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  :المخلص
ي          ھدف البحث إلى معرفة    ي ف رر الحاسب اآلل فاعلیة استخدام تطبیقات  االیباد في تعلیم مق

ة لإلنجاز         ة       تنمیة مستوى التحصیل والدافعی ات الصف األول المتوسط واستخدمت الباحث دى طالب ل
یظ     ة لتحف طة الرابع ن المتوس ث م ة البح ار عین م اختی ي وت بھ التجریب صمیم ش ي الت نھج التجریب الم

ددھن  ة وع ة المكرم ریم بمك ران الك ابطة  )١٢٠(الق وعتین ض ى مجم شوائیًا إل وزیعھن ع ة و ت طالب
ة صیلي   . وتجریبی ار التح ة االختب دت الباحث تخدمت    وأع ث ، واس أدوات للبح ة ك ة المالحظ  وبطاق

ار   ل اختب صائیة مث الیب اإلح ضابطة     )ت(األس وعتین ال طات المجم ین متوس روق ب ة الف لمعرف
ا   ل ایت ع معام ة ومرب د      .²ηوالتجریبی صائیة عن ة إح روق ذات دالل ود ف ى وج ة إل لت الباحث و توص

ي    بین متوسطات درجات طالبات المجموعة التجر     )٠٫٠٥(مستوى داللة  ضابطة ف یبیة والمجموعة ال
ة   ة التجریبی صالح المجموع از ل ة لإلنج اس الدافعی صیل ومقی ستوى التح ار م دي الختب ق البع التطبی
دارس،كما           ادفي الم وفیر  االیب یم بت وم وزارة التعل ا أن تق ن أبرزھ یات م بعض التوص ت ب وأوص

د      أوصت بتوفیر التدریب المستمر للمعلمین على استخدام تطبیقات  االی      یم وإجراء المزی ي التعل اد ف ب
  .من الدراسات المرتبطة بموضوعھا 

    تطبیقات  االیباد، تحصیل ، دافعیة لإلنجاز  الكلمات المفتاحیة
Abstract 

This study aimed to identify The Effectiveness of Using iPad 
Applications in Teaching Computer Course in the Development  The level 
of Achievement for the First Intermediate Grade Students .The researcher 
used the experimental method Quasi- experimental in the current study 
.The study sample was chosen randomly 120 students  form the first 
intermediate grad student in the fourth Quranic school in the second 
semester1436/1437.Then the researcher gather the study data prepared An 
achievement ,An achievement motivation measure(prepared by dr.farouq 
musa)and the scale has been rationed according to the Saudi 
environment.The researcher used statistical procedures like Test(T)and 
ETA squared index .Then the researcher attained to the some results 
like:The existence of statistically significant differences at the significance 
level(0.05)between the mean scores of the experimental and control groups 
in the post-achievement test scores and achievement motivation test, in 
favor of the experimental group.The researcher Based on the results 
mentioned the some recommendations like The ministry of education 
improve teaching practices in the schools by using iPad away, provide the 
training of iPad using in education courses to the teachers and the study 
also recommended further researches related to the subject. 
Key words iPad Application,Achievement,Motivation 
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  :المقدمة
د        ا یع ا، كم ا وتنوعھ دد مجاالتھ ن تع الرغم م ل ب دة والتكام سانیة بالوح ة اإلن ز المعرف تتمی

ة          ة لمواكب ة التعلیمی ویر العملی سعى إدارات تط ضارات، و ت ھ الح ى علی ذي تبن اس ال یم األس التعل
  .لتعلیمالمستجدات التقنیة من خالل توفر المتطلبات الحدیثة في مدارس ا

ق                ة المجاالت لتحقی ي كاف د ف ره یمت         كما یعد مقرر الحاسب اآللي فرعًا من فروع المعرفة وأث
ا         . األھداف التعلیمیة  ذا العصر ألنھ وتعد برامج األجھزة الذكیة من التقنیات التي كثر انتشارھا في ھ

شیر     ا ی ب، كم صورة واللع صوت وال ده بال ة جدی ار تعلیمی اج أفك سمح بإنت إن )Walters,2011 (ت
دت       وى وأك دیم المحت دة لتق ار جدی وفر أفك ا ت ة كونھ زة اللوحی یة لألجھ زة األساس المی

ة سلمان،(دراس امج ) م٢٠١٢ال تخدام برن أن اس ي   (Teacher kit)ب ساھم ف یم ی ادفي التعل ي  االیب ف
ة           ة واستھدفت الباحث سلوكیات الطالبی ویم ال ى تق ذات  تواصل المنزل مع المدرسة مما یساعد عل  تلمی

سور     ع الك ي دروس جم صیلي ف ار التح تخدمت االختب امس واس صف الخ ي ال ة ف ة االبتدائی المرحل
دریس الریاضیات              ادفي ت ة استخدام  االیب ى فاعلی وطرحھا في مادة الریاضیات وخلصت التجربة إل

واد              ع الم اھج الریاضیات وجمی یم من ي تعل ة ف ا أوصت  . وأوصت بتفعیل وسائل التواصل الحدیث  كم
بضرورة التوسع في استخدام األجھزة اللوحیة في التعلیم المتنقل في الفصول        )Carr,2012(دارسة  

ة  ة عماش دت دراس یة وأك تخدام   )م٢٠١١(الدراس ارات اس ى مھ ین عل دریب المعلم رورة ت ى ض عل
د             ین وتزی ان المتعلم ى أذھ ات إل ى إیصال المعلوم درتھا عل دریس لق تطبیقات المحمول الذكي في الت

ن د رة          م زعج االس ي ت ة الت شكالت التعلیمی ن الم ین م دى المتعلم ة ل عف الدافعی تھم ،ویعدض افعی
ستقبل               ى م دى االسرة عل ق ل ر القل ذلك تثی بطء وب ن التكاسل وال والمعلمین، والتي تظھر كصورة م

رزت    ذلك ب ا، ،ل ي     أفرادھ ة نحو اإلنجاز ف سنوات  الدافعی رة  ال د  األخی الم  كأح زة  المع للدراسة   الممی
ي    بحثوال ساھم ف ،وبالنظر إلى واقع تعلیم الحاسب اآللي ترى الباحثة أن استخدام تطبیقات  االیباد ی

تھن          ن دافعی د م زة وتزی ات متمی ن إمكانی ھ م ا تملك از لم ة لإلنج صیل والدافعی ستوى التح ة م تنمی
  . لإلنجاز

  :اإلحساس بمشكلة البحث
سعودیة بمستوى   يف نظرًا الھتمام المختصین  التعلیمي الستكمال   النظام  المملكة العربیة ال

ات  رن  متطلب د  الق ار  والعشرون  الواح ذا  باعتب ب  ھ ن  المطل ات  م ة  األولوی ة  التعلیمی ة   الوطنی للمملك
سعودیة ة ال ي    . العربی ة ف ا كمعلم ي وعملھ ب اآلل ات الحاس بعض معلم ة ل ة الباحث الل مقابل ن خ وم

ش   رز الم دت أن أب ة وج م      المدرس ي أن معظ ب ھ رر الحاس دریس مق اء ت واجھھن أثن ي ت كالت الت
ات               ى تحصیل الطالب ؤثر عل ا ی وى مم دیم المحت ده لتق التقنیات المتوفرة في المعمل ال تقدم أفكار جدی

از  تھن لإلنج ة      . ودافعی یم كدراس ات التعل ة بتقنی ات المتعلق ى األدبی ة عل ت الباحث ا اطلع كم
ي ضرورة   )م٢٠١٣(الجھن ت ب ي أوص ة      الت ي العملی ة ف ة المختلف زة اللوحی ات األجھ تخدام تقنی اس

ة   ي         .التعلیمی ات ف ة مستوى الطالب ة لمعرف ى عین تطالعیة عل إجراء دراسة اس ة ب ا وقامت الباحث كم
ار التحصیلي   )٣٤(التحصیل الدراسي لمقرر الحاسب اآللي وقد طبقت على       طالبة واستخدمت االختب

ي مستوى          ومقیاس الدافعیة لإلنجاز وبالنظر إلى  دن ف د ت ات وج ل البیان د تحلی ار وبع  درجات االختب
ن خالل استخدام            ا م ن تنمیتھ ي یمك تھن لإلنجاز والت تحصیل طالبات الصف األول المتوسط ودافعی

  .االیباد لكونھ یحتوي على تطبیقات تساعد على تحقیق األھداف التعلیمیة 
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  :أسئلة البحث
  :یجیب البحث عن االسئلة التالیة  للتغلب على ھذه المشكلة ومعالجتھا 

                   ة نحو اإلنجاز ة مستوى التحصیل و الدافعی ي تنمی ساھم ف د ت ماھي تطبیقات االیباد التي  ق
  لطالبات الصف األول المتوسط في مقرر الحاسب اآللي بمكة المكرمة؟ 

              ة مستوى التح ي لتنمی رر الحاسب اآلل یم مق ي تعل صیل ما فاعلیة استخدام تطبیقات االیباد ف
  لدى طالبات الصف األول المتوسط بمكة المكرمة؟ 

        ما فاعلیة استخدام تطبیقات االیباد في تعلیم مقرر الحاسب اآللي لتنمیة الدافعیة نحو اإلنجاز
 لدى طالبات الصف األول المتوسط بمكة المكرمة؟ 

  :ھدف البحث
ي مستوى التحصیل والد         دن ف ات الصف األول المتوسط       عالج مستوى الت دى طالب ة لإلنجاز ل افعی

  :االمر الذي یتطلب
ات              .١ ة طالب ة مستوى التحصیل ودافعی ي تنمی ساھم ف د ت ي ق التعرف على تطبیقات  االیباد الت

 .الصف األول المتوسط  لإلنجاز في مقرر الحاسب اآللي بمكة المكرمة
ة لإلنجاز     التعرف على فاعلیة استخدام تطبیقات االیباد في تنمیة    .٢ مستوى التحصیل والدافعی

  .لطالبات الصف األول المتوسط بمكة المكرمة
  :أھمیة البحث

    :یقدم ھذا البحث إطارًا نظریًا حولاألھمیة النظریة 
  .استخدام  االیباد في التعلم والتعلیم .١
 .یف یمكن تنمیتھا لدى الطالباتالدافعیة لإلنجاز ومستوى التحصیل وك .٢

 :األھمیة التطبیقیة 
ا        .١ تفادة منھ ن االس ة لإلنجاز یمك تقدیم أدوات لقیاس مستوى التحصیل واألداء المھاري والدافعی

 .في التقویم
 .تقدیم مقترحات لدراسات أخرى تھدف إلى تنمیة مھارات المتعلمین باستخدام  االیباد .٢

 :األھمیة التطبیقیة
ذا  .١ ق ھ تخدام     یتواف یم باس ة التعل ى أھمی د عل ي تؤك ة الت ة الحدیث ات التربی ع توجھ ث م البح

 .االیباد
 .یساھم في توفیر بیئة تفاعلیھ للطالبات وتقدم لھن التغذیة الراجعة بطریقة فوریة .٢
دمھن                  .٣ دى تق یم م ات وتقی ة للمعلم ة دورات تدریبی ى إقام یم عل یساعد المھتمین بتطویر التعل

 .في الفصلفي استخدام  االیباد
  :مفاھیم البحث

وم بتصنیعھ شركة           )م٢٠١٤الرویلي،(یعرفھ االیباد     ل وتق ھو جھاز لوحي صمم بواسطة شركة أب
نكس   (IOSو یعمل بنظام تشغیل   )Foxconn(فوكسكون ن       )یشبیھ نظام لی واع م دة أن شغیل ع وم بت ویق

  . الوسائط
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صیل  ھ ف  Achievementالتح وب فی دف المرغ و الھ دم نح ھ التق رف بأن درات یع ارف والق ي المع
ین  اھي واألزھري،  (للمتعلم ن         ).م٢٠١٥ب ات م ن معلوم ة م سبھ الطالب ا تك ًا م ة اجرائی ھ الباحث وتعرف

  .خالل دراستھا لمادة الحاسب اآللي باستخدام االیباد 
از ة لإلنج اMotivation الدافعی ي ،(یعرفھ ام  )م٢٠١٥القرش رد للقی د الف دة عن ة المتول ي الرغب ھ

ده صورة جی ھ ب ھ بعمل ق ذات سیة لیحق ة تناف ط بیئ ة  .  وس تثارة رغب ا اس ًا بأنھ ة اجرائی ا الباحث وتعرفھ
ستطیع أن                   اد لكي ت ي باستخدام  االیب ادة الحاسب االل د دراستھا لم الطالبة وتنافسھا مع زمیالتھا عن

  تحقق ذاتھا ویتم قیاسھا بالدرجة التي تحصل علیھا الطالبة في مقیاس الدافعیة 
  .لإلنجاز
   :بحثحدود ال

وعیة  دود الموض ة   الح دة الرابع ى الوح ق عل صر التطبی ب (  اقت دیقي الحاس ع  (ص ة م المواجھ
اد        ))الحاسب ات االیب ي للصف األول المتوسط وتطبیق رر الحاسب اآلل ي مق  Stage ،Mind mapف

teacher kit, Mirroring ،Gluf talk  ،slidshark ، اموس رف NearPodالق ى   للتع عل
  مكونات الحاسب اآللي 

  . یقتصر البحث على طالبات المرحلة المتوسطة في مدینة مكة المكرمةالحدود المكانیة
  .ھـ١٤٣٦/١٤٣٧ تطبیق البحث في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسيالحدود الزمانیة
ات الصف األول المتوسط با     )١٢٠( اقتصرت العینة على  الحدود البشریة  ن طالب ة م لمتوسطة  طالب

  .الرابعة لتحفیظ القرآن بمكة المكرمة
   :فرضیات البحث

ات  )٠٫٠٥≤α(ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة         .١ بین متوسطي درجات طالب
 المجموعتین التجریبیة 

  .والضابطة في درجات االختبار التحصیلي البعدي لدى طالبات الصف األول المتوسط
ات  )٠٫٠٥≤α(ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة         .٢ بین متوسطي درجات طالب

ات         دى طالب ة لإلنجاز ل اس الدافعی دي لمقی المجموعتین التجریبیة والضابطة في التطبیق البع
 . الصف األول المتوسط

  :اإلطار النظري
  المبحث األول التعلم اإللكتروني

ة             رات المتالحق ذه       التغی ع ھ ف م راع التكی ي ص یش ف الم یع ت الع شھدھا جعل ي ن  الت
ي صیغ            ة ف ث أصبحت المعرف ة حی ول المعرف المستحدثات والتي یقودھا تطور معرفي في شتى حق

ن                . متعددة األشكال  تفادة م ث أصبح مجاًال لالس ع حی ع المجتم ادل م أثیر المتب والتعلیم لھ خاصیة الت
ي       التكنولوجیا، وعند العودة إلى مصاد     وع ف ة تن ر متعددة تناولت مفھوم التعلم اإللكتروني تجد الباحث

سن   ھ المحی ره فیعرف ائط         )م٢٠٠٢(عناص تخدام الوس ى اس د عل تعلم المعتم ن ال وع م ك الن ھ ذل بأن
ة ق          . اإللكترونی دف تحقی ي بھ ب اآلل رر الحاس یم مق ادفي تعل تخدام  االیب ھ اس ة بان ھ الباحث وتعرف

ست     ات الصف األول        األھداف التعلیمیة وتنمیة م دى طالب ة لإلنجاز ل وى التحصیل الدراسي والدافعی
الم         . المتوسط ین س ة     )م٢٠٠٤(وللتعلم اإللكتروني عدة خصائص كما ب ة والمرون ة التفاعلی ا البیئ منھ

تعلم      ر الم د أشار     . في المكان والزمان ودعم التعلم الذاتي والتعاوني ومناسبتھا لعم الیف وق ة التك وقل
اء الج ديآلل وعلی ة    )م٢٠٠٥(ن صادر ومواكب ة بالم ة غنی دیم بیئ ي كتق تعلم اإللكترون داف ال ى أھ إل
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ي          رى الت د الكب ن الفوائ الرغم م ي وب تعلم اإللكترون المستجدات العالمیة و حتى ال یتم االندفاع نحو ال
ا    ا أوردھ ة كم داف التعلیمی ض األھ ق بع ن تحقی ر ع ل قاص ھ یظ ي فإن تعلم اإللكترون ا ال یحققھ

ى حاسة البصر      )م٢٠٠٤(سالم أثیر عل ھ و الت ة   . كغیاب الجانب اإلنساني و ارتفاع تكلفت رى الباحث وت
اً            سلبیات عائق ذه ال بابھا ویجب أن ال تكون ھ ة أس ع  أن ھذه السلبیات تجعل من الضروري معرف  یمن

  .استخدام التعلم اإللكتروني
  :المبحث الثاني استخدام األجھزة اللوحیة في التعلیم

ى                     ا تعمل عل ث أنھ یم، حی ال یخفى على أحد أھمیة استخدام األجھزة اللوحیة في مجال التعل
دري   .تیسیر سبل توصیل المعلومة بأسھل الطرق      ة ھي    )م٢٠١١( كما ذكرت البن أن األجھزة اللوحی

ذل  ول ل ب المحم زة الحاس ور ألجھ كل مط غفھم  ش یم زاد ش ي التعل تخدامھ ف ة اس ا زادت فرص ك كلم
ین        . لحضور الحصص الدراسیة   ة التمك ى مرحل ین إل ل المتعلم یم ینق ي التعل كما ان استغالل اآلیباد ف

ات    از عرض البیان لكیًا بالوصلة    )Data Show(وتنمیة قدراتھم من خالل توصیل  االیبادبجھ ا س ام
تح اهللا  . و توفر شبكة اإلنترنت AppleTVالخاصة أو ال سلكیـًا من خالل     ذكر ف ن  ) م٢٠١٢(وی أن م

أسباب استخدام األجھزة اللوحیة في التعلیم استخدامھا یتم في أي مكان وأي زمان كما تتیح الفرصة          
ت  ة االنترن ات الدولی بكة المعلوم ع ش ل م ین التواص باب ).internet(للمتعلم ة أن األس ذكر الباحث وت

ین      المؤدیة الستخدام  االیبادفي    ین المتعلم اون ب دة للتع .  التعلیم لتنوع التطبیقات ألنھا تقدم فرص عدی
ى تخزین الكتب،ویرى       ة      ) Woodill,2011(وتعمل عل ة مرن األجھزة اللوحی یم ب ات التعل أن إیجابی

ات          اظ بالمعلوم ة التواصل واالتصال وسھولة االحتف ات    . في االستخدام وفوری ة إیجابی رى الباحث وت
دیم          التعلیم باستخدام  ى تق م عل ساعد المعل شطة متنوعة وت دیم أن   االیبادكجذب المتعلم نحو المادة و تق

تعلم    ین لل ة المتعلم ن دافعی د م ستمرة وتزی ة م ة راجع ائھم . تغذی ائج أبن ور بنت اء األم زود اولی ا ت . كم
ذكرھا الدھشان          ا ی تخدامھ كم ات الس د متطلب اد توج یم باالیب ق التعل تم تطبی وفیر)م٢٠١٠(ولكي ی  كت

ھ   . البنیة التحتیة للتعلیم و توفیر أماكن لحفظ األجھزة         ادإال أن وبالرغم من الممیزات التي یقدمھا  االیب
سارة     صغر  )م٢٠٠٣(مازالت بعض جوانب القصور فیھا ، ومن ھذه المعوقات كما یشیر عطار وكن

سھولھ     ده ب ن فق لفجوة  ا)Rogers,2011(ویضیف  . حجم الشاشة وكثرة اإلصدارات واختالفھا ویمك
ى          ا، وعل ي التعامل معھ رة ف التقنیة بین الطالب المتقدمون رقمیًا وبین الطالب الذین ال یملكون الخب
ات         سعى كلی د أن ت ك الب تم ذل ي ی ا ، ولك ویر كوادرھ ة تط اتق المؤسسات التعلیمی ى ع ع عل ك وق ذل

  .ستھا مستقبًال التربیة إلى تطویر طرق التدریس حتى یستطیع المتعلمین اكتساب تلك الطرق وممار
  :المبحث الثالث التحصیل

ر                     یعد  اختبار مستوى التحصیل وسیلة لقیاس التعلم وھو إجراء یتطلب من المتعلم آن یظھ
ئلة              ن األس ى مجموعة م ة عل ن خالل اإلجاب ھ، م معارفھ التي تم اكتسابھا نتیجة تطبیق الدراسة علی

صحیح        المو اح الت ات مفت سب إجاب ھ بح ات موزع ات درج در لإلجاب ة وتق رون ،  (جھ سایح واخ ال
ارف     )م٢٠٠٤السایح وآخرون ،  (ویذكر). ٢٠٠٤ أھداف التحصیل فھو أداة مساعدة في اكتساب المع

سم حسب              اس مستوى التحصیل و ینق د وسائل قی ارات أح ر االختب تعلم ، وتعتب واالتجاھات لدى الم
ددة             الھدف منھ إلى الق    رات مح ى فت تم عل ائي وی اس البن دء الدراسة والقی ل ب تم قب یاس القبلي وعادة ی

اس     ة لقی واع الثالث تخدام األن ن اس ھ یمك ول بأن ن الق ة، ویمك ة الدراس ي نھای تم ف ائي وی اس النھ والقی
 التربویة للنواتج األساسیة المكونات أحد المھاري التعلیم ویعد).م٢٠٠٤السایح وآخرون ،(التحصیل

یم  ك  للتعل ا  وذل ارة  لم ة  للمھ ن  العملی ة  م ي  أھمی وین  ف تعلم،  شخصیة  تك ن  الم ا  وم د خصص    ھن فق
ون  ارات  التربوی د  المھ ب  أح داف  األساسیة  الجوان ي  لألھ ل  الت دارس  تعم ا،   الم ى تحقیقھ ان  عل  فك

سحركي المجال  اري (النف و)المھ ث المجال  ھ یم الثال تعلم    للتعل ل الم ذي یجع ر ال اً  أكث  احتكاك
ام  العملیة للمھارة أن كما). م٢٠٠٦ بدرخان،(بالحیاة ي  دور ھ ى  المحافظة  ف ة  عل ث  الدافعی  إن ،حی
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ارات  ین   أداء المھ ة تب تعلم  العملی ال  للم تعلم   انتق ر ال ن  أث ات  م ة  المعلوم ى  النظری ف  إل  المواق
ة اس   Morris ,2000)(الفعلی م لقی زء مھ ي ج ب االل ادة الحاس ي م ة ف ة المالحظ داد بطاق د اع ویع
ن   المھارا د م ة وتع اس  طرق  ت العملی ع  األساسیة  القی ات،  لجم شاھدة  البیان سلوك  وم سجیلھ  ال ي   وت ف
ارت  الباحثة فأن مخصصة  لذا نماذج ة  اخت اس  المالحظة  بطاق ارات  لقی ادة الحاسب     المھ ة لم العملی

و  للصف األول المتوسط  الحاسب اآللي مقرر على محتوى االطالع تم وقد ، االلي للوحدة المختارة
ل دل م  ی ارة   المعل اریر الزی صفیة  وتق م  ، ال اء  وت ق   بن ة وف اس  البطاق درج  مقی ى  مت  النحو  عل

  .لم تتقن)٠(اتقنت من المحاولة الثانیة ،)١(اتقنت ،)٢(اآلتي
  :المبحث الرابع الدافعیة لإلنجاز

 الدافعیة نحو اإلنجاز كأحد اإلنسانیة وبرزت لدوافعا نظام أحد جوانب اإلنجاز وتمثل دافعیة          
ن المجاالت     في التغیرات للدراسة والبحث الممیزة المعالم د م الشخصیة نظرًا لكونھا مھمة في العدی

رد     شعر الف ذلك ی رد ، وب لوك الف ھ س ي توجی م ف ل مھ د عام ا یع وي، كم ال الترب ا المج ة ومنھ العملی
ھ و    داف    بتحقیق ذاتھ من خالل إنجازات ن أھ ق م ا یحق ة ، (م اء    ). م٢٠٠٠خلیف ات علم وتنوعت تعریف

ة     )م١٩٩٠مرسي،(النفس لمفھوم الدافعیة كما یشیر     سیر الدافعی ي تف إلى اختالف العلماء السلوكیون ف
ا          ز بھ ي تتمی ض الخصائص الت من حیث المنشاء والوظیفة التي تقوم السلوك إال انھم اتفقوا حول بع

سلوك       فھي تساعد على تفسیر أسباب       ي درجة ال تحكم ف دافع ت قیام الفرد بسلوك معین و درجة قوة ال
سبب                  . عند الفرد  ین ب ي سلوك مع سان ف ذھا اإلن ي یتخ ة الت ن الوجھ كما تساعد على إعطاء فكرة ع

سعى                  ي ی ھ الت ق أھداف ى تحقی ھ إل سان ویوجھ شیط سلوك االن ي تن نشوء دافع محدد، فالدافع یساعد ف
و مو  دف ھ ول إلیھا،فالھ دافع للوص وع ال رون ،  (ض صور وآخ ر).م١٩٨٩من ة،(وذك  ٢٠١١عالون

الدوافع األولیة وتسمى الفطریة وترجع إلى الوراثة التي تتصل بحیاة اإلنسان ، وأھم أنواعھا دافع         )م
ة          ) الجوع والعطش واألمن  ( دوافع االجتماعی سبة أو ال دوافع المكت ا ال ق علیھ ة ویطل و الدوافع الثانوی

سان    . عل الفرد مع البیئة التي یعیش فیھاوالتي ظھرت نتیجة تفا   ى االن ا عل وكل ھذه الدوافع لھا أثرھ
  . وال یمكن التقلیل من ھذه الدوافع على حساب الدوافع األخرى

   :الدراسات السابقة
 معرفة أھمیة استخدام الحواسیب اللوحیة في تدریس مقرر األحیاء )م٢٠١٤(عسیريھدفت          

نھج المسحي،         والبحث عن اإلیجابیات  د استخدامھا ، واستخدم الباحث الم سبھا الطالب عن  التي یكت
ن       ع  الدراسة م مشرف  )١٦٣(إضافة إلى المنھج الوصفي المقارن في ھذه الدراسة  ، وتكون مجتم

دد  اء،بواقع ع م أحی دد)١٥٩(ومعل م وع ة )٤(معل اء بمحافظ ادة األحی وي  لم شرف ترب م
ة       عسیر،واستخدمت االستبانة كأداة للبح    ة استخدام الحواسیب اللوحی ث ،وتوصلت الدراسة إلى أھمی

ة             ن الدراسات حول أھمی د م ت الدراسة بضرورة إجراء المزی اء ، وأوص رر األحی دریس مق ي ت ف
یم و  ال التعل ي مج ل ف یم المتنق ةالتعل دفت دراس دین ،(ھ م ال تخدام )م٢٠١٤نج ة اس رف أھمی تع

ات ة )iPad(تطبیق اب التعلیمی ى األلع ة عل ة   القائم ة االجتماعی صیل التربی ة تح ي تنمی ة ف  اإللكترونی
ة     ة الدراس ت عین دة وتكون ة ج دائي بمدین سادس االبت صف ال ذات ال دى تلمی تعلم ل ر ال اء أث وبق

ر الستخدام               )٤٠(من ى وجود أث ي وتوصل البحث إل تلمیذة واستخدمت الباحثة التصمیم شبھ تجریب
ي، (دراسة وھدفت .لم في تنمیة التحصیل وبقاء أثر التع    )(iPadتطبیقات ى   )م٢٠١٤الرویل تعرف عل

ي                   ع ف ذ الصف الراب ة تحصیل تالمی ي تنمی ة ف ھ التعلیمی وحي وتطبیقات فاعلیة استخدام الحاسوب الل
أداة للدارسة                ارات التحصیلیة ك ت االختب ي ، وتمثل مادة الریاضیات، استخدم الباحث المنھج التجریب

ادة        وخلصت نتائج الدراسة إلى أھمیة استخدام ال      ي م ذ ف ة تحصیل التالمی ي  تنمی وحي  ف حاسوب الل
دفت            واد أخرى وھ ي م وحي ف تخدام الحاسوب الل إجراء أبحاث أخرى  الس الریاضیات وأوصت ب

 تعرف على أھمیة استخدام الھواتف الذكیة والحواسیب اللوحیة في دعم  )م٢٠١٣(دراسة الشمراني 
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ة ال    ي المرحل الب ف دى الط ة ل ة اإلنجلیزی م اللغ نھج   تعل ث الم دة ، واستخدم الباح ة ج ة بمحافظ ثانوی
ف                 ة استخدام الھوات ى أھمی ائج عل دت النت الوصفي المسحي واستخدمت استبانة كأداة للدراسة ، وأك
ة        ف الذكی ا الھوات ي تلعبھ الذكیة في دعم تعلم اللغة اإلنجلیزیةـ وتوصل الباحث إلى أھمیة األدوار الت

للغة اإلنجلیزیة لدى طالب المرحلة الثانویة ، وأوصت بضرورة    والحواسیب اللوحیة في دعم تعلم ا     
م                ي دع ة ف ة نحو استخدام األجھزة المتنقل ة الثانوی إجراء دراسات لمعرفة تصورات طالب المرحل

ي  )Kiger,Et al,2012(دراسة وذكرت .اللغة اإلنجلیزیة فاعلیة التعلم المتنقل واألجھزة اللوحیة ف
ادة الر ي م صیل ف ة التح ث  تنمی ة البح ت عین دائي ، وتكون ث االبت صف الثال ذ ال دى تالمی یات ل یاض

دت الدراسة              )87(من ة، و اعتم دة األمریكی ات المتح ي الوالی سترن ف ذ مدرسة میدوی ن تالمی تلمیذ م
ادة          ي م صیل ف ة التح ل تنمی تعلم المتنق ة ال ى فاعلی ة إل صت الدراس ي ، و خل نھج التجریب ى الم عل

ة   ت الدراس یات، وأوص دریس     الریاض ي ت ة ف األجھزة اللوحی تعلم ب تخدام ال ي اس ع ف ة التوس بأھمی
  .الریاضیات

 :متغیرات البحث
في تعلیم مقرر ) iPad(تطبیقات اآلیباد : انحصرت  متغیرات البحث في  المتغیر المستقل

،  Stage)   ،Mind map  ،teacher kit,  Mirroring ،Gluf talkالحاسب اآللي 
slidshark ، القاموس,paper NearPod.(  

  :  المتغیرات التابعة
  التحصیل -١
  .الدافعیة نحو اإلنجاز-٢

 :منھج البحث
ي                ي حل           یعتبر المنھج التجریبي التصمیم شبھ التجریب ا ف د علیھ ي یعتم اھج الت رز المن ن أب م

ر التجری                ذلك یعب ة ، ك ن  المشكالت بالطریقة العلمیة واألكثر صالحیة لحل المشكالت التعلیمی ب ع
اس           د وقی دف تحدی ره بھ وم الباحث بتغی د یق ر واح دا متغی رات ماع ع المتغی ي جمی تحكم ف ة لل محاول

ا   و) م  ٢٠٠٠ملحم ، (تأثیره في العملیة     استخدمت الباحثة ھذا التصمیم لمالئمتھ إلجراءات البحث كم
  في الجدول التالي 

  التصمیم الشبھ تجریبي للبحث الحالي)١- ٣(جدول
  المعالجة

  المجموعة
  األدوات بعدي  المعالجة  األدوات  قبلي

  التجریبیة
بطاقة +اختبار  تحصیلي

مقیاس +مالحظة 
  الدافعیة لإلنجاز

استخدام 
تطبیقات  

  االیباد

+ اختبار  تحصیلي 
بطاقة مالحظة 

مقیاس الدافعیة +
  لإلنجاز

  الضابطة
+ اختبار  تحصیلي 

مقیاس +بطاقة مالحظة 
  الدافعیة لإلنجاز

الطریقة 
  التقلیدیة

+ اختبار  تحصیلي
بطاقة مالحظة 

مقیاس الدافعیة +
  لإلنجاز
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ًا               از قبلی ة لإلنج اس الدافعی ة ومقی ة المالحظ صیلي وبطاق ار التح ق االختب تم تطبی ی
ة  ا   للمجموعتین التجریبی ات  االیباد،بینم تخدام تطبیق ة باس درس المجموعة التجریبی م ت ضابطة ث  وال

ار التحصیلي          ة االختب تدرس المجموعة الضابطة بالطریقة التقلیدیة، وتطبق الباحثة في نھایة التجرب
  .وبطاقة المالحظة و مقیاس الدافعیة لإلنجاز بعدیًا على المجموعتین

   :مجتمع البحث
ع طالب          ي   جمی ة ف ة المكرم ة مك رآن بمدین یظ الق دراس تحف ي م ط ف صف األول المتوس ات ال

  .طالبة) ٦٠٠(ھـ وعددھم ١٤٣٦/١٤٣٧الفصل الدراسي الثاني 
ث   ة البح ن  عین ة البحث م ت عین ریم ،    )١٢٠(تكون رآن الك یظ الق ة لتحف ن المتوسطة الرابع ة م طالب

  وزعوا عشوائیا كما ھو مبین بالشكل في الجدول التالي
  توضیح توزیع أفراد العینة التجریبیة والضابطة)٢- ٣(لجدو

  النسبة المئویة  العدد  المجموعة
  %٥٠  ٦٠  التجریبیة
  %٥٠  ٦٠  الضابطة
  %١٠٠  ١٢٠  المجموع

  :مواد البحث
ل ا              ة دلی دت الباحث دة  اع دریس وح م لت ب (لمعل دیقي الحاس ي    )ص ب اآلل رر الحاس ي مق ف

صًال      رحًا مف شمل ش ة وت ات للمعلم دلیل وتوجیھ ة ال ضمن مقدم اد ویت ات  االیب تخدام تطبیق باس
ن    للتطبیقات التي سوف تحتاجھا لتدریس موضوعات الوحدة المختارة       ى مجموعة م  وتم عرضھ عل

 .صورتھ النھائیة المحكمین وإجراء التعدیالت ووضع الدلیل في 
   :أداة البحث

  : االختبار التحصیلي 
ى                    ل إل ى وص وات حت ق خط صیلي وف ار التح داد االختب م اع ذه   ت ة وھ ورتھ النھائی  ص

   :الخطوات ھي

             دة ي الوح ات الصف األول المتوسط ف تحدید الغرض من االختبار وھو قیاس تحصیل طالب
 المختارة 

 بار وتحلیل محتوى الوحدة الدراسیة المختارةإعداد جدول مواصفات االخت . 

  ،تحدید نوع أسئلة االختبار في الوحدة الدراسیة المختارة على نمط أسئلة االختیار من متعدد
 )  م٢٠٠١كاظم ،(لكونھا تتمیز بقلة تخمین الجواب الصحیح

 صیاغة أسئلة االختبار ومراعاة الدقة ومناسبتھا لمستوى الطالبة.  

 االختبار والتأكد من كونھا ذات شكل ثابت لضمان تركیز انتباه الطالبةمراجعة أسئلة  .  

 صیاغة تعلیمات االختبار لشرح فكرة اإلجابة على االختبار في أبسط صورة ممكنة. 

          ى ار عل ار اشتمل االختب م عرضھا        )١٠(الصورة األولیة لالختب ئلة ت ة األس د كتاب ئلة وبع أس
ك لمعرف    صین وذل ن المخت ة م ى مجموع معل دد   . ة أراءھ بة ع ون مناس د رأى المحكم وق
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ي               ا ف یم كم د التحك ار بع رات االختب األسئلة وأشاروا بتعدیل بعض أسئلة االختبار لتصبح فق
 :الجدول التالي

  توزیع أسئلة االختبار التحصیلي على مستویات بلوم األربعة وعددھا)٣- ٣(جدول
وع   المجموع  التحلیل  التطبیق  الفھم  التذكر موض

  النسبة  العدد   النسبة  العدد   النسبة  العدد   النسبة  العدد   النسبة  العدد   الدرس
  %١٣  ٣  ٠  ٠  ٠  ٠  %٥٠  ٢  %١١  ١  األول
  %٢٢  ٥  ٠  ٠  %١٢  ١  ٠  ٠  %٤٤  ٤  الثاني

  %٢٧  ٦  %١٠٠  ١  ٠  ٠  %٥٠  ٢  %٣٣  ٣  الثالث
  %١٨  ٤  ٠  ٠  %٥٠  ٤  ٠  ٠  ٠  ٠  الرابع

  %١٨  ٤  ٠  ٠  %٣٧  ٣      %١١  ١  الخامس
  %١٠٠  ٢٢  %٤  ١  %٣٦  ٨  %١٨  ٤  %٤٠  ٩  المجموع

ل    داف لك وى واألھ ي المحت روق ف ة للف وعات نتیج ي الموض ئلة ف سب األس وازن ن دم ت اء ع د ج وق
  .موضوع من الموضوعات الخمس

ھ     تم الت  ضبط االختبار  سھولة وقدرت أكد من مناسبة االختبار لمستوى الطالبات من حیث الصعوبة وال
ات الصف         ن طالب على التمییز ومدى صدقھ ثباتھ من خالل تطبیق االختبار على عینة استطالعیة م

 ٣٤=األول المتوسط خارج عینة البحث ن
  حساب معامل السھولة والصعوبة 

صع            سھولة وال ل ال ساب معام م ح ل  ت ة معام الل المعادل ن خ ار م ئلة االختب وبة ألس
  ن ÷س=الصعوبة

ة صحیحة،        سحیث أن                  سؤال إجاب ي   ن ھي عدد الطالبات الالتي أجبن على ال دد الكل  الع
ات الم ، (للطالب ل   ) ٢٠٠٠ع ة لمعام یم حقیق ى ق صول عل صحیح للح ة الت ة معادل تخدمت الباحث واس

ة     الصعوبة وتعبر عن نسبة عدد الطا      اتھن الفعلی ى معلوم ناد إل لبات الالتي أجبن عن كل مفردة باإلس
عدد (÷عدد اإلجابات الخاطئة (–عدد اإلجابات الصحیحة  =وھي الدرجة المصححة من أثر التخمین     

  كما في الجدول االتي  ) ٢٠٠٠عالم ،))(١-البدائل 
  یليمعامالت الصعوبة والمعامالت المعدلة ألسئلة االختبار التحص)٤- ٣(جدول

رقم 
  السؤال

معامل 
  الصعوبة

معامل 
الصعوبة بعد 

  التصحیح

رقم 
  السؤال

معامل 
  الصعوبة

معامل الصعوبة بعد 
  التصحیح

٠٫٥  ٠٫٦١  ٦  ٠٫٤١  ٠٫٥٥  ١  
٠٫٥  ٠٫٦١  ٧  ٠٫٤١  ٠٫٥٥  ٢  
٠٫٢٦  ٠٫٤٤  ٨  ٠٫٤٤  ٠٫٥٨  ٣  
٠٫٤٤  ٠٫٥٨  ٩  ٠٫٥  ٠٫٦١  ٤  
٠٫٣٨  ٠٫٥٢  ١٠  ٠٫٥  ٠٫٦١  ٥  
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دول                 ائج ج راءة نت ن ق ضح م ت   )٤-٣(ویت صعوبة تراوح امالت ال أن مع
ین ارة    )٠٫٦١(و)٠٫٤٤(ب دة المخت صیلي للوح ار التح ئلة االختب بة أس ى مناس دل عل یم ت ي ق وھ

  .اتوالمستخدم في البحث الحالي لمستوى الطالب
ة               حساب معامالت التمییز     درة العالی ات ذوات الق ین الطالب ز ب ي التمیی ا ف ة سؤال م دى فاعلی یحدد م

تم             ة وی والطالبات الضعیفات بالقدر نفسھ الذي یفرق االختبار بینھما في الدرجة النھائیة بصورة عام
  ن ÷)ص-س=(حسابھ من خالل تطبیق المعادلة معامل التمییز

  ئة العلیا في التحصیل الالتي أجبن على السؤال إجابة صحیحة س ھي عدد طالبات الف
   ص عدد الطالبات الفئة الدنیا في التحصیل الالتي أجبن على السؤال إجابة صحیحة 

  ).م٢٠٠٠عالم، ( ن عدد أفراد إحدى المجموعتین 
  معامالت التمییز ألسئلة االختبار التحصیلي)٥- ٣(جدول

  معامل التمییز  رقم السؤال  معامل التمییز  رقم السؤال
٠٫٢٩  ٦  ٠٫٧٦  ١  
٠٫٤١  ٧  ٠٫٤١  ٢  
٠٫٢٩  ٨  ٠٫٣٥  ٣  
٠٫٧١  ٩  ٠٫٥٢  ٤  
٠٫٧١  ١٠  ٠٫٦٤  ٥  

ي    أن قیم معامل التمییز ألسئلة االختبار مرتفعة ودلت  )٥-٣(یظھر من الجدول              ة ف ى الثق  عل
  .مستوى صعوبة وسھولة أسئلة االختبار التحصیلي

  صدق االختبار  
ین          صدق المحكمین    اق المحكم ر اتف د ظھ ار وق تم عرض االختبار على مختصین للحكم على االختب

  .على مناسبة كل سؤال لمستوى المجال المعرفي الذي یقیسھ
داخلي     ساق ال م حسابھ باستخدام معامل ارتب     صدق االت  Pearson's Correlationاط بیرسون  ت

Coefficient   المراحل التالیة   
  .حساب عالقة االرتباط بین كل سؤال من أسئلة االختبار والدرجة الكلیة لالختبار-١
صیلي             -٢ ار التح ن محاور االختب ئلة كل محور م ن أس ین كل سؤال م ة ب ة االرتباطی حساب العالق

  والدرجة الخاصة بكل محور 
  .قة االرتباط بین كل من محاور االختبار وبین الدرجة الكلیة لالختبارحساب عال-٣
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معامالت ارتباط أسئلة االختبار التحصیلي بالدرجة الكلیة للمستوى الذي تنتمي إلیھ )٦- ٣(جدول
  والدرجة الكلیة لالختبار

رقم 
  العبارة

مسمى 
  المحور

االرتباط 
  بالمحور
المنتمیة 

  إلیھ

االرتباط 
بالدرجة 
الكلیة 
  لالختبار

رقم 
  العبارة

مسمى 
  المحور

االرتباط 
  بالمحور
المنتمیة 

  إلیھ

االرتباط 
بالدرجة 
الكلیة 
  لالختبار

٠٫٣٦٣  **٠٫٤٨٨  ٦  **٠٫٧٧١  **٠٫٨٤٠  ١*  
٠٫٥٩١  **٠٫٥٦٧  ٧  **٠٫٤٦٧  **٠٫٧٨٦  ٢**  
٣  

الیات 
ل ادخا

  *٠٣٤٤  **٠٫٥٤٦  ٨  **٠٫٤٩٧  **٠٫٥٩٢  البیانات
٠٫٧٦٢  **٠٫٦٦٩  ٩  **٠٫٥٢٩  **٠٫٨٣٠  ٤**  
٥  

الطباعة 
  ١٠  **٠٫٧٩٨  **٠٫٨٣٠  باللمس

لوحة 
  المفاتیح

٠٫٨٢٢  **٠٫٨٣٦**  
        

   ٠٫٠٥دالة عند مستوى            *٠٫٠٠١عند مستوى دالة           **٣٤=ن
دول  ر الج د       )٦-٣(یظھ صائیة عن ة إح ا دال صیلي جمیعھ ار التح ئلة االختب اط أس امالت ارتب أن مع

  ).٠٫٠١(مستوى داللة
معامالت االرتباط المتبادلة بین محاور االختبار وبین الدرجة الكلیة لالختبار ) ٧- ٣(جدول

  التحصیلي
المحور   محاور الختبار

  األول
المحور 

  الثاني
المحور 
  الثالث

الدرجة الكلیة 
  لالختبار

  **٠٫٧٨١  **٠٫٥٥٩  *٠٫٤١٠  ١  المحور األول
  **٠٫٨٠٠  **٠٫٧٠٧  ١  *٠٫٤١٠  المحور الثاني
  **٠٫٩٢٨  ١  **٠٫٧٠٧  **٠٫٥٥٩  المحور الثالث
  ١  **٠٫٩٢٨  **٠٫٨٠٠  **٠٫٧٨١  الدرجة الكلیة

   ٠٫٠٥دالة عند مستوى            *٠٫٠٠١دالة عند مستوى           **٣٤=      ن
ة لال                       ین الدرجة الكلی ار وب ار  یتضح أن معامالت االرتباط المتبادلة بین محاور االختب ختب

  ).٠٫٠١(جمیعھا عند مستوى داللة
  ) Alpha Cronbachمعامل الفا كرونباخ(م حساب الثبات باستخدامثبات االختبار 

  Alpha Cronbachمعامل ثبات االختبار باستخدام معادلة ألفا كرونباخ )٨-٣(جدول
  معامل ألفا  عدد العبارات

٠٫٧٩٧  ١٠  
  . وتدل على ان ثبات االختبار عالي٠٫٧٩٧یتضح من الجدول قیمة معامل الثبات یساوي 
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و       تحدید زمن االختبار  ار ھ الزم ألجراء االختب زمن ال ن خالل حساب متوسط     )د٢٥(تم حساب ال م
زمن   ة ال ة التالی تخدام المعادل زمن باس ة  =(ال ي اإلجاب ة ف رع طالب ن أس ي  +زم ة ف اء طالب ن أبط زم

  .٢)/اإلجابة
  د٢٥=    الزمن االزم لالختبار ٥/٢      = ٢)/٣٥+١٥(

ة          ار في صورتھ النھائی ة          صیاغة االختب ي صورتھ النھائی م وضعھ ف ھ ت ار وتقنین دیل االختب د تع بع
  ینة وفق المواصفات التالیة للتطبیق المیداني على الع

تمثیل األسئلة للمستویات المعرفیة حسب تصنیف بلوم في صورة االختبار وبطاقة )٩- ٣(جدول
  .المالحظة بصورتھا النھائیة 

موضوع   ارقام العبارات
  النسبة  المجموع  تحلیل  تطبیق  فھم  تذكر  الدرس

ات  الی
ال  ادخ
راج  وإخ

  البیانات

  %٣٥  ٧    ١٠س،٩،س٨س،٧س    ١،٢،٣

ة  الطباع
  باللمس

  %٤٠  ٨     ٦،س٥س،س٣،٤،س٢،س١س    ٤،٥

ة  لوح
  المفاتیح

  ٢٥  ٥  ١٠    ٦،٧٨،٩%  

  %١٠٠  ٢٠  ١  ١٠  ٤  ٥  المجموع
    %١٠٠  %٥  %٥٠  %٢٠  %٢٥  النسبة

  :ثانیًا بطاقة المالحظة
دف               ي بھ ب اآلل رر الحاس ي مق ارة ف دة المخت ة للوح ة المالحظ داد بطاق ة بإع ت الباحث قام

  : مھارات وحساب الصدق كما في الجدول التالي١٠قیاس الجانب العملي للوحدة المختارة  وعددھا 
  اط أسئلة بطاقة المالحظة بالدرجة الكلیة للبطاقةمعامالت ارتب)١٠- ٣(جدول

االرتباط بالدرجة الكلیة   رقم العبارة
  لالختبار

االرتباط بالدرجة الكلیة   رقم العبارة
  لالختبار

٠٫٨٤٤  ٦  **٠٫٤٧٦  ١**  
٠٫٨٤٤  ٧  **٠٫٤٧٦  ٢**  
٠٫٧١٠  ٨  ٠٫١٠٦  ٣**  
٠٫٨٣٩  ٩  **٠٫٨٣٠  ٤**  
٠٫٥٥٩  ١٠  **٠٫٧٣٣  ٥**  

   ٠٫٠٥دالة عند مستوى            *٠٫٠٠١دالة عند مستوى           **٣٤=ن
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ة   أن معامالت ارتباط أسئلة بطاقة المالحظة بالدرجة الكل      )١٠-٣(یظھر من الجدول               ة دال ی
  ).٠٫٠١(إحصائیة عند مستوى داللة

  ) Alph Cronbachمعامل الفا كرونباخ(تم حساب الثبات باستخدام ثبات بطاقة المالحظة
  AlphaCronbachمعامل ثبات بطاقة المالحظة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ)١١-٣(جدول

  معامل ألفا  عدد العبارات
٠٫٨٤٠  ١٠  

ة       )٠٫٨٤(یتضح من الجدول السابق أن قیمة معامل الثبات ھي     ات لبطاق ة الثب ى أن قیم دل عل ذا ی وھ
  المالحظة عالیة 

ة           تصحیح بطاقة المالحظة   ي الصورة النھائی ة المالحظة ف د حساب   )١٠(بلغ عدد عبارات بطاق وبع
ن             ارة، ویمك دة المخت الصدق والثبات احتوت كل منھا على سؤال لقیاس مدى مھارة الطالبة في الوح

ساب  ة باحت ذه البطاق صحیح ھ د    )٢(ت ا بع ة إذا اتقنتھ ا و درج ارة إذا اتقنتھ ى للمھ د أعل ات كح درج
ة بحی  ة الثانی ةالمحاول ى درج ون أدن درجات  )٠(ث تك راوح ال ن أن تت ث یمك ارة حی تقن المھ م ت إذا ل

  .درجات)٠-٢٠(بین
و    تحدید زمن بطاقة المالحظة      ي ھ ة    )د٢٥(الزمن الالزم ألجراء االختبار العمل ث توصلت الباحث حی

زمن            ة ال ة التالی زمن باستخدام المعادل ي     =(إلى ذلك من خالل حساب متوسط ال ة ف ن أسرع طالب زم
    ٢)/زمن أبطاء طالبة في اإلجابة+ابةاإلج

  )د٢٥=( الزمن االزم لالختبار٢)/٣٥+١٥(
از  ل ھـ       ثالثًا مقیاس الدافعیة لإلنج ن قب اس م داد مقی م إع انز .م.ج.ت ي   H. J.M. Hermansھیرم ف

وان    ام   .A Questionnaire Measure of  Achievement Motivationاألصل بعن د ق وق
ث   . باقتباس االختبار وإعداده باللغة العربیة د      ازیق حی فاروق موسى من كلیة التربیة في جامعة الزق

ى        )٢٨(یتكون االختبار من   ن خالل عرضھ عل سعودیة م ة ال فقره من اختیار وتم تقنینھ لیناسب البیئ
  .المحكمین

  قیاس الصدق وثبات المقیاس -٢
ددھم        صدق المحكمین تم عرض   -١ ین ع ن المحكم دد م ى ع م     )٥( المقیاس عل ة وعل سام التربی ن أق م

ارة         ل عب ول صالحیة ك رأي ح داء ال نھم إب ب م سعودیة وطل ة ال ة العربی ات المملك ي جامع نفس ف ال
  . وكتابة مالحظاتھم حول المقیاس

ى المجموع الك   -٢ ي  صدق االتساق الداخلي یھدف إلى معرفة مدى ارتباط كل عبارة في المقیاس إل ل
ون              دما یك ذلك عن ي وب ارة والمجموع الكل ین العب اط ب للمقیاس وذلك من خالل حساب معامل االرتب
ي مجموع                سھم ف اس وت ارة تنتمي للمقی ى أن العب ك عل ًا دل ذل معامل االرتباط دال إحصائیا وإیجابی

ة وظھر أن         . درجاتھ ي الصورة النھائی اك  وقد تم حساب معامل االرتباط على عبارات المقیاس ف  ھن
  :التاليعالقة ارتباطیة بین درجة كل عبارة والدرجة الكلیة كما في الجدول 
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  معامالت االرتباط بین كل عبارة والدرجة الكلیة في مقیاس الدافعیة لإلنجاز)١٢- ٣(جدول
رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

رقم 
  العبارة

امل مع
  االرتباط

٠٫٥٠٨  ٢٢  **٠٫٥٥٢  ١٥  **٠٫٦٩٥  ٨  **٠٫٥٤٠  ١**  
٠٫٥٧١  ٢٣  **٠٫٥٤١  ١٦  **٠٫٤٧١  ٩  *٠٫٣٥٠  ٢**  
٠٫٥٢٥  ٢٤  **٠٫٦٨٤  ١٧  **٠٫٤٧٦  ١٠  **٠٫٥٦٢  ٣**  
٠٫٤٧١  ٢٥  **٠٫٥٦٥  ١٨  **٠٫٥٤٧  ١١  **٠٫٤٨٩  ٤**  
٠٫٧٢٣  ٢٦  **٠٫٦٤٥  ١٩  **٠٫٦٠٤  ١٢  **٠٫٥٨٠  ٥**  
٠٫٣٩٧  ٢٧  **٠٫٥٥٧  ٢٠  **٠٫٤٦٠  ١٣  **٠٫٦٢٨  ٦*  
٠٫٤٦٩  ٢٨  **٠٫٧٢٢  ٢١  **٠٫٥٠٥  ١٤  **٠٫٦١٢  ٧**  

   ٠٫٠٥دالة عند مستوى            *٠٫٠٠١دالة عند مستوى           **٣٤=ن
اخ (ستخدمت الباحثة معادلة كرونباخثبات المقیاس ا لحساب  )Alpha Cronbachمعامل الفا كرونب

  معامل الثبات كما في الجدول التالي 
  معامل ثبات مقیاس الدافعیة لإلنجاز باستخدام معادلة ألفا كرونباخ)١٣-٣(جدول

  معامل ألفا  عدد العبارات
٠٫٩١٦  ١٠  

س                   ات ی ل الثب سابق ان معام دول ال ات      ٠٫٩١٦اويیتضح من الج ى أن ثب دل عل ة ت وھي قیم
  .المقیاس عالي

ى    تقدیر درجات مقیاس الدافعیة لإلنجاز       ة لإلنجاز إل اس الدافعی ارة  )٢٨(وصل عدد عبارات مقی عب
ل الدرجة     )٥(احتوت كل منھا على      ث تمث سلبیة، بحی ى ال ى  ) ٥(اختیارات تتدرج من اإلیجابیة إل أعل

ن      ھ)١(درجات االختیارات اإلیجابیة،بینما  ر درجة یمك ذلك تكون أكب ي أدنى درجات االختیارات وب
  ). ٢٨(كما تكون أقل درجة)١٤٠(أن تحصل علیھا الطالبة

ة     زمن التطبیق  انھم اإلجاب ادیین بإمك راد الع  لم یكن لالختبار زمن محدد للتطبیق، ولكن وجد أن األف
  .وذلك بعد إلقاء التعلیمات وحل االمثلة)د٤٥-د٣٥(في مدة تتراوح بین

   مراحل تطبیق البحث
  :حساب صدق وثبات أدوات البحث وزمن تطبیقھا

تم تطبیق االختبار التحصیلي وبطاقة المالحظة لألداء المھاري ومقیاس الدافعیة لإلنجاز على 
طالبة من طالبات الصف األول المتوسط خارج عینة   ) ٣٤( عینة استطالعیة مكونة من 

بحث وذلك للتأكد من صدق االختبارین وثباتھما والزمن المناسب عند التطبیق على عینة ال
  . البحث

  : اللقاء مع العینة االستطالعیة 
 لقرآن الكریم بمدینة مكة معمل الحاسب االلي في المتوسطة الثانیة تحفیظ ا: المكان

  .المكرمة
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  ھـ١٤٣٧ /٤ /١٤االحد : الیوم و التاریخ  

 صباحًا٨:٤٠- ٨:١٥ الساعة: الوقت .  
  : خطوات اجراء البحث

  :القیاس القبلي: أوًال
  :  االختبار التحصیلي القبلي

 ھـ٢٢/٤/١٤٣٧: االثنین الموافق: الیوم والتاریخ 

 المتوسطة الرابعة لتحفیظ القرآن الكریم: المكان 

  صباحًا٩:٠٥ – ٨:٤٠الوقت من الساعة  

 كامل عینة البحث : العینة  

 كان تواجد الطالبات في الفصل وبعد ذلك تم توزیع أوراق االختبار :إجراء االختبار 
التحصیلي ثم قامت الباحثة بالتعریف بھدف االختبار والتعلیمات الخاصة عند اإلجابة في 

دقائق وحددت الباحثة زمن اإلجابة على االختبار التحصیلي بزمن قدره ) ٥(زمن مقداره 
 . سة االستطالعیةدقیقة وذلك وفقًا لنتائج الدرا) ٢٥(

 قامت الباحثة بإجراء عملیة التصحیح وفقًا لمفتاح اإلجابة المعدة مسبقًا : تصحیح االختبار
 )١٤(ملحق

   :تطبیق بطاقة المالحظة لألداء المھاري
 ھـ ٢٢/٤/١٤٣٧: االثنین الموافق: الیوم والتاریخ 

 توسطة الرابعة لتحفیظ القرآن الكریم الم: المكان  

  صباحًا ٩:٣٥ – ٩:٠٥الوقت من الساعة  

 كامل عینة البحث : العینة 

 بعد االنتھاء من االختبار التحصیلي القبلي تم توزیع بطاقات المالحظة : إجراء االختبار
  على

 جابة في  الطالبات ثم قامت الباحثة بالتعریف بھدف االختبار والتعلیمات الخاصة عند اإل
  .دقائق) ٥(زمن مقداره 

  : تصحیح بطاقة المالحظة
  .قامت الباحثة بتصحیح بطاقات المالحظة لكل طالبة           

   :تطبیق مقیاس الدافعیة لإلنجاز قبلیًا
 ھـ ٢٢/٤/١٤٣٧: االثنین الموافق: الیوم والتاریخ 

 متوسطة الرابعة لتحفیظ القرآن الكریم ال: المكان  

  صباحًا ١٠:٢٠ – ٩:٣٥الوقت من الساعة  

 كامل عینة البحث : العینة 
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 بعد االنتھاء من بطاقة المالحظة في القیاس القبلي تم توزیع مقیاس الدافعیة : إجراء االختبار
ت الخاصة عند لإلنجاز على الطالبات ثم قامت الباحثة بالتعریف بھدف االختبار والتعلیما

 .دقائق) ٥(اإلجابة في زمن مقداره 

 قامت الباحثة بإجراء عملیة التصحیح وفقًا لمفتاح اإلجابة المعد : تصحیح االختبار
  )١٤(ملحق

  :تطبیق البحث: ثانیًا
  بعد االنتھاء من إجراء القیاس القبلي لالختبار التحصیلي وبطاقة المالحظة لألداء المھاري

نجاز وتقسیم عینة البحث إلى مجموعتین أحدھما تجریبیة واألخرى ومقیاس الدافعیة لإل
  .ضابطة حسب التكافؤ بینھما تم تطبیق البحث

  : المجموعة التجریبیة
  قامت الباحثة بتجھیز معمل الحاسب في المتوسطة الرابعة لتحفیظ القرآن الكریم بھدف

على العینة ) iPad(تدریس الوحدة الدراسیة من مادة الحاسب اآللي باستخدام االیباد 
طالبة ثم قامت بتطبیقھا في خمسة لقاءات في معمل الحاسب ) ٦٠(التجریبیة وعددھن 

  : اآللي كما یلي
  : ولاللقاء األ
 ھـ٢٨/٤/١٤٣٧األحد : الیوم والتاریخ  

  صصباحًا ١٠:٣٠ – ٩:٤٥الوقت من الساعة 

 صباحًا وتأكدت من وجود ) ٧(كان تواجد الباحثة في المدرسة منذ الساعة : جراءاإل
البرمجیات مثبتھ على الجھاز وتعمل بشكل سلیم، وتأكدت من وجود االنترنت وبدأت 

في الوحدة ) iPad(ثم بدأت في استخدام االیباد ) iPad(باد الباحثة بالتمھید الستعمال االی
 .الرابعة من مادة الحاسب اآللي للصف األول المتوسط

 : اللقاء الثاني
 ھـ٥/١٤٣٧/ ٥: األحد: الیوم والتاریخ 

  صباحًا ١٠:٣٠ – ٩:٤٥الوقت من الساعة  

 تخدام االیباد كان تواجد الباحثة والطالبات في وقت الحصة، ثم بدأت في اس: االجراء
)iPad ( لمراجعة الدرس السابق وفي عرض الدرس الثاني من الوحدة الرابعة في مادة

 .الحاسب اآللي للصف األول المتوسط
 : اللقاء الثالث

 ھـ  ١٢/٥/١٤٣٧: االحد: الیوم والتاریخ  

  صباحًا ١٠:٣٠ – ٩:٤٥الوقت من الساعة 

 لحصة في المعمل المدرسي، ثم بدأت كان تواجد الباحثة والطالبات في وقت ا: جراءاإل 

 یباد في استخدام اآل)iPad ( في عرض الدرس الثالث من الوحدة الرابعة في مقرر الحاسب
 .اآللي للصف األول المتوسط
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  : اللقاء الرابع
 ھـ١٩/٥/١٤٣٧حد األ: الیوم والتاریخ  

  صباحًا ١٠:٣٠ – ٩:٤٥الوقت من الساعة 

 لبات في وقت الحصة في المعمل المدرسي، ثم بدأت في كان تواجد الباحثة والطا: االجراء
لمراجعة الدرس السابق وفي عرض التدریب األول في مقرر ) iPad(استخدام االیباد 

 .الحاسب اآللي للصف األول المتوسط
 اللقاء الخامس 

 ھـ٢٦/٥/١٤٣٧االحد الموافق : الیوم والتاریخ  

  صباحًا ١٠:٣٠ – ٩:٤٥الوقت من الساعة 

 كان تواجد الباحثة والطالبات في وقت الحصة في المعمل المدرسي، ثم بدأت في :جراءاإل 
لمراجعة الدرس السابق وفي عرض التدریب الثاني من الوحدة ) iPad(استخدام االیباد 

 .الرابعة في مادة الحاسب اآللي للصف األول المتوسط
 : المجموعة الضابطة

مجموعة الضابطة في تدریس وحدات مقرر الحاسب تم اتباع الطریقة التقلیدیة في تدریس ال  
لقاءات في الفصل الدراسي في المتوسطة الرابعة لتحفیظ القرآن ) ٥(اآللي المختارة، وذلك في 

  : طالبة وكانت كما یأتي) ٦٠(الكریم وعددھن 

  األولاللقاء :  

 ھـ٢٨/٤/١٤٣٧االحد : الیوم والتاریخ  

  صباحًا ١١:٤٥ – ١١الوقت من الساعة 

 تدریس طالبات الصف األول المتوسط الوحدة الرابعة من مقرر الحاسب اآللي  : جراءاإل
 بالطریقة التقلیدیة القائمة على النقاش و الحوار

  : اللقاء الثاني
 ھـ٥/١٤٣٧/ ٥االحد : الیوم والتاریخ 

  صباحًا ١١:٤٥– ١١الوقت من الساعة  

 اسیة الرابعة من مقرر الحاسبتدریس الطالبات الدرس الثاني من الوحدة الدر: جراءاإل 
 : اللقاء الثالث 
 ھـ  ١٢/٥/١٤٣٧االحد : الیوم والتاریخ  

  صباحًا ١١:٤٥– ١١الوقت من الساعة   

 تدریس الدرس الثالث من الوحدة الرابعة في مقرر الحاسب اآللي: جراءاإل. 
 : اللقاء الرابع

 ھـ١٩/٥/١٤٣٧االحد : الیوم والتاریخ  
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  صباحًا ١١:٤٥ – ١١الوقت من الساعة   
 تدریس الطالبات الوحدة الرابعة الدرس الرابع بالطریقة التقلیدیة القائمة على النقاش : جراءاإل

 اللقاء الخامس
  ھـ٢٦/٥/١٤٣٧االحد الموافق : الیوم والتاریخ  

  صباحًا ١١:٤٥– ١١الوقت من الساعة  

 اسب اآللي تدریس الطالبات الوحدة الرابعة الدرس الخامس من مقرر الح: جراءاإل. 
  القیاس البعدي : ثالثًا

تم التطبیق البعدي لالختبار التحصیلي ومقیاس الدافعیة لإلنجاز وبطاقة المالحظة لألداء            
المھاري لطالبات الصف األول المتوسط في المتوسطة الرابعة لتحفیظ القرآن الكریم لكامل عینة 

  :البحث وفق اإلجراءات التالیة
  :  تبار التحصیلي البعدي تطبیق االخ

 ھـ ٢٨/٥/١٤٣٧الثالثاء : الیوم والتاریخ  

  صباحًا٩:٠٥ – ٨:٤٠الوقت من الساعة  

 تواجدت الطالبات في الفصل الدراسي ثم تم توزیع االختبار التحصیلي ثم بعد: االجراء 
قدره  ذلك قامت الباحثة بالتعریف بھدف االختبار والتعلیمات الخاصة باإلجابة علیھ في زمن 

 . دقیقة) ٢٥(دقائق، ثم حددت الباحثة زمن اإلجابة على االختبار بزمن قدره ) ٥(

 ١٤(ملحق(تم تصحیح االختبار وفقًا لنموذج اإلجابة المعد لذلك : تصحیح االختبار(( 
  تطبیق بطاقة المالحظة لألداء المھاري البعدي 

 ھـ٢٨/٥/١٤٣٧الثالثاء : الیوم والتاریخ  

  صباحا ٩:٣٥- ٩:١٠الوقت من الساعة  

 تواجدت الطالبات في المعمل الدراسي ثم تم توزیع بطاقة المالحظة لألداء : جراءإلا
المھاري ثم بعد ذلك قامت الباحثة بالتعریف بھدف البطاقة والتعلیمات الخاصة باإلجابة 

  . دقیقة) ٢٥(علیھ ، ثم حددت الباحثة زمن اإلجابة على االختبار بزمن قدره 
 :الدافعیة لإلنجاز البعديتطبیق مقیاس 

 ھـ٢٨/٥/١٤٣٧الثالثاء : الیوم والتاریخ 

  صباحًا١٠:٢٠ – ٩:٣٥الوقت من الساعة  

 بعد االنتھاء من االختبار التحصیلي وبطاقة المالحظة لألداء المھاري البعدي : جراءاإل 
ف االختبار تم توزیع مقیاس الدافعیة لإلنجاز الدراسي ثم بعد ذلك قامت الباحثة بالتعریف بھد

دقائق، ثم حددت الباحثة ) ٥(والتعلیمات الخاصة باإلجابة علیھ وكیفیة ملئ البیانات في  زمن قدره 
 دقیقة ) ٤٥(زمن اإلجابة على االختبار بزمن قدره 

  تم تصحیح االختبار وفقًا لنموذج اإلجابة المعد لذلك :تصحیح االختبار
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ب     دء التجری ل ب رات قب ل     ضبط المتغی ر العوام ب ألث ائج وتجن المة النت ى س ة عل ن الباحث ًا م حرص
ة       الل معرف ن خ ة م ق التجرب ل تطبی ضابطة قب ة وال وعتین التجریبی افؤ المجم بط تك ة،تم ض الدخیل

 .الوصف االحصائي لمتغیر العمر ومستوى التحصیل والدافعیة لإلنجاز
دء      تم  أوًال ضبط متغیر العمر      ل ب ي اإلدارة قب معرفة أعمار الطالبات من خالل سجالتھم المدرسیة ف

دول        " ت"ثم استخدم اختبار   التجریب، ة، والج دء التجرب ل ب ین المجموعتین قب روق ب ة الف -٣(لمعرف
  یوضح ذلك )١٤

التوصیف االحصائي لعینة البحث الكلیة والمجموعة الضابطة والتجریبیة في متغیر )١٤- ٣(جدول
   بدء تطبیق التجربةالعمر قبل

المعلومات 
   االحصائیة   

  المجموعات

بي
سا

لح
ط ا

وس
ال

ري  
عیا

الم
ف 

حرا
الن

ا
  

یط
وس

ال
وال  

من
ال

  
دى

الم
  

ل 
أق

مة
قی

مة  
 قی

لى
أع

اء  
تو

الل
ل ا

عام
م

  

واء
اللت

ي ل
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معی
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اء
خط

ال
  

طح
تفل

 ال
مل

معا
  

طح
تفل

 لل
ري

عیا
الم

ء 
طا

لخ
ا

  

  ٠٫٣٧٠٫٤٣ ٠٫٢٢١  ٠٫٠٩  ١٤  ١٢  ٢  ١٣  ١٣  ٠٫٥٩ ١٣٫٢  ١٢٠= المجموعة الكلیة ن

٠٫٤٣٠٫٦٠٨  ٠٫٣٠٩  ٠٫٠٨  ١٤  ١٢  ٢  ١٣  ١٣  ٠٫٥٧  ١٣٫٢  ٦٠=المجموعة التجریبیةن

  ٠٫٢٨٠٫٦٠  ٠٫٣٠  ٠٫٠٧  ١٤  ١٢  ٢  ١٣  ١٣  ٠٫٦  ١٣٫١  ٦٠=المجموعة  الضابطةن

             
واء    )١٤-٣(یتضح من جدول               أن بیانات المجموعتین موزعة اعتدالیًا وفقًا لقیم معاملي االلت

ة البحث              راد عین ى تجانس أف دل عل ا ی ا، مم والتفلطح ومقارنًة بمعامل الخطاء القیاسي الخاص بھم
   ویظھر الجدول التالي.ي متغیر السنالكلیة والمجموعتین ف

 لتكافؤ المجموعتین الضابطة والتجریبیة في Levene's Testاختبار لیفن )  ١٥- ٣(جدول
  متغیر العمر

  درجة الحریة ت  Levene's Testاختبار لیفن   المتغیر
  مستوى الداللة  ف

  العمر
٠٫٥٨٢  ٠٫٣٠٤  

١١٨  ١٫٠٨  

  
یفن                ار ل ة الختب ستوى الدالل سابق أن م دول ال ن الج د م  Levene'sTestنج

ساوي ن  )٠٫٥٨٢(ی ر م ي أكب ر      ) ٠٫٠٥ (وھ ي متغی ستین ف وعتین متجان د أن المجم الي نج وبالت
  ).م٢٠٠٨لفتاح،عبد ا(العمر
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  .التكافؤ في المجموعتین من االختبار التحصیلي وبطاقة المالحظة والدافعیة لإلنجاز/ ثانیًا
  الوصف االحصائي لعینة البحث الكلیة قبل تطبیق التجربة)١٦- ٣(جدول

                   المتغیرات
  المعالجة اإلحصائیة

  درجة دافعیة اإلنجاز  درجة بطاقة المالحظة  درجة االختبار التحصیلي

  ٧٣٫٣  ١٢٫٦ ٢٫٠٥  الوسط الحسابي

  ٢٠٫٠٨  ٢٫٢١ ١٫٢٨٥  االنحراف المعیاري
  ٧٦  ١٢ ٢  الوسیط

  ٥٠  ١٠ ٣  المنوال
  ٨٤  ٧ ٥  المدى

  ٢٨  ١٠ ٠٫٠  أقل قیمة

  ١١٢  ١٧ ٥  مةأعلى قی
  ٠٫٣٢٩  ٠٫٥٧٢  ٠٫٠٨٣  معامل االلتواء

  ٠٫٢٢١  ٠٫٢٢١  ٠٫٢٢١  الخطاء المعیاري لاللتواء

  ٠٫٨٣٣  ٠٫٨٣٤  ٠٫٨٣  معامل التفلطح
  ٠٫٤٣٨  ٠٫٤٤٣٨  ٠٫٤٣٨  الخطاء المعیاري للتفلطح

  ١٢٠=ن *
دول               ن ج ر م املي ا       )١٦-٣(یظھ یم مع ًا لق دالیًا وفق ة اعت ة موزع ات العین واء  أن بیان اللت

ة البحث        والتفلطح مقارنة بمعامل الخطاء القیاسي الخاص بكل منھما مما یدل على تجانس أفراد عین
  .الكلیة في متغیرات البحث

  الوصف االحصائي لعینة البحث الضابطة قبل تطبیق التجربة)١٧- ٣(جدول
                    المتغیرات

  المعالجة اإلحصائیة
درجة االختبار 

  التحصیلي
درجة بطاقة 

  المالحظة
درجة دافعیة 

  اإلنجاز
  ٦٦٫٠١٦  ١٢ ٢٫٠٦  الوسط الحسابي

  ٢٠٫٤٤  ١٫٩ ١٫٢٣٣  االنحراف المعیاري
  ٦٣٫٥٠  ١١ ٢  الوسیط
  ٥٠  ١١ ٢  المنوال
  ٨٤  ٧ ٥  المدى
  ٢٨  ١٠ ٠٫٠  مةأقل قی

  ١١٢  ١٧ ٥  أعلى قیمة
  ٠٫١٢٩  ١٫١٣٥  ٠٫١٥  معامل االلتواء

  ٠٫٣٠٩  ٠٫٣٠٩  ٠٫٣٠٩  الخطاء المعیاري لاللتواء
  ٠٫٦٧٩  ٠٫٤٠٧  ٠٫٦٣٣  معامل التفلطح

  ٠٫٦٠٨  ٠٫٦٠٨  ٠٫٦٠٨  الخطاء المعیاري للتفلطح
  ٦٠=ن *
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دول                 ن ج ضح م دال )١٧-٣(یت ة اعت ة موزع ات العین واء  أن بیان ل االلت یم معام ًا لق یًا تبع
راد           انس أف ى تج دل عل ا ی ا مم اص بكالھم ي الخ اء القیاس ل الخط ة بمعام تفلطح مقارن ل ال ومعام

  .المجموعة الضابطة في متغیرات البحث

  الوصف االحصائي لعينة البحث التجريبية قبل تطبيق التجربة)١٨-٣(جدول
  المتغیرات                        

  المعالجة اإلحصائیة 
درجة االختبار 

  التحصیلي
درجة بطاقة 

  المالحظة
درجة دافعیة 

  اإلنجاز
  ٨٠٫٦٣  ١٣٫٢ ٢٫٠٥  الوسط الحسابي

  ١٦٫٩٤  ٢٫٣٤ ١٫٣٤  االنحراف المعیاري
  ٨٥  ١٣ ٢  الوسیط

  ٨٢  ١٠ ٣  والالمن
  ٧٩  ٧ ٥  المدى

  ٣٣  ١٠ ٠٫٠  أقل قیمة
  ١١٢  ١٧ ٥  أعلى قیمة

  ٠٫٨٩٨  ٠٫١١  ٠٫٠٣٦  معامل االلتواء
  ٠٫٣٠٩  ٠٫٣٠٩  ٠٫٣٠٩  الخطاء المعیاري لاللتواء

  ٠٫٢٤٧  ١٫١٢٨  ٠٫٩٨  معامل التفلطح
  ٠٫٦٠٨  ٠٫٦٠٨  ٠٫٦٠٨  الخطاء المعیاري للتفلطح

  ٦٠=ن *
تفلطح      أن بیانات ال)١٨-٣(جدولیتضح من   ل ال واء ومعام یم معامل االلت عینة موزعة اعتدالیًا تبعًا لق

ي       ة ف مقارنة بمعامل الخطاء القیاسي الخاص بكالھما مما یدل على تجانس أفراد المجموعة التجریبی
  .متغیرات البحث

داللة الفروق بني اموعة التجريبية واموعة الضابطة يف متغريات البحث قبل )١٩-٣(جدول
   التجربةتطبيق

المتوسط   المعالجة اإلحصائیة
  الحسابي

االنحراف 
درجة   تقیمة  المعیاري

  الحریة
مستوى 
  الداللة

  ١٫٣  ٢٫٠٥  تحصیل المجموعة التجریبیة
  ٠٫٩  ١١٨  ٠٫٠٧  ١٫٢٣  ٢٫٠٦  تحصیل المجموعة الضابطة

  ١٫٩٣  ١٢   للتجریبیةبطاقة المالحظة
  ٠٫١  ١١٨  ٠٫٠  ١٫٩٣  ١٢  للضابطةبطاقة المالحظة 

  ١٦٫٩  ٨٠٫٦٣  دافعیة المجموعة التجریبیة
  ٠٫٠  ١١٨  ٤٫٢٦  ٢٠٫٤٤  ٦٦٫٠١  دافعیة المجموعة الضابطة

     ١٢٠= ن*
  .عدم وجود فرق ذو داللة معنویة بین المجموعتین)١٩-٣(جدولیظھر من ال
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   .املتوسط احلسايب لدرجة حتصيل اموعتني التجريبية والضابطة قبل تطبيق التجربة)١-٣(شكل

  
لدرجة بطاقة املالحظة للمجموعتني التجريبية والضابطة قبل تطبيق املتوسط احلسايب )٢-٣(شكل

  التجربة

  
املتوسط احلسايب لدرجة دافعية اإلجناز للمجموعتني التجريبية والضابطة قبل تطبيق )٣-٣(شكل

  التجربة
  :المعالجات اإلحصائیة لنتائج البحث

ق   لاستخدام الحاسب اآلليب)SPSS(االجتماعیةاإلحصائیة للعلوم   رنامج الرزم   تم استخدام ب   لتحق
    من فرضیات البحث من خالل الطرق اإلحصائیة التالیة

 حساب الفرق بین متوسطي عینتین مستقلتین ل)ت(اختبار  
 لحساب الفرق بین متوسطي عینتین مرتبطتین  )ت(اختبار 
  ²مربع معامل ایتاη االیبادتدریسي باستخدام تطبیقات أثر البرنامج ال للتحقق من حجم  
  

  :عرض النتائج ومناقشتھا
  المستخدمة في تعلیم مقرر الحاسب اآللي  االیبادعرض تطبیقات 

نص ال   ةی ات   سؤال األول للدراس ا تطبیق اد اآلم ي یب دالت ة    ق ي تنمی ساھم ف صیل  ت ستوى التح  م
ة؟    ة المكرم ي بمك ب اآلل رر الحاس ي مق ط ف صف األول المتوس ات ال از لطالب و اإلنج ة نح  والدافعی

     :التعلیمیة وھي كما یلي  االیباددمت الباحثة بعض تطبیقات ولإلجابة السؤال استخ
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  ت المساعدة للمعلمة التطبیقا أوال
 Mirroring جھاز الحاسب اآللي ل االیبادأیام فقط یسمح بنقل شاشة )٧(برنامج مجاني لمدة.  

slide shark    ة ات العروض التقدیمی ى   PowerPoint من البرامج الممیزة جدًا في عرض ملف  عل
    دون  أي اختالفPowerPoint و كانت عن طریق العروض التقدیمیةكما ل یباداآل

 stage  إلى كامیرا وثائقیة نعرض من خاللھ صور االنشطة االیباد یحول   
Teacher kit  ابھن  ت عتبر دفتر متابعة للمعلمة من حیث رصد درجات الطالبای وحضورھن وغی

  .ومشاركاتھن
Gulf talk   یقدم ھذا التطبیق إمكانیة عمل برنامج تلفزیوني حواري خاص بك،عبر تسجیل صوت

  المستخدم 
 Quiz Maker     ا ة لھ اح اإلجاب ى      یضع المعلم االسئلة، ویضع مفت ة عل ن اإلجاب ة م تمكن الطالب وت

  السؤال 
  ثانیًا التطبیقات المساعدة للمتعلم 

  Mind map   ة ة العربی دعم اللغ ن إدراج أشكال    . برنامج مجاني لرسم الخرائط الذھنیة ی ك م یمكن
 كصورة على الجھاز ومشاركتھا في األجھزة  رئیسیة وأشكال فرعیة، كما یمكنك من حفظ الخریطة        

  .األخرى
    االیباد ي المجانیة لمعرفة معاني الكلمات علىأحد برامج القاموس العرب القاموس

  Tap Rouletteبرنامج یمكن من اجراء قرعة بین مجموعة من الطالبات.  
Near podي  أداة تعاون بین المع عبارة عن س الوقت لمة و الطالبات ف سم ،نف شاء عر  ح وی وض بإن

  .اتلبا الطتقدیمیة تفاعلیة، ویتم متابعة تقدم
  

   ثانیًا عرض ومناقشة نتائج الفرضیة األولى
ي            ا یل ى م ى عل یة األول صت الفرض رق ذ: ن د ف ستوى  ال یوج د م صائیة عن ة إح و دالل

ة ین متو)٠٫٠٥≤α(دالل ات        ب ي درج ضابطة ف ة وال وعتین التجریبی ات المجم ات طالب طي درج س
  . لدى طالبات الصف األول المتوسطاالختبار التحصیلي

    عرض نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجریبیة في متغیر التحصیل

عة داللة الفروق بین متوسطي درجات االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجمو)٢٠- ٤(جدول
  بعد تطبیق التجربة) مستوى التحصیل(التجریبیة في متغیر 

المتوسط  المعالجة اإلحصائیة
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

الخطاء 
المعیاري 
 للمتوسط

درجة  تقیمة
 الحریة

مستوى 
 الداللة

مربع 
 ایتا

  ٠٫١٧٣  ١٫٣٤٥  ٢٫٠٥  االختبار القبلي
  ٢٣٫٠٤٩٠٫٩  ٠٫١٩٣  ١٫٥٠١  ٨٫١٣  األختبار البعدي

  ٠٫٣٠  ٢٫٣٤  ١٣  أداءالمھارة القبلي
٢٣٫٣٤٤  ٠٫٤٤  ٣٫٤٨  ٢٥  أداءالمھارة البعدي

٠٫٠٠  ٥٩  
٠٫٩  

     ٦٠=ن
ن   ر م دول  یظھ دي      )٢٠-٤(ج ار البع ي واالختب ار القبل ین االختب روق ب ة الف ح دالل ذي یوض ال

  االیباد تطبیقات  بعد تطبیق تجربة التعلیم باستخدام مستوى التحصیل للمجموعة التجریبیة في متغیر     
ر              ي متغی ارین ف صالح ا مستوى التحصیل  وجود فرق ذو داللة معنویة بین متوسطي االختب اس   ل لقی

ة  رت قیم ث ظھ دي بحی سوب)ت(البع ة ) ٢٣٫٠٤=(ةالمح ستوى دالل د م ان المتو) ٠٫٠٥(عن ط وك س
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ة    ل التجرب ة المتوسطة الحس       )٢٫٠٥٠٠=(الحسابي للعینة قب ن قیم ل م ة أق د  ت وھي قیم ق  ابي بع طبی
ن المتوسط   )١٣=( القبليلبطاقة المالحظةوالمتوسط الحسابي )٨٫١٣٣=(التجربة حیث أصبح   اقل م

د       ة   الحسابي لالداء المھاري بع ق التجرب أثیر           ٢٥= تطبی م الت م حساب حج روق ت ذه الف ن ھ د م وللتأك
ین     )ت( من خالل قیمة االیبادباستخدام مربع ایتا الستخدام تطبیقات      روق ب ن الف متوسطي  الناتجة ع

د       ي والبع ق القبل ة للتطبی ة التجریبی ات المجموع ات طالب ساوي درج ي ت ي ،)٠٫٩(ي وھ ة  وف بطاق
  )م٢٠٠٠عفانة ،(حیث یمكن تفسیرھا كما یلي)٠٫٩(المالحظة

 ٠٫٠١(یكون حجم التأثیر صغیرًا إذا كان ²η> ٠٫٠٦(  
 ٠٫٠٦(كون حجم التأثیر متوسطًا إذا كانی ²η> ٠٫١٤( 
 ٠٫١٤(یكون حجم التأثیر كبیرًا إذا كان ²η( 

  

  املتوسط احلسايب لدرجة مستوى التحصيل للمجموعة التجريبية قبل وبعد التجربة)٤-٤(كلش

  المتوسط الحسابي لدرجة بطاقة المالحظة للمجموعة التجریبیة قبل وبعد التجربة)٥-٤(شكل
وفر فرصة تعلیمیة ی االیبادوترجع الباحثة ھذه النتیجة إلى أن استخدام تطبیقات 

تعلمیة غنیة بالمعلومات مما یؤدي إلى اتساع مداركھن من خالل تنوع إخراج المحتوى 
وفر جو من المتعة والتشویق ت  ووالتعلم الذاتيبة بالبحث وإتاحة الفرصة للطالالتعلیمي 

وتشجیع العمل الجماعي ووسیلة تحفیز للطالبات على استخدام التقنیة في التعلیم ویعتبر نمطًا 
 وتتفق ھذه النتیجة مع ما ذكرتھ تربویًا حول نموذج المتعلم المستكشف

(Henderson,2012)اللوحي أداة مفیدة للتعلم لما  الحاسوب جھاز   حیث ترى أن استخدام
  .والتعاونیة للمشاركة ودعمھ النقل وسھولة  الحجم مثل ممیزات یتمیز بھ من

   مستوى التحصیلعرض نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في متغیر 

داللة الفروق بین متوسطي درجات االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة )٢١- ٤(جدول
  بعد تطبیق التجربة)مستوى التحصیل(الضابطة في متغیر 

المعالجة 
 اإلحصائیة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

الخطاء المعیاري 
درجة  قیمةت للمتوسط

 الحریة
مستوى 
 الداللة

  ٠٫١٥٩  ١٫٢٣  ٢٫٠٦٦  االختبار القبلي
  ٠٫١٦  ١٫٢٤٨  ٥٫٠٣٣  االختبار البعدي

١٤٫٧
١  

ة أداء المھار
  ٠٫٢٤٩  ١٫٩٣  ١٢٫٠٣  القبلي

  ٠٫٤٩٤  ٣٫٨٣  ٢١٫٦٨أداء المھارة 

١٧٫٦
٩  

٠٫٠٠  ٥٩  
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  البعدي

       ٦٠=ن
ن    دولیظھر م ر       )٢١-٤(ج ي متغی ارین ف ین االختب ة ب ة معنوی رق ذو دالل ستوى وجود ف م

ن   )٢٫٠٦٦(الختبار القبلي للمجموعة الضابطة وبلغت قیمة المتوسط الحسابي ل التحصیل ل م وھي أق
ط  ة المتوس سابي لالقیم غ    الح ي تبل دي الت ار البع ة )٥٫٠٣٣(ختب ت قیم ر  )ت(وبلغ سوبة لمتغی المح

صیل ستوى التح ة  )١٤٫٧١=(م ط درج ة متوس رت قیم ا وظھ ة  كم ة المالحظ ي بطاق  القبل
ساوي  ن درجة    )١٢٫٠٣(ت ل م ة المالحظة  و ھي أق دي بطاق ة ،و)٢١٫٦٨( البع ت قیم ألداء )ت(بلغ ل

ة)١٧٫٦٩(اريالمھ ة الحری ع)٥٩(ودرج دم    و ترج م تق ة تعل ى أن أي طریق ة إل ذه النتیج ة ھ  الباحث
ى        مستوى التحصیل  معلومة للطالبة تؤثر على مستوى        ة إل ن طریق ف م سبة تختل ن بن ي ولك  المعرف

  .أخرى

  

   للمجموعة الضابطة قبل وبعد التجربةمستوى التحصيلاملتوسط احلسايب لدرجة )٦-٤(شكل

  
  للمجموعة الضابطة قبل وبعد التجربةبطاقة املالحظة املتوسط احلسايب لدرجة )٧-٤(شكل

    المجموعة الضابطةیة و التجریبمقارنة نتائج القیاس البعدي للمجموعة

مستوى داللة الفروق بني متوسطي درجات اموعة التجريبية والضابطة يف متغري )٢٢-٤(جدول
  تطبيق التجربة بعدالتحصيل

وسط المت  المعالجة اإلحصائیة 
  لحسابيا

االنحراف 
درجة   تقیمة  المعیاري

  الحریة
مستوى 

  لداللةا
مربع 

  ایتا
ة  صیل المجموع تح

  ١٫٥٠  ٨٫١٣  التجریبیة

ة  صیل المجموع تح
  ١٫٢٤  ٥٫٠٣  الضابطة

٠٫٥٧  ١١٤٫٢  ١٢٫٣  

ة   ة المالحظ بطاق
  ٣٫٤٨  ٢٥  للتجریبیة

ة   ة المالحظ بطاق
  ٣٫٨  ٢١  للضابطة

١١٨  ٦٫١٣  

٠٫٠  

٠٫٢٤  
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  ١٢٠=ن

  املتوسط احلسايب لدرجة مستوى التحصيل للمجموعة الضابطة والتجريبية )٨-٤(شكل
   بعد تطبيق التجربة

ن               ر م دولالیظھ ین المج   )٢٢-٤(ج صائیة ب ة إح رق ذو دالل ود ف ة  وج وعتین التجریبی م
ة الم   رت قیم ث ظھ ة حی ة التجریبی صالح المجموع ضابطة ل ة  وال سابي للمجموع ط الح توس

مستوى  لمتغیر ) ٥٫٠٣(لمتوسط الحسابي للمجموعة الضابطةوھي أكبر من قیمة ا )٨٫١٣(التجریبیة
صیل ة    وعند ال،التح د قیم رق وج ذا الف ة ھ ن دالل شف ع سوبة)ت(ك ة  )١٢٫٣(المح ة درج وقیم

ة ة        )١١٤٫٢(الحری وعتین التجریبی ین المجم ة ب ة معنوی رق ذو دالل ود ف دول وج ح الج ا ووض كم
ي   ضابطة ف ة  وال ة المالحظ ة الم   بطاق رت قیم ة وظھ ق التجرب د تطبی ة   بع ط الحسابي للمجموع توس

ة ض      )٢٥(التجریبی ة ال سابي للمجموع ط الح ة المتوس ن قیم ر م ي أكب ت  )٢١(ابطةوھ ر وبلغ لمتغی
ة  سوبة )ت(قیم ا  و)٦٫١٣١(المح ع ایت تخدام مرب أثیر باس م الت ساب حج م ح روق ت ذه الف ن ھ د م للتأك

ات   تخدام تطبیق ة  االیبادالس تخدام قیم ات    )ت(باس ات طالب طي درج ین متوس روق ب ن الف ة ع الناتج
 بین متوسط درجات الطالبات في مستوى التحصیل المجموعة التجریبیة في التطبیق البعدي الختبار       

ا   المجموعتین التجریبیة والضا  ع ایت ة مرب دي    )٠٫٥٧(²ηبطة فقد بلغت قیم ق البع ي التطبی ة  ،وف لبطاق
ا  المالحظة   ع ایت ة مرب ت قیم ات    )٠٫٢٤(²ηبلغ تخدام تطبیق ى أن اس دل عل ة ت ذه القیم اد،وھ في  االیب

  التعلیم لھ فاعلیة كبیرة

  

   للمجموعة الضابطة والتجريبية بعد  التجربةلبطاقة املالحظةاملتوسط احلسايب )٩-٤(شكل

 تفوق نتائج الدراسة  حیث أظھرت)Fisher,2013( دراسةھذه النتیجة مع ما ذكرتھ وتتفق 
ى  اللوحي الحاسوب ول  الحاسوب  عل ي  المحم سھیل  ف اوني   ت ل التع ین  العم ھ  نظراً  الطالب  ب  لحجم
ة  ھ  وواجھ ي  تفاعل ة  للطالب  سھلت  الت م  شاشات  رؤی س الحاسوب   زمالئھ ذلك   بعك  المحمول ، ك
سابقة للبحث       البیانیة للرسوم تطبیقات من متنوعة ةمجموع على احتوائھ ائج ال ة أن النت رى الباحث وت

ات            ة استخدام تطبیق ى فاعلی دت عل اد الحالي التي أك ى   االیب ى    مستوى التحصیل   عل ن یرجع إل  یمك
   األسباب التالیة

ا      االیباد اعتماد تطبیقات    .١ ة   على التعلیم المتمركز حول الطالبة، بحیث تحتوي على تطبیق ت تفاعلی
 . القیام بعملیات مختلفة من البحثالطالبة علىتساعد 

 .رصة للطالبة للوصول إلى المعلومةخالل توفیر الفوفر المرونة والفردیة في التعلم من ت .٢
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ات              .٣ ى معلوم ددة والحصول عل ف الوسائط المتع ن خالل توظی وى م تنوع طرق عرض المحت
 .إثرائیة

 .جابة علیھا وربط المعلومات ببعضھاساعد الطالبة على طرح األسئلة واإل .٤
ات             .٥ ة الطالب ارة دافعی ى إث وجود مقدمة مشوقة ومحفزة للطالبات في بدایة كل درس مما ساعد عل

 نحو تنفیذ األنشطة المطلوبة 
ا           .٦ ة مم ات الخرائط الذھنی ن خالل تطبیق یمكن للطالبة تلخیص محتوى الدرس في نھایة الحصة م

 .یؤدي إلى تثبیت المعلومة

     عرض ومناقشة نتائج الفرضیة الثانیة:ثًاثال
ى  ة عل یة الثانی صت الفرض رق ذ ن د ف ة  ال یوج ستوى دالل د م صائیة عن ة إح ین )٠٫٠٥≤α(و دالل ب

اس الد                 دي لمقی ق البع د التطبی ضابطة عن ة وال ات المجموعتین التجریبی ة  متوسطي درجات طالب افعی
ى         لإلنجاز لدى طالبات الصف األول المتوسط وفي ضوء اإلجراءات التي اتبعتھا الباحثة توصلت إل

   النتائج التالیة

  عرض نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجریبیة في متغیر الدافعیة لإلنجاز.١

للمجموعة   البعديداللة الفروق بین متوسطي درجات االختبار القبلي واالختبار)٢٣- ٤(جدول
  قبل تطبیق التجربة)الدافعیة لإلنجاز(بیة في متغیر التجری

المعالجة 
 اإلحصائیة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

الخطاء المعیاري 
درجة  تقیمة للمتوسط

 الحریة
مستوى 
 الداللة

مربع 
 ایتا

  ٢٫١٨  ١٦٫٩٤  ٨٠٫٦٣٣  االختبار القبلي
  ٠٫٨٥  ٠٫٠٠  ٥٩  ١٨٫٥٧  ٠٫٩٢٣  ٧٫١٥٦  ١٢٥٫٠٣  لبعدياالختبار ا

      ٦٠=ن
ة              )٢٣-٤(جدولالیظھر من              ر الدافعی ي متغی ارین ف ین االختب ة ب ة معنوی رق ذو دالل وجود ف

ة المتوسط ال         ي   لإلنجاز لصالح القیاس البعدي حیث بلغت قیم ار القبل وھي  )٨٠٫٦٣٣(حسابي لالختب
دي الخت      ار الداف قیمة أقل من قیمة المتوسط الحسابي البع غ    ب ي تبل ة لإلنجاز والت ث  )١٢٥٫٠٣(عی بحی

ة   )١٨٫٥٧(لمحسوبة لمتغیر الدافعیة لإلنجاز   ا)ت(بلغت قیمة  ة   ) ٠٫٠٥(عند مستوى دالل ودرجة حری
ة η ² تم حساب حجم التأثیر باستخدام مربع ایتا و).٥٩(تساوي روق    وباستخدام قیم ن الف ت الناتجة ع

ة التجریب  ات المجموع ات طالب طي درج ین متوس ا ب ع ایت ة مرب د أن قیم ة  وج ساويη ²ی =( ت
   . االیبادوھذه القیم تدل على تأثیر كبیر جدًا لتعلیم مقرر الحاسب اآللي باستخدام تطبیقات )٠٫٨٥

  
  

المتوسط الحسابي لدرجة الدافعیة لإلنجاز للمجموعة التجریبیة قبل وبعد )١٠-٤(شكل
  التجربة
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  جموعة الضابطة في متغیر الدافعیة لإلنجاز عرض نتائج االختبار القبلي والبعدي للم .١

دول ة     )٢٤-٤(ج دي للمجموع ار البع ي واالختب ار القبل ات االختب طي درج ین متوس روق ب ة الف دالل
  بعد تطبیق التجربة)الدافعیة لإلنجاز(الضابطة في متغیر 

المعالجة 
 اإلحصائیة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

الخطاء 
المعیاري 
 للمتوسط

ةقیم
 ت

درجة 
 الحریة

مستوى 
 الداللة

  ٢٫٦٢  ٢٠٫٤٤  ٦٦٫٠١  االختبار القبلي
  ١٫٧  ١٣٫٨٥  ٩٥٫٣٥  االختبار البعدي

١٠٫٥
٠٫٠٠  ٥٩  ٧  

       ٦٠=ن
ت            )٢٤-٤(من جدول  ة لإلنجاز وكان ر الدافعی ي متغی ارین ف ین االختب ة ب ة معنوی رق ذو دالل وجود ف

ي   ار القبل سابي لالختب ط الح ة المتوس ي )٦٦٫٠١(قیم ار   وھ ط االختب ة متوس ن قیم ل م ة أق قیم
ساوي        )٩٥٫٣٥(البعدي ة ت ة درجة الحری ت قیم ة   )٥٩(وكان ر   )ت(بحیث ظھرت قیم المحسوبة لمتغی

  )٠٫٠٥(عند مستوى داللة )١٠٫٥٧(الدافعیة لإلنجاز
   

  يظهر

  المتوسط الحسابي لدرجة الدافعیة لإلنجاز للمجموعة الضابطة قبل وبعد التجربة)١١-٤(شكل
  
    ة نتائج القیاس البعدي للمجموعتین التجریبیة والضابطة مقارن. ٣ 

دول ر     )٢٥-٤(ج ي متغی ضابطة ف ة وال وعتین التجریبی ات المجم طي درج ین متوس روق ب ة الف دالل
  دافعیة اإلنجاز بعد تطبیق التجربة

ة  المعالج
 اإلحصائیة

ط  المتوس
 الحسابي

راف  االنح
ة  تقیمة المعیاري درج

 الحریة
ستوى  م

 الداللة
ع  مرب

 ایتا
  ٧٫١٥٦  ١٢٥٫٠٣  التجریبیة 
  ١٣٫٨٥  ٩٥٫٣٥  الضابطة 

١٤٫٧
٠٫٦٤٨  ٠٫٠٠  ١١٨  ٤٦  

        ١٢٠=ن
ن                 ضح م دولویت ة   )٢٥-٤(ج ات المجموع طي درج ین متوس روق ب ة الف اص بدالل الخ

از ح    ة لإلنج ر الدافعی ي متغی ضابطة ف ة ال ة والمجموع سابي  یالتجریبی ط الح ة المتوس ت قیم ث بلغ
ة ا از  للمجموع ة لإلنج ة الدافعی ة لدرج سابي    )١٢٥٫٠٣(لتجریبی ط الح ة المتوس ن قیم ر م ي أكب وھ

ین      م)٩٥٫٣٥(دافعیة اإلنجاز للمجموعة الضابطة لدرجة   ة ب ة معنوی رق ذو دالل ما یدل على وجود ف
صالح الم   ضابطة ل ة وال وعتین التجریبی ت   المجم ة،حیث بلغ ة التجریبی جموع

أثیر         ).١١٨( ودرجة حریة )١٤٫٧٤٦)(ت(قیمة م الت م حساب حج وللتأكد من مصداقیة ھذه الفروق ت
ات   η ²باستخدام مربع ایتا  اد الستخدام تطبیق یم مق   االیب ة    في تعل ي وباستخدام قیم ت رر الحاسب االل

ة        ة    الناتجة عن الفروق بین متوسطي درجات طالبات المجموعتین التجریبی د أن قیم ضابطة  وج وال
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ي            )٠٫٦٤٨=(تساوي η ²مربع ایتا رر الحاسب اآلل یم مق دًا لتعل ر ج أثیر كبی ى ت دل عل ة ت ذه القیم وھ
  . االیبادباستخدام تطبیقات 

  
  المتوسط الحسابي لدرجة الدافعیة لإلنجاز للمجموعة الضابطة والتجریبیة بعد  التجربة)١٢-٤(شكل

  
ى أن    )Marzno،2010(وتتفق ھذه النتیجة مع ما ذكره                  شیر إل ة   األبحاث ت استخدام التقنی

ة         ف إیجابی وین مواق ذات وتك دیر ال ة وتق في التعلیم یزید من دافعیة المتعلمین عن زیادة الكفاءة الذاتی
تعلم ،    نحو التعلم وزیادة  شطة ال ي أن تعلم ف ز     مشاركة الم ي حف ھ دوره ف ا ل ھ    كم ادة دافعیت تعلم وزی  الم

ة أن    ).ھـ٢٠١٥الزھراني ،   (لإلنجاز ا  اوترى الباحث د  لي ألبحث الح ات     ك ة استخدام تطبیق ى فاعلی  عل
    على الدافعیة لإلنجاز وترجع إلىاالیباد

ھ            .١ ن حالت ھ م ك بتحویل ب وذل ي سلوك الطال رات ف إن دافعیة اإلنجاز تظھر نتیجة إحداث تغی
تم        ر استقرارًا ، ولكي ی ك  الغیر ھادفھ إلى حالتھ األكث د       ذل ات تزی رامج للطالب ن وضع ب د م الب

  في التعلیم  االیباد استخدام تطبیقات عند وتحقق ذلك دافعیتھم لإلنجاز
ن خالل        فاعلیة البیئة التعلیمة في زیادة     .٢ ات م دى الطالب ات    الدافعیة لإلنجاز ل  استخدام تطبیق

  االیباد
ة    تحمل المسؤولیة و  .٣ ن دافعی د م المرونة في أثناء الدراسة واختیار أداة التعلم داخل البیئة یزی

 اإلنجاز الدراسي 
ن         التع .٤ ستمر ألدائھ ز الم ي التعزی ن وتلق وفیر  لم وفق قدرات الطالبات ومستواھن ودوافعھ  وت

 . خبرات متعددة وجعلھا مرتبطة بحیاة الطالبات
شات وتتواصل   ح محور العملیة التعلیمة الطالبة    أصب .٥  التي تعبر عن رأیھا وتشارك في المناق

ش مع زمیالتھا، مما یؤدي إلى تقلیل الخجل وبالتالي یقل مس   ل توى قلق االختبار والخوف من الف
 .د رغبتھن في األداء الجید وأداء المھمات الصعبة وبالتالي زیادة الدافعیة لدیھنازیو
ة          .٦ ن خالل    تنمیة معارف ومھارات مجموعة البحث التجریبی دت     م ات ول ین الطالب التفاعل ب

ا زاد       یة، مم ادة الدراس و الم و استخدامھا نح ة نح ات إیجابی دیھن اتجاھ از  ل تھن لإلنج ن دافعی م
 .الدراسي

  :ملخص النتائج
 في مستوى التحصیلأثر إیجابي على مستوى  االیباد إن االستخدام األمثل والفعال لتطبیقات       .١

ن وجود                  ھ البحث م ا توصل إلی ك نتیجة لم ي، وذل ادة الحاسب اآلل ن م ارة م الوحدة الدراسیة المخت
ي            فروق ذات دال   ضابطة ف ة والمجموعة ال ین متوسطات درجات المجموعة التجریبی لة إحصائیة ب

  .درجات االختبار التحصیلي البعدي لصالح المجموعة التجریبیة
ات   أثر إیجابي على مستوى الدافعیة لإلنج  االیبادإن االستخدام الفعال لتطبیقات   .٢ دى طالب از ل

ھ ا    الصف األول متوسط     ا توصلت إلی ة إحصائیة       وذلك نتیجة لم روق ذات دالل ن وجود ف لدراسة م
 بین متوسطات درجات المجموعة 

 . دافعیة اإلنجازمقیاسالتجریبیة والمجموعة الضابطة في التطبیق البعدي ل
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    : توصیات الدراسة ثانیًا

    توصي الباحثة بما یلي             
یم بت  .١ وم وزارة التعل زة أن تق ادوفیر أجھ ات   االیب سین ممارس دارس لتح في الم

  .التدریس بالمرحلة المتوسطة 
  في التعلیم االیبادلمین على استخدام تطبیقات توفیر التدریب المستمر للمع .٢
ة المناسبة           .٣ ة التعلیمی شریة والبیئی ة والب ات  وتوفیر البنیة التحتی ة العقب ي   إزال  الت

   االیبادتحول دون استخدام 
ة  .٤ اء أ توعی ور  ولی ة  حول  األم ة  استخدام  طریق ك  الطلب شكل  االجھزة  لتل ن  ب  آم

 . وفعال
 .إجراء المزید من الدراسات واألبحاث المرتبطة بموضوع الدراسة .٥

  :ثالثًا مقترحات البحث
 التجریبیة تبحث فیما یليدراسات ال منإجراء المزید الباحثة قترح  ت         

ات        .١ ا  مدى فاعلیة استخدام تطبیق ة أخرى   د االیب رات تابع ل االتجاه   على متغی  مث
  نحو البیئة الصفیة

 لتعلیم مواد أخرى االیبادمدى فاعلیة استخدام تطبیقات  .٢
تخدام تط .٣ ة اس دى فاعلی ات م تخدام تقن االیبادبیق ا باس ل ومقارنتھ رى مث ات أخ ی

 الرحالت المعرفیة



  
 ٢٠١٨عشر لسنة تاسع  العدد ال                                  علمى فى التربیةمجلة البحث ال

 

 

626 

 قائمة المراجع

  :المراجع العربیة
، "اإلنجاز دافعیة تنمیة دراسات في" ).ه١٤٠٣( .محمد المة،وس إبراھیم وقشقوش، صفاء األعسر،

 .قطر التربویة،جامعة البحوث مركز
ذ والطالب القطریین          ").م١٩٨٣(.األعسر،صفاء وآخرون  دي التالمی برنامج لتنمیة دافعیة اإلنجاز ل

 . جامعة قطرمركز البحوث القطریة،"في مختلف مراحل التعلیم
دري،مي سالم  البن د ال زوج   ").م٢٠١١(. العب ال والمم یم النق ات    ."التعل صل للدراس ة الفی كلی
   http://albandrysr.wordpress.comالعلیا

اھیم      ").م٢٠١٣(.الجھني،لیلى سعید  ض مف فاعلیة التعلم المتنقل عبر الرسائل القصیرة في تدریس بع
ة       ات دراسات الطفول ث    ،"التعلیم اإللكتروني وموضوعاتھ لطالب دولي الثال ؤتمر ال تعلم   الم لل

 32-3اإللكتروني والتعلیم عن بعد،الریاض، ص
ل  الدھشان، جمال علي  ي         ").م٢٠١٠(.خلی اذا؟ وف درب لم یم والت ي التعل اتف المحمول ف استخدام الھ
ات واالتصال           ."ماذا؟ وكیف  ة المعلوم ات تقنی ي تطبیق ورقة عمل مقدمة إلى الندوة األولى ف

ن   رة م الل الفت دریب، خ یم والت ي التعل اني ر٢٩-٢٧ف ع الث ـ،١٤٣١بی ل ١٤-١٢ھ  أبری
 .م،كلیة التربیة جامعة الملك سعود ،الریاض٢٠١٠

doc.earning-M3/8192Doclib/upload/sites/org.abegs.www  
ة    فعالیة استخدام الحاسوب ال").م٢٠١٤(.رمضان مرجي الرویلي، ي تنمی ة ف لوحي وتطبیقاتھ التعلیمی

ادة الریاض  ي م دائي ف ع االبت صف الراب الب ال صیل ط ر ،"یاتتح ستیر غی الة ماج رس
 .جدة،امعة الملك عبد العزیزج،منشورة

ساعدالزھراني رحمن م د ال صیل  ").م٢٠١٥(.،عب ى التح ب عل ر الوی ة عب رحالت المعرفی ة ال فاعلی
ة  والدافعیة لإلنجاز في مادة علم النفس    ، "الباحة الریاضي لدى طالب التربیة البدنیة بجامع

 مكة المكرمةرسالة ماجستیر منشورة ،جامعة أم القرى،
سلمان،نعیمھ  امجب").م٢٠١٥(. ال ة(Teacher Kit)رن ة التعلیمی ي العملی دولي األول ،"ف ؤتمر ال الم

 ٢٢٣-٢١٣الشارقة ، اإلمارات، ص.لتكنولوجیا التعلیم والتعلیم اإللكتروني
س صطفىال ة  ").م٢٠٠٤(.ایح ،م ي التربی ات ف یم والمعلوم ا التعل وجي وتكنلوجی نھج التكنل الم

 .دار الوفاء، االسكندریة،"الریاضیة
سایح ، رون ال صطفى واخ سین    )."م٢٠٠٤(.م ى تح ة عل ة المختلف ائط التعلیمی تخدام الوس ة اس فاعلی

د  رة الی ي ك ي ف صیل المعرف ة والتح ارات الحركی ستوى أداء المھ ث م،"م ة بح شور ، مجل ن
  علوم التربیة الریاضیة ، العدد الرابع ، طنطا

أھمیة استخدام الھواتف الذكیة والحواسیب اللوحیة ").م٢٠١٣(.الشمراني، علي عبد اهللا زید الشیخي 
ة،   ،"في دعم تعلم اللغة اإلنجلیزیة لدى طالب المرحلة الثانویة       ة التربی  رسالة ماجستیر، كلی

 رمة، المملكة العربیة السعودیة جامعة أم القرى، مكة المك
الم القرش ن س ر ب ن عم د ب ة  ").م٢٠١٥(.ي، ولی دارس الثانوی دیري الم دى م ة ل ات االداری الممارس

ین  دى المعلم از ل ة اإلنج ا بدافعی ائف وعالقتھ ة الط شورة،  "بمدین ر من ستیر غی الة ماج  رس
 .مكرمة، المملكة العربیة السعودیةجامعة أم القرى، مكة ال

دوة    ،"إللكتروني ترف أم ضرورةالتعلیم ا").٢٠٠٢(. إبراھیم عبد اهللا المحیسن، ة لن ورقة عمل مقدم
 .جامعة الملك سعود،،كلیة التربیة  )22/10/2002(مدرسة المستقبل 

ة ").م٢٠١٥(.،مصطفى،واألزھري،منى باھي م المصطلحات التربوی اھرة  ،"معج و  الق ة األنجل مكتب
 . المصریة
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اھج  المھنیة ربیةالت".)م٢٠٠٦(.بدرخان،سوسن ق  من دریس  وطرائ ان، ،"ت ر  األردن عم شر  جری  للن
 .والتوزیع

  دار غریب للنشر والتوزیع ،القاھرة  . "الدافعیة لإلنجاز").م٢٠٠٠(.خلیفة، عبد اللطیف محمد
  مكتبة الرشد،الریاض. "تكنولوجیا التعلیم والتعلیم اإللكتروني").م٢٠٠٤(.سالم، أحمد محمد

سن،والنجار،  بشحاتھ،ح ة"). م٢٠٠٣(.زین سیة والتربوی صطلحات النف م الم اھرة ،"معج دار  الق  ال
 .المصریة اللبنانیة 

سن  ز ح اح ، ع د الفت تداللي   ").م٢٠٠٨(.عب صاء االس في واإلح صاء الوص ي اإلح ة ف مقدم
  .خوارزم العلمیةحي الجامعة،، جدة ،SPSS"باستخدام

س    ة استخدام الھوا    ").م٢٠١٤(.عسیري،ادریس راشد ادری ي      أھمی ة ف ة والحواسیب اللوحی ف النقال ت
ي م        شرفي ومعلم ر م ة نظ ن وجھ اء م ادة االحی دریس م ل   ت ة محای اء بمحافظ ادة االحی

مكة المكرمة، المملكة كلیة التربیة،جامعة ام القرى ،   رسالة ماجستیر غیر منشورة،     ،"عسیر
 .العربیة السعودیة 

سارة  د كن سان محم د اهللا إسحاق،وإح ا وسائ ").م٢٠١٣(.عطار،عب ة والتكنولوجی صال التعلیمی ل االت
 . مكة المكرمة، "الحدیثة

ي             ").م٢٠٠٠(.عفانة ، عزو إسماعیل    ائج ف ن مصداقیة النت ي الكشف ع أثیر واستخداماتھ ف حجم الت
سیة   ة والنف وث التربوی و ،"البح ة البح سطینیة،العدد    مجل ة الفل ات التربوی ث والدراس

 .٤٢مارس ،ص الثالث،
ھ   ي والنفسيكتاب القیاس والتقویم والتربو ").م٢٠٠٠(.عالم،صالح الدین محمود   یاتھ وتطبیقات  أساس

 لطبع والنشر،دار الفكر العربي   القاھرة،"وتوجھاتھ المعاصرة 
ة  ").م٢٠١١(.عالونة ، رابعھ محمد   ین      الرحالت المعرفی ھ ، واتجاھات المعلم  استخدامھا ومعوقات

ة  رسا" على دورات الوورد  لینكس نحوھا الحاصلین   لة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربی
 .، جامعة الیرموك ، األردن 

ده    د عب ب       ").م٢٠١١(.عماشة، محم ات الوی ن تقنی دریبي ع امج ت ر برن ي    ٢٫٠٠أث تعلم اإللكترون  لل
ي ضوء         دریس ف على استخدامھا في تصمیم وبث الدروس اإللكترونیة لدى أعضاء ھیئة الت

ة  اتھم التدریبی ة الع"احتیاج ا التربیة   المجل ة لتكنلوجی ة العربی ة للجمعی ات  ،لمی د الدراس معھ
 .٤٩١-٥٤٧ص،٢٠١١مارس.جامعة القاھرة، أكتوبرالتربویة، 

سالم   د ال دور عب تح اهللا ، من وي  تكنولو").م٢٠١٢(.ف یم الخل ا التعل ة ،"جی ة المعرف ، ٢١٠،عمجل
 )م٢٠١٢(دیسمبر

تعلم والتع        ") .م٢٠٠١(.كاظم، علي مھدي   ي ال ویم ف اس والتق یم القی ابوس، دار     ،"ل سلطان ق ة ال  جامع
  الكندي للنشر والتوزیع

ى    ة            ").م٢٠٠٠(.آلل، زكریا یحی ة نظر ھیئ ن وجھ ة م ة التعلیمی ي العملی ت ف ة استخدام االنترن أھمی
سعودیة   ات ال دریس بالجماع ي،       ،"الت یج العرب دول الخل اون ل س التع ة لمجل ة العام  األمان

  ).٥٢(العدد
ى ا یحی ي  ا").م٢٠٠٢(. آلل ، زكری ث العلم ع البح یم وواق ي التعل ت ف ة ،"النترن اض، مكتب الری

 .العبیكان
د اهللا         اء عب دي، علی یم   االتصا ").م٢٠٠٥(.آلل، زكریا یحیى،والجن ا التعل ي وتكنولوجی  ،"ل اإللكترون

  . مكتبة العبیكان ،الریاض٣ط
م ا  ").م١٩٨٩.(ـ فاروقادل و أبو عوفأنور وعز الدین ع   منصور،طلعت والشرقاوي،  س عل نفس  أس ل

  . مكتبة االنجلو المصریة  القاھرة،"العام
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ل     د الجلی دین،حنان عب م ال اد    ").م٢٠١٤(.نج ات االیب ر استخدام تطبیق اب     iPad أث ى األلع ة عل القائم
ات    دى طالب تعلم ل ر ال اء أث ة وبق ة االجتماعی صیل التربی ة تح ي تنمی ة ف ة اإللكترونی التعلیمی

ة اب،   مج ، "الصف السادس االبتدائي بمحافظة جدة     ن جامع لة الباحث الجامعي الصادرة ع
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