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 :الممخص
ىدف البحث الى معرفة أثر استراتيجية قائمة عمى منحى النظم في 

تكونت عينة و  تحصيل طمبة العموم التربوية والنفسية لمادة الحاسوب.
قسم العموم ( طالبًا وطالبة من طمبة المرحمة الثانية في 63)من البحث 

مجموعات متكافئة تبعًا لمتغيري ربع وزيعيم عمى أتم ت التربوية والنفسية
الستراتيجية  درست المجموعتين التجريبيتين وفقاً نوع طريقة التدريس وال

الضابطتين بالطريقة  قائمة عمى منحى النظم ودرست المجموعتين
ثناء في أاالعتيادية, واعد الباحثان اداة البحث لمموضوعات التي درست 

جابة يعتمد في الي محدد اإلاختبار تحصيمي مقتطبيق التجربة وكانت 
صدقو وثباتو,  من التأكد وتم( فقرة, 45كون من )جابتو عمى المسارات وتإ

ظيرت أفراد عينة البحث, أعمى  التحصيمي بعدياً  االختبار تطبيق وبعد
النتائج وجود فرق ذو داللة احصائية بين متوسطي تحصيل المجموعتين 

 لح المجموعتين التجريبيتين,التجريبيتين والمجموعتين الضابطتين لصا
وجود فرق ذو داللة احصائية بين متوسطات الذكور واالناث في و 

كما ويوجد فرق ذو داللة احصائية لمتفاعل بين ولصالح الذكور, التحصيل 
 ضوء , وفينوع ولصالح المجموعة التجريبية )الذكور(متغيري الطريقة وال
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The research aim at investigating the effect of a strategy 

based on the System approach in the achievement of 

students of educational and psychological sciences for 

the computer subject. The sample consisted of (74) 

students of the second stage in the Department of 

Educational and Psychological Sciences divided into 

four equal groups depending on the variables of the 

method of teaching and gender, The two experimental 

groups were studied according to system approach 

strategy and The two controlling groups were studied by 

traditional method. The researchers prepared the research 

tool for the subjects studied during the application of the 

experiment and it was essay test be of (50) paragraphs, 

Validity and reliability were tested. The results showed 

that there was a statistical significant difference between 

the average of the achievement of the two experimental 

groups and the  two control groups for the benefit of the 

two experimental groups, The results also showed 

statistically significant difference between the male and 

female averages in achievement for the benefit of the 

Male. There is also a statistically significant difference 

the interaction between the variables of method and 

gender for the benefit of the experimental group (Males). 

And In the light of the results, a number of conclusions, 

recommendations and suggestions were reached. 
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 مشكمة البحث: 
بين  مزجوطرائق التدريس فأصبحت تاستراتيجيات واساليب خيرة تعددت في اآلونة األ

التعمم االلكتروني  ومنيا اعتمد عمى االعتيادي فمنيا اعتمد عمى التعميم ,متنوعةسس تربوية أ
م, ومما الشك فيو ان اليدف الرئيس من يعمى منظرين في التعمم والتعم أكد واساليبو ومنيا ما

بكل ما يحمل من صفات واتجاىات وميول, وخصوصًا اذا  ىذا التنوع التعميمي ىو المتعمم
الطالب نفسو في ىذه المرحمة  يجد, اذ دراسة التخصص وأالجامعية دراسة لفي ا طالبكان ال

ىذا بحاجة الى تعمم مواد تخصصو بشدة ورغبة كبيرة كونيا تسد حاجتو العممية في 
اخرى تعين  دراسية مواد يةمواد التخصصلم في ىذه المرحمة غالبًا ما يضافو تخصص, ال

مادة الحاسوب, اذ  الموادىذه ىم أستقبل, ومن الطالب عمى تطبيق وتنفيذ ماتعممو في الم
الطمبة في كل الكميات واالقسام اال  صفين االول والثانيفي ال مادةىذه اليدرس طمبة الجامعة 

في ضوء ذلك الحظ الباحثان كونيما و يختصون بالحاسبات وىندستيا وممحقاتيا, الذين 
في  ضنخفاحاسوب مما يصاحبو اان ىناك تقصيرًا في اىتمام الطمبة بمادة ال تدريسيان

زيادة الرغبة لدى  ارتأيا اختيار استراتيجية يأمالن من خالليامستوى تحصيميم بيا, ولذلك 
وتقوم ىذه االستراتيجية عمى منحى  ,في تعمم ىذه المادة واكتساب مياراتيا التطبيقيةالطمبة 

ىذا بنى عمى ت, و ريا في التعميماساسيًا ومحو  متعمم دوراً لاىذا المنحى النظامي  يمنحالنظم اذ 
واساليب تدريسية, لذا تحددت مشكمة البحث  نظمة التعميمية من وسائلساس بقية األاال

ثر استراتيجية قائمة عمى منحى النظم في تحصيل طمبة قسم العموم أما "بالسؤال التالي: 
 ".التربوية والنفسية لمادة الحاسوب؟

 ىمية البحث:أ
 يؤدي الذي ن التعميم الفعال يؤدي الى االستبصارأوالتعميم عمى يتفق عمماء التربية 

السموك لذلك يعتبر التعمم تجربة شخصية تحدث  تعديل , ومن ثمالى تغيير االتجاىات بدوره
و يكتسب أو يفكر بشكل مختمف أفيتصرف  تغيير لممتعمم السموك الفرديأ عمى عندما يطر 

 (77: 1573 ,مرعي)الحيمة و  .و ميارة جديدةأمعرفة 
حرى مدى اكتسابو وتعممو و باألأولدراسة سموك المتعمم ومدى تقبمو لممادة العممية 

جامعية البد من التعرف عمى المرحمة التي يدرس فييا, فالمرحمة الوالمعمومات لمعارف ا
يم وان اختالف التنظ ,تختمف اختالفًا كبيرًا عن المراحل الدراسية السابقة التي اجتازىا المتعمم
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وطبيعة الدراسة والجو االجتماعي والتربوي السائد فييا قد يعرض الطالب لبعض المشاكل 
السميم مع االخرين.  لتوافقو اأكاديمي مع المادة العممية برزىا عدم التوافق األأالتي من 

 (757: 1552 )ربيع,
لرئيسي لدورىا االساسي وا مراحل الحياة اليامة من في الجامعة الدراسة مرحمة وتعد

 منىائل بكم وتزويده  ,واالكاديمي الميني مستقبمو وتحديد متعممال شخصية صقل في
 لعقود أثرًا كبيراً ىذه المرحمة  تترك حيث والشخصية, العممية والعممية واالجتماعية الميارات
 واإلنجازات والفشل, والتحديات النجاح من غريب خميط لمكثيرين بالنسبةالواقع أنيا قادمة, و 

لذلك  واالستنتاج والبحث والتعمم شافتالكا مرحمةيا بأن الشعورفضاًل عن والنشاط,  اإلجيادو 
كثر أ طالبجادًا عند تقديم المعمومات اذ يصبح الجيدًا و تعاماًل طمبتيا  البد من التعامل مع

 في تخصصو.الى االمام تساؤاًل ونقاشًا كمما تقدم 
االجتماعية اكتساب الميارات المعرفية و  ان التحاق الطالب بالجامعة يساعده عمى

من خالليا قدراتو  يختبر تنوعةم تعميمية نشطةأمن لو  ما تقدمو الجامعة من خاللة الحركيو 
وان  ,ثبات الذاتا  فرصة التميز و لو تيح تكما  و التعميمي,يساعده عمى فيم واقع وامكانياتو مما

وانما عمى طبيعة واسموب  ادة العمميةاليقتصر فقط عمى الم في الجامعة تقديم المعمومات
 المناسبة لتقديم وعرض المادة العممية.ساليب التدريسية لذلك البد من اختيار اال ,تقديميا

 (761: 1555)ال مشرف,  
يعتمد  تعميم الجامعيو االسموب المستخدم في الأن طريقة التدريس أومن الواضح 

وفي عمم الحاسوب ايضا, ويعد الحاسوب  كافة فروع العموم عمى طبيعة المادة التعميمية في
نشطة الحياة االجتماعية والصناعية والثقافية أحديثة دخمت في كثير من  داة تكنولوجيةأ
وتواصميم داخل المنزل وفي الجامعة وفي  توجيو الناس في تعامميم صبح عاماًل مؤثرًا فيأو 

ن أال إتعميم اليزال حديثًا استخدام جياز الحاسوب في ال ونحن نعرف ان ,مكتب العمل
التربية في عالم اليوم عمى تنمية الفرد في جميع جوانبو  استخدامو تطور بشكل سريع, وتركز

(, لذلك اصبح من الواجب تقديم مواد عممية مرتبطة بالمجتمع لكي 74: 1573)عيادات, 
ادة الحاسوب, م كثر من مكان, وىذا ينطبق عمىأينمو معيا المتعمم من خالل مشاىدتيا في 

جيزة الحاسوب في كل مكان مما يزيد من أنشطتو اليومية يرى أممارسة عن طريق فالمتعمم 
 كثر اقبااًل لتعمميا واكتساب مياراتيا.أىميتيا لديو وبالتالي يصبح أ



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )2العدد )

 2020 حزيران

 

)7772 ) 
 

ويضم  االولى والثانية, سنتينيدرس جميع طمبة كمية التربية مادة الحاسوب في الو 
 ,مفردات عامة تمكن الطالب من اكتساب ميارات متنوعة سنتينمقرر الحاسوب لياتين ال

يتعرف الطمبة عمى  بعدىاادارة الحاسوب و عممو و نظام التشغيل وكيفية  والحيث يدرس الطمبة ا
وبعض مفاىيم االنترنت ( Microsoft) بعض البرامج التطبيقية من حزمة شركة

والنفسية ومن خالل دراستيم لمادتي  والمتصفحات, والشك في ان طمبة قسم العموم التربوية
 االحصاء الوصفي واالحصاء االستداللي تزداد رغبتيم لتعمم الحاسوب وبرامجو التطبيقية.

ويحظى الحاسوب بمكانة مرموقة بين التقنيات الحديثة بسبب قدرتو العالية عمى 
عداد المناىج وفيالتخطيط التربوي  فيعمالو المتنوعة, وكذلك إلمكانية است معالجة البيانات  وا 

أنتجتو  (, والحاسوب أفضل ما64: 1553, والجيزاوي االختبارات وغيرىا )طوالبةالتدريس و 
إلى أن "االمة التي ال ُتحسن تدريب معممييا عمى استخدام  (جاردنر)فقد أشار , التقنية الحديثة

جب أن يرتكز وتوظيف الحاسوب في التعميم فإنيا ال تتطور بصورة جيدة ومضمونة, ىذا وي
ىميا: إعطاء نماذج الستخدام الحاسوب من أ عمى مرتكزات رئيسة تدريب مدرس الحاسوب

, المصري.)الرباط و "واقع المناىج الدراسية, والتدريب عمى الثقة والخبرة في التعامل مع الطمبة
1577 :158) 

وابات ساس عممو البأواليخفى عمينا ان الحاسوب يعتمد بصورة رئيسة عمى المنطق و 
ويرتبط ذلك كمو  ,يتم حميا من خالل مسار وصواًل الى النتيجة المنطقية التي تبدأ بمشكمة ما

كيان متكامل يتكون من أجزاء وعناصر متداخمة, تقوم كونو  "System"بتعريف النظام 
بوظائف بينيا عالقات تبادلية من أجل أداء وظائف أو أنشطة محصمتيا النيائية بمثابة الناتج 

لذلك سمي البرنامج الرئيس الذي يتم االعتماد عميو في ادارة عمل  لكذي يحققو النظام كال
ن لو مدخالتو ويمر أعمى داللة  "(Operating Systemنظام التشغيل )وموارده "الحاسوب 

 بعمميات وصواًل الى المخرجات.
ن جزاء تجمعت مع بعضيا من النظام مجموعة من األأ( الى 1551) سالمة أشارو 

و غاية ما, ولكل نظام كيان خاص بو وحدود معينة تميزه عن بيئتو, وان أجل تحقيق ىدف أ
ىداف ووظائف يسعى لتحقيقيا من خالل أ وكما ان ل ,تقع داخل ىذه الحدوده كل عناصر 

ي عنصر بمعزل أتفاعل عناصره التي تكون مترابطة ومتكاممة مع بعضيا, فال يمكن دراسة 
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 )سالمة, عنصر بدون مساعدة العنصر االخر.اي ن يكتمل عمل االخر وال يمكن ا عن
1551 :722) 

ولكل جزء , من ىنا يمكن القول ان لمنظام في التعميم مدخالت وعمميات ومخرجات
 (:7كما في الشكل )بصورة مستمرة إلتمام الميمة  من ىذا النظام عناصر تتحد مع بعضيا

 
 
 
 

 عناصر النظام (1الشكل )
 ,ووسائل التعميم وأساليب والمحتوى, واألىداف, والمتعمم, المعمم خالتالمد تشملاذ 

ويتم  والمتعمم المعمم من كل بيا يقوم وأنشطة جراءاتإ مجموعة في حين تشمل العمميات
 الموقف ناتج ما المخرجات فييأ, كافة التعميمي الموقف عناصر بين التفاعل إثناءىا

 األىداف فيو تحققت الذي المتعمم وتمثل ,أكثر أو نعنصري التقاء وتتكون نتيجة التعميمي
 الموقف نتيجة بمالحظة الراجعة فانيا تبدأ خير التغذيةاألبالنسبة لمعنصر  أما, التعميمية
 عناصر كافة إلى الرجوع يتم كمياً  أو جزئياً  األىداف التعميمية تتحقق لم حال ففي التعميمي,
 (717: 1557 ,ومنير )عسقول اليدف. تحقق دمع السبب وراء ولمعرفة لممراجعة الموقف

 التعميمية العممية كانت أن فبعد ,التعميمي الموقف عمى بظاللو النظم أسموب ألقى وقد
ىم المداخل أمن  نظمذ يعد منحى الإ ومنظمة, موجية عممية عشوائية أصبحتمتخبطة و 

ية لممتعمم من خالل تكوين المفاىيم داخل البنية المعرف كدت عمى ضرورة ربطأ التدريسية التي
مما يؤدي الى أو بين ما سبق دراستو وما سوف يدرسو المتعمم مستقباًل معانييا  ترابطات بين
 (774: 1555 )بدر,. تتسم بالتكامل يوسميمة لد بنية معرفية

 ( كما يمي: 1557ويتسم منحى النظم بمجموعة سمات رئيسة حددىا )شاىين, 
إذ  تعميمية, نتائج صورة في األىداف تحديد أي :"فالألىد اإلجرائي التحديد" .1

 ىداف تعمل عمى تحقيقيا.أو مجموعة ألكل منظومة ىدف  نا
مركب من تجميع مكونات  كل المنظومة عبارة عن أن : حيث"التكامل" .2

 محددة., وىذا التجمع يتم وفق قوانين وقواعد بينيا مترابطة ومتفاعمة فيما

 مخرجات عمليات مدخالت

 التغذية الراجعة
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 حتى متسمسمة يسير بخطوات فيو بالتدرج, النظم أسموب يتميز: "التدرج" .3
 .األىداف تحقيق إلى يصل

 من والتعديل المستمرة والمراجعة المرونة عمى النظم أسموب يعتمد: "المرونة" .4
 .وجعة التي تتم في كل خطوة من خطواتاالر  من عمميات التغذية فادةخالل اال

 بين بالربط لنظما منحى يتميز: عممي"ال والجانب النظري الجانب بين الربط" .5
 .النظام أىداف تحقيق يتم حتى العممية والممارسات المعرفة النظرية

 النواحي يدعم ألنو: يتم االستعانة بمحنى النظم "البشري بالعنصر االىتمام" .6
 في التعميم. مناسبة قرارات اتخاذ طريق عن اإلنسانية ويعززىا

 بدراسة النظم ميز أسموب: يت"المتوفرة واختيار االنسب منيا البدائل دراسة" .7
 (27: 1557)شاىين, . منيا المناسب اختيار ومن ثملمتوفرة, ا البدائل

 منالنو  وذلك, وضرورياً  اصبح االخذ بمنحى النظم في التعميم مطمبا ممحاً  وقد
 في رؤيتيا دون المتشابكةالمتداخمة و  العالقات ذات واألشياء المتعمم فيم األمور عمى الصعب
الى خروج العممية بدوره , وىذا ادى مؤثرة عوامل بيا من يحيط ما كل معيقي الحق وضعيا

الى الطور الذي اصبحت فيو ىذه العممية والتخبط  من طور العشوائيةالتعممية التعميمية 
 اآلتية: الجوانب في ذلك ويظير منظمة ومتكاممة ومترابطة

 ةىادف التعميمية المواقف أصبحت. 
 بالشمولية واالتزان تتميز التعميمي قفالمو  إلى النظرة أصبحت. 
 يمالتعم إدارة أو المواقف المناىج أو سواء العممية التعميمية بجوانبيا المختمفة تخطيط. 
 أصبحتكذلك و  التنظيم والترتيب,التخطيط و  التعميمي الموقف داخل الحركة عمى بدا 

 ة.ىداف معينأ نحو تحقيق التعميمية موجية األنشطة
 تفاعالً  كثرأ صبحتأالبعض و  ببعضيا التعميمي الموقف عناصر ارتبطت. 
 ة.التعميمية الالزم باألجيزة والوسائل التعميمية االنشطة أثريت 
 ة.الموضوعي والمعايير الشروط من لمعديد خاضعا التعميمية الوسائل اختيار أصبح 

اد والمتابعة. بالتوجيو واالرش المعممودور  ,والتفاعل بالمبادرة يرتبط المتعمم دور أصبح
 (711: 1557 ,منير)عسقول و 
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 وتشغيميا عارفالم رتيبعمى الفمسفة البنائية, وعمميات ت التدريس المنظومييعتمد و 
 ىمية التعميم ذي المعنىأالبشري في اثناء عممية التعمم, ويؤكد منحى النظم عمى  داخل العقل
طية وانما ىي عممية معقدة كبر ليست عممية خأجديد او فيم شيء معروف بعمق  فتعمم شيء

, لمطالب استخدام كل التجارب والمعارف السابقة في البنية المعرفية الوصول الييا يتطمب
 ,Meskahiابعة )المراحل االساسية المتت من بمجموعةم النظ منحى وفق التدريس يمرو 

 كما يمي: ادناه و ( 1الشكل ) وضحيايوالتي  (53 :2002
 .لممتعمم السابقة براتوالخ المعرفة عمى التعرف .7
 .السابقة الخبرة مع وتفاعمو المتعمم اندماج .1
 .لألسئمة إجابات عنا بحث وأنشطة عمميات بإجراء الجديدة لمخبرات المتعمم استكشاف .2
 .الجديدة الخبرة تقديم .3
 . الجديدة لمخبرة والتفسير اإليضاح .4
 .تقويمال .5

 
 (376: 2005واخرون،  )محمد          مراحل التدريس المنظومي  (2الشكل )

 يبرز أنو إذ التدريس مجال في وحيوية قيمةأىمية كبيرة و  منحى النظم يكتسبو 
المفاىيم  وبين بينيا العالقات ويوضح تعمميا, يتم التي األساسية المفاىيم واألفكارالميارات و 

 الصغيرة اتئالجزي لىا االنتباه يشتت ال متكامل سموباب واالفكار التي تم دراستيا سابقاً 
 يستخدم منحى النظم كما التعمم, لعممية إيجابية نتائج عمى لى الحصولا يؤدي مما لمموضوع,

 والمعمم, بين المتعمم التعاون روح تنمية عمى ويساعد ممنيج,ل المختمفة األجزاء ربط عممية في
 (.83: 1552 )عمي, التدريس في وكفاءة فعالية أكثر أن يصبحوا عمى المعممين يساعد كما
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وقد أثبتت نتائج معظم الدراسات السابقة االثر االيجابي لمنحى النظم في تعميم وتعمم 
(, ودراسة الخوالدة والقادري 1555جوانب متعددة من العموم, كما في دراسة المالكي )

(, لذا 1575(, ودراسة التميمي )1557(, ودراسة البابا )1557(, ودراسة شاىين )1557)
حاوال تجريب استراتيجية قائمة عمى منحى النظم ومعرفة اثرىا في تحصيل يأتي ىذا البحث م

 طمبة قسم العموم التربوية والنفسية لمادة الحاسوب. 
 :ما يميأىمية البحث في تتبموروتأسيسا عمى ما تقدم 

في التدريس التي تنادي  استجابة لمتوجيات المعاصرةقد يشكل ىذا البحث  .7
رفع مستوى الطمبة المعرفي, وتعتمد عمى ساىم في يات التي تاالستراتيجستعمال ابضرورة 

 االيجابي لمطالب والمدرس معًا. الدور
ساس في يستخدم ىذا البحث إستراتيجية وفق منحى النظم الذي يعد األ .1

قد يستفيد منيا مدرسي ومدرسات مادة الحاسوب مما يساىم كنولوجيا في التعميم, التتعمال اس
 ئق تدريس الحاسبات.في تطوير وتحسين طرا

يوفر البحث اختبارًا تحصيميا ذو مسارات ادائية لبرمجيات الحاسوب فضاًل  .2
 عن إفادة الباحثين في ىذا المجال عند إعداد أدوات البحث.

)عمى حد عمم  يعد البحث الحالي من البحوث األولى عمى المستوى المحمي .3
لنظم في تدريس مادة الحاسوب التي قائمة عمى منحى ا استراتيجيةالذي استخدم  الباحثان(

 تتطمب االداء العممي.
 ىدف البحث:
أثر استراتيجية قائمة عمى منحى النظم في تحصيل طمبة العموم معرفة " ييدف البحث

 ."التربوية والنفسية لمادة الحاسوب
 فرضيات البحث:
بين ( 5,54) داللة : "اليوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوىالفرضية الرئيسة

متوسطات افراد مجموعات البحث" ولمتحقق من ىذه الفرضية صاغ الباحثان الفرضيات 
 الفرعية االتية:

( بين متوسطي 5,54اليوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة )" .7
 ."تحصيل افراد مجموعات البحث تبعًا لمتغير الطريقة التدريسية



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )2العدد )

 2020 حزيران

 

)7777 ) 
 

( بين متوسطي 5,54اللة )اليوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى د" .1
 .نوع"تحصيل افراد مجموعات البحث تبعًا لمتغير ال

( بين متوسطات 5,54اليوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة )" .2
 ."وطريقة التدريس نوعتحصيل افراد مجموعات البحث تبعًا لمتفاعل بين متغيري ال

 حدود البحث:
 .قسم العموم التربوية والنفسيةصف الثاني في الحدود البشرية: طمبة ال .7
 (.1577-1576الحدود الزمانية: الفصل الدراسي االول من العام ) .1
الحدود المكانية: قسم العموم التربوية والنفسية في كمية التربية لمعموم االنسانية  .2

 بجامعة الموصل.
الثاني في قسم لصف الحدود الموضوعية: مفردات مادة الحاسوب المقررة لطمبة ا .3

 عموم التربوية والنفسية.ال
 

 تحديد المصطمحات:
 اوال: االستراتيجية:

 ( إجراءات وممارسات متسمسمة يتبعيا المعمم داخل الصف, 1553محمد" :)
الوصول الى مخرجات في ضوء االىداف التي وضعيا, وتتضمن مجموعة من  بغرض

االىداف المرسومة". االساليب واالنشطة والوسائل واساليب التقويم التي تساعد في تحقيق 
 (15: 1553)محمد, 

 ثانيا: منحى النظم:
 ( مجموعة من العناصر المتداخمة, والمترابطة, والمتكاممة 1557الحيمة" :)

 بحيث يؤثر كل منيا في اآلخر, من اجل أداء وظائف, وأنشطة, تكون محصمتيا مع بعضيا,
 (58: 1557)الحيمة,  النيائية تحقيق الناتج الذي يراد تحقيقو من خالل النظام".

  :تدريس لاستراتيجية التعريف االجرائي لالستراتيجية القائمة عمى منحى النظم
من خالل منظومة متكاممة ليا مادة الحاسوب يتم فييا تقديم المحتوى العممي  موضوعات

)مدخالت, وعمميات, ومخرجات(, تتضح فييا كافة العالقات بين المعمومات والميارات 
لتعميمية المتعمقة بالموضوع وغيره من الموضوعات, مما يجعل الطالب قادرا عمى واالنشطة ا
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 بين المعمومات السابقة عن الموضوع والمعمومات الجديدة وادراك العالقات بينيا, وذلك الربط
 . التعميمية المرسومة تحقيق األىدافمن اجل 

 ثالثا: التحصيل: 
 ( المعمومات التي اكتسبي1574الزىيري" :) ا الطالب والميارات التي نمت

تعممو موضوعات دراسية, ويقاس بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب في احد  لديو من خالل
 (365: 1574التحصيل او الدرجة التي يضعيا المدرس او كمييما معا". )الزىيري,  اختبارات
  في قسم الثاني  الصفالتعريف االجرائي لمتحصيل: محصمة ماتعممو طمبة

زمنية معينة,  والنفسية من موضوعات في مادة الحاسوب درسوىا في فترة موم التربويةالع
 .المعد ليذا الغرضفي االختبار التحصيمي الطالب قاس بدرجة يو 

 الدراسات السابقة: 
يعرض الباحثان مجموعة من الدراسات السابقة التي تناولت المتغير المستقل في 

 البحث وىي:
اثر توظيف المدخل المنظومي في "الى معرفة وىدفت ( 1575) دراسة الشوبكي

, "تنمية المفاىيم وميارات التفكير البصري بالفيزياء لدى طالبات الصف الحادي عشر
الدراسة المنيج التجريبي, حيث اختارت الباحثة عينة الدراسة التي يبمغ عددىا  ستخدمتوا
ووزعت العينة عمى مجموعتين احداىما  ,مدرسة زىرة المدائن الثانويةطالبات ( طالبة من 57)

 اختبار ( طالبة, كما تم اعداد25( طالبة, واالخرى ضابطة عددىا )21)افرادىا  تجريبية عدد
( 25من ) تكون الذي البصري التفكير ( فقرة, واختبار ميارات24) من تكون الذي المفاىيم

قبميا وبعديا, اظيرت الداتين ق ا, وبعد تطبيبدائل متعددةوكالىما من نوع االختيار من  فقرة,
 المفاىيم اختبار في الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعةدرجات بين  فروق وجود النتائج

 والمجموعة التجريبية المجموعةدرجات  بين فروق وجودو  ,لصالح المجموعة التجريبية
 (1575كي, )الشوبلصالح المجموعة التجريبية.  البصري التفكير اختبار في الضابطة
 عمى المنظومي المدخل استخدام أثر" معرفة الى (2013دراسة المولى )ىدفت و 
, واستخدمت "األحياء عمم مادة في االعدادي الخامس الصف لدى طالبات الدراسي التحصيل
مجموعتين  موزعين عمى ( طالبة67المنيج التجريبي, وقد تكونت العينة من ) الدراسة

 البحث فكانت اداة مجموعة, أما في كل ( طالبة28طة وبواقع )وضاب متكافئتين تجريبية
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 نوع من وكان تجربة,ال تطبيق اثناء درست التي لمموضوعات الدراسي التحصيل اختبار
 مادة تدريس في كطريقة المنظومي المدخل اظيرت النتائج فعاليةقد متعدد, و  من االختيار

 (1572المولى, الخامس االعدادي. ) الصف االحياء لطالبات عمم
 في المتداخمة النظم منحى استخدام"فقد ىدفت الى  Accetta (2013)دراسة ما أ
 عينة , واستخدمت الدراسة المنيج التجريبي, وتكونت"والممثمين لمطمبة موسيقى المسرح تدريس
 ( طالب انيوا عامين كاممين من صفوف دراسة التمثيل في جامعة فرجينيا75من ) الدراسة
( اسبوعا وبعد تطبيق ادوات الدراسة 74الزمنية ) التعميمي فترة البرنامج وكانت مث,كومونوي

 بطريقة البرنامج مكونات عمى دمج قدرات الطمبة في الى وجود تطور كبير اشارت النتائج
 بين الربطعمى قدراتيم  عن المسرحي وتعبيرىم ذلك جميًا من خالل أدائيم وبدا وفعالة مميزة

 ىذالمتعمم باستخدام  دافعيتيمكما زادت منفصمة  تدريسيا ليم بطرق تم التي المكونات
 (Accetta, 2013) األسموب.

 التفكير عمى النظم منحى توظيف أثر" تقصي ( إلى1575) دراسة جبر وىدفت
 تعمميا نحو ودافعيتين والحرف الفنون منياج في األساسي السادس الصف لطالبات اإلبداعي

تجربة ال الباحثة ونفذت ,في الدراسة التجريبي المنيج استخدمقد و  ,"فيتسم محافظة مدارس في
 إلى الطالباتوزعت و  األساسية, بديا مدرسة في ( طالبة775مقدارىا ) قصدية عينة عمى

 واستبانة اإلبداعي لمتفكير الدراسة اختباركانت ادوات و  ,"ضابطةو تجريبية " مجموعتين
 طالباتل تحصيبين  فرق وجودفقد اظيرت  النتائج اما ,التعمم من اعداد الباحثة لدافعية

 المجموعة لصالحيعزى الى طريقة التدريس  الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة
التجريبية  المجموعة طالباتبين  الفنون تعمم نحو الدافعيةفي  فرق وجودو  ,التجريبية

 (1575)جبر,  التجريبية. موعةالمج لصالحالتدريس و  طريقة إلى عزىي الضابطة والمجموعة
 مؤشرات ودالالت من الدراسات السابقة:

( مما يدل عمى حداثة منحى 1575-1575)االعوام اجريت ىذه الدراسات مابين 
)منحى النظم, المدخل المنظومي, منحى النظم  منيا اعتماده بتسميات متعددة النظم وقد تم

لمنيج التجريبي لغرض اجراء المقارنات بين جميع الدراسات السابقة ا تالمتداخل(, واعتمد
نتائج ىذا المنحى مع نتائج الطريقة االعتيادية, وطبقت الدراسات عمى منيج الفيزياء كما في 

 Accettaما دراسة أدراسة الشوبكي, وطبقت عمى منيج عمم االحياء كما في دراسة المولى, 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )2العدد )

 2020 حزيران

 

)7717 ) 
 

رف, طبقت عمى منياج الفنون والح  فقد اجريت عمى منيج الموسيقى, في حين ان دراسة جبر 
عينات فقد اخذت من الوالدراسة الحالية سوف تطبق عمى منيج الحاسوب, كما تنوعت 

المدارس االبتدائية كما في دراسة جبر, والصف الحادي عشر كما في دراسة الشوبكي, ومن 
مبة طبقت عمى طف Accettaالصف الخامس االعدادي كما في دراسة المولى, اما دراسة 

الثاني في قسم العموم التربوية  صف, والدراسة الحالية سوف تطبق عمى طمبة الالجامعة
فقد اظيرت جميعيا افضمية وفاعمية لمنحى النظم في السابقة والنفسية, اما نتائج الدراسات 

وفي تنمية المفاىيم وميارات التفكير البصري والتحصيل الدراسي والتفكير االبداعي  ريسالتد
 افعية نحو التعمم.والد

 
 
 

 اجراءات البحث:
 اواًل: التصميم التجريبي:

التصميم التجريبي "لتحقيق ىدف البحث واختبار فرضياتو تطمب ذلك اعتماد    
تبعًا لمتغيري طريقة التدريس )التدريس عمى وفق االستراتيجية القائمة عمى  "(11العاممي )

 (.2في الشكل ) )ذكور واناث( كما نوعمنحى النظم, والطريقة االعتيادية( وال
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ثانيًا: مجتمع البحث:
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العموم التربوية والنفسية في كمية التربية لمعموم  تحدد مجتمع البحث بجميع طمبة  
( بواقع 485( البالغ عددىم )1577-1576جامعة الموصل لمعام الدراسي )-االنسانية

 ( طالبة.147( طالب و)234)
 بحث:ثالثًا: عينة ال

فراد مجتمع أمن  الثانيصف ار طمبة الياختتم اعتمادًا عمى التصميم التجريبي   
 ربع برامج تطبيقية من حزمة برامجأالبحث كعينة كونيم يدرسون مادة الحاسوب المتضمنة 

(Microsoft Office ):وىي (Word, Excel, PowerPoint, Access البالغ عددىم ,)
ربع مجموعات متكافئة تبعًا وزيعيم عمى أوتم ت ,راسة الصباحية( طالبًا وطالبة من الد63)

 (.7الجدول )موضح في  كما لنوعلمتغيري طريقة التدريس وا
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

العمر الزمني  منيا فراد عينة البحث في بعض المتغيراتأكما تم التحقق من تكافؤ 
اختبار )رافن( وحاصل الذكاء باستخدام  الصف االولباالشير ودرجة الحاسوب في 

 (.1في الجدول ) كما يتبين ذلكلممصفوفات, و 
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, 7,136 بمغت عمى التوالي ) "القيمة الفائية المحسوبة"ن أ( 1من الجدول ) بينيت 
( 5,54عند مستوى داللة )( 1,68" )القيمة الفائية الجدولية"قل من أ( وىي 5,448, 5,255

و ال يوجد فرق ذو داللة احصائية بين متوسطات افراد ( وىذا يعني ان65-2ودرجة حرية )
 العينة في ىذه المتغيرات وبذلك عدت المجموعات متكافئة فييا.

 البحث: تطمباترابعًا: م
تجربة تطمب ذلك توفير مجموعة من المستمزمات منيا تحميل محتوى مادة التنفيذ ل

راسي االول والمتمثمة بالمفردات الثاني في الفصل الدصف الحاسوب المقرر تدريسيا لطمبة ال
(Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010, Microsoft PowerPoint 

(, وصياغة االغراض السموكية التي كانت معظميا في مستوى التطبيق, واعداد 2010
في  منحى النظم المعتمدةائمة عمى الخطط الدراسية لمجموعات البحث وتييئة االستراتيجية الق

 :لتاليةلمجموعتين التجريبيتين والتي مرت بالخطوات المتتابعة اريس اتد
 و الموضوع المراد وضع االستراتيجية المقترحة لو.أتحديد الوحدة الدراسية  .7
 تحديد االىداف المراد تحقيقيا وتنميتيا لدى الطمبة. .1
و الموضوع بيدف التعرف عمى اوجو التعمم أتحميل محتوى الوحدة الدراسية  .2

 .مساراتساسيات و أالمختمفة لمنظام من مفاىيم و 
جراءات في مخطط منظومي بحيث تبرز بينيا واإل والمبادئترتيب المفاىيم  .3
 العالقات.
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سيم أذات العالقة باستخدام خطوط و  والمبادئوضع روابط بين المفاىيم  .4
 سيم يشير الى نوع العالقة.ين عمى تمك األتشير الى العالقة مع كتابة تعبير مع

 من المحكمين عدد تم عرض المخططات مع الخطط الدراسية المعدة عمى .5
 . )%85تتجاوز ) ليا نسبة قبوليم تفي مجال طرائق التدريس وكان والخبراء

 اداة البحث:خامسا: 
فراد عينة البحث في مادة الحاسوب أداة تقيس مستوى تحصيل أاعداد تم    

فقد ارتأيا اعداد  جاىز , ونظرًا لعدم حصول الباحثان عمى اختباريالثانلصف لمقررة لطمبة اا
اختبار تحصيمي مقالي محدد االجابة يعتمد في اجابتو عمى المسارات بحيث يتناسب مع 

( فقرة, فبعد تحديد المادة 45مفردات وطبيعة مادة الحاسوب ومن المنيج المقرر وبواقع )
 ميا وصياغة االىداف السموكية التي وقع معظميا في مستوى التطبيق كونالعممية وتحمي

مادة تعتمد عمى الحل المنطقي االجرائي, وضع الباحثان فقرات االختبار وتعميماتو بمغة ال
 سيمة وواضحة.

مجموعة عرضو الباحثان عمى  لمتحقق من صدق االختبار التحصيميو    
في مجال طرائق التدريس وعمم النفس التربوي, من ذوي الخبرة واالختصاص اكاديميين 

%(, كما استخرج الباحثان القوة التمييزية 74وحصمت فقراتو عمى نسبة قبول عالية تجاوزت )
( طالب وطالبة من 25من خالل تطبيقو عمى عينة استطالعية مكونة من ) لفقرات االختبار

, وبعد تحميل البيانات عمى 16/71/1576طمبة الدراسة المسائية لذلك العام في يوم االربعاء 
وىذا ( 5,43-5,22المقالية تبين ان التمييز يترواح بين ) وفق المعادالت الخاصة بالفقرات

, وإلكمال أكثر%( ف14مقبولة ألنيا تجاوزت نسبة )ر االختبا يعني ان جميع فقرات
 الفا"معادلة  الخصائص السايكومترية لالختبار استخرج الباحثان الثبات عن طريق تطبيق

: 1558قيمة مقبولة لموصول الى اختبار ثابت )الشايب,( وىي 5,78وبمغت نسبتو ) "كرونباخ
وبذلك اصبح االختبار جاىزًا لمتطبيق بصيغتو النيائية عمى افراد عينة البحث,  (,772

 (.7الممحق )
 تطبيق التجربة:سادسا: 

تطبيق التجربة وبعد تييئة من تكافؤ مجموعات البحث قبل  بعد ان تحقق الباحثان
عداد خططو التدريسية طبق تطمباتجميع م التجربة عمى عينة البحث اذ تم تدريس  تالبحث وا 
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والمجموعتين الضابطتين يوم االربعاء  75/75/1576المجموعتين التجريبيتين يوم الثالثاء 
( 72جربة )وقد بمغت فترة الت 2/7/1577وانتيت التجربة في يوم االربعاء  77/75/1576

اسبوعا بواقع محاضرة واحدة أسبوعيا لكل مجموعة, وبعد االنتياء من تدريس جميع المادة 
 .6/7/1577الدراسية المقررة تم إجراء االختبار التحصيمي عمى افراد العينة في يوم االحد 

 خطوات التدريس وفق االستراتيجية القائمة عمى منحى النظم:
ثارة الدرس موضوعي وأعدادىم لتمقالطمبة  تييئة .7  اىتماميم لمعالقات, وا 
 مكوناتو. بين الموجودة

 تنظيم معمومات الطمبة السابقة حول الموضوع من خالل المخطط المنظومي .1
 بطريقة المعمومات استيعاب المجيز لممحاضرة, وربطيا بالمعمومات الجديدة مما يعين عمى

 بعضيا. عن المعمومات وفصميا ةتجزئ الذي يرافق الغموض عنًا بعيد ومترابطة منتظمة
والمفاىيم الجديدة مومات والمع لمعارفحث وتشجيع الطمبة لمبحث عن ا .2
 .في الذاكرة المماثمة األفكار باستخدام
خالل  والطمبة من المدرس بين لممعمومات العميقة المعالجة من حالةإيجاد  .3

ى لد يوجد بين ما تربط يالعالقات الت باستخالص وذلك الجديدة, المعمومات واستيعاب فيم
 .الجديدة والمعمومات معمومات سابقة منالطمبة 

 لرؤيتيم الجديد طبقاً  الدرس مخططات منظومية لموضوع الطمبة بعمل تكميف .4
 ة.الخاص

 مواقف في الجديدة المعرفة الطمبة لمعرفة قدرتيم عمى استعمال اختبار .5
 .جديدة تعميمية

 سابعا: الوسائل االحصائية:
" وبعض القوانين االحصائية SPSS 17.0"البرنامج االحصائي  انلباحثاستخدم ا

 االخرى.
 عرض النتائج ومناقشتيا:

فراد عينة البحث استخرج الباحثان المتوسط الحسابي أبعد جمع البيانات من    
 (.2واالنحراف المعياري من اجل اختبار الفرضيات وأدرجت النتائج في الجدول )
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نو "اليوجد فرق ذو داللة احصائية عند ا ختبار فرضية البحث الرئيسة التي تنص عمىوال
, وكذلك الختبار الفرضيات ( بين متوسطات افراد مجموعات البحث"5,54) داللة مستوى
في الجدول  وأدرجت القيم "االختبار الفائي العاممي ثنائي االتجاه"تطمب ذلك اعتماد  الفرعية

(3). 
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( 75,754عند متغير الطريقة ) "القيمة الفائية المحسوبة"ان  اعاله من الجدول ينيتب
( ودرجة حرية 5,54( عند مستوى داللة )2,877) "القيمة الفائية الجدولية"وىي اكبر من 

( وىذا يعني انو يوجد فرق ذو داللة احصائية بين متوسطي تحصيل المجموعتين 7-65)
, التجريبيتين من الذكور واالناث المجموعتين ضابطتين ولصالحالتجريبيتين والمجموعتين ال

 وبذلك ترفض الفرضية الفرعية االولى وتقبل بديمتيا, واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة كل من
ودراسة جبر , Accetta (2013)(, ودراسة 1572ودراسة المولى )(, 1575الشوبكي )

والتفاعل  نوععند متغيري ال "المحسوبة لفائيةا القيم"( ان 3من الجدول ) تبينوكما ي (,1575)
 الفائية القيمة"( عمى التوالي وىما اكبر من 72,673,  72,574بمغتا ) النوع والطريقة بين

( وىذا يعني انو يوجد 65-7( ودرجة حرية )5,54( عند مستوى داللة )2,877) "الجدولية
كما  ولصالح الذكور, التحصيلفرق ذو داللة احصائية بين متوسطات الذكور واالناث في 

إذ يتضح من المتوسطات  نوع والطريقةيوجد فرق ذو داللة احصائية لمتفاعل بين متغيري ال
( أن المجموعة التجريبية )ذكور( كانت أفضل 2الحسابية لمتحصيل الموجودة في الجدول )

 لثالثة.وبذلك ترفض الفرضيتان الصفريتان الفرعيتان الثانية واالمجاميع البحثية, 
ويعزو الباحثان النتيجة عند متغير طريقة التدريس الى فاعمية االستراتيجية القائمة 

نشطة تجعل  بنائية استراتيجيةعمى منحى النظم والمصممة لتدريس مادة الحاسوب فيي 
واستخداميا استخداما وتعميقيا الكتساب المعرفة وتكامميا  لمعممية التعميمية ميياً  المتعمم محوراً 

 , يتفاعلةذات النظرة الشمولية عمى مخططات منظومي ةوتحتوي ىذه االستراتيجي ذا معنى,
واألفكار األساسية, كما تساعد ىذه االستراتيجية الطمبة عمى  الخبرات الطمبة معمن خالليا 

جل أ المختمفة لموضوع الدرس, وذلك من العممية والمعارف والمفاىيم المعمومات إدراك
حيث في بداية الدرس , جديدة في مواقف تطبيقيا عمى والعمل األساسية فكاراأل لىا الوصول

مطمبة فيحدث ل المنظومية لربط موضوع الدرس بالمخزون المعرفي تستخدم المخططات
العالقات المتبادلة بين الجل توضيح التعديل في بنيتيم المعرفية, واثناء الدرس تستخدم 

 استيعاب في المخطط المنظومي مما يعين عمى منةضوالحقائق الم المياراتالمفاىيم و 
 المعمومات وفصميا تجزئة الذي يرافق الغموض عن بعيداً  ومترابطة منتظمة بطريقة المعمومات

 .بعضيا عن
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ظيرت وجود فرق ذو داللة احصائية بين الذكور أ نوع فأنياما النتيجة عند متغير الأ
ان تحصيل الذكور أفضل من  نتيجة الىواإلناث في التحصيل, ويعزو الباحثان ىذه ال

تحصيل االناث في مجاميع البحث بغض النظر عن الطريقة وىذا يعود ربما الىتمام الطمبة 
الذكور بالموضوعات التكنولوجية والميارات الحاسوبية التي يمارسونيا في الحياة اليومية أكثر 

 من االناث.
كانت النتيجة ايضًا دالة فقد  طريقةبين النوع وال وكذلك الحال عند متغير التفاعل

يؤثر احدىما باالخر عند  نوع والطريقةاحصائيا وىذا يعطي مؤشر ان كال المتغيرين ال
من المجاميع االخرى  اذ ظير ان الذكور في المجموعة التجريبية أفضل تحصيالً  التحصيل,

م بالموضوعات ذلك الى ان الذكور فضاًل عما ذكر سابقًا عن اىتمامي ويعزو الباحثان
والميارات الحاسوبية أكثر من االناث فأنيم قد درسوا باالستراتيجية القائمة عمى منحى النظم, 
اذ أعطى ذلك توافقًا بين رغبة واىتمامات الطمبة والخطوات الرئيسة لالستراتيجية التي عرضت 

ات المادة العممية بشكل منظم يتضمن التدرب عمى الية كل من المدخالت والعممي
 .والمخرجات

  االستنتاجات:
طمبة ستراتيجية القائمة عمى منحى النظم في تحسين تحصيل فاعمية اال .7

 بالمقارنة مع الطريقة االعتيادية. مادة الحاسوبالصف الثاني ب
في تدريس مادة ستراتيجية القائمة عمى منحى النظم امكانية اعتماد اال .1

 لتربوية والنفسية.العموم افي قسم  الصف الثانيالحاسوب لطمبة 
جعل محاضرة الحاسوب اكثر  ستراتيجية القائمة عمى منحى النظماستخدام اال .2

تحقيق الربط والتكامل بين مكونات العمم مما ساعد الطمبة عمى ادراك  وساىم فياثارة ومتعة, 
 ات في اطار كمي مترابط.يئالعالقات بين المعارف والمعمومات وتكوين رؤية افضل لمجز 

 ات: التوصي
االىتمام باستخدام منحى النظم واالستراتيجيات القائمة عميو في تدريس  .7

موضوعات مادة الحاسوب لطمبة الكميات التربوية المختمفة الثره االيجابي عمى التحصيل 
 الدراسي.
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في  سيمتمنحى النظم كأحد االساليب الفعالة لمتعميم التي  عمالضرورة است .1
 مبة في المواقف التعميمية المختمفة. تحقيق المشاركة االيجابية لمط

 توظيف منحى النظم واستراتيجيات استخدامو في عمميات تصميم التعميم .2
 .جمة في عممية التعميم فوائدما لو من لمقررات مادة الحاسوب ل

عمى  يةييئة التدريسالالقيام بتنظيم دورات تدريبية وورش عمل ألعضاء  .3
 التعميم المستمر في الجامعات.منحى النظم من خالل مراكز  خداماست

 المقترحات:
استراتيجية قائمة عمى منحى النظم في تصحيح التصورات  توظيفبحث اثر  .7

 الخاطئة لممفاىيم العممية.
استراتيجية قائمة عمى منحى النظم في تنمية ميارات توظيف بحث اثر  .1

 التفكير المختمفة, مثل التفكير االستداللي والتفكير المنظومي.
ء دراسة لمتعرف عمى المعوقات التي تعيق تطبيق منحى النظم في اجرا .2

 مراحل التعميم المختمفة, واليات التغمب عمييا.
 المصادر:قائمة 

(: برنامج محوسب باستخدام المدخل المنظومي لتنمية 1557البابا, سالم سامي ) .1
, غير منشورة( )رسالة ماجستيرالمفاىيم العممية واالحتفاظ بيا لدى طمبة الصف العاشر, 

 كمية التربية, الجامعة االسالمية غزة, فمسطين.
(: اثر استخدام المدخل المنظومي عمى تحصيل اليندسة 1555بدر, بثينة محمد ) .2

مجمة التربية العممية، الجمعية التحميمية لدى طالبات المرحمة الثانوية بمكة المكرمة, 
 .718-777(, ص 7) (, العدد8, المجمد )المصرية لمتربية العممية

(: أثر استخدام المدخل المنظومي في التحصيل والدافع 1575التميمي, ليث حمودي ) .3
, مجمة كمية التربية لمبناتالمعرفي عند طالب الصف الخامس االدبي في مادة الجغرافية, 

 .677-585(, ص 1(, العدد )16المجمد )
 التفكير عمى والحرف ونالفن منياج في النظم منحى توظيف أثر: (1575آالء ) جبر, .4

 ماجستير )رسالةسمفيت,  محافظة في األساسي السادس الصف طمبة لدى والدافعية اإلبداعي
 .الوطنية النجاح جامعة الدراسات العميا, كمية، منشورة( غير
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, 1, طتكنولوجيا التعميم بين النظرية والتطبيق: (1557الحيمة, محمد محمود ) .5
  والطباعة. لتوزيعدار المسيرة لمنشر واعمان, 

تكنولوجيا التعميم بين النظرية  :(1573احمد )ومرعي, توفيق الحيمة, محمد محمود  .6
 لمنشر والتوزيع والطباعة.دار المسيرة عمان, , 8, طوالتطبيق

(: فاعمية التدريس 1557الخوالدة, سالم عبد العزيز والقادري, سميمان أحمد ) .7
لشامل في التحصيل الفوري والمؤجل في مادة األحياء باستخدام النموذج المنظومي المعرفي ا

(, 76, العدد )المجمة التربويةوالتفكير العممي لدى طالبات الصف االول الثانزي العممي, 
 .112-774ص 

طرائق تدريس الحاسوب رؤية  :(1577سموى فتحي )المصري, الرباط, بييرة شفيق و  .8
 ., دار الفكر لمنشر والتوزيععمان ,تطبيقية

, دار عمان, االرشاد التربوي مبادئو وادواره االساسية(: 1552يع, ىادي مشعان)رب .9
 .لمنشر والتوزيع عممية الدوليةال

, دار عمان, المناىج وطرائق التدريس المعاصرة :(1574) الزىيري, حيدر عبد الكريم .11
 .اليازوري لمنشر

دار اليازوري لمنشر  ,عمان ,االتصال وتكنولوجيا التعميم(: 1551سالمة, عبد الحافظ ) .11
 .والتوزيع

فعالية برنامج بالوسائط المتعددة قائم عمى منحى النظم : (1557شاىين, االء سميح ) .12
)رسالة في تنمية ميارات توصيل التمديدات الكيربائية لدى طالبات الصف التاسع االساسي, 

 الجامعة االسالمية غزة, فمسطين. كمية التربية,, ماجستير غير منشورة(
 , عمان, دار وائل لمنشر والتوزيع.أسس البحث التربوي(: 1558لشايب, عبد الحافظ )ا .13
 اثر توظيف المدخل المنظومي في تنمية المفاىيم :(1575الشوبكي, فداء محمود ) .14

)رسالة ماجستير غير وميارات التفكير البصري بالفيزياء لدى طالبات الصف الحادي عشر, 
 عة االسالمية غزة, فمسطين.الجام كمية التربية,منشورة(، 

أثر استخدام الحاسوب  :(1553عامر أحمد )الجيزاوي, طوالبة, محمد عبد الرحمن و  .15
مجمة العموم التربوية كأداة في اكتساب طمبة الصف الخامس األساسي لمفيوم المون, 

 .83-62 (, ص1(, العدد )4المجمد ) ,والنفسية
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 مؤتمر القرآن الكريم, في منظوميال المنحى(: 1557) حسنمنير و  محمد عسقول, .16
 اإلسالمية غزة, فمسطين. الجامعة ,األمة قضايا معالجة في ودوره الكريم القرآن

(: فعالية المدخل المنظومي في تعميم الرياضيات الحياتية 1552عمي, وائل عبد اهلل ) .17
(, 71المجمد ), مجمة القراءة والمعرفةتنمية المفاىيم البيئية لدى اطفال مرحمة الرياض,  في

 .717-74(, ص 12العدد )
عمان, , 1, طالحاسوب التعميمي وتطبيقاتو التربوية (:1573) يوسف احمد عيادات, .18

 .دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة
مشكالت طمبة جامعة صنعاء وحاجاتيم  (:1555ال مشرف, فريدة عبدالوىاب ) .19

 .156-758(, ص 43) ( العدد73, المجمد )المجمة التربوية االرشادية,
(: أثر استخدام المدخل المنظومي في تدريس اليندسة المستوية 1555المالكي, عوض ) .21

)رسالة دكتوراه غير عمى التفكير الرياضي لطالب الرياضيات بكمية المعممين بالطائف, 
 , كمية التربية, جامعة أم القرى, المممكة العربية السعودية.منشورة(

فعالية استراتيجيات تدريسية مقترحة في تنمية بعض  :(1553محمد, خمف حسن ) .21
 (.22, العدد )مجمة القراءة والمعرفةالقراءة االبتكارية لدى تالميذ المرحمة االعدادية,  ميارات

(: فعالية التدريس المنظومي في تنمية ميارات القراءة 1554محمد, فائزة وآخرون ) .22
المؤتمر العممي الخامس حول المدخل , والكتابة لدى تالميذ الصف االول االبتدائي

, جامعة عين المنظومي في التدريس والتعمم نحو تطوير منظومة التعميم في الوطن العربي
 شمس, القاىرة, مصر.

اثر استخدام المدخل المنظومي عمى التحصيل  :(1572المولى, مارب محمد احمد ) .23
مجمة التربية مادة عمم االحياء, الدراسي لدى طالبات الصف الخامس العممي/ االعدادي في 

 .246 -215(, 3(, العدد )15, المجمد )والعمم
24. Accetta, V. (2013): Singing for the Actor: An Interdisciplinary 

Approach to Musical Theatre Training, Theses Richmond: Virginia 
Commonwealth University. USA. 
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25.  Meskahi, A. (2002): Systemic Approach in Teaching 
Grammar, to Adult Learners, Paper Presented at the International 

Conference. 
 

 (1الممحق )
 بصيغتو النيائية يختبار التحصيمالا

  ...عزيزي الطالب
 ...عزيزتي الطالبة

قرة من فقراتو تتم االجابة عمى ىذا االختبار من خالل التعبير عن المسار الالزم ألداء كل ف
 وكما في المثال االتي:

 .Wordس( ماىو االجراء الالزم لتغيير حجم الخط في مستند 
المجموعة خط              االداة حجم  ج( تبويب الصفحة الرئيسية             

 الخط
عالقة لو  ن ىذا االختبار ألغراض البحث العممي فقط والأقبل البدء باالختبار نود اعالمكم 

 دناه:أبدرجات السعي السنوي ليذا العام, ويرجى منك كتابة المعمومات المدونة 
 :ىل انت معيد   : ......الشعبة  نوع: ........ال  : ...................الطالب اسم

........  
 السؤال : ماىي االجراءات الالزمة لكل مما يأتي:

 Microsoft Word 2010تشغيل برنامج  -7
 

 
 Wordء ممف جديد في برنامج انشا -1
 
 
  Wordادراج عالمة مائية في مستند  -2
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  Excelادراج ورقة عمل في ممف  -3
 
 
 PowerPointانشاء عرض تقديمي جديد باستخدام القوالب في برنامج  -4
 
 
 عمى سطح المكتب Excelحفظ ممف  -5
 
 
 PowerPointادخال نص في شريحة ضمن ممف  -6
 
 
 Excelتحديد مجموعة من الخاليا المتفرقة في ورقة عمل  -7
 
 
 Wordتغيير اتجاه الصفحة في مستند  -8
 
 

 PowerPointاضافة حركة ذبذبة المون الى شريحة  -75
 
 

  Excelاضافة حدود لخاليا ورقة عمل  -77
 
 

 اضافة لون لعالمة تبويب ورقة العمل -71
 
 

 ثم اضافة نص داخمو Wordادراج شكل ضمن مستند  -72
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 حفظ عرض تقديمي بطريقة عرض الشرائح -73
 
 

 PowerPointتغيير لون سمة موجودة في شريحة  -74
 
 

 من تصميم المستخدم Wordادراج تذييل لمستند  -75
 
 

 PowerPointاضافة تأثير تعميب لالنتقال بين الشرائح في ممف  -76
 
 

  Excelف حذف ورقة العمل في مم -77
 
 

 PowerPointتحديد مجموعة شرائح متفرقة ضمن ممف  -78
 
 

 Wordتغيير لون خمفية النص في مستند  -15
 
 

 PowerPointاضافة صوت الى شريحة  -17
 
 

  Wordتغيير اليوامش في مستند  -11
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  Excelتنفيذ دالة المعدل في ورقة عمل  -12
 
 

 واستبداليا بكممة اخرى Wordد البحث عن كممة ضمن مستن -13
 
 

 PowerPointاضافة صورة الى شريحة  -14
 
 

  Wordادراج رمز في مستند  -15
 
 

 Wordطباعة الصفحة الثالثة من مستند  -16
 
 

 PowerPointانشاء عرض تقديمي فارغ في برنامج  -17
 
 

  Wordاضافة معادلة الى مستند  -18
 
 

 Wordي الى فقرات في مستند اضافة تعداد نقط -25
 
 

 Excelتجميع كافة اوراق العمل في ممف  -27
 
 

 Wordتغيير ابعاد الصورة المدرجة ضمن مستند  -21
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 PowerPointحذف شريحة من ممف  -22
 
 

 PowerPointادراج شكل الى شريحة  -23
 
 

 Wordادرج ارقام لمصفحات ضمن مستند  -24
 
 

 PowerPointشرائح العرض التقديمي في ممف تغيير مظير  -25
 
 

 Wordاضافة حدود لمصفحة بالمون االزرق وبعرض نقطة واحدة في مستند  -26
 
 

  Excelتغيير اسم ورقة العمل في ممف  -27
 
 

  Wordتغيير تباعد االسطر لفقرات ضمن مستند  -28
 
 

  PowerPointفي ممف نسخ تنسيق الشريحة الثانية الى الشريحة الرابعة -35
 
 

 Wordادراج ارتباط تشعبي في مستند  -37
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 Excelادراج مخطط بياني في ورقة عمل  -31
 
 

  Wordتظميل عمود كامل في جدول ضمن مستند  -32
 
 

 Wordاضافة اعمدة الى جدول في مستند  -33
 
 

 PowerPointانشاء عرض تقديمي جديد باستخدام السمات في برنامج  -34
 
 

  Excel( ضمن ورقة العمل Cمالئمة عرض العمود ) -35
 
 

  Wordتغيير اتجاه الصفحة في مستند  -36
 
 

 PowerPointالى شريحة  SmartArtاضافة  -37
 
 

 Excelتغيير لون الخمية في ورقة عمل  -38
 
 

  Wordادراج جدول ضمن مستند  -45
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