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 شكر وتقدير

لإلىىالشلوىىالتلشلاىى لتشيىىلللاالىىبللاىى لشلىىلبلملإلىىالبةىىإلشلالىىنللشلابيلىىسملإلىىالشلىىتل لش اىىلشلشا ةىى نم

الللةىاا لياىللع لاىّ لللطلىّ للعاااىللشلااىإل ى ل ىت للضحلشليجّإللقىا نمللعطوىلشلصة ىسلطلا ىنمل

ل.لطظلنلشلاب   للشالااا  لميجزلإلشلوكبلكنلإاللع لعاقلنللشلبة لسم

لعةا تيّل لشلحللسل شل  ضللإلا لاحال لشللكالب لللشألةا ت لشم لغ زيلصلل س لشللكالب ل لتللشألةا ت

لماسشلقلّ للا  ك  للالجل  ا لشلكيلبملا ل يب لمبشلل للا ا ليالا  لطال لتلللشل لسمطلال ت لشلبةل عوب 

اج ز  عبةلشلالّ للا لع ك ب  يكيبلشألثبل  لإغا ءل ت لشللبشةسللش  للتلةاة بيمللشعصو ئ مللعا بلل مل قلل لَّ

لل ل للئ ل لشل الم للشلاقللبااّللا  ل  لل لشللبلم لشلوكب لكا ل لجزلإ لحللل. لا  ليجزلإلعالجهلعيلًش

لشلبة لسمل ت لاا قوسليقيلإلا ضللشلشلتل لشلكبشنملشلاا قوسللجاسلعطض ءلإلالشالااا  للطظلنلشلوكب

لاوللبل  لشأليبزلشألثبللاةحظ ا نللةلكل لشلكثلبةملعوغ ل نلا لشلّبغنلطلالقبشءا  ملطا ءللاحّاللش

للاضالا  مللاحةل لشلّبة لسل ت  لطلاللا اا لشلجزشءملصلبلطّا ل لالاالاي بكللل جزش نلجللا  

لإلالشلّلبشةسل ت لإصبشجلةيلإل  لشلال للللل لالّللا للكإللاقللبيلوكبيلعلّجهللعصلبشًل.ليالا نلشلللشن

للشلاقللب.لشلاوبةلشلاحيسلاعلشلوكبليلش بلعاقلنل ؤالءلكإلإلالشللجلل؛لحّلز

لعاقلنليجزلإلشلوكبللكإلا لة الا لا ل  للق ا للزالةا لي لااإملصلشا لللع لصلشا لللإ لكا 

للكإللللص لسملل نلجزلإلشلوكبللشلاقللب.

لللللل لشلال لق

ل
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 اإلهداء

 
سقيني قطرة حب ...... إلى من كّلت أنامله ليقدم لي إلى من جرع الكأس فارغاا لي  

لعلم لي ...... مهد طريق ايلحظة سعادة ....... إلى من حصد األشواك عن دربي ل
 إلى القلب الكبير الذي ضمني .....

 بي الغالي (أ  )
إلى من أرضعتني الحب والحنان ....... إلى رمز العطاء وبلسم الشفاء ...... إلى 

 القلب الناصع بالبياض ......
 مي الغالية (أ  ) 

هرة إلى من زرعوا التفاؤل وقدموا لي الفكار دون أن يشعروا .... إلى القلوب الطا
 والبريئة .... لفلذة كبدي وعمري ......

 )سيف و هوازن (
إلى رفيق دربي ومن تحملني .... إلى من رسم معي مشواري ..... إلى من ساندني 

 خذ بيدي ....أ  بغربتي.... إلى من 
 )زوجي العزيز (

 إلى رياحين حياتي ..... إلى النفوس الطيبة ...... إلى من رافقوني بغربتي ......
 خوتي )سلطان ، خوله، محمد (إ  
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 فهرس المحتويات
 الصفحة الموضوع
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 جلقبشبللجاسلشلاا قوس

 للشلوكبللشلاقللب

  ىلشإل لشء

 للق ئاسلشلاحالل ل

 حلق ئاسلشلجلشلإ

 ولق ئاسلشلاةحق

 يلالصصلشللبشةسلي للغسلشلابيلس

 إلشإلاجللزلسالصصلشللبشةسلي للغسل

 الفصل األول
ل1 وأهميتها لدراسةلمشكلة ا مة عامةمقد

ل1لاا لل
ل4لاوكلسلشللبشةس

ل6لشللبشةسللعةئلس
ل7ل لفلشللبشةس
ل7لع السلشللبشةس
ل8 حللللشللبشةس

ل8لللاحللشللشللبشةس
ل8لشللبشةسلا ولح ل

 الفصل الثاني
ل11 األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة

ل11لعلاًل:لشأللللشلاظبي.
ل47لشللبشة للشلة يقسلتشللشل لس.ث الً :ل

ل55لشللبشة للشلة يقسللالقعلشللبشةسلشلح للسلاا  .للااقلللطلا
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 الفصل الثالث
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ل60ل.علشةلشللبشةسثي لل

ل61لللبشةس.ااغلبشللش
ل62لإجبشءشللشللبشةس.

ل62لشلاا لجسلشإلح  ئلس.
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ل64 نتائج الدراسة
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ل88لشلابشجع
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 ة الجداولقائم

 الصفحة العنوان الرقم

الزتلع بشللاجااعلشللبشةسلا لاالا للاوب  لشلالشبسلشألة ةلسل  لاح  ظسل 1
لشلي واسلحةللشلجاسللشللظل س
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شلاالةو للشلحة يلسللشالاحبش  للشلاال بلسللشلبالللاةالىل الي للشلاقللنل  ل 2
لاسلطا  لابايسلاا زلل ًلا لةلاقالسلشلااللا للا للج سلاظبلشلاالال ل  لةلو
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3 
شلاالةو للشلحة يلسللشالاحبش  للشلاال بلسللشلبالللاةالىل الي للشلاقللنل  ل
ا لةلاقالسلشلااللا للا للج سلاظبلشلاوب ل لشلابيللل ل  لةلواسلطا  لابايسل

لاا زلل ًل
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لاةاقلسلللالا للشلللt-testشلاالةو للشلحة يلسللشالاحبش  للشلاال بلسللشصاي بل

لطا  لا للج سل لشلااللا لل  لةلواس لاقالس لا لة لل بلقل  ل الي للاقللن
لاظبلشلاالال ل  لةلواسلطا  لاياً لللجاس
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5 
للالا للشلاةاقلسللللt-testشلاالةو للشلحة يلسللشالاحبش  للشلاال بلسللشصاي بل

لطا  لا للل لشلااللا لل  لةلواس لاقالس لا لة ج سللل بلقل  ل الي للاقللن
لاظبلشلاالال ل  لةلواسلطا  لاياً لللابحلسلشلااللالس

75 

6 
لاقالسل لا لة لاقللن لل الي ل لشلاال بلس للشالاحبش  ل لشلحة يلس شلاالةو ل
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77 
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لاظبلشلاالال ل  لةلواسلطا  لاياً لللاص ص

78 



 ط

 

 الحققائمة الم

ةالصفح العنوان رقم الملحق  

ل97لق ئاسليأةا ءلشلاحكال ل1
ل98لشالةاي اسل  ل لبا  لشلا  ئلسل2
ل104لاة لإلشلا اسللكا لل3
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صعوبات التقييم في مادة تقنية المعلومات لطلبة المرحلة األساسية في سلطنة عمان من وجهة 

 نظر المعلمين والمشرفين التربويين

 إعداد

 لهية خميس سيف السعدي

 إشـراف

 األستاذ الدكتور غازي جمال خليفة              الحيلة محمود األستاذ الدكتور محمد

 الملخص

لشلااللا لل  لةلواسلطا  لا ل     لاقالس لشللبشةسلإلالااب سل الي للشلاقللنل  لا لة  ل لل ت 

للشلاوب ل  لشلاالال  لاظب للج س لشةاصلا. لشلل   ل لشلاا ج لشللبشةس للويلاسل ت  للاةءااه للتلك م

لشصال بلطلاس لان .انلشلاأكللا ل لق  للثي ا  لميل ا لشالةاي اسللةللسللجاعلشلللةاصلاششللبشةسمللل

(ل176(لاالاً ملليلغلطلللشلاالا لل)78حلثليلغلطلللشلاالال ل)ي لوبلقسلشلويقلسلشلاولشئلسللشللبشةس

ة ةلسليلغلسل  لاصالفلشلابشحإلشلااللالسلشأل لعا لطلاسلشلاوب ل لشلابيللل ل قللك اللطلاسلو الملاالاسًل

لشآلالس:لشلاا ئجشللبشةسلل.للعظ بلل ً للاوب سًل(لاوبل22طلل  ل)

 لط ا  لع لاةالىل الي للشلاقللنل  لا لةلاقالسلشلااللا للا للج سلاظبلشلاالال ل  لةلواس

 .ك  لاالةو ًل

 لاظبلشلاوب ل لشلابيللل ل  لل لشلااللا للا للج س لاقالس ل  لا لة ع لاةالىل الي للشلاقللن

 ل.ك  لابا ا ًللط ا  ةلواس



 ك

 

 لشللاللسللاللسلإح  ئلسلطاللاةالىليقلتجللل بلطلنللل(ل=ل1010αلل)  لا لةلاقللنل الي لل

 .للجاسلايا ًللشلاالال لاظبللج سلا لط ا  لةلواسل  لشلااللا للاقالس

 لشللاللسللاللسلإح  ئلسلطاللاةالىليقلتلجللل بلطلنل(ل=ل1010αلل)  لا لةلاقللنل الي لل

 ل.شلااللالسلللابحلسلايا ًللشلاالال لاظبلج سلللا لطا  لةلواسل  لشلااللا للاقالس

 لشللاللسللجللل بلقلتشلللاللسلإح  ئلسلطاللاةالى(ل1010=αلل)  لاقالسلا لةلاقللنل الي لل

لشل بقللع لشلالبلةلسملصيبا نللةالشللاازىلشلاالال لاظبللج سلا لطا  لةلواسل  لشلااللا ل

لل.لشل(ةال0ا لشل ئسل)عقإلا للشلصيبةلع ح للل  لحلك  

 ل لت بللجلل ل)ليق لاةالى لطال لإح  ئلس لαل=ل1010لاللس لاقالسلا لةلاقللنل الي لل  (

لل  لحلشل بقللك  لللاص صملايا ًللشلاالال لاظبللج سلا لطا  لةلواسل  لشلااللا ل

 ل.صبىشأل للشلالشللاص ص

 آللس اوللبي  ل  صالشلا لشلااللن ابيلسضبلبةلقل نلشلاةؤللل ل  للزشبةلشللقللعل للشللبشةسليلللل 

 كأ  تشا  يلش ع شلاالن طلل   لقيإ يحلثطلالطاللسلشلاقللنل  لا لةلاقالسلشلااللا للليبشاجلشلالبلل

طلالةيلإل ةاللس لبجس عل زل لة طلا عللح لله شلاالن اب لع يااللس شلالبليلس شلللبشل  ت  ابايو

ل للع  لللللاالال  اا ةيس علق ل    لاا ت شلالبليلسلشليبشاج االشلاث إم  شلابيلس لزشبة يل  لااةلقي م

 عثا ء شلاالال  شحال ج ل الي  يحلث لشلااللالسلشليبشاجلشلالبليلس لااظلن شلج اا ل    شلابيلس كلل للل

 لل.االلسلشلاقللنل  لا لةلاقالسلشلااللا ل لا للصاصليلشلا اس
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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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 ل األولالفص

 وأهميتها عامة لمشكلة الدراسة مقدمة

  تمهيد:    

لإلاللللللل لك  س لشلحل ة لاج الل ل   للشلااللا الس لشلاقالس للشلثلبة لشلحللثس لللاللن لشلةبلع لشلاولب على

لة  الل ل قل لشلااللالسم للشلاؤةة ل لشلالشبس لال ب   لشلا  للشألة للل للإلاك ال ل ل  ئلس احلل ل

ل لبللة ئإللعللشللعلللللبًشلكيلبًشل  لاوللبلعة للللشلااللنللشلاالنلملع يحللشلاكالللجل لشلحللثسليا

لشلااقلاسل لاةاالشلللإ للتش لشلاا  بة. ل  لشلحل ة لا اً  لشلح ةللشآلل لجزءًش لشلااللا لللعج زة اقالس

لشلللإ للةلواسلط ا  لا ليل ل ت  لشلاوللبم لشألحلثللالشكيس للاا لل   لإلالاوللبلاا  ج   للشلا الس

شلا لااااللي ةاابشبلطلالشلاا اإلاعلشلاةاجلشللشلحللثسل  لاج إلشلابيلسللشلااللنلمإتلةالللزشبةل

شلابيلسللشلااللنليةلواسلطا  لإلالاللآللسلالكلشلاةاجلشللشلابيللسلشلحللثسليإلص إلاقالسلشلااللا لل

ل)شلح ةلل(لضا لاا  ج  لشلااللالس.

لشلابيلسللشلااللللللل لق الللزشبة ليإطلشللصوسلو السللقل لنل  لةلواسلطا  ل  لإو بلاوللبلشلااللن

لطالللطلالاويلقل ل قل لللةلواسم لاعلشلااولي للشلاااللس لإلالشالاةج ن لاةاالا لصةل   لوالحس

اظ نلشلااللنلشألة ة للالاهلطوبلةالشلملللاكل لا لابحلال ل ا :لشلحلقسلشألللامللايلعلا لشل فل

بشيعمللشلحلقسلشلث السللايلعلا لشل فلشلص اسلشألة ة للحاالشل فلشأللإلشألة ة لحاالشل فلشل

شلابيلسللشلااللنلشلاا السلل.للةالللزشبةشلا وبلشألة ة مللايا  لاي وبةلشلابحلسلشلث اللسللالا  لةاا  

لملزشبةلشلابيلسللشلااللن)لشآلالسشألة ة للاحقلقلشأل لشفلللنشلاالشلح ةللشآلل ل  لالشبسللإلص إلإلا

لل:(2102

http://vb.naqaae.eg/naqaae8104/
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 ل لشلح ةلللشألة ة لشلااللنشطاي بلابحلس لإلص إ لطلل   لشلا لةلفللباكز لشألة ةلس لإلاشلق طلة

لشلالشبس.

 لةل.شلوليسلا  بشللشلاا اإلاعلشلح لإكة ل

 لماة طللطلالااالسلقلبشللشلو لللشلاقللسلال لبليباجل للح ةليلسلاةاصلنلشللة ئولشلاااللةل

 ا لشلاللنللشلاا بف.للكيلبلاحاليلطلالكنل

 ااالسلا  بةلحللشالةاوةتللشليحثللشلاالنلشلتشا للشالطاا للطلالشلا سل  لشلح لإلطلال

لشلااللا للا لا  لب  لشلاصال س.

ل للشألة ةلسلشلا لاقلنلطلل  لبك ئزلشلااللسلشلااللالسل  لطاللسلشلاقللنلإالَّلع لطاللسللا لشلااللللللل

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

للبةنللشلا  بشللشلااالقسلي ةاصلشنلشلح ةللللل لشلاأكللا لاصبج لل تشلشالةاصلشنلا لكا يسللاللل 

لللغلبلتلكلا لشلاصبج ل.

  لحل للقا بلشلاقللنل  لشلحلقسلشلث السلا لشلااللنلشألة ة لطلالشلاةحظسلعلض ل ضةلطا لللللللل

لاك لع للقلاهلشلاالنلعللاوب للشلا لةلا لشلااللا لللل لإلزشن.للليليلشلاالال لعثا ءلشااق للشلللبشلل

لشلابيلل لشلاوب ل  لاع للشللق ء لشلااللا للشلالبليلس لاقالس لا لة لا ل الي للاقللن للاتاب ن لوكلش ن ل 

لياا  بلشلاةحظسمللشلاق للةاو ليل لي قابشحلعة للللاقللالسلعصبىلغلبلشلاةحظسل غلبلشلاحللة

لليإجبشءشللاحلل للازللةليأاثلسمل ضًةلط لشلالبلللطلل  للطقللاو غإلص  سلي  .

http://vb.naqaae.eg/naqaae8104/
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لعبللللللل لا  لشلالبة  لشلاا  ج لطا  ب للشألة للللااكل  للشلاحالىم لشأل لشفم ل  : لاكلا ل ياس

لشألاووسمللشلاقللن.لللبىلياضلشلابيل لع لشلاقللنلل للطي بةلط لإ لشبلحكنلطلالشأل ك بللشألطا إل

لوبقلشلالبلسللشلالشلللغلب  لا لشألالبلشلابيللسمل لا للااقللياض نلشآلصبلعاهللاثإلطاللسلااظلالسل

للحققل لهلشلوليسلشأل لشفلشلابيللسلشلالضلطس.لاااإلطلالاحللللشلالىلشلتيل

لللاةالتمللللللللل للي لاةيس لل ن لي لاةيس لشلاقللن لشلاا  جلطلاللط لشلاالال ليأ الس "للبكزلاصوول

لشللضعل لشلاالال ل  لاحللل لشلاقللن لشلاوب ل لطلل  .لحلثلل لل للللق ئال لطلالشلالشبسلعل للآلي ءم

أل لشفلشلص  سملل  لشلح لإلطلالشلااللا للشللقلقسلشلااالقسليا لشلح ل للاةالت نملل  ل ل غسلش

ل)ةا لةل لللاالن" ل ا للس لشألكثب للشللة ئإ لشلا  لب للشةاصلشن لشصال ب لل   لاا ئجم لا  لاةالت ن حققه

يبش لنم ل(.281مل1122لش 

لشلااللا للشلاايثقل للاال لشلااللالسللاوللب  م لاااإلطلالاحةل لشلااللس لشلاقللن سل"إ لطاللس

طا  لضبلبلسللكإلا لشلااالال مللشلاالال مللشلاةؤللل لشإللشبلل مللشآلي ءللعطض ءلشليلئسلشلاحللسمل

لكإلا للهلش اا نليااب سلالىلشلاح لإلشألك للا لللااالال لللبجسلاقلا نمللالىلاج حلطاللا ل

ل(.ل23مل1112شلااللنللشلاالنلل ا للا  ")لبلزةمل

لع للللللل لشلابيلل لبلقل للشلااللنلزلب لا لتليلشالصا  صل  لج ااسللشلاا ا لس لياوكلإللجاس قبشبًش

ل لشلااللا لللابحلس لاقالس لاا  جلا لة لللضع للشلااللن لشلابيلس شألة ة للشلااللنشلةلو  لق يلسلللزشبة

ل:(2102م)لزشبةلشلابيلسللشلااللنل لطلالشلاحللشآلا :يغبضلاوللب (ل4-2)شلحلقسلشألللاللل  لفل)

 لبشةسلشأل لشفل(لللاحللللشلاباكزشللشل كبلسللاا  جلاقالسلشلااللا لل)شألةسللشلاباكزشل

لشلا اسلا لعجإلشواق قلشأل لشفلشإلجبشئلسللاحللل  .

http://vb.naqaae.eg/naqaae8104/
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 لللكإللضعللحلشللاا  جلاقالسلشلااللا ملللا  ل سلشلالىللشلاا يعللا لةلاقالسلشلااللا ل

لكا لللشحلللكإل فللواإلجزعل للكإل  إللبشة .لل(4-2 فلا لشل  لفل)

 .احقلقلشلاك اإلشلبعة للشأل ق ليل ل ت لشللحلشل 

 شألصبىبيولاا  جلاقالسلشلااللا للياا  جلشلالشللشللبشةلسل. 

 .لشقابشحلعةسلالةاابشبلسلاحللثللاقللنلاا  جلاقالسلشلااللا ل

للعليللللللل لشل ال  لل  شلاويلق لشللبشة  لل2998/2999شلا ن لل23يإاو ء لا لالبةس لشألللا للحلقس

لشل ل4-2)لشألة ة االلن لش اا ح لتلك لعطقل لشلةلواسم لاةالى لطلا لشلا ل لل12( لشلا ن ل   البةس

شلابيلسلل  ل كبةلبشئلةلاااإللزشبةللم1111/1112البةسل  لشلا نلل28.للجبىلش اا حل2999/1111

ل لشلاا الس لاويلق لشلااللن لطلا لكيلبة لالزشالس للص  ل لالبلجلً م لشلالشبسللإلاج ح  م  لل ت  لاال ب

ا  لبلشلاالنل  للابشكزللإاو ءلقللانللشلاوللب.لع لشفشلةزاسللااللسلااللالسلا جحسلل قللشإلاك الس

لا لالشبسل للشلاكالللجلسلشلااللالسليأحلثلشألج زةلزللللللمةلواس  لشللشألة ة لشلااللنكإلالبةس

ل(.www.edutrapedia.illaf.netص  سل)لشآلل لشلح ةلط اسللل

 : الدراسة مشكلة

لل للللل لشللبشةلس لشلالشل لاصالف ل   لشلاا ج ل لشلةبلعاقللن لشلاغلب لالشكيس لا  لشلالبة  لشلاا ج لاك 

للةاولعلاحقلقلشأل لشفلشلابيللسلشلا لا لوأا  لشلااإلطلالاحقلقلع لشفللمشلح  إل  لشلاجااا ل

عاهلطلالشلبغنلا لشلج لللشلحثلثسلشلا لايتل  للزشبةلشلابيلسللشلااللنلشلاا السل  لشقابشحللإالشلاجااعمل

لزشإة ة ملشألة للللشلك للسل  لاقللنلاصبج للشلالبلسل  لاصالفلاقببشللشلااللنلشأل شلق لبللا 

http://vb.naqaae.eg/naqaae8104/
http://www.edutrapedia.illaf.net/
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لاقالسلشلااللا ل لاقالسلشلااللا للآلبشء لاق  لشلي حثسل.لإلاابيلاقللنلا لة لا حصللماالا لا لة

لشلاةاصلاس لشلاقللن لشةاا بة لشلااللنللميالل لشلااللا لللابحلس لاقالس للا لة لشلاالن لطا  ب لاواإ لشلا 

لشألة ة لشآل للشل  نم لشلااب س لللاويلقلشلاالل لللالس: لعحإلم لااضا للشلاوكةلللشةاصلشن لشللاقللن

لشلااللسملشلو للسملشألطا إل:طا  ب   لشلاللشالسللشلاةحظسمللشألاووس لشلاا بةس لع للكتلك لإال .

لشحلةل  لشلاةحظسلشلا للسللعلشةطلاللشلاا بةسلشلاللشالسللااللسلاقللنلا لةلاقالسلشلااللا للاقا ب

لشللق ءشلليلا نلليل لشلاالال لاتكبللطقلشلاوب ل لشلابيللل لللطاللاق يلسمللاةحظسليالللللل لا اسلشل

ياضلشلوك لىلشلاللشالسلا لقيإلشلاالال للاقا بلشإلج يسلطلالع لاؤ ةللشلاالال للاص   ا نل

لللاا  جل للالل لا  للاا   لة يقً م لتكب لكا  لللاالن للالل لاا   لشلااللا ل لاقالس لالبلس ل   لصيبشا ن

لشلا لل لشلااللا لللعة للللشلاقللن لاقالس لع لاجبيس لكا  لشلاقللنم لج ءلي ةاا بة لحةللا  جللالظل   

لحللثس.لليةلواسلطا  لا لزل

لشلاقللنلللللل ليا لع لاوللبلاا  جلاقالسلشلااللا لل)شلح ةلل(للالقفلطلالشلااللا للشلا للقلا  

ا لةمللي لا ل لشلال إلالاص تلشلقبشبلشلاا ةللحلإللقسلشلاا ج للشلا لقلللظ ب  لشلو لللا ل ت لشل

إلالقبشبشللا للل  لاوللبليبشاجللاقببشللاقالسلشلااللا لملليا لع لشلاقللنلكا  لنلل للليل  لقلاسل

للاقالسلشلااللا لل  لشلحلقال لشألة ةلال ليةلواسلطا  للقا بلطلالعةلللللشحلل شلو ءمللشلاقللن

  بشللاالاسلي لح ةللملللقا بلطلالا لا لعة للللشلاقللنمل للاةحظسلعلشءلشلو لللي ةاصلشنلا

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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لاقللنل  لا لةلاقالسلشلااللا لل  لةلواسلطا  لا لشللبشةسلاق الشل الي للشلا لالشجهلطاللسلش

ل     لج سلاظبلشلاالال للشلاوب ل للابحلا لشلااللنلشألة ة لشألللاللشلث الس.ل

 : أسئلة الدراسة

ل: شآلالس ت لشللبشةسلشإلج يسلط لشألةئلسللح للللل

ل اسلطا  ؟ا ل الي للشلاقللنل  لا لةلاقالسلشلااللا للا للج سلاظبلشلاالال ل  لةلو .1

لةلواسلطا  ؟لشلاوب ل ل  ا ل الي للشلاقللنل  لا لةلاقالسلشلااللا للا للج سلاظبل .2

  ل الي للاقللنلا لةلاقالسلشلااللا لل  ل ( α = 0.05) لاللسلإح  ئلسلللجلل بقلتل إل .3

 لااغلبلشلجاس)لاالنملاالاس(؟لةلواسلطا  لا للج سلاظبلشلاالال ل  لةلواسلطا  لاازى

  ل الي للاقللنلا لةلاقالسلشلااللا لل  ل  ( α = 0.05) لاللسلإح  ئلسلل بقلتلجللل إل .4

لشلاالال لاازى لاظب لطا  لا للج س لشلااللالسلللةلواس لحلقسللابحلس لشلاالن) شلا لللبسل ل  

 عللاملحلقسلث الس(؟

  ل  ل الي للاقللنلا لةلاقالسلشلااللا لل ( α = 0.05)  إلالجلل بلقلتشلللاللسلإح  ئلس .0

قإلع-ل0ملل0لعقإلا لل1ةلواسلطا  لا للج سلاظبلشلاالال لاازىللةالشللصيبا نلشلالبلةلسل)

ل؟)  ا ل لقلةالشل11لمل11ا ل

  ل الي للاقللنلا لةلاقالسلشلااللا لل  ل ( α = 0.05) لاللسلإح  ئلسلللجلل بقلتل إل .6

ل؟))ح ةللملا لةلعصبىلللاص صاازىللشلاالال ةلواسلطا  لا للج سلاظبل

ل
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 : هدف الدراسة   

 الي للشلاقللنل  لا لةلاقالسلشلااللا لللوليسلشلابحلسلشألة ةلسلااب سل ت لشللبشةسلإلالل ل للللل

ل.  لةلواسلطا  لا للج سلاظبلشلاالال للشلاوب ل لشلابيللل 

 : أهمية الدراسة

لج ايل للا لع الا  اةاالل ت لشللبشةسلللللللل

ل لشلاظبي: لشلج ال ل ت  لاة ن لط اسلقل لشلابيلس للشلاكايس ليص  س لشلاا الس لشلاكايس لإثبشء ل   شللبشةس

ل. ملا لصةإلشإلو بلشلاظبيللا لةلاقالسلشلااللا ليالضلتلجلللللالللي ل  ئلة

لاايبلا لع نلبك ئزللطا  بلشلاا  جل  لاج حلشلااللسللشًلصةإلاا لل  لطا بلا للشلج اللشلاويلق :

ل: إلع لا للل ت لشللبشةسلشآلا لؤالللشلابيللسلل للطا بلشلاقللنم

 لشلااللا لل  ل لاقالس لا لة لاقللن لعثا ء للاابفلشل الي للشلا لالشج  ن شلاالال لياة طلا ن

ل.شألة ة ابحلسلشلااللنل

 للثغبشلل  لجلشالل لةل للاح للس لشللبشةس ل ت  لاا ئج لطلا للولال  لحل  لشلابيللل  شلاوب ل 

ل.شلااللا لاقللنللا لةلاقالسلشلاقصللشلق لبلشلتيللاابيللة ئإللعة للللشل

 لشللبشةسلع ل لشلاا السلحل لااأكللا لصةإلاا ئجل ت  لشلابيلسللشلااللن لشلاا  جل  للزشبة لشئبة

لعابشًل لاا لجاهل ا ك لشلااللا للملايغ  لاقالس للا لة لشلاقللن لطا ب لطلاللمل ل للابال شلتي

لشلا لة ل ت  للاصبج ل لاا  لمشلاةحظس لاحةل  ل   لاة  اا   لثن لشلااللا لللا  لاقالس ج

 . يإلص إلطا  بلجلللةلطلالطاللسلشلاقللنلل ت لشلا لة
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 : حدود الدراسة

ل: ت لشللبشةسلطلالشقا بللل

ل.االا لاقالسلشلااللا لللشلاوب ل لشلابيللل لشلحللللشليوبلس:

ل.اح  ظسلشلي واسلشلحللللشلاك الس:ل

ل2114ل–ل2113ا  لللا نلشللبشة لصةإلشل  إلشللبشة لشلث ا ل  لةلواسلطلشلحللللشلزاالس:

 : محددات الدراسة

للللل لشلا  للثي للشالةاي اس ليلالاللل لق لشللبشةس لاا ئج لااالن لشلغبضمللعطلا  لاحلل لل تش شلي حثس

لمللشلاجااا للشلاا ثلس.لي لالاسللاجااعلشللبشةسلشلاةحليسلااه

 :الدراسةمصطلحات 

للشج   لشلاالنللي حثسليأا  لشلاقي للعللشلالشئقلشلا ل:لااب   لشصعوبات تقييم مادة تقنية المعلومات

لاق سلي للبجسلشلا لةلح إللم  لاقللنلاا ج للشلوليسلشلاظبلسللشلااللسل  لا لةلاقالسلشلااللا ل

ل.ل تشلشلغبضلعطللطلل  لشلاةاجلللطلالشالةاي اسلشلا ل

اللنلشلاا السلطلالوليسلشلابحلسل:ل  لا لةللبشةلسلاقببةلا لقيإللزشبةلشلابيلسللشلاتقنية المعلومات

لشألة ةلسل)شلحلقسلشألللامللشلث الس(للااا لإلالضلط للص  سلي لح ةللللكل لسلشلاا اإلااه.

  لاظ نلااللا لالاهلطوبلةالشللللاكل لا لابحلال ل ا :لشلحلقسلشألللالالمرحلة األساسية: 

للش لشألة ة م لشل فلشلبشيع لشألة ة لحاا لشل فلشأللإ لا  لشل فللايلع لا  للايلع لشلث الس لحلقس

لشلص اسلشألة ة للحاالشل فلشلا وبلشألة ة للايا  لاي وبةلشلابحلسلشلث اللسللالا  لةاا  .
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لعصبىلك لبل ضل لللشل لزل ءملمعلمو التخصصات األخرى:  للبشةلس للالشل لااص  ل  لاالال   ن

 لالشللعصبىلانلإطلشل نللالبلي نللاأ لل نللاقببلاقالسلشلااللا ل.

ل
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 الفصل الثاني

 النظري والدراسات السابقة األ دب

علاًلمللياقالسلشلااللا لصل لسلاظبلسللياضلشلالضلط للتشللشلاةقسللاا لإانل  ل تشلشل  إل

لثنلشالااق إلإلالشللبشة للشلة يقسلتشللشل لسلث الً .للل لا للأا لالضلحللكإلتلك:

 دب النظري:أولا: األ  

للاا للللشلالضلط للللقللللللل شولاللشلي حثسلطلالشأللللشلاظبيلتشللشلاةقسليالضلتلشللبشةسم

لملل لا للل لالضلحلتلك.عة لللللعللشللشلاقللنلشإللكابلا ملع الا ا مللللشلاقللنشآلالس:لا  لنلشلاقللن

 مفهوم التقويم والتقييم:

شأل ك بلعللشلجلشاللعللشالةاج ي لللاقللبلإ لشبلحكنلطلالقلاسلشألول ءلعلليأاهلل:لاقللنلابفلشل      

الىلك  لسل ت لشألول ءللّلقا  لل  طلّلا  ملطلالع للاّنل تشلشلحكنل  لضلءلاةالىلعللاحّكلعللاال بل

  لضلءلشلاةالل للشلاحّللةلا لقيإلاثإ:لضالفملاقيلإملجّللملجّلللجّلًشمللشلو للااّل .لللاّنلاقللنل

لااا ز لم لشلاقللن للابف لحل  ل   لشلابيلس لاحقلقلليأاه   لالى لشللقلفلطلا لاةا لف لشّلا  شلاالّلس

لعة للللللة ئإلااللاّلسمللملالىل  طلّلسلشليبا اجلشلابيلّيليأكالهلا لاصولوللاا لتلمشأل لشفلشلابيلّلس

ليل لاقللنليا ءلطلالتلكل  لشلاوصلصلزلللط لشلاقللن ل  لاقللنل للشألطّنلل. لااللإللشإل ةحليال لتش

 لاقللنلإ لشبلحكنملعّا لشلاقللنل  للااللإ.لطلالع لشةاصلشنلشلاقللنل  لكثلبلشلاقللنمل اإلا للشألو

ل  ل للشلا  ئّلس لشلا  ّلس لشلاااّلال  لشصاي بشل ل   لح  إ ل ل لكا  لشلاقللنم ليه للق ل لشلاج الل ا 

ال ملللةاثاالشلالشبسمل ا ّاسلشلااّلنلاالّقفلطلالإ لشبلشلحكنلطلالشلاااّلنللل لاا لجسلشلق لبلط

ا لتلكلشالصاي بشللشلو بّلسللشّلا للح لإلياضلشلااّلال لا لصةل  لاا لجسلشلق لبلطاللشلاةالتل
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لطلال بضل:لاك لضبللشلاث إلشلا ل ليل لشلا  لال للالضلحلشلاةقسلل.لاقللنلشلاةجلشلاا ةللل ن

مل  تشللاا ل(011)لبجسلا لل(01)طلاللشلو لل ح إللألحللولياهمعّ لاالاً لا لق نليإجبشءلشصاي بل

للاةالش ل  لشلاح لإمللالللاا لولئً لاحّللًشلا لحلثلشلا ّلقلعللشلاأّصب.لللالضلحلاااال ت ل قل ةً 

إّاهللةاحّقللبجسلاقيلإل  لضلءلاةالل للاحّللةلا لل لقلإياالّلسلشلاقللنلللقلنلشلاالنلشللبجسل إ ّل

ل لاةالى ليااللإ لشلااّلن لق ن لإتش لعا  ل  لل للشلوقيإم لجلشاللشلقّلة للالطلن لجلشاللشلق لب لش  ةح

 .(2112)طةنملاةالش لشلاح للّ ل إّاهللقلنلياالّلسلشلاقللن

لشلاقللنStufflebeam)للابفللللل ليل ا للعللل( للا ةلب لجاعللا الفللاحللإ ل"طاللس ليأاه إجبشئلً 

لإ لشبلحكنلعللقبشب"لااللا لل)كالسللكل لس(لط لظ  بةلعللالقفلعللةللكليق للشةاصلشا  ل  

(ليأاه:لطاللسلاقبلبلقلاسلشلو ءللكالاهل2112لاب هلوح اسللشلاج بل)ملكا (041مل2112)احالمل

لملا لفلإلالشلحكنلشلالضلط لطلالشلااإلشلاقلنلياحللإلشلااللا للشلاالةبةلطاه.

احللللشلاةالىلشلااب  لمل اا  لشلاقللنلشأللل لعللشلقيل لشلتيلل لفلإلالشلاقللنللقللااللللعالشتلللللل

لل لفلإلاليل  لالىللمشلاقللنلشليا ئ لعللشلتشا للشلقيل لللو للللاحللللا لعل لليلعللبشةسلاقببلا ؟مل

لل لفلإلالاحلللللما لاحققلا لع لشفلابحللسلللو لللعثا ءللبشةاهللاقببلا مللشلاقللنلشلاوصل  

لل لفلإلالقل سلالىلا لحققهلشلو للللمشلياليلشلاقللنلشلا  ئ لعلللاق ولشلقلةللشلضافلللىلشلو للمل

ل.ا لاصبج للشلاالنللاقببللبشة لا للشلاحللةلاةيق ًل

لعلل  لاج إللشلاقللنا إلللللل لا لاقالس للاعلظ لبلشلاللل لكيلبًشم لش اا اً  لشلااللن لشلاقال لاكالللجل 

االلةللشللشقعلشال ابشض للشلاالنلشلاكالللجلسل  لشلااللنل  لشل ابةلشألصلبةملاثإلشإلاابالللشللة ئولشلا

لصةإل لا  لللااالال  لشللبشةلس لشللحلشل لعل لشلاقببشل للاقللن ل"وبلقس ليأاه للابف للشلتي شإللكابلا 
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ليحثل للآلل ل لإلكابلالس لاكاي ل لا  لاحالله للا  لشإلاابال لكويكس لطلللةم لاكالللجلس اةاحلث ل

  للنك  لا لياللععةللبةلنملةلشءللشلويك للشلاحللسللشلح ةللللة ئوهلشلاااللةلا ل لللل لبل

لل لهللاك لشلا  طإليل لشلاالنللشلااالال لا لج سلليل لشلااالال للياض نلا ل شل  إلشلالبة م

ل)إةا طلإمل لشلااللنل  لضلءللل(2114ج سلعصىىبى" للقلليالللشليبشاجلشلااللالسل  لاج إلاكالللجل 

للل لشإللكابلا م لشلاةاحلث لللص  سليبشاجلشلاالن للتلكلليل  ل ت  لالحسم شلا لع يحلاقللا  لضبلبة

ل ت لشليبشاجلإلكابلالً .لاقللنالىلا لاحققلا لع لشفل ت لشليبشاجمللي لا ل لظ بللشلح جسلإلال

ل)للابفللللل ل2112شلغبلل ل222م لويك لللشلاقللن( لالظلف لطاللس ل" ليأاه لشإللكابلا  شلااللا 

لشلاا للشليباجل ل لشلكايللاب لي ةاصلشنلشلااللا لللاج لزشل لشلا  لب لشلاااللة لشلااللالس للشلا لة للالس

ل للة طل ليا  لشلوةل لشةاج ي ل للاحللإ للاجالع لشلاقللن لاأثلبشلللشلاالنلة ئإ للاحللل لاا قوس طلا

شليبشاجللشألاووسلي لااللسلشلااللالسلللل لإلإلالحكنلاقا لق ئنلطلاليل ا للكالسلعللكل لسلااالقسل

لي لاح لإلشللبشة ".

 والتقييملتقويمأهمية ا

لالاريويلي لاطولرلاراي طً للعكثب  لالاالالسلالااللالسلالااللسلإاراحلأ ملانلالطليسلاالملاقولمللاد    

لالاصال سلي لة  ا  للالاريولسلاألاظاسلانكثلبلاللإللهلاةاالالذي لالق ئالنلااك لالا لالوةللسل  وم

للاةاول تلاةءاا  لوادىلالاا ج تلحلثلانل ا للا  لطلالكنالحلانلوالااللمللنالاالطاللسلطلا

لالاااددةلوا  راا ملوقدراا ملوااو ملالطليس لالحدلثليا  واهلالاقولملإن. لالاقللديلال  ملاج وزل

ليدرج تلاق سل ردلسلا  راتلأول روقلانلالطليسللدىلا لإظ  رلطلالالق ئمشلوليسللاالملاقللمللااللس

لالالل لالا كلرلياالل تلارايطلقدراتلانلالطليسللالكهلا لاألغلبلحقلقسل  لااكسلاللاطاي طلس
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لانلالطليسلااكنلا  راتلي طاي ر  لالاوكةتلإوحلالقرارلوااص ذملاألحك مليلورةلطلالوقدرا م

ل ذالةاسلالاالوا تلاكاولوجل ل لهلأاةتلزانل  لمواةاجداا  لالااة رطسلشلاغلبشلاعللإالاا ا

ل.الا ر

لأةسلطلالق ئاسلواا جلسلحدلثسلاقولملاةاراالجل تللاضانلالجدلدلهيا جلالاريويل  لاقولمل     ل

لواصرج ا  لالاريولسلالااللسلجودةللضانلكإيوملالطليسلاالّاهلا لوواقعلحقلقسلطلالكزاراملطلالس

لل  لواا ج اهلالاالّملألغراضلالااالّمليلوغلادىلحلثلان  ,Marzano).اق اهإولاا  لّكاهواام

لل(2002

لانللاضااهليا لللااالملاؤورًالي  اهلاقولاهلةلاملالذيلاإلاج زلأولشءاألدللداحدلطلال ضةلللل

لالطليسلةلكلفلالا لوالاو رلعلوالاا قو تلال  لسلشأللشءلك ألةئلسل ذالالةاث رةلوادرلي تلأاوطس

لي   اةاول ا  للواقدلرلالطليسلإأطا لادرجللاحدلدلالاالملي  لةلقوملالا لشءشلاإلجرلطلال ضًةم

لأول ىالواقالي لاقولملالحدلثسلالاقولمل تىاوج ل ىلراطلذيىاللمىالاقوللاىلةاللوطللهلم(0221لم)الصللل 

لحقلقلسلاواقفل  لولقلة  لالااالملإاج زاتللاكسلالذيلالاقولملو ولمالحقلق لأولإاأل ل ل  و.

للواااالقلاسلذاتلا ا تل  للاغاةونلالطليسلإلجالاقولم لاو ك ايدو لاالّمط ت لمل ملي لاةيسم

لالقراراتلالاص ذلالاا رفلانلااةعلادىليلنلولوائاونلالالل لكلبالا لا  راتلالطليسل ل  للا رس

لالذيملالاأال لكلبالا لطلالالقدرةللدل مل ااطورل؛لالووا  لالا لالحقلقلسلالحل السلكةلالاولإلحلأو

ل  ولالحل ةلادىلمالاالّلطلالالط لبللة طدليا لشواحللل لواقد  لالاالوا تلطلالاا لجسللة طد م

لل(.2114ملللاقولملالوطا ل)ال رلقلوالااللملالاالمليلنلال لسللوثق



14 

 

لكإل ا لل تلااضااهليا لووطل مملوأدوااهلإاليدللالاقولملالةاراالج تلالاالالنل  ةاصدامللذالللللللل

لاقدرةلعكثبلل ماجاللوواقالً لمحقلقلً لالطليسلاالّمللااللسلاقولا ملإلجالاا  لإأة لاادرجلاةاراالجلس

للاقدلملطلا لإوحلالا قدلكلبالا لا  راتلانللدل ملا لإلظ  رللطليا ملاااددةلاالمشةابشالجل ل

لالطليسلانلااطلبلإاليدللالاقولملاةاراالجل تل ااظنلملاحاوىلانلطلل مللارضل لا لكةلالاو

للاةاول ت لكةلالاولإحلوا  راتلكلبالا لانطلل  لواإليداعللاطلق درلنلطليسلإللج دلواةاام

لل(.Svinicki, 2004الاالز)

ل  لإلللللللل لعة ةلً   لشلاقللنل  لشلااللسلشلااللالسللاثإليكإلعة لليهلللة ئلهللعللشاهلطا بًشللاكلاً 

لالصةلللطالل لل لطلالالىلجللة لشلحكن لحلثللاك لا لصةله للشلاالنم لطاللا لشلااللن ااظلاس

شلكوفلطاهلا لاق ولشلضافللشلق لبل  لتلكلشلاظ نمللاصبج للعيلاظ نلااللا مللاوللبلا للانل

ل ل إ ل لة س لاصالفلي لضبلبةلشلاقللنلا لثن للعللشاه لشلا الل للملعة لليه لالصاةفلااظلبللبؤلس اياً 

لشلاالن لطاللس لشلااللا للويلاس لاالني لاللش  للاقللن لااللا للا للشلوليسل. لشلا لاةاصلن لشلااللس  ل

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

يل ا للغلبلكالسلاثإلشلةجةلللااو شلااللا للي ةاصلشنللة ئإلشلقل سللغلب  لا لشألة للللشلا ل

ل(.2112ط لولياهل)لالحنملشلق  لسللاةحظ للشلاالنل

ويعلىاج إلشلااللنللاعلشلاقلنلل  لظإلشلثلبةلشلاكالللجلسلشلا لشقاحاللجالعلشلاج اللللاا  لي لللللل

لاج إل ل   لاولب لا  ل  حي   للا  لشلااللا لم للاكالللجل  لشالا  اللم لاكالللجل  ل   شلااةحق

لالكل لاويلق ل لطلا لعة ة  ليوكإ لاااال لحللثس للااللن لاالن لعة للل للظ لب لشلااللنم اكالللجل 
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لكاكل لا لاكلا ل لا لشااك سلتلكلطلالشلاقللن لك  لاليل ل ظ بلا للشلاكالللجل  لشلااللنم ااظلاس

لل.لابفلياكالللجل لشلاقللنلكاج إل بط لا لاج الللاكالللجل لشلااللن

لللللللل للع لشفلطاللس ل لة س ل   للشلاةاحلثس لياضلشلالج  للشلحللثس لل  للشلاقللنظ بللي ل اإ م

لسلشلاةاحلثسملعة للللللة ئإللعللشللشلاقللن.للشلا لاقلنلطلالشةاصلشنلشلاللللا لشألج زةلشلاكالللج

ل  لا للابفلي ةنلاكالللجل لشلاقللن.ل قللشقاحاللشلاكالللجل للاويلق ا  لكإلاج الللشلحل ةلشإلاة السل

لا لاكلا للعيلاظ نلااللا ملكا لعاهل لا اً  لأل لشلاقللنللاثإلاكلاً  يا ل ل  لاج إلشلااللنلمللاظبًش

لا لاج الللاكالللج للاج اًلل بطلً  لا اً  لا لشقاح نلشلاكالللجل للاثإلاكلاً  ل لشلااللنلك  لاليللعلضً 

ل.(2114شل للليمل)لاج إلشلاقللنلشلابيليللشلااللا 

للللل لشلاكالللجل  لا للجاللإ  للكإ لشل بللس لللح ج ل للاا ةيس اق اً  للش  لابلاس لعكثب لشلاقللن طالل ل

ل(:2112شلالةامل)شلااالال للشلاالال لطلالحللةلشءملحلثللاك للالكلشلاكالللجل لع 

للشإلاابالمللازللل-ع لشلكايللابم لاثإ: ل  لطالل للشلاقللن لكثلبًش للعللشللاكالللجلسلحللثسلا لل يأج زة

لغلب  .لحلثللملشلقالشللشلابئلسللشلاةالطسل ض ئلً لطيبلشألقا بلشل ا طلسملليباجل للشلاقللنلشلااللا 

للشلالشلل  لاا لتلطالل للشلاقللنليأة للللغ لشألج زة ل ت  لط لشصاي بشللشللبقسلاة ن لبلاقللللسلياللًش

للشلقلنلشلااا لة.

لشلكايللابللشلاقللنلطيبلل-ل لشلاقللنلياة طلة اة طلل  لقل نلعة للللاقللنلحللثسلغلبلاقللللسلاثإ:

شإلاابالمللشلاقللنلط ليالملليالكلشألةئلسمللشلاقللنللشةعلشلاو قمللشلاقللنلااالللشلقل ة لملإلالغلبل

لشلاقللنلشلااا لة.لتلكلا لعة للل



16 

 

لشالصال-ج لشلا الا ل لا  لااالطس لاجالطس لك الصاي بشللياالح لإج يا   للوبق لشلااا لةم لغلب  بلس

للللشقعلمللتلكل ل  لالشقفلحقلقلسللشقالسلحلسلعللالشقفلاح ك ة لشلا لاانل ل غسلا بلشا   شلا لبة

اكالللجل لشلاقللنلشلابئلسللشلاةالطسللي ةاصلشنلاقال للشلكايللابللشل للللليا لل  لا لإاك ا ل.لكا لاالح

إطلشللشصاي بشللاوبحلو  لً لطلالشلااالنلشلتيلالللالكلقلبةلقبشئلسلعللقلبةلطلالشلكا يسلكأو  إلا لقيإل

شلالبةسمللعو  إلشل  لفلشلااللالسلشألللاللشأل بشللشألالل لطالاً لشلتل لللةللللل نلقلبةلطلالشلقبشءةل

لشأل بشللملشلكا يس لللكتلك لطال ن لاحلب للكل  لشلتل  للشل الل  لشلقبشءةلللللل ًلشلا الل  لإلا لشلح جس لل 

لشليلللسل لقلاللشلحللإ لقل لشلاكالللجل  للاا لع  لل تش لكأ ح للشل ا ط لللشلحبفلشلللللسم لشلكا يس

ليوبقلللة ئإل لااكاً  للك لاقللا ن للن لشلتل  لشأل بشل لالكلشل ئ للا  لشلا لاكاللا لاقللن شلاا ةيس

لنلشلااا لةلشلا لاوابولشلقلبةلطلالشلقبشءةللشلكا يس.شلاقلل

كا لاة طلل  لطالل للاقللنلشلااالال للشأل بشللشلا وقل ليلغ للعصبىلاصالفلط لشللغسلشلاقلاسلل-ل

لشالصاي بشلملحلثللاك لليباجل للشلاقللنلطيبلشلح ةلللع لاقلنلابجاسل لبلسلألةئلسلشالصاي بل ي  

مللي لويعل إ لشلاوكةللشلااالقسلي صاةفلشلاا ا مللالشصإلشلاابشل  للإلاللغ للطلللةلعللااالطس

للاي ل لشلاااال  لابجا للشألةئلسلا للغسلألصبىلةاظإل  لح جسلإلاللبشةسللحللإ.

ل اح زلشلااالال لطلالشلا  طإلشإللج ي لاعلشلصيبشلللشلصيبشءل  لشلاج اللللشلالضلط للشلا لل- ى

للل نلياغتلسلبشجاسل لبلسللاةاابة.لل  ل تشلشإلو بلق نلشلي حثل ل  لللبةلا  .للتلكلا لصةإلازل

لياجبللل لشألابلكلسم لك لل لبال  ليج ااس لشلوةل للشصاي بشل للشلاا للب لشلاقللن لليحلث لشلقلا  شلابكز

لاحللللالىلقلبشا نلطلاليا ءللابكلللااللا للجلللةللمشةاصلشنلويكسلح ةي للآللسللاقللنلشلوةل

يلشتلصبشئولطقللسللياضلشلا   لنلحلإلعيلالضلل تلللبةلاهملحلثلاا لللشلقلبةلشلوةللطلالإحلشثللش 
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شلجزئلسمللقللشةاصلالشلا سلشلاكالللجل للاقللنلكلفللكاوفلشلوةللشلااللا لمللكلفللاا لال لاعل

لشآلصبل مللكلفللاقلل لاا ئج نلللالش لل ل  لاكاو  ا ن.

ا للجللطلالشلابيللل لشال اا نلياقللا  لمل   لاة طلل  لاغلبلشلقلبشلللشلةا لللشلص  ئصلشلل-ل

اقإلاحلبلشلاقللنلا لقل سلقلبةلشلااالنلطلالح ظللاتكبلا للاالاهللشصإلحجبةلشللبشةسملإلالقلباهل

طلالاقللنللاويلقلالكلشلصيبشلللشلااللا لمللا لثنلااولللشالصاي بشللا لشلااالنلشلابكلزللشل  نل

قللثلقسلشل لسلي لالضلتملاللااااللطلالاجبللح ظللابللللشلااللا ل.لياااالشلاالقللشةاصلشنلحق ئ

ل  لشكاة لل لطلالقل سلقلبشللوةي ن لشلاقللنلةلفلاجاإلشلابيللل لعكثبلقلبة آصبل إ لاكالللجل 

لشلااللا للليا ئ  للشةاصلشا  ل  لةل ق للق ئاسلطلالشلاااا.

إلاك ال للشلاقللنلشلابيليل إ ل ا كلياضلشلقض ل لشلا اسللط لاً لجلللشًلل احللاعلع لشلاكالللجل لللللل

ا للنللاالكللشلا لااابض  للاالقلاة ب  ملا لع ا  لع ل ت لشلاكالللجل لالللاك لشةاصلشا  لي لويع

لشلح ةي لللشلكايللابل  لشلاقللنلطلالةيلإل شل بللشلتيللةاصلا  لاقلا للتلكمل  ةاصلشنلاكالللجل 

يإلةاكل لي لضبلبةلعكثبلاحلزًشلل ئسلشلوةللشلتل للاقال لشلاا اإلاعلالكلشلاقالسلشلاث إلبيا لاكل مل

طلالحة للشلوةللشلتل لللل نلصيبةلقلللسلعللللسلللل نلصيبةلاولقً ل  لشلاا اإلاا  مللطلالتلكل

بل إ لالكلشلاقالسلا للنلاةااللإلالا  لبلالضلطلسللحل للسلمل إا  لةلفلاقلللي لضبلبةلإلالإ لش

للللللعحك نلاضللسللغلبلالضلطلس.ل

 تشلإلالج اللع ل ت لشلاكالللجل لغ ليً لا لاكل لاكل سلا للً مللاحا جلإلالا ق للا للسلكيلبةلللللللللل

الللقلىلطلالاحال  لكثلبلا لاؤةة للشلااللنليكثلبلا لللإلشلا لنلشلا ا .لكا لع ل ت لشلاكالللجل ل

للا لصيبشء للجلل لعلضً  لاقللنلةلفلاةالزن ليبشاج لإلاا ج لشليباجس لعطلالاةالىل   لطلا اص  ل 
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لشلاصال سل للاا ةللشلاةالل للشلاقللس لشلاج اللللشلاص   للشللبشةلس لاا ةللك  س للااولبة ااالطس

ملللا لك اللا لةلاقالسلشلااللا لل  للللشبةل للاواإلجالعلشلقلبشلللشلاالل للشلاقللسلشللال للشلالل 

ي طاا ل  لطلالشلا حلسلشلاويلقلسللشلابكلزلطلالشلا  بشللشلااللسلشلاصال سل  للل  لو يعلص صشلااللنل

سلالشج نل  لحل ا نملل تشللايحثلشلاكالللجل لشلا لااك لشلوةللا لإاا جلاو بلعللحإلاو كإلحقلق

 (.2114شلااولا لشلاي حثللهلوبقلص  سل  لشلالبلسللشلقل سللشلاقللنل)شل للليمل

 اإللكتروني: قويمالتأساليب وأدوات 

لعبياسلعة للللعللعللشللاةاصلنل  لاقللنليبشاجلشلاالنلشإللكابلا ملل  :ل(2112لحلللشلغبلل)للللل

 ل ل  للولللاىىىىى لشلوةللشالةاج يسلطلالشةاي اسلاحلليبشاجلل:شالةايل ا لللشللبشة للشلاةحلس

لكيلبلي لا لشقلس.طلالاا ئجلااةنلإلالحللللانلشلح لإشلااللنلشإللكابلا مللاا  ل

 للانشلاق يةللشلوص لس للا لصةل   لشةاج ي للل: لشليبا اجل  لضلء لطلالالىل ا للس شلحكن

لشلوةل.

 ل ل  للانللضعلشلوةلل  لالشقفلاا بةسللاويلق للطاللسملل ل  للانلل:شلاةحظسللشلاويلق

لةحظس.اشلاةحظسلالىلشلاقلنل  لا  بشللشلوةللعثا ءلشلاا بةسلي ةاصلشنليو ق لل

 ل  لا انليألشءلشلو لللكةللكلا اجلط لكةللااب  لعللل:شالصاي بشللشلاح لللسلشإللكابلالس

لا  بيلحققهليالل ابةلاالنل  لشلالشقفلشلااللالسللشصإلق ط للشللبشةسلشإللكابلالس.

لشلازلز)ل لطيل لشلاقللنل2111للبى لعة للل لصةإ لا  لشإللكابلا  لشلاالن ليبشاج لاقللن للاك  لعاه )

للكابلا لشلا للس:شإل
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 .لشالااح ا للشلق لبة:للل  لاقلسلقلبةلشلااالنلطلالشةالط ءلل  نلشلاا بف

 لشلاق للس لشالااح ا ل لط إ ل: لاةالى لاقلس لشلااب لسلل   لشلقلبشل لاا  للما  للاالق لا  لص  س

لي لا كلبلشلا قلللشلا كلبلشإليلشط للشاص تلشلقبشبشل.

 للابفلي لحق ئللشإلل:ال  للشإلاج ز لكابلالسملل  لاجالعلااظنلألطا إلشلوةللشل  ل سلعللا 

لتشللشالباي ولشلاي وبليالضلط للشلاحالىللانلاكللا  لط لوبلقلشلااالنللاحللإوبشفللالجلهل

ل.شلاالن

 للل انليقل سلقلبةلشلااالنلطلالعلشءلا  بشللاحللةلعللإاج زلا اسلااللالسلاحللة.ل:شأللشءلاقللن

 لشلا لصلللاك لإجبشءلشلل:شلاق يةل لشإللكابلا ليوبلقسلازشاالسلي ةاصلشن لشلاالن اق يلسل  ليلئس

لشلاكاليسلعللشلاةالطسللشلابئلسلا لصةإلاؤاابشللشل لللل.

 لشلااالنلي ةاابشبلط لعلشئهللااإلا لا لشألطا إملل:شلللال ل ل  لطي بةلط لاق بلبللحا ظلي  

لشليا ئ .لشلاقللنلااللا لعللشلل

 (علبشقلشلااإلpaper work.)ل

 (شلاأاةللشلتشالسلpaper reflective).  ل

 (طلللابشللشلاو بكسلfigures participation learner.)ل

 (اقللنلشلزاةءلassessment peer.)ل

 (شلاقللنلشلتشا لlearner self-assessment.)ل
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(عاهللاك لشةاصلشنلشألة للللشلا للسلAmanda, et al., 2006, P:135بىلعا الشللآصبل ل)الل

ل:شلاقللن  ل

 .لشالصاي بشللشلاظ السللغلبلشلاظ الس

 . لشلاقللنلشلتشا

 .لشلاق يةل

 . اةحظسلشلااالال مللشلاغتلسلشلبشجاسلا لشلاللبل للشلاوب ل 

 :  أداء الطالب تقييممستويات 

لاياً لللاةاول تلالا للس:للعلشءلشلوليسلاقللنلاكنلا الفللللللللل

 ول دفلإلاللدرلسىالاىإلنلقيكلوللم  ليدالسلالادرلسلللعلشءلشلو الايدئ لو ولاحدلدللشلاقللن

ل.ل(2111)لقاللإمللانلاالوا تلوا  راتلوااج   تلوقلملشلوليساار سلاةاوىل

 ل لإلشلاقللن لول دف لاقىاليا ئ : لالاا لجىا لواإل ىدلم لةحىس لم لاالم لاقدم لاا ياس لعثا ءلشلوليسو و

لالاةاصداس.لإلسلالطرائقلواألاوطسلوالوة ئ  طللإلحوشلايكبةللي لااللا لوإادادلالاالمللالدرس

 ولملى لالاقىوالا لأظ ر لمالادرلسلعثا ءالاوصل  :لو ولاوصلصل اوي تلالاالملل  للشلاقللن

لللللللللللللللللل. ئ لالة يقىاليا

 لال  ىالا لشلاقللن لالادرلسلأو ل  لا  لس للام لا  لو ولغ ليً  لالدراة لإل ئ : لالا م لأو الدراة ل

 (.ل2114)لشلللةبيمللأيلحدلاملاحقلقلاأل دافلالااللالسلالاحددةلإلاللاحدلد
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    تقنية التعليمومفهوم تقنية المعلومات ل

ليأا لاابف للللللل لشلااللا ل لا لل اقالس لشلااللا ل لاا لجس ل   للشلاقالس لشلالالس لشلااب س اويلق ل

اجالطسل(.ل  لحل لااب   ل2989)للاسمللحلثلشإلاا جللشل ل اسللشلاصزل للشالةابج تلي لوبقلشآلللس

لطنلعللاةللبلعاظاسلللا الإملللاوللبملللا النمللللبشةسملليأا  مل(ITAAاقالسلشلااللا للشألابلكلسل)

ل لشلحلشةللم لطلا لاااال لشلا  لللشلااللا ل لشلح ةللم للطا ل لاويلق ل لص ص لاقالسللليوكإ ا ان

ل للاحللإم لشليباجلس للشلاويلق ل لشلحلشةلل لي ةاصلشن لاصللشلااللا ل لللزل م بة إمللللساا لجللحا لسم ش 

ل(. (International Trial Attorneys Association, 2014لااللا للشآلا لشلشةابج تل

لكابلالسللاا  ل"اويلقلشلاكالللجل للشإليأا  :لشلااللا للل قللطب للاقالسااظاسلشلللاةكلللعا لللللل

قلاسلإلاا جلشلااللا للشلاا ظبلسللشلبقالسلشلكايللابللشألقا بلشل ا طلسللغلب  لا لشلاكالللجل للشلاا

للملشةابج ط  لملاصزلا   لإل  لاك   لا  للاقل   ل  للصب.آلالزلا  م لا ولح لللج ء اابلفلق ئاس

ل لشلكاللس لشلااللا للللاقالسشلحكلاس لشلااللا ليأا   للالزلا  لملاا لجا  لم"شقاا ء لاوب  للملاصزلا  م

لشلا لس لشلاصال س للشTextual  ل لب   لPictorialلا لبةم للشلبقالس لعج زةل يلةلNumericalم وس

ل.Telecommunicationsلكابلالً للاجاعليل لعج زةلشلكايللابللعج زةلشالا  إلا لياللإاااإل

 تكنولوجيا التعليم 

لللللل لشلااللنعا  للاكالللجل  لاا   لطلللةم لاابل  ل لل   للبلل ل  ل قل لشلاكالللجلس لشللة ئإ لكإ يأا  

للالسلا :لعج زةللآالللحللثسمللعة للللالبلس؛لي لفلزل لةلقلبشللشلاالنللشلااالنلطلالشلااللسلشلاا

لشللة ئإللشألج زةللشألة لللللللاابفلعلض ًل(؛ل1111مشلا  طإلاعلشلااللسلشلااللالس)طيللشلاجلل يأا  

قلع لشفلااللالسللشليبشاجللشلاااج للشلالالسلشلا لاحاإلشلبة لسلشلااللالسللااقل  لإلالشلااالال للاحقل
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لاابف(.ل1111ملاحللة)ةللا   اا جلثنلشةاصلشنلكإلجلللل  لاج إلاكالللجل للكا  لا النللش  يأا  

شلااللنمليغبضلاحقلقلعق ال ا للسل  لالشقفلشلااللنللشلاالنللحإلاوكةللشالصا  صلشلااللالسل

عللو ءلجللللا للج سل قللطب   :ليأا  ل كبةلعللطاللسلعللاويلقللصالسل(ملعا 1112لمشلوبق لي)

اظبلشلاايا للهملكيلشئإلجلللةلااثإلحللاًللاياكبةللاوكةللشلاظ نلشلق ئنملاا للؤليلإل لاغللبلاحاللل

للاحقلقل لشلاظ نم ل  لاحةل  لل ا للس لك  ءة لعكثب ليحلثلل يح لياضلاكلا اهم لعل لكلهم لشلاظ ن   

لشحال ج ل للاليلس ل1112مشلاجااع)صالسلع لش هم لعلض ًل(؛ لااظلاسلللاابف لإلا للولب لا  لن يأا  :

يلئ للااللالسمللليباجل لملللااك السلاواإلكإلا ل للجلللل  لاكالللجل لشلااللنلا :لعج زةلااللالسمل

لعةسلطلالس لطلا للك  ءا   ل ا للا   للزل لة لشلااللالسم لشلااللس لاةالى للب ع ملشلاج ب)لعة للللطاإ؛

لل.(1119

للاك لشلقلل لأإليلا لصةإلشلاابل  للشلة يقس لشلااللن لعللاكالللجل  لااللا لل   لاقالس اظ ن

لحإلاوكةاهمللمي لفلزل لةلقلبةلشلاالنللشلااالنلطلالشلاا اإلاعلشلااللسلشلااللالسك اإللاقإلشلااللنل

ليوكإل للشلااحبكس للشلا لبة للشلاةالطس لشلاكاليس لشلااللالس لشلاثلبشل لا  لطلللة لعاا و ليل  لجاع

لحقلقلع لشفلااللالسلاحللة.لكابلا مللاك لالظل   للاإ

ل لشلللبللقل لالال للع يحل لشألصلبةم لشلاقلل ل   لشلااللالس لشلاقال ل لشةاصلشن لع الس شزلشلل

(.لإ لشةاصلشنلشلاقال لل  لشلااللنلRay & Warden,1995شلبئلة ل  لطاللسلالبلسلكإلشلوليسل)

لشلا ح لا  لةلشء لطلل ن لشإللج يل للشلا لاالل لا  لشلاللل لل   لشلوليس لعللاع لشألك للالس لعل لشلا ةلس لس

ل للبشةس لاثإ لكثلبة لطلالس للبشة ل لتلك لعثيال لاثلا  لشالقا  للس. لعل  ,Chisey,2000شالجاا طلس

Rowe, 1994,  Milon, 1997, Weber & Demchak, 1996. ل 
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كا لع لشةاصلشنلياضلشلاقال للشلااللالسلك لح ةللشآلل لاثًةللهلللبلكيلبل  لص ضلشلالابل

 ل  لشلكثلبلا لشليبشاجلشلاةللسللشأللا لللSoftwareللللىلشلوليسملحلثلاال بليباجل لللشالا ا ال

لشلالابل لا لحلة للي لا ل لاص فلكثلبًش لشلوليسم للشلةبلبل  لا لسل ؤالء لشلي جس لشلا لالصإ شلجاللس

ل لةلي  لعل لإلج ي  لكاازز لشللةللس ل ت  لشلاالال  لا  لكثلب لليتلكللةاصلن لللل نم لشلا ة    للشلقلق

ل  لطةجلكثلبلا ل لشلاقال للشلااللالس لا لشللبشة لل  طللس لعثياللشلاللل لكا  االلإلةللكلشلوليسم

ل (Hawsawi,2002) شلاوكةللشلةللكلسللشلا ةلسلللوليس

للقةنلياضلشلي حثل لشلاقال للشلااللالسلإلالقةال لبئلةل ل ا :ل

"للا لعاثلا  لشلح ةللشآلل لليبشاجهلElectronic Technologyشلاقال للشلااللالسلشإللكابلالسل"ل-ع

ل لطبضلشليل ا ل للج  ز لشلك ةللم للاةجإ للشل للللم لشلااللا م للشلال زلل  لData Showشلاصال سم

للشآللسلشلح ةيسللغلب  لا لشألج زةلشلك بي ئلسللشإللكابلالس.ل

ا  لشلةيلبةمل"للا لعاثل"Non Electronic Technologyشلاقال للشلااللالسلغلبلشإللكابلالسلل-ل

شلكا لملشل لبملشلاجةا لملشلللح ل..للغلب  لا لشللة ئإلشلااللالسلغلبلشلك بي ئلسلعللشإللكابلالس.ل

لا للقةنلشلاقال للشلااللالسلشلص  سلإلاليةلوسلعللة لسلشالةاصلشنملاالةوسملااقلةمل ل ا كلعلضً 

للولللةلشلااقلل.ل

  تقنية المعلومات وتقنية التعليم  الفرق بين 

صللالصلاك لاقالسلشلااللا لللاقالسلشلااللنلا لصةإلشةاابشضلشلاابل  للشلص  سليكإلا لللللل

ل(:2116)شلاي للهملل  لشلاق ولشلا للسل ا شل بقليلا
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جزءًشلشلث ا لا  لنلاكالللجل لشلااللا للعكثبلوالاًلللشاة طً لا لا  لنلاكالللجل لشلااللنملللوكإلل-1

ل.شأللإلا 

لشلااللا لللبايولعة ة ًلا  لنلاكل-2 لشإللالللجل  لشالا  الللا لياللطلي ألج زة لالكابلالسللعج زة

لجهلشلاحللللل  لاقلاا  لشلكايللابمليلاا لا  لنلاكالللجل لشلااللنلالللبايولياثإل ت لشألج زةل قوليإل

شلااللنللشلاالنلاهلطاللسلشلاويلقلشلاي وبلشلاا ج للشلااظنللشلاااظنللاظبل لللاا ئجليحلثلطاللا لإ

لشبا  للاوللب  . اا ج  للاصولو  للاا لت  للش  للاوكةا ا للتلكلا لعجإلا النلشلالشقفلشلااللالسللش 

للاحقلقلع لشفلابايولياالل للشلالبلسلل-3 لشلااللالس ل  لشلااللس لالظل    لشلااللا للطال اكالللجل 

ع لك  سلعاووسللالاإلشلاكسل حلحليااالللملشلااللنللشلاالنل إا  لالصإل  لإو بلاكالللجل لشلااللن

لشإل لشألج زة لي ةاصلشن لشلابايوس لشلااللن لطلاكالللجل  ليال لا  لشالا  الل للعج زة لجهللالكابلالس

لشلص لصلااايبللشصإلإو بلاكالللجل لشلااللا ل.

لا لشلاظبل لللاا ئجلشليحلثلشلاااالل-4 لشلاةاالة لياويلقلشألةسلشلالالس لشلااللن لاكالللجل  ةلا ان

لابايوللاطل لطالا  للاصزلا   للاوللب   للاحللث   لقلشطل  م لليا ء لاظا  م لشلااللا لللا الن ااظلن

لاحقلق  لي  طللسللك  ءة.لاشلاؤةة للشلااللالسلإللاع لش   لي لااللسلشلااللالسلشلا لاةا

جل لا  نلعص  ئ لاكالللللال  لةاااكسلطللماكالللجل لشلااللا لل  لالجسلشلح ضبللشلاةاقيإل-0

لعلض ًل للشلاالن للطللشلااللن لشلا للقلنلي   ل  لشلاق نلشأللإمللاللاي لغلطالا للالشألاووس طاللسلإطلشل 

شلاظبل  لإط لةل ل غسلع لش ا لشلااللالسل  لضلءلا  لاا للاكالللجل للاالحسلإللساقلإلإ ل ا كلح ج

للااولي للشلا ب.شليوبلسلشلاا ةيسللىإطلشللشلقلللاشلااللا لللع الا  للشااك ة ا  لطل
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لااالقلل-6 للشلا  لقيإ لا  لشلاابل س لا  اه ليل  لشلازشلجس لااولل لشلااللن لاكالللجل  لعص  ئ  ا  ن

لشلالشقفلشلااللالسل للا الن لللاغلللطلل  م لشلاا ةيس لشلحللإ للشقابشح لشلااللالسم ياوصلصلشلاوكةل

اا جلا لاحا جهلا لا  لبلاالنللشال اا نلياوللبل ت لشلالشقفللاجل ا  نللالل  ملتلكلي إلض  سلإللش 

لكابلالسللعج زةلشالا  الللشلحللثسلعص  ئ لاكالللجل لشلااللا للشلا لابايولي لاا اإلاعلشألج زةلشإل

لا لإاا جلشلااللا لللااظلا  للاصزلا  للاا لجا  للاقل  للاوب  للاحللث  .

 بالتعليم تقنية المعلوماتعالقة 

ااثإل  لشةاصلشنلشللة ئإللا للا لشلا   لنلشلحللثسلاةيلً لللإ لشلا  لنلشلالا للاقالسلشلااللل

شإللكابلالسل  لطلال للصز للح ظللشةابج تلليثللاوبلشلااللا لليلاًللا لشللة ئإلشلاقللللس.للقلل

شاج للشلللإلشلكيبىل  لاقلا  لشلاقا لإلالإلص إل ت لشلاقالسل  لشلااللنمللقللقوالل  لتلكلولوً ل

ل ل  لشلاا  جلشللبشةلسللااالسلشلقلىلشليوبلسل  لاوللبلشلاقالسللا للب  لللص بج.لكيلبًشلي ةاثا ب 

لشلاا بة لا لطا  بلشلحل ةمللضبلبةل  لجالعلل  ا ًللع يحللاقال للشلااللا للطا بشًل

ل لجاإشلللالسم لشلااللا لابايو ًللاا  لشلاظ ن لااالزليهللاوللب للا  ياقال للشلااللا لللاقال للشلااللن

شلااللا للا لكلا  لاقال للشإلاة  لللعلشاهلشلبئلةسل  لشلاوللبللشإليلشتملل للا لؤليلإلاللاقال ل

للاوألط لتلكلا لاغللبلعة ة ل  لطةقاهلشلاقالسللشل السليأة للللشلااإل للاوللبلتشاهمللا  اح لز 

لا لشلاا اإلغلبلشلاقللليللشلاأللف.لشلا لااولللالط ًل

ل لشلاحلل ل لع ن لا  لشلاج اللللشلااللا ل ليكإ لالباي و   لشلاجااع ل   لشل بل لللشج    شلا 

لشلاو و للشليوبلسلحلثلااللشلا للشلبئلسل  ل اعللشاص تلشلقبشبمللشإلاة  للحا جلإلالشلااللا لل

لةلي ًل لاؤثب ل    ليتلك لل لشلللالس لحل اه لعالب لعيةو لاؤثبللإلج ي ًل علل   لكا  لشلاجااعم للطلا طلله
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لشلاجااا لي طاي ب  شلااللا لل  لاولب لشألان.ل لللاال  م لشلثبلشللشلا لااالك   لع ن لعللللا  لقل

شلاولبشللشلااا للسل  لاقال للشلااللا للإلالزل لةلكالسلشلااللا للشلا للاك للل بللشلح لإلطلل  ل

لأل الا  لل ق ًل لإلبشكه لطلل  .لملالى لشلح لإ ل   لاة طل  لشلا  لشللة ئإ لال ب لااكل لللالى ليتلك

ل  :لللللملا للا لعبياسلطا  بلعة ةلساقال للشلاال

لشالصازش للةبطا  لشل  ئقسل  لشلاج لزللشالةابج ت.لشل  ئلسلطلاليقلبا  لمسلكابلالشإللشلح ةي ل -

لشل  ئلسلطلالاصو لشلحلشجزلشلجغبش لس.لاقال للشالا  الللياللةلشلالىمليقلبا   -

لشل  ئلس - ليقلبا   لشلاااللةم لشلااللا ل للعلطلس لشلاصزل  لالصازش لللة ئو لشلةزن لشلحلز لال لب طلا

لط لة للسلشلالشلإللشالةااة خللشالةابج ت.للشللث ئقمل ضةًل

لا  طإلشإلاة  لاعلشألج زةلللاو بكسل  لشلاج الللشلااب لسلشلاااللة. -

لل لإط لة لإلا لعلى لاا  للشلاالنم لشلااللن لطاللس لطلا لثلبة لشلااللا ل لاقالس   للشلاظبعحلثل

لاوللبلشلااللسللشألة ةلسللشلالبلسليوكإلط نللك لاكل لشلاقالسلعحللشأل لشفللعة لللمع لشفلشلااللن

طلللا لشلااولي للشلا لاالش قلاعلاقال لللاحلللاا للاوللللشلااللنشلااللالسملللتلكل إ لشلاقالسلغلبل

لاا  :لمشلقب لشلح ليللشلاوبل 

 للاقال للشلح ةللشآلللشلاازشلللشالطاا ل ل  لاحقلقلطلالشالا  الللشلحللثس لشلا لاة  ن  م

ل.شلوليسلشليحثلللىللشإليلشت

 كا لبلعة ة لللالنللشلااب سلإلالي حثمللاةاصلنلللاقالسمللاااجلللااب سللشلاالنللبللاغللب

لولشإلشلحل ة.للااالن
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 شلص صللياضلشلااظا للشلاحللسلللكل لل نلللبل ا إل  لاوللبلشلاقالسل  للشلقو تلاو بكس

ل.شلااللن

  شلوليسللشلاالال للشلي حثل للا النلشلاا  ج.ليل لشلاا ل 

لشلابيلسللشلااللنل  لةلواسلطا  لطلالالشكيسلشلا بللللللل لطلاليتإلكإلشلج للللمحب لللزشبة

طلشللشلالشو لشلاا ةللل اةاقيإمل قللةاللإلالاوللبلشلاظ نلشلااللا للشالاج  لاحللللاوللبلشلااللنللش 

للابشط ةلشلاغلبل  لعللشبلكإلا لشلاالنللشلااالن.لاللا لملالظلفلا  لنلاقال للشلااللنللشلا

 صفات التقنيات التعليمية الجيدة: 

لاةال لسل لاكل  لع  لاليل ل إا   لعجلهم لشلتيللضاللا  لللب   لشلااللاس لشلاقال ل لاؤلي لك 

للياضلشلوبلولشلضبلبلسلشلةزنلال ب  ل  لالكلشللة ئإمللا لع نلالكلشلةا ل:ل

لشلالا للشلثق   لللاةالت.للع لابشط لشلاةالى -

ع لاكل لة لسلشالةاصلشنمللللسل ل  لشلكثلبلا لشلصولشللشلا لاةيللشإلبي كلللاةالتل كلا ل -

لاةيلل لشالةاصلشن لشل ايس لللالالتلأل لشللةللس لك اللعكثبل  ئلة لشالةاصلشنم ك اللشللةللسلة لس

ل نلي لاجزلاج    .لشلةأنللشلاضجبمللي لا ل لةلحجال لط لشةاصلشا  لاظبًشللوالبل

ث بةلش اا نلشلوليسلحاالالللاةلإلشلضجبلإلالا لسلشلاةالت.ل -  ع لااةنلي لج تيلسللش 

 ع لااةنلي لابلاسللشلق يللسلللااللإللشلاغللب. -

 لجللع لااةقلاعلشأل لشفلشلااللالسلشل  اس. -
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لجللع للجللع لاكل لقلللسلشلاك للفملكا لع لطا بلشلةةاسللجللطلنلإغ  لهمل  لاقالسل -

اكل لآااسللاللاوكإلصوبًشلطلالاةاصلال  ملكا لعا  للجللع لاكل ل  لح لسلجللةللاةاصلنل  ل

اك  لآا لاا ةلملكا لعا  لاليلللع لاثبيلشلا لةلشلااللالسللاضلفلإلل  لولئً لجلللًشللة طللطلال

 (.لSchimmel, 1993مل2111ملشلحللسمل1998إاق  لطاللسلشلااللنل)شلاقلل مل

 استخدام التقنيات التعليمية:  قواعد

لشةاصلشنل لحلثلطاللس للا  لط اسم لي  س لشلااللالس لشلااللس ل   لشل قبي لشلاالل لشلاالن لاايب

لشلا اإل لل ل لإلج يلس لشلاقالسلي لبة لشلق لبلطلالشةاصلشن ل ل لشلكفء لشلاالن للاايب شلاقال للشلااللالس

لشلا لع يح للكلا  لشلاقالس, لشللةللس لللب لإاج ح ل   لياقال للشلااللنلشلبئلة  للصيبة لااب س لعكثب الال 

لشلاكالللجل لشلاة طلةمل  بللقلبا نلطلالشصال بلشلاقال للشلاا ةيسلعكيب,للشزلشلللقلبةلشلكلشلبلطلال

ل(.لل2113شةاصلشاهليوكإلع ضإل)لشلصولللللشلحللليلم

ا جحللليللاهللتلكل إ لشلاقالسلشلااللاسلاااالليوكإلاي وبل  لاحقلقلع لش   ملطلالشلاالنلشل

 إ لالكلشللة ئإلاظإلطللاسلشلجللىلا ا لك الللبجسلاولب  ملعللحلشثا  ل  لاالنلشلا جحل للشلتيل

للشلاةئاسل لشلا جحس لشلاقالس لشللةللس لشصال ب لا  لااكاه لشلا  لشلابيللس للشلا  بة لشلا ا  لشلحس لالك

لشلااإلشلابيليللشصإل للصلن ليا  للشلجاالس لشل بللس للا لالحال ج للاةالت  شل فلشللبشة للص بجه.

لحلثلع السلشةاصلشاهلللاقالسلشلااللالسلالليللا لالش بلياضلشلوبلوللشلا  بشلللللهمللا لع ا  :ل

قلباهلطلالشةاصلشنلشللةللسلشلاقالسلي لبةل حلحسملحلثلالللص الطلالشلجالعلا للااجلط ل -

لطلنلك  ءةلشلاالنل  ل تشلشلج ال.ل



29 

 

للسل ا لسللا للةمل  لاالنلشلتيلل ضإلشلوبلقسلشلاقللللسل  لشلالبلسلشقاا طهليأ السلشلااقلسلكلة -

الللح ل هلشلاج حل  لعغلللشلح اللمللتلكل قا طاهلشلتشالسليأ السلالكلشللة ئإل  لشليلشيسلشلا ل

لللصإلاا  لإلال  لإل ؤالءلشلاةالت.ل

لشلاا - لشقاا ت لحلثلع  لشلاقال للشلااللالسم لاحل لالج  للإلج يلس لشلاقال للع للحاإ ليأ الس لن

للاج حلشلاالنل  لعلشءلطالهملللك للجللع للحاإلع ك بًشلإلج يلسللالج  للغلبلةليلسل غلبلك ف 

 احللالكلشألج زة.ل

إلا اهليجلشاللطلللةلي لاقال للا لحلثلا  لب  للابكلي ا  للشلقلبةلطلالشلاوغلإللشل ل اسل -

 (.2112(,لةللا  ,ل)2111شليةلوس,لشلحللس,ل)

إض  سلإلالا لةيقمل إ ل ا كلياضلشلقلشطللشلا اسلشلا للجللطلالشلاالنلشاي ط  لطالللللللل

شةاصلشاهلللاقال للشلااللالسملل ت لشلقلشطللاللاصبجل  لشللشقعلط لشلقلشطللشلا اسللاالا لشلااللنل

 شلا نلطاللشةاصلشا نللللة ئإلشلااللالسملل  :ل

لسللاجبلي  لاثإلشللبسللبةنلصوسلشللبسلثنلا لئسلابحلسلشإلطلشل:للااا لإطلشللشللةللسلشلاقا -

لعت   لشلوليسمللقيإلتلكلكلهلإطلشللشلاك  للشلزا  لشلاا ةيل لالةاصلشنلشلاقال ل.ل

ابحلسلشةاصلشنلشلاقالس:لل لشئللشالةاصلشنلللاةالتلاااالليوكإلبئلة لطلالشلاالنللوبلقاهل  ل -

لشلاقالس لشةاصلشن لقيإ ل الله للالىلك  ءاهم لكلضلحللشلوبح لشللةللس لةةاس لا  لشلاأكل لا  ليل ال

للالحل لاا  لةللاسم لشل لالس لشلاةجلةل لع لشل لع  لعل لطبضلشأل ةنم لعثا ء للشل لبة شل لل

لللاابفلطلال لشلاقالس للةللاه لع للقلن للطلالشلاالن لشلق لىلا لالكلشللة ئإم لشالةا  لة للجالع
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لشلاقا ل   للا  لاا  م لشلوليس لشةا  لة للالى ل ا للا   للالىلالى ل ا للا   لالى لللاابفلطلا لس

 شةا  لةلشلوليسلاا  مللا   لاةيسلاحقلقلشأل لشفلشلا اسللشلص  س.

 تقنية المعلومات في التعليمتجارب بعض الدول في استخدام 

لتلكلا لصةإللم لا للل لاج بللطلللا لشلللإل  لاج إلشةاصلشنلاقالسلشلااللا لل  لشلااللنللللل

شلللإلشألجايلسمللا لثنلطبضلاج بللياضلشلللإلشلابيلسمللعصلًبشلطبضلشةاابشضلاج بللياضل

(ملللبشةسل1997لا لشللبشة للشلا لاا للللالكلشلاج بلمللبشةسلةللل)لاج بللياضلللإلشلصللج.

 (.2112شلالةال)

 تجارب بعض الدول األجنبية في إدخال الحاسب اآللي في التعليم :أول

 لع لااولقلشليلشل للشألللاللاأةلسلاجااعلشلااللا السلا لشلل ي  لك  لا لشلويلال:تجربة اليابان -1

للويلاسل1971   لط ن) ليااإللبشةس لشةاصلشا للشلح ةللشآلل ل  لشلل ي  م لاوللب لاا ل ليلع )

لشلل ي ا ليال ل)لشلاجااع ل)2111ط ن لحللإلط ن ليال لعاه لعلضحللشللبشةس للقل لةلااالل2111( )

لشلااالج للشلااللا لطلا ليلعللشلل ي  لشالقا  ل ل ا  للا  لشل ا ط للشلاقللللسم للللسلطلا  السم

ل لشلااللا للط ن لاجااع لشلو لبة للثلقا   لا ل2111)يلضع لاةاا للوالس للةل ةس لط ن لكإو ب )

لصةل  لع لاايلعلالضعلشلبل لةل  لط بلشلااللا ل.

لي لللللللل للشلااللن لشلابيلس لاج إ ل   لشلاقال ل ل ت  لاويلق ل الل لج لل للطلا ل تشلضلتلل ل   صاس

ل)لشلاج إم ليلة1994   لط ن للشلااللالس لشللبشةلس لايثلشلالشل لال  ز لاوبلتلويكس ليلع لعوبوسل ( وس

المل لللللللالشبسلحةللشلولللإلا حسلشل ب سللةا  إليل لشلالشبسلا لصةإلشلكليإلللاالنلط لي ل

ل) لط ن لي إلاابال1990ل   لشلالشبس لاج لز لان لحلث لالبةسم لشلائس لاوبلت ليلع يغبضلاجبلللل(
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(لعلًض لقلالل1990لاوللبلشألاووسلشللبشةلسللشليباجل للشلااللالسلا لصةإلالكلشلويكسلل  لط نل)

للجاسلشلااإلشلص  سلي لةل ةسلشلابيللسلاقبلًبشلللزشبةلشلابيلسلاقابحلا للل :ل

لع لال بلكإلاق واسل  لشلل ي  لاظ نلااللا للإقللا للصلاسلشلااللنلالىلشلحل ة.ل-

ل لال بلكإلاق واسلابكًزشللليباجل للشلااللالس.عل-

لع للاوألابكزللوا لللااللا ل.ل-

يج الل تشمللضاللشلصووللالبلللشلاالال مللعطض ءل لئسلشلالبلسلللاجااعلشلااللا ا ملل  لط نل

لاوبلتلبيول)1996) ليلع لعكللل1111( لكا  ل  لشلااللنم لشةاصلشا   (لالبةسلي إلاابالملا لعجإل

لا للل :لل1996لحكلاسلشلل ي السلللةاسلشلا للسلالزشالسلش

لإطلشللابكزليباجل لللاكاي للااللالسل  لكإلاق واس.ل-

للطنلشليحلثللشلاوللبل  لاج إلشليباجل للشلااللالس.ل-

للطنلشليحلثللشلاوللبل  لشلاقال للشلااللالسلشلجلللةلللاالنلط لياللملللطنلشةاصلشا ا  .ل-

للس.ااولولشلاكاي للشلالبةل-

للطنللالظلفلويك للشلح ةللشآلل ل  لشلاا  لللشلكلل للشلابيللس.ل-

لشلا  طإلشلللل لا لصةإلشللة ئولشلاااللة.ل-

 (لضا للثلقسلياالش 1982اوبلليبلو ال لصوا  لشللوالسلللااللا السل  لط ن): تجربة بريطانيا –ل2

بلبملع ليبلو ال ليلعللا اقللالقعلعقلشا  ل"اا جللاقالسلااللا السلااقلاس:لاقبلبلعل  ل"للقللعلضحلشلاق

(ل لبل1988  ل ت لشألةلشقمللعا  لةلفلاضوبلإلالشةالبشللشلااالج للشلااللا السملل  لط نل)

  ليبلو ال لق ال لشإل ةحلشلابيليلشلتيلل لفلإلالايا لصوسلو السلالةاصلشنلشلح ةللشآلل ل  ل
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لإلالع لاوللبلشلاالل للاجلبلشإلو بة للص  سلشلااللن. لإاا جلشليباجل لم لان لطالا  ليلع ل  ليبلو ال  ن

اا لجلشلا لصللغلب  ملحلثلعالحللشل ب سلللوةللالةاصلشنلشلح ةللشآلل ل  لاج إلشلااللنمل

لاا لتلشلصوسلشللوالسلللااللا الس.لعا لآصبلشلاولبشلل  للشلةزاسلقلللطاللشلالشبسليجالعلشألج زةل

هلالا ليللبلحلإللطنلاأةلسلويكسلح ةللآل للوالسلللااللنل  لاج إلشلح ةللشآلل ل  للا لعطلا

ليبلو ال مللاج لزلجالعلشلالشبسلي لح ةي للشآلللسللبيو  لي إلاابال.

 تجارب بعض الدول العربية في إدخال الحاسب اآللي في التعليم :ثانياا

لتجربة األردن –ل1

لشلث اليلشةاج يسللج ءللشلاجبيسلشألبلالسل  لاج إلإلص إلشلح ةللشآلل لللل لإلالشلااللن   لشلااللن

(للقلليلعللشلاجبيسليإلص إلالبلسلشلح ةلل1982للقبشبشللشلا لشاصت  لاجلسلشلابيلسللشلااللنلط نل)

(ل1980-1984شآلل لكا لةللبشةلسلشصال بلسللوليسلشلابحلسلشلث اللسلي  ل   لشلثةثسللك  لتلكلط نل)

(لالةالل1986-1980ولعلشلا نلشللبشة ل)اشلالشبسمللاعلل  لالبةال لث اللال مللللسل  لجالع

ل.شلزبق ء(لمإبيللمشلاجبيسللاواإلةللالشبسلث اللسلجلللةلا لثةثلاح  ظ لمل  ل)طا  لشلكيبى

(للقاللشلحكلاسل1986ل كتشليلعلازشلللشلالشبسللالةلعلشلاجبيسل  لالشبسلعكثبملل  لط نل)للللللل

لشل لشلحكلاس لاع لشا  قلس ل  لشألبلالس لشلااللن ل   لشآلل  لشلح ةل لإلص إ لاج الل لاا للل لم يبلو الس

شلالشبسلشألبلالسمللشةاج يسللقبشبلشلحكلاسلشألبلالسليإلص إلشلح ةللشآلل ل  لشلااللنلا لةلللةللسمل

للاةبلعلطاللسلإلص إلشلح ةللشآلل ل  لشلالشبسليحلثل لشلابيلسللشلااللنلياكثلفلج لل   ق الللزشبة

لشلاجبيسلك  ل)اان لشلا لااا  لط ن لشلصاةلس لشلصوس لاعلا  لس لشلالشبسلشلث اللس لج ءلل1991 س للقل )

ل) لط ن ل  لطا   لشااقل لشلتي لشلابيلي لللاوللب لشللوا  لشلاؤااب لعقب   لشلا  لشللجاس (ل1987ال ل ل



33 

 

لشلا ا ل لشلاكلل  ل   للشةاصلشاه لااللالس لكلةللس للشةاصلشاه لشآلل م لشلح ةل لعالس لاحل يضبلبة

لللاا لشليباجل لللشلاص    لإلاا ج لابشكز ق اس للش  لللاالال  لالبليلس لللبشل لطقل للضبلبة لال م

لاللبلسل ليإاو ء للشلااللن لشلابيلس للزشبة لق ال لاا   للاج لًي  لشلال ل لم ل ت  لا  للشاوةًق  شلااللالسم

نللاوكلللشلاللبلسلا لثةثسلعقة نل)قةلمللح ةللشآلل لضا لشلاللبلسلشلا اسلللاا  جللاقال للشلااللن

كا لق الليإبة إلاجالطال للقةنلطللنلشلح ةللشآلل (ل–قةنلشل ل اسلل–إاا جلشليباجل للشلااللالسل

ا لشلاالال مللياضلشلاوب ل لشلابيللل للطلللا لشل الل للشلايباجل ل  لللبشللالبليلسلإلاليبلو ال ل

ل(.2116لل قإلصيبشا نللاوللب  ل  لاج إلشةاصلشنلشلح ةللشآلل ل  لشلااللن)شل للا م

ل): تجربة مصر – 2 لط ن للااحلةل1984   لي للالل ل لشلا بلل  لشلاالال  لبشيوس (طبضلبئلس

شألابلكلسلطلاللزشبةلشلابيلسللشلااللنمل للسلاكلاسلا لصاةل لج  ًزشمللصاةسللطوبل لو ياسللصاةل ل

ل  لشلالشبسلشلث الل ل  لعغبشضلشلااللن لشألج زة ل ت  للقللج  زلاةجلإل لا ملطلالع لاةاصلن سم

(لالبةسلث اللسل  لكإلا لشلق  بةللشإلةكالبلسللشلزق زلقللعةللو.ل  ل20لزطلل ت لشألج زةلطلال)

(لانلشالا  قليل للزلبلشلابيلسللشلااللنلشلا بيللشلوبكسلشإلةةالسلشلللللسلللح ةللشآلل ل1986ط نل)

لشال ل ت  لل ل ل لآل م لح ةل ليأج زة لشلالشبس لا  لطلل لاج لز لطلا ل)كلايلالال( البللللإلاا  قلس

شلوةللطلالطللنلشلااللا لللشلح ةللشآلل للشةاصلشنلشلح ةللشآلل ل  لشإللشبةمللشةاصلشاهلكتلكل

(لع لبللشللزشبةلطلللا لشلقبشبشللشلص  سلياوبلتل1987ل  لط نل)ل  لالبلسلشلاا  جلشلااللالس.

شلالل للشلبئلةسللشل بطلسلللك اللااظا  لا لل  لاوكلإلطلللا لشللج  لمشلح ةللشآلل لشلااللا 

لإلالإلص إلشلح ةللشآلل ل لاوكلإلشللج  للا لفلجالا   للي ل اإلان لشأل لشفللشلا  نم لحللللل  

ل(.2110)لزل لشللل ملللااالاهل  لجالعلشلالشبسلشلا بلس
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 تجارب بعض دول الخليج العربي في إدخال الحاسب اآللي في التعليم  :ثالثاا

احللللع لشفللاج الللشةاصلشنلشلاقال للشلابيللسللالظل   ل:لعربية المتحدةتجربة اإلمارات ال – 1

  لشلاالنلشلا نليلللسلشإلا بشللشلابيلسلشلااحلةمل  لضلءلعحلثلشلا   لنلشلابيللسلشلاوبلحسللالظلفل

يللسلشلاحلل للشلابيللسل  لطاللسلشلاالنملللاضحلتلكلكلهلا لشلةل ةسلشلااللالسللللزشبةمللشلصوولشلاةاق

(للاااثإلع نلع لش   مل  لح زللاحةل لطاللا لشلالبلسل2121شلاايثقسلط لبؤلسلشلااللنلحاالط نل)

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

ليإك للتلك لشلااللا لم لط ب لاع ليك  ءة لشلوةللللاا اإ لإطلشل لشلااوللةم لشلا  بشللشلااللالس ة ي ن

لشلصلاسل لعثا ء لشلاالال  لالبلل لطالل ل لاوللب لشآلل م لشلح ةل للشةاصلشن لشلتشا  لي لاالن شلاا لس

كة ي نلشلك  ل للشلااللالسلشلاولليسللاا لتلشلاا  جلشلجلللةمللاجلبلشإلو بةلع للللسلشإلا بشللشلابيلسل لش 

لشةاصلشن لاج إ ل   لشلااللا الس لصوا   لياقةلن لق ال لا للشلااحلةم لطلل لإلا لشلابيللسم شلاقال ل

لاوبلتلالظلفلشلح ةللشآلل للمشلاوبلط لملااحللل  لاوبلتلإلص إلشلح ةللشآلل لكا لةلااللالس

كلةلولااللا للاوبلتلشةاصلشنلشلح ةللشآلل ل  لشإللشبشللشلالبةلسللاوبلتلإاو ءلق طلةليل ا لل

لإلشلاكاي للشلالبةلسلإلالابشكزلا  لبلاالن.إح  ئلسلللزشبةلشلابيلسللشلااللنللشلوي لللاوبلتلاحلل

شباكزللصوولشلح ةللشآلل ل  لشلاالكسلشلابيلسلشلةالللسمل: تجربة المملكة العربية السعودية – 2

طلالشال اا نليااالسلا كلبلشلوةلللشلاالل للشلاقللسلشلا للقلال لي  لا لشةااا جمللقل سمللاق باسمل

لشلا لشلا   لن لطلا للبكزل لل للاحللإم لااثإ لإلالي ل  لاض ف لشإلاة ا م لشلا كلب ل بح ل   لجلللة ا ل

للليا للشلةحقس اوكإلعة ًة  للبشةلسلل.شلليا للشلة يقسلل  لشلح ةللشآلل لكا لة لإلص إلا لة ليلع ل قل لتش

ل1410ط ن) لشلث اليلشلاولبلانللله( لإلق فلشلااللن للطال لشلث اليلشلاولبم لشلااللن شلتيللقض ليااالن
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لحلثلع يحلللبسلشلح ةللشآلل لياث يسلح سلاكللفلشلصووللك ل لشلزا لشلاص صم لاع االشءن

للشحلةلعةيلطًل ملثنلانلااللإلتلكليحلثلع يحللح ال لعةيلطًل .

لشلابيلسللشلااللنمللللللل لق الللزشبة لشلالبةلسم لشلح ةللشآلل ل  لاج إلشإللشبة لطلال الللشةاصلشن

ل) لط ن لااالاه للان ل)اا بف( ليبا اج لحلثله1419يإاا ج لبةاًل م ليه لشلالشبسلللااإ لجالع لطلا )

ه(ليلعل1421-1421ل  لط نل)للة طلل  للضعلقلشطلليل ا للللوةلللشلاالال لطلالحللةلشء.

لشلابشكزلإلالشةاصلشنل لحلثلا لفل ت  لاالنم لإلالابشكزلا  لب اغللبلاةاالشلاكاي للشلالبةلسم

لشلح ةللشآلل ل  لشلااللسلشلااللالس.

شلاو بلعلشلااالقسليإلص إلشلح ةللشآلل ل  لشلااللنلي لاالكسلشلابيلسلشلةالللسل  للعا لعحلثللللللل

لإقبشب لط نل) ه(ل1421اوبلتلطيللللي لطيللشلازلزلالةاصلشنلشلح ةللشآلل ل  لشلااللنلشلتيليلع

شآلل للااللنللاالنلشلح ةلل:للاا لإل تشلشلاوبلتملشةاصلشنلشلح ةللشآلل ل  لشلااللنلا لثةثسلاح لب

ل لل اًل  شلح لإلطلالشلااللا للي ةاصلشنلشلح ةللللشلااللنلي ةاصلشنلشلح ةللشآلل لل–اظبًل للطلاًل 

ل:شآلل مللل تشلشلاوبلتلطلةلع لشفملا لع ا  

للاظنل - لشآلل  لشلح ةل ل ل   للوكإ لااولبة لاقالس ليلئس لاع لللاا لش للاأ لله لشلو لل إطلشل

لشلح ةللشآلل للاحللعالاهل  لعلة ولشلاالال للشلوةللاوبلثق  سللللمشلق طلةلشألة سلشلااللا ل

للااكلإطلشلل– لشلااللا لللاجالا  م لياالل للشليحثلط  لشلقل ن لطلا لا لشلوةللشلق لبل  لإطلشللا ن

لل.شلااللا لللا ال   للااحل   للالظل   

شللبشةلسمللشةاصلشنللشلااللا للاعلاحالل للشلاقببشللإطلشللاالنللللهلشلبغيسللشلقلبةلطلاللاجلاقالسل–

ل.شلح ةللشآلل لكلةللسلااللالس
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للااالسلمشلااص  ل ل  لاقال للشلح ةللشآلل للشةاصلشا اهلشلااللالسلا لاي لإلشلصيبشللااكل ل–ل

لااللا ا نلا لصةإلشلاللشللشلااص  سلشلا لااقللةالًل .

لتجربة سلطنة عمان:ل-3

عجإلاوللبلاظ ا  لشلااللا مللشلااللنلشألة ة ل لللاياللشلةلواسلاظ نلشلااللنلشألة ة لا لللللللل

االلنلالحللال ب لشللللسللجالعلعو  ل  لاا ل نل  لة لشلالبةسلالاهلطوبلةالشلمللقلنلطلالال لبل

شالحال ج للشلااللالسلشألة ةلسلا لشلااللا لللشلاا بفللشلا  بشللشلا لااك لشلوةللا لشالةاابشبل

ل لل قً  للشلالبلل لشلااللن لقلبشلل   لااالس لإلا لشلااللن ل تش لل لف لكا  للقلبشا نم للشةاالشلشا ن لاللل ن

لشلااالسل لإو ب ل   لشلاةاقيإ للاولا ل لشلح ضب للظبلف لاحلل ل للالشج س لشلاةالت لشةاالشلشل

لشلاجااالسلشلو الس.ل

لاالالسللقلليبزللشلح جسلإلالشلاوللبلشلابيليل  لشلةلواسلطلالشطاي بلع لشلااللسلشلااللالسلشللللللل

طاللسلاةاابةللااجللةلطلالالىلشلحل ةمللع لااللوص لسلشلااالنلاالًشلو اًةللاللبكلزًةلعة ةلسلا ل

لبك ئزلشلاجااعللليا ءللشلااالسل؛لتلكلك  لشال اا نلياحقلقلشلااالسلشلو السلشلااك السلط لوبلقلشلااللن.ل

لشلالللل لبكلزة لشألللاليل     لشلااللن لابشحإ لأل الس لاالقفللاظبًش للطلالإ ةحه لشلابيليلكلهم ظ ن

لةالشلم لطوب لالا   لشلااللن ل تش للاوللب لصوس للضع لان ل قل لشلااللالسم لشلابشحإ لبكزللل ا للس لقل

لالللهللح ج اه لشلااحلبلحلإلشلااالنللابشط ة لشلااالال لق لبل للمشلصوسلطل لايلع قبشبلع لااظن لش 

لسلشلةزاسلقيإلشلاالن.شلبط للطلالشلاالنلشلالبة لإتشلل بللل نل بلل ًل
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للقلنلشلااللنلشألة ة لياابلضلشلو إل  ل ت لشلابحلسلإلالعقإلطلللااك لا لشلاالال ل  لللللللل

ااظلاسل)لاالنلشلاج إ(لي لفلشلاح  ظسلطلالعااهلشلا ة للشةاث بةللش الاهلللاا ءللشلاالنملللضاهل

لطلالوبلقلشلاالنلشلتشا .ل

لشالاج  لاحللالظلفلا  لنلاقال للشلااللنللشلااللا لملاغلبلللبلللا لصةإل تشلشلاوللبملللللللل

لصةإل لا  لشلااللالس لللااللس لاحلبًش لشلااالن لحلثلع يح لم لشلااللس ل ت  ل   للشلااالن لشلاالن لا  كإ

لاو بكاهلشإللج يلسللشل  طلسلمللع يحلعكثبلاي لبًةل  لشلااللسلشلااللالسلشلاالالس.

ل لكلللللللل لشلاالن لللب للاولبًشلعا  لابولًش ل له لشلتيللكل  لشلجللل لشلللب لا لصةإ ل ا للس لعكثب ل 

للا قشلشلاةالت لشلااللنللصيلبًش لاقال ل لشةاصلشن لصةإ لا  لللل ن. لشلتشا  لشالةاقةل  لشلا كلب لللاا  م

ل لشلا كلب لا  بشل لطلا لابكز لشلا  لشلاالنللي إلض  سشلاصال س لا  لب لك  س للالظلف لشةاصلشن إلا

لشلاة الة.ل

طلللل–شلا نلشللبشة لل–شلللنلشللبشة ل تشللقللواإلشلاغللبلجالعلالشح لشلاظ نلشلااللا ل)للللللللل

لاحاليلكإلالبةسلطلالابكزلل–شلاةالت لكا  لشلاالن.لاظ نل فلشلا لة(م لشلاولبل  للا  لب  تش

لشألة ة لبش قهلاوللبللا  بشللشلاالال للشإللشبلل للشللشبةل للكإلا لل ااإل  ل تشلاج إلشلااللن

للشلاقللنل لشلاا ياس لإلا لشلاوللب ل تش لإصض ت للكتلك لشلاةااب. لشلالبلل ليبشاج لصةإ لا  شلاج إ

لشلاةاابل .

ل شلاقبلبلللولبلللللل ل(1990)شلتيلعجبيلط ن لق لالللإلام لإت ليلعل. لقل لا اس ع لااللةللابيللس

لا اا لا اس للالبشةس لابكلز لاع لشلالالت لحلإ لشلااللالس لشلااللس لشل  لفلطيبلياحلبة لشلاالن لطلا عكيب

شلاجبللللشلاويلق.ل  لالالتليح جسلشلاليلئسلااللالسلاووسلاةالجللالظلفلا  بشاهلشلاقللسللشلجةللس.ل
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طلاللل تشليللب للقلللشلالضبلبةلابشجاسلشلاا  جلشللبشة لللوبقلشلالبلس.لللقللك  لشلابكلزلكيلبشًل

.(2110)شلكاليملللشلاللشالسلللشلصيبشللشلللللسشلاقال للشلااللالسلللاة طلشللشلاالنلللشلبحة

اااثإلاجبيسلةلواسلطا  ل  لاج إلشةاصلنلشلاقال للشلحللثل  لاج إلشلااللنلضا لصوسلللللللل

ل لشللبشة  لشلا ن ل   ليلء لشلتي لشألة ة  لشلااللن لاحل ل)1999ل-1998شلاحلإ للاواإ لالبةسل17ن )

ل) لث20كابحلسلعللالايا   لشللبشة ل(لالبةسلكابحلس لثنل)2111-1999 السل  لشلا ن (لالبةسل09ن

نلل تشللاايبلقةنليةلولا لج لللةلواسلطا  للالةلعلشالةا  لةل2111ل-2111صةإلشلا نلشللبشة ل

لا لشلاقال للشلحللثسليالشبسلشلااللنلشلا ن.

للبل لللشلاا وقلاااثإل  ليا ءلللشئبلاقال للشلااللنلي لا عا لط لشلقةنلشألكيبلا ل ت لشلج للللللللل

لللبشةسل لشلاقا  لشلااللن ليبشاج للاوللب للاال لالةلع لصوو لشقابشح لا  ا  : لع ن لا  ل"لشلا  شلااللالس

شحال ج للاة ق اهلشلاصال سللاا ياسلال لبلإاك ا اهلشلا للسللشليوبلسلا لاالال للعج زةللعللشلللآاللل

 لتلكلل قلشلقلشطلللشلاظنلشلاقببةل"لملص ا ل

لعللللكتلكلللللللل لشللشصل  لشلاةالى لطلا لشلةلواس لااقل   لشلا  لشلاؤاابشل ل   لشلج لل ل ت  اااثإ

للمشلص بج  ليل  لا  لشلتيلشةااب لاقال للشلااللن لاؤااب ل/ل22-21لا  لعكاليب لج ااسل2113/ ل   ن

لشلج لللكتلكلشلاا قو للشلا لاحلثلطلالشل لشلاؤاابشل.للا ل ت  ةلو  لق يلسلإالللللإلطلال ت 

لشللشص لةلشءًلشلاةالى للل  لبيلت ل   لشلاااوبة لشلابيللس لشلكلل ل للشصإ ل   لعشلك   لج ااسللنةلواس   

لةلو  لق يلسللحاالكتلكل  لشلالشبس.

إلاللإلص إلشلح ةللشآلل ليوكإلص صلكأحللشلاقال للشلحللثسلل-كتلك–لاةاالةلواسلطا  للللللل

لمهل  لالقعللزشبةلشلابيلسللشلااللنشلااالىلشلتيلانلإق االليبزلل  ل تشلشلاج إلم  لكإلالشبسلشلةلواس



39 

 

لشلا للسليتا لانلاالل لع ضإلشلاوب ل لكتلكللل لشلااالىلا لعقة نلص  سللمشلصيبة لا للحاللهل تش

لااللالس لابحلس ل  لكإ لشللبشةلس للمي لالشل للشضحس ل  لكأللس ليال لط  طلالشةاحلشثلعةللللشلااللن

للل(.2110)شلكاليمللاللش لشلااللنلشلا ن

 : ة المعلومات في التعليم األساسيمنهاج تقني

شألللشللشلا للغلبلشإلاة  لا لصةل  لشألول ءل  ليلئاه؛للاحةل لل:ياقالسلشلااللا للللق للللل

للال لل  . للاا لجا   لشلااللا لللشلا   لن لاقال للشلااللا لللاالنللللاةجلإ لعحل شلح ةللل ل

ل:لشآلا   لاقالسلشلااللا للللبشةسااضا للللشلاةالتلا لصةلهلللقلال ليااالسلقلبشا ن.

 .لشلوبقلشلا للاك لا لصةل  لشلح لإلطلالشليل ا للللشلااللا ل

 .  لشلوبقلشلا للاك لا لصةل  لا ةلبلشليل ا للللشلااللا لللشصال ب  لللالقلق

 .  لشلوبقلشلا للاك لا لصةل  لاةجلإلشليل ا للللشلااللا للللاا لجا

 لللشال ك بمطلالاازلزلعللإ ةحللللاة طلةشلالش إلاعلشآلصبل لشلوبقلشلا لا لصةل  للانل

لحلإلشليل ا للللشلااللا ل.لشلا   لن

 شلوبقلشلا لااك لا لاحللإلللاأللفلشأل ك بلللشلا   لنلحلإلشليل ا للللشلااللا للإلاو ءل

لشلااب س.

 . لشلوبقلشلا للاك لا لصةل  لطبضلشلااب سلللاويلق ا  لشلالشآلصبل

 زات األساسية لمنهاج تقنية المعلومات:المرتك

للل  لشلااللا للا  لاوللبلاا  جلاقالس لشلا لاغتيلطاللس لشلاباكزشللشألة ةلس )شلكاليملااضا 

ل:(2111
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 لطالل للشل  نلللشلا  بشللشلا للحا ج  لشلوةللل ًللوكإلاالنلاقالسلشلااللا للجزًءلا ا  

لشلالبةس.لا طاللاصبج نل

 للاج حلعلسلصوسل  لاقالسلشلااللا ل.للال لا ا ح ًللاللشلااللشلا ا لللاا

 لايغ لعالللاا اإلشلاالال لاعلشلح ةلللكا لةلجلللةللاا  لسليإلكلا  لوبلقسلعصبىلااك ل

لشلوةللا لاالنلشألاظاسلشألة ةلس.

 للالالشقعلعصبى.إا للانلشالحا  ظلي لا  بشللشلا لالبسلاا  لسلعللعا  لااقإللا لبشًل

 إليبا اجلاقالسلشلااللا لل  لشلاا  جلللاجهلي لالشللشألصبىلصوسلاالشزىلااضا لطاللسلإلص 

لاعلشلاصبج للشلاالالسلللو للل  لك  سلشألاظاس.

 .للبايولاويلقلشليباجل للشلا للزلللي  لشلو للليا  بشللشالةاصلشن

   ل  لشلح ةلللطلالالطلا لشلوةلللليباجل لللشألج زة لللاالللملاااللشةاصلشن سللاةءاا  

لشلاالالس.ل

 لايغ للطنلشةاصلشنلشلح ةللل  لشلالشبسلي لالزلعلشلك   لللا  لبملشةابشالجل للشل ل اسمل

للاوللبللاجللللشلاا  جلللطنلشلاا  جلشلح ل .لماجالطسلا لشلاةاصلال لشلااا لال 

 للشلاةاصلن.لللمالزتلشلالزشالسلشلاص  سلي لاة ليليل لعج زةلشلح ةللللليباجل اه

 العامة لتقنية المعلومات:األهداف 

لشلاوبةللللل للأل لشف لإاج ز ن لاقل س ليحةل لشلا لة ل ت  ل   لشلاةالت لاةالل ل لإلج ز لاك 

ملل  لاللاقا بلطلالاكلا للعج زةليالا  لعللاويلق للليباجل للاحللةمليإللاك لشلالضحسلالحق ًل

ل  لص ضاسلللاويلقللجالعلشلاظبلشلل  لكلج سلاظبلااك السللجالعلشةاصلشا للاقالسلشلااللا ل.ل
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ا لصةإلااللنلشلوةلل ت لشلا لةمل إاهللالقعلاا نللي الةاصلشا للشأللللسلللحلشةلل.لشل  لفليلءشًل

ل:(2111)شلكاليملع للكلالشلق لبل لطلا

 لشلص  سل للشلللالس للشلق الالس للشلةل ةلس للشلابقلس للشلثق  لس لشالجاا طلس لشلالشح  للشحابشن ابشط ة

لشلاجااا للشألصبى.يةلواسلطا  للل

 .  لاوغلإلعاظاسلاقالسلشلااللا لللشلاحكنل ل  للحإلشلاوكةللشلااالقسلي

 .لوبحلا   لنللا بلشللاقالسلشلااللا ل

 .لاصولولللاجلشةاصلشا للاقالسلشلااللا لل  لشأللجهلشلاا ةيسلللبشةا ن

 .لشلح لإلطلالشليل ا للا لصةإلعاظاسلاقالسلشلااللا ل

 لقلقلشليل ا ل.ا ةلبللشصال بللال

 .لإلص إللاحبلبللاا لجسلشليل ا ل

 .لاي لإلشأل ك بلاعلشآلصبل لي ةاصلشنلعاظاسلاقالسلشلااللا ل

 .لإاو ءلاا بفلااااللطلالشلااللا للشلاكاةيسلا لاحللإلشليل ا ل

 .لاقللنلشلاا بفللطبض  لط لوبلقلشةاصلشنلعاظاسلاقالسلشلااللا ل

 المنهاج اللولبي لتقنية المعلومات:

لللا   لنلللشلا  بشللشلا لاقلنل  لالشقفلااي لاسمللا لإلشلوليسلحا جلل لالشلاابضلشلااالل

لشلا   لنل ل ت  ليل  للشل ةل لشلاةق ل للشةالا ل ل  ن ل   لشلوليس لليلع لشلاابضلشلااكبب ل تش صةإ

جلااحلللاك لاابلفلشلاا  جلشللللي ليأاهلاا  للللشلا  بشلللالبج  ل  لشل  لفلشللبشةلسلشلاصال س.

شلابشكزلشلتيللااإلطلالاغولسلا سلشلا لةل  لكإلابحلسلا لابشحإلاويلقلشلاا جلاعلزل لةلشلاااقل
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ا لصةإل تشللشلوليسلشلالةعل  لشلا   لإلكلا لاقلاللشلابحلسمللا ل ا ل إ لشلوبلقلشلا لةلايا  ل

ل(.2110)شلي ليمللل  لطلالعا  لوبلقلللليلسإشلاا  جللاك لع للاظبل

لالكإلل لفلا لشأل لشفلشلاوبةلكقو تللشحلل  للشئبةلشلاا  جمليحلثللبىلإللاك لشلاظبللللللللل

صةإلشلةالشللشألللالعجزشًءللةلبةلا لكإلقو تملليابلبلشلةالشلللاابضل لللازللل  لكإللشلوليس

لاظإل لللك  لاالا  م للان لشلا  لشل اللس للشلقلن للشلا  بشل لشلاا بف لااغلب ليحلث لعطلا للبشة   ف

ل لشفلشلاوبةلشألة ةلسللشئا ل  لا ة  مللل لا للل لبةنلالضلح لللاا  جلشللللي .شأل

ل
ل  لةلواسلطا  لاقالسلشلااللا لا لةلل(لشلاا  جلشللللي ل1وكإ)

ل)لل لشلوكإ لليل  لع 1إت لا لل( لقو ت للاثل   لشلااللا ل للاقالس لشلا اس لشأل لشف ل لفلا  كإ

لشللللل لي لبةنم لشلالضحس شألحابللاثإلابلبلشللشبسلصةإلشلاا  جلا لشلابحلسللشلقو ط للشلاوبة

لالع للقلنلياكالسلشل فلشلا وبملصةإل تشلشلاة بلشللللي للابلشلو للليأالشتلااي لاسلا لإشألللال

لاا حللهلشلاللللا لشل بصللابضلقلبشاهلا لصةإللمشلاج بلللشلقلبشللشلااللالسل  لكإلط نللبشة 

ل(.2110)شلي ليمل للشلاوبةلشلالةاسكإل ئسلا لشل ئ للعللشلقو ط
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 مؤشرات المستوى الدراسي للطالب:

لاضا لشل لكإلشلااظلا للاقالسلشلااللا للاؤوبشللشلاةالىلشللبشة لللو لل.لللانلااظلنللثلقسللللللل

شلالىللشلاا يعلط لوبلقليباجل لللعج زةلشلح ةلل.لاابضلشلصيبةلشلاالالسلللو للل  لابيعللحاليل

تشلاكببلظ لبلحبفل  لش لاةالل للابايسليحبلفلااثإلشلاقلنللشلاالللشلاازلزللشلاويلق.لللطلالعطالةل

 لإللالع لقلبةلاالالسلاالاسلقللاظ بل  لةلةلسلا لشلابشحإلشللبشةلس.إعطالةلاصال سمل إ لتلكللولبل

لاظ بل   لا  لشلااللا لل  لابحلسللبشةلس للقلبشللشلو للل  ليبا اجلاقالس لللإللشلاؤوبشللشللقلقس

لشلاا جلللاالن.

 خبرات التعلم المتكامل:

صةإلةالشللالشجللشلاةالتل  لالشبسلشلااللنلشألة ة لةلفللكل ل ا كلا للزلللطلالعلفللللللل

لعبياا ئسلوبلقسلاصال سلايلاسل  لشإلو بلشلا نللاقالسلشلااللا لل)لثلقسلا  ل سلشلالىللشلاا يع(لا ل

للكل لشلاةالتلق لبل لطل لشلبئلةلسلصةإلابحلسلإالصةل   يبشزلقلبشا نلطلالاحقلقلشأل لشفلشلاوبة

شلااللنلشألة ة مللشلاللللا ل ت لشلوبقلةلفللقابللاا  لشلالالتل  لشل  لفلشلالل لشلا لااا وال

لاعلاضجه.

 التخطيط المتوازي و تطوير المنهاج: 

مللإلاج زلتلكللاالشزل ًلللقلق ًللصولو ًل للاجلاقالسلشلااللا للاعلشلالشللشللبشةلسلشألصبىللاولللاإل    

لشللبشةلسللاكل لجاي ًل لالجاللاعلالكلشلص  سلإلانللضعلشلااب سللشلا  بشلللشلقلنلشلابايوسلي لالشل

 لاقالسلشلااللا للل لا يحلا لةللبشةلسلالبسليوبلقسلاا  لسملإياقالسلشلااللا لمللي ت لشلوبلقسل 

 (.2110)شلي ليملشللشللبشةلسلشألصبىللكا  لا يحللةللسللاة الةلاالنلشلالل
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 تقييم خبرات التعلم المتكامل:

لالاقللنلاصبج للشلالشللشللبشةلسمل اقال للشلاقللنلشلاصال سلشلا لإاحا جلصيبشللشلاالنلشلااك اإلللللل

لالاقللنلشلااب سللشلا  بشلللشلقلنلشلا للاك لالبلة  ل  لاقالسلشلااللا للإلةاصلا  لشلاالنليح جسل

لاقالسللمض ًلعل لاا  ج للاكل لضا  لشلاصال س لشلاقللن لولبللوبق للقل لشألصبى. لشلالشل ل   لللسل قو

لاج زلشلو لللبلالالسل  لطاللسلشلااللنلللشلاالن.إاةألسلاقللنللاأا شلااللا لملليتلكل

 تقنية المعلومات كمادة قائمة بذاتها:

لياقالللللل لشلص  س للشلا  بشلللشلقلن لشلا   لن لاقللن لشلابشحإللاك  ل   لاا  لس لشلااللا لليوبلقس س

شلح ةللل  لشلالشبسمللتلكل  لشلح صلشألللالا لشلا نلشللبشة ملللك لطالا للإللص إشأللللسل

ل يحلشلوةللالال لي لاالل للشألة ةلسللألج زةللشليباجل لل لجللطال  للاجلشلالشللشلالضلطلسل

لشلا  بشللش للتلكلأل  لشلااللا لم لالبلسلاقالس لال بلاااالطال لياازإلط لياض   لاالا   لا للان

ل(.2110)شلي ليملللاةالتللقلا لابةخل  لعت  ا نلعلللةا  للاا  ل  لالشقفلعصبىلاحلللشًل

 الستخدامات المهمة لتقنية المعلومات:

لي ةاصلشنلل      لشلاةالت لقل ن لطال لشلالشبس ل   لشلااللا ل للاقالس للاللس لشألكثب لشالةاصلشن لحلث

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

لشلص  ئصلشإلض  لسلشلااالقسليهلاثإلالقلقلشإلاةءللشلقلشطللللص  ئصلا النلشل  ح للاة طلل

جالا  لشلوةللطلالإاج زلشألطا إلشلالكلسلشلل نلللالةلبلعلشئ  مللش  لاحللللعيلوكإلا لشألوك إل

ل السلشلاا حسللةةاصلشنلاعلشلجلشلإلشلحة يلسلاة طللشلوةلل  لا لةلشلبل ضل لل  لشكاة لل  نلشلي

لع لاةجلإليل ا للشلاج بللشلا للاك ل بز  ل لشليل ا لملكا  ع ضإللأل ك بلشألة ةلسلشلص  سليإلشبة
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لح ةلللاثلا للا ال   لا لصةإلشةاصلشنلقلشطللشليل ا لللة طللشلوةلل  لإلبشكلعا نللةاصلال لش

ل لا لصةإلشةاصلشنلالةلطس لشليحثلحلإلالضلتلا  للش  لإجبشء لشلحقلقلل م لكابلالسلإل اإلشلالا ء

اابالللااحلشلو لللا  بشللشلاالنلولشإلشلحل ةمل ت لياضلشألاثلسلطلالقبصلالاجملعللا لصةإلشإل

 .ل(2111شلكاليمل)شلا لااللياث يسلاقوسليلشلسللاك اإلاقالسلشلااللا للاعلشلاا  جلشألصبى

 مكونات األجهزة والبرمجيات:

”لHardware”انلابالللك  ءشللشلوةلل  لا  ل سلشلالىللشلاا يعلحةللاكلا للشألج زةلل     

ل لشليباجل ل لSoftware”لاويلق ل لشلااللنل” ليابحلس للبشةا ن لةالشل لصةإ لل   لةلاابضل  شلا 

ىلا  ل سلشلالىللشلاا يعلشلاضااسل  ل ت لشألة ة ملل  لشلالبجسل  لشلجللإلشلا ل ملحلثلاحالل

 ل(.2110)شلي ليملشللثلقسلقلشئنلللك  ءشللشلص  سليكإلاكل لا لاكلا للشألج زةللشليباجل ل

:لااكل لا لعيلقواسلا لاكلا للشلح ةللليا ل  لتلكللة ئإلشإللص إللشإلصبشجلمكونات األجهزة

ل.للشلال لةللللشلاا لجسللشألج زةلشألصبىلشلالحقسليه

  لطي بةلط ليبشاجلشلح ةلللتشللشألغبشضلشلا اسلشلا لللظ   لشلاةاصلال للتطبيقات البرمجيات:

لص ل  للاحبلب  للابالي  للطبض  . لللح لإلطلالشليل ا لللابشجاا  للش 

 :دمج تقنية المعلومات مع المناهج األخرى

أل ل بصلشةاصلشاهللما  جلشألصبىلةا لللشلو لللكثلبًشلا لطاللسللاجلاقالسلشلااللا للاعلشلال     

لياضل لشلو لللط لوبلقلشصال ب لاالن لللاك لاازلز لشألللا. لشلابشحإ ل   للح ةلللاكل لاحلللة

 :(2110)شلي ليملشلالشضلعلا لشلاا  جلشلاصال س.للااااللاا للبلشالصال بلطلالا للل 

لشصال بلالضلتللاضا لشل الي للشلا لللشج   لشلو للل  لشلاالن.ل
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لاصلشنلشلالشللشلاحةلةسللشلصيبشللشلاصال سلص بجلشل  إ.شةل

للالاجالط لللانل ل  لعصتلعللشبلاصال س.إاقةلنلشلوةللل

لاوجلعلاقإلشلا   لنللشلا  بشلللمشةابشاجل للشلاا اإلاعلشلا  بشللشلجلللةلشلازللليابوللحلإل

لا لالضعلشلالآصب.

لللاوجعلشلو لللطلالشإليلشت.ا لئسلظبلفلاا ةيسلاحااإلشلا  ل للشلا الحسلل

لاوجلعلشلو لللطلالإلج للشلحللإللاو كإلشلحل ةل  لشلالشقفلشلاابل س.ل

لاوجلعلشلو لللطلالإطو ءلشاوي طهلحلإلشلا  بشللشلالالسلشلجلللة.ل

 خطة المعلم التدريسية لمهارات التعلم لدى الطالب:

ل      لإطو ء ل   لشلاالن للاة طل لشلالبلةلس لشلصوو لاالنلو ّلبل لحلإ لشلالقا ل لا  ليلءًش شلااللا ل

لللالشلاقللن.إلالشلا  لبللشلالشللشلاةاصلاسلإشلو للل

 المعوقات والستراتيجيات المتخذة:

للللا لشاصتلللزشبةلشلابيلسلطاللاويلقليبا اجلاقالسلشلااللا لل  لالشبسلشلااللنلشألة ة لشلال      

شالحال و للشلااالقسليال لبلشلاالشللشلةزاسل  لشلالشبسل  لشلاا وقلشلاصال سلي إلض  سلإلالشلاأكللل

  لشلا  لشلاصال سلعنل  للطلالضبلبةلشل ل اسلشلاةاابةملإ لاويلقليبا اجلاقالسلشلااللا للةلشءًل

ع لاةيسلط للسلا لشالةاثا بللشلابيلسللاولللشلاا اإلاعلشةاثا بلبعسلشلا إليحكاس.للاا لاللوكل له

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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)شلي ليمللاقلاهلي ل اإلشللللسلإلاج حلاثإل تشلشلااللن شلا ا للأل بشللشلاةاصلال لللح ةلل.لل تشلا 

ل(.2110

 ثانياا: الدراسات السابقة

للشقعلللللل للاقللن لشةاصلشن لياالق ل لشل لس لتشل لشلة يقس لشللبشة ل للياض لطبضً  لشلي حثس اا للل

ل ا : لاحلبل  لإلا لشللبشة ل ل ت  لاقةلن لان للقل لشلااللالسم لشل شلاقال ل لتشل لشلة يقس لسلشللبشة ل

الشلللشللبشة للشلة يقسلتشللشل لسلي الي للشلاقللنل  ي الي للشلاقللنل  لا لةلاقالسلشلااللا لمللل

للبشةلسلعصبىملل لا للل لا  لًةللل ت لشللبشة للحةللشلاحلب:

 بمعوقات تطبيق التقييم في مادة تقنية المعلومات.الدراسات السابقة ذات الصلة  -1

لبشةسل ل للإلالاحللللشلاالق للشلا لاؤثبل  لاويلقلاا  جلل(Harlow, 2002أجرى هارلو )للللل

شلابيلسلشلاكالللجلسللوليسلشل فلشلث ا لشلث اليل  لاللزلالشل  لصاةسلاج اللل  :لشلاوللبلشلا ا مل

ل(لاالا ًل110شةابشالجل للشلالبلسملشلاالنمللشلاا  جمللاقللنلاالنلشلوليسملاكلاللطلاسلشللبشةسلا ل)

لشصال  لشلث اليملان لشلث ا  للل ف لشلاكالللجلس لشلابيلس لاا  ج لللبةل  لاا  لشلاولئلس لي لوبلقس ب ن

لشةاصلاللشالةاي اسللجاعلشليل ا لمللعظ بللشلاا ئجلع لعيبزلشلاالق للشلا لاؤثبل  لاويلقلشلاا  جل

وكلللشليلئسلللشلاو و لملكا للألاثلسااالقليااظلنلشلاا  جملللل  لكيبلحجنلشلاا  جمللش اق بلشلاا  جل

ل لشلاا  جملعشل لزلقلس لاع لشلاا اإ لكل لس لطلا لللاالال  لللبشللالبليلس لطقل للطلن لشلاالق لم لالك يبز

لللجلللعثبلللالتلشالجاا ط ل  لشلاالق للشلا للالشجهلاويلقلشلاا  جلل  لحلشلاالال لشلتكلب.ل

لالا لولوطً لوكةتىالالعكثبلاىطللالاارفلإلا ل للللدراةسل(2006وعبده ) قصيعة أجرىللللللل

لمغزةلادارسل ى لالاالالنلاظرلوج سلانلااليادائلسلالارحلسل  لالاكاولوجل لاا  جلاطيلقلاواجه
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لال روق لطلا لاظرلوج سلنىال ىالاكاولوجللاا  جلاطيلقلاواجهلالا لالاوكةتل  لوالاارف

اكلاللطلاسللةهاىجللالاالملاص صملالاور سلالااللالسلالاؤةةسلشللااغلرلاازىلوالا لمالاالالن

لا ل) لشليل ا لمواالاسلاالاً ل(81شللبشةس للجاع للشةاصلاللشالةاي اس لأنلإلالالدراةسلواو لتلم

للسىالااالقل اوي تىوال(ل88.11)%لياةيسلالا دلسلي إلاك ا تلالااالقسلال اوي تل  لالاوكةتلعكثب

ل2..0)%ياةيسللوجل كالالالاا  جليطيلاس لنىللاالالسىالااللاللل ت ك ي للالااالقسلوال اوي ت(

ل(ل.42.04)%ياةيس

لبشةسل ل للللاابفلطلالشلاالق للشلا لالشجهلاويلقللل(2112وأجرى فريحات وعبوشي )

ل لشلاالال  لاظب للج س لا  لشلحكلالس لشلالشبس ل   لشلاكالللجل  ليااغلبشلللشلاللبل اا  ج للطةقا   م

للاحلللاجااعلشللبشةسلياالا لشلاكالللجل لا لشللظل سمللشلجاسمللةالشللشلصيبةمللشلاؤ إلشلالا .للق

شل  لفلشلص اسللحاالشلا وبلشالة ة ل  لشلالشبسلشلحكلالسلياح  ظسلبشنللللشليلبةللاللبل نمل

للا ل)لل26لقللانلشصال بلطلاسلشللبشةسلا ل)ل لانلإطلشللل37(لاللًبش لشللبشةسم (لاالًا مللإلاا نل ت 

لش لاح لب: لاكلاللا لعبياس للللملاحلبلشأللإشةاي اس لشلث ا لش ل"االق للااالقلي لاالن للشلاحلب طلشل "م

ل"االق للااالقل لشلبشيع للشلاحلب لشلث لثل"االق لل الس"م للشلاحلب لشلاا  ج"م "االق للااالقلياحالى

لاح لبل لطلالجالع ل"ابا اس" لاالق لليلبجس لإلاللجلل لشللبشةس للعو بللاا ئج ي لاج لزشلللشلالشل".

للشللبشةسلع لع نلشلاالق للا للج سلاظبلشلاالال ل  لشلااالقسلي لالشح لشل السلشالةاي اسملحلثلكو 

لشإللشبلسملللل  لاحلبلشلاالق للشلااالقسلي لاحالىملثنلشلاالق للشلااالقسلي لاج لزشللشلالبةلسملل  ل

لعو بللشلاا ئجل لاللسلللالطلنللجللل بلقلتشلإشلابايسلشألصلبةلاالق للااالقلي لاالنللش طلشل ملكا 

لشح  ئلسلاازىللااغلبشللالتلشللظل سمللشلجاسمللطلللةالشللشلصيبةمللشلاؤ إلشلالا .
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لالشجهلل(1122أجرى العسيلي، والكركي)للللللللل لشلا  لشلاالق ل لشلاابفلطلا لإلا ل ل ل لبشةس

لشلصللإلا لااظلبل ل  لاح  ظس لشألة ةلس لللابحلس ل  لشلالشبسلشلحكلالس اويلقلاا  جلشلاكالللجل 

لش لشللبشة  لشلا ن لشلث ا لا  لشل  إ لصةإ للعجبلللشللبشةس لاجااعل1122/1121لاالال م للاكل  .

ل) لطلل ن للشلي لغ لشلصللإ لاح  ظس ل   لشلحكلالس لشلالشبس لاالا  لجالع لا  االًا لل444شللبشةس

االًا للاالاس(.لويقللشللبشةسلي ةاصلشنلل211صالبللاا نلطلاسلويقلسلطولشئلسليلغلل)شلاالاس(مل

(ل قبة.لعو بللاا ئجل44 اهللقل سللبجسلشلاالق للشلا لالشجهلاويلقلاا  جلشلاكالللجل لضالل)شةاي

شللبشةسلإلالع للبجسلشلاالق للشلا لالشجهلاويلقلاا  جلشلاكالللجل ل  لشلالشبسلشلحكلالسلللابحلسل

لالطلنللجلللشألة ةلسل  لاح  ظسلشلصللإلك الليلبجسل"االةوس"للللبجسلشلكللسلللجالعلشلاج اللمللل ش 

 بلقل  للبجسلشلاالق للشلا لالشجهلاويلقلاا  جلشلاكالللجل لاازى:لللااوقسلشلااللالسللللبجسلشلكللسل

لشأللإ لشلاج إ لطلش لا  لشلاج اللم للجالع لشلكللسم للللبجس لشلاالن للجاس لشلاج اللم لك الللملجالع

لجالعلشلاج اللملا لطلشلشلاج إلشل بلقلل  لحلشلتكلبمللشلابحلسلشلا لللبة  للتلكللللبجسلشلكللسللل

ل ئسلمشلث لث لل  لح لشل بلق للبجسل210،04)لك ال ل   ل بلق لالجل ل لن لشلاالن لاص ص لعا  (م

شلاالق للشلا لالشجهلاويلقلاا  جلشلاكالللجل للللبجسلشلكللسلللثةثسلاج اللمليلاا للجللل بلقل  ل

صبى"للك اللل  لحل ئسلاص صللك اللشل بلقليل لاص صلاكالللجل للاص صل"علمشلاج إلشلبشيع

ل."عصبى

لبشةسل ل للإلالشلاابفلطلالشلاالق للشلا لالشجهلاالا لاا  جلل(1122شتيوي )اأجرى  لللل

لشلااللا لللل فلشأللإلشلث اليلللىلالبلة نل لاا  جلشلاقببل  لشلالشبسلشلحكلالسل  لشاكالللجل 

حكلالسل  لاح  ظسلا يلسلللا نلشللبشة لاح  ظسلا يلسملاكلاللطلاسلشللبشةسلا لاالا لشلالشبسلشل
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ل)1122/1121) لاةياه لا  لاثلل للشلا  ل)11(م لطلل ن ليلغ للقل لشأل ل م لشلاجااع لا  (ل%44(

اكلاللعلشةلشللبشةسلا لشةاي اهلعطل  لشلي حثلملللاالاً مللاالاسمللانلالزلعلشالةاي اسلطلالع بشللشلالاس

ل) لا  لاكلاس لطلا84ألغبشضلشللبشةسم لالزطس ل قبة لااالقسلل( لاالق ل ل  : لاج الللبئلةس عبياس

ليظبلفل للاالق للااالقس لي لاحالىلشلااللا م للاالق للااالقس لي لو للم للاالق للااالقس ي لاالنم

شليلئسلشلااللالسمللانلشلاحققلا ل لقلشالةاي اسللثي ا  مللعظ بللاا ئجلشللبشةسلع لشلاالةولشلحة ي ل

لاالا لا لشلااللا للي لاةيسللاج إلشلاحالىلشلااللا لللبجسلشلاالق للشلا لللشج    ا  جلاكالللجل 

لشلو لللك  ل)8714ك  ل) لللاج إ لط للسم لليلبجس لللاج إلظبلفلشليلئسل8711( لط للسم لليلبجس )

ل) لك   ل)872شلااللالس لك   لشلاالن لللاج إ لاالةوسم لليلبجس لجلشًل17،2( لااص ضس لليلبجس لكا ل( م

ل بلق للجلل لطلن لشللبشةس ل)لعظ بللاا ئج لشللاللس لاةالى لطال لإح  ئلس ل  لα=1712تشلللاللس )

لشلالتل لشلااللا للاازىللااغلب لاكالللجل  لاالا  لشلاالق للشلا لالشجه لللبجس شلاالةو للشلحة يلس

شالجاا ط مللااغلبلطلللشلللبشللشلالبليلسل  لاج إلشلاكالللجل .للعظ بللشلاا ئجللجللل بلقلتشلل

لااغلبلةالشللشلصيبةل  لةلكلشلابيلسلللحة يلسلللبجسلشلاالق للايا ًللاللسلإح  ئلسل  لشلاالةو للش

لشلاص صل لللااغلب ل)ليللن(م لشلالا للا لحس لشلاؤ إ لللااغلب لا لةاال (م ل)عقإ للا لحس لشلااللن

لشألك للا للا لحسل)اص صلآصب(.

 مواد دراسية أخرى. الدراسات السابقة ذات الصلة بصعوبات التقييم في -2

لبشلل(2004) أجرت الداود لىىجلش لاىىلاللشي لاىىل إلالشىبفللااش ل للةس لشةاصشه نللللاقلشن

للا للج سلاظبلئلسللليا لشالياشحلسلبلا لشابةللايكلفلشل  ش لىى للل ضل بلىىببلش لاقىى بللاةااش

للياللل ليبلاللش  بلاولللشلاالا ش ل)لمضل بلشلاس لا  لشللبشةس ل)222اكلاللطلاس لاالاسم (ل01(



01 

 

لاباو للل  ليب س للايكلفلشلس لشابة لبلا  لشةاصلاللشئلسلشالياشحلس لكأم لالةاي اس للسىةلشبلللشة  لام

بلااىىىىلاةنلشلىىىىللاقنلش ظىىىىاىىىىقليلواىىىىللياىلل لاحققىىىىلاللش ىىىىلج يلشالىىىى لةسلا للل :لالشبلش لتاا ئجل بزليع

لالىىىى  ل  لشلىىىىلباىىىىلش  لإل ضل بلس لشاق ل للالال  للش للك  لتة لشلا  ل لبشل لشيسلللولاشألة ةلس فلكاو م

لشلالالش لتلشل لشالحال ج تشل لليبلال لشلس لاا لشلمايكبشًللص  س للاا اإ لاىلقوبي  لااا ةىلليبس للس

سللىلباىلش ل لالى بلااىلاةنلشلىللاققلشيلواللج لللشي ل الللجللالإةسللشبلللش للا مللح لا ل

صللح  لشلاالاسلاللشا  بةل ا  لكث لعئلسلاشلالياشحلسلبلا لشابةللايكلفلشل  ش  لللل ضل بلش

لكىىا لئللعلللىىلباىىلنلطمللةلسلشبلش لشإلاىىس ىىلشبسللالمللاللبشللش ىىلليبلاللش  ىىبلاوشلللل ىىلاالاىى :

  .ف لك للقليلقهليوقيإلابللاةاانلشلللاقنلش ظلا

ل ل للإلال( 2006) خنيشأجرى  لشلااللىبفلاالبشةس ل  لشلااللن ةول  ل الي للشلاقللن

نلاالل(11اكلاللطلاسلشللبشةسلا ل)للاللسلةولفل  لشلجزشئبمللشةابشالجل للشلاالال لللاغلللطلل  م

ملشةاصلاللشللبشةسلشالةاي اسلعلشةللجاعلشليل ا لللشلا لاكلاللا لشلااللنلشلاالةوا لاالا لابحلسل

ليسلللىلشلاالال لابجعل:للجللل الي لل  لاقللنلشلوةسلشبلش لتاا ئجل بزلي لعاك  ل.للل(ل قبة21)

إلالقلسلشلالبلللليلبجسلط للسملللجللل الي لل  لشلاحللللشللقلقلللااللا للشلا للايغ لللاالنلع ل

لللقلا  لليلبجسلط للس.

اقللنل  طللسلشلاقللنلشلاكللا لشلاةاابل  لا لةلشلابيلسل ل للإلالةسللبش( 2006)الغافريأجرى        

ةةالسل  لشلااللنلشأل ل ة ة لا للج سلاظبلاوب  لشلا لةللاالال  ل  لالشبسلشلحلقسلشلث السل  لشإل 

لةاابملاشلشلاكللا لنلىللاقشعللشلللشلاالنلاويلقلهىىجلش لاىىلاللشي لل اشلةلواسلطا  مللشلكوفلط 

لشللبشةسلا ل) لل)(ل22اكلاللطلاس للاوب سم للل248اوب ً  لاالاً  ل(   لاللاسلاةقوللشلي واسلاالاسم
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بزلي لعاللمسىةلشبلللشةلالةاي اسلكأملشةاصلاللش2110ل-.211سلطا  لللا نلشللبشة لجاللليةلوا

لتاا ئجل  للشبلش  لشلوليسةس: لعلشء ل  لاقللن للشالصاي بشللعكثبل  طللس لع لشلاةحظس ل الي لللجللم

ح  ئلسلليلبجسلكيلبةملللجللل بلقللشلسلإلبلاةااشلاكللا لشلنلىلقلاشلاالنلاويلقلعللشللشلهىىجلشال ىىلاش

لشلهىىجلشال ىىلاشل الي للش   لشلنلىىللاقاويلق لل  لحللبلاةااشلاكللا  للشلاوب ل  لشلاالال  يل 

   .شلاوب ل 

ل ل للإلال( 2008حمدي )أجرى األ   ل  لىبفلاالبشةس لشلث اللس لاظبلاالاالشلابحلس لج س

اكلاللطلاسلللابيلسلشلةالللسمشلةئحسلشلجلللةللاقللنلوليسلشلابحلسلشلث اللسل  لاللاسللايعل  لشلاالكسلش

ل) لا  للجاعلاالل(201شللبشةس لعلشة لشالةاي اس لشللبشةس لشةاصلال لشلث اللسم لشلابحلس لاالا  لا  اً 

لللشليل ا ل ل. لعاك   لي  ل بز لتاا ئج لةسلشبلش  لع  لشلةئحسل: ل   لشلث اللس لشلابحلس لاالاا لاظب لج س

لشلث اللس لشلابحلس لوليس للاقللن لاالةولشلجلللة للع ل الي للاويلقلج ءلليلبجس لشلجلللةلسم شلةئحس

ج ءلليلبجسلط للسملللجللل بلقل  لشلابحلسلشلث اللسلل لاقللنلوليسلشلابحلسلشلث اللسللج سلاظبلاالا

للالكلشل الي للاازىللااغلبيلشلاص صللشلاؤ إلشلالا .

هلىىجلش لاىىلاللشي لاىىل شالىىطلىبفللاا ل للإلالشةسللبش( 2009أجرى أمبوسعيدي، والراشدي )       

طلاسلا لاالا لشلاللنل  لةلواسلا للج سلاظبلاا جلشلاللنل لىى بلااىىلاةشلشلاكللا لنلىىللاقشلاويلق

ل)لطا  م لا  لشللبشةس ل002اكلاللطلاس للل( لاالن لا ل)لفللل  االاسم ل  لاللاسل.-0شالة ةلس )

ل لشللبشة  لللا ن لطا   ليةلواس لش.211ل-2114اةقو لشةاصلال لكأم للشلالةاي اس كا للمسىةلشبللة

لاعل) للاالاسم21شةاصلاللشلاق يلس لاالاً  لتاا ئجل بزلي لعالل( للشبلش  لشلاالال لللشج ل لةس: ع 

ل ل   لش الي ل لشلنلىىللاقاويلق لل ىى لبااىىلاةشلاكللا  لشلاللن لكيلبةاا ج ليلبجس ل ت لم لعيبز لا 
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لشلاقةلا لل  لةجإللشل الي للطلنللجلللشللقللشلك   للاا ياسلع طا إلشلوليسل  لشلالبةسم لكثبة

ل   لإح  ئلس للشلس ل بلق للجلل للطلن لاايئا  م لشلاالن لطلا للايغ  لشلا  ل ىىلاشللي لاىىل ششلاةا ل

ا للج سلاظبلشلاالال لاازىللااغلبشل:لللاا جلشلاللنل ىى لبااىىلاةشلاكللا لشلنلىىللاقاويلقلشلهىىجلشا

     .شلجاسمللةالشللشلصيبةمللج سلشلاصبج

لشقعلشلاقللنلشلاةاابللاةلةلشلقبش لشلكبلنللإلالبشةسل ل للإلالشلاابفليل(2010, أبو حثره)ام قلللللل

شإلةةالسلياح  ظسلجلةمللشلابيلساوب  لللاظبلج سللا شاليالشئلسلل  لشل  لفلشلالل لا لشلابحلس

لشللبشةسلا ل) ل41لاكلاللطلاس ةةالسل  لاح  ظسلجلة(لاوب ً  للك اللابيلسلشإل  شأللشةللةاي اسالشللم

ع لاا بةسلشلاالال لللاقللنلشلاةاابلك  ليلبجسلاالةوسملللع لشيبزلل:لعظ بللشلاا ئجلمل ت لشللبشةس

لشأل البللشلاالق ل لع للل ء ل  ن لطلن ل  لشل فلشللشحلم لشلوليس لطلل لكثبة لشلاةااب:   لاويلقلشلاقللن

ل لاقللنلشلاةااب.آلللسلشلاقللنملزل لةلا  للشلاالنملطلنلقا طسلياضلشلاالال لي

شتيوه وغباري،)وأجرى لللللل لاواجهلالا ل تىالاالقلإلا ل للشلاابفلللبشةسل(2010 أبو شعيرة وا 

لللللللللللللللللارحلسلانلاألولالاألرياسلال  وفلطليسلطلالالواقا لالاقولملاةاراالجل تلاطيلق

لشل  والسالزرق لاح  ظسل  لاألة ة لالااللم لشالبلالس لشلاالكس ل   لء لا لم لشللبشةس لطلاس لاكلال

لعظ بللل(ل قبةم1.إتلاكلاللا ل)لشأللشةلل ت لشللبشةسلالةاي اسمللك  لشلاللبًشللاالا ًلل(لاوب  ًل202)

لشلاالق لل:شلاا ئج لعيبز لال  وفلطليسلطلالالواقا لالاقولملاةاراالجل تلاطيلقلاواجهلالا لع 

اك ا للشلا للس.قلسلشلللبشللشلالبليلسللشلاقلاسلللاالااألولا:للاألرياس لل مللقلسلشإل 

ل( 2010)رمضانأجرى  لإلا ل ل ل لاالبشةس لشلبل ضل للىبف لاالا  لشةاصلشن لشقع

اكلاللطلاسللالةابشالجل للشلاقللنلشلحللثسمللشل الي للشلا لاحلإللل لاويلق نلل ت لشالةابشالجل لم
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لا لاالا لابحلسلاالل(20شللبشةسلا ل) للسل  لشلجزشئبملشةاصلالل  للاللسلشلاةلشلث اليشلااللنلاً 

:لةسلشبلش لتاا ئجل بزلي لعاك  ل.للل(ل قبة00شللبشةسلشالةاي اسلعلشةللجاعلشليل ا لللشلا لاكلاللا ل)

احلإللل لع لشكثبلشالةابشالجل للشةاصلشاً ل  لشلقلنللشللبقسلعلاًلملثنلشلاةحظسلث الً مللجللل الي لل

ا  :لقلسلشلالبللل  لاج إلشلاقللنملاق لاسلشلاالال لللاغلبمل  لشلاقللنلالشلحللثساويلقلشالةابشالجل ل

لللع لطاللسلشلاقللنلاحا جلإلالشلكثلبلا لشلج لللشللقلمللكثبةلطلللشلوليسل  لشلغب سلشل  لس.

لشلاةاابليل(2010, الناجم)وقام لللللل لع لشفلشلاقللن لالىلاحقق لشلاابفلطلا ل ل للإلا لبشةس

لي لا لشلالل  لشل  لف لشلوبطلسلاةالت لشلاللن لاقببشل ل   لشاليالشئلس لشلا نلبحلس لشلااللن لالشبس   

للكتلكلشللقلفلطلالشلجلشاللشإللج يلسللشلةليلسل لشلبل ضم للليال لياللاس لشلا  بلس لشلحكلالس شاليالشئلس

لشلاللنل للاوب   لاالا  لاظب للج س لا  لالزااه لشلا  للشل الي ل لاويلقهم لشطاا ل ليال لااجل شلا 

لشةا لان ل)شلوبطلس لا  لشللبشةس لطلاس للاكلال لشلاةح م لشلل    لشلاا ج لعةللل لاوب ً ل01صلشن )

لللاللنلشلوبطلسمللك ا204ل) لشللبشةسل  لشالةاي اسلل(لاالاً  لل ت  (لطي بةل.4ا ل)لللاكلالمشأللشة

لشل الي ل(, لشلةليل لم لشإللج يل لم لشلاةاابم ل)ع لشفلشلاقللن لشللبشةس لاح لب لطلا لج ءلللالزطس

لا لشلاالنلا  للشللشحلملكثبةلشللبشة لشل فل  لشلاةالتلعطلشللكثبة:لااالقسلي ل الي لشلاا ئجلشل

لاقصلشلح ص لشلااللنليإلشبشللشلابيليللشلاقللنلشلقل سلاج إل  لشلااص  ل لطلللشللبشةلسم

لياضلإلا نللضافلشلوبطلسملشلاللنلاالا لطلالشإللشبلسلشألطي ءلكثبةلشلاقللنمللطاللسلطلاللإلوبشف

ل.شلحللثسلشلاقللنليأة للللشلوبطلسلشلاللنلالا ا

  لشلاقللنلشلاةاابللع نلاوكةللاويلق ل للشلاابفلإلاللبشةسلل(2010, المطيري)أجرت للللل

(لاوب ً ل1.مللاكلاللطلاسلشللبشةسلا ل)البلسلاقببلشل قهل  لشلابحلسلشاليالشئلسل  لاللاسلشلبل ض
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(لطي بةلالزطسل1.ا ل)لللشةلل ت لشللبشةسللاكلاع للشالةاي اسلشةاصلاللمللاقببلشل قهلسًل(لاالا211ل)

لشلو لي للعطلشللكثبةل:ع نلاوكةللاويلقلشلاقللنلشلاةاابأنلعو بللشلاا ئجلإلالماح لبطلةلطلال

لحققلاقببلشل قهلشلاك اإللشللبشةلسملاللشلح صلا لشلاالاسلا  للشللشحلملكثبةلشللبشة لشل فل  

لشالصبىلللا لشل بلت لالضلط لليل  للكثبة لشلوبطلسم لشلاللن لشلو لي لليالشل لش اا ن لطلن لشلوبطلسم للن

لشلاقببللوكإل اليسل  لاويلقلشلاقللنلشلاةااب.

ىبفلإلاللشقعللشلاقللنلشلاةاابل  لشل  لفلشاللللسللاا ل للشةسللبشل(2011أجرى طبيقي) لللللل

(ل20(لالشبسملل)0اسلشللبشةسلا ل)ا لشلابحلسلشالة ةلسل  لاللاسلج زش ل  لشلةالللسملاكلاللطل

لالإلي إلض  سسلىةلشبلللشةلالةاي اسلكأج زش ملشةاصلاللشلاسللياللابحلسلشالة ةلسلل(لابولشًل.االا ملل)

لللل سليأة شلص للشلللشئحي لااللا تللامزااللالضافةسلا للل :للشبلش لتاا ئجل بزلي لعاشلاق يلسملل

احقلقلا للكثبةلطلللشلوليسل  لشل  إلشللشحلللالقللمطلللشلح صل  لياضلشلالشللقلسلشلاقللنمل

شلاالنللالىلاقلنلشلو للليةيللكثبةلشلا  بشلملشألللشللشألكثبلاا ياسلملطلنللاةااباشلاقللنللع لشف

         شةاصلشاً ل  لشلاقللنلشلاةاابلك اللشلاةحظسللشالصاي ب.

 ا: تعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منه 

لا لصةإلشللبشة للشلة يقسلشلابيلسللشألجايلسللشلااالقسلي للبشةسلشلح للسللاك لاةحظسلشآلا :

 األهداف -1

لاابفللشقعلالظلفلشلاقال لل  لصلاسلشلااللنشصال للع لشفلالكلشللبشة لل اا  لا ل لفلإلالللللل

للل لالشجه لشلا  لشلاالق ل للشقع للاقللن لشلاقال لم لشةاصلشن ل   لااللالسلشلاالال  لاؤةة ل ل   شلاقال ل

لابيللسملل ا كللبشة للبكزللطلالاابفلشل الي لل  لاقللنلشلوليسل  لالشللااللالسلاصال سلاا  ل
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)شلا جن,لللم(2111اثإللبشةسل)شلاولبي,لةةالسلشلابيلسلشإللم(2114شللشللل)شلبل ضل للاثإللبشةس

لاثإللبشةس2111 لشلاللن لشل للشلبشوليل)(م ل ل للإلال(2119عايلةالليم ل قل لشلح للس لشللبشةس لعّا  لم

ل لشلاالال لاابف لاظب للج س لا  لطا   لةلواس ل   لشلااللا ل لاقالس لا لة ل   لشلاقللن  الي ل

ملللةحظلا لشةاابشضلشللبشة للشلة يقسلقلسلشللبشة للشلا لشصا لل  ل الي للشلاقللنللشلاوب ل 

لشلص  سليا لةلاقالسلشلااللا ل.

 عينة الدراسة: -2

لشلوليسلللشلاالال لشلابيللل لشلاوب ل للشلالشبسطلا للشللبشة للشلة يقسلطلالاللبيللشوااللللللل

لللالظ  لشلاكاي لملعا لشللبشةسلشلح للسل قللشقا بللطلالشلاالال للشلاوب ل .

 أدوات الدراسة -3

الةاي اسلكألشةلبئلةسلشلشللبشةسشللبشة للشلة يقسلشلا لااللشإلو بةلإلل  ل  ل ت لااظنللشةاصلالللللل

ل لجاع)شليل ا ل( للكتلك   للشلاةحظسم لشالةاي اسللشلاق يةل لشةاصلال ل قل لشلح للس لجاعللشللبشةس

لاوللب  .يإطلشل  لللللشلي حثسلق اللشلا لشليل ا ل

لا لشللبشة للشلة يقسل لا للل :لشلي حثسلل  للقللع

لا  لبللابشجعلليحلثلللبشة ل.لإلالشال الشء -1

ل.شللبشةسلع لشفل ل غس -2

لشصال بلشللة ئإلشإلح  ئلسلشلا لاصلنلع لشفلشللبشةس.-3

للاكلل لا لبلو اإلللالضلت.للللبشةسشلاظبيللااظلنلطبضلشألللل-4

للكل لسلشلاحققلا ل لق  للثي ا  .لشللبشةساوللبلعلشةلل-0للللللللل
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شللبشةسلشألللال  لةلواسللط لغلب  لا لشللبشة للشلة يقسلعا  لشلح للسلا للالزلشللبشةسلعيبزلإ لللللل

اابفل الي للشلاقللنل  لا لةلاقالسلشلااللا لل  لةلواسلطا  لا للج سلاظبللط ا  لشلا لاح لإ

لةااااللللملقللاك للاكل ل  لشللبشةسلشألللالاحللً للطبيلً لطلالحللطلنلشلي حثسلشلاالال للشلاوب ل م

لشلاللشلاوب ل طلاللج  للاظبلشلاالال ل لعا نل ن لإْت لشلااللا للو بكل ل  لاقللن لاقالس عثا ءلا لة

ل لا  لعجبلللطلالطلاس لي ا   لشلح للس لشللبشةس لااالز للكتلك لشلصلاسم   لةلواسلشلاالال للشلاوب ل 

طا  ل  لحل لع لشللبشة للشلة يقسللنللانلشطاا للشلاالال للشلاوب ل ل  لاقللنلا لةلاقالسلشلااللا لل

 اصال س.و بلااغلبشللإللبةللشلالضلتل  ل

لاقالسلل قل لا لة لاويلق لياالق ل لع ان لشأللإ لج ايل : لطلا لشل لس لتشل لشللبشة ل بكزل

ل) ل  بلل للبشةس لاثإ للHarlow, 2002شلااللا لم ل)( لوطيد  للل2110ق لاس  بلح لللطيلو ل(م

للنلااا لإلالضلتلشلاقللنليوكإلاي وبلل(م2102(مللشوالليل)2100شلاةلل مللشلكبك )(مللل2111)

ا للش  لللشضح لشألصبى لشللبشة ل لبكزل لحل  ل   لجزئ م ليوكإ لصةإ لا  لاا للاه لإلاللااشا  ىبف

(مل2114الشلللبشةلسلاصال سلاثإللبشةسلكإلا لشللشللل) لىى نللللاقلشنلشةاصشهلىىجلش لاىىلاللشي لاىىل ش

للشلغ  بي)2110لصالشل) للشأل حاليل)2110(م للشلبشوليل)2111(م للعايلةالليم للل2112(م عيلل(م

ل) للغي بي)ل(م2101حثب  والل  للش  لوالبة للل2101لعيل للل2101باض  )(م ل)(م (مل2101شلا جن

للل2101لشلاولبي) لعالشتل(2100ويلق )(م لا  للشحلة لالت  لطلا للبكز لشللبشة ل لالك لااظن للك   م

شلاقللنلل للشلاقللنلشلاةاابمللقللصلللكإلشللبشة للشلة يقسلا للبشةسلااا لإلشلاقللنل  لا لةلاقالسل

لللشلااللا ل.
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 الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات

للشاللشةلحلشلاا جلشلاةاصلنل  لشللبشةسمللضانلااا لإل تشلشل  إلطبض لإلجبشءشللشللبشةسملحلثلللللل

ملثنلشألة للللشةشلا لانلشةاصلشا  ل  لجاعلشليل ا لمللص  ئصلع بشللشلالاسلشلا لويقللطلل نل ت لشألل

لا لجسلا لانلجااهلا ليل ا ل.شإلح  ئلسلشلا لشةاصلالللا

 منهج الدراسة:

لشلتيلل انليلبشةسلظ  بةلعللحلثلعلللشلاحللل ل  ل ت لشللبشةسلشلاا جلشلل   سلشطاالللشلي حثللل   

 ل.لل لالصإلشلي حثلشللبشةسقضلسلالجللةلح للً للاك لشلح لإلاا  لطلالااللا للاجلللط لعةئلسل

 لدراسة:ا مجتمع 

لشلللللل لاجااع لشلي واسواإ ل  لاح  ظس لشلالشبسلشألة ةلس لاالا للاوب   لجالع لشلح للس مللبشةس

للاص   ا ن لشلالالس للاةالل ا ن ل ئ ا ن لشللبشة للياصالف لشلا ن لا  لشأللإ لشللبشة  لشل  إ   

(ل22ملل)(لاالاسًل04.(لاالاً ملل)222اا نل)للاالاسًلل ًل(لاالا842(للشلي لغلطلل نل)2102/2102)

اجااعلليل لالزلعلل(0شلجللإل)(لاوب سلابيللسمللل02(لاوب ل لابيللل ملل)01 نل)ملاالاوب سًلل ًلاوب 

لشللبشةس.ل

 (1الجدول )
 )*(حسب الجنس والوظيفة الباطنة محافظةمعلمي ومشرفي المدارس األساسية في من توزع أفراد مجتمع الدراسة  

 المجموع مشرف معلم الجنس      الوظيفة
 239 10 229 ذكور
 526 12 514 إناث

 765 22 743 المجموع
ل.2113/2114ل  لاح  ظسلشلي واسل)*(لشألطلشللاأصلتةلا لشلةجةللشإلح  ئلسل  لاللبلسلشلابيلسللشلااللنل
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 عينة الدراسة:

 ,Krejcie & Morganيا ءلطلالجللإ)لاالاً للاالاس(ل2.4)انلاحللللحجنلطلاسلشلاالال للل

 و للشليحثلسملثنلشصا بللشلي حثسلطلاسلطولشئلسلويقلسلاا ةيلسللاحللللحجنلشلالاسلللاو (1970:608

ل(لاالاًس.080(لاالاً ملليلغلطلللشلاالا لل)81حةللجاسلشلاالنملحلثليلغلطلللشلاالال ل)

عا لطلاسلشلاوب ل لشلابيللل ل قللك اللطلاسلو السل  لاصالفلشلابشحإلشلااللالسلشألة ةلسلليلغل

ل(لاوب ً للاوب ًس.22طلل  ل)

 الدراسة: اةأد

لشةاي اس لياوللب لشلي حثس لشل لسللق ال لتشل لشلة يقس للشللبشة ل لشلابيلي لشأللل لطلا شطاا لًش

(مل2111شلا جنل)لللم(2111شلاولبيل)لللم(2114شللشللل)لاثإللبشةسلكإلا ليالضلتلشللبشةسلشلح للسم

لي للشلاقللنل  لكا لانلشةاوةتلآبشءلطلاسلشةاوةطلسلحلإل الم(2119عايلةالليمللشلبشوليل)لل

لقل سللشأللشةلقلل االل(لاالا للاالاسل  لاح  ظسلشلي واسمل81ا لةلاقالسلشلااللا للاكلاللا ل)

لشلاالال للشلاوب ل  لاظب لا للج س لطا   لشلااللا لل  لةلواس لاقالس ل  لا لة مل الي للشلاقللن

للاكلاللشالةاي اسلا لقةال ل ا :

لشلااللالالقسم األول: لشلوص لساضا  لل ل لللط  لشلابيللل م ل  لشلاوب ل  لشلالبلس ل لئس عطض ء

لل  : لشلي واسم لاح  ظس ل   لشألة ةلس للةالشلللشلالشبس للشلاص صم لشلااللالسم للشلابحلس شلجاسم

لشلصيبةل  لشلااللن.

اقلسل ت لللم(ل قبة42ي لبا  لشأللللسلا )للاضا ل قبشللشالةاي اسملإتلاكلاللشأللشةل:لالثانيالقسم 

لشلاالال ل الي شل قبشل لاظب للج س لا  لطا   لةلواس ل   لشلااللا ل لاقالس لا لة ل   لشلاقللن ل
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ملحلثلاا للللشل قبشللشلجلشاللشلاظبلسللشلاويلقلسل  لاقللنلعلشءلشلوليسمللشللة ئإللشألللشلللشلاوب ل 

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

قللا  لللىلشلوليسمللشلاةقسليل لشلاا جلليالللشةاا بشللشلاقللنلشلاةاصلاسل  لاقللنلعلشءلشلوليسل  لا

 ا لةلاقالسلشلااللا ل.

 صدق أداة الدراسة:

للةةاي اسلشأللللسيابضلشل لبةللسشلي حثللق ايغبضلشلاحققلا ل لقلشلاحالىلأللشةلشللبشةسللللللل

لصا  صلا لعطض ءلشل لئ للشلالبلةلسل  لشلج اا للشألبلالس(لاحكال لا لتليلشال01طلالطوبةل)

لشل قبشللا لحلثلل(0الحق)لملاوبفلابيليلا لةلواسلطا   لللقلفلطلالآبشئ نلحلإلالىللقس

ل للالى لشللغللس لاةش ل غا   للالى لج سم لا  لشلالبلس لللاج إ للوالللا  لءااا ئ   لشل قبشل اس

لشلال لسليإض  سلطي بشللعصبىلجلللةلا لج سلث الس.للعيلااللإلاقابحملعللللاا ةيا  للللبشةسم

طىى لةل ىىل غسللسشلي حثىىلللقىىللعصىىتللللللل ي الطايىى بلآبشءلشلةىى لةلشلاحكاىىل للاقابحىى ا نملإتلاىىنلااىىللإللش 

لحىىتفلعبيىىعل قىىبشللعل ىىالشلاحكاىىل ليحىىت   للتلىىكليةىىيللاكىىبشبلااا  ىى ل ىى للياىىضل قىىبشللشالةىىاي اسم

%(ل ىأكثبلاى لشلاحكاىل .للاى ل11شلا لح لللطلىالاةىيسلالش قىسل)لانلشطاا للشل قبشللل قبشللعصبىم

لالحىىىقلشل(ل قىىىبة.ل40)لشلاىىى لااضىىىا لثىىىنلع ىىىيحللعلشةلشللبشةىىىسل ىىى لحسلللاويلىىىقل ىىى ل ىىىلغا  لشلا  ئلىىىس

لليل لعلشةلشللبشةسلي لبا  لشلا  ئلس.ل(2)بقن

 ثبات أداة الدراسة:

ليثي لللللللل لشلاقل سلعلشأللشةلق ل للاو  لشلا  ل   لاحللإلا ئجشاة قً  لا لابة لعكثب لشةاصلن لا  تش

لللظبلفلاا ثلس ل ا  للاأكلم لشللبشةس)شالةاي اس(معثي ل لللشة لشلي حثس لشالصاي بلوبلقسشةاصلال إط لة
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(test-retestل)لاالاسللاالا ًلل(81شةاوةطلسلاكلاسلا ) طلاس طلا لشةألش ياويلقلسشلي حثللق اإتل

يقللشأللشةلابةلعصبىلطلالشلالاسلا ة  مللحةللاا اإلا لص بجلطلاسلشللبشةسللياللابلبلعةيلطل لو

ل) ليلغ لإت ليلبةل  لشاللشةم0.832شباي و لل قبشل لشللشصل  لشالاة ق لاا اإ لحةل لكا  ي ةاصلشنلللم(م

لللبجسللاا اإلكبلاي خلشل   إتليلغلللاويلقلشأللإل قومل(Cronbach Alpha)كبلاي خلشل  اا للسل

ل لشالةاي اسلااااعلياا اإلشاة قلاقيلإلألغبشضلشللبشةسلشلح للس.(لل تشللاا لع،،174شلكللسللأللشةل)

ل:متغيرات الدراسة

لشواالللشللبشةسلطلالشلااغلبشللشللةلوسلشآلالس:

ا ث.ل-1  جاسلشلاالنلللهلاةالل  :لتكلبمللش 

 شلابحلسلشللبشةلس:للل  ل ئا  :لحلقسلعللاملللحلقسلث الس.لل-2

 ثسلاةالل ل:لةالشللشلصيبةلللاالال مللل  لثةل-3

لةالشللل0*لعقإلا ل

لةالشل.ل11ةالشلللعقإلا لل0*ل

لةالشلل أكثب.ل11*

لاص صلشلاالنلللهلاةالل  :ل*لح ةلل.ل*ا لةلعصبى.ل-4لللل

شلاىى للكااغلىىبلاىى يعلوسلشالةىىاي اس  ىىالي للاقلىىلنلاىى لةلاقالىىسلشلااللاىى لللشلاىى لاىىنلقل ةىى  ليلةىىل-2

لألجإل تشلشلغبض.لس  لشلي حثاولبل
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 الدراسة: جراءاتإ

لشصاي بلثي ا ى للاحللىللشلالاىسلشلاىبشللاويلىقلشالةىاي اسلطلل ى ملاىنللشللبشةسشلاأكللا ل لقلعلشةلليالللللل

لسلاللبله لالجلق اللشللزشبةليإبة إلصو ل للإتمللشلااللنلشلالش قسلشلبةالسلا للزشبةلشلابيلسلطلاشلح لإل

للانلالزلعلشالةاي اسلطلىالمسشلي حثلاة لإلا اسلثملشلابيلسللشلااللنللشلا لاايعللل  لشلالشبسلالشبلشليح

طلالشلزل بشللشلوص لسللللشلي حثسلشطاال  لشلالشبسلشلا ياسللاح  ظسلشلي واسمللعطض ءل لئسلشلالبلس

للاايئا ىىى ليلقىىسللالضىىلطلسمللعكىىىلع بشل ىى للاىى للىىىل لو للللشليحىىثلع ىىلشفلشلاص ويىى للشلبةىىالسلاىىعلوىىىبحل

إج يى ا نلةىلفلاا اىإليةىبلسلا اىسمللعا ى للى لاةىاصلنلإالللطلىالع لشةىسمي للبللأل بشللشلاواللل للسشلي حث

لشالةىاي ا ل ب سلك  لسللإلج يىسللشةىاغبقلالزلىعللشلاةاجليل  قومللانلإطو ءللشلالا ألغبشضلشليحثل

 ى لل(لشةىاي اس204لشليى لغلطىلل  )لوى بًشمللقىللاىنلا بلىغلشالةىاي ا للشلاةىابجاسلسلجاا  لا لقيإلشلي حثى

اا للًشلللقل نلي لاا لجىسلل(21(لشإل لشبل)SPSSي لح ةللي ةاصلشنلشلبزاسلشإلح  ئلسل)ص صللاالتج

لشإلح  ئلس.ل

 المعالجة اإلحصائية:

 انلشةاصلشنلشلاا لج للشإلح  ئلسلألةئلسلشللبشةسلطلالشلاحللشآلا :

 للإلج يسلط لشلةؤشلل للشلبايسللاةالىلشل اليس  لشلاالةو للشلحة يلسللشالاحبش  للشلاال بلس

 لشأللإللشلث ا .

 ل"لشصاي ب"” t”-testلسشلص  للشلة لسلشلث لثللشلبشيعلشلةؤشإ:لالاال لاةاقلال للإلج يسلط لل

 شل:لشلجاسمللشلابحلسلشلااللالسمللشلاص ص.يااغلبل
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 ل لشلةؤشإ لط  للإلج يس لشألح لي لشلاي ل  للشلص اساحللإ ليااغلب شلالبلةلسللصيبةشلشلص ص

 .لتلكللظ لبل بلقللشلسلإح  ئل ًللق با للشلياللسلشصاي بلول لهللللاللملاالال ل

 لشةاصلنلشلاال بلشإلح  ئ لشآلا لللحكنلطلالاةالىلشل اليسللكإل قبةلا ل قبشلل الي لل

لاقللنلا لةلاقالسلشلااللا ل:

لااص ض.ل(لاةالىل اليس2033 -1)

ل.االةول(لاةالىل اليسل3067ل-ل2034)

لابا ع.ل(لاةالىل اليسل3068-0)

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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 صل الرابعالف

 نتائج الدراسة

طبضىىً لللااىى ئجلشلاىى لال ىىلللإلل ىى ل ىىت لشللبشةىىسلاىى لصىىةإلشإلج يىىسلطىى للشل  ىىإلاضىىا ل ىىتشل

لعةئلا  مللطلالشلاحللشآلا :

أولا: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول، الذي نصـه   مـا صـعوبات التقيـيم فـي مـادة تقنيـة 

لسلطنة عمان؟ المعلومات من وجهة نظر المعلمين في 

لشلاال بلسلللللل للشالاحبش  ل لشلحة يلس لشلاالةو ل لحة ل لان لشلةؤشإ ل تش لط  لاحلللللإلج يس للان م

للم الي للشلاقللنل  لا لةلاقالسلشلااللا للا للج سلاظبلشلاالال ل  لةلواسلطا  لاةالىشلبايسللل

ل.(لتلك2للظ بلشلجللإل)

 (2الجدول )

مستوى صعوبات التقييم في مادة تقنية لمعيارية والرتب و المتوسطات الحسابية والنحرافات ا
 مرتبة تنازلياا  المعلومات من وجهة نظر المعلمين في سلطنة عمان

 بقن
المتوسط  شل قبة شل قبة

 الحسابي
النحراف 
مستوى  الرتبة المعياري

 الصعوبة

41 
لشألاووسل ل   لشلوليس لعلشء لاقللن  اليس

لشلجا طلسل
 مرتفع 0 0.86 4.06

17 
لاةيق ًل لاالة لالقلق لقلشئن لاو بكسللغل ل لاقللن

لشلو للل  لا لةلاقالسلشلااللا ل.
 مرتفع 2 1.08 3.94

8 
اج زلقلسلشلاج لزشللشلااالقسليغب سلشلح ةلللإل

 مرتفع 2 1.08 3.86ل.شلاويلق للشلااللس

لشأل 10 لشلحلقال  ليل  لشلزاا  ل  لشلا  لل ة ةلال 
 مرتفع 2 1.04 3.86لاج زلشلاويلق للشلااللسل.إ
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18 
لشلاقللنل لعللشل لشصال ب ل   لللحبلس لشلاالن ش اق ب
لا ل ليبا اج للكإ لشلو لل لعلشء للقل س شلاا ةيس

ليبشاجلاقالسلشلااللا ل
 مرتفع . 1.08 3.85

40 
لاقالسل لا لة لاقللن ل   لشلالضلطلس شاا  ء

لشلااللا للالطاا ل لطلالاقللبلشلاالن.
 مرتفع 0 1.17 3.83

ل 13 لشلاقللن لألش اق ب لشل لبلس لشلبشجاس طا إلللاغتلس
لشلوليسل  لا لةلاقالسلشلااللا ل.

 مرتفع 8 1.05 3.82

21 
ل ل ل غس لحإلع اليس لا  بشل لاقلس ةئلس

لشلاوكةلل  لا لةلاقالسلشلااللا ل.
 مرتفع 1 1.05 3.81

19 
للشل  نمل لشلااب س لشلاااللة) لشلاقةلا ل الشصإ
اويلقلشلاالل لملحإلشلاوكةل(ل  لةجةلل

لللنلعلشءلشلوليسل  لا لةلاقالسلشلااللا ل.اق
 مرتفع 2 1.07 3.78

22 
ل لشلاالال  لشةالا ل طو ءلإللآلللسضاف

لشللبج للللاو بلعلل  لشةاا بةلشلاقللن.
 مرتفع 2 1.11 3.78

11 
لطالل لشلوليس لعلشء لشلاص صللاقللن لشللقل قلس

 ل.اا لتلشلا  بشللشلص  س
 مرتفع 00 1.07 3.75

23 
شلاالال لطلال)اااللا  لطاللسلابكلزلش اا نل

لشلاقللن(مللللسل)كلفللا تلطاللسلشلاقللن!(.
 مرتفع 00 1.08 3.75

22 
بيعلص ا لللل  إلعطلنلشلالش قليل لص ا لل)ل

لك اةًل لعقبا  لشللبشة  لشلا  لشلاقللن لشةاا بة )
لشللزشبة.

 مرتفع 00 1.04 3.75

22 
لي لاقللنل لللن لشلتي لشلااوق  لشلاةلةإ  قلش 

لحل)لشلبيوليل لشلاا جلليالللشلاقللن(.شل حل
 مرتفع 04 1.13 3.74

لشلو للل 16 لكا ل ل   لشلاقلاله لشالصاي بشل غل ل
لللا.ي لحلقسلشلث السللطلاهلي لحلقسلشأل

 مرتفع .0 1.08 3.73

ل 20 لاقالسلعح جس ل   لشلح للس لشلاقللن ة للل
لشلااللا للللقللوللإلا لشلح سلشل  لس.

 مرتفع 00 1.10 3.72
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21 
ضافلشلالش قليل لا بلشللشلاقببشلللشلا  بشلل

  لا لةل شلاحللةل  ليو ق للشلاقللنلشلاةاصلاس
لاقالسلشلااللا ل.

 مرتفع 08 1.14 3.70

24 
شلابكلزلطلالشلجلشاللشلااب لسلل  لطاللسلاقللنل

لا لةلاقالسلشلااللا ل.ل
 مرتفع 01 0.94 3.69

لنلا لةل ا إلاالنلا  بشللشلحل ةل  لطاللسلاقلإل 25
لاقالسلشلااللا للشلابشللشكاة ي  ل.

 مرتفع 01 1.11 3.69

3 
ل لاقللن ل   للشحل لشصاي ب لطلا لشءلعشالقا  ب

 متوسط 21 1.05 3.67 .غلللللحلقسلشلث السلشلوليسلطلالشأل

ل 9 للال  للشلوليسللالشألإشال اق ب لشإللكابلا  ا  
لشإللكابلالس.

 متوسط 20 1.14 3.66

28 
  لا لةلاقالسل ا  بشللشلابكيسلجلللكثلبلا لشل

لشلااللا للاا للجاإلاقللا  ل اًي .
 متوسط 22 1.16 3.64

20 
لاقالسل للا لة لشلاص  س لشلح ص لطلل قلس
لشلاقللنلا ل لشل ب سللااللس لل قل شلااللا للاا 

لللا.لج اللشلاالنلي لحلقسلشأل
 متوسط 22 1.09 3.64

2 
لشلا لااك لشلاالال ل لشلللبشللشلالبليلس ا لقلس

 متوسط 24 1.10 3.63 وةتلطلالعة للللشلاقللنلشلحللثس.شال

15 
كثبةلشألاووسل  لكإليبا اجلا ليبشاجلشلااللنل

 ة ة للالقلطاللسلشلاقللن.شأل
 متوسط 24 1.14 3.63

لشآل 20 لاا لتلغل ل للكل لس للشلالحلة لشللشضحس للس
لشلاقللنللا لةلاقالسلشلااللا ل.

 متوسط 24 1.16 3.63

26 
للا  بشللابكل لشلوليس لإاق   لطلا لشلاالال  ز

لشلحللشأللاال  لا لةلاقالسلشلااللا ل.
 متوسط 28 1.08 3.62

7 
ضافلشلبيوليل لشلاويلق للشلااللسللا لةلاقالسل

 متوسط 21 1.11 3.61 .شلااللا لللشلصيبشللشلحل السلللو لل

لشلااللا للطلالل  لشقا  بلشلاقللن 12 لاقالس  متوسط 21 1.06 3.61ا لة
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لةلأللشءلشلوليس.شلاةحظسلشلا يبل

27 
ق لبلاقلبةلياضلشلاالال لطلالشلال لقليل ل

لوبلقسلشلالبلسللعةللللشلاقللن.
 متوسط 21 0.98 3.61

ل 21 لشألعلكثبة لطاللسلطو إ لاالق للالحق ا   ج زة
لشلاقللن.

 متوسط 20 1.12 3.60

6 
لاو ولا لشألإلل الل للكإ لاقللب اووسلطو ء

 متوسط 22 1.13 3.59  للل  لاج إلاويلقلشلاالل لشلا للقلا  لشلو 

14 
طا إلشلوليسل  لا لةلضافلشلاقللنلشلاةاابلأل

لاقالسلشلااللا ل.
 متوسط 22 1.02 3.59

22 
ليوكإل لشللشحل لشل ف ل   لشلوليس لطلل شزلح ن

ج زةلشلاال بةل  لشلغب سلل قللشلالش قلاعلطلللشأل
لشل  لسلطاللطاللسلشلاقللن.

 متوسط 24 1.14 3.57

5 
لشلح ةللل لشةاصلشن لاصبج ل لاقللن ل ال

لشلااالقسلي لا النل)لاللل ملبةن(.
 متوسط .2 1.00 3.53

22 
لاقالسل لا لة ل   لشلاقللن لا  بشل لوالللس طلن
لغلبل للشألاووس لشلةللكلس لللجلشال شلااللا ل

لل.شل  لس
 متوسط 20 1.08 3.52

24 

ل لشلا  لشلاقللن لشةاا بة ل   لشلبيو قبا  لعش اق ب
ل  لش لشلاالل ل لاويلق لل ل لا ن للاا ب للزشبة

لشأل للطلل لشلااللا ل للؤلل  لاقالس لشلا  اووس
لشلوليس.

 متوسط 28 1.09 3.51

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

لشلحلقسلشألللالا لشلااللنلشألة ة .
 متوسط 21 1.12 3.48

لشلوليسل 28 لأللشء لشلاالل ل لاويلق لاقللن  اليس
ل لت لشألاووسليب قسلشلاالن.اظبشللاا

 متوسط 22 1.14 3.46

قلسلش اا نلشلوليسليا لةلاقالسلشلااللا للألا  ل .2
اللاحةللضا لشلالشللشألة ةلسلالااق ل نلا ل

 متوسط 41 1.08 3.42
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لصب. فلآل

1 
ا لغلبلالطلا  للطلالكالسلشلااللا للشالقا  ب

 متوسط 40 0.78 3.24 .ا لقيإلشلاالال ل طاللاقللنلعلشءلشلوليس

 متوسط  0.61 3.67لشللبجسلشلكللس
ل

(لع لاةالىل الي للشلاقللنل  لا لةلاقالسلشلااللا للا للج سلاظبل2لةحظلا لشلجللإل)للللللل

لةلواس ل   لشلحة ي )لطا  لشلاالال  لشلاالةو ليلغ لإت لاالةوً م لشاللللم(2.08ك   اال بيلشلاحبشف

لش1.00) لشلاةاللل  ل   لشل قبشل للج ءل ل(م للشلاالةو ليل للإتلابا ع لشلحة يلس لشلاالةو ل ابشلحل

(لشلا لااصلطلا"ل اليسلاقللنلعلشءلشلوليسل41لج ءلل  لشلبايسلشألللالشل قبةل)لم(2.24لل-4.10)

(للياةالىلابا عملل  ل1.10لشاحبشفلاال بيل)لم(4.10  لشألاووسلشلجا طلس"ملياالةولحة ي ل)

ل) لشل قبة لج ءل لشلث الس لااصلطلا"شلال(08شلبايس لاو بكسلل  للاقللن لاةيق  لاالة لالقلق لقلشئن غل ل

لياالةولحة ي ل) لشلااللا ل" لاقالس لياةالىلل(0.11لشاحبشفلاال بيل)لم(2.24شلو للل  لا لة

لشل قبةل) لل(.2ابا عمللج ءلل  لشلبايسلقيإلشالصلبة لاقالسلشلا لااصلطلال" قلسلش اا نلشلوليسليا لة

ل لضا  لاحةل لال لألا   لآلشلااللا ل ل ف لا  لالااق ل ن لشألة ةلس لحة ي لصبشلالشل لياالةو "

لللج ءلل  لشلبايسلشألل(0.11لشاحبشفلاال بيل)لم(2.42) ل)لياةالىلاالةوم لشل قبة شلا لل(0صلبة

شالقا  بلطلالكالسلشلااللا للا لغلبلالطلا  لطاللاقللنلعلشءلشلوليسلا لقيإلشلاالال للااصلطلا"

للياةالىلاالةو.ل(1.81فلاال بيل)لشاحبشلم(2.24"لياالةولحة ي ل)

ما صعوبات التقييم فـي مـادة تقنيـة  ، الذي نصه  الثاني: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال ثانياا 

لفي سلطنة عمان؟  المشرفين التربويينالمعلومات من وجهة نظر 
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لشلاال لللللل للشالاحبش  ل لشلحة يلس لشلاالةو ل لحة ل لان لشلةؤشإ ل تش لط  لاحللللبلسلإلج يس للان م

للل ل  للاةالىشلبايس لشلابيللل  لشلاوب ل  لاظب لشلااللا للا للج س لاقالس ل  لا لة  الي للشلاقللن

ل.(لتلك2للظ بلشلجللإل)للمةلواسلطا  

 (3الجدول )

مستوى صعوبات التقييم في مادة تقنية المعلومات من المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب و 
 مرتبة تنازلياا  مشرفين التربويين في سلطنة عمانوجهة نظر ال

 بقن
 شل قبة

المتوسط  شل قبة
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

مستوى  الرتبة
 الصعوبة

28 
  لا لةلاقالسل لجلللكثلبلا لشلا  بشللشلابكيس

لشلااللا للاا للجاإلاقللا  ل اًي .
 مرتفع 0 0.96 4.41

18 
لعل لشصال ب ل   لللحبلس لشلاالن لشلاقللنلش اق ب لشل

لا ل ليبا اج للكإ لشلو لل لعلشء للقل س شلاا ةيس
ل.يبشاجلاقالسلشلااللا ل

 مرتفع 2 1.02 4.23

19 
للشل  نمل لشلاااللة)شلااب س لشلاقةلا ل الشصإ
ل  لةجةلل لشلاوكةل( لحإ لشلاالل لم اويلق

لاقللنلعلشءلشلوليسل  لا لةلاقالسلشلااللا ل.
 مرتفع 2 1.08 4.14

23 
لش لاالال لطلال)اااللا  لطاللسلابكلزلش اا ن

لشلاقللن(مللللسل)كلفللا تلطاللسلشلاقللن!(.
 مرتفع 2 0.94 4.14

27 
لياضلشلاالال لطلالشلال لقليل ل ق لبلاقلبة

لوبلقسلشلالبلسللعةللللشلاقللن.
 مرتفع 2 0.98 4.14

20 
لاقالسل للا لة لشلاص  س لشلح ص لطلل قلس

لشلاقل للااللس لشل ب س لل قل لا لشلااللا للاا  لن
لج اللشلاالنلي لحلقسلشالللا.ل

 مرتفع 2 1.08 4.14

6 
ل لشألإلل ال لا  لاو و للكإ لاقللب اووسلطو ء

 مرتفع 8 1.11 4.09 .شلا للقلا  لشلو للل  لاج إلاويلقلشلاالل ل
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لأل 13 لشل لبلس لشلبشجاس لللاغتلس لشلاقللن طا إلش اق ب
لشلوليسل  لا لةلاقالسلشلااللا ل.

 مرتفع 8 1.07 4.09

14 
طا إلشلوليسل  لا لةلضافلشلاقللنلشلاةاابلأل

لاقالسلشلااللا ل.
 مرتفع 8 1.11 4.09

15 
ل  لكإليبا اجلا ليبشاجلشلااللنل لشألاووس كثبة

 ة ة للالقلطاللسلشلاقللن.شأل
 مرتفع 8 1.15 4.09

22 
طو ءلشللبج للإلللسلضافلشةالا للشلاالال لآل
لللاو بلعلل  لشةاا بةلشلاقللن.

 مرتفع 8 1.11 4.09

22 
لاقالسل لا لة ل   لشلاقللن لا  بشل لوالللس طلن
لغلبل للشألاووس لشلةللكلس لللجلشال شلااللا ل

لل.شل  لس
 مرتفع 8 1.11 4.09

 مرتفع 8 1.02 4.09ل اليسلاقللنلعلشءلشلوليسل  لشألاووسلشلجا طلسل 41

8 
لشلح ةلللإل ليغب س لشلاج لزشللشلااالقس اج زلقلس

 مرتفع 04 1.17 4.05ل.شلاويلق للشلااللس

10 
لشأل لشلحلقال  ليل  لشلزاا  ل  لشلا  لل ة ةلال 

لشاج زلشلاويلق للشلااللس.
 مرتفع 04 1.25 4.05

20 
ل لاقالسلعح جس ل   لشلح للس لشلاقللن ة للل

لشلااللا للللقللوللإلا لشلح سلشل  لس.
 مرتفع 04 1.21 4.05

ل 21 ل ل غس لحإلع اليس لا  بشل لاقلس ةئلس
لاقالسلشلااللا ل.لشلاوكةلل  لا لة

 مرتفع 04 0.95 4.05

26 
للا  بشلل لشلوليس ل لإاق   لطلا لشلاالال  ابكلز

لشلحللشأللاال  لا لةلاقالسلشلااللا ل.
 مرتفع 04 1.17 4.05

21 
ضافلشلالش قليل لا بلشللشلاقببشلللشلا  بشلل

  لا لةل شلاحللةل  ليو ق للشلاقللنلشلاةاصلاس
لاقالسلشلااللا ل.

 مرتفع 04 1.36 4.05

لي لاقللنل 22 لللن لشلتي لشلااوق  لشلاةلةإ  قلش 
لشل حلحل)لشلبيوليل لشلاا جلليالللشلاقللن(.

 مرتفع 21 1.20 4.00
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24 

ل لشلا  لشلاقللن لشةاا بة ل   لشلبيو قبا  لعش اق ب
ل  ل لشلاالل ل لاويلق لل ل لا ن للاا ب شللزشبة

لشأل للطلل لشلااللا ل للؤلل  لاقالس لشلا  اووس
لشلوليس.

 مرتفع 21 1.16 4.00

لطالل 11 لشلوليس لعلشء للاقللن لشلاص ص لشللقل قلس
 اا لتلشلا  بشللشلص  س.

 مرتفع 22 1.40 3.95

20 
لشآل لاا لتلغل ل للكل لس للشلالحلة لشللشضحس للس

لشلاقللنللا لةلاقالسلشلااللا ل.
 مرتفع 22 1.53 3.95

2. 
قلسلش اا نلشلوليسليا لةلاقالسلشلااللا للألا  لالل

شلالشللشألة ةلسلالااق ل نلا للاحةللضا 
لصب. فلآل

 مرتفع 22 1.17 3.95

28 
ل اليسلاقللنلاويلقلشلاالل للأللشءلشلوليسلاظبشًل

للاا لت لشألاووسليب قسلشلاالن.
 مرتفع 22 1.25 3.95

21 
ل لشألعلكثبة لطاللسلطو إ لاالق للالحق ا   ج زة
لشلاقللن.

 مرتفع 22 1.09 3.95

لشلاقللن 12 لل  لشقا  ب لشلااللا للطلالا لة اقالس
لشلاةحظسلشلا يبةلأللشءلشلوليس.

 مرتفع 28 1.27 3.91

24 
شلابكلزلطلالشلجلشاللشلااب لسلل  لطاللسلاقللنل

لا لةلاقالسلشلااللا ل.ل
 مرتفع 28 1.19 3.91

40 
لاقالسل لا لة لاقللن ل   لشلالضلطلس شاا  ء

لشلااللا للالطاا ل لطلالاقللبلشلاالن.
عمرتف 28 1.11 3.91  

3 
ل لاقللن ل   للشحل لشصاي ب لطلا لشءلعشالقا  ب

 مرتفع 21 1.36 3.86 .غلللللحلقسلشلث السشلوليسلطلالشأل

7 
ضافلشلبيوليل لشلاويلق للشلااللسللا لةلاقالسل

 مرتفع 21 1.17 3.86 .شلااللا لللشلصيبشللشلحل السلللو لل

ل 9 لشألإشال اق ب لشلوليسللا للال  ل لشإللكابلا  ا  
للس.شإللكابلا

 مرتفع 21 1.28 3.86
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22 
شزلح نلطلللشلوليسل  لشل فلشللشحلليوكإلل قلل

لشأل لطلل لاع لشلغب سلشلالش ق ل   لشلاال بة ج زة
لشل  لسلطاللطاللسلشلاقللن.

 مرتفع 21 1.13 3.86

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

لشلحلقسلشألللالا لشلااللنلشألة ة .
 مرتفع 24 1.14 3.82

 ا إلاالنلا  بشللشلحل ةل  لطاللسلاقللنلا لةلإل 25
لاقالسلشلااللا للشلابشللشكاة ي  .

 مرتفع 24 1.14 3.82

2 
لا ل لشلاالال  لااك  لشلا  لشلالبليلس لشلللبشل قلس

 مرتفع 20 1.11 3.77 وةتلطلالعة للللشلاقللنلشلحللثس.شال

22 
ل لشلالش قليل لص ا لل) بيعلص ا لللل  إلعطلن

ل(لشةاا بةلشلاقللنلشلا لعقبا  لشللزشبةلاةًلشللبشة لك 
 مرتفع 20 1.45 3.77

5 
لشلح ةللل لشةاصلشن لاصبج ل لاقللن ل ال

لشلااالقسلي لا النل)لاللل لملبةن(.
 متوسط 21 1.06 3.55

لغلبل 1 لا  لشلااللا ل لكالس لطلا شالقا  ب
 متوسط 22 0.59 3.41  ا لقيإلشلاالال ل الطلا  لطاللاقللنلعلشءلشلوليس

17 
لاةيق ًل لاالة لالقلق لقلشئن لاو بكسللغل ل لاقللن
لشلو للل  لا لةلاقالسلشلااللا ل.

 متوسط 41 1.01 3.32

16 
لشلاقلال لشالصاي بشل لشلو للللسغل ل لكا ل   

لللا.ي لحلقسلشلث السللطلاهلي لحلقسلشأل
 متوسط 40 1.07 3.23

 مرتفع  0.84 3.98لشللبجسلشلكللس

ل

(لع لاةالىل الي للشلاقللنل  لا لةلاقالسلشلااللا للا للج سلاظبل2)للةحظلا لشلجللإللللللل

لةلواس ل   لشلابيللل  للطا  لشلاوب ل  ل)ابا ا ًلك   لشلحة ي  لشلاالةو ليلغ لإت للش2.21م احبشفلال(

تلابشلحللشلاالةو للشلحة يلسلملإ(مللج ءللشل قبشلل  لشلاةاللل لشلابا عللشلاالةو1.14اال بيل)شل

ل) ل-4.40يل  ل)لم(2.22ل لشل قبة لشألللا لشلبايس لا ل21لج ءلل   لكثلب للجلل لشلا لااصلطلا" )
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ل) لحة ي  لياالةو ل اًي م لاقللا   للجاإ لاا  لشلااللا ل لاقالس لا لة ل   لشلابكيس لم(4.40شلا  بشل

لشلا لااصلطلا"ل(01(للياةالىلابا عملل  لشلبايسلشلث السلج ءللشل قبةل)1.20لشاحبشفلاال بيل)

حبلسل  لشصال بلعللشللشلاقللنلشلاا ةيسللقل سلعلشءلشلو للللكإليبا اجلا ليبشاجلاقالسلش اق بلشلاالنللل

لياةالىلابا عمللج ءلل  لشلبايسلل(0.12لشاحبشفلاال بيل)لم(4.22شلااللا ل"لياالةولحة ي ل)

للاقللنلاو بكسلشلو للل  شلا لااصلطلال"ل(08صلبةلشل قبةل)قيإلشأل لغل للقلشئنلالقلقلاالةلاةيق 

ل لشلااللا ل لاقالس ل)ا لة لحة ي  لياالةو ل)لم(2.22" لاال بي لاالةومللل(0.10لشاحبشف لياةالى

  لكا للشلو للللسشلا لااصلطلال"غل للشالصاي بشللشلاقلالل(00صلبةلشل قبةل)لج ءلل  لشلبايسلشأل

ياةالىلللل(0.18لشاحبشفلاال بيل)لم(2.22للال"لياالةولحة ي ل)ي لحلقسلشلث السللطلاهلي لحلقسلشأل

لاالةو.

دللة إحصائية  ووجد فرق ذيهل ، الذي نصه   لث: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاثالثاا  

(α = 0.05  في صعوبات تقييم مادة تقنية المعلومات في سلطنة عمان من وجهة نظر المعلمين )

ل؟لمتغير الجنسفي سلطنة عمان تعزى 

 الي للاقللنلة للشلاالةو للشلحة يلسللشالاحبش  للشلاال بلسلللإلج يسلط ل تشلشلةؤشإلانلحلللللل

شةاصلشنلكا لانلمللا لةلاقالسلشلااللا لل  لةلواسلطا  لا للج سلاظبلشلاالال ل  لةلواسلطا  

(لليل ل4شلجاس)لتكلبملإا ث(مللشلجللإل)لااغلبلشصاي ب"لل"لللالاال لاةاقلال لل حصلشل بلقلاياً ل

لشلاا ئج.

ل

ل
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 (4الجدول )
في لللعينات المستقلة للفروق   t-testالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية واختبار 

 صعوبات تقييم مادة تقنية المعلومات في سلطنة عمان من وجهة نظر المعلمين في سلطنة عمان
  للجنس تبعاا 

 مستوى الداللة قيمة ت  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس 

ورذك  78 3.63 0.60 
-0.733 0.464 

 0.61 3.69 176 إناث

لللللللل

ل(لα = 1.12)لاللسلإح  ئلسلطاللاةالىلليلجللل بقلتطلنل(لإلال4اولبلشلاا ئجل  لشلجللإل)للللل

  ل الي للاقللنلا لةلاقالسلشلااللا لل  لةلواسلطا  لا للج سلاظبلشلاالال ل  لةلواسلطا  ل

لللجاس لاياً  ملل ت ل(4.0.0(مللياةالىللاللسل)-1.822للشلاحةليسلإتليلغلل)لسإلالقلاملشةاا لًش

لشلقلاسلغلبللشلسلإح  ئلً .

دللة إحصائية  ووجد فرق ذيهل ، الذي نصه   الرابع: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال رابعاا 

(α = 0.05 في صعوبات تقييم مادة تقنية المعلومات في سلطنة عمان من وجهة ن ) ظر المعلمين

لفي سلطنة عمان تعزى للمرحلة التعليمية؟

 الي للاقللنللإلج يسلط ل تشلشلةؤشإلانلحة للشلاالةو للشلحة يلسللشالاحبش  للشلاال بلسلللللللل

شةاصلشنلكا لانلمللا لةلاقالسلشلااللا لل  لةلواسلطا  لا للج سلاظبلشلاالال ل  لةلواسلطا  

لاةاقلال  للالاال  ل لل" للشصاي ب" لاياً  لل حصلشل بلق لشلااللالسشلااغلب ل)لابحلس للشلجللإ لليل ل2م )

لشلاا ئج.

ل
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 (5الجدول )
في لللعينات المستقلة للفروق   t-testالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية واختبار 

 صعوبات تقييم مادة تقنية المعلومات في سلطنة عمان من وجهة نظر المعلمين في سلطنة عمان
 للمرحلة التعليمية تبعاا 

 مستوى الداللة قيمة ت  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد لمرحلة التعليميةا

 0.62 3.70 139 الحلقة الولى
0.854 0.394 

 0.59 3.64 115 الحلقة الثانية

لللللللل

لل(لα = 1.12)للاللسلإح  ئلسلطاللاةالىليلجللل بقلتطلنل(لإلال.اولبلشلاا ئجل  لشلجللإل)للللل

  ل الي للاقللنلا لةلاقالسلشلااللا لل  لةلواسلطا  لا للج سلاظبلشلاالال ل  لةلواسلطا  ل

لشلااللالس لللابحلس لقلااياً  لإلا لشةاا لًش ل)لسم ليلغل لإت لشلاحةليس للاللسل1.1.4ل للياةالى (م

لملل ت لشلقلاسلغلبللشلسلإح  ئلً .(4.3.0)

هل توجد فروق ذات دللة ، الذي نصه  الخامسبة عن السؤال : النتائج المتعلقة باإلجاخامساا 

( في صعوبات تقييم مادة تقنية المعلومات في سلطنة عمان من وجهة نظر α = 0.05إحصائية )

،  10قل من أ- 5،  5وأقل من  1المعلمين في سلطنة عمان تعزى لسنوات خبرتهم التدريسية )

ل؟(سنوات فما فوق10

لشلللل  الي للاقللنللةؤشإلانلحة للشلاالةو للشلحة يلسللشالاحبش  للشلاال بلسلللإلج يسلط ل تش

لطا  لاازىللةالشلل لشلاالال ل  لةلواس لاظب لطا  لا للج س لشلااللا لل  لةلواس لاقالس ا لة

لتلك.ل(6لظ بلشلجللإل)ملللصيبا نلشلالبلةلس
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 (6الجدول )
م مادة تقنية المعلومات في سلطنة لصعوبات تقييالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية 

 عمان من وجهة نظر المعلمين في سلطنة عمان تعزى لسنوات خبرتهم التدريسية
 االنحراف المعياري المتوسطالحسابي العدد التدريسيةالخبرة 

 0.63 3.82 118 سنوات 5أقل من 

 0.59 3.52 71 سنوات 10أقل من  -5من 

 0.53 3.57 65 سنوات فما فوق 10

 0.61 3.67 254 المجموع
لللل

ل الي للاقللنلا لةل(لللجللل بلقلظ  بلسليل لشلاالةو للشلحة يلسل0لةحظلا لشلجللإل)لللللل

اقالسلشلااللا لل  لةلواسلطا  لا للج سلاظبلشلاالال ل  لةلواسلطا  لاازىللةالشللصيبا نل

لع ح لشلالبلةلس لح إ لإت للم لشل ئس لا  ل)شلصيبة لا  لطلل(ةالشلل.عقإ لحة ي لا لاالةو عطلا

(مل8..2إتليلغلاالةو نلشلحة ي ل)ل(ةالشلل ا ل لقل01)شل ئسللشلصيبةلا ل(ملللل نلع ح ل2.12)

(ملللاحلللل2..2إتليلغل)ل(ةالشلل01عقإلا لل-.ا ل)لعصلبًشلج ءلشلاالةولشلحة ي لأل ح للشل ئس

انلاويلقل(لα = 1.12)اللسل لا لإتشلك اللشل بلقليل لشلاالةو للتشلللاللسلإح  ئلسلطاللاةالىلل

ل) لشألح لي لشلاي ل  لشلتيلOne way ANOVAاحللإ لشلاحل لطلا لشلاي ل  لاحللإ لاا ئج للج ءل (م

  للضحهلشلجللإلشآلا :
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 (7الجدول )
صعوبات تقييم مادة تقنية المعلومات في سلطنة عمان من  فيتحليل التباين األحادي للفروق 

تعزى لسنوات خبرتهم التدريسيةوجهة نظر المعلمين في سلطنة عمان 

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

 0.001 6.823* 2.401 2 4.802 بين المجموعات

   0.352 251 88.321 داخل المجموعات

    253 93.123 المجموع

  الفرق دال إحصائياا 
  ل(  α = 0.05)لجللل بلقلتشلللاللسلإح  ئلسلطاللاةالىلل(لإلا8اولبلشلاا ئجل  لشلجللإل)

لشلااللا لل  لةلواسلطا  لا للج سلاظبلشلاالال ل  لةلواسلطا  ل لاقالس لا لة  الي للاقللن

(مللياةالىللاللسل8.3..شلاحةليسلإتليلغلل)لفلسملشةاا لًشلإلالقلااازىللةالشللصيبا نلشلالبلةلس

شل بلقل قللانلشةاصلشنلشصاي بلول لهلللاق با للشلياللسمللشلجللإللمللا لعجإلااب سلط ئللس(4.440)

0شلا ل لليل لشلاا ئج

 (9الجدول )
صعوبات تقييم مادة تقنية المعلومات في سلطنة عمان من وجهة نظر في اختبار شيفيه للفروق 

المعلمين في سلطنة عمان تعزى لسنوات خبرتهم التدريسية

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

 3.52 3.57 3.82 المتوسط ل

 *0.30 *0.25 - 3.82 سنوات 5أقل من 

 0.05 -  3.57 سنوات فما فوق 10

 -   3.52 سنوات 10أقل من  -5من 

 ( α = 0.05)*دال إحصائياا عند مستوى          
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ل.ل بقلك  لل  لحلع ح للشلصيبةلا لشل ئسل)عقإلا لع لشل(لإلا1اولبلشلاا ئجل  لشلجللإل)لللللل

)ا للال  ح للشلصيبةلا لشل ئشلحة ي لأللاالةولشلطاللاق باسلاالةو نلشلحة ي لاعل قولةالشل(ل

ل تشلل(م0.25مل1.21)ملإتليلغلشل بقليل لشلاالةول لةالشلل ا ل لق(ل01ملةالشلل01عقإلا لل-.

 .(α = 1.12)شل بقللشإلإح  ئل لطاللاةالىل

دللة  ووجد فرق ذيهل ، الذي نصه  السادس: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال سادساا 

(  في صعوبات تقييم مادة تقنية المعلومات في سلطنة عمان من وجهة نظر  α = 0.05إحصائية)

ل؟()حاسوب، مادة أخرى المعلم المعلمين في سلطنة عمان تعزى لتخصص

 الي للاقللنلإلانلحة للشلاالةو للشلحة يلسللشالاحبش  للشلاال بلسلللإلج يسلط ل تشلشلةؤشلللللل

شةاصلشنلكا لانلملا لةلاقالسلشلااللا لل  لةلواسلطا  لا للج سلاظبلشلاالال ل  لةلواسلطا  

ل(لليل لشلاا ئج.9مللشلجللإل)لاص صشلااغلبلشصاي ب"لل"لللالاال لاةاقلال لل حصلشل بلقلاياً ل

 (8الجدول )
في لللعينات المستقلة للفروق   t-testطات الحسابية والنحرافات المعيارية واختبار المتوس

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

 مستوى الداللة قيمة ت  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد لتخصصا

 0.59 3.60 203 حاسوب
*-3.972 0.001 

 0.60 3.96 51 خرىأمادة 

  مستوى  الفرق دال إحصائياا(α = 0.05) 

(لل≤ل.1.1(لإلاللجللل بلقلتشلللاللسلإح  ئلسلطاللاةالىل)2اولبلشلاا ئجل  لشلجللإل)للللل

لاالال ل  لةلواسلطا  ل  ل الي للاقللنلا لةلاقالسلشلااللا لل  لةلواسلطا  لا للج سلاظبلش
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لللاص ص لإلالقلااياً  لشةاا لًش ليلغلل)لسم لإت للياةالىللاللسل)-2.282للشلاحةليس مل(4.440(م

لاالةو نل لشبا  ت ليلللإ لشألصبى لاص صلشلالشل لل  لح لشل بق للك   لإح  ئل م للشلس لشلقلاس ل ت 

ل(.2.01(لط لشلاالةولشلحة ي للاص صلشلح ةلللشلتيليلغل)2.20شلحة ي لشلتيليلغل)

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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 الفصل الخامس

 والتوصيات نتائج الدراسةمناقشة 

لشلال ىىىل لللااىىى ئجلشلاىىى لال ىىىلللإلل ىىى ل ىىىت لشللبشةىىىسلاا قوىىىسلشطبضىىىً لللشل  ىىىإلاضىىىا ل ىىىتشل

لمللطلالشلاحللشآلا :شلابايوسليالكلشلاا ئج

ــائج المتعلقــة مناقشــة أولا:  ــبالنت ــة الســؤال األول، الــذي نصــه   مــا صــعوبات التقي يم فــي مــادة تقني

لالمعلومات من وجهة نظر المعلمين في سلطنة عمان؟ 

للللللل لإلا لشلاا ئج لاظبلعو بل للج س لا  لشلااللا ل لاقالس لا لة ل   لشلاقللن ل الي ل لاةالى ع 

لقللاازىل ت لشلاالجسلإلالوالبلشلاالال لع لللل نلشلاقلبةللك  لاالةوً ملطا  لشلاالال ل  لةلواس

ا للهحلللاللشإلة  نل  لاا نل  لطاللسلشلاقللنل  لا لةلاقالسلشلااللا للبلشلاالقع للللطلالشلقل نلي

إالل  لياضلشلجلشالللشلا للبىللشلاا تجلشلااابكزةلحلإلشلاالنلإلالشلاا تجلشلااابكزةلحلإلشلااالنم

علشءلل(لشلا لااصلطلا"ل اليسلاقللن41شل قبةل)لاثإلابا عشلاالنلعاهلللشجهل ل  ل الي لمللياةالىل

لاقللنللغل للقلشئنلالقلقلاالةلاةيق ًللشلا لااصلطلا"ل(08شلوليسل  لشألاووسلشلجا طلس"مللشل قبةل)

لابا ع للياةالى لشلااللا ل" لاقالس لا لة ل   لشلو لل لطلالل.او بكس لابكلز للجلل لطلن للاا  اا 

قفلشل  لسلا لزشإلع لشلاويلقلشلاال لل  ل  لشلالشكا لالضلط للشلاقللنلشلا لاحا جلإلالاااقل ل  .

لالةلعةي للاا  لطلنللجلللشلالشللشلابيللسلشلاحلةيسلشلك  لسللشلاا ةيسمللطلنلك  لسلشألج زةللاحلللشًل

 لل تشلالللاا ةلل غلللشلالشبسلاصايبلح ةللللشحللعللشثاعللالللشلوليسل  لشلالشبسلحلثلللجلل  ل

لاك لشةاصلشنلشلح ةللل ل  ملللتلكللاعلطلللشلوليسل  لشلالبةسللطلللح صلشلالشللشللبشةلسلشلا 

لاالاهلطلالولياهملشلك  لسلالللجللشلاالنلشل ب سل شلاالنل  لياضللشةاصلشنلص  سللع لللويقلا 
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لل لللوليسللح ةللللاح بشألحل   لشلااإ للعلبشق لشللشجي للشإللشبلس لاويلقلل  لإطلشل لقلس للاا  اا 

لشلااللل لاقالس لا لة ل   لشلوليس لاقللن للكل لس للشلالشقعلا لشلاالن لشإلاابال للصاصليا الإ ل لا  لعا  م

مةئلسمل  للا لبللقللإللحةللا لاةاحليهلشلظبلفشألشإللكابلالسل  لصلاسلشلاا  جمللش طلشلليالكل

للشلكبك ) لشلاةلل م للبشةس لاالجس لاع لشلاالجس ل ت  ل2100لاا ق لاا ئج   لعو بل لشلا  للجلللإ(م لا

لشللبشةس.لللىلطلاسل الي للشلاقللنلاةالىلاالةولا 

مــا صــعوبات التقيــيم فــي مــادة تقنيــة  ، الــذي نصــه  الثــانيالســؤال بالنتــائج المتعلقــة مناقشــة : ثانيــاا 

لفي سلطنة عمان؟  المشرفين التربويينالمعلومات من وجهة نظر 

لللللللل لإلا لشلاا ئج لاظبلعو بل للج س لشلااللا للا  لاقالس لا لة ل   لشلاقللن لاةالىل الي ل ع 

لقللاازىل ت لشلاالجسلإلالشطاق للشلاوبفلشلابيليللمابا ا ًلك  للطا  ليللل ل  لةلواسشلاوب ل لشلابل

يأاهل  حللشلصيبةللشللبشلسل  لشلحكنلطلالشل الي للشلا لللشج   لشلاالنل  لاقللنلشلوليسل  لا لةل

لشلاوب ل لشطاق ل للكل  ل قل للتلك لعلشئ نم للاقللن لشلاالال  لاا ياس لصةإ لا  لشلااللا لم ليأ لاقالس  

ل لا زشإ لللاقللن لشلاالال  لشلاقللنلشةاصلشن لشةابشالجل ل لإلا للبق لللن لشلاقلللي لشلاقللن لطلا لا ل

ل  ل لللقلة   للاكسلإاج زشللشلااالن لشلتي لشللشقا  لشلاقللن ل  لضلء لشل    لشلاقللن ل   شلاةاصلاس

شلااااللطلالشأللشءللشلاقللن  لا النللاا لتلل ن لإلالاوللبلا  بشاللالشقفلحقلقلسملللنللبقلشلاالا

لشلاقللبل لكةةلن لشل    لللاقللن لشلاا ةيس لشلاقللالس لشألللشل لشةاصلشن للكتلك لشل  لسم لشلغب س   

(rating scales)لم(لةةلنلشلاقللبلشلل ظلسلRubric(للقلشئنلشلوولل)check listsل.)لاا للؤكللل

لع  لشلا ةلب ل)ل تش لشلا  بش21شل قبة لا  لكثلب للجلل لااصلطلا" لشلا  لاقالسل( لا لة ل   لشلابكيس ل

(لشلا لااصلطلا"ل01شل قبةل)كتلكلللياةالىلابا عملج ءللشلااللا للاا للجاإلاقللا  ل اًي مل



82 

 

ش اق بلشلاالنلللحبلسل  لشصال بلعللشللشلاقللنلشلاا ةيسللقل سلعلشءلشلو للللكإليبا اجلا ليبشاجلاقالسل

ل.ياةالىلابا عج ءللشلااللا ل"ل

لاازىل ت لللللل لع للقل لإلا للشلاالجس لع  لللبكل  لشلابيللل  لشلا لشلاوب ل  لشلالبليلس لشليبشاج ش اا ن

لشلاوب ل لشلابيللل لللاالال لعثا ءلشلصلاسل  لالضلتل  بشللإقلللسليحلثلالللانللعلض ًللشلاقللنلا ت  

اا لشلالبلللطلالالضلط للشلاقللنللشلاقللنميبشاجلص  سليالضلتل انلا لصةإلاص لصلياضلللش 

لللسلشلج لشلاج إ ل تش لشلحللثلط  للجاإ لاا  لشلاقللن للالضلت لشلااالطس لشليبشاج ل   لة للشلالبليلس

اا لث الل ًللعللبئلةل ًللاحلبل ًل ململي إلض  سلإلالاا لإلالضلتلشلاقللنل  لشلجلة للشلالبليلسلشل  اولسلش 

االال ل  لطاللسلل تشللؤكلللج سلاظبلشلاوب ل لشلابيللل لا لع لشل الي للاةالش  لابا علعا نلشل

لاقللنلشلوليسل  لا لةلاقالسلشلااللا ل.

(مل2112لعايلةالليللشلبشولي)لم(2111كإلا لشألحالي)لاا قل ت لشلاالجسلاعلاالجسللبشةسللللللل

واللي)2111ل بلح لللشلايلو ل) للش  لاةالىلل(2102(م لشلاللجلل ا للابا عشلا لعو بللاا ئج  

لشللبشةس لطلاس لللى لشلاقللن ل الي ل لشلاةلل ملللاصالفم للبشةس لاالجس لاع لشلاالجس  ت 

ل2100لشلكبك ) لشلا لعو بللاا ئج   لللىلطلاسلإ(م لاةالىلاالةولا ل الي للشلاقللن لاللجلل

لشللبشةس.

عند دللة إحصائية  ووجد فرق ذيهل ، الذي نصه   لثالسؤال الثابالنتائج المتعلقة مناقشة : ثالثاا  

ييم مادة تقنية المعلومات في سلطنة عمان من وجهة نظر في صعوبات تق ( α = 0.05)مستوى

ل؟لمتغير الجنس) معلم، معلمة(المعلمين في سلطنة عمان تعزى 
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  ل الي للل(α = 0.05لاللسلإح  ئلسلطاللاةالىل)لتيلجللل بقلطلنلشلاا ئجلإلالعو بللللللل

لمةلواسلطا  لاياً لللجاساقللنلا لةلاقالسلشلااللا لل  لةلواسلطا  لا للج سلاظبلشلاالال ل  ل

ل للالق   لإلالا  لشلاالجس لاازىل ت  لإا ث ًللقل لعن لتكلبًش لعك الش للشلالبلللقيإللشلاالال لةلشء ا لشإلطلشل

ملإتلط لةلا لاقلنلشلج اا لل لا للصاصليااللسلاقللنلشلوليسل  لا لةلاقالسلشلااللا لشلصلاسللعثا ء  ل

ملل تشللهلاأثلبلكيلبلطلالشااةك نلللا  بشلللشلك  ل للابل تشلشألللشلكلل للشلص  سليإطلشللشلاالال 

اصاصلي لاقللنللملكا لع لشلللبشللشلالبليلسلشلا لااقل  للزشبةلشلابيلسللشلااللنللشلا لااللسلشلاقللنشلةزاسل

للوبقه لللشة لليه لشلاالال  لطلا للايغ  لشلا  للشلاا بة ل لشلا   لن لالحلل لطلا لطلالاقلن جالا ن

لجاة  لشصاةف لن لي   للاا شلقل ن لااغلب لط اةًللاح للشًللشلجاسجاإ ل  لللللس لشل بلق ل   ح ةاً 

لاا قل ت لشلاالجسل الي للاقللنلا لةلاقالسلشلااللا لل  لةلواسلطا  لا للج سلاظبلشلاالال .

(لشلا لعو بللاا ئج  ل2111)ل بلح لللطيلو (مل2100اعلاالجسللبشةسلكإلا لشلاةلل مللشلكبك )

 ,Harlow  بللل)للجاسمللاصالفلاعلاالجسللبشةسلللل بلقل  ل الي للشلاقللنلاياً للجطلنللالإ

ل.لاللجللل بلقل  ل الي للشلاقللنلاياً لللجاسإشلا لعو بللاا ئج  ل(2002

عند  دللة إحصائية ووجد فرق ذيهل ، الذي نصه   الرابعالسؤال بالنتائج المتعلقة مناقشة : رابعاا 

ي صعوبات تقييم مادة تقنية المعلومات في سلطنة عمان من وجهة نظر فل(α = 0.05) مستوى

لالمعلمين تعزى للمرحلة التعليمية؟

  ل الي للل(α = 0.05لاللسلإح  ئلسلطاللاةالىل)لتيلجللل بقلطلنلشلاا ئجلإلالعو بلللللللل

اياً لللابحلسلاقللنلا لةلاقالسلشلااللا لل  لةلواسلطا  لا للج سلاظبلشلاالال ل  لةلواسلطا  ل

لقللاازىل ت لشلاالجسلإلاللجلللالجهلللىللزشبةلشلابيلسللشلااللنللؤكللطلالالحلللشلا   لنللمشلااللالس
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لشلااولقلق اللشللزشبةليإطلشلل لشلاا بة لل  لطاللسلشلاقللنل  لشلابشحإلشللبشةلسلشلاصال سمللا ل تش

اقالسلشلااللا لل  لاصالفلجلشاللشلاقللنلللث ئقلالضحلللاالال لآلل للاقللنلاالنلشلوليسل  لا لة

لعللشاهمل قلللكل لتلكلا لشألةي للشلا لعلللإلالطلنللجللل بلقلتشلللاللسلإح  ئلسل  ل الي لل

لشلاقللنلاازىلللابحلسلشلااللالسلشلا للالنل ل  لشلاالن.

دللة إحصائية  هل توجد فروق ذات، الذي نصه  الخامسالسؤال بالنتائج المتعلقة مناقشة : خامساا 

(α = 0.05)  في صعوبات تقييم مادة تقنية المعلومات في سلطنة عمان من وجهة نظر المعلمين

ل؟(سنوات فما فوق10،  10اقل من - 5،  5وأقل من  1تعزى لسنوات خبرتهم التدريسية )

قللنل  ل الي للا(α = 0.05شلاا ئجلإلاللجللل بلقلتشلللاللسلإح  ئلسلطاللاةالىل)عو بلللللل

ع لللملا لةلاقالسلشلااللا لل  لةلواسلطا  لا للج سلاظبلشلاالال لاازىللةالشللصيبا نلشلالبلةلس

طاللاق باسلاالةو نلشلحة ي ل قولةالشل(لل.شل بقلك  لل  لحلع ح للشلصيبةلا لشل ئسل)عقإلا ل

شلل ا لةاللل01ملةالشلل01عقإلا لل-.)ا للال  ح للشلصيبةلا لشل ئشلحة ي لأللاالةولشلاعل

ملل تشللاا لع لشل الي للللىلشلاالال لا لتليلشلصيبشللشالقإلعطلالاا  لطاللشلاالال لا ل لق(

تليلشلصيبشللشألكثبمللقللاكل ل ت لشلاالجسلويلالسمللتلكلأل لشلاالنل  ليلشلسلطالهلاكل لصيباهل

  لاالنلشألقإلصيبةلللشجهل  لجلشاللشلااللسلشلااللالسلقلللسلاق باسليزاةئهلا لتليلشلصيبشللشألطلامل

طاللسل الي لل  لشلااللسلشلااللالسليوكإلط نللطاللسلشلاقللنليوكإلص صللقلسلصيباهملتلكلأل ل

لعللشلللةاا جلسلااولللجاعليل ا للالضلطلسلل  لقسلا لا  لبلاااللشلاقللنلطاللسل ي ةاصلشن

لشلاالنلل  لسللةااللإلل  لااالطسل  لضلءلع لشفلاحللةليغبضلشلال إلإلالاقللبشللكالسللعللس

ي لوليسملل ت لشلااللسلاحا جلإلالاا بةسللالبللمل  لإ لشبلعحك نملعللشاص تلقبشبشللاا ةيسلااالقل
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لشلاج إ. للاقإلشل الي للعا اهل  ل تش لشلاالن لاللقللحااللااك لاا   لشلاالجسلاعلللش  لاا قل ت 

لةالشلل الي للشلاقللنلاياً ل  للل بلقل(لشلا لعو بللاا ئج  لشلاللجلل2102االجسللبشةسلإواللي)

للطيلو ) ل بلح لم للبشةس لاالجس لاصالفلاع لللكا   ل2111شلصيبةم ل( لطلنللاإشلا لعو بللاا ئج  

ل الي للشلاقللنلاياً للةالشللشلصيبة.  للجللل بلقل

ة دللة إحصائي ذووجد فرق يهل ، الذي نصه  السادسالسؤال بالنتائج المتعلقة مناقشة : سادساا 

(α ≤ 0.05 في صعوبات تقييم مادة تقنية المعلومات في سلطنة عمان من وجهة نظر المعلمين )

ل؟()حاسوب، مادة أخرى المعلم تعزى لتخصص

  ل الي للاقللنلل(α = 0.05لاللسلإح  ئلسلطاللاةالىل)لتيشلاا ئجلإلاللجللل بقلعو بلللللللل

لك  لشل بقلل  لحلمللواسلطا  لاياً لللاص صا لةلاقالسلشلااللا للا للج سلاظبلشلاالال ل  لة

شلاص   للشألصبىللكل لابكلز نلإلالع لع ح للاص صلشلالشللشألصبىمللقللاازىل ت لشلاالجسل

طلالشلاقللنل  لاج إلاص   ا نلعكثبلا لابكلز نلطلالاقللنلشلوليسل  لا لةلاقالسلشلااللا لملل تشل

لبشك ًلل  ا ًللشكاة ي نلشألابلعلىلإلالطلن ي للبجسلشلا للا   لنللاا بة للاقللنلا لةلاقالسلشلااللا للللش 

لع ل للاا  لاا  لشلااللا ل لاقالس للا لة لعقبل ل ن للشلتل  لاص صلشلح ةلل لا  لشلاالال  شكاةي  

لقلللازىلشألابلعلضً ل.لشل الي لل  لشلاقللنلك اللعطلالللىلشلاالال لا لتليلشلاص   للشألصبى

لع  لاص صلشلحلإلا لا  لشلااللسلل ةللشلاالال  لجلشال ل   لشلا ا  لاال ن لزل لة لطلا لحب ل 

ل للبل  لألا ن لشلااللا لم لاقالس ل  لا لة لشلوليس لاقللن ل  لطاللس لليص  س لعشلااللالس  ح للعا ة ن

لبشك نلاظبل ًل لجلشاللشلااللسلشلااللالسلللطالل ًللشالصا  صل ا للشجي نلشلحبصلطلالزل لةللطل نللش 

طلالعلشئ نللاال نللج ي ًلإلاالال ل  لاص   نلشااكسلل  الموكإلص صيوكإلط نللطاللسلشلاقللنلي
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شلا ا ل  لاصالفلجلشاللشلااللسلشلااللالسمل قللاكل لشلالشللشللبشةلسلشلا لالقل  ل  لشلج اا للعثا ءل

ل لشلااللالسلاا  لاا لللليوكإلاااقللطال لجلشاللشلااللس كثبلا لع ح للعكةي نلااب سلعشللبشةس

لشأل للشلكبك )شلاص   ل لشلاةلل م لا  لكإ للبشةس لاالجس لاع لشلاالجس ل ت  للاا ق (مل2100صبىم

لل  لحللل الي للشلاقللنلاياً لللاص ص  للاللجللل بلقلإ(لشلا لعو بللاا ئج  ل2102واللي)لش

لصبى.ع ح للشلاص   للشأل
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 التوصيات:

لا :  لضلءلشلاا ئجلشلا لال لللشلل  لشللبشةسلال  لشلي حثسلي آل

 طلالليبشاجلشلالبلل آللس اوللبي  ل  صالشلا لشلااللن ابيلسضبلبةلقل نلشلاةؤللل ل  للزشبةلشل

لشلااللا لل لاقالس ل  لا لة لشلاقللن   ت  ابايو كأ  تشا  يلش ع شلاالن طلل   لقيإ يحلثطاللس

إلشلاث إملطلالةيل ةاللس لبجس عل زل لة طلا عللح لله شلاالن اب لع يااللس شلالبليلس شلللبشل

 كلل للل شلابيلس لزشبة يل  ااةلقمللي لللاالال  اا ةيس علق ل    لاا ت شلالبليلسلشليبشاج االلع ل

 عثا ء شلاالال  شحال ج ل الي  يحلث لشلااللالسلشليبشاجلشلالبليلس لااظلن شلج اا ل    شلابيلس

 لل.االلسلشلاقللنل  لا لةلاقالسلشلااللا ل لا للصاصليلشلا اس

 ااإللزشبةلشلابيلسللشلااللنلطلالااللإلشةاا بةلشلاقللنلا لصةإلاصا ل ل  لاج إلشلقل سلع لا

 لشلاقللنليحلثلاكل لشالةاا بةلعكثبللقسللوالاًللللضلحً ل  لطاللسلشلاقللن.

 ليوكإل لل   لشلوليس لاالن لاقللن للطاللس لط اسم لي  س لعكيب لش اا اً  لشلااللا ل لاقالس لا لة إطو ء

 لنلشإللج يلسلاحل  .ص صملاعلغبسلشلق

 شلااإلطلالإطلشللشصاي بشللاحلةيسلاااللةلابشط لشل بلقلشل بللسليل لشلوليسل  لشلحلقال لشألللال

للشلث الس.

 عصبى اح  ظ ل    شللبشةسلشلح للسلالضلتلحلإ شللبشة ل ا  شلازلل إجبشء. 
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 قائمة المراجع:

 :المراجع العربية

اقع التقويم المستمر لتالوة القرآن الكريم في الصفوف العليا و (ل2101عيللحثبةملطيللللي لا  ب)

لبة لسلسالمية في محافظة جدةمن المرحلة البتدائية من وجهة نظر مشرفي التربية اإل م

لا جةالبلغلبلااولبةملج ااسلعنلشلقبىملاكسلشلاكباس.

لسلااظواسلالاقولمل(لاالق تلاطيلقلاةاراالج2101ث ئرل)ملغي ريمل وزيملإوالو ملأيووالرةللص لد

ل  ل لاألة ة للشل  لفالواقا لطلالاةالذ لالااللم لاألولالانلارحلس   لاح  ظسلاألرياس

ل لمجلة النجاح لألبحاث اإلنسانية الوطنيةشلزبق ءم لالاج حلم ل)ج ااس ل)(24شلالل ل(ملص:2ن

ل.8.4-828

انوية من  وجهة الالئحة الجديدة لتقويم طلبة المرحلة الث(.ل2111حاليملح انلي لطيللشلبحلن)لشأل

لنلشلقبىملاكسلشلاكباسملشلةالللسعلملج ااسبة لسلا جةالبلمالمرحلة الثانوية ينظر معلم

ل) لإةا طلإ. لاحال لشلا حلللي لاالنل2114إةا طلإم لشلا حللللغلب لشلاا لا  لشلاالن ل  طللس ع(.

لشلاالل نلللىلشإللكابلا ل  لااالسلشلاح لإللا  بشللشلااإلاعلاجالطسل  لاج إلاكالللجل 

لشلابيلسلج ااسلقوبم لكللسلمجلة التربية للبحوث التربوية والنفسية والجتماعيةو لي للكللس م

ل.224-2.2ملصل(0ج)مل(.02)شلابيلسملج ااسلشألز بملشلاللل

لعاسلطيلشش ل2102)للواللي المعوقات التي تواجه معلمي تكنولوجيا المعلومات للصف األول (

لبة لسلمقرر في المدارس الحكومية في محافظة نابلسالثانوي لدى تدريسهم للمنهاج ال م

لا جةالبلغلبلااولبةملج ااسلشلاج حملا يلس.
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لثبل ) للشلبشوليم لشلاكللا لشلاةاابل  لاا جل2112عايلةالليملطيلللم (ل الي للاويلقلشلاقللن

مل(01ن)ملمجلة العلوم التربوية والنفسيةشلاللنلا للج سلاظبلاالا لشلاللنليةلواسلطا  مل

ل.2.1-228ملشليحبل ملصل(2)شلاللل

لصالسلمشلي لي لي  في مجال تقنيات  تجربة وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان(.211)ةالل

للزشبةلشلابيلسللشلااللنملةلواسلطا  .ملالمعلومات

مللشبلشلاةلبةملطا  مل2ملوتكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق(مل2111شلحللهملاحاللاحاللل)

 ألبل .لش

لاحاللمشلصولل لجا إ ل)لمشلحللليم ل يح  ل2112ااا .لقضايا معاصرة في التربية الخاصة(

لشلبل ضلمعك للالسلشلابيلسلشلص  س

ملصل(020)ملشلالللمجلة التربية، قطر(لشلاقللنلشلحقلق ل  لشلابيلسملل0221شلصللل ملصللإلللةف)

ل.001-022

لملشلق  بة:للشبلشلكلاس.0ولعليممنتوجات تكنولوجيا الت(ل2112صالسملاحاللطولس)

ملصعوبات التقويم في التعليم المتوسط واستراتيجيات الساتذة للتغلب عليها(ل.211صالشملللةف)

لاولاسملشلجزشئب.وبة لسلا جةالبلغلبلااولبةملج ااسلقة

 التقويم المستمر لمقرر الرياضيات في الصفوف المبكرة من قعوا (2114مل اللياللطيللل)شللشلل

لااولبةالمرحلة البتدائية للبنات لغلب لا جةالب لبة لس لشلابيلسلمم لشلالكلةالل:للمكللس ج ااس

 شلبل ض
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مللشبلشلوبلقلللاوبللشلالزلعمل0ملواألسئلة التعليمية والتقييم المدرسيل(.211)لبلزةملع ا  لاظلبم

لشلق  بةملا ب.

مجلة نلشل   لي لابحلسلشلث اللسمل(لشلكوفلط لاا بة للشلاالال لشلاقلل2114شلللةبيملبشوللحا ل)

ل..22-028صل(.2ملشلالل)رسالة الخليج العربي

لصولو) ستخدام اساتذة الرياضيات لستراتيجيات التقويم والصعوبات التي ع(.2101باض  م

لملبة لسلا جةالبلغلبلااولبةملج ااسل االبيملشلجزشئب.ثناء التطبيقأتواجههم 

ير كفايات المعلم للتعليم عبر الشبكات في منظومة التعليم تطو (..211زل لشللل ماحاللاحالل.ل)

 .احبلب:لاحاللطيللشلحاللملشلق  بة:لط لنلشلكاللعبر الشبكات،

مل0ملوتنظيمات المناهج وتخطيطها وتطويرها(مل2100يبش لنلطيلللاحالل)ش لةا لةملجللللعحالمللل

لطا  .لللشبلشلوبلق

للشبلشل   ءل.طا  ل,لشألبل .لم0,لولئل التعليميةتصميم و إنتاج الوسا(ل2112ةللا  ملا لف)

للآصبل .) لشلحللن لطيل لشلي ل ل اح برنامج تدريب المعلمين عن ب عد على استخدام (.0228ةللم

 ملشلياكلشلللل ملشالاح للشأللبلي .التكنولوجيا في الفصل

ل) لزلال. لشلاج بم لحة ؛ ل2112وح اسم لشلق  بلمعجم المصطلحات التربوية والنفسية(. لشللشبل. ة:

 شلا بلسلشلليا الس.

لجا إ) لللىلكإ ل2112شلوبق ليم لشلااللن لاةالىلشلاالبل  لاةاحلث للاكالللجل  ا لوةللكللسلل(

ل لشل ا ط . لشلث الي لشلااللن للاالا  ل ا طلس لوايس دراسات في المناهج وطرق  شلابيلس

ل.00-22ملصل(20)ملشلاللالتدريس
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ل لطل )عويلق م لي لاحال لمتقويم المستمر في الصفوف األولية بمدينة جازانواقع ال(ل2100ة اس

 لج ااسلشلالكلةالل:لشلبل ض.لمبة لسلا جةالبلغلبلااولبةل.لكللسلشلابيلس

ل لاحال) لاا إ ل.211شلولي م هم في تعلم و المعوقات التي يواجهها طلبة الصف العاشر ومعلم(

لااولبةوتعليم مبحث الحاسوب في محافظة نابلس لغلب لا جةالب لبة لس لشلاج حلم لج ااس م

لشللوالسملا يلسمل لةول .

ل ا  ) لشلكبلن لطيل ل2110شلاي للسم لشلال ملأجهزة تقنيات التعليم الحديثة( لشلج اا م لشلكا ل للشب م

لشإلا بشللشلابيلسلشلااحلة.

 شلااللنللشاج   ا ن اكالللجل  ياةاحلث ل شلاللن االا  لط  (.الى2111احال) شلاجللملااللح طيل

لشلالالسلشلبشيعم شلالا  شلاؤااب :العلمية للتربية المصرية الجمعية.شةاصلشا   احل  شلابيلس

 .240-212ص م(0ن) عغةوس( 13  -للللل 31 ا  (للجالع

 ملشألبل ملطا  :للشبلشل كبلللوي طسللشلاوب.التعليم اإللكتروني(.ل2111طيلشلازلزملحالي.ل)

مللشبل   ءلللاوبللشلالزلعلم0ولمبية الخاصةالوسائل التعليمية في التر (ل0222ا جلةلشلةللل)ملطيلل

لشألبل .لملطا  

لا لفل) ل2110شلاالي م معيقات التعلم اإللكتروني في وزارة التربية والتعليم السعودية من وجهة (

لملبة لسلا جةالبلغلبلااولبةملج ااسلاؤاهملشلكبكملشألبل .نظر القادة التربويين

االق للشلا لالشجهلاويلقلاا  جلشلاكالللجل ل  لشلالشبسل(لشل2100شلاةلل ملبج ءمللشلكبك ملكبن)

شلاللللالمجلة العلمية،شلحكلالسلللابحلسلشألة ةلسل  لاح  ظسلشلصللإلا لااظلبلشلاالال مل

ل012-042(لصل8(نل).2)
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لملشلبل ضملشلةالللس.ل2ملووالتصالتقنيات التعليم ل)0221شلاقلل ملطيلشلازلزل)

للشبلشل كبلشلابي ملشلق  بةملا ب.للم التربوي المؤسسي،التقوي(ل2112طّةنمل ةح.)

تقويم فاعلية أدوات التقويم التكويني المستمر في مادة التربية (ل2110شلغ  بيملطيللللي لحال)

ملبة لسلا جةالبلغلبلساسي من وجهة نظر مشرفي المادة ومعلميهاسالمية في التعليم األاإل

لقوملةلواسلطا  .ااولبةملج ااسلشلةلو  لق يلسملاة

 –تطبيقها  –نشرها  –إنتاجها  –المقررات اإللكترونية، تصميمها  (.2112شلغبللملإةا طلإلزش بل)

 .شلق  بة:لط لنلشلكاللشل كبلشلابي تقويمها، 

ل) لا ال للطيلو م لبشئلم ل  ل2111 بلح لم لشلاكالللجل  لاا  ج لاويلق لالشجه لشلا  لشلاالق ل )

مجلة العلوم   لاللاا لبشنللللشليلبةملللشلاللبل بلشلاالال لشلالشبسلشلحكلالسلا للج سلاظ

 .2.2-221(لص4(لنل)02ملشلالل)التربوية

إلشبةلشالااح ا لللشالصاي بشلمللماإلطار النظري:التقويم استراتيجيات(ل2114)للاقولملالوطا لال رلق

للزشبةلشلابيلسللشلااللنملشالبل 

لسلشللوالسملؤللكابلا ملصل بلشةابشالج لللاحقلقلشلبلشلااللنلشإل(لاجبيسلشألبل ل  ل2110شل للا ملايلإ)
للشإل لشلاحلل ل قليمية حول استخدام تكنولوجيا المعلومات والتصال في الندوة اإلاج زشلم

لمللاوق.التعليم
لشلاالل لل إط لة    شلاكالللجلس لشلاةاحلث ل شلكايللاب الظلف (.2111بض ) شلق ض م   الةس

(B.R.R.)العلمي المؤتمر التعليم لتكنولوجيا المصرية الجمعية .شلج االس شلاكاي ل لاوللبل 

ل شللشقع :لشلج اا ل شلالشبس    شلاالن اكالللجل  ااظلاس مالسابع  28-20ا ل.لشلاأالإم

  451 ص شلث لثم شلكا ل م(01ن)لم(2ج)عيبلإم
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لل ةل ) لشلبحا مللطيل م لشلاوكةللشلا لالشجهلاويلقل2110ق لاسملطيل ل  ل(. اا  جلشلاكالللجل 

لشلاالال  لاظب للج س لا  لشاليالشئلس عداد إفي  ول الفلسطينيالعلمي األ  ، المؤتمرشلابحلس

لق ا:لغزة.لملج ااسلشألالمناهج

ل) لإيبش لن. لعحال دراسة مدى فعالية استخدام التعليم الفردي الموجه في تدريس (.2111قاللإم

لغلبلااولبةملا بملواو :لج ااسلواو .لملبة لسلا جةالبالكيمياء للمرحلة اإلعدادية

واقع استخدام التقنيات التعليمية الحديثة والصعوبات التي تواجهها (ل2100شلكاليملة لنلي لاةلنل)

لبشةسلاقلاسلإلالشلاللبلسلشلا اسلللابيلسللشلااللنليااوقسللبمدارس التعليم العام بسلطنة ع مان،

 قسلشلث السمللقةنلشللبشة للشالجاا طلسملطا  .شلوبقلسلوا إملكللسلشلابيلسليازلىملشل بل

لاةلن) لي  لة لن ل.211شلكاليم واقع استخدام تقنيات التعليم الحديثة والصعوبات التي تواجهها (

مللبشةسلاقلاسلإلالشلاللبلسلشلا اسلللابيلسللشلااللنليااوقسلبمدارس التعليم العام بسلطنة ع مان

لشلوبقلسلوا إ.

ملشلق  بة:للشبلشل كبلتطوير المناهج الدراسية من منظور هندسة المنهجل.(2112احالملشلةلللطل )

لشلابي .

ل2101ااا)لمشلاولبي مشكالت تطبيق التقويم المستمر في تدريس مقرر الفقه بالمرحلة (.ع ن

لبة لسلالبتدائية للبنات من وجهة نظر المعلمات والمشرفات التربويات بمدينة الرياض .

لكللسلشلاللنلشالجاا طلسل,لج ااسلشإلا نلاحاللي لةالل:لشلبل ض.ا جةالبلغلبلااولبةل.

لشلالزلع:للللشبلشلاةلبةلللاوبلالقياس والتقويم في التربية وعلم النفس،(ل2112الحنملة ا لاحال)

لشألبل .
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لشلازلزل) استخدام تقنية المعلومات والحاسوب في التعليم األساسي (ل2112شلالةاملطيللللطيل

لشلابي للبتدائية  في دول الخليج العربي: المرحلة ال لاكاللشلابيلس لشلبل ض: لاللشالس. لبشةس

للللإلشلصللج.ل

لشلا جن ل2101احال)م واقع التقويم المستمر في تدريس مقررات العلوم الشرعية الشفهية في (.

لسلبة ل،المرحلة البتدائية للبنين كما يراه المعلمون والمشرفون التربويون في مدينة الرياض

لا جةالبلغلبلااولبةل.لكللسلشلابيلسل,لج ااسلشلالكلةالل:لشلبل ض.

 طلا شألق ا يج ااس شلالبلس  لئس عطض ء لالبلل اقابح (.يبا اج2112) ل طيل شلاج بملحة 

 سلسلة اإلسالمية الجامعة مجلةشلالبليلسمل شحال ج ا ن ضلء    شلااللن اةاحلث للاكالللجل 

ل.8.0-812ص م(0ت)م(08)لملناإلنسانية الدراسات

لزلل) ل2114شل للليم لشإلا بشللأساسيات القياس والتقويم التربوي( لشلال م لشلج اا  لشلكا ل للشب م

لشلابيلسلشلااحلة.ل

ل،4-1وثيقة تقويم تعلم الطلبة في مادة تقنية المعلومات للصفوف (ل2102لزشبةلشلابيلسللشلااللنل)

لشلاللبلسلشلا اسلللاقللنملةلواسلطا  .

مل9-5وثيقة تقويم تعلم الطلبة في مادة تقنية المعلومات للصفوف (ل2102شبةلشلابيلسللشلااللنل)لزل

لشلاللبلسلشلا اسلللاقللنملةلواسلطا  .

ل.ملجاالسلطا إلشلاو يعلشلاا لالسملشألبل تكنولوجيا المعلوماتل(0212)طيللشلبزشقلمللاس

ل

ل
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 (1ملحق )

 راسةأسماء محكمي أداة الد

لشلج ااسلشلبايسلشالةن

لج ااسلشلوبقلشأللةولعةا تلع.لللجللللةا لة

لشأللةوج ااسلشلوبقللعةا تلع.لل.لطيللشلجي بلشليل ا 

لج ااسلشلوبقلشأللةولعةا تلع.ل,لطي سلا ليلشلوبل  

لج ااسلطا  لشلابيلسلعةا تلاو بكلل.لعحاللاح لشللل لشلكلةا 

لج ااسلآإلشليلللعةا تلاة طللل.لا  بلشل لشالس

لج ااسلآإلشليلللعةا تلاة طللللطيللشلةةنلشلاللل 

لج ااسلشلاللنلشإلةةالسلشلا لالسلعةا تلاة طللل.لعلللاي بكلشلةالل

لج ااسلشلاللنلشإلةةالسلشلا لالسلعةا تلاة طللل.لاحالل ةحلطل لشلصلشللة

لج ااسلشلوبقلشأللةولعةا تلاة طللللاحالللشلحلللي

لاح  ظسلشلي واسلاوبفلابيليل لطيلللي ليو لشلق ةا ح انلي
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 (2ملحق )

 الستبانة بصورتها النهائية         

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 وسط        جامعة الشرق األ 

 كلية العلوم التربوية 

 للللللقسم المناهج وطرق التدريس

 المحترم/ة ................................الزميل الفاضل / الفاضلة 

 تحية طيبة وبعد ،،،      

ل       صعوبات التقييم في مادة تقنية المعلومات لطلبة المرحلة اقلنلشلي حثسليإجبشءللبشةسلياالش "

لااولي للًل"للتلكلشةاكا الساسية في سلطنة عمان من وجهة نظر المعلمين والمشرفين التربوييناأل

  جللوبقلشلالبلسلا لج ااسلشلوبقلشأللةومللتلكلعطللل  لشلاا شلح لإلطلاللبجسلشلا جةالب

لبشجل ًل لشلغبض. لل تش لشةاي اس لاايلااكلشلي حثس لع  للاضعلاء لشأللإم ل  لشلقةن شلااللا للشلوص لس

ًلطةاسل)ل/ل(عا نلشل قبةل  لشل بشغلشلاص صلعا نلشللضعلشلتيللاويقلطللهل  لشلقةنلشلث ا .لطلا 

لسلا اسمللل لاةاصلنلإاللألغبشضلشليحثلشلالا .اا اإليةبلَّليأ لإج ياكلطلالشالةاي اسلةلفل

 مع خالص الشكر والتقدير

 الباحثة                                                                           

 السعدي هلهي                                                                            
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 القسم األول: البيانات الشخصية:

                  أنثىذكر                              الجنس :                  

 مشرف تربويمعلم                          الوظيفة:                

 ( سنوات 5قل من ) أ                 عدد سنوات الخبرة:     

 ( سنوات 10اقل من)  -( سنوات  5من)                                           

 ( سنوات فما فوق.10)                                         

 مادة أخرى                       حاسوب               التخصص:                 

 الحلقة الولى                   الحلقة الثانية                       المرحلة التعليمية:      
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 االستبانة بصيغتها النهائية الثاني: القسم

 العبارة الرقم

  الصعوبة مستوى

كبيرة 

 جدا
 قليلة متوسطة  كبيرة

قلية 

 جدا  

شالقا  بلطلالكالسلشلااللا للا لغلبلالطلا  لطاللاقللنل1
 . ا لقيإلشلاالال ل علشءلشلوليس



وةتلطلالقلسلشلللبشللشلالبليلسلشلا لااك لشلاالال لا لشال2
 عة للللشلاقللنلشلحللثس.



ل3 لاقللن ل   للشحل لشصاي ب لطلا لطلالعشالقا  ب لشلوليس لشء
 .غلللللحلقسلشلث السلشأل



لشألللال4 لشلااللا لل  لشلحلقس لاقالس لشصاي بللا لة طلنللجلل
لا لشلااللنلشألة ة ل.



5
ل اللاقللنلاصبج للشةاصلشنلشلح ةلللشلااالقسلي لا النل

ل)لاللل لملبةن(ل.


6
للقلا  ل لشلا  لشالاووس لا  لاو و للكإ لاقللب ل اللشطو ء

 .شلو للل  لاج إلاويلقلشلاالل ل


7
لشلااللا للض لاقالس للا لة لشلاويلق للشلااللس افلشلبيوليل 

 .لشلصيبشللشلحل السلللو لل


لإل8 لشلح ةلل ليغب س لشلااالقس لشلاج لزشل لشلاويلق للقلس اج ز
ل.شلااللس



لا  لشإللكابلا للال  للشلوليسلشإللكابلالس.لالشألإشال اق بل9
ل



لشأل10 لشلحلقال  ليل  لشلزاا  لشلا  لل ل   اج زلإة ةلال 
لشلاويلق للشلااللس.



قلسلشللقللشلاص صللاقللنلعلشءلشلوليسلطاللاا لتلشلا  بشلل11
لشلص  س.

 



لشلاقللن12 لشلاةحظسلل  لشقا  ب لطلا لشلااللا ل لاقالس ا لة
لشلا يبةلأللشءلشلوليس.

ل
ل
ل
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 العبارة الرقم
  الصعوبة مستوى

كبيرة 

 جدا
 قليلة ةمتوسط  كبيرة

قلية 

 جدا  

طا إلشلوليسل  لا لةلش اق بلشلاقللنلللاغتلسلشلبشجاسلشل لبلسلأل 13
لاقالسلشلااللا ل.



14
ل لشلاةااب لشلاقللن لاقالسلألضاف لا لة ل   لشلوليس طا إ

لشلااللا لل.



15
لشأل لشلااللن ليبشاج لا  ليبا اج لكإ ل   لشألاووس ة ة لكثبة

 لالقلطاللسلشلاقللن.


16
لشلث السللسغل للشالصاي بشللشلاقلال   لكا للشلو لللي لحلقس

لللا.لطلاهلي لحلقسلشأل


لاةيق ًل17 لاالة لالقلق لقلشئن ل  للغل ل لشلو لل لاو بكس لاقللن
لا لةلاقالسلشلااللا ل.



لش اق بلشلاالنلللحبلسل  لشصال بلعللشللشلاقللنلشلاا ةيسل 18
لا ليبشاجلاقالسلشلااللا لللقل سلعلشءلشلو للللكإليبا اج



الشصإلشلاقةلا للشلاااللة)لشلااب سللشل  نملاويلقلشلاالل لمل19
حإلشلاوكةل(ل  لةجةللاقللنلعلشءلشلوليسل  لا لةلاقالسل

لشلااللا ل.



20
ل لللقللعح جس لشلااللا ل لاقالس ل   لشلح للس لشلاقللن ة للل

لوللإلا لشلح سلشل  لس.


21
 ل غسلشةئلسلاقلسلا  بشللحإلشلاوكةلل  لا لةل اليسل

لاقالسلشلااللا ل.


ل22 لشلاالال  لشةالا ل لآلضاف لللاو بلعللإطللس لشللبج ل و ء
ل  لشةاا بةلشلاقللن.



لشلاقللن(مل23 لطاللس للا   ل)ااا لطلا لشلاالال  لش اا ن ابكلز
للللسل)كلفللا تلطاللسلشلاقللن!(.



لاقالسلشلابكلزلطلالش24 لا لة لاقللن ل  لطاللس لجلشاللشلااب لسل
لشلااللا ل.ل

ل
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 العبارة الرقم
  الصعوبة مستوى

كبيرة 

 جدا
 قليلة متوسطة  كبيرة

قلية 

 جدا  

لاقالسلإل25 لا لة لاقللن لطاللس ل   لشلحل ة لا  بشل لاالن  ا إ
لشلااللا للشلابشللشكاة ي  .



26
سللا  بشللشلحللشأللاال  لابكلزلشلاالال لطلالإاق  للشلولي

لا لةلاقالسلشلااللا ل.


27

لوبلقسل ليل  لشلال لق لطلا لشلاالال  لياض لاقلبة ق لب
لشلالبلسللعةللللشلاقللن.

ل



28
لكثلبلا لشلا  بشللشلابكيس لشلااللا لل لجلل لاقالس   لا لة

لاا للجاإلاقللا  ل اًي .


29
لا لة ل   لشلاقللن لا  بشل لوالللس لشلااللا لللطلن اقالس
لللجلشاللشلةللكلسللشألاووسلغلبلشل  لس.



ضافلشلالش قليل لا بلشللشلاقببشلللشلا  بشللشلاحللةل  ل30
ل  لا لةلاقالسلشلااللا ل. يو ق للشلاقللنلشلاةاصلاس



لشآل31 للا لةلغل ل لشلاقللن لاا لت للكل لس للشلالحلة لشللشضحس للس
لاقالسلشلااللا ل.



ل)شلبيول32 لشل حلح لي لاقللن لللن لشلتي لشلااوق  لشلاةلةإ  قلش 
ليل لشلاا جلليالللشلاقللن(.



(لبيعلص ا لللل  إلشللبشة لك اةًلعطلنلشلالش قليل لص ا لل)33
لشةاا بةلشلاقللنلشلا لعقبا  لشللزشبة.



34

ل لشلا  لشلاقللن لشةاا بة ل   لشلبيو للاا بلعش اق ب لشللزشبة قبا  
ل للطلللا ن لشلااللا ل لاقالس ل   لشلاالل ل لاويلق ل ل

لشالاووسلشلا للؤلل  لشلوليس.



35 
قلسلش اا نلشلوليسليا لةلاقالسلشلااللا للألا  لاللاحةلل

لصب.ضا لشلالشللشألة ةلسلالااق ل نلا ل فلآل


36 
لشلااللا للاا ل لاقالس للا لة لشلح صلشلاص  س لطلل قلس

لللا.لللنلا لج اللشلاالنلي لحلقسلشألل قللشل ب سللااللسلشلاق
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 العبارة الرقم
  الصعوبة مستوى

كبيرة 

 جدا
 قليلة متوسطة  كبيرة

قلية 

 جدا  

37 
لاظبشًل لشلوليس لأللشء لشلاالل ل لاويلق لاقللن لاا لت لل اليس

لشألاووسليب قسلشلاالن.


لج زةللالحق ا  لاالقلطاللسلشلاقللن.طو إلشألعلكثبةل 38

39 
شزلح نلطلللشلوليسل  لشل فلشللشحلليوكإلل قللشلالش قلاعل

لج زةلشلاال بةل  لشلغب سلشل  لسلطاللطاللسلشلاقللن.طلللشأل


لل. اليسلاقللنلعلشءلشلوليسل  لشألاووسلشلجا طلس 40

41 
لشلااللا للالطاا ل ل لاقالس لا لة ل  لاقللن لشلالضلطلس شاا  ء

لطلالاقللبلشلاالن.
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(3ملحق )  

 كتاب تسهيل المهمة
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