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understanding the Cell concept  among the sixth 
grade students in Amman. 

     Dr.Mohammad S. Al-rsa'i             Reem Suleiman “Ali Saleh”,      Khetam Mousa Al-Helalat*               Hesa M. Aljaze 
University of Al - Hussein Bin Talal         University of Jordan        University of Al - Hussein Bin Talal    University of Jordan  

Abstract 
The study aimed to measure the impact of teaching through investigative electronic presentations in terms of 

cell concept understanding by the sixth grade students against the traditional electronic presentations way. In order 

to achieve the objectives of the study, learning plan was designed via investigative electronic presentations' method 

and also we have prepared a test on Cell concept pre and post understanding to apply on both study groups; 

experimental and control after verifying of stability and credibility thereof. We also employed, analysis of variance 

test; ANCOVA test, which showed an impact of statistical significance for the teaching of the cell concept via 

investigative electronic presentation method compared with the traditional electronic presentations. Nevertheless, the 

study recommended the use of technology through teaching strategies based on the investigation. 
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 فهم ة فية االستقصائي  لعروض اإللكتروني  ادريس باستخدام أثر الت  
 ان في عم   ادس األساسي  ف الس  طلبة الص  لدى  ةمفهوم الخلي  

 حصة مرضي الجازي   د. محمد سالمة الرصاعي         ريم سليمان"علي صالح"         ختام موسى الهالالت        
 األردنية  الجامعةل             جامعة الحسين بن طال    عة األردنية        الجام           جامعة الحسين بن طالل  

  72/72/7722تاريخ قبول البحث                                 72/27/7722تاريخ استالم البحث      

 صملخ  
 ،ادس األساسي  الس   فة لدى طلبة الص  في فهم مفهوم الخلي   ،ةلكترونية االستقصائي  دريس باستخدام العروض اإلقياس أثر الت   إلىراسة هدفت الد  

 كما تم  ة، ة االستقصائي  تروني  لكدريس بالعروض اإللتنفيذ الت   ؛ةة دراسي  تصميم خط   راسة تم  ة، ولتحقيق هدف الد  قليدي  ة الت  لكتروني  مقابل طريقة العروض اإل
ات، واستخدم اختبار تحليل بدق والث  ق من الص  حق  ابطة بعد الت  ة والض  جريبي  راسة الت  على مجموعتي الد   اا وبعدي  ق قبلي  ب  ط   ،ةإعداد اختبار لفهم مفهوم الخلي  

مقارنة  ،ةة االستقصائي  لكتروني  العروض اإلة بطريقة ة لتدريس مفهوم الخلي  داللة إحصائي   ين وجود أثر ذ(، حيث تبي  (ANCOVAباين المصاحب الت  
 دريس القائمة على االستقصاء.ات الت  كنولوجيا من خالل استراتيجي  راسة باستخدام الت  ة، وأوصت الد  قليدي  بطريقة العروض الت  

ادسف الس  ة، الص  ة، االستقصاء، مفهوم الخلي  لكتروني  العروض اإل ة:الكلمات المفتاحي  

 : مةالمقد  
الغة ة بدرجة بعليمي  الت  يحظى تدريس العلوم في جميع األنظمة 

عديد من لل اأساس   تعد  تي ة ال  يعنى بالمفاهيم العلمي   ؛ ألن ه14ةاألهمي  
ها وغير  ،والوراثة ،والفلك ،بكالهندسة والط   ،ةاإلنساني  مجاالت المعرفة 

 .82اإلنسانر حياة بتطو   اا وثيق  من العلوم التي ترتبط ارتباط  
 :دةعد  ة متات تعليمي  تدريس العلوم من خالل استراتيجي   يتم  و 

، 82،6المشكالت حل  و  ،ةوالعروض العملي   ،واالكتشاف ،كاالستقصاء
 -مختلفةمهم الفي مراحل تعل  -لبة يهدف تدريس العلوم إلى إكساب الط  و 

وجمع  ،جريبوالت   ،فسيروالت   ،البحث :كمهارات مهم ة،ة مهارات عقلي  
عداد و  ،ةي  سوم البيانكالر   :صالإلى جانب مهارات االت   ،لهاالبيانات وتحلي ا 

 . 84ةقارير العلمي  الت  
 ؛لملع  ل مستويات البناء المعرفي   ل أحد أهم  ة تمث  إنَّ المفاهيم العلمي  

 ،وقوانين ،من مبادئ وتعميمات ،تبنى عليها باقي مستويات هذا البناء إذ
تي يمكن ل  م اعل  الت   نتاجات المفاهيم واحدة من أهم   هذه كما تعد   ،اتونظري  

ليها ع م بصورة تضفيتعل  مة لدى اللمي  من خاللها تنظيم المعرفة الع  
 أهمي ة، ريسدات الت  من أكثر استراتيجي   ولعل االستقصاء العلمي  ، المعنى

ة دورها الكبير في اكتساب المفاهيم العلمي   راساتوالد   البحوثأثبتت  إذ
 ةوطرح األسئلة العلمي   ،ساؤلفهي تقوم على الت  ، 822ةوالمهارات العقلي  

تدريس  في ةاألهمي  ة في غاية هذه العملي   تعد  و  ،حول ظاهرة أو مشكلة ما
 مالفرص أمام المتعل   إتاحةيعمل طرح األسئلة على حيث  ،14العلوم

هذه ربط و  ،ةعن فهمه للموضوعات والمفاهيم العلمي   للتعبير اللفظي  
 ابقة لديه.              المعرفة بالمعلومات الس  

ة، لعلمي  مين في األسئلة ارك المتعل  شي هبأن   قصاءاالست صفت  يو 
نتاج ،لهذه األسئلة إجاباتلتطوير  ؛ة والبراهينمراجعة األدل   ويتيح  وا 

 .41هارير تبو فسيرات الت  هذه تقويم و  ،تفسيرات لإلجابة عن األسئلة

ارع ر المتسالتطو   مع ،فكير االستقصائي  ة الت  زت أهمي  وقد تعز  
 ،صاالتت  ووسائل تكنولوجيا اال ،ات المرتبطة بالحاسوبوالتقني   ،للتكنولوجيا

واضح في جميع مجاالت حياة رت بشكل أث   والتي، 42دةوالمعلومات المتعد  
عليم من الت   صال، ولعل  واالت   ،قلوالهندسة والن   ،بكالط  ، 44،4اإلنسان

جهاز الحاسوب برامج  ر  يوف  حيث  ،8كنولوجيابهذه الت   ار  المجاالت األكثر تأث  
 ،شكالوأ ،وما يرافقها من رسوم ،ةعليمي  روس الت  من خاللها عرض الد   يتم  

 ااقع  م كما لو كان و يشاهدها المتعل   ،ةوظواهر علمي   ا،أحداث   ينقل  و  ،وتجارب
 . 48،2يعيش جميع تفصيالته

ات قني  هذه البرامج والت  ل ،مينالكثير من المعل  استخدام  غير أنَّ 
رق ربع الط  م يعيدنا إلى ،عليم في كثير من األحيانة الحديثة في الت  الحاسوبي  

لبة ن منح الط  دو  ،عليمي  وبقاء المعلم هو المسيطر على الموقف الت   ة،قليدي  الت  
م حيث يقوم المعل   ،2معل  ة الت  ة في عملي  مشاركة حقيقي   وأ ،دور إيجابي   أي  

تصر دور ويق ،ةلكتروني  باستخدام العروض اإل ،بعرض المعلومات والمفاهيم
دحمة ة مز إلى إلكتروني   ،ةلت من ورقي  لبة على مشاهدة صفحات تبد  الط  

ثير تي تساؤالت أو المواقف ال  خالية من طرح الت  ال ،بالكلمات والمعلومات
 .14فكير والبحثالت  

إلى  ،ريسدة في الت  ون باستخدام البرامج الحاسوبي  المهتم  ه لذلك تنب  
 ،معل  ة الت  ي  م هو محور عملالمتعل   َتعد  دريس التي ات الت  استراتيجي   دمجضرورة 

ة ة من عملي  ق الفائدة المرجو  لكي تتحق   ؛1،،4فيهاور الفاعل وصاحب الد  
 ة. ف البرامج الحاسوبي  تي توظ  ال   ،عليمالت  

 :االستقصائي   لكتروني  عليم اإل الت  
،ق حق  الت   :هف االستقصاء بأن  يعر   ألسئلة أو البحث المستند ل المنهجي 
عليم يستخدم فيه ، وهو نمط من الت  42واألفكار ،والمسائل ،لقضايال الم رافقة
وهو  وتقويمها، ،وتنظيمها ،لتوليد المعلومات ؛جاهاتم مهـارات وات  المتعل  
ا ، وجمع المطروحة سـئلةاألعـن دقيقة ة الوصول إلى إجابـات عملي   أيض 

 ،بين هذه المعلوماتالقائمة عالقات ال عن الكشفو  ،وتنظيمها ،معلوماتلل
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 ،تاوتحقيـق ،اتومعالج ،وتعميمات ،الوصول إلى استنتاج مبـادئ ثم  
 لىإ م االستقصائي  عل  الت  ويستند  ،4ات بعد ذلكفرضي  الصـدق  اتواختبـار 
ا إلى اد  ن معرفتهم استنو محيث يبني المتعل   ،ةة المعرفة البنائي  نظري  

جون " م به أنَّ سل  مع العالم من حولهم. ومن الم   تهم،وتفاعال ،خبراتهم
 أن   غم منعلى الر   ،م القائم على االستقصاءعل  س الت  هو مؤس   "ديوي

ساؤل الت   إلىنهجه فضي ، ال ذي ي  إلى سقراط هذا الت عل م البعض يعيد
 .44ةاتي  ي إلى تطوير المعرفة الذ  المؤد  

 اتاالستراتيجي   من ةإستراتيجي   االستقصاء "جون ديوي" عد  
 إليه ينظر كان االستقصاء أنَّ  ويبدو، العلوم تدريس في المستخدمة

 االبتكار على زترتك   ةإستراتيجي  بوصفه  حدهماأ ،أساسيين رينابمنظ
من  يمكن ،ةوتدريسي   ةتعليمي   ةإستراتيجي   بوصفه الث انيو  ،المفاهيمي  

 إيجاد أجل من ؛معل  ت  ال ةعملي   في المشاركة على لبةالط   تشجيع خاللها
 ذلك هأن  ب االستقصاء "ديوي جون" فعر   ، وقد84،84للمشكالت حلول

 موقف إلىوتحويله  ،دةالمحد   غير ألحد المواقف هالموج   الجهد العقلي  
 عناصر تحويل :أي ،زةالممي   داتالمحد   أو ،ناتالمكو   من مجموعة له

ف مجلس كما عر  ، 16،4موحد كل   إلى المتماثلة غير األصلي   الموقف
ذي ال  ريس دأسلوب الت   :هعلم المستند لالستقصاء أن  الت   الوطني  البحث 

فيها  ئيسور الر  والمناقشة التي يكون الد   ،ساؤل العقلي  يجمع ما بين الت  
ة ي  من خالل األنشطة العمل ،ةبهدف اكتشاف المفاهيم األساسي   ؛البللط  

نيف، صات المالحظة، والت  ركيز على عملي  ذلك بالت   ويتم  ، 44ةوالمخبري  
 ،جريبالت  ، إضافة إلى هاوضبط راتوبناء الفروض، وتعريف المتغي  

 .42حيحةتائج الص  والوصول إلى الن  
دف من واله ،عليمي  الت  د أنواع االستقصاء حسب المحتوى وتتعد  

وح، باالستقصاء المفت ابدء   ،لبة المستهدفينومستوى الط   ،تدريسه
تقصاء االسانتهاء  به، االستقصاء شبه الموج  و ه، واالستقصاء الموج  

ة لبة في عملي  م والط  لمساهمة المعل   ؛ب بدرجات مختلفةالمرك  
 .41االستقصاء

مي عل  تساعد م ،ةاستقصائي  ة ون نماذج تعليمي  م المختص  كما صم  
 ةجي  إلستراتي اوفق   ،ة المختلفةالعلوم في تدريس المفاهيم العلمي  

ية ة قو  ي  مهارات علميصقل  و  ،اا عميق  علمي   افهم   ق  ا يحق  مم   ؛االستقصاء
 :، منها46ماذج عديدة ومتنوعة، وهذه الن  42طبيعة العلم لفهم
 :ر(أ، الحظ، اجمع بيانات، فس  ) تنب   :نموذجأ .4

( Prediction, observation, data collection, and 
explanation) (POCPE). 

 ,Predict) (POE)  :ر( أ، الحظ، فس  ) تنب   :نموذجأ .8
Observe, Explain) 

سوم، ؤ، جمع البيانات، قياس، عمل الر  ) تنب   :نموذجأ .4
 :تفسير(

 (Prediction, Data Collection, Measurement, Graph 
making, and Explanation) (PCMGE). 

 ,Predict) تنبأ، الحظ، فسر(  :نموذجأماذج هذه الن  أبرز  منلعل  و 
Observe, Explain))،  ورة الث  مع سق يت  ، 12بنائي تدريسي  نموذج أوهو

 جودو في تدريس العلوم في حال  حيث يستخدم ،عليمة في الت  كنولوجي  الت  
يقوم م سكل أو الر  وقبل عرض الش   .عةسوم المتنو  والر   ،األشكالو  ،روضالع  
وتقديم ، مأو مشكلة يطرحها المعل   ،أو تساؤل ،ؤ حول موقفالب بتقديم تنب  الط  

 بقةافتساعد هذه المرحلة في الكشف عن المعرفة الس   ،نبؤتبريرات لهذا الت  
مرحلة  ؛انيةلث  وفي المرحلة ا ،ض لهاتي يتعر  وطبيعة فهمه للمفاهيم ال   للط الب،
أو  اهرةيوضح الظ   ،االب شكال  أو رسم  عرض على الط  ي  حيث   ،المالحظة

ة ي  الب عملعلى حقيقته، وفي هذه المرحلة يمارس الط   لمي  المفهوم الع  
 وبدء   ،الفهم الخاطئ ة تعديل  عملي   تي من خاللها تتم  وال   ،المالحظة الواعية

 ،سة التفكيرالب بممار يقوم الط  فسير ، وفي مرحلة الت  تشكيل المفاهيم الجديدة
عادة م ويقد   ،ةة بخصوص المفهوم أو الظاهرة العلمي  تنظيم بنيته المعرفي   وا 

     لها. تفسيره العلمي  
ا في تعليم كنولوجيتي عنيت بدمج الت  راسات ال  نت األبحاث والد  ولقد بي  

لتكنولوجيا ا فتوظ  تي ة ال  االستقصائي   دريسات الت  استراتيجي   أنَّ  ،العلوم
الخبرة  واكتساب ،تساعد بشكل كبير في تحصيل مفاهيم العلوم ،الحديثة
كنولوجيا الحديثة تساعد الت  كما  ،42،46،44،48،44،42،،11،18،1ة األصيلةالعلمي  
م لمتعل  بحيث تزيد من ميزة تفاعل ا ،ة االستقصاء بشكل كبيرنجاح عملي  إفي 

فرص طرح األسئلة ومحاكاة  في يزيد، األمر ال ذي مع الموقف التعليمي  
واهر بشكل حقيقي  الظ  

على  ةعليمي  ة الت  تعمل بعض البرامج الحاسوبي  و   ،81
فهوم مأو جمع بيانات ومعلومات حول  ،لتنفيذ تجارب ؛عةتوفير أدوات متنو  

ت تقنياأو  ،أو مجاهر ،ر أجهزة قياستوف  تحيث  ،لة علميةأمسأو  علمي  
وقد  ،44،،8ة االستقصاء العلميتساعد في عملي  ال تي سوم ر  الور و ص  ال لعرض

 ،اع  تنو   أكثرتدريس العلوم ة عملي   تجعلالتكنولوجيا  راسات أن  نت الد  بي  
 لهامن خال لبةيصبح الط   ويمكن أنَّ  ،طة وهادفةة مخط  وتحولها إلى عملي  

كما يمكن جعل تدريس العلوم أكثر  ها.عند توظيف اأكثر دافعية  ونشاط  
ص ، إلى جانب تعزيز فر حقيقي   من خالل سياق واقعي   ا؛ة وتعاون  تشاركي  
أنَّ أثر تدريس العلوم من  ،82خرونآ. كما بينت دراسة كراجك و ،86،4اإلبداع

على  اكان إيجابي   ،عمة بالتكنولوجياة المد  خالل األساليب االستقصائي  
 ميها . طة ومعل  تحصيل طلبة المدارس المتوس  

 راسة:مشكلة الد  
تي يم ال  من أكثر المفاه ،والمفاهيم المنضوية تحته ،ةمفهوم الخلي   لعل  
 ،ةي  واألنسجة الح ،ةات الخلي  نمكو  عروض تصويرية لتركيب إلى تحتاج 
م معل   لجأيكان  ،ابقفي الس  ف ؛ وذلك للوصول إلى فهم دقيق لها،هاوتشريح

يم العلوم مفاهشمولي  للتحقيق فهم  ؛مات والصورالعلوم إلى استخدام المجس  
 بدأ ،ثالحدي والتكنولوجي   ر العلمي  طو  ة بشكل عام، وفي ظل الت  الحياتي  
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البرامج و  ،حول نحو توظيف تكنولوجيا الحاسوبمعلمو العلوم الت  
 غيب عنية، ولكن دريسي  لتحقيق أهدافهم الت   الم تخص صة؛ ةالحاسوبي  
تي ة ال  سي  دريالت   ةاإلستراتيجي  أو  ،ةالمنهجي   تحديد ةأهمي   منهمالكثير 

 ،جيا الحاسوبالمتزايد لتكنولو  قليدي  لم يكن لالستخدام الت  لذلك فونها، يوظ  
ن لى تحس  ع أثر   ،ةعليمي  ة الت  ة المحوسبة في العملي  عليمي  والبرامج الت  
ة لعلمي  وفهمهم للمفاهيم ا ،مهم المختلفةل  لبة في مراحل تعتحصيل الط  

 ،واألسر ،ربويينوالت   ،مينمن المعل   اا جعل كثير  مونها، مم  التي يتعل  
ة ملي  ة العكنولوجيا في رفع سوي  لون عن قصور دور هذه الت  اءيتس
  .ةعليمي  الت  

بين  راسة المقارنةرغب الباحثون في هذه الد   ،ى ذلكعلتأسيس او 
كأدوات  ةف البرامج الحاسوبي  الذي يوظ   ،عليم االلكتروني  استخدام الت  

أحد  ةبمصاحبف هذه البرامج ذي يوظ  واالستخدام ال   ،فقط ةتكنولوجي  
وتخاطب  ،بةة للطلتقوم على أدوار تشاركي  تي ال   ،دريست  الات استراتيجي  

 .  ة االستقصاءستراتيجي  كإ ،عةقدرات عقلية متنو  

 اسة وسؤالها:هدف الدر  
 لكتروني  عليم اإلإلى قياس أثر استخدام الت  راسة الد  هدفت 
 ،اني عم  ف ادس األساسي  ف الس  في تحصيل طلبة الص   ،االستقصائي  
  :راسةالد  وعليه كان سؤال  ،ةة في الكائنات الحي  لمفهوم الخلي  

م طلبة في فه االستقصائي   لكتروني  عليم اإل ما أثر استخدام الت  
 ة؟حي  ة في الكائنات الان لمفهوم الخلي  في عم   األساسي  ادس ف الس  الص  
 :راسةالد  ة أهمي  

عليم ه إلى ضرورة دمج الت  تنو   ألن هاة الحالي  راسة الد  تبرز أهمية 
ها طريقة متوفي مقد   ،دريسجاهات الحديثة في الت  االت  مع  ،اإللكتروني  

ا ة استخدام  الحاسوبي  كنولوجيا والبرامج ا يجعل استخدام الت  االستقصاء، مم  
كأدواٍت  :يأ ،مينفكير لدى المتعل  يساعد في تنمية مهارات الت   ،امعرفي  
راسة ه هذه الد  . لذلك توج  88فحسب ةأدوات تكنولوجي   تٍة وليسمعرفي  

جهزة ة تجاوز مسألة توفير أإلى أهمي   ،عليم في األردن  القائمين على الت  
 جب أنَّ بل ي فحسب، ةلكتروني  اإل ةعليمي  وحزم البرامج الت   ،الحاسوب

ة طبيعة ة تنسجم مع ثنائي  ات تعليمي  يترافق ذلك مع اختيار استراتيجي  
 ة المستخدمة. عليمي  واألدوات الت   ،المحتوى

 :هاتدحد  مو راسة الد   حدود
 ،ادس األساسي  الس   فالص   طلبة علىراسة الد   هذه تطبيق اقتصر

ة األردني   بالمملكة انعم   بمدينة عليمربية والت  وزارة الت   مدارس في
كما  .م8،41/8،42العام  من انيالث   راسي  الد   الفصل خالل ،ةالهاشمي  
 .ةوخصائصها السيكومتري  راسة الد  أدوات تائج بن  الد تعميم يتحد  

 ة:عريفات اإلجرائي  الت  
 :االستقصائي   لكتروني  عليم اإل الت  

بمصاحبة  ،(Power Point)ة لكتروني  ات العرض اإلاستخدام برمجي  
بعة في ة المت  ل في المنهجي  تي تتمث  دريس وال  االستقصاء في الت   ةإستراتيجي  

 ة لهذه الغاية.عد  ة الم  عليمي  الت   ةالخط  

 :ادس األساسي  ف الس  الص  
ن وزارة ة مر المقر   عليم األساسي  في مرحلة الت   ،ادسةنة الس  طلبة الس  

 ة.ة الهاشمي  في المملكة األردني   ،عليمربية والت  الت  

 ة:فهم مفهوم الخلي  
ة المنضوية والمفاهيم الفرعي   ،ةة في الكائنات الحي  استيعاب مفهوم الخلي  

اتفسير عالقة هذه المفاهيم و  ،تحته درجة الفهم  دوتتحد   ،مع بعضها بعض 
 .ايةلهذه الغ الب في االختبار المعد  ل عليها الط  تي يتحص  رجة ال  بالد  

جراءات راسةالد   منهج  :هاوا 
، راسةلد  المناسبته هدف  ؛جريبي  المنهج شبه الت  راسة الد  استخدمت 

ف لص  من طالبات ا -بنحٍو عشوائي  - تيناختيار شعبتين دراسي   تم   حيث
دة حس و تدري تم  و  ،ةوشعبتين كمجموعة تجريبي   ،ابطةضكمجموعة  ادسالس  

 كانبينما  ،ةدي  قليالت  ة لكتروني  العروض اإلبطريقة  ابطةة للمجموعة الض  الخلي  
، ةة بطريقة العروض اإللكترونية االستقصائي  جريبي  تدريس المجموعة الت  
والمفاهيم  ،ةحول مفهوم الخلي   ،قبلي   ن الختبار تحصيلي  اوخضعت المجموعت

امت معلمة العلوم قحيث  ،جربةالت  تنفيذ  ذلك تم  ة المنضوية تحته، وبعد الفرعي  
طبيق ت وأعقب ذلك ،ةمفهوم الخلي   بتدريس المجموعات األربع ،المدرسةفي 

ا عن طريق ة وتحليلهة والبعدي  لبة القبلي  ورصد نتائج الط   ،ااالختبار بعدي  
 . ((ANCOVAباين المصاحب تحليل الت  اختبار 

 :وعينتها راسةالد  مجتمع 
في  ،ادس األساسي  ف الس  طلبة الص  من جميع راسة الد  ف مجتمع تأل  

ا عينة ، أم  8،41/8،42اسي ان في العام الدر  محافظة العاصمة عم  
 ،بوير اإلبداع الت  ادس في مدرسة ف الس  نت من طلبة الص  فتكو   ،راسةالد  

هيزات الت قني ة الت جبين  للت وافق ؛ةنة قصدي  ة، وهي عي  ضمن أربع شعب دراسي  
 فضال  عن ،من جهة أخرى واألبعاد اإلجرائي ة للد راسة من جهة، لمدرسةل

، ة، مع الباحثين القائمين على الد راسمة العلوم فيهاتعاون إدارة المدرسة ومعل  
 ةتجريبي   اإحداهم :على مجموعتين اراسية عشوائي  عب الد  توزيع الش   تم  حيث 
ومجموعة ضابطة  ،وطالبة ا( طالب  12)بمجموع  تينشعبتين دراسي  نت من تكو  
 وطالبة. ا( طالب  12تين بمجموع )شعبتين دراسي  نت كذلك من تكو  

 راسة:أداتا الد  
 :ةدريسي  الت   ةالخط   -أ

 ،ةي  راسالد  وردت في الوحدة دروس لثمانية  ةتدريسي   ةخط  إعداد  تم  
جموعة م لكتروني  إعرض  كل  يرافق و  ،ةلكتروني  إا عروض  درس  ن كل  وتضم  
داد هذه إع وتم   .ةجريبي  صة للمجموعة الت  مخص  ال ،ةاالستقصائي  المهام من 

 روني  لكتبينما يرافق العرض اإل ،ر(أ، الحظ، فس  )تنب   :المهام وفق دورة
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مجموعة مة في الذها المعل  تنف   ،ةقليدي  الت   المهاممن مجموعة  قليدي  الت  
 ةط  الخنة في ( المفاهيم المتضم  4) رقمالشكل ويوضح  .ابطةالض  
 :ةدريسي  الت  

 ةدريسي  ة الت  نة في الخط  ( المفاهيم المتضم  1الشكل رقم )
 

        

                                 

                                          

              

                                                                                     

                          

                            

 

 

 
 :ةدريسي  الت   ةالخط  صدق 

ة عرضها على مجموع تم   ،ةدريسي  ة الت  الخط  ق من صدق حق  للت  
 ،ةدريس في مجال العلوم الحياتي  مين من أعضاء هيئة الت  حك  من الم  

 ةلمي  ة الع  ة الماد  للحكم على صح   ؛ق تدريس العلومائومناهج وطر 
ة مري  ة، ومناسبتها للفئة الععرض المفاهيم الفرعي  نة، وتسلسل المضم  

األخذ  تم  و  االستقصاء، إستراتيجي ةة مع ساق الخط  وكذلك ات   المستهدفة،
جراء الت   ،بمالحظاتهم  عديالت المقترحة التي أجمعوا عليها.وا 

 :حصيلي  االختبار الت    -ب
فهم طلبة  لقياس ؛إعداد اختبار تحصيلي   تم  راسة الد  لتحقيق هدف 

ه، والمفاهيم المنضوية تحت ،ةلمفهوم الخلي   ادس األساسي  ف الس  الص  
ة لي  م لوحدة الخعل  من خالل بناء جدول مواصفات يوضح أهداف الت  وذلك 

وفق  ،ة العليا(ات العقلي  والعملي   ،واالستيعاب ،)الفهم :ةومستوياتها المعرفي  
 ة.سبي  وأوزانها الن   "بلوم"تصنيف 

 :حصيلي  االختبار الت   صدق
 ؛ةعليمي  الت   ةتي نظرت في الماد  حكيم ال  عرض االختبار على لجنة الت   تم  

ادس الس   ففهم طلبة الص   ول كفايته  في قياس ،أكد من صدق االختبارللت  
( 84ن االختبار في صورته األولية من )تكو   . وقدةلمفهوم الخلي   األساسي  

 ،محكيد، وبعد األخذ بمالحظات لجنة الت  ختيار من متعد  االفقرة من نوع 
جراء الت   ة يتكون من هائي  أصبح االختبار في صورته الن   ،عديالت المقترحةوا 

 ( فقرة.،8)

 ثبات االختبار:
عادة  استخدام طريقة تم   ،لحساب معامل ثبات االختبار االختبار وا 

ة سي  تطبيق االختبار على شعبة درا حيث تم   ،Test-re Test االختبار 
عيد أ ثم   ،نتائجهم تورصد ،راسةالد  نة من خارج عي   ا( طالب  84نة من )مكو  
 ،وحسب معامل االرتباط )بيرسون( ،ا( يوم  ،4بيق االختبار بعد مرور )تط
وهو قيمة مناسبة  ،(28.،بات يساوي )معامل الث   أن  نتائج التطبيقين  تنبي  

 للوثوق بثبات االختبار.

 راسة:نتائج الد  
 ،قصائي  االست لكتروني  ليم اإلعحول أثر الت  راسة الد  سؤال عن إلجابة ل

اب حس تم   ،الصف السادس األساسي   ة لدى طلبةعلى فهم مفهوم الخلي  
 ،نة(عي  )أفراد الالطلبة ة ألداء واالنحرافات المعياري   ،ةطات الحسابي  المتوس  

بار تحليل وكذلك استخدام اخت ،والبعدي   ة القبلي  على اختبار فهم مفهوم الخلي  
ء ة في أدابهدف إزالة أثر الفروق القبلي   ؛ (ANCOVA) باين المصاحبالت  
 (4) ل الجدولويمث ة،ة للفروق البعدي  اللة اإلحصائي  الد   إلىف عر  والت   ،لبةالط  

 . البعدي   ة ألدائهمواالنحرافات المعياري   ،ةي  طات الحسابالمتوس  
 نة ة ألداء أفراد العي  ة واالنحرافات المعياري  الحسابي   طاتالمتوس    (1)جدولال

 .ة البعدي  على اختبار فهم مفهوم الخلي  

 االنحراف المعياري   طالمتوس   العدد المجموعة
 ابطةالض  

48 9.14 3.83 

 ةجريبي  الت  
45 14.28 3.03 

 المجموع
93 11.63 4.31 

 الصف طلبةطات فهم ( وجود فروق بين متوس  1ن من الجدول )يتبي  
 ،بطةاط المجموعة الض  حيث كان متوس   ؛ةلمفهوم الخلي   ،ادس البعدي  الس  
بانحراف  ،(9.14)ة قليدي  ة الت  لكتروني  العروض اإلست بطريقة ر  تي د  وال  

تيل  وا ،ةجريبي  المجموعة الت   طلبةط في حين كان متوس   ،(3.83) معياري  

    أنواعها
  

الحيوان

 ي ة 

حقيقية  الن باتي ة

بدائي ة 

 جدار 

بالستيدا

 ت

   

ميتوكندر

 فجوات

 التمهيدي  

 االستوائي  

 االنفصالي  

 الن هائي  

 انقسامها

 الخلّية

 تحتوي تحتوي
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 (14.28)  ةة االستقصائي  لكتروني  العروض اإلست بطريقة ر  د   
ة لهذه اللة اإلحصائي  الد   إلىف وللتعر  ،  (3.03) انحراف معياري  بو 

،  (ANCOVA) المصاحبباين اختبار تحليل الت  استخدام  تم   ،الفروق
  .(2ن في الجدول )كما هو مبي  

 ة للفروق البعدي   ANCOVA)) باين المصاحب( نتائج اختبار تحليل الت  2جدول )ال
 ةلنتائج اختبار فهم مفهوم الخلي  

صدر
الم

وع  
جم
م مرب  
ال

ات
ع

ت  
رجا

د

حري  
ال

 ة

وس  
مت

ط 

مرب  
ال

ات
ع

 

 ف

الد  
 اللة

 القبلي  
5.330 1 5.330 .441 .509 

 البعدي  
617.600 1 617.600 

51.0

58 
.000 

   12.096 90 1088.639 الخطأ

    93 14300.000 المجموع

المجموع 

 حالمصح  
1711.570 92    

 دريس باستخدام العروضللت   ( إلى األثر اإليجابي  2يشير الجدول )
ف الص   ةطلب ة لدىعلى فهم مفهوم الخلي   ،ةة االستقصائي  لكتروني  اإل
حيث  ،ةليدي  قة الت  لكتروني  باستخدام العروض اإلدريس مقابل الت   ،ادسالس  

وهي ذات  ،( 51.058باين المصاحب )كانت قيمة ف في تحليل الت  
 .(α≤0.05)ة عند داللة إحصائي  
ر على اختبا لة لألداء البعدي  طات المعد  حساب المتوس   كما تم  

  .(3وهي موضحة في الجدول ) ،ةفهم مفهوم الخلي  
 لألداء المعياري   أطلة والخطات المعد  المتوس   (3)جدول لا

 ةعلى اختبار فهم مفهوم الخلي   البعدي   
 الخطأ المعياري   المتوسط المجموعة

ابطةالض    9.138(a) .502 
ةجريبي  الت    14.297(a) .519 

ابطة المجموعة الض   طلبةط أداء متوس   أن   (3)ن من الجدول يتبي  
 ،(0.502) بخطأ معياري  ،  (9.138)ة مفهوم الخلي  فهم على اختبار 

بخطأ  ،(14.297)ة جريبي  المجموعة الت   طلبةأداء ط في حين كان متوس  
 ابطة.ط المجموعة الض  وهو أعلى من متوس   ،(0.519)معياري 

 تائج:مناقشة الن  
ة بواسطة العرض لتدريس مفهوم الخلي   إنَّ األثر اإليجابي  

على  دي  قليالت   لكتروني  مقابل العرض اإل ،االستقصائيلكتروني اإل
لعروض ة المتزامنة لاألنشطة االستقصائي   يعود إلى أنَّ  ،لبةتحصيل الط  

ي الغالب عند ق فذي ال يتحق  ال   ،الشط والفع  علم الن  ق الت  ة تحق  الحاسوبي  
كما أنَّ  ،41عليمية المطبوعةأو المواد الت   ،فقط استخدام الكتاب المدرسي  

ة تجمع ما بين إشراك أكبر عدد من ستقصائي  ة االالعروض اإللكتروني  

هذا األثر  يعودوقد  ،84معل  ة الت  ة في عملي  ساسي  األ هار وأدو  ،محواس المتعل  
فاهيم الفرعية ة والممفهوم الخلي  م تعل   ألن   ؛ةفي تدريس مفهوم الخلي   اإليجابي  

تي ال  ة ات المالحظة والمقارنعلى عملي   عتمد بشكل أساسي  ي ،المنضوية تحته
إضافة إلى  .االستقصائي   لكتروني  اإلتيحها العرض تي يوال   ،لبةذها الط  ينف  

 ،اجعةغذية الر  وفرص الت   ،عاون مع األقرانأثر خصائص االستقصاء كالت  
ذي ال   ،نموذج االستقصائي  األبات تنفيذ ، إلى جانب متطل  44فكير التأمليوالت  
نبؤ ارسة الت  م ممة، فهي تستدعي من المتعل  دريسي  ة الت  ي ضوئه الخط  ت فأعد  

فكير على الت  ة ز لديه، وتوظيف المالحظة المحف   م القبلي  عل  ومراجعة الت   ،العلمي  
 .تي عرضت عليهواهر والمفاهيم ال  لظ  اتفسير ب قيامالليم، و الس  

ة لبدون منح الط   ،ةكما أن  استخدام الحاسوب لعرض مفهوم الخلي  
ا في عابرة دون توظيفه اتمالحظسوى  يعطيمهم، ال ة في تعل  أساسي   اأدوار  

لمبادئ ا سيرتفعلى حث هم ي والساؤالت التي تواجههم، البحث عن إجابات للت  
للمفاهيم  الفهم ياتمستو ب في ضعف يتسب  األمر ال ذي  ،ةوالقوانين العلمي  

 . هاوتدني العلمية المستهدفة
تكنولوجيا  بتوظيف ،القائمين على تعليم العلومراسة الد  وعليه توصي 

ل ة من خالفي تدريس المفاهيم العلمي   ،الحاسوب وما يرافقها من برامج
ة من جو  لتحقيق الفائدة المر  ؛القائمة على االستقصاء معل  ات الت  استراتيجي  

حلة ة المر خاص   ،عليم المختلفةة في مراحل الت  تدريس المفاهيم العلمي  
م ل  دريس في مساعدة المتعهج في الت  ة، إضافة إلى مساعدة هذا الن  األساسي  

 فكير بمختلف مستوياته. على تنمية قدراته على الت  
 المراجع:

مي (. مدى امتالك معل  8،48بني دومي، حسن ودرادكة، حمزة ) -1
حمد  جاللة الملك في مدارس مشروع لكتروني  علم اإلالحاسوب لكفايات الت  

  4العدد 44البحرين . المجلد  -مجلة العلوم التربوية والنفسية، بمملكة البحرين
تكنولوجيا التعليم بين النظرية  .(،،،8الحيلة، محمد محمود ) -2

 للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن.، دار المسيرة 8، طوالتطبيق
ر وتعلمها في تعليم مهارات التفكي .(،،،8دياب، سهيل رزق ) -3
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ة لدى ائي  دة في فهم المفاهيم الفيزية المتعد  طريقة استخدام الوسائط الحاسوبي  
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  .حدةالعربية المت   اإلمارات
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االتجاهات والميول العلمية في (. 4222زيتون، عايش محمود ) -6
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 االستقصائي   لكتروني  العرض اإل 
 2شريحة رقم . 

 ةة والحيواني  باتي  ة الن  مقارنة بين الخلي  

 

ة باتي  ن  ة الفروق بين الخلي  وجود ع هل تتوق   :(كلالش  )قبل عرض  .1
 ما هي؟ ؟ةوالحيواني  

 ؟كلتالحظ في الش   ماذا :أثناء العرض() .2
 ة؟ة والحيواني  باتي  ة الن  قارن بين الخلي   .3
 تين؟ما هي أهم الفروق بين الخلي   .4
 .تينناقش مع مجموعتك أسباب الفروق بين الخلي   .5

 قليدي  الت   لكتروني  العرض اإل 
 2شريحة رقم . 

 ةة والحيواني  باتي  ة الن  مقارنة بين الخلي  

 
 .كلا على الش  تعدد المعلمة الفروق بين الخليتين اعتماد   .1
 تين.مة الفروق بين الخلي  تذكر المعل   .8

 


