالل:ل
شلبل ض

91

لبلزةملع ا لاظلبم( )211.لاألسئلة التعليمية والتقييم المدرسيملو0مللشبلشلوبلقلللاوبللشلالزلعمل
شلق بةملا ب .ل
شلللةبيملبشوللحا ل()2114لشلكوفلط لاا بة للشلاالال لشلاقللنلشل

لي لابحلسلشلث اللسملمجلة

رسالة الخليج العربيملشلالل()2.صل .22.-028ل
باض م لصولو(.)2101عستخدام اساتذة الرياضيات لستراتيجيات التقويم والصعوبات التي
تواجههم أثناء التطبيقملبة لسلا جةالبلغلبلااولبةملج ااسل االبيملشلجزشئب .ل
زل لشللل ماحاللاحالل.ل(.)211.تطوير كفايات المعلم للتعليم عبر الشبكات في منظومة التعليم
عبر الشبكات،لاحبلب:لاحاللطيللشلحاللملشلق بة:لط لنلشلكال.
لةملجللللعحالمللشلي شب لنلطيلللاحالل()2100ملتنظيمات المناهج وتخطيطها وتطويرهاملو0مل
ل
ةا
لشبلشلوبلقللطا  .ل
ةللا ملا لف()2112لتصميم و إنتاج الوسائل التعليميةل,لو0مللشبلشل

ءل.طا ل,لشألبل  .ل

ةللم ل اح لشلي ل لطيل لشلحللن للآصبل .)0228(.برنامج تدريب المعلمين عن بعد على استخدام
التكنولوجيا في الفصلملشلياكلشلللل ملشالاح للشأللبلي .
وح اسم لحة ؛ لشلاج بم لزلال .ل( .)2112لمعجم المصطلحات التربوية والنفسية .لشلق لبة :لشللشبل
شلا بلسلشلليا الس.
شلوبق ليم لجا إ( )2112لاةالى لشلاالب ل لاةاحلث ل لاكالللجل لشلااللن لللى لكإل لا لوةل لكللسل
شلابيلس لوايس ل ا طلس للاالا لشلااللن لشلث الي لشل ا ط  .لدراسات في المناهج وطرق
التدريسملشلالل()20لملص .00-22ل
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ويلق م لعة اس لي لاحال لطل ( )2100لواقع التقويم المستمر في الصفوف األولية بمدينة جازانمل
بة لسلا جةالبلغلبلااولبةل.لكللسلشلابيلسملج ااسلشلالكلةالل:لشلبل ض.ل
شلولي م لاا إ لاحال( ل )211.لالمعوقات التي يواجهها طلبة الصف العاشر ومعلموهم في تعلم
وتعليم مبحث الحاسوب في محافظة نابلسم لبة لس لا جةالب لغلب لااولبةم لج ااس لشلاج حل
شللوالسملا يلسمل لةول  .ل
شلاي للسم لطيل لشلكبلن ل ا ( )2110لأجهزة تقنيات التعليم الحديثةم للشب لشلكا ل لشلج اا م لشلال مل
شإلا بشللشلابيلسلشلااحلة .ل
طيل شلاجللملااللح احال(.)2111الى لط االا شلاللن ياةاحلث ل اكالللجل شلااللنللشاج ا ن
احل شةاصلشا .الجمعية المصرية للتربية العلمية :شلاؤااب شلالا

شلبشيعم لشلابيلس لشلالالس

للجالع )ا  31للللل 13 -عغةوس) ن()0م ص.240-212
طيلشلازلزملحالي.ل(.)2111لالتعليم اإللكترونيملشألبل ملطا :للشبلشل كبلللوي طسللشلاوب.
طيللملا جلةلشلةللل()0222لالوسائل التعليمية في التربية الخاصةملو0مللشبل

ءلللاوبللشلالزلعمل

طا ملشألبل .ل ل
شلاالي م لا لف ل( )2110لمعيقات التعلم اإللكتروني في وزارة التربية والتعليم السعودية من وجهة
نظر القادة التربويينملبة لسلا جةالبلغلبلااولبةملج ااسلاؤاهملشلكبكملشألبل  .ل
شلاةلل ملبج ءمللشلكبك ملكبن()2100لشلاالق للشلا لالشجهلاويلقلاا جلشلاكالللجل ل لشلالشبسل
شلحكلالسلللابحلسلشألة ةلسل لاح ظسلشلصللإلا لااظلبلشلاالال ملالمجلة العلمية ،لشلاللل
()2.نل()8لصل 012-042ل
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شلاقلل ملطيلشلازلزل((0221لتقنيات التعليم والتصالملو2ملشلبل ضملشلةالللس.ل ل
طةنمل ةح)2112(.لالتقويم التربوي المؤسسي،للشبلشل كبلشلابي ملشلق بةملا ب.ل ل
ّ
شلغ بيملطيللللي لحال()2110لتقويم فاعلية أدوات التقويم التكويني المستمر في مادة التربية
اإلسالمية في التعليم األساسي من وجهة نظر مشرفي المادة ومعلميهاملبة لسلا جةالبلغلبل
ااولبةملج ااسلشلةلو لق يلسملاةقوملةلواسلطا  .ل
شلغبللملإةا طلإل شز بل( .)2112المقررات اإللكترونية ،تصميمها – إنتاجها – نشرها – تطبيقها –
تقويمها ،شلق بة:لط لنلشلكاللشل كبلشلابي .
بلح لم لبشئلم للطيلو م لا ال ل( )2111لشلاالق ل لشلا لالشجه لاويلق لاا ج لشلاكالللجل ل ل
شلالشبسلشلحكلالسلا للج سلاظبلشلاالال للشلاللبل ل لاللاا لبشنللللشليلبةملمجلة العلوم
التربويةملشلالل()02لنل()4لص.2.2-221
ﺍل ﺭلﻕ لﺍلﻭﻁا لللاقﻭلﻡ()2114لﺍستﺭﺍتيجياﺕ ﺍلتقﻭيﻡ:ﺍلنﻅﺭﻱ ﺍإلﻁاﺭم لإلشبةلشالااح ا لللشالصاي بشلمل
ل شزبةلشلابيلسللشلااللنملشالبل ل
شل للا ملايلإ()2110لاجبيسلشألبل ل لشلااللنلشإللكابلا ملصل بلشةابشالج لللاحقلقلشل لبلؤلسلشللوالسمل
شلاحلل ل للشإلاج زشلم لالندوة اإلقليمية حول استخدام تكنولوجيا المعلومات والتصال في
التعليممللاوق .ل
شلق ض م بض ( .)2111الظلف شلكايللاب لشلاةاحلث ل شلاكالللجلس

إط لة الةس لشلاالل ل ل

)(B.R.R.للاوللب شلاكاي ل شلج االس .الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم المؤتمر العلمي
السابعم ااظلاس اكالللجل شلاالن

شلالشبس لشلج اا ل :شللشقع لشلاأالإم ل.ا ل28-20

عيبلإمج()2ملن()01م شلكا ل شلث لثم ص 451
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ق لاسم لطيللشلبحا م للطيل م لل ةل (.)2110لشلاوكةل لشلا لالشجه لاويلق لاا ج لشلاكالللجل ل ل
شلابحلس لشاليالشئلس لا للج س لاظب لشلاالال  ،المؤتمر العلمي األ ول الفلسطيني في إعداد
المناهجملج ااسلشألق ا:لغزة.ل ل
قاللإم لعحال لإي شب لن .ل(.)2111دراسة مدى فعالية استخدام التعليم الفردي الموجه في تدريس
الكيمياء للمرحلة اإلعداديةملبة لسلا جةالبلغلبلااولبةملا بملواو :لج ااسلواو  .ل
شلكاليملة لنلي لاةلنل()2100لواقع استخدام التقنيات التعليمية الحديثة والصعوبات التي تواجهها
بمدارس التعليم العام بسلطنة عمان ،للبشةسلاقلاسلإلالشلاللبلسلشلا اسلللابيلسللشلااللنليااوقسل
شلوبقلسلوا إملكللسلشلابيلسليازلىملشل لبقسلشلث السمللقةنلشللبشة للشالجاا طلسملطا .
شلكاليم لة لن لي لاةلن( )211.لواقع استخدام تقنيات التعليم الحديثة والصعوبات التي تواجهها
بمدارس التعليم العام بسلطنة عمانمللبشةسلاقلاسلإلالشلاللبلسلشلا اسلللابيلسللشلااللنليااوقسل
شلوبقلسلوا إ .ل
احالملشلةلللطل (.)2112لتطوير المناهج الدراسية من منظور هندسة المنهجملشلق بة:للشبلشل كبل
شلابي  .ل
شلاولبيم لااا(.)2101ع ن لمشكالت تطبيق التقويم المستمر في تدريس مقرر الفقه بالمرحلة
البتدائية للبنات من وجهة نظر المعلمات والمشرفات التربويات بمدينة الرياض .لبة لسل
ا جةالبلغلبلااولبةل.كللسلشلاللنلشالجاا طلسل,لج ااسلشإلا نلاحاللي لةالل:لشلبل ض .ل
الحنملة ا لاحال()2112لالقياس والتقويم في التربية وعلم النفس ،للشبلشلاةلبةلللاوب للشلالزلع:لل
شألبل  .ل
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شلالةام لطيل لل لطيللشلازلزل( )2112لاستخدام تقنية المعلومات والحاسوب في التعليم األساسي
المرحلة البتدائية في دول الخليج العربي :للبشةس لاللشالس .لشلبل ض :لاكال لشلابيلس لشلابي ل
لللإلشلصللج.ل ل
شلا جنم لاحال( .)2101لواقع التقويم المستمر في تدريس مقررات العلوم الشرعية الشفهية في
المرحلة البتدائية للبنين كما يراه المعلمون والمشرفون التربويون في مدينة الرياض ،لبة لسل
ا جةالبلغلبلااولبةل.لكللسلشلابيلسل,لج ااسلشلالكلةالل:لشلبل ض .ل
شلاج بملحة طيل ل (.)2112يبا اج اقابح لالبلل عطض ء لئس شلالبلس يج ااس شألق ا طلا
اةاحلث للاكالللجل شلااللن

ضلء شحال ج ا ن شلالبليلسملمجلة الجامعة اإلسالمية سلسلة

الدراسات اإلنسانيةملنل()08مت()0م ص .8.0-812ل
شل للليم لزلل( )2114لأساسيات القياس والتقويم التربويم للشب لشلكا ل لشلج اا لشلال م لشإلا بشلل
شلابيلسلشلااحلة.ل ل
ل شزبةلشلابيلسللشلااللنل()2102لوثيقة تقويم تعلم الطلبة في مادة تقنية المعلومات للصفوف ،4-1ل
شلاللبلسلشلا اسلللاقللنملةلواسلطا  .ل
لزبةلشلابيلسللشلااللنل()2102لوثيقة تقويم تعلم الطلبة في مادة تقنية المعلومات للصفوف 9-5مل
لش
شلاللبلسلشلا اسلللاقللنملةلواسلطا  .ل
للاسملطيللشلبزشق()0212لتكنولوجيا المعلوماتملجاالسلطا إلشلاو يعلشلاا لالسملشألبل  .ل
ل
ل
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ملحق ()1
أسماء محكمي أداة الدراسة

شلبايس ل

شلج ااس ل

شالةن ل
ع.لللجللللةا لة ل

عةا ت ل

ج ااسلشلوبقلشأللةو ل

ع.لل.لطيللشلجي بلشليل ا ل

عةا ت ل

ج ااسلشلوبقلشأللةو ل

عةا ت ل

ج ااسلشلوبقلشأللةو ل

ل.لعحاللاح لشللل لشلكلةا ل

عةا تلاو بك ل

ج ااسلطا لشلابيلس ل

ل.لا بلشل لشالس ل

عةا تلاة طل ل

ج ااسلآإلشليلل ل

للطيللشلةةنلشلاللل ل

عةا تلاة طل ل

ج ااسلآإلشليلل ل

ل.لعلللاي بكلشلةالل ل

عةا تلاة طل ل ج ااسلشلاللنلشإلةةالسلشلا لالس ل

ل.لاحالل ةحلطل لشلصلشللة ل

عةا تلاة طل ل ج ااسلشلاللنلشإلةةالسلشلا لالس ل

ع.ل,لطي سلا ليلشلوبل

ل

للاحالللشلحلللي ل

عةا تلاة طل ل

ج ااسلشلوبقلشأللةو ل

ح انلي لطيلللي ليو لشلق ةا ل

اوبفلابيلي ل

اح ظسلشلي واس ل

98

ملحق ()2
الستبانة بصورتها النهائية
بسم هللا الرحمن الرحيم
جامعة الشرق األوسط
كلية العلوم التربوية
قسم المناهج وطرق التدريسلللللل

الزميل الفاضل  /الفاضلة  ................................المحترم/ة
تحية طيبة وبعد ،،،
اقلنلشلي حثسليإجبشءللبشةسلياالش "لصعوبات التقييم في مادة تقنية المعلومات لطلبة المرحلة
األساسية في سلطنة عمان من وجهة نظر المعلمين والمشرفين التربويين"للتلكلشةاكا الﹰللااولي لل
شلح لإلطلاللبجسلشلا جةالب

لشلاا جللوبقلشلالبلسلا لج ااسلشلوبقلشأللةومللتلكلعطللل

شلي حثس لشةاي اس لل تش لشلغبض .لبشجللً لااك لع لااياء لشلااللا ل لشلوص لس ل لشلقةن لشأللإم للاضعل
طةاسل(ل/ل)عا نلشل قبةل لشل بشغلشلاص صلعا نلشللضعلشلتيللاويقلطللهل لشلقةنلشلث ا .لطلاﹰل
يأ لإج ياكلطلالشالةاي اسلةلفلاا اإليةبَّلسلا اسمللل لاةاصلنلإاللألغبشضلشليحثلشلالا  .ل
مع خالص الشكر والتقدير
الباحثة
لهيه السعدي
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القسم األول :البيانات الشخصية:
الجنس :
الوظيفة:
عدد سنوات الخبرة:

أنثى

ذكر

مشرف تربوي

معلم

أقل من (  ) 5سنوات
من(  ) 5سنوات  -اقل من(  )10سنوات
( )10سنوات فما فوق.

التخصص:
المرحلة التعليمية:

حاسوب

مادة أخرى

الحلقة الولى

الحلقة الثانية
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القسم الثاني :االستبانة بصيغتها النهائية
مستوى الصعوبة
العبارة

الرقم

  1شالقا

كبيرة
جدا

بلطلالكالسلشلااللا للا لغلبلالطلا لطاللاقللنل 

كبيرة



متوسطة



قليلة

قلية
جدا





علشءلشلوليس لا لقيإلشلاالال .

  2قلسلشلللبشللشلالبليلسلشلا لااك لشلاالال لا لشالوةتلطلال 









عة للللشلاقللنلشلحللثس.
  3شالقا

لاقللن لعلشء لشلوليس لطلال 

ب لطلا لشصاي ب للشحل ل

شألغلللللحلقسلشلث السل.



  4طلن للجلل لشصاي ب للا لة لاقالس لشلااللا ل ل لشلحلقس لشألللال 












ا لشلااللنلشألة ة ل .ل

5
6
7

ل اللاقللنلاصبج للشةاصلشنلشلح ةلللشلااالقسلي لا النل 









(لاللل لملبةن)ل .ل

ل ال لشطو ء لاقللب للكإ لاو و لا لشالاووس لشلا للقلا ل 









شلو للل لاج إلاويلقلشلاالل ل.

ضاف لشلبيو ليل لشلاويلق ل لشلااللس للا لة لاقالس لشلااللا لل 









لشلصيبشللشلحل السلللو لل.

  8قلس لشلاج لزشل لشلااالقس ليغب س لشلح ةلل لإلاج ز لشلاويلق لل











شلااللس .ل

  9شال اق بلإلالشألا لشإللكابلا للال للشلوليسلشإللكابلالس .ل











ل

  10شلا لل لشلزاا

ليل

شلاويلق للشلااللس .ل

لشلحلقال

لشألة ةلال

ل

لإاج زل

  11قلسلشللقللشلاص صللاقللنلعلشءلشلوليسلطاللاا لتلشلا بشلل
شلص

  12شقا
ل

ل











س .ل

ب لشلاقللن ل

لا لة لاقالس لشلااللا ل لطلا لشلاةحظسل

شلا يبةلأللشءلشلوليس .ل
ل
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مستوى الصعوبة

الرقم

العبارة

13

ش اق بلشلاقللنلللاغتلسلشلبشجاسلشل لبلسلألطا إلشلوليسل لا لةل

كبيرة
جدا

كبيرة





متوسطة



قليلة

قلية
جدا





اقالسلشلااللا ل .ل
 14
 15
 16

ضاف لشلاقللن لشلاةااب لألطا إ لشلوليس ل

شلااللا لل.

لا لة لاقالسل











ل

كثبة لشألاووس ل

لكإ ليبا اج لا ليبشاج لشلااللن لشألة ة ل











لالقلطاللسلشلاقللن.

غل ل لشالصاي بشل لشلاقلالس ل لكا ل لشلو لل لي لحلقس لشلث السل











لطلاهلي لحلقسلشألللا .ل

  17غل ل لقلشئن لالقلق لاالة لاةيقلً للاقللن لاو بكس لشلو لل ل ل 









ا لةلاقالسلشلااللا ل .ل

18

ش اق بلشلاالنلللحبلسل لشصال بلعللشللشلاقللنلشلاا ةيسل ل











لقل سلعلشءلشلو للللكإليبا اجلا ليبشاجلاقالسلشلااللا ل ل
  19الشصإلشلاقةلا للشلاااللة(لشلااب سللشل نملاويلقلشلاالل لمل 









حإلشلاوكةل)ل لةجةللاقللنلعلشءلشلوليسل لا لةلاقالسل

شلااللا ل .ل
 20
 21

ح جس لعة للل لشلاقللن لشلح للس ل

وللإلا لشلح سلشل

لس .ل

لاقالس لشلااللا ل لللقلل 

اليسل ل غسلشةئلسلاقلسلا بشللحإلشلاوكةلل لا لةل 













اقالسلشلااللا ل .ل

  22ضاف لشةالا ل لشلاالال لآلللس لإطو ء لشللبج ل لللاو بلعلل 









لشةاا بةلشلاقللن .ل

  23ابكلز لش اا ن لشلاالال لطلا ل(ااا للا
لللسل(كلفللا تلطاللسلشلاقللن!) .ل

لطاللس لشلاقللن)مل 

  24شلابكلز لطلالشلجلشال لشلااب لس لل لطاللس لاقللن لا لة لاقالسل 
شلااللا ل.ل ل
ل
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العبارة

الرقم

  25لإ ا إ لاالن لا بشل لشلحل ة ل
شلااللا للشلابشللشكاة ي  .ل

 26

مستوى الصعوبة
كبيرة
جدا

لطاللس لاقللن لا لة لاقالسل 

ابكلزلشلاالال لطلالإاق للشلوليسللا بشللشلحللشأللاال ل 

كبيرة

متوسطة

قليلة

قلية
جدا

















ا لةلاقالسلشلااللا ل .ل

ق لب لاقلبة لياض لشلاالال لطلا لشلال لق ليل لوبلقسل 









  27شلالبلسللعةللللشلاقللن .ل
ل

 28
 29

لجلل لكثلب لا لشلا بشل لشلابكيس
اي  .ل
اا للجاإلاقللا ل ً

طلن لوالللس لا بشل لشلاقللن ل

للجلشاللشلةللكلسللشألاووسلغلبلشل

لا لة لاقالس لشلااللا لل 
لا لة لاقالس لشلااللا لل 









لس .ل

  30ضافلشلالش قليل لا بلشللشلاقببشلللشلا بشللشلاحللةل ل 
يو ق للشلاقللنلشلاةاصلاس

















لا لةلاقالسلشلااللا ل .ل

  31غل ل لشآلللس لشللشضحس للشلالحلة للكل لس لاا لت لشلاقللن للا لةل 









اقالسلشلااللا ل .ل
  32قلش لشلاةلةإ لشلااوق لشلتي لللن لي لاقللن لشل حلح ل(شلبيول 









يل لشلاا جلليالللشلاقللن) .ل
  33طلنلشلالش قليل لص ا لل(عبيعلص ا لللل
شةاا بةلشلاقللنلشلا لعقبا لشلل شزبة .ل
ش اق ب لشلبيو ل

لشةاا بة لشلاقللن لشلا لعقبا لشلل شزبة للاا بل 

  34ا ن لل ل لاويلق لشلاالل ل ل
شالاووسلشلا للؤلل لشلوليس .ل

35
36

ةً)ل 
إلشللبشة لك ا ل













لاقالس لشلااللا ل للطللل

قلسلش اا نلشلوليسليا لةلاقالسلشلااللا للألا لاللاحةلل











ضا لشلالشللشألة ةلسلالااق ل نلا ل فلآلصب .ل
قلس لطلل لشلح ص لشلاص

س للا لة لاقالس لشلااللا ل لاا ل 

ل قللشل ب سللااللسلشلاقللنلا لج اللشلاالنلي لحلقسلشألللا.ل ل
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مستوى الصعوبة

العبارة

الرقم

كبيرة
جدا

اليس لاقللن لاويلق لشلاالل ل لأللشء لشلوليس لاظ لشًب للاا لت ل 

37

شألاووسليب قسلشلاالن .ل

38

كثبةللعطو إلشألج زةللالحق ا لاالقلطاللسلشلاقللن .ل

39
40
41

كبيرة

متوسطة

قليلة

قلية
جدا



















شزلح نلطلللشلوليسل لشل فلشللشحلليوكإلل قللشلالش قلاعل 









طلللشألج زةلشلاال بةل لشلغب سلشل

لسلطاللطاللسلشلاقللن .ل

اليسلاقللنلعلشءلشلوليسل لشألاووسلشلجا طلس.ل ل











شاا ء لشلالضلطلس ل لاقللن لا لة لاقالس لشلااللا ل لالطاا ل ل 









طلالاقللبلشلاالن .ل
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ملحق ()3
كتاب تسهيل المهمة

110
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