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:تعاىلقال   
 

 أُوتُووا  وَانَّذِيٍَ يِنكُىْ آيَنُوا انَّذِيٍَ انهَّهُ يَزْفَعِ﴿ 

  ﴾ خَثِريٌ تَعًَْهُوٌَ تًَِا وَانهَّهُ دَرَجَاخٍ انْعِهْىَ
 } 11 : مجادلةال{ 
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 هداءإ

 انغانيح انواندج إىلو ... انكزيى انواند إىل

 ثيثاخاحل تناتي إىلو  ...انعزيزج انزوجح إىل

 األحثح األسزج أفزادخواخ...  خوج واألاإل إىل

 األعًاو وانعًاخ إىلاألخوال واخلاالخ...  إىل

 طالتي األعزاء إىلاألفاضم ... و يأساتذت إىل

 خواَي ادلعهًني... يشاعم اندرب وأحثح انقهةإ إىل

 
 
 

 العمل هذا أهدي لكم
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 شكز وتقديز
و ك مػػػ   ًلػػػخػػػاتـ اينءيػػػار كالمرسػػػميف سػػػيدنا محمػػػد الحمػػػد ب رب المػػػالميف كاللػػػ ة كالسػػػ ـ  مػػػ  

ا إنؾ أنػت الممػيـ  مـ لنا إال ما  ممتن الميـ ال ،كمف تءميـ ءإحساف إل  يـك الديف ءو أجمميفالحأك 
أما ءمد: ثـ،  ممان الميـ   ممنا ما ينفمنا، كانفمنا ءما  ممتنا، كزدناالميـ الحكيـ، 

مىيَّ ءأف أ انني  م  إ   :في محكـ التنزيؿ تمالي نجاز ىذه الدراسة. قاؿالحمد ب الذم أتـ نممتو  ى
ذٍ  ﴿ ـٍ  تىأىذَّفى  كىاً  ءُّكي ـٍ  شىكىٍرتيـٍ  لىًئفٍ  رى ىًزيدىنَّكي ػفٍ  المَّػوى  يىٍشػكيري  الى ) : ؿ رسػكؿ اب ك كقػ،  } 7 : إبرراييم{  ﴾ يى  الى  مى

كىاهي ] (النَّاسى  يىٍشكيري  د كىأىءيك ،(7755) أىٍحمىدي  رى ، [ايلءاني كلححو( 1926) الجامع لحيح -كىالتٍِّرًمًذمُّ  ،(4198) دىاكي
أف أتبػػدـ ءجزيػػؿ الشػػكر ك ظػػيـ االمتنػػاف إلػػ  جاممتنػػا ال ػػرار الجاممػػة فػػي ىػػذا المبػػاـ ءػػيىسيػػرني لنػػو ا  ك 

أسػاتذتيا ايفالػؿ لمػا ءػذلكه مػف جيػد ءاإلس مية ء زة، ممثمة ءممادة الدراسػات المميػا، ككميػة الترءيػة 
 .في سءيؿ إنجاح ىذه الدراسة

لتفلػػمو ءاإلشػػراؼ  حفظػػو اب  أسػػتاذم الفالػػؿ الػػدكتكر/ إءػػراىيـ ايسػػطؿ  كمػػا أتكجػػو ءالشػػكر إلػػ  
، فأسػأؿ اب أف يجزيػو كتكجيػومػف نلػح  يَّ ما ءذلو مف جيد كما أسػدل إلىػك م     م  ىذه الدراسة،

 خير الجزار كينفع ءمممو اإلس ـ كالمسمميف.

 محمػد  سػبكؿ الدكتكر/ايستاذ  المناقشة لجنة  لكم الفالميف لألستاذيف الشكر ءجزيؿ أتبدـ كما
 ك مػ  مػا الدراسػة، ىػذه مناقشػة مػ  تفلػميما ءبءػكؿ   اب احفظيمػ الػرحمف قلػيمة ءد كالدكتكر/ ،

 .الدراسة ىذا تلكيبىتماـ كءذال مف جيد في سءيؿ ا مف أكليا

تكجيػو  مػف لػي قػدمكه لمػا أدكات الدراسػة لمسػادة محكمػيأتبدـ ءخالص الشكر كالتبػدير كال يفكتني أف 
مىيَّ  يءخمكا لـ الذيفك  مسا دة،ك   .كالتبدير الشكر كؿ فميـ السديدة، كتكجيياتيـ ككقتيـ ءممميـ  ى

، فالشػػكر كالتبػػدير إلدارة المدرسػػة "مدرسػػة ءيػػت الىيػػا ايساسػػية لمءنػػيف"إلػػ   الجزيػػؿ ءالشػػكر أتبػػدـك 
 .الدراسة دكاتالتجريءي ي تطءيؽلما قدمكا مف تسيي ت أثنار ال كممممييا ايفالؿ 

 كاف كما اب، فمف تكفيؽ مف كاف فما ،لدراسةا ىذه في كفبت قد أككف أف البدير الممي اب أسأؿ
 .الشيطاف كمف نفسي فمف نسياف أك زلؿ مف

 واهلل املوفق واهلادي إىل سواء السبيل

  أحمد  مي أءكزايدة الءاحث/
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 يهخص انذساصح
إلػػػ  التمػػػرؼ  مػػػ  فا ميػػػة اسػػػتخداـ كتػػػاب تفػػػا مي محكسػػػب فػػػي تنميػػػة  ىػػػذه الدراسػػػةىػػػدفت 

كتحػػػددت  ،ء ػػػزة ميػػػارات التفكيػػػر الءلػػػرم فػػػي التكنكلكجيػػػا لػػػدل طػػػ ب اللػػػؼ الخػػػامس ايساسػػػي
 مشكمة الدراسة ءالسؤاؿ الرئيس التالي:

 التكنكلكجيػػا فػػي الءلػػرم التفكيػػر فػػي تنميػػة ميػػارات محكسػػب تفػػا ميفا ميػػة اسػػتخداـ كتػػاب  مػػا
 :الفر ية التالية ايسئمة السؤاؿ ىذا مف تفرع كقد ؟ ء زة ساسياي الخامس اللؼ ط ب لدل
نتاجك  تلميـ ممايير ىي ما -1  محكسب؟ال تفا ميال كتابال ا 
 طػػ ب التفكيػػر الءلػػرم لػػدلميػػارات لتنميػػة  المبتػػرح المحكسػػبالتفػػا مي  كتػػابال لػػكرة مػػا -2

 ؟ التكنكلكجيا مادة فيايساسي  الخامس اللؼ
فػػػػي مػػػػادة ايساسػػػػي  مػػػػا ىػػػػي ميػػػػارات التفكيػػػػر الءلػػػػرم ال زمػػػػة لطػػػػ ب اللػػػػؼ الخػػػػامس -3

 التكنكلكجيا ؟
 درجػػات متكسػطي ءػيف (α ≤ 0.05)  مسػتكل  نػد إحلػائية داللػة ذات فػركؽ تكجػدىػؿ  -4

 ؟الءلرم التفكير اختءار في اللاءطةك  التجريءيةتيف المجمك  ط ب
 درجػات متكسػطي ءػيف(  α ≤ 0.05)  مسػتكل  نػد إحلػائية داللػة ذات فػركؽ تكجػد ىػؿ -5

 ميػػػػارات اختءػػػػار فػػػػي اللػػػػاءطة ك التجريءيػػػػة المجمػػػػك تيف فػػػػي التحلػػػػيؿ مرتفمػػػػي الطػػػػ ب
 ؟ الءلرم التفكير

 درجػات متكسػطي ءػيف(  α ≤ 0.05)  مسػتكل  نػد إحلػائية داللػة ذات فػركؽ تكجػد ىػؿ -6
 ميػػػارات اختءػػػار فػػػي اللػػػاءطة ك التجريءيػػػة المجمػػػك تيف فػػػي التحلػػػيؿ منخفلػػػي الطػػػ ب
 ؟ الءلرم التفكير

قائمػػة ميػػارات كلإلجاءػػة  ػػف ىػػذه ايسػػئمة قػػاـ الءاحػػث ءءنػػار أدكات الدراسػػة كالتػػي تمثمػػت فػػي 
نتػػػاج الكتػػػاب التفػػػا مي المحكسػػػب كلػػػكالن إلػػػ  تلػػػميـ  التفكيػػػر الءلػػػرم، كقائمػػػة ممػػػايير تلػػػميـ كا 

نتاج الكتاب التفػا مي المحكسػب، كمػا أ ػد الءاحػث  ميػارات التفكيػر الءلػرم كالػذم تكػكف ل ان اختءػار كا 
لمممـ السػتخداـ الكتػاب التفػا مي المحكسػب فػي التػدريس. حيػث قػاـ الءاحػث كدليؿ ا ( فبرة،38مف )

ءتحكيـ جميػع ايدكات السػاءبة ءمرلػيا  مػ  مجمك ػة مػف المختلػيف فػي المنػاىج كطػرؽ التػدريس 
 ءمػيف المحكميف  رار الءاحث أخذ كقد سة،لمتأكد مف ل حية استخداميا في الدراكتكنكلكجيا التمميـ 

 .تمديمو  م  المحكمكف اتفؽ ما تمديؿكقاـ ء اال تءار
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كلبػػػد اسػػػتخدـ الءاحػػػث المػػػنيج التجريءػػػي، حيػػػث اختػػػار مدرسػػػة "ءيػػػت الىيػػػا ايساسػػػية لمءنػػػيف" 
( طالءػان، حيػث 120كتككنت  ينػة الدراسػة مػف أرءػع شػمب ءمػا  ػدد الطػ ب فييػا ) ءطريبة قلدية،

التػػي ءمػػا  ػػدد ط ءيػػا المجمك ػػة التجريءيػػة  لتمػػث  ممػػان تػػـ اختيػػار شػػمءتيف منيمػػا ءطريبػػة  شػػكائية 
( طالءػػان درسػػػكا ءاسػػػتخداـ الكتػػػاب التفػػػا مي المحكسػػب، فيمػػػا درس طػػػ ب المجمك ػػػة اللػػػاءطة 60)

( طالءان ءالطريبة التبميدية. كقد 60) ط ءيما الءالا  ددك  ءاقيتيفف ط ب الشمءتيف الكالتي تككنت م
تأكػػد الءاحػػث مػػف تكػػافؤ المجمػػك تيف التجريءيػػة كاللػػاءطة فػػي الممػػر، كالتحلػػيؿ المػػاـ، كالتحلػػيؿ 

 حث.اختءار ميارات التفكير الءلرم البءمي الذم أ ده الءانتائج الساءؽ في مادة التكنكلكجيا، كفي 

كءمػػد جمػػع النتػػائج قػػاـ الءاحػػث ءاسػػتخداـ اختءػػار)ت( لمينتػػيف مسػػتبمتيف كذلػػؾ لبيػػاس الفػػركؽ 
، كمػا اسػتخدـ الءاحػث اختءػار التجريءيػة كاللػاءطة ءيف متكسطات درجػات الطػ ب فػي المجمػك تيف

 فػػػػػي مرتفمػػػػػي التحلػػػػػيؿ الطػػػػػ ب درجػػػػػات متكسػػػػػطات ءػػػػػيف الفػػػػػركؽ لبيػػػػػاس كذلػػػػػؾكيتنػػػػػي( -)مػػػػػاف
كلبد قػاـ  ،في المجمك تيف ككذلؾ ءيف متكسطات درجات الط ب منخفلي التحليؿ، المجمك تيف

الءاحػػث ءحسػػاب قػػيـ "مرءػػع إيتػػا" لممرفػػة حجػػـ تػػأثير الكتػػاب التفػػا مي المحكسػػب فػػي تنميػػة ميػػارات 
 .التفكير الءلرم

 كمف أىـ النتائج التي تكلؿ إلييا الءاحث:
 طػ ب درجػات متكسػطي ءػيف ( α = 0.01)  مسػتكل  ند إحلائية داللة ذات فركؽ تكجد -1

، للػػالح المجمك ػػة الءلػػرم التفكيػػر اختءػػار فػػي اللػػاءطة كالمجمك ػػة التجريءيػػة المجمك ػػة
 التجريءية.

 الط ب درجات متكسطي ءيف ( α = 0.01)  مستكل  ند إحلائية داللة ذات فركؽ تكجد -2
 التفكيػػػػر ميػػػػارات اختءػػػػار فػػػػي اللػػػػاءطة ك التجريءيػػػػة المجمػػػػك تيف فػػػػي التحلػػػػيؿ مرتفمػػػػي
 .التجريءية المجمك ة للالح ،الءلرم

 الط ب درجات متكسطي ءيف ( α = 0.01)  مستكل  ند إحلائية داللة ذات فركؽ تكجد -3
 التفكيػػػر ميػػػارات اختءػػػار فػػػي اللػػػاءطة ك التجريءيػػػة المجمػػػك تيف فػػػي التحلػػػيؿ منخفلػػػي
 .التجريءية المجمك ة للالح ،الءلرم

لركرة اسػتخداـ الكتػاب التفػا مي ءكفي لكر ما تكلؿ إليو الءاحث مف نتائج فإنو يكلي  
 المدرسػػية المنػػاىج إثػػرار المحكسػػب فػػي  مميػػة التممػػيـ كءػػديؿ  ػػف الكتػػاب الػػكرقي المطءػػكع، كلػػركرة

كتمميميػػػػػا لمممممػػػػػيف كخالػػػػػة ميػػػػػارات التفكيػػػػػر الءلػػػػػرم  المتنك ػػػػػة التفكيػػػػػر ءميػػػػػاراتالفمسػػػػػطينية 
 .كالمتممميف
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 لائًح احملرٌّاخ

 رقـ الصفحة المحتكيات
 أ قرآف كريـ
 ب اإلىداء

 ج شكر كتقدير
 د بالمغة العربية ممخص الدراسة
 ك قائمة المحتكيات
 م قائمة الجداكؿ
 ؾ قائمة األشكاؿ
 ؿ قائمة المالحؽ

 (7-2) الفصؿ األكؿ: خمفية الدراسة كأىميتيا
 2 المقدمة

 5 مشكمة الدراسة
 5 فرضيات الدراسة
 6 أىداؼ الدراسة
 6 أىمية الدراسة
 6 حدكد الدراسة

 7 مصطمحات الدراسة
 (70-9) الفصؿ الثاني: اإلطار النظرم

 10 المحكر األكؿ: التعميـ اإللكتركني
 10 اإللكتركني التمميـ كتطكر نشأة
 11 اإللكتركني التمميـ فمسفة
 11 اإللكتركني التمميـ مفيكـ
 13 لإللكتركني لمتمميـ النظرية ايسس
 14 اإللكتركني التمميـ أنماط
 15 اإللكتركني التمميـ أىداؼ
 15 اإللكتركني التمميـ مميزات
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 17 اإللكتركني التمميـ مءررات كدكافع استخداـ
 17 اإللكتركني التمميـاللمكءات التي تكاجو 

 18 كنظاـ اإللكتركني التمميـخلائص 
 19 اإللكتركني التمميـاستراتيجيات 

 21 اإللكتركني التمميـدكر المممـ في 
 23 اإللكتركني التمميـ سمءيات

 24 تكظيؼ التمميـ اإللكتركني في المممية التمميمية
 24 اإللكتركني التمميـالتمميـ التفا مي كأحد تطءيبات 
 25 اإللكتركني التمميـمستكيات التفا مية في ءرامج 

 27 اإللكتركني التعميـ لبرمجيات التعميمي المحكر الثاني: التصميـ
 27 اإللكتركني التمميـ ءرمجيات لتلميـ المامة الممايير
 29 اإللكتركني التمميـ ءرمجيات تلميـ نماذج

 35 المحكسب التفاعمي الثالث: الكتاب المحكر
 36 كتطكره المحكسب الكتاب نشأة

 36 المحكسب الكتاب تمريؼ
 38 قرارتيا كطرؽ المحكسءة الكتب أشكاؿ
 40 المحكسب التفا مي الكتاب مميزات

 41 سمءيات الكتاب المحكسب
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م
 : يحمذ  ادل

 ىػذا سػمات أءػرز مػف تكنكلكجيػة ثػكرة مػف لػاحءو كما الممارؼ شت  في المممي التبدـ ييمتءر
 كتػراكـ ممرفي انفجار مف ذلؾ  ف نتج كما نسافاإل حياة مجاالت جميع في التبدـ ىذا إف  الملر

 التبػدـ ىػذا مػع لمتكيػؼ جيػده مػف اسػتطاع مػا ءىػذؿ إلػ  نسػافاإل دفػع المختمفػة الممػكـ فػي لممممكمات
 . خدمتو في كاالكتشافات  الممارؼ ىذه لتكظيؼ الطرؽ أنسب  ف كالءحث كمكاكءتو،
 لممظػـ ةأساسػي كركيػزة الممالػر، كالتكنكلػكجي المممػي التبدـ نتاجات أىـ مف الحاسكب كييمد
 فكػاف   التبػدـ ىػذا تبػكد التػي الػد ائـ أحد ذاتو الكقت في كييمد كما ، كالتكنكلكجية المممية التطكرات
 كاليكاتػؼ  (I Pad) المػكحي الحاسػكب لظيػكر ءاإللػافة كالمحمكلػة المكتءيػة الحاسػكب أجيػزة لتطػكر
 أنػو حيػث منيػا، التفا ميػة خالػةك  المتمددة الكسائط ظيكر كتطكر في الفماؿ الدكر المتطكرة النبالة
 إمكانيػة مػع  اؿو  ءكلكحو  الرقمية المتمددة الكسائط أنكاع جميع  رض ايجيزة ىذه خ ؿ مف يمكف
أجيػزة  جمؿ ما كىذا الكسائط، ىذه نشر سيكلة يتيح مما المالمية، اإلنترنت ءشءكة ايجيزة ىذه رءط

 .التمميميػػة ءالممميػػة كالميتمػػيف المػػرءيف اىتمػػاـ محػػكر الحاسػػكب ككيفيػػة تفميميػػا فػػي الممميػػة التمميميػػة
 فػي أك المدرسػية اإلدارة فػي سػكار اسػتخدامو إلػ  كد ت ءالحاسكب، الترءكية المؤسسات اىتمت كقد

 التػػػػدريب كفػػػػي ، المختمفػػػػة التػػػػدريس طػػػػرؽ فػػػػي تمميمػػػػي ككسػػػػيط الحاسػػػػكب ـخدى سػػػػتى يي حيػػػػث  التممػػػػيـ
 كفػػي ، كالمحاكػػاة النمذجػػة فػػي يسػػتخدـ كمػػا ، المشػػك ت حػػؿ كفػػي ، التمميمػػي كالحػػكار كالممارسػػة
 ملػػادر مػػف مختمفػػة أنػػكاعو   مػػ  تحتػػكم تمميميػػة ءيئػػة تػػكفير  مػػ  يسػػا د فيػػك   التمميميػػة ايلمػػاب

 كزيػػػادة ، كالخءػػػرات الميػػػارات اكتسػػػاب فػػػرص لػػػو كتتػػػيح ، مميػػػا التمامػػػؿ لممػػػتممـ يمكػػػف المممكمػػػات
 مناسػءة تمميميػة ءيئػة تػكفير  مػ  الحاسػكب يسػا د كمػا ، كالجما ي الذاتي التممـ طريؽ  ف ممارفو
 مياراتػو كتطػكر ، الػذاتي الػتممـ فرلػة لو كتيييئ المختمفة، التممـ ملادر مف االستفادة لممتممـ تتيح

 لتنفيػػذه كلػػكالن  التمميمػػي المحتػػكل كتطػػكير ثػػرارا  ك  تلػػميـ مػػف المممػػـ كتمكػػف ، كاالستكشػػافية الءحثيػػة
 .كتبكيمو

 كسػػائؿ مػػف اسػػتحدثتو ءمػػا التطػػكر ىػػذا مكاكءػػة فػػي ايكءػػر الػػدكر التممػػيـ لتكنكلكجيػػا كػػاف كلبػػد
 فكػاف ، مشػك ت مػف يكاجيػا مػا كػؿ كحػؿ ءيػا كالريقػي التممػيـ  مميػة خدمة سءيؿ في مختمفة كأدكات
كالتػػي  ءجميػػع أشػػكالو لكتركنػػيالتممػػيـ اإلظيػػكر  تممػػيـالتكنكلكجيػػا  مجػػاؿ فػػي المسػػتحدثات أءػػرز مػػف

 ،Video Conferencesكػكنفرنس كالفيديك ،Mobile Learning (M-Learning)النباؿ ـيالتممكاف منيا 
 ،Distance Learning ءمػد  ػف ـيكالتممػ ، ،Networks Based Instruction الشػءكات  ءػر ـيكالتممػ
 . Virtual Learning Environment االفترالي التممـ كءيئات
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 إل  كميحفظ ميمبف مف المممـ كظيفة ت يرت ، الترءية ميداف إل  لكتركنيالتمميـ اإل دخكؿ كمع
 فػي المممػـ نجػاح كارتػءط ، المرجػكة الترءكيػة ىػداؼاي تحبيػؽ أجؿ مف التمميـ لمممية كميءرمج ميلمـ
 التممػيـ تكنكلكجيا كسائؿ ءمسا دة التمميمية المكاقؼ كىندسة التمميـ تلميـ  م  قدرتو ءمدل ميامو
 ملػػا ب مػػف يكاجيػػو مػػا كػػؿ لمكاجيػػة تؤىمػػو التػػي التمميميػػة لمخءػػرات المػػتممـ اكتسػػاب يلػػمف ءمػػا

 . الحياة
 الكسػػػائط ارتءطػػػت كقػػػد التكنكلكجيػػػة، الثػػػكرة ىػػػذه مسػػػتحدثات إحػػػدل المتمػػػددة الكسػػػائط كتيمػػػد

 ءرمجيػػات مػػف لػػنؼ إلػػ  تشػػير ألػػءحت حيػػث لكتركنػػيتممػػيـ اإلكال الحاسػػكب ءتكنكلكجيػػا المتمػػددة
 إلػػ  إلػػافة المتحركػػة كالرسػػكـ كاللػػكرة كاللػػكت مختمفػػة ءأشػػكاؿ المممكمػػات تػػكفر التػػي الحاسػػكب
 .  كالمنطكقة المكتكءة النلكص
 الكسػػػائط اسػػػتخداـ يحببيػػػا التػػػي ايىػػػداؼ ءمػػػض (12: 2010)كاسػػػما يؿ مءػػػارز ذكػػػر كلبػػػد
 تكالػمو كتحبيػؽ كتبدمػو نسػافاإل رفاىيػة يحبؽ الذم ينساناإل اليدؼ أىميا مف كاف كالتي المتمددة
 المممػي كالءحث كالثبافة كالفنكف نتاجكاإل كالتدريب مميـتال كمنيا المختمفة الحياة مجاالت مع كتفا مو

 . ذلؾ في كالماؿ كالجيد الكقت تكفير مع كاالتلاالت
 تمتءػر كالتػي المتمػددة، الكسػائط  مػ  البائمػة التفا ميػة الءػرامج أىميػة خفارإ ءاإلمكاف يمد كلـ

اللػػكرية  المػػؤثرات مػػف كءيػػر  ػػدد اسػػتخداـ فييػػا يػػتـ كالتػػي لػػكرىا أحػػد المحكسػػءة التفا ميػػة الكتػػب
فبػػد ءينػػت دراسػػة  .حكاسػػو ءكافػػة مميػػا التفا ػػؿ المػػتممـ مػػف تتطمػػب كالتػػي كاللػػكتية كمبػػاطع الفيػػديك

نسػءة لػؿ فإنػو قػد ت نػدما يفكػر  نسػافءػأف اإل (Eicher, Jones, & Bearley, 2009: 9) إيكر كءيرلػي
تلػؿ قػد ، ءينمػا مف مدخ ت  ممية التفكيػر% 80 ما يمر مف خ ؿ حاسة الءلر إل  الدماغ إل 
الحػػػكاس كقػػػد تلػػػؿ نسػػػءة مػػػا يمػػػر مػػػف خػػػ ؿ %، 40نسػػػءة مػػػا يمػػػر مػػػف خػػػ ؿ حاسػػػة السػػػمع إلػػػ  

 .مف مدخ ت  ممية التفكير %50الشمكرية كالشـ كالممس كالتذكؽ إل  
 كمبػػاطع كالمتحركػػة الثاءتػػة كالرسػػكـ كاللػػكر المختمفػػة الءلػػرية المثيػػرات دكر يءػػرز ىنػػا كمػػف

 شياراي م حظة خ ؿ مف لديو الذىنية الممميات كنمك المتممـ انتءاه جذب  م  تممؿ كالتي الفيديك
 اكتشػػاؼ جػػؿأ مػػف المشػػيد جػػزارأ ءػػيف الم قػػات  مػػ  كالتمػػرؼ المرئيػػة خلائلػػيا كممرفػػة كتمييزىػػا
 كالكلؼ ل ستنتاج ءاإللافة االخت ؼك  التشاءو جكانب حيث مف مككناتيا ءيف كالمبارنة ملمكنيا
 .المتممـ لدل الممن  ذك التممـ كتحبيؽ السميـ التفكير إل  كلكالن  كاالستدالؿ

 تءسػػيطكتمتػػاز تكنكلكجيػػا التممػػيـ ءبػػدرتيا الماليػػة  مػػ  تبػػديـ خءػػرات ءلػػرية ليػػا البػػدرة  مػػ  
الممرفة كتمزيػز  مميػة التممػيـ، فيػي تشػجع المتمممػيف  مػ  اسػتخداـ طػرؽ متمػددة لمتممػيـ ءاسػتخداـ 

 (McLoughlin, 1997)كسائؿ تكنكلكجيا التمميـ المختمفة.
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الػػذم يسػػتبي منػػو المػػتممـ مممكمػػات  ساسػػيالمرجػػع اييمتءػػر ىػػك الكتػػاب المدرسػػي ءمػػا أف ك 
نػو ىػك ايسػاس الػذم يسػتند إليػو المممػـ فػي إ ػداد دركسػو أ ػف  فلػ ن مػف الملػادر  هأكثر مف غير 

مػػا كفػػي ظػػؿ ، (73: 1990، حسػػف كرلػػكاف)المبػػاني ك  فػػي حجػػرة الدراسػػة قءػػؿ أف يكاجػػو ت ميػػذه
 الكتب كقمت المممكمات، مجتمع إل  اللنا ي المجتمع مف يشيده المالـ مف تحكالت كتبدـ كانتباؿ

ػػػػيي  مػػػػا كػػػػؿ كفيرتحػػػػت المحػػػػؾ فػػػػي ظػػػػؿ  ػػػػدـ قػػػػدرتيا  مػػػػ  تػػػػ التبميػػػػدم ءشػػػػكميا المدرسػػػػية  فػػػػي رنشى
، فكانػػت اللػػركرة الممحػػة لمكاكءػػة ىػػذه الممميػػة ءحػػكثيـ ءمسػػتجدات كاإللمػػاـ الءػػاحثيف اختلالػػات

فػػي مجػاؿ تكنكلكجيػا المممكمػػات كاالتلػاالت كخالػة ءمػػد  اتلمػا يحػػدث مػف تطػكر المدرسػية الكتػب 
 كسائؿ االتلاالت كتكنكلكجيا المممكمات.  سيطرة ثبافة )اللكرة(  م  جميع

ات دراسػ:  منيػا كػاف كالتػي كتنميتػو الءلػرم التفكيػر أىميػة  مػ   ديػدة دراسات أكدت كلبد
، ميػػػػدم  2009، ك "لػػػي كءيػػػدنرز" 2010، كشػػػمث 2011، كطػػػافش 2012)الكحمػػػكت  كػػػؿ مػػػف
 اتكاجيػػ التػػي المشػػك ت  مػػ  كلمت مػػب المسػػتمر، لمتطػػكير التمميميػػة الممميػػة لحاجػػة كنظػػران ( 2006
 المبػررات كجمػكد ، الت ميذ ءيف الفردية الفركؽ ككجكد ، التدريس في الزائدة المفظية في تتمثؿ كالتي

 كأكليػار الطػ ب مػف الكثيػر منيػا اشػتك  التػي المشكمة لحؿ كانط قان  ، الممارؼ تطكر رغـ الدراسية
 ايطفػاؿ كءخالػة الطػ ب لػحة  مػ  ذلػؾ كخطػر المدرسػية الحبيءػة ثبػؿ فػي تتمثؿ كالتي  ايمكر
 محكسػػب تفػػا مي كتػػاب فا ميػػة دراسػػة فػػي متخللػػة دراسػػات كجػػكد لمػػدـ كنتيجػػة ، مػػنيـ اللػػ ار
 كالتممػػيـ الترءيػػة كزارة لػػدل الػػدائـ الحػػرص كلكجػػكد  - الءاحػػث  مػػـ حسػػب – الءلػػرم التفكيػػر  مػػ 
  الءاحثيف تكليات مف كانط قان  كالتمميـ، الترءية  ممية في جديد كؿ مكاكءة  م  فمسطيف في المالي

 ككنيػػا الدراسػػة ىػػذه أىميػػة تػػأتي سػػءؽ مػػا لػػكر فػػي المجػػاؿ ىػػذا فػػي جيػػدىـ ءػػذلكا كالػػذيف اآلخػػريف
 ميػارات تنميػةك  المتمممػيف تحلػيؿ زيػادة فػي يسػيـ قد محكسب تفا مي كتاب فا مية لدراسة محاكلة
 دكر مػػػف كيخرجػػو التمميمػػي المحتػػكل مػػػع التفا ػػؿ مػػف الطالػػب ييمكِّػػػف ممػػالػػدييـ   الءلػػرم التفكيػػر
 . ـيالتمم  ممية في المشارؾ دكر إل  المستمع
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 انذساصح:يشكهح 
 بالسؤاؿ الرئيس التالي :تتحدد مشكمة الدراسة 

 لدل التكنكلكجيا في البصرم التفكير في تنمية ميارات محكسب تفاعميكتاب استخداـ فاعمية  ما
 ؟ بغزة ساسياأل الخامس الصؼ طالب
 : االتية االسئمة  نو كيتفرع
نتاجك  تلميـ ممايير ىي ما -1  محكسب؟ال تفا ميال كتابال ا 
 طػػ ب التفكيػػر الءلػػرم لػػدلميػػارات لتنميػػة  المبتػػرح المحكسػػبالتفػػا مي  كتػػابال لػػكرة مػػا -2

 ؟ التكنكلكجيا مادة في ساسياي الخامس اللؼ
فػػػػي مػػػػادة  ساسػػػػياي ميػػػػارات التفكيػػػػر الءلػػػػرم ال زمػػػػة لطػػػػ ب اللػػػػؼ الخػػػػامس ىػػػػيمػػػػا  -3

 التكنكلكجيا ؟
 درجػػات متكسػطي ءػيف (α ≤ 0.05)  مسػتكل  نػد إحلػائية داللػة ذات فػركؽ تكجػدىػؿ  -4

 ؟الءلرم التفكيرميارات  اختءار في اللاءطةك  التجريءية تيفالمجمك  ط ب
 درجػات متكسػطي ءػيف(  α ≤ 0.05)  مسػتكل  نػد إحلػائية داللػة ذات فػركؽ تكجػد ىػؿ -5

 ميػػػػارات اختءػػػػار فػػػػي اللػػػػاءطة ك التجريءيػػػػة المجمػػػػك تيف فػػػػي التحلػػػػيؿ مرتفمػػػػي الطػػػػ ب
 ؟ الءلرم التفكير

 درجػات متكسػطي ءػيف(  α ≤ 0.05)  مسػتكل  نػد إحلػائية داللػة ذات فػركؽ تكجػد ىػؿ -6
 ميػػػارات اختءػػػار فػػػي اللػػػاءطة ك التجريءيػػػة المجمػػػك تيف فػػػي التحلػػػيؿ منخفلػػػي الطػػػ ب
 ؟ الءلرم التفكير

 انذساصح: ضْاخفش
 درجػػات متكسػػطي ءػػيف( α ≤ 0.05)  مسػػتكل  نػػد إحلػػائية داللػػة ذات فػػركؽ تكجػػد ال -1

 الءلرم؟ التفكير ميارات اختءار في كاللاءطة التجريءية المجمك تيف ط ب
 درجػػات يمتكسػػط فيءػػ ( α ≤ 0.05)  مسػػتكل  نػػد إحلػػائية داللػػة ذات فػػركؽ ال تكجػػد -2

 التفكير ميارات اختءار في اللاءطة ك التجريءية تيفالمجمك  في التحليؿ مرتفمي الط ب
 . الءلرم

 درجػػات متكسػػطي ءػػيف(  α ≤ 0.05)  مسػػتكل  نػػد إحلػػائية داللػػة ذات فػػركؽ تكجػػد ال -3
 ميػػػارات اختءػػػار فػػػي اللػػػاءطة ك التجريءيػػػة تيفالمجمػػػك  فػػػي التحلػػػيؿ منخفلػػػي الطػػػ ب
 . الءلرم التفكير
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 أىذاف انذساصح :
 :تحبيؽ ايىداؼ التالية إل  تيدؼ ىذه الدراسة

  ساسيلملؼ الخامس اي التكنكلكجيا فيتلميـ كءنار كتاب تفا مي محكسب. 
  فػػي الءلػػرم التفكيػػر فػػي تنميػػة ميػػارات محكسػػبال تفػػا ميال فا ميػػة الكتػػاب التمػػرؼ  مػػ 

 . ساسياي الخامس اللؼ ط ب لدل التكنكلكجيا

 أىًْح انذساصح :
 ما يمي:فيأىمية الدراسة  تكمف
  في  ممية التمميـ . المحكسءة ءرامجال لتكظيؼ جديدة رؤية الدراسةىذه  بدـػتي 
 الءاحثيف في ىذا المجاؿ. منو يستفيد قد ان مبننان في التفكير الءلرماختءار ىذه الدراسة  تكفر 
  فػػػي اسػػػتخداـ الكتػػػب التفا ميػػػة المحكسػػػءة تءنػػػي فػػػي  جىاالمنػػػ المختلػػػيف ءتخطػػػيط تفيػػػدقػػػد 

 . الدراسية المبررات
  قػػد تفيػػد ىػػذه الدراسػػة الممممػػيف ءزيػػادة خءػػراتيـ فػػي اسػػتخداـ الحاسػػكب فػػي التممػػيـ ، كالتنكيػػع

 في طرائؽ التدريس .
  قىػػع أف تبػػدـ ىػػذه الدراسػػة تلػػكران حػػكؿ مسػػتكل الطػػ ب، كمػػدل تػػأثرىـ ءاسػػتخداـ الكتػػاب ييتىكى

 التفا مي المحكسب  مما يسيـ في تطكير المممية التمميمية.

 : انذساصح حذًد
  الزماني: الحد .1
  ـ2013 - 2012 الدراسي الماـ مف لثانيا الدراسي الفلؿ في الدراسة ىذه طءبت  

 : المكاني الحد .2
 .كالتمميـ الترءية لكزارة التاءمة غزة شماؿ ءمحافظة ة لمءنيفساسيالىيا "ب" اي مدرسة ءيت  

  الدراسي: الحد .3
التكنكلكجيػػػػا لملػػػػؼ  كتػػػػاب مػػػػف"  حاسػػػػكبال"  كحػػػػدة تػػػػدريس  مػػػػ  الدراسػػػػة ىػػػػذه اقتلػػػػرت  

 . ساسيالخامس اي
 البشرم:.الحد 4

  . ساسيىذه الدراسة  م  ط ب اللؼ الخامس اي اقتلرت 
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  انذساصح: يصطهحاخ
 تتضمف الدراسة المصطمحات التالية:

 (:Effectivenessالفاعمية ) .1
ميػػػارات التفكيػػػر الءلػػػرم لػػػدل  تنميػػػةمبػػػدرة الكتػػػاب التفػػػا مي المحكسػػػب  مػػػ   ىػػػي

فػػي مػػادة التكنكلكجيػػا، كالتػػي سػػيتـ تحديػػدىا ءالدرجػػة التػػي  ساسػػيمس ايطػػ ب اللػػؼ الخػػا
 يحلؿ  مييا الطالب في اختءار ميارات التفكير الءلرم.

 

 : محكسبال تفاعميال الكتاب .2
ة ، لكتركنيػػاللػػكرة اإل إلػػ مػػف لػػكرتو التبميديػػة  المطءػػكعالػػكرقي  مكتػػابلىػػك تحكيػػؿ 

التفا ػػؿ مػػع المػػادة التمميميػػة مػػف خػػ ؿ الػػتحكـ فػػي  إمكانيػػةتتمتػػع لػػفحاتو ءكجػػكد حيػػث ء
محتكيػػات الكتػػاب مػػف نلػػكص كلػػكر كألػػكات كمبػػاطع فيػػديك ، ءمػػا يتناسػػب مػػع قػػدرات 

 مكانياتو.ا  المتممـ ك 
  
 البصرم: التفكير .3

 التخطيطيػػػػػة كالرسػػػػكـ الرمػػػػكز،اللػػػػكر ، كايشػػػػكاؿ ، ك  قػػػػػرارة  مػػػػ  الفػػػػرد قػػػػدرة ىػػػػك
،  ان ءلػػري كتمييزىػػافػػي الكتػػاب التفػػا مي المحكسػػب  مػػرضتي  التػػي الفيػػديك كلبطػػات كالءيانيػػة،

، كيبػػػػاس ءالدرجػػػػة التػػػػي يحلػػػػؿ  مييػػػػا  منيػػػػا المممكمػػػػات كاسػػػػتخ صكتفسػػػػيرىا كتحميميػػػػا 
 التفكير الءلرم. ميارات الط ب في اختءار 

 كلمتفكير الءلرم مجمك ة مف الميارات اقترحيا الءاحث، كىي:
 كجميػع كطءيمػة أءمػاد  مػ  التمػرؼ فػي الفػرد قػدرة الشكؿ: كىي  م  التمرؼ ميارة 

 .الممركض لمشكؿ الظاىرة الخلائص
 ػػف لمشػػكؿ الءلػػرية اللػػكرة تمييػػز  مػػ  الفػػرد قػػدرة كىػػي: الءلػػرم التمييػػز ميػػارة  

 .الممركلة ايشكؿ ءاقي
 ءمػا الشػكؿ مػدلكالت ايلاح  م  الفرد قدرة كى : الءلرية المممكمات تفسير ميارة 

شارات رسكـ مف يحتكيو  .كا 
 ءػػػالكاقع الشػػػكؿ لػػػكرة رءػػػط  مػػػ  الفػػػرد قػػػدرة كىػػػي: المكانيػػػة الم قػػػة إدراؾ ميػػػارة 

 .ءينيما الم قة كممرفة الشكؿ ءيذا المحيط
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 كتحديػػػػد الشػػػػكؿ داخػػػػؿ الم قػػػػات رؤيػػػػة  مػػػػ  البػػػػدرة كىػػػػي: الشػػػػكؿ تحميػػػػؿ ميػػػػارة 
 .كتلنيفيا الم قات تمؾ خلائص

 مػػػ  التمػػػرؼ فػػػي الفػػػرد قػػػدرة كىػػػي: الءلػػػرم الخػػػداع كفػػػؾ ال مػػػكض إدراؾ ميػػػارة  
 الشػكؿ فػي التفكيػر كتكجيػو الممركض، الشكؿ في الخ ؿ كمكالع البلكر نكاحي

 .اللحيح
 ءلػػػكرىا كالمممكمػػػات ايفكػػػار تحكيػػػؿ  مػػػ  البػػػدرة كىػػػي: كالتكػػػكيف اإلنشػػػار ميػػػارة 

 .ممن  ذات كرسكمات أشكاؿ لكرة في كتمثيميا المختمفة،
 كالتكلػؿ جديػدة ممػافو  اسػتخ ص  مػ  الفػرد قدرة كى : المماني استخ ص ميارة 

 .الممركلة اللكرة أك الشكؿ خ ؿ مف  ممية كمءادئ مفاىيـ ال 
 

 :ساسياأل الخامس الصؼ طالب .4
كالملنفكف في ىذه المرحمة  سنة،( 12-11ىـ الط ب الذيف تتراكح أ مارىـ ءيف )

الماـ.ة كأحد مراحؿ التمميـ ساسياي
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 انيالفصل الث

 انفصم انصانِ
 اإلطاس اننظشُ نهذساصح

قػػاـ الءاحػػث ءتبسػػيـ اإلطػػار النظػػرم ليػػذه الدراسػػة إلػػ  أرءمػػة محػػاكر رئيسػػة يػػرتءط كػػؿ منيػػا 
 التمميمػػػػي اإللكتركنػػػػي، كالتلػػػػميـ التممػػػػيـ ارتءاطػػػػان كثيبػػػػان ءمكلػػػػكع الدراسػػػػة، كىػػػػذه المحػػػػاكر ىػػػػي:

، كخػػتـ الءاحػػث اإلطػػار النظػػرم لمدراسػػة المحكسػػب التفػػا مي كالكتػػاب اإللكتركنػػي، التممػػيـ لءرمجيػػات
 ءالمحكر الراءع الذم يتناكؿ التفكير كالتفكير الءلرم.

 ًلاحملٌس األ
 نكورًنِانرعهْى اإل

فػػي ىػػذا لػػـ يكػػف ظيػػكر التممػػيـ اإللكتركنػػي ءمحػػض اللػػدفة، كلػػـ تكػػف اإلنجػػازات المتتاءمػػة  
المجػػػاؿ إال تتكيجػػػان لجيػػػكد ملػػػنية ءػػػذليا المختلػػػكف كالميتمػػػكف، كخطػػػط ليػػػا الترءكيػػػكف ، كنفػػػذىا 

 تتمثػؿ ءحتػة  مميػة أسس قاـ  م قد  اإللكتركني التمميـ( ءأف 2009كلبد ذكر السا ي ) .كفمالممم
 المىمنًػػي الػػذاتي ـيكالتممػػ التممػػيـ تفريػػد  مػػ  ايكؿ المبػػاـ فػػي المتمركػػزة التممػػيـ تكنكلكجيػػا مءػػادئ فػػي

  مػ  البػائـ كالتممـ كالحرية كالتفا مية الفردية يمني مما ،المتممميف خلائصمع  يتكافؽ تمميـ ءتبديـ
 مػف ممكػف قدر أكءر كتحبيؽ ايدار، في اإلتباف إل  المطاؼ نياية في كالذم ييدؼ المتممـ، سر ة

 ايىداؼ.
نكورًنِانرعهْى اإل طٌسنشأج ًذ
 تمتءرك  البرف المالي، مف الثمانينات في لكتركنياإل التمميـ كقلايا ءمفاىيـ االىتماـ رى يى ظى 

 ، لكتركنياإل التمميـ تناكلت التي أكائؿ الدراسات مف Allan Ornstein(1982) أكرنستيف  الف دراسة
  ف ككشفت ، التبميدم التمميـ كءيف التمميـ مف النكع ىذا ءيف الكءيرة الفكارؽ ءمض أكلحت كالتي

 حػكؿ ايكليػة كالفرلػيات المسػممات مجػاؿ فػي سػكار التبنيػة الثكرة تلاحب أف يجب التي الت يرات
،) التممـ نظريات أك كالتممـ التمميـ  .(5: ق1432 دـك

ػػػرى كلبػػػد  منػػػذ ظيػػػكره كتطػػػكره ءث ثػػػة مػػػر قػػػد  اإللكتركنػػػي أف التممػػػيـ (145: 2011) الؿذىكى
 الشكؿ الحالي، كىذه ايجياؿ ىي:  إل ، حت  كلؿ أجياؿ
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 :مػ   لكتركنػيحيػث كػاف المحتػكل اإل الثمانينيػات،ظير ىذا الجيػؿ فػي أكائػؿ  الجيؿ األكؿ 
أقراص مدمجة، ككاف التفا ؿ مػف خ ليػا فرديػان ءػيف الطالػب كالمممػـ مػع التركيػز  مػ  دكر 

 الطالب.
 :يلػاؿ إحيػث تطػكرت طريبػة  ،اإلنترنػتظيػر ىػذا الجيػؿ مػع ءدايػة اسػتمماؿ  الجيؿ الثاني

حػػد ممػػيف كتطػػكرت  مميػػة التفا ػػؿ  إلػػ طريبػػة شػػءكية كتطػػكر مميػػا المحتػػكل  إلػػ المحتػػكل 
ككنيػا جما يػة، ليشػترؾ فييػا  ػدد مػف الطػ ب مػع ممممػيف  إلػ كالتكالؿ مف ككنيا فردية 

 محدديف.
 :التجػػػارة  الجيػػػؿ الثالػػػث لمتممػػػيـ اإللكتركنػػػي ءشػػػكؿ متػػػزامف مػػػع ظيػػػكرظيػػػر  الجيػػػؿ الثالػػػث

فػػي أكاخػػر التسػػمينات مػػف البػػرف المالػػي، كتػػزامف ذلػػؾ مػػع  لكتركنػػية كايمػػف اإللكتركنيػػاإل
االفترالػػػػػي كتكنكلكجيػػػػػا تطػػػػػكر سػػػػػريع فػػػػػي تبنيػػػػػات الكسػػػػػائط المتمػػػػػددة كتكنكلكجيػػػػػا الكاقػػػػػع 

المفيػـك  إلػ حتػ  كلػؿ  لكتركنػيتاح تطكر الجيػؿ الثالػث مػف التممػيـ اإلأمما ، االتلاالت
ة فػػي إيلػػاؿ كاسػػتبءاؿ المممكمػػات لكتركنيػػيمتمػػد   مػػ  اسػػتخداـ الكسػػائط اإل الحػػالي الػػذم

 كاكتساب الميارات كالتفا ؿ ءيف الطالب كالمدرسة كءيف المدرسة كالمممـ.

 :اإلنكورًنِ انرعهْى فهضفح
تبـك فمسفة التمميـ اإللكتركني  م  إتاحة التمميـ لجميع ايفراد طالما أف قدراتيـ تمكنيـ مف 
النجاح في التمميـ ، مما يؤدم إل  تحبيؽ مءدأ تكافؤ الفرص التمميمية ءيف جميع المتممميف ، كذلؾ 

يتيح الفرلة أماـ الط ب الءميديف ج رافيان أك يميشكف في مناطؽ نائية ال تمكنيـ ظركفيـ مف 
ف جسدينا السفر أك االنتباؿ إل  الحـر الجاممي التبميدم ، كما يمالج مشكمة الط ب المماقي

ءالحلكؿ  م  فرص تمميمية كىـ في أماكنيـ ، ىذا ءاإللافة إل  ما ييتيحو ىذا النظاـ مف 
 (145: 2011مسا دة لمط ب  م  التبدـ في الدراسة كفبنا لبدراتيـ الخالة كؿه  م  حدة.)الؿ،

 :نكورًنِيفيٌو انرعهْى اإل
كانتشار تطءيباتو المختمفة كتسارع كتيرة نمكه كتطكره يكمان ءمد  لكتركنيءمد ظيكر التمميـ اإل

، كلبػػد لكتركنػػييػػكـ، كثػػرت محػػاكالت المختلػػيف كالميتمػػيف ءإيجػػاد تمريػػؼ شػػامؿ لمفيػػـك التممػػيـ اإل
لاغ كؿه منيـ تمريفان ليذا المفيكـ مف زاكيةو مختمفػةو، ممػا جمػؿ االتفػاؽ  مػ  تمريػؼو مكحػدو لمفيػكـ 

مػا  لكتركنيأمران ءالا اللمكءة، كلمؿ مف التمريفات التي تناكلت مفيكـ التمميـ اإل ركنيلكتالتمميـ اإل
 يمي:

 ارؼالمم اكتساب  ممية ءأنو: " لكتركنيالتمميـ اإل (UNESCO,2006: 13)ت اليكنسكك فى رَّ  ى 
 .(ICT) المممكماتاالتلاالت  تكنكلكجيا استخداـ خ ؿ كالميارات مف
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تبديـ المناىج التمميمية كالػدكرات " :ءأنو لكتركنيالتمميـ اإل (216/أ :2007)ءسيكني  ىرَّؼى ك 
ءأدكاتيػا،  اإلنترنػتة المتنك ة التي تشمؿ ايقراص ءأنكا يا كشػءكة لكتركنيالتدريءية  ءر الكسائط اإل

 ."سمكب متزامف أك غير متزامف، كءا تماد مءدأ التممـ الذاتي أك التممـ ءمسا دة المممـأي في 
ػػػػػرَّؼى ( فبػػػػػد 54:2009مػػػػػا اسػػػػػما يؿ)أ الػػػػػتممـ المػػػػػرف  ءأنػػػػػو: "أسػػػػػمكب لكتركنػػػػػيالتممػػػػػيـ اإل  ى

، ممتمػػػػدان  مػػػػ  اإلنترنػػػػتءاسػػػػتخداـ المسػػػػتحدثات التكنكلكجيػػػػة كتجييػػػػزات شػػػػءكات المممكمػػػػات  ءػػػػر 
االتلاالت المتمددة االتجاىات كتبديـ مادة تمميمية تيػتـ ءالتفػا  ت ءػيف المتمممػيف كىيئػة التػدريس 

 ."كالخءرات الءرمجيات في أم كقت كءأم مكاف
فىػػػكلبػػػد  طريبػػػة إءدا يػػػة لتبػػػديـ ءنيػػػة تفا ميػػػة متمركػػػزة حػػػكؿ " :( ءأنػػػو18: 2005)خػػػاف و  ىرَّ

المػػػتممـ كملػػػممة مسػػػءبان كءشػػػكؿ جيػػػد، كميسػػػرة يم فػػػرد كفػػػي أم مكػػػاف كفػػػي أم كقػػػت ءاسػػػتمماؿ 
 ."لتلميـ التمميمي المناسءة لءيئة التممـكالتبنيات الرقمية كءالتطاءؽ مع مءادئ ا اإلنترنتملادر 

 الكسػػػػػائط اسػػػػػتخداـ" هووووو  لكتركنػػػػياإل ءػػػػػأف الػػػػػتممـ (16ق: 1427)المءػػػػدالكريـ فيمػػػػا تػػػػػرل 
يلػػاؿ نبػػؿ فػػي  مميػػة كالحاسػػكءية ةلكتركنيػػاإل  فػػي االسػػتخداـ هوو   يكػػكف كقػػد لممػػتممـ، المممكمػػات كا 

الدركس  إللبار أك  رض المممكمات  ممية في مسا دة ةإلكتركني كسائؿ الءسيطة كاستخداـ اللكرة
 الفلػكؿ فػي ءنػار كالحاسػكءية ةلكتركنيػاإل لمكسائط االستخداـ ه   يككف قد أك التبميدية، الفلكؿ في

 ."التفا مي كالتمفزيكف اإلنترنت تبنيات خ ؿ مف االفترالية
ػػػػػػػرَّؼى ك  ءأنػػػػػػػو: "مجمك ػػػػػػػة ايسػػػػػػػاليب  لكتركنػػػػػػػي( التممػػػػػػػيـ اإل544: 2009) مػػػػػػػي  السػػػػػػػيد  ى

التػػػػي يػػػػتـ مػػػػف خ ليػػػػا تنميػػػة المممكمػػػػات، كالميػػػػارات، كاالتجاىػػػػات، لػػػػدل الفػػػػرد أك  كاالسػػػتراتيجيات
، اإلنترنػػتمجمك ػػة مػػف ايفػػراد، سػػكار أكػػاف ذلػػؾ ءشػػكؿ مبلػػكد، أـ غيػػر مبلػػكر، كذلػػؾ ءاسػػتخداـ 

 كممحباتو ءشكؿ متزامف، أك غير متزامف". الحاسكبكأجيزة 
 

 إلى ما سبؽ مف تعريفات تناكلت "التعميـ اإللكتركني"، نجد أنو:كبالنظر 
 كىذا ىػك المامػؿ المشػترؾ ءػيف جميػع  ،ءالحاسكب كتطءيباتو لكتركنيارتءط مفيكـ التمميـ اإل

 قاسػـ ءينيػا يءبػ  أنػو إال لكتركنػياإل التممػيـ مفػاىيـ كاختمفػت تنك ػت ىػذه التمريفػات، كميمػا
 الحاسكب. كىك أال لكتركنياإل التمميـ  لب ييمثؿ كالذم مشترؾ

 مثػػػػػؿ أشػػػػػرطة الفيػػػػػديك البديمػػػػػة التبنيػػػػػات اسػػػػػتخداـ ا تءػػػػػار يمكػػػػػف كمػػػػػف ىػػػػػذا المنظػػػػػكر ال 
 ان.إلكتركني التي ال تمتمد  م  الحاسكب تمميمان  كالتسجي ت اللكتية

  حيػث لكتركنيأحد أنكاع التمميـ اإل اإلنترنتءر استخداـ الحاسكب ءدكف اتلالو ءشءكة متى يي ،
زنػػة  مػػ  كحػػدات التخػػزيف المختمفػػة كايسػػطكانات الملػػ كطة  يػػتـ اسػػتمراض الءػػرامج الميخن

CD اكتمب  التمميـ مف خ لي. 
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 :أنوب لكتركنيتعريؼ التعميـ اإل في ضكء ما سبؽ يمكف لمباحث 
 تبػػػديـيػػػتـ فيػػػو قػػػائـ  مػػػ  اسػػػتخداـ الحاسػػػكب ك االتلػػػاالت الحديثػػػة، حيػػػث نظػػػاـ تمميمػػػي 
أك المتػػدرءيف ءشػػكؿ متػػزامف أك غيػػر متػػزامف كءإشػػراؼ مػػف الميممػػـ  ػػف  متمممػػيفالمحتػػكل التمميمػػي لم

طريؽ أدكات تتمثؿ في الحاسكب كءرمجياتو كءاالستمانة ءشءكات االتلاالت، كيمكف لممتممميف مف 
 ءينيـ. خ لو التفا ؿ كالتكالؿ فيما ءينيـ أك مع الميممـ ءما يلمف تءادؿ الخءرات التمميمية

 

 األصش اننظشّح نهرعهْى نإلنكورًنِ:
 أىـ الفركض كالمءادئ التي قاـ  مييا التمميـ اإللكتركني:  (2010) ذىكرى خميس

 مختمفػػة نمػػاذج خػػ ؿ مػػف تطءيبػػو كيمكػػف التممػػيـ لتنفيػػذ تكنكلػػكجي كسػػيط اإللكتركنػػي التممػػيـ .1
 السػػػمككية مثػػػؿ المختمفػػػة الترءكيػػػة الفمسػػػفات كفػػػي ءمػػػد،  ػػػف كالتممػػػيـ التبميػػػدم التممػػػيـ مثػػػؿ

 كسػيط كلكنػو التممػيـ أشكاؿ مف محددان  شك ن  اإللكتركني التمميـ يجمؿ ال المءدأ ىذا كالءنائية
 .  التمميـ لتنفيذ

 إمكانػػػات ءػػيف تجمػػع التممػػيـ فػػي جديػػدة كأنمػػاط أشػػكاؿ ظيػػكر إلػػي أدل اإللكتركنػػي التممػػيـ .2
 . التكليفي التمميـ مثؿ ءمد  ف كالتمميـ التبميدم التمميـ في البكة كنكاحي

 أف أم المكػػػس كلػػػيس كاسػػػتراتيجياتو التممػػػيـ مػػػداخؿ أسػػػاس  مػػػ  يبػػػكـ اإللكتركنػػػي التممػػػيـ .3
 الءنػػائي الػػتممـ مثػػؿ المختمفػػة كاالسػػتراتيجيات المػػداخؿ مػػع تطءيبػػو يمكػػف اإللكتركنػػي التممػػيـ
  ذلؾ كغير ، حؿ المشك ت  م  المءني كالتممـ التشاركي كالتممـ

 كػؿ يحبػؽ ءحيػث التكنكلكجية، لممستحدثات الناجح التنفيذ خ ؿ مف ييبىدَّـ اإللكتركني التمميـ .4
 .النظاـ مف جزران  ليلءح التكنكلكجي االستحداث لمممية ال زمة كالمتطمءات الشركط

 التممػػػيـ  مميػػػة كتسػػػييؿ كد ػػػـ ك رلػػػو، المحتػػػكم تكلػػػيؿ فػػػي ييسػػػتخدىـ اإللكتركنػػػي التممػػػيـ .5
 .كالتممـ

 كمتكامػػؿ منػػدمج كءشػػكؿ ءمنايػػة، أدكاتػػو اختيػػرت إذا أكءػػر نجاحػػان  يحبػػؽ اإللكتركنػػي التممػػيـ .6
 .لو أساس كميكىكف ككجزر ممو كمتفا ؿ

 المحػػػػػػددة، كايىػػػػػػداؼ المػػػػػػنيج سػػػػػػياؽ فػػػػػػي المػػػػػػتممـ تنميػػػػػػة يسػػػػػػتيدؼ اإللكتركنػػػػػػي التممػػػػػػيـ .7
 .المنيج ىذا لتنفيذ أدكات ىي اإللكتركني التمميـ كتكنكلكجيات

 التممػػػػػيـ تكنكلكجيػػػػػا أف أم تنفيػػػػػذه، تءػػػػػرر التػػػػػي كمميزاتػػػػػو إمكاناتػػػػػو لػػػػػو اإللكتركنػػػػػي التممػػػػػيـ .8
 مزيدة تمميمية كمميزات إمكانات قدمت إذا كناجح فا ؿ ءشكؿ تستخدـ أف يمكف اإللكتركني
 . التمميمية المممية تحتاجيا
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 :نكورًنِاإل انرعهْى مناطأ
 ،(2008) ؿ محيػػػػػػػػػػػاك (، 2009) مػػػػػػػػػػػيكالسػػػػػػػػػػػيد  ،(ق1429السػػػػػػػػػػػفياني) مػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػؿ اتفػػػػػػػػػػػؽ

 :كىما ،مطيفن لكتركنياإل لمتمميـ أف  م  ،(2008)ك زمي، (2007)ك امر
 المتزامف. لكتركنياإل التمميـ 
 المتزامف. غير لكتركنياإل التمميـ 

 

 :(Synchronous E-learning) المتزامف لكتركنياإل  التعميـأكالن: 
 اتلػاؿ ءيػنيـ ليػتـ كاحػد  ف فػي المتمممػيف مع المممـ فيو يجتمع المتزامف لكتركنياإل التمميـ

 لكتركنػػػياإل التممػػػيـ أشػػػكاؿ كمػػػف. (41: 2008،  ؿ محيػػػا) الفيػػػديك أك اللػػػكت أك ءػػػالنص مءاشػػػر
 :المتزامف

 المءاشرة اللكتية المحادثات (Chat). 
 الفيديك مؤتمرات(Video conference). 
 االفترالية الفلكؿ(Virtual Classroom). 

  
 :(Asynchronous E-learning)المتزامف غير لكتركنياإل  التعميـ: ثانيان 

 أف كيمكػػػف الكقػػػت، نفػػػس فػػػي الممممػػػيف أك المتمممػػػيف كجػػػكد يتطمػػػب ال الػػػذم التممػػػيـ كىػػػك
 اختيار لمطالب كيمكف مسءبان، لو مخطط تمميمي ءرنامج كفؽ التمميمية الدركس  م  المتممـ يحلؿ
 :المتزامف غير لكتركنياإل التمميـ أشكاؿ كمف .ـيلتممتمبي ال تناسءو التي كايماكف ايكقات

 اسطكانات  م  المخزنة المحكسءة التمميمية الءرامج CD. 
 لكتركنياإل الءريد(E-mail). 
 المنتديات(Forums). 
 المدكنات(Blogs). 
 ءكؾ الفيس(Facebook). 
 الكيكي(Wiki.) 
 يكتيكب قنكات(YouTube). 

فػػػيمكف لممػػػتممـ  المتػػػزامف، غيػػػر كالتممػػػيـ المتػػزامف التممػػػيـ ءػػػيف اإلنترنػػػتشػػػءكة  جممػػػت كلبػػد
أك الرجػكع لممػكاد التمميميػة المخزنػة  مػ  الشػءكة  المتمممػيف،االتلاؿ المءاشػر ءػالمممـ كالتفا ػؿ مػع 

 .كدراستيا
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 :نكورًنِاإل انرعهْى أىذاف
 ػددان (، 71: 2007) ػامر(، ك 4: 2008الكنمػاف)(، ك 16ق: 1429)يذكر كؿ مػف السػفياني

 كالتي منيا: لكتركنيمف أىداؼ التمميـ اإل
 داراتيا التمميمية المؤسسات  مؿ لتنظيـ تمميمية شءكات إنشار  .كا 
 لممجتمع اإلس مية المرءية كاليكية البيـ  م  الحفاظ. 
 الحديثة التمميمية التبنيات الستخداـ التبنية الميارات الط ب كالمممميف إكساب. 
 ايمكر. كأكليار الط بك  المدرسة ءيف الم قة تكطيد 
 الترءكيػػػة كاآلرار الخءػػػرات تءػػػادؿ خػػػ ؿ مػػػف كالممممػػػيف الطػػػ ب ءػػػيف التفا ػػػؿ  مميػػػات د ػػػـ 

 مثػؿ الءريػد المختمفػة االتلاؿ ءبنكات ءاالستمانة اآلرار لتءادؿ اليادفة كالحكارات كالمناقشات
 .االفترالية فلكؿال غرؼ  ءر كالتحدث لكتركنياإل

  كحيد لمممرفة. كملدر المممـ  م  ك دـ االقتلار ممارؼ الطالبتكسيع 
 قدرات المتممـ. مع يتناسب الذم التمميـ تبديـ مرا اة الفركؽ الفردية  ف طريؽ  
 مػػػػع  يتكافػػػؽ ءمػػػا كالػػػتممـ التممػػػيـ  مميػػػة ءيػػػا تػػػتـ التػػػي الطريبػػػة فػػػي ايدكار لػػػياغة إ ػػػادة

 المستحدثات التكنكلكجية.
 يجاد المجتمع في التبنية نشر  م  المسا دة  يدكر في لما ان كمكاكء ان إلكتركني مثبؼ مجتمع كا 

 .ايرض أقالي
 ـ الذاتي.يتزكيد المتممـ ءميارات التمم 

 

 :نكورًنِممْزاخ انرعهْى اإل
ءػػػػركز أىميتػػػػو كءػػػػررت الحاجػػػػة إليػػػػو فػػػػي  إلػػػػ متمػػػػددة أدت  ءمزايػػػػا لكتركنػػػػياإل التممػػػػيـ يمتػػػػاز

( /أ2009)ال ريػػػػػبك  ،(ق1430)اللػػػػػميدمك  ،(ىػػػػػػ1433)الشػػػػػمءي كلبػػػػػد ذىكػػػػػر المؤسسػػػػػة الترءكيػػػػػة ،
 : كالتي منيا ،لكتركنيءمض مزايا التمميـ اإل(  /أ2007)، كءسيكني(2010)الم حك 

 التممـ في أم كقت كأم مكاف. إمكانية 
 .مركنة تمديؿ كتحديث محتكل المادة التمميمية 
  دكر المكجو كالمشرؼ. إل ت يير دكر المممـ مف ميمًبف 
  مرا اة الفركؽ الفردية ءيف المتممميف مف خ ؿ تمكينيـ مف التممـ كؿه حسب قدرتو كسػر تو

 في التممـ.
 الفرلة لممتممميف لمتفا ؿ فيما ءينيـ، كءيف المتممميف كالييئة التدريسية. إتاحة 
 .نشر ثبافة التممـ الذاتي كتنمية البدرات ءاال تماد  م  النفس لدل المتممميف 



 اإلطار النظري

 

16 
 

 انيالفصل الث

 ف المتممميف في تكزيع فرص المممية التمميمية.المساكاة ءي 
 .استخداـ أساليب متنك ة كمختمفة أكثر دقة في تبييـ المتممميف 
 كسج ت  ،كاالحلائيات ،لمممـ كتحميؿ النتائجتبميؿ اي ءار اإلدارية التي تبع  م  كاىؿ ا

 .... إلخ .الدرجات.
 .كجكد الت ذية الراجمة ءشكؿ فكرم 
 مـ الختيار مكاف التممـ المناسب الذم يشػمر فيػو ءالراحػة كيناسػءو لمػتممـ الفرلة لممتم إتاحة

 تدخؿ مف أحد.الدكف 
 في نفس الكقت تمميـ  دد كءير كغير محدكد مف الط ب. 
 .التبييـ الفكرم كالسريع لمممية التممـ ك رض النتائج  م  المتممـ 
 .االست نار  ف المءاني اللخمة كما يتءميا مف نفبات ءاىظة 
  إقامتيـساتذة  م  مستكل المالـ ء ض النظر  ف مكقع أفلؿ اياختيار. 
 .تمكيف الدارسيف مف الجمع ءيف الممؿ كالدراسة 
  تييئػػػة فػػػرص التممػػػيـ لفئػػػات مختمفػػػة مػػػف المجتمػػػع ال يسػػػتك ءيا التممػػػيـ النظػػػامي كالممػػػاقيف

 ككءار السف.
 الدراسية ايماكف ءمحدكدية المرتءطة البءكؿ فرص كتكسيع التمميـ نطاؽ تكسيع. 

 ه:عالكة عمى ما سبؽى ًذكري  لكتركنيكيضيؼ الباحث مف مميزات التعميـ اإل 
 مسػػتحدثات مػػع لمتمامػػؿ يػػؤىميـ ءمػػا كالمتمممػػيف الممممػػيف لػػدل التكنكلكجيػػة الميػػارات تنميػػة 

 .لكتركنياإل التمميـ
 كاللػػكر التكلػػيحية ءالرسػػكـ التمميمػػي المحتػػكل ثػػرارإ لكتركنػػياإل التممػػيـ خػػ ؿ مػػف يمكػػف 

 .أفلؿ ءشكؿ االستيماب  م  الط ب يسا د مما الفيديك كمباطع كالرسكـ
 السػػػػممية المػػػػكاد ريتػػػػكف خػػػػ ؿ مػػػػفكتشػػػػكيبو لمتممػػػػيـ  انتءاىػػػػو كجػػػػذب الطالػػػػب تركيػػػػز زيػػػػادة 

 .ءالممؿ الشمكر يخفؼ مما المءاشر كالتفا ؿ كالءلرية
  الءميدة الخءرات ليـ كينبؿ المممية، لمتجارب جرارىـإ أثنار لمخطر المتممميف تمريض بنً جى يي 

 .كذلؾ مف خ ؿ استخداـ ءرامج المحاكاة ممكنة كال ير
 الخطأ حالة في ءالنبص الشمكر أك لإلىانة تمريلو ك دـ المتممـ، خلكلية  م  الحفاظ 

 .اآلخريف المتممميف أماـ
 مػػػ  التػػػدريب أك النػػػادرة، المػػػكاد مػػػع المػػػتممـ تمامػػػؿ  نػػػد كءخالػػػة التممػػػيـ تكمفػػػة خفػػػض  

 الفلار. كمركءات كالطائرات الثمف ءاىظة اآلالت استمماؿ
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 :نكورًنِاإل يربساخ ًدًافع اصرخذاو انرعهْى
  :لكتركني، كىياإل التمميـ استخداـ ررتيء التي المكامؿ مفءملان  (17ق :1429السفياني )ذكرت 
 الممرفية المجاالت مختمؼ في التطكر ءسءب كالتدريب لمتمميـ الدائمة الحاجة استمرار. 
 لممتممـ المناسب كالمكاف المناسب الكقت في كالتدريب لمتمميـ الحاجة. 
  اإلقءاؿ المتزايد مف فئات المجتمع المختمفػة  مػ  التممػيـ، كالخػكؼ مػف اإلخفػاؽ فػي دمجيػـ

 .فيو
 :ما يمي لكتركنيالتمميـ اإل مءرران الستخداـ (14 :2012)المكاكدة كيليؼ 

 فػي تتػكفر ال قػد التػي ،اإلنترنػت شػءكة  مػ  المتاحػة كالػتممـ التممػيـ ملػادر مػف االسػتفادة 
 .النامية الدكؿ كءخالة كالمجتممات الدكؿ المديد مف

 مكاناتو اتور قد أىمية  م  كتركز المتممـ  م  تمتمد جديدة تدريس طرؽ تد يـ  ءاإللافة كا 
 .الفردية كالسمات الخلائص إل 

 المدرسػة  إلػ  يكميػان  الحلػكر  مػ  قػادريف كال يػر الخالػة، االحتياجػات ذكم الط ب إفادة
 .المكال ت كمفة ارتفاع ءسءب

 المختمفة المؤسسات في المامميف مف كءير لبطاع اإلفادة. 
 المممكمػات  تكنكلكجيػا ءاسػتخداـ كالتػدريب التممػيـ مجػاؿ فػي النائيػة نػاطؽالم لسػكاف اإلفػادة

 .كاالتلاالت

 :نكورًنِذٌاظو انرعهْى اإلانصعٌتاخ انرِ 
 ما يمي: لكتركنيمف أىـ اللمكءات التي تميؽ كتمنع انتشار التمميـ اإل

  الممرفػة مػف  إل لمؼ قدرات الط ب في استخداـ الحاسكب كءالتالي تمثرىـ في الكلكؿ
 .لكتركنيخ ؿ التمميـ اإل

  لكتركنيمما يبمؿ مف جكدة ككفارة التمميـ اإل اإلنترنتءطر سر ة االتلاؿ ءشءكة. 
  قػػد تكػػكف أجيػػزة الحاسػػكب لػػدل المتمممػػيف قديمػػة أك مكالػػفاتيا غيػػر م ئمػػة لتشػػ يؿ ءػػرامج

 .لكتركنيالتمميـ اإل
  اإلنترنت دـ تكفر اتلاؿ ء كأالمتممميف،  دد كءير مف  دـ كجكد أجيزة حاسكب لدل. 
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 جيػػػب  ػػػػف ، كذلػػػؾ لمػػػدـ لػػػماف أف مػػػف يي لكتركنػػػػي ػػػدـ تػػػكفر ايمػػػف التػػػاـ فػػػي التممػػػيـ اإل
 ة  ف ءمد ىك المتممـ المستيدؼ كليس شخلان  خر.لكتركنياالختءارات اإل

 كالتػػػي تتلػػػمف تجييػػػز مختءػػػرات حاسػػػكب،  لكتركنػػػيالتكمفػػػة الءاىظػػػة لمتطمءػػػات التممػػػيـ اإل
 ، كلنا ة الءرمجيات المناسءة لذلؾ.اإلنترنتكاالتلاؿ ءشءكة 

 حلػؿ  مييػا يالمممية التػي  مؤى تت الترءية كالتمميـ في ءمض الدكؿ ءال دـ ا تراؼ كزارا
 ان(.إلكتركنيألحاءيا ءالدراسة  ف ءيمد )

  لكتركنيالمممميف الذيف يجيدكف التمميـ اإل إل االفتبار. 
 .دـ قدرة الجيات الممنية  م  تكفير مبررات تتناسب مع ىذا النمط مف التمميـ  
  كا تءػػار التممػػيـ  لكتركنػػيالتممػػيـ اإل إلػػ النظػػرة السػػمءية مػػف المتمممػػيف كالممممػػيف كالمجتمػػع

 مف التمميـ التبميدم. ءاستخداـ ىذا النظاـ أقؿ كفارة

 :كنظاو  نكورًنِاإل انرعهْى خصائص
 يمي:  فيما لكتركنياإل التمميـ نظاـ خلائص (2010)حدد خميس

 .النظاـ منيا يتككف التي المككنات كؿ  م  يشتمؿ نوأ ءممن  :الشمكؿ -1
 ةإلكتركنيػ تكنكلكجيػة تمميمية ءيئة في كمي ءشكؿ ممان  تممؿ المككنات ىذه أف ءممن  :الكمية -2

 حػدة  مػ  منيػا كػؿ  مػؿ إذا المنالػر ىػذه تنتجػو امػم كءػرأ ككػؿ النظػاـ ىذا ينتجو ما كاف
 مستبؿ.  كءشكؿ

 متكامػػؿ ءشػػكؿ مػػع ءملػػيا النظػػاـ مككنػػات تممػػؿ إذ :المتبػػادؿ كاالعتمػػاد كالتػػأثير التفاعػػؿ -3
 كيتػأثر ايخػرل المككنػات في يؤثر كفكى مي  ؿكي فى  ةإلكتركني تمميمية ءيئة في كمتناسؽ كمتفا ؿ

 .ءيا
 فػي ممو تممؿ التي ايخرل النظـ مع يتفا ؿ مفتكح نظاـ فيك :األخرل النظـ عمى االنفتاح -4

 . خرجاتومي  تذىب كالييا مدخ تو يستمد يانفم الخارجية الءيئة
 البػػدرة كلديػو ذاتيػان  كيتطػكر ثاءػت كغيػر دينػاميكي نظػاـ نػوأ ءممنػ  :الػذاتي كالتكيػؼ التطػكر -5

 الءيئة. مع تفا مو مف الناتجة الظركؼ مع يتكيؼ لكي الذاتي كاللءط التكازف إ ادة  م 
 . جمياأ مف يلمـ محددة تمميمية كأىداؼ ترءكية أغراض لو نظاـ نوأ أم : الغرضية -6
 خػػ ؿ مػػف التممػػيـ اإللكتركنػػي نظػػاـ  مػػ  التمػػرؼ يمكػػف حيػػث :البصػػرم كالتمثيػػؿ النمذجػػة -7

 .ال رض ليذا دمَّ تي ءلرية  نماذج
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 :نكورًنِاإل انرعهْى اصوراذْعْاخ
 كتنك ت كتشػاءيت مػع االسػتراتيجيات التبميديػة لمتممػيـ لكتركنيتمددت استراتيجيات التمميـ اإل

التبميػدم الػذم يسػتخدمو المممػـ داخػؿ حجػرة لدرجة أنو يمكف استخداـ كثير مف اسػتراتيجيات التممػيـ 
كلبػػػد ءػػػيَّفى ، كلكنيػػػا تسػػػتخدـ ءطػػػرؽ مختمفػػػة  ػػػف الطػػػرؽ التبميديػػػة، لكتركنػػػيالدراسػػػة فػػػي التممػػػيـ اإل
 :، كىيلكتركنياستراتيجيات التمميـ اإلءمض  (2010)الشرقاكم ك ءدالرازؽ

 : (Electronic-Lecture) ةلكتركنياإل  المحاضرات -1
 تػػػػتـ كقػػػػد الشػػػػءكة  ءػػػػر المحالػػػػرات إلبػػػػار طريػػػػؽ  ػػػػف الػػػػدرس المممػػػػـ ينبػػػػؿ أف يمكػػػػف
 لبػػارىػػك قيػػاـ المممػػـ ءاإل التزامنيػػة ءالطريبػػة كيبلػػد تزامنيػػة، غيػػر أك تزامنيػػة ءطريبػػة المحالػػرة
 مءاشػر فػػي نفػػس الكقػػت،لممحالػػرة  ءػػر الشػءكة كيتػػاءع المتمممػػكف ذلػؾ اإللبػػار ءشػػكؿ  المءاشػر
 أم ميسجمة . تزامني غير ءشكؿ تككف أف كيمكف

 :(Electronic-Discussion) ةلكتركنياإل  الجماعية المناقشات -2
 كءػػػيف كالمممػػػـ الطالػػػب ءػػػيف ةلكتركنيػػػاإل المناقشػػػات اسػػػتراتيجية خػػػ ؿ مػػػف التفا ػػػؿ كيػػػتـ

 الػتممـ ملػادر مػف المديػد  مػي كاالطػ ع الءحػث لمطػ ب يمكف كما الءمض، ءمليـ الط ب
 إجػػػػرارات خػػػػ ؿ مػػػػف تزامنيػػػػة ءطريبػػػػة الجما يػػػػة المناقشػػػػات ىػػػػذه إجػػػػرار  مػػػػي تسػػػػا دىـ التػػػػي
 أك الءريديػػػة البػػػكائـ أك خػػػ ؿ مػػػف تزامنيػػػة غيػػػر تكػػػكف قػػػد أك الشػػػءكة،  ءػػػر الحػػػكارك  مناقشػػػاتال

 الشػءكة  مػي تكاجدىـ يشترط كال المشتركيف جميع مشاركة خ ليا مف كيتـ اإلخءارية، المكحات
 .الكقت نفس في

 :(E – Working Groups Strategy) العمؿ مجمكعات -3
 لمتمػػاكف، ان فرلػػ كتتػػيح تشػػجع التػػي اللػػ يرة الممػػؿ مجمك ػػات أشػػكاؿ مػػف المديػػد ىنالػػؾ

 مػػف المديػػد لكتركنػػياإل التممػػيـ يبػػدـ حيػػث ،لكتركنػػياإل التمػػاكني الػػتممـ ايشػػكاؿ ىػػذه أىػػـ كمػػف
 حيػػػث تمػػػاكني ءشػػػكؿ الممػػػؿ مػػػف المتمممػػػيف يمكػػػف حيػػػث الممػػػؿ، لمجمك ػػػات التمميميػػػة الفكائػػػد
 أك تبريػػػر كتاءػػػة مثػػػؿ مكحػػػد، تمميمػػػي ىػػػدؼ تحبيػػػؽ أجػػػؿ مػػػف ءملػػػيـ مػػػع المتمممػػػكف يتمػػػاكف
 في التفا ؿ كيتـ، الدراسي ءالمنيج متلؿ مكلكع  ف دراسة أك ءءحث البياـ أك درس مراجمة

 شػػءكة  مػػي المءاشػػر كالحػػكار لكتركنػػياإل كالءريػػد الءريديػػة البػػكائـ خػػ ؿ مػػف الممػػؿ مجمك ػػات
 ذاتػو إثءػات إلػي المجمك ػة فػي فرد كؿ كيسم  كالنجاح ءالممؿ المتمممكف ييتـ كفييا ،اإلنترنت
ءػػػراز كتبػػػديـ  نجػػػاح يمتمػػػد حيػػػث المجمك ػػػة، داخػػػؿ وتػػػمكان  مػػػي يحػػػافظ حتػػػ  وإنتاجػػػ تػػػـ مػػػا كا 

 الفرلػػة تتػػيح كمػػا المجمك ػػة، تبػػدميا التػػي اي مػػاؿ كحجػػـ نتػػاجاإل  مػػي كاسػػتمرارىا المجمك ػػة
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 ءبيادتيا المجمك ة مف طالب فيبكـ ايدكار، ءتءادؿ المتمممكف يبكـ حيث ايدكار لممب لمط ب
  مػي كػؿه  ايدكار مػف كغيرىػا ءاحػث ءػدكر ك خػر المستشػار ءػدكر  خػر كيبػكـ البائػد ءدكر كيبكـ
 نجػاح  مػ  المجمك ػة نجػاح كيتكقػؼ لممجمك ػة، أف يبدمػو يسػتطيع كمػا كأ مالػو قدراتو حسب
 . المجمك ة نجاح إل  يؤدم فرد كؿ نجاح أف أم ايفراد ىؤالر

 :(Programmed Instruction) المبرمج التعميـ استراتيجية -4
 تبسػيـ خ ؿ مف التمميـ استخداـ يتـ حيث التمميمية التفا مية الءرمجيات طريؽ  فكتتـ 

 مػع متراءطػة متتاءمػة لػفحات شػكؿ فػي تكلػع لػ يرة كحػدات إلي الدراسي المنيج أك المبرر
 خػػ ؿ مػػف الءرنػػامج أجػػزار فػػي المػػتممـ مميػػا يتفا ػػؿ مسػػارات  ػػدة فػػي ان مسػػءب ملػػممة ءملػػيا
 ءػػيف االنتبػػاؿ  مػػي يسػػا ده ممػػا الءرنػػامج، خػػ ؿ مػػف يتمباىػػا التػػي ايسػػئمة ءمػػض  ػػف اإلجاءػػة
 كالمممكمات الملادر مف المديد الءرنامج لو يبدـ كما ءخطكة، خطكة التمميمي المنيج محتكيات
 .التمميمية المادة إتباف  مي يسا د مما المنيج ءمكلكع المرتءطة

 :((E – Problem Solving ةلكتركنياإل  المشكالت حؿ استراتيجية -5
 ءلػػفة ـيالتممػػ  مميػػة فػػي اليامػػة االسػػتراتيجيات مػػف المشػػك ت حػػؿ اسػػتراتيجية كتمتءػػر

  مػػي البػػدرة المػػتممـ لػػدم تنمػػي أنيػػا حيػػث ،لكتركنػػياإل التممػػيـ أك التبميػػدم التممػػيـ سػػكار  امػػة
 كمػػا كالناقػػد، كاالءتكػػارم المممػػي التفكيػػر طػػرؽ مػػف المديػػد كاكتسػػاب المشػػك ت حػػؿ فػػي التفكيػػر
 اسػػػػتخداـ كيػػػتـ كالتػػػػذكر دراؾكاإل التفكيػػػر مثػػػؿ المبميػػػػة، كالبػػػدرات الميػػػارات ءمػػػػض لديػػػو تنمػػػي

 ،اإلنترنػت شػءكة  مػي مشػكمة طػرح خ ؿ مف لكتركنياإل التمميـ في المشك ت حؿ استراتيجية
 حػػؿ فػػي المكلػػكع  ػف السػػاءبة خءراتػػو كاسػتخداـ المشػػكمة ىػػذه فػػي التفكيػر المػػتممـ مػػف كيطمػب

جػرار ءػو كاالتلػاؿ ءػالمممـ االستمانة لممتممـ كيمكف ءمفرده، المشكمة ىذه  كالمناقشػات الحػكار كا 
 المطمػكب الحػؿ إلػي يتكلػؿ حتػ  المءاشػر الحػكار أك لكتركنػياإل الءريد خ ؿ مف الشءكة  ءر

 .لممشكمة

 :(Electronic – Projects) ةلكتركنياإل  المشاريع استراتيجية -6
 فػػي المسػػتخدمة اليامػػة ـيالتممػػ اسػػتراتيجيات مػػف ةلكتركنيػػاإل المشػػاريع تمتءػػر اسػػتراتيجية

 المممكمػػػػات كاكتسػػػػاب كالتمػػػػاكف الممػػػػؿ إلػػػػي المتمممػػػػيف تػػػػدفع أنيػػػػا حيػػػػث ،لكتركنػػػػياإل التممػػػػيـ
 المتمممػيف إ طػار خ ؿ مف ذاتيـ لتحبيؽ لممتممميف الفرلة تتيح أنيا كما التمميمية، كالخءرات
نشارلفحات الكيب، ك  إنشارمثؿ  ةإلكتركني مشاريع ة، ك مػؿ لكتركنيػالمدكنات، كالمػركض اإل ا 

 أك الممػؿ مجمك ة مع ءالمشاركة تماكنية أك فردية المشاريع ىذه كانت سكارالرسكـ المتحركة، 
  مػػي المػػتممـ المشػػاريع ليػػذه السػػريمة االتلػػاؿ ككسػػائؿ الحديثػػة التبنيػػات كتسػػا د المممػػـ، مػػع
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 كمػا المشػاريع، ىػذه  مػي لمبػائميف كالممرفػة الممػـ مػف كتزيد كالخءرات المممكمات  مي االط ع
 .عير االمش هءيذ المرتءطة التممـ ملادر مف المديد تكفر أنيا

كيمكػػػف اسػػػتخداـ الكتػػػاب التفػػػا مي المحكسػػػب فػػػي جميػػػع االسػػػتراتيجيات المػػػذككرة سػػػاءبان 
ءاإللافة الستراتيجيات التمميـ التبميدية، كذلؾ يف الكتاب التفا مي المحكسب إنما ىك ملدر 

 لممممكمات يسا د المممـ  م  نبؿ الخءرات التمميمية لممتممـ.

 :نكورًنِدًس ادلعهى يف انرعهْى اإل
  ػاـ ءشػكؿ التممػيـ فػي المممػـ ءػو يلػطمع الػذم الػدكر ءػأف  الترءػكييف ءػيف خػ ؼ ىنػاؾ ليس

 الممميػػػة الخءػػػرات مػػػف يممػػػؾ مػػػا كءبػػػدر التمميميػػػة، الممميػػػة أركػػػاف أحػػػد لككنػػػو لم ايػػػة يػػػـم دكر ءأنػػػو
 حاسػـ دكر كمءػد يف، فمممممػـ متفػكقيف ط ءان  جى رِّ خى يي  أف يستطيع الفمالة، التدريس كأساليب كالترءكية،

  (18: 2007 المكس ،. ) اـ ءكجو التمميمية المممية في
ءػػأف دكر المممػػـ فػػي الممميػػة الترءكيػػة  لكتركنػػيكػػؿ مػػف يسػػمع  ػػف اسػػتخداـ التممػػيـ اإل في يىظيػػك 

سينتيي، كسيًحؿ مكانو الحاسكب كالءرمجيات التمميمية، كلكف ىذا ما ىك  م  نبيض الكاقػع تمامػان، 
ان يجػب أف إلكتركنيػسػييممـ الطػ ب ، فػالمممـ الػذم يجمػؿ دكر المممػـ أكثػر أىميػة لكتركنيفالتمميـ اإل

دارة التممػ تلػميـيككف شخلان مءد ان كذك كفارة  الية كلديو قدرات فائبة تسا ده  مػ   ـ يكءرمجػة كا 
 .لكتركنييكلح أدكار المممـ في التمميـ اإل (2-1كالشكؿ )، لكتركنياإل

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 لكتركنيفي التعميـ اإل  (: أدكار المعمـ2-1الشكؿ)
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 :لكتركنيالتعميـ اإل  فيأدكار المعمـ  أىـ (2009لقد حدد حسف)ك 
 :عف المعارؼ باحثالمعمـ   -1

 الءحػث كتمنػي المممػـ، ءيػا يبػكـ أف ينء ػي التػي الكظػائؼ مبدمة في الكظيفة ىذه كتأتي       
 ءطػػرؽ متممػػؽ ىػػك مػػا ككػػذلؾ لط ءػػو، يبدمػػو الػػذم ءالمكلػػكع كمتممػػؽ جديػػد ىػػك مػػا كػػؿ  ػػف
 . ممية التمميـ اإللكتركني خ ؿ المبررات تبديـ

 :التعميمية لمخبرات مصمـالمعمـ   -2
 يف كذلؾ لط ءو، يبدميا التي الترءكية كالنشاطات الخءرات تلميـ في ميـ دكر لممممـ       
  ميػػػو أف كمػػػا الدراسػػػية، البا ػػػات خػػػارج أك داخػػػؿ المػػػتممـ يكتسػػػءو لمػػػا مكممػػػة الخءػػػرات ىػػػذه

 .الط ب كاىتمامات يتناسب ءما النشطة ةلكتركنياإل ـيالتمم ءيئات تلميـ
 :تكنكلكجيالمعمـ  -3

 الشػءكة اسػتخداـ مػف تمكفك  يػل المممـ تبنيايي  أف يجب التي الميارات مف الكثير فيناؾ       
 المكاقػػػع، تلػػػفح كءػػػرامج ،التمامػػػؿ مػػػع الحاسػػػكبـ مثػػػؿ ممرفػػػة أساسػػػيات يالتممػػػ  مميػػػة فػػػي

 .كغيرىا التكنكلكجية كالمستحدثات الممفات، حماية ءرامج كاستخداـ

 :لممحتكل ـقدً مي المعمـ   -4
 إليػو الكلكؿ ءسيكلة يتميز أف مف الءد التمميـ اإللكتركني خ ؿ مف المحتكل تبديـ إف       

التممػػػػيـ  لمحتػػػػكل كمبػػػػدـ المممػػػػـ ءكظيفػػػػة كءيػػػػر ارتءػػػػاط لػػػػو كىػػػػذا ،ممػػػػو كالتمامػػػػؿ كاسػػػػترجا و
 .يتبنيا أف المممـ  مي  ديدة كفايات ليا الكظيفة كىذه ،اإللكتركني

 :تعمـلم كميسر مرشدالمعمـ   -5
 دميػتى  كلػـ لمممرفػة، الكحيػد الملػدر ىػك دمىػيي  ال اليكـ في ظؿ التممػيـ اإللكتركنػي  فالمممـ       

نمػػػا ،فبػػػط لممتمممػػػيف المحتػػػكل نبػػػؿ ىػػػي كظيفتػػػو  الكلػػػكؿ تسػػػييؿ ىػػػك ايكءػػػر دكره ألػػػءح كا 
رشػػاد كتكجيػػو لممممكمػػات،  مػػف أك الشػػءكة، خػػ ؿ مػػف المحتػػكل مػػع تمػػامميـ أثنػػار المتمممػػيف كا 

 .المممـ مع أك المبرر، دراسة في الءمض ءمليـ مع تمامميـ خ ؿ

 :ـيلعممية التعم ـكً قى مي المعمـ   -6
 كأف ،لكتركنػيأثنػار التممػيـ اإل ط ءػو لتبكيـ مختمفة أساليب  م  يتمرؼ أف  م  المممـ       
 أك اإلثرائيػػة الءػػرامج كتحديػػد ط ءػػو، لػػدل كاللػػمؼ البػػكة نبػػاط تحديػػد  مػػ  البػػدرة لديػػو تكػػكف

 .المطمكءة الم جية
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 :التعميمية لمعممية قائد ك مديرالمعمـ   -7
 حيػث التمميمػي، لممكقػؼ مديران  يمد الشءكة خ ؿ مف لكتركنياإل ـيالتمم نظـ في فالمممـ       
 المبػػػارات كمكا يػػػد الشػػػءكية ءػػػالمبررات الممتحبػػػيف أ ػػػداد تحديػػػد فػػػي ايكءػػػر المػػػبر  ميػػػو يبػػػع

مػػع ءملػػيـ  المتمممػػيف تحػػاكر كطريبػػة التبػػكيـ كأسػػاليب المحتػػكل  ػػرض كأسػػاليب االفترالػػية
 .الءمض

كءنػػارن  مػػ  مػػا سػػءؽ فػػإف دكر المممػػـ  نػػد اسػػتخداـ الكتػػاب التفػػا مي المحكسػػب ال يخػػرج  ػػف 
، كلػػػاحب ميػػػارات كخءػػػرة التمميميػػػة لمخءػػػرات ملػػػمـ، ك الممػػػارؼ  ػػػف ءاحػػػثفيػػػك ايدكار السػػػاءبة 

 كميسر لتبديـ المحتكل التمميمي لممتممميف، كىك مبكـ لمممية التمميـ، كما أنو مدير كقائدتكنكلكجية، 
 لممممية التمميمية.

 

 صهثْاخ انرعهْى اإلنكورًنِ:
( 71: 2007لمتمميـ اإللكتركني ءمض السمءيات الملاحءة الستخدامو، كالتي حددىا  امر )

 فيما يمي:
 .ارتفاع تكمفة التمميـ اإللكتركني كمتطمءاتو 
  أمػػاـ ايلػرار الءدنيػة كالجسػمية التػي يمكػف أف تلػيب الطالػب نتيجػة اإلكثػار مػف الجمػكس

 شاشة الحاسكب.
 .ىماؿ الميارات كالكجدانيات  التركيز  م  الجزر الممرفي في المممية التمميمية كا 
 .ىماؿ ءاقي الحكاس  التركيز  م  حاستي السمع كالءلر كا 
  التأثيرات السمءية  م  شخلية المتممـ نتيجة للمكءة البياـ ءاينشطة االجتما يػة كالثبافيػة

 نشطة المممية.كالريالية التي تلاحب اي
 .دـ التزاـ المتممميف ءالمممية التمميمية كتسرءيـ منيا نتيجة ل ياب المتاءمة الفممية ليـ  
  ػػػػتمًمـ لممػػػػارؼ سػػػػمءية كمممكمػػػػات خاطئػػػػة كذلػػػػؾ ءسػػػػءب ازدحػػػػاـ قػػػػد يػػػػؤدم إلػػػػ  اكتسػػػػاب المي

 اإلنترنت ءالمممكمات غير اللحيحة الخارجة  ف الرقاءة مف الجيات المختلة.
 لمممـ كمؤثر ترءكم كتمميمي في شخلية المتممـ.إلماؼ دكر ا 
 التبكيـ. أساليب تطءيؽ لمكءة 
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 يف انعًهْح انرعهًْْح: نكورًنِذٌظْف انرعهْى اإل
ػػػرى  فػػػي الممميػػػة التمميميػػػة  لكتركنػػػييػػػتـ تكظيػػػؼ التممػػػيـ اإلءأنػػػو  (545: 2009السػػػيد مي )ذىكى

 التالية: شكاؿءأحد اي
كمسػػا د كمكمػػؿ لمتممػػيـ الممتػػاد فػػي قا ػػة الدراسػػة ءمػػد اسػػتنفاذ الطػػرؽ  لكتركنػػيالتممػػيـ اإل -1

الرجكع مػػا يطمءػو المممػػـ مػػف ط ءػو ءمػػد انتيػػار الػدراس التبميػػدم ءػػالتبميديػة فػػي التممػيـ، مثػػؿ 
 مميف أك مشاىدة مبطع فيديك مرتءط ءمكلكع الدرس. إلكتركنيلمكقع 

ممزكجػػان كمختمطػػػان ءػػالتمميـ الممتػػػاد، كىػػك  ءػػػارة  ػػف تكليفػػػة مػػف التممػػػيـ  لكتركنػػػيالتممػػيـ اإل -2
 لكتركنػػيكالتممػػيـ اللػػفي الممتػػاد، ءحيػػث يػػتـ اسػػتخداـ ءمػػض أدكات التممػػيـ اإل لكتركنػػياإل

 لجزر مف التمميـ داخؿ قا ات الدرس الحبيبية.
منفػػػردان، كفيػػػو يػػػتـ اال تمػػػاد  مػػػ  الحاسػػػكب كممحباتػػػو ا تمػػػادان كميػػػان فػػػي  لكتركنػػػيالتممػػػيـ اإل -3

  ممية التمميـ، دكف استخداـ أم مف ايدكات التبميدية لمتمميـ.

 :نكورًنِانرعهْى انرفاعهِ كأحذ ذطثْماخ انرعهْى اإل
اتلاؿ كحػكار نشػط،  ءأنيا: "المتمددة  ؿالكسائالتفا مية في ( 217: 2009)خميس  ؼى رَّ  ى 

ة حديثة لدييا البػدرة  مػ  التكيػؼ مػع حاجػات المتمممػيف إلكتركنيكتأثير متءادؿ ءيف المتممـ ككسائؿ 
كاالستجاءة لمدخ تيـ، ءإ طائيـ درجة مناسءة مف الحرية لمتحكـ في اختيار  نالر ءنية المحتػكل 

تسػػػػجيؿ الم حظػػػػات كحػػػػؿ كاستكشػػػػافو، كتتػػػػاءع  رلػػػػو، كا  ػػػػادة تنظيمػػػػو، كفػػػػي سػػػػر ة الخطػػػػكات ك 
 التدريءات".

قدرتػو  مػ  جػذب انتءػاه المتمممػيف كتشػجيميـ  فػيالتفػا مي  لكتركنػياإلكتءرز أىمية التمميـ 
 مػػ  المشػػاركة، كءبػػار أثػػر الػػتممـ لمػػدة أطػػكؿ فػػي دمػػاغ المػػتممـ، كمػػا أف التممػػيـ التفػػا مي يزيػػد فػػي 

 مبدار التممـ في الكقت الذم تزداد فيو كمية الممارؼ كيزيد تمبدىا.

جيػات التممػيـ فػي ءرم ىػافر اتك  الءػد مػفالتي خلائص ال (219: 2009خميس )بد كلح كل
  اإللكتركني التفا مية:

البائمػة  التممػيـ ءػرامج خػ ؿ مػف تبػدـ التػي التسػيي ت إل  تشير التفا مية : التكاصمي الحكار -1
كيمنػػي  ، ءػػالمحتكل كاالتلػػاؿ التمميميػػة الممميػػة فػػي ءػػالتحكـ المػػتممـ لتزكيػػد  الحاسػػكب  مػػ 

.  الفمػػػؿ ليػػذا يسػػػتجيب ان حاسػػكءي ان كءرنامجػػ ، ءفمػػػؿ يءػػدأ ان مسػػتخدم ان متمممػػػ ىنػػاؾ أف االتلػػاؿ
 لػػي ة تتكلػػد كلػػذلؾ ، ليػػا كاالسػػتجاءة المسػػتخدميف أفمػػاؿ تفسػػير فػػي الحاسػػكب دكر كيتمثػػؿ

 . كالحاسكب نسافاإل ءيف لحكار تكالمي
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فػػػي  لمػػػتحكـ المناسػػػءة الحريػػػة مػػػف ان قػػػدر  المػػػتممـ الءرنػػػامج يمطػػػي حيػػػث : التعمػػػيـ فػػػي الػػػتحكـ -2
تنظيميػا  كا  ادة  رليا تناءع كفي ، منيا كاالختيار البائمة المحتكل ءنية  نالر استكشاؼ

كقػػت  أم فػػي منػػو كالخػػركج الءرنػػامج إنيػػار فػػي كالػػتحكـ الخطػػكات، سػػر ة كفػػي يناسػػءو، ءمػػا
 . دراستو مف االنتيار ءمد كامؿ ءشكؿ إنيائو أك ، ثانية مرة إليو كالمكدة مؤقت ءشكؿ

مػػػع  كالمكارمػػػة التكيػػػؼ  مػػػ  البػػدرة الءرنػػػامج لػػػدل يكػػػكف أف يمنػػي كىػػػذا كالمكاءمػػػة: التكيػػػؼ -3
 حػػدة ءطريبػػة  مػػ  مػػتممـ كػػؿ يفمػػاؿ فيسػػتجيب رغءػػاتيـ، كتمءيػػة ،المتمممػػيف حاجػػات مختمػػؼ
 تناسػب ىػؤالر متمػددة ـيتممػ كمسػارات خيػارات  مػ  الءرنػامج يشػتمؿ أف يتطمب كىذا مناسءة.
 كايساليب. كاينماط البدرات في المختمفيف المتممميف

كالتبلػػػػي  الءحػػػػث فػػػػي الفرلػػػػة ممػػػػتممـل الءرنػػػػامج يمطػػػػي الػػػػتعمـ: فػػػػي اإليجابيػػػػة المشػػػػاركة -4
جديػػػػدة  ءنيػػػػة فػػػػي كلػػػػياغتيا تنظيميػػػػا، كا  ػػػػادة كءنائيػػػػا، كاكتشػػػػافيا المممكمػػػػات، كاستكشػػػػاؼ
، ك مؿ الممخلات ككتاءة الم حظات، كتسجيؿ ككتاءتيا،  أال كيجب التدريءات. كحؿ الرسـك

 . التمميمي التحكـ كخالية االيجاءية المشاركة خالية ءيف نخمط
  :نكورًنِتشايط انرعهْى اإليف  ْحيضرٌّاخ انرفاعه

ىػػك كجػػكد التفا ػػؿ ءػػيف المػػتممـ كءػػرامج التممػػيـ  لكتركنػػيإف مػػف أىػػـ مميػػزات ءػػرامج التممػػيـ اإل
يجاءي تمطي الناتج اإل ىي التي لكتركنيالتفا مية ءيف المستخدـ كءرامج التمميـ اإل ، كىذهلكتركنياإل

أنماط التفا ؿ في ءرمجيات التمميـ  (221- 220 :2009خميس)قد حدد ، ك لكتركنيمف التمميـ اإل
 اإللكتركني التفا مية.

 التفاعمية كتحكـ:  - أ
كالت ايكلػػ  لمتفا ميػػة فػػي ءػػرامج الفيػػديك التفا ميػػة، التػػي ظيػػرت فػػي اكىػػي احػػدل المحػػ

 كذلؾ  ف طريؽ تحكـ المتممـ في  رض تتاءمات الفيديك.منتلؼ ثمانينيات البرف المشريف، 
 التفاعمية كتكيؼ كمكائمة: - ب

 الحاسػػػػكبالمكائمػػػػة أك التكيػػػػؼ ىػػػػك الحػػػػد ايدنػػػػ  الػػػػذم يمكػػػػف أف تسػػػػتجيب فيػػػػو ءػػػػرامج 
 إلػػ ، يػػار المسػػتخدـالتمميميػػة لمػػدخ ت المسػػتخدـ، كتتػػدرج المكائمػػة مػػف اسػػتجاءة الءرنػػامج الخت

تمميمية ءالشػكؿ الػذم يريػده المسػتخدـ، كالمكائمػة ىػي جػزر مػف  مميػة استجاءتو لمرض المكاد ال
أف يتكيػػػؼ مػػػع اسػػػتجاءات  ب. فالءرنػػػامج التفػػػا مي يجػػػالحاسػػػكبالتفا ػػػؿ الكميػػػة ءػػػيف المػػػتممـ ك 

التكيفية لمءرنامج ىي تكليفة  ةلة تككف السماكفي ىذه الح المتممميف، كيزكدىـ ءالرجع المناسب.
 -، فػػي شػػكؿ اتلػػاؿ متءػػادؿ. كىػػذه الممميػػة )سػػؤاؿالحاسػػكبمػػف اسػػتجاءات المتمممػػيف كرجػػع 

 التفا مية. الحاسكبة في ءرامج ساسيرجع( ىي التفا مية اي –إجاءة 
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ة  مػػ  ىػػذا النػػكع مػػف التفا ميػػة ءرنػػامج الكتػػاب التفػػا مي المحكسػػب الػػذم تػػـ مػػكمػػف ايمث
 ػػف فػػيمكف لممػتممـ الػػذىاب لملػػفحة التػي يريػػدىا مػػف خػ ؿ االنتبػػاؿ  ىػذه الدراسػػة، تطءيبػو فػػي

مرءػػع االنتبػػاؿ السػػريع، أك االنتبػػاؿ إلػػ  مكلػػكع ممػػيف مػػف خػػ ؿ الفيػػرس اإللكتركنػػي طريػػؽ 
لمكتػػاب، كمػػا يمكػػف لممػػتممـ الػػتحكـ فػػي  ػػرض المػػادة التمميميػػة كتكرارىػػا، كيجيػػب المػػتممـ  ػػف 

 الكتاب كيتمب  الت ذية الراجمة المناسءة الستجاءتو. ايسئمة التي يطرحيا
 التفاعمية كمشاركة: -ج

كيبلد ءيا ايفماؿ الظاىرة لممتممـ لمتحكـ في سر ة التحكـ كتتاءمو، كالدخكؿ في حػكار 
، كىذه ىي التفا ميػة الحبيبيػة التػي تشػجع  مػ  المشػاركة النشػطة كالػتممـ الفمػاؿ، الحاسكبمع 

 كتتلمف:
 حث تفكير المتممميف، لكي تمكنيـ مف الممالجة المبمية لممممكمات.ستت  رض أسئمة 
 .المشاركة النشطة في المحاكاة كالمءاريات التمميمية 
 .تبديـ الرجع المناسب 
 .ءنار الممارؼ كالمممكمات 
 .السماح لممتممميف ءمبارنة استنتاجاتيـ كحمكليـ ءايدار ايمثؿ 
 .تحكـ المتممـ في السر ة كالتتاءع 
  لتلميف مكادىـ الخالة. الحاسكبالسماح لممتممميف ءتمديؿ ءرامج 

الػػػنمط الثػػػاني مػػػف التفا ميػػػة ىػػػك أكثػػػر اينمػػػاط الث ثػػػة شػػػيك ان فػػػي الكقػػػت  رل الءاحػػػث أفكيػػػ
الحالػػػػر، حيػػػػث يمتءػػػػر ىػػػػذا الػػػػنمط ىػػػػك الحػػػػد ايدنػػػػ  مػػػػف درجػػػػات التفا ميػػػػة الكاجػػػػب تكفرىػػػػا فػػػػي 

ءينمػػػػا يمتءػػػػر الػػػػنمط الثالػػػػث مػػػػف طمكحػػػػات المسػػػػتبءؿ نظػػػػران  الءرمجيػػػػات التمميميػػػػة التفا ميػػػػة الجيػػػػدة،
 لتلميـ كتنفيذ ىذا النكع مف ءرامج التمميـ اإللكتركني التفا مية. لممتطمءات التي يحتاجيا

 

اإلنتاج الجيد  لءرامج التمميـ اإللكتركني التي تمءي حاجات المتممـ، كتحبؽ لكؿ إل  كلمك 
ايىداؼ التمميمية ال ءد مف إتءاع أحد نماذج التلميـ التمميمي كالتي تستخدـ لتلميـ المكاقؼ 

 كالتي يمكف استخداميا في إنتاج الكتابالتمميمية المختمفة ءما فييا إنتاج ءرامج التمميـ اإللكتركني، 
 التلميـالتفا مي المحكسب، كىذا ما سيمرلو المحكر الثاني مف ىذه الدراسة كالذم سيتناكؿ 

 كنماذجو. اإللكتركني التمميـ لءرمجيات التمميمي
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 نِاحملٌس انصا
 نكورًنِانرصًْى انرعهًِْ نربجمْاخ انرعهْى اإل

منذ زمػف ءميػد، فيػك مػف  لكتركنيالتلميـ التمميمي لءرمجيات التمميـ اإلً مـ لـ يكف ظيكر 
الممكـ الترءكية الحديثة التي تتناكؿ تطكير المممية التمميمية ككلػع الخطػط كاختيػار الطػرؽ اينسػب 

جػػػرارات التػػػي يبػػػـك ءيػػػا لتلػػػميـ التمميمػػػي الخطػػػكات كاإللتحبيػػػؽ ايىػػػداؼ التمميميػػػة، كمػػػا يتنػػػاكؿ ا
ميميػػة كتحميميػػا كتنظيميػػا كتبكيميػػا ءمػػا الءرمجيػػات التمميميػػة مػػف اختيػػار لممػػادة التم إنتػػاجالمخػػتص ء

ك رلػػيا  لكتركنػػييتفػػؽ مػػع خلػػائص المتمممػػيف، كييمىػػد شػػرح خطػػكات تلػػميـ ءرمجيػػات التممػػيـ اإل
تلميـ ءرمجيات تمميمية نمكذجية ىك اليدؼ الػرئيس ًلًممػـ تلػميـ  إل ءشكؿ مييىسىر ككالح كلكالن 

 .لكتركنيءرمجيات التمميـ اإل
 لمءرمجيػػػة الكاممػػة التمميميػػة المكالػػفات ءتحديػػد تيمنىػػ  التمميميػػة الءرمجيػػات تلػػميـ كميػػارات

حػػػداث التمميميػػػة طمءػػػة، ) كفمػػػاؿ كػػػؼر تممػػػيـ تحبيػػػؽ ءيػػػدؼ ملػػػادره كتحديػػػد خ ليػػػا مػػػف الػػػتممـ كا 
حػداث المنشػكد الػتممـ لتحبيػؽ تمميميػة منتكجػات تطػكير إلػ  التمميمػي التلػميـ ييدؼ ك .(2010  كا 
 كالتفسػػػيرات الػػػتممـ،  مميػػػة طءيمػػػة فيػػػـ مػػػف ف ءػػػد لػػػذلؾ المتمممػػػيف، سػػػمكؾ فػػػي المطمكءػػػة الت يػػػرات
 حػػػكؿ متمػػػددة أسػػػئمة  ػػػف إجاءػػػات إلػػػ  التمميمػػػي الملػػػمـ يحتػػػاج حيػػػث لحػػػدكثيا  المختمفػػػة النظريػػػة

 كايسػػػػػاليب كظركفػػػػػو، الػػػػػتممـ ىػػػػػذا تيسػػػػػر التػػػػػي كالشػػػػػركط تممميػػػػػـ، ككيفيػػػػػة المتمممػػػػػيف، خلػػػػػائص
 التلػػػػميـ، لممميػػػػة لػػػػركرية أسػػػػئمة كىػػػػي تبػػػػكيميـ، ككيفيػػػػة الػػػػتممـ، لحػػػػدكث المناسػػػػءة كاإلجػػػػرارات
 ( 26: 2003خميس،. )  نيا تجيب التي ىي كالتممـ التمميـ كنظريات

خءػرار  مػف متكامؿ يتكػكف  مؿ فريؽ يتطمب كجكد لكتركنياإل التمميـ ءرمجيات كما أف تلميـ
ينػػتج  نػػد  الممػالـ كالػػحة خطػػة لتلػميـكمءػػرمجيف، كذلػػؾ  كممممػيف، التلػميـ التمميمػػي كالمنػػاىج،

 تنفيذىا ءرنامج تمميمي ميحكىـ التلميـ ك الي الجكدة.
 

 :نكورًنِادلعاّري انعايح نرصًْى تشجمْاخ انرعهْى اإل
، كذلػػؾ ليػػتـ لكتركنػػيفر  ػػدد مػػف الممػػايير  نػػد تلػػميـ ءرمجيػػات الػػتممـ اإلتػػك ال ءػػد مػػف      

 ،(2009كأءػك  زيػز) ،(2009أشار كػؿ مػف المرشػكد)كلؼ ىذه الءرمجيات ءأنيا جيدة، كلبد 
 ىذه الممايير، كى  كاآلتي: إل ( 2008كالفرع) ،(2008ك ياد)

 .أف يككف اليدؼ مف الءرمجية التمميمية كالحان كملاغان لياغة جيدة كءاإلمكاف قياسو 
 (، ...... إلخالتمميمية المرحمة الساءبة، الخءرات الممر،) المتممـ خلائص مرا اة 



 اإلطار النظري

 

28 
 

 انيالفصل الث

 يجػػاءي فػػي  مميػػػة يػػث يكػػكف لممػػتممـ دكر إالتفا ميػػة ءػػيف المػػتممـ كالءرمجيػػة التمميميػػة، ءح
 ـ.يالتمم

 لػػػة سػػػػر ة  ػػػرض المػػػػادة الفرلػػػة لممػػػػتممـ لمػػػتحكـ فػػػػي الءرمجيػػػة التمميميػػػػة، كءخا إتاحػػػة
مكانيةالتمميمية، ك    ادتيا كترجيميا لنبطة ممينة.إ ا 

 رسـك الثاءتة كالمتحركة كالخطكط.جذب انتءاه المتممـ كذلؾ ءاستخداـ اللكر كال 
 ايمثمة ككفايتيا.في ع يتنك ال 
 .تكفير التمميمات كاالرشادات التي تلمف استخداـ المتممـ لمءرنامج ءالشكؿ اللحيح 
 المتممميف ءيف الفردية الفركؽ مرا اة. 
 .التبكيـ المستمر كالمناسب لنشاطات المتممـ 
  كالم جيػػػة اإلثرائيػػػة اينشػػػطة كتنكيػػػع ،تشػػػخيص نبػػػاط اللػػػمؼ كتبػػػديـ المػػػ ج المناسػػػب 

 الءرنامج. خ ؿ المبدمة
 كالبلػػة لمسػيناريك ان كفبػ المثيػػرات ظيػكر فػي التػػزامف مءػدأ  مػ  المػػرض إنتػاج أثنػار التأكيػد 

 .إ دادىا تـ التي اإلخراج كلكحات الملكرة
  السطكر  دـ  رض كمية كءيرة مف المممكمات في شاشة كاحدة، كترؾ مسافة مناسءة ءيف

 إجياد لمميف.الفرلة لممتممـ لمبرارة كالم حظة دكف  تاحةإل
 الػذم الم ػكم الحشػك  ػف شاشػة، كاالءتمػاد كػؿفػي  محػددة جزئيػة أك مممكمػة  مػ  التركيز 

 الممؿ. إل  يؤدم
 ال تنمكس   استخداـ ايلكاف المناسءة التي تزيد مف تفا ؿ المتممـ، ك دـ المءال ة فييا حت

 ءشكؿ سمءي  م  المتممـ كتشتت انتءاىو.
 الءرنامج نياية حت  يستمر محدد الءرنامج ءنظاـ شاشة مككنات ترتيب. 
 تاحةك  الءرنامج شاشات جميع في اللكتية لءط المؤثرات  .فييا لمتحكـ لممتممـ الفرلة ا 
 ر الت ذية الراجمة ءلكرة فكرية كسريمة كمرا اة تنك يا ءيف لكر كأيتكف.  لكات كرسـك
  .تمكيف  رض الءرنامج التمميمي  م  جميع أنكاع أجيزة الحاسكب كءمكالفاتيا المختمفة 

أخذ الءاحث جميع ىذه الممايير ءميف اال تءار  ند تلميمو لكتػاب التكنكلكجيػا التفػا مي  كقد
  . -5 ممحؽ رقـ -المحكسب في ىذه الدراسة، ءاإللافة لممايير أخرل تخص الكتاب 
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 :نكورًنِتشجمْاخ انرعهْى اإلمنارض ذصًْى 

التػػػي يبػػػكـ  مييػػػا إنتػػػاج ءرمجيػػػات التممػػػيـ  مككنػػػاتال أحػػػد أىػػػـ  التمميمػػػي التلػػػميـ مػػػديي 
  ػػػرض كطػػػرؽ كأجيػػػزة تمميميػػػة مػػػكاد مػػػف يناسػػػءو مػػػا تمميمػػػي مكقػػػؼ لكػػػؿ  كمػػػا أف اإللكتركنػػػي
 مكفتيػ حتػ  ءيػا خالػة مكالػفات كلع إل  تحتاجحيث أف ىذه الجكانب  الدراسي، لممحتكل

 قػػؼاالمك  ككفػارة فا ميػة زيػادة ككلػميا فػي أفلػؿ لػػكرة ممػا يػؤدم إلػ  إنتاجيػاالمنفػذكف مػف 
 .ةالتمميمي

( تمريفػػان لنمػػكذج التلػػميـ التمميمػػي ءأنػػو "تلػػكر  بمػػي 58: 2003اقتػػرح خمػػيس)كلبػػد 
جػػػرارات كالممميػػػات الخالػػػة ءتلػػػميـ التممػػػيـ كتطػػػكيره كالم قػػػات المتفا مػػػة مجػػػرد لكلػػػؼ اإل

المتءادلة ءينيا كتمثيميا إما كما ىي أك كما ينء ي أف تككف كذلؾ ءلكرة ءسيطة في شكؿ رسػـ 
يسا د في تكليح ىذه الممميات ك يزكدنا ءإطار  مؿ يكجو  ءكلؼ لفظيتخطيطي ملحكب 

رىا كتمديميا كاكتشػاؼ   قػات كمممكمػات جديػدة فييػا كالتنءػؤ الم قات كفيميا كتنظيميا كتفسي
 ءنتائجيا".
 كالمكاقػػؼ كالممميػػات الملػػادر لتلػػميـ ـخدى سػػتى تي  التػػي التمميمػػي التلػػميـ نمػػاذج تمػػددتك 
 كمنيػا ءسيط، ىك ما فمنيا ،لكتركنيءرامج التمميـ اإلنماذج تلميـ التمميمية ءما فييا  كالدركس

 ، الترءكيػة المممية طءيمة تبتلييا مشتركة  نالر مف تتككف فجميميا ذلؾ كمع ممبد، ىك ما
 مختمفػػة، ترءكيػػة لمػػدارس ملػػممييا النتمػػار نتيجػػة النمػػاذج ىػػذه ءػػيف نشػػأ قػػد االخػػت ؼ كلمػػؿ
  ػػدة مػػف يتكػػكف الػػذم التمميمػػي لمتلػػميـ الػػنظـ مػػدخؿ مػػف اشػػتبت قػػد النمػػاذج جميػػع أف كنجػػد

 .كالتبكيـ ، كالتنفيذ ، كالتطكير ، كالتلميـ ، التحميؿ كىي  نالر،
 أسػػاس ىػػك  .(A.D.D.I.E) التممػػيـ لتلػػميـ المػػاـ ( أف النمػػكذج2013كلبػػد ذىكىػػرى  زمػػي)

 الملػػػمـ يػػػزكد التممػػػيـ تلػػػميـ لممميػػػة نظػػػامي أسػػػمكب كىػػػك التمميمػػػي، التلػػػميـ نمػػػاذج جميػػػع
 ايىػػداؼ، تحبيػػؽ فػػي ككفػػارة فا ميػػة ذات التمميميػػة المنتجػػات تكػػكف أف يلػػمف إجرائػػي ءإطػػار

 .التمميـ لتلميـ مختمؼ نمكذج( 100) مف أكثر كلبد اشتيؽى مف ىذا النمكذج

 ه   ختصار للكلمات  لتالية: .(A.D.D.I.E)كالملطمح 
(A):Analysis التحميؿ   
(D): Design التلميـ 
(D): Development التطكير   
(I): Implementation التنفيذ 
(E): Evaluation التبكيـ 
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 .(A.D.D.I.E)تلػػميـ التممػػيـ المػػاـ لنمػػكذج م( يكلػػح المراحػػؿ ايساسػػية ل2-2كؿ)كالشػػ
  جميع نماذج التلميـ التمميمي.المككنات المشتركة لكالذم يتككف مف خمس مراحؿ تمتءر ىي 

 
 .(A.D.D.I.E) العاـ لتصميـ التعميـ(: المراحؿ األساسية لمنمكذج 2-2الشكؿ)

ءالتفلػػيؿ  .(A.D.D.I.E) التممػػيـ تلػػميـالمػػاـ ل نمػػكذجال( مككنػػات 2013كلبػػد كلػػح  زمػػي)
 كىك يتككف مف التالي:

 :((Analysis التحميؿ: األكلى المرحمة
 ىػذه كخػ ؿ التممػيـ، لتلػميـ ايخػرل المرحؿ لجميع ايساس حجر ىي التحميؿ مرحمةتمتءر 

 أسػاليب المرحمػة ىػذه تشػمؿ كقػد ليػا، الممكنػة كالحمػكؿ كملػدرىا، المشػكمة، تحديد مف الءد المرحمة
 كتشػػمؿ المسػػتيدفة، الفئػػة كتحميػػؿ المحتػػكل، كتحميػػؿ الميػػاـ، تحميػػؿ الحاجػػات، تحميػػؿ مثػػؿ الءحػػث

 تمميميػػا، سػػيتـ التػػي المفػػاىيـ أك ءالميػػاـ كقائمػػة التػػدريس، أىػػداؼ المػػادة فػػي المرحمػػة ىػػذه مخرجػػات
 ىػػػذه كتكػػػكف فممػػػو، يجػػػب مػػػا كتحديػػػد المػػػتممـ كخلػػػائص كالممكقػػػات كالملػػػادر ءالمشػػػكمة كتمريفػػػان 

 اإلجاءػػة إلػػ  التمميمػػي الملػػمـ يسػػمي التحميػػؿ مرحمػػة كفػػي التلػػميـ، لمرحمػػة مػػدخ ت المخرجػػات
 :يأتي ما ءينيا مف ايسئمة مف  دد  م 
 المحتكل؟ أىداؼ ما  
 لألىداؼ؟ تحبيبان  الط ب سيظيرىا التي الكفايات أك المخرجات ما  
 المخرجات؟ تبكيـ سيتـ كيؼ  
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 المستيدفة؟ الفئة مف  
 لممتممميف؟ الخالة الحاجات ما  
 الحاجات؟ تحديد سيتـ كيؼ  

 :((Designالتصميـ : الثانية المرحمة
 ءاإللػافة التممػيـ،  مميػة لتطػكير ايكليػة كالمسكدات المخططات كلع المرحمة ىذهيتـ في ك 

 مخرجاتيػػا كتشػػتمؿ كالػػتممـ، التممػػيـ  مميتػػي تنفيػػذ ءكيفيػػة تتممػػؽ التػػي كاإلجػػرارات ايسػػاليب كلػػؼل
 :يمي ما  م 
 الػػػػتمٌمـ كمخرجػػػػات الػػػػدرس أىػػػػداؼ  مػػػػ  ءنػػػػار( اإلجرائيػػػػة ايىػػػػداؼ) ايدار أىػػػػداؼ تحديػػػػد 

 . ىدؼ لكؿ الناجح لألدار كممايير لمبياس قاءمة ءمءارات
 ىدؼ لكؿ المناسب التبكيـ تحديد . 
 ىػؿ الطػ ب، تممػـ كيفيػة تحديػد يػتـ كفييػا ايىػداؼ،  م  ءنار التدريس استراتيجيات تحديد 

  غيرىا؟ أك التماكنية، المجمك ات أك الحالة، دراسة أك المناقشة، خ ؿ مف ذلؾ سيككف

 :(Development)التطكير : الثالثة المرحمة
 تمميميػة مػكاد إل  كسيناريكىات مخططات مف التلميـ  ممية مخرجاتل ترجمةىك  التطكيرك 
نتػػػاج تػػػأليؼ المرحمػػػة ىػػػذه فػػػي فيػػػتـ حبيبيػػػة،  ىػػػذه كخػػػ ؿ التمميمػػػي، المنػػػتج أك المكقػػػؼ مككنػػػات كا 
 كقػد دا مػة، أخػرل مػكاد كأيػة فيػو، ستسػتخدـ التػي التمميميػة الكسائؿ ككؿ التمميـ تطكير يتـ المرحمة
 .(Software) كالءرامج (Hardware) ايجيزة ذلؾ يشمؿ

 :(Implementation) التنفيذ: الرابعة المرحمة
  ءالتمميـ أك التبميدم، الدراسي اللؼ في ذلؾ كاف سكار ءالتمميـ، الفممي البياـ ءالتنفيذكيبلد 
 ىػػػػذه كتيػػػػدؼ. غيرىػػػػا أك التمميميػػػػة، الحبائػػػػب أك الكمءيػػػػكتر، ءرمجيػػػػات خػػػػ ؿ مػػػػف أك اإللكتركنػػػػي،

 فيػػػـ تحسػػػيف يػػػتـ أف المرحمػػػة ىػػػذه فػػػي كيجػػػب التممػػػيـ، فػػػي كالفا ميػػػة الكفػػػارة تحبيػػػؽ إلػػػ  المرحمػػػة
 كالتجػػارب التجريءػػي االختءػػار إجػػرار  مػػ  المرحمػػة ىػػذه كتشػػتمؿ. لألىػػداؼ إتبػػانيـ كد ػػـ الطػػ ب،
 أف مػف التأكػد المرحمة ىذه تشمؿ أف كيجب الءميد، المدل  م  لمتكظيؼ كالتحلير لممكاد الميدانية
 اسػتخداـ  مػ  كقػادر مسػتمد المممػـ كأف الطػ ب، مػع جيػد ءشػكؿ تممػؿ التدريسية كالنشاطات المكاد
 كجكانػػب ايجيػػزة تػػكفر حيػػث مػػف الم ئمػػة الظػػركؼ تييئػػة مػػف التأكػػد أيلػػا الميػػـ كمػػف المػػكاد، ىػػذه
 .المختمفة ايخرل الد ـ
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 :((Evaluationالتقكيـ : الخامسة المرحمة
 التبػكيـ أف كالحبيبػة كالػتممـ، التممػيـ  مميػات كفا ميػة كفػارة مػدل قيػاس يػتـ المرحمة ىذه فيك 

 أيلان، التنفيذ كءمد كءينيا المختمفة المراحؿ خ ؿ أم التمميـ، تلميـ  ممية مراحؿ جميع خ ؿ يتـ
 :ختاميان  أك تككينيان  التبكيـ يككف كقد
 التككيني التبكيـ (Formative Evaluation) :المراحؿ كءيف مرحمة كؿ أثنار مستمر تبكيـ كىك 

 . التنفيذ مكلكع النيائية ءلي تو كلمو قءؿ كالتممـ التمميـ تحسيف إل  كييدؼ المختمفة،
 الختامي التبكيـ (Summative Evaluation): مػف النيائية اللي ة تنفيذ ءمد المادة في كيككف 

 اتخػاذ فػي النيػائي التبػكيـ مػف كيسػتفاد لمتممػيـ، الكميػة الفا ميػة النكع ىذا كيبيـ كالتممـ، التمميـ
 أك ءاسػتخدامو التممػيـ فػي االسػتمرار أك المثػاؿ سػءيؿ  مػ  التمميمػي الءرنػامج شػرار حكؿ قرار

 . نو التكقؼ
مػا  .(A.D.D.I.E) التعمػيـ لتصػميـ العػاـ النمػكذج ماذج التصميـ التعميمي التي يمثمياكمف ن
 :يمي

 التمميمي التلميـ في المشيبح نمكذج 
 التمميمي التلميـ في زيتكف نمكذج 
 التمميمي التلميـ في سالـ نمكذج 
 التمميمي التلميـ في الحيمة نمكذج 
 الجزار المطيؼ  ءد نمكذج 
 خميس  طية محمد نمكذج 
 نمكذج جانييو كءرجز (Gane & Briggs) 
 تينسكف نمكذج  (Tenson) 
 كيمز نمكذج (Willis) 
 ككارم ديؾ نمكذج (Dick & Carey) 
 يمي جيرالؾ ػل لمتمميـ المنظكمي المنح  نمكذج  (Gerlach & Ely) كا 
 كمب نمكذج  (Kemp) 
 ركءرتس نمكذج (Roberts) 
 أشكر نمكذج (Assure) 
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 ءاتف فاف نمكذج (Van Patten) 
 كمكر ءيرجماف نمكذج (Bergman & Moore) 
 كركلرسكف كنج نمكذج (Wong & Raulerson) 
 كستار ك رؾ نمكذج (Clark & Starr) 

 التمميمػػي،متلػػميـ المرءيػػة لنمػػاذج النمػػكذج محمػػد  طيػػة خمػػيس مػػف أىػػـ  رل الءاحػػث أفيػػك 
كالػػػذم يمتػػػاز ءشػػػمكليتو لجميػػػع  مميػػػات التطػػػكير التمميمػػػي، ككلػػػح مككناتػػػو كتفلػػػيميا، ءاإللػػػافة 

 متمدسػػياسػػتخدامو فػػي جميػػع المكاقػػؼ التمميميػػة ءمػػا فييػػا ءػػرامج التممػػيـ اإللكتركنػػي، لػػذلؾ  مكانيػػةإل
قػػػاـ الءاحػػػث ءػػػاالط ع  مػػػ  نمػػػاذج متمػػػددة  فمبػػػد  لكتػػػاب التفػػػا مي المحكسػػػب فػػػي تلػػػميـ ا  ميػػػو

لتمميمػػي  كالحػػظ أف نمػػكذج خمػػيس ىػػك أكثػػر نمػػاذج التلػػميـ التمميمػػي مناسػػءةن لتلػػميـ لمتلػػميـ ا
نتاجك   الكتاب التفا مي المحكسب. ا 

 .(468: 2009 خميس،) التمميمية المكاقؼ لتلميـ خميس نمكذج (2-3)الشكؿ كييءيف
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  التحميؿ:أكالن: مرحمة 
 
 
 
 

 

 ثانيان: مرحمة التصميـ:
 ( تلميـ أدكات البياس محكية المرجع2) ( تلميـ ايىداؼ التمميمية كتحميميا كتلنيفيا1)
 ( تلميـ استراتيجيات التمميـ كالتممـ4) ( تلميـ المحتكل كاستراتيجيات تنظيمو3)
 تلميـ سيناريك استراتيجيات التفا  ت التمميمية( 5)
 ( تحديد نمط التمميـ كأساليءو المناسءة6)
 ( اختيار ملادر التممـ المتمددة8) ( تلميـ استراتيجية التمميـ المامة7)
 يا محميان إنتاج( اتخاذ البرار ءشأف الحلكؿ  م  الملادر أك 10) ( كلؼ الملادر9)

 

   التطكير:ثالثان: مرحمة 
 ( الفممينتاجاإل( التطكير)3) نتاجلإل( التخطيط 2)  داد السيناريكىاتإ( 1)
 ج التمميمينتى خراج النيائي لممي (التشطيب كاإل5) (  مميات التبكيـ الءنائي4)
 

   رابعان: مرحمة التقكيـ النيائي:
 إ داد أدكات  التبكيـ )اختءارات، استءانات، قكائـ م حظة.........( (1)
 تطءيؽ ايدكات (3) االستخداـ الميداني في مكاقؼ حبيبية (2)
 تحميؿ النتائج كمناقشتيا كتفسيرىا (5) الممالجة االحلائية (4)
 اتخاذ البرار ءشأف االستخداـ أك المراجمة (7) تحديد المراجمات المطمكءة (6)
 تسجيؿ حبكؽ الممكية (8)
 

 كالمتابعة:   خامسان: مرحمة النشر كاالستخداـ
 التنفيذ)التكظيؼ كاالستخداـ( (3) التءني (2) النشر (1)
 المتاءمة المستمرة (5) التثءيت كالدمج (4)

  
 

 التعميمية لتصميـ المكاقؼ خميس نمكذج (:2-3)الشكؿ
 (A.D.D.I.E) التمميـ الماـ لتلميـنمكذج النمكذج خميس يمتمد  م   كيرل الءاحث أف

 مف كلكحو كسيكلة تطءيبو.مما يزيد كلكنو يختمؼ  نو ءتفليؿ المحاكر الخمسة الرئيسة لمنمكذج 

 ( تحميؿ الميمات التمميمية.2) ( تحميؿ المشكمة كتبدير الحاجات.1)
 ( تحميؿ المكارد كالبيكد في الءيئة.4) ( تحميؿ خلائص المتممميف كسمككيـ المدخمي3)
( اتخػػػػػاذ البػػػػػرار النيػػػػػائي ءشػػػػػأف الحمػػػػػكؿ التمميميػػػػػة ايكثػػػػػر مناسػػػػػءة لممشػػػػػك ت كالحاجػػػػػات 5)

 التمميمية.
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 احملٌس انصانس
 انكراب انرفاعهِ احملٌصة

الػذم يسػتخدمو الطالػب فػي تحلػيؿ الممرفػة،  ساسػيالمرجػع ايب المدرسي ىك الكتا ييمتءر
كاكتساب الميارات، كاالتجاىات كالبيـ، إذ يشمؿ مجمك ة الميارات التي يتلػمنيا المػنيج المدرسػي 
كتبػػدـ لمطالػػب فػػي شػػكؿ مكتػػكب، أك مرسػػكـ، أك ملػػكر، كتسػػيـ فػػي جممػػو قػػادران  مػػ  ءمػػكغ أىػػداؼ 

 (543: 2009)السيد  مي، المنيج المحددة سمفان 
تتميػػز الكتػػب المدرسػػية  ػػف ءبيػػة الكتػػب ايخػػرل المتداكلػػة ءػػيف النػػاس ءكثػػرة  ػػددىا كسػػمة ك 

، الكتػب المبػررةىذه ر حجـ ءى ، كلمؿ كً دراسيةال حياتوانتشارىا، كىي أكؿ ما يتمرؼ  ميو المتممـ في 
إدخػػػاؿ تمػػػدي ت  مػػػ  ىػػػذه الكتػػػب ءحيػػػث  إلػػػ كتلػػػخـ محتكياتيػػػا يػػػدفع الترءػػػكييف  ،ككثػػػرة  ػػػددىا

 .تتناسب مع التبدـ التكنكلكجي كتحبؽ ايىداؼ التمميمية 
كلبد كاف لمتطكر المممي كالتكنكلكجيا كالذم لػاحءو تطػكر فػي أجيػزة الحاسػكب المكتءيػة كالمحمكلػة 

كاليكاتػػؼ النبالػػة المتطػػكرة كالتػػي يمكػػف مػػف خ ليػػا   (I Pad)ءاإللػػافة لظيػػكر الحاسػػكب المػػكحي
مكانيػػػة ػػػرض جميػػػع أنػػػكاع الكسػػػائط المتمػػػددة الرقميػػػة كءكلػػػكحو  ػػػاؿو ك  رءػػػط ىػػػذه ايجيػػػزة ءشػػػءكة  ا 

اب الػكرقي المالمية، فكاف لظيكر ىذه التبنيات المتطكرة ايثر الكالح في التحكؿ مف الكتػ اإلنترنت
اليكـ ليككف منافسان لمكتاب الكرقي المطءكع  لكتركنيظيكر الكتاب اإلييمد ك ،  لكتركنيالكتاب اإل إل 

.  إنما يمءر  ف التطكر الطءيمي لمتكنكلكجيا التي تجتاح المالـ اليـك
 ةلكتركنيػاإل االتلػاؿ قنػكات الػذم تسػيطر فيػو المسػتحدثات التكنكلكجيػة ك ىذا الملر فيك 

 ىيئتػو  مػ المطءػكع  مػ  الػكرؽ الءبػار  التبميػدم مكتػابل ىػؿ يمكػف،  م  جميع منػاحي حيػاة الءشػر
 طريبػػة إلػػ  الدراسػػة كالبػػرارة طريبػػة ت يػػرتيمكػػف أف ىػػؿ ك  .الجامميػػة المكتءػػاتالمػػدارس ك  فػػي الحاليػػة
 (Lareau , 2001:13) التكنكلكجية.في ظؿ ىذه المستحدثات  تفا مية كأكثر فا مية أكثر

متاحػػػة لمطالػػػب يػػػتـ  رلػػػيا ءطريبػػػة منظمػػػة يمكػػػف  تمممكمػػػايتلػػػمف كالكتػػػاب المحكسػػػب 
اسػػػػتثمارىا فػػػػي المكاقػػػػؼ التمميميػػػػة ، ءحيػػػػث يجػػػػد الطالػػػػب تسػػػػجي ت لػػػػكتية كلػػػػكران مرئيػػػػة ثاءتػػػػة 
كمتحركة كمشاىد فيديك كجداكؿ كرمػكز كرسػكـ ذات أءمػاد متمػددة، كػؿ ذلػؾ فػي إطػار نػص يشػتمؿ 

تتكامػػػػؿ ىػػػذه الكسػػػائط جميميػػػػا أك  مػػػ  مممكمػػػات يسػػػػا د الطػػػ ب  مػػػ  اكتسػػػػاب الخءػػػرات، كىنػػػا 
( ءنظاـ يكفؿ لمطالب تحبيؽ ايىػداؼ الحاسكبممظميا مع ءمليا الءمض ءكاسطة الحاسب اآللي)

 .(136: 2005المرجكة مف نظاـ التمميـ ءكفارة كفا مية )الممي، 
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 نشأج انكراب احملٌصة ًذطٌسه:
إل  الثمانينيات مف البرف المالي  (اإللكتركنيالمحكسب )تمكد الجذكر ايكل  لمكتاب 

قدرتيا الفائبة في تخزيف النلكص المم قة التي تتيح لمجياز انتشار الحكاسيب ك ءالتزامف مع 
مكانيةالكاحد احتكار أالؼ المناكيف ك  نبميا  م  اسطكانات مدمجة لتلؿ إل  أالؼ كرءما م ييف  ا 

ف أ، ك قؿ كقت ممكفأالدكلية )اإلنترنت( في البرار في مختمؼ أرجار المالـ  ءر شءكة المممكمات 
 .(ق1431)الكميشي،  ءبكة ككسيط لنبؿ الممارؼ الءشريةالكتاب اإللكتركني ءدأ يشؽ طريبو كينافس 

( ىك أكؿ  Andree Van Dam( ءأنو يمتبد أف )أندرم فانداـ286: 2012) زت ءينما ذكر 
أكؿ  إنشػػارقػػاد الفريػػؽ الػػذم قػػاـ ء ـ  نػػدما1967مػػف لػػاغ ملػػطمح )كتػػاب إلكتركنػػي( منػػذ المػػاـ 

كىػك النظػاـ الػذم يممػؿ مػع الحاسػءات الكءيػرة. كفػي  (Hypertext System)نظاـ لمنلكص المييءرة 
السػػءمينات اسػػتيخدـ نظػػاـ  خػػر ىػػك )نظػػاـ اسػػترجاع كتحريػػر الممفػػات( مػػف جانػػب الطػػ ب كأ لػػار 

اميكيػة التسمسػؿ فيمػا يشػءو تمامػان "أجػزار الييئة التدريسية في جاممة )ءػراكف(، كيتسػـ ىػذا النظػاـ ءدين
 الفلكؿ في الكتاب".

( Michael Hart كيمتبػػد الػػءمض أف اختػػراع الكتػػاب اإللكتركنػػي يرجػػع إلػػ  )مايكػػؿ ىػػارت
لتحكيػؿ كتػب   (Gutenberg Project)ـ، حيػث أطمػؽ ىػارت مشػركع جػكتنءرج1971كذلػؾ فػي المػاـ 

 (2009التراث إل  الشكؿ اإللكتركني.) شمءي،
في تحديد التاريخ اللحيح الختراع الكتاب اإللكتركني إال أنو ال يزاؿ حديثان  ؼكمع االخت 

 اذا ما تـ مبارنة ىذا التاريخ ءتاريخ اختراع الكتاب الكرقي منذ ما يزيد  م  أرءمة قركف.

 :(نكورًنِاإل)احملٌصة انكراب ذعشّف

ػػػػػ ءرنػػػػػامج يمتمػػػػػد  مػػػػػ  النلػػػػػكص ءأنػػػػػو: " لكتركنػػػػػي( الكتػػػػػاب اإل139: 2011)الؿ  ؼى رَّ  ى
مجمك ة مف المنالر كالمثيرات الملكرة كالمرسكمة كالمتحركة، كيبدـ ىػذا  إل المكتكءة، ءاإللافة 

 الحاسػكبالمحكسػب  ػف طريػؽ الشػءكات، كايقػراص المدمجػة مػف خػ ؿ جيػاز  لكتركنػيالكتاب اإل
 أك أجيزة التميفكف المحمكؿ".

 لكرة في الكرقي لمكتاب جديدة رؤية: "نوءأ لكتركنياإل( الكتاب 64: 2011)نميـ  ك ىرَّؼى 
 ءػيف يجمػع ءيػذا كىػك ، كالءحػث الفائبػة كالنلػكص المتمػددة الكسػائط  نالػر إلافة مع ةإلكتركني
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 ءاإللػافة الفػائؽ الػنص سػمات دمػج مػع المتمػددة الكسػائط كسػمات المطءػكع الػكرقي الكتاب سمات
 ".المممكمات مع كالتمامؿ لمءحث أخرل إمكانيات إل 

أك رقمػي  إلكتركنػي مكػافئءأنػو: " لكتركنػيالكتػاب اإلفبد  ىػرَّؼى ( 9/ب:2007)ءسيكني أما 
 لمكتاب التبميدم المطءكع  م  الكرؽ، كيمكف قرارتو  م  الحاسب أك أم جياز محمكؿ ءاليد".

جيػاز  ءأنػو: " لكتركنػيالكتػاب اإل (Marshall, et al. 2001:41) مارشػاؿ ك خػركف  كقػد  ىػرَّؼى 
 ءػػػالبمـ التفا ػػػؿ كيمتمػػػد  مػػػ  التبميػػػدم، الػػػكرقي المسػػػتند كشػػػكؿ  مػػػ  مفيػػػكـ يمتمػػػد لمبػػػرارة منفلػػػؿ
 البػػرار يلػػيفيا التػػي كالتمميبػػات الحكاشػػي خػػ ؿ اسػػتخداـ مػػف الءحثيػػة اينشػػطة كىػػك يػػد ـ الرقمػػي،

 .الكتاب"  م 
ػػػػرَّؼى  ـ خدى سػػػػتى ءأنػػػػو: "ملػػػػطمح يي  لكتركنػػػػي( مفيػػػػـك الكتػػػػاب اإل135: 2005)الممػػػػي  ءينمػػػػا  ى

( مرتءطػػػػان ارتءاطػػػػان الحاسػػػػكبلكلػػػػؼ نػػػػص مشػػػػاءو لمكتػػػػاب ييمػػػػرىض  مػػػػ  شاشػػػػة الحاسػػػػب اآللػػػػي )
تكنكلكجيػػان ءالفيػػػديك التفػػػا مي، كيػػػتـ اسػػػتخدامو ءإيجاءيػػػة فػػي نظػػػاـ التممػػػيـ  ػػػف ءمػػػد، كيمتءػػػر الكتػػػاب 

ارىا فػػػي تنفيػػػذ منػػػاىج ة التػػػي يمكػػػف اسػػػتثملكتركنيػػػملػػػدران مػػػف ملػػػادر المممكمػػػات اإل لكتركنػػػياإل
 كمبررات التمميـ  ف ءمد.

 مما سبؽ يتضح أف:
 ( يتكػػػػكف مػػػػف الكسػػػػائط المتمػػػػددة المتمثمػػػػة فػػػػي النلػػػػكص  لكتركنػػػػيالكتػػػػاب المحكسػػػػب )اإل

 كاللكر الثاءتة كالمتحركة  كمباطع الفيديك.
  يبتلػػر  مػػػ   ػػػرض ىػػك غيػػػر تفػػػا مي الكتػػب المحكسػػػءة منيػػا مػػػا ىػػػك تفػػا مي، كمنيػػػا مػػػا

 ءلكرة مشاءية لمكتاب الكرقي التبميدم.ك المممكمات دكف كجكد أم تفا ؿ 
 ال ءػػػػد مػػػػف اسػػػتخداـ جيػػػػاز الحاسػػػكب المكتءػػػػي أك المحمػػػػكؿ أك  لكتركنػػػيلبػػػرارة الكتػػػػاب اإل

 ة.لكتركنيالمكحي، كما يمكف استخداـ اليكاتؼ المتنبمة الحديثة لبرارة الكتب اإل
 مكانيػةمما يتيح سيكلة تداكليا ك  اإلنترنتة  م  شءكة نيلكترك يمكف نشر الكتب اإل اسػتيراد  ا 

 ة مف ايماكف الءميدة.لكتركنيالكتب اإل
 .ال يشترط أف يككف لمكتاب المحكسب نظيران مطءكع  م  الكرؽ 

 كييعىرِّؼ الباحث "الكتاب المحكسب" بأنو:
إلػػ  اللػػكرة اإللكتركنيػػة ، مػػف لػػكرتو التبميديػػة  تحكيػػؿ لمكتػػاب الػػكرقي المطءػػكع

التفا ػػؿ مػػع المػػادة التمميميػػة مػػف خػػ ؿ الػػتحكـ فػػي  إمكانيػػةتتمتػػع لػػفحاتو ءكجػػكد ءحيػػث 
محتكيػػات الكتػػاب مػػف نلػػكص كلػػكر كألػػكات كمبػػاطع فيػػديك ، ءمػػا يتناسػػب مػػع قػػدرات 

 مكانياتو.ا  المتممـ ك 
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  عدة مسميات لمكتاب المحكسب، منيا: (291: 2012أكرد عزت )كقد 
 الكتاب المحكسب أك الحاسكءي  (Computerized Book) 

  الكتاب الرقمي(Digital Book) 
  الكتاب ذك الكسائط المتمددة(Multimedia Book) 
 الكتاب اليائؿ أك الممتد(Extended Book) 
  الكتاب  م  الخط المءاشر(On Line Book) 
  الكتاب االفترالي أك التخيمي(Virtual Book) 
  الكتاب الباءؿ لمتحميؿ(Downloaded Book) 
 الكتاب المنكءكتي(Web Book) & (Web- based Book) 

" لكتركنػػػيك مػػػ  الػػػرغـ مػػػف تمػػػدد التسػػػميات ككثرتيػػػا إال أف التسػػػمية ايكثػػػر شػػػيك ان ىػػػي "الكتػػػاب اإل
(Electronic Book) & (E-Book). 

 احملٌصثح ًطشق لشاءذيا: انكرة أشكال

اخػػت ؼ المظيػػر مػػف  مػػ  الػػرغـ ة( ءػػنفس الطريبػػة لكتركنيػػالمحكسػػءة )اإلتممػػؿ جميػػع الكتػػب 
أغمءيتيػػا  ػػف  مكانػػات، فيػػي تلػػنع ءاسػػتخداـ ءػػرامج الحاسػػكب المخللػػة لػػذلؾ، كيػػتـ تسػػكيؽكاإل

 .(20: 2007ة )ءسيكني/ب،لكتركنيمف خ ؿ متاجر الكتب اإل اإلنترنتطريؽ 
 :)اإللكتركنية(، كىي الكتب المحكسءة أشكاؿ (20/ب: 2007لبد ذىكىرى ءسيكني )ك  

 .النلية محكسءةالكتب ال -1
 .النلية الملكرة محكسءةالكتب ال -2
 ة.التفا مي لمحكسءةالكتب ا -3

 كفيما يمي تفصيؿ ألنكاع الكتب المحكسبة:
 :النصية محكسبةالكتب ال -1

الكتاب المحكسب النلػي يحتػكم  مػ   ػدد كءيػر جػدان مػف الكممػات التػي تتجمػع مػع 
يشػترؾ مػع الػنص أم نػكع  خػر مػف الكسػائط الكتػاب، كال ىػذا ءمليا الءمض لتككف فبرات 

المتمػػددة فػػي مككنػػات الكتػػاب، ك مػػ  الػػرغـ مػػف أف الكتػػاب يتكػػكف مػػف الػػنص فبػػط إال أنػػو 
المكلػػك ات، كمػا يحتػػكم  مػػ  محػرؾ ءحػػث يػػتـ  إلػ ؿ الكلػػكؿ سػػيً يحتػكم  مػػ  فيػارس تي 

 فيو الءحث  ف المكلك ات كفبان لمكممات المفتاحية الدالة  م  ىذه المكلك ات.
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ة لكتركنيػػءاسػػتخداـ جيػػاز قػػارئ الكتػػب اإل لكتركنػػيرة الكتػػاب النلػػي اإلكيمكػػف قػػرا
(EBook Reader Device)  كالػػػذم يمتءػػػر فػػػي حػػػد ذاتػػػو جيػػػاز حاسػػػكب محػػػدد ال ػػػرض
(Special Purpose computer). 

 :النصية المصكرة محكسبةالكتب ال -2
يتكػػكف الكتػػاب المحكسػػب النلػػي الملػػكر مػػف نػػص كلػػكر ثاءتػػة كرسػػكـ تخطيطيػػة 
كىػػذه المككنػػات جامػػدة كغيػػر تفا ميػػة، كيتشػػاءو الكتػػاب المحكسػػب النلػػي فػػي مككناتػػو مػػع 

 ة الءحث.  الكتاب الكرقي التبميدم إال أنو يتميز ءكجكد الفيارس كخدم
كيمكف قرارة الكتاب المحكسب النلي الملكر ءاستخداـ جياز الحاسكب المكتءػي 

ة لكتركنيػػػكػػػذلؾ يمكػػػف قرارتػػػو ءاسػػػتخداـ ءمػػػض أنػػػكاع أجيػػػزة قػػػرارة الكتػػػب اإل أك المحمػػػكؿ 
 الساءبة.

 ة:التفاعمي لمحكسبةالكتب ا -3
مجسػػمة يمكػػف لمطالػػب تبميءيػػا  يتكػػكف الكتػػاب التفػػا مي المحكسػػب مػػف  ػػدة لػػفحات

، كتحتػػكم كػػؿ لػػفحة  مػػ  مجمك ػػة مػػف الكسػػائط كاستمرالػػيا ءشػػكؿ يشػػءو الكتػػاب الػػكرقي
المتمػػػددة )نػػػص، ألػػػكات، لػػػكر كرسػػػكمات، مبػػػاطع فيػػػديك(، كيمكػػػف لممػػػتممـ التفا ػػػؿ مػػػع  

مف خ ؿ مشاىدة  دد كءير مف اللػكر كمبػاطع الفيػديك،  الكسائط المتمددة في كؿ لفحة
كمػػػػا يمكػػػػف لممسػػػػتخدـ الػػػػافة  ،ايلػػػػكات المخزنػػػػة المرتءطػػػػة ءالمكلػػػػكع إلػػػػ تماع كاالسػػػػ

التمميبات كالم حظات  م  ىكامش الكتاب التفػا مي المحكسػب،  كفػي حػاؿ اتلػاؿ جيػاز 
يستطيع المستخدـ حؿ الكاجءات المدرسي التي تكجػد فػي الكتػاب اذا  اإلنترنتالبرارة ءشءكة 

يسػػتطيع ك ، ءريػػد اإللكتركنػػيالمػػيـ كتسػػميميا لممػػدرس  ءػػر كػػاف ىػػذا الكتػػاب يسػػتخدـ فػػي التم
التنبؿ ءيف اللفحة ءشكؿ غير خطي )تفر ي( مػف خػ ؿ النبػر  مػ  كممػة مستخدـ الكتاب 
لػػػكرة أك أم  نلػػػر مكجػػػكد فػػػي لػػػفحة الكتػػػاب اذا كػػػاف  ميػػػو رمػػػز أك ممينػػػة أك جممػػػة 

 اللفحة المحددة. إل فينتبؿ  االرتءاط مع لفحات أخرل
-pc ءاسػتخداـ أجيػزة الحاسػكب الشخلػية قرارة الكتاب التفػا مي المحكسػبكيمكف 

computers  أك الحكاسػػيب المحمكلػػةLaptop أك الحكاسػػيب المكحيػػةI pad  كيمكػػف اسػػتخداـ
  ءمض أجيزة اليكاتؼ النبالة في قرارة الكتاب التفا مي المحكسب.

التفا مي المحكسب ما يميز الكتاب أىـ  (222: 2008)كلبد حدد استيتة كسرحاف 
اللػكر كالرسػكمات متحركػة  ءأنو يمكف رؤية ة(لكتركني ف ءاقي أنكاع الكتب المحكسءة )اإل
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فيسػػػتجيب ليػػػذا النػػػكع مػػػف الكتػػػب التػػػي ءػػػؿ كمتكممػػػة كتحػػػدث ألػػػكاتان كتتجػػػاكب مػػػع البػػػارئ 
 استخدمت فييا كؿ كسائؿ التمميـ المرئية كالمسمك ة كالمبركرة. 

 احملٌصة:ِ انرفاعه ممْزاخ انكراب 
(، 12-10 :/ب2007)ءسيكني  (، ك137: 2005)الممي  ، ك(2009)شمءي كؿ مف  ذىكىرى 

 ػػػػػػددان مػػػػػػف مميػػػػػػزات الكتػػػػػػاب ( ق1431) الكميشػػػػػػيك  ،(222-220 :2008)اسػػػػػػتيتة كسػػػػػػرحاف  ك
 كىي:، المحكسبالتفا مي 

  المممكمػات ءطريبػة تشػاءو الكاقػػع المحسػكس المشػاىد الػػذم  لمحكسػػباالتفػا مي يبػدـ الكتػاب
الشػػكؿ الحػػي  إلػػ يميشػػو المػػتممـ حيػػث يػػتـ تحكيػػؿ المممكمػػات مػػف الشػػكؿ المجػػرد النظػػرم 

 الكاقمي.

 حاسػػكب المكتءػػي أك المحمػػكؿ أك المػػكحي، كمػػا سػػيكلة الكلػػكؿ إلػػي محتكياتػػو ءاسػػتخداـ ال
المحكسػػػب ءكاسػػطة ءمػػػض أنػػكاع اليكاتػػػؼ النبالػػػة التفػػا مي كيمكػػف قػػػرارة محتكيػػات الكتػػػاب 

 .الحديثة
  متنك ة.الجيزة ءيف ايسيكلة نبمو كتحميمو 
  متمددة طكسائاليحتكل  م  يمكف أف (Multimedia)  مثؿ اللكر كلبطات الفيديك كالرسـك

 المتحركة كالمؤثرات اللكتية المتنك ة كغيرىا.
 رءطو ءالمراجع المممية التي تؤخذ منيا االقتءاسات حيث يمكف فتح المرجع ايلمي  إمكانية

 كمشاىدة االقتءاس كما كتءو المؤلؼ لكتاءو.
  مكانيةك ة لكتركنياإلاستخداـ ايق ـ  أثنار  رض الكتاب.النلي التمميؽ  ا 
 رض الءيانات  جياز رلو  م  الط ب في قا ات الدراسة ءاستخداـ  إمكانية LCD. 
  الناتج  ف نفايات تلنيع الكرؽ.الحفاظ  م  الءيئة مف خ ؿ الحد مف التمكث 
  حيث يمكف تخزيف  الؼ الكتب  م  جياز حاسكب كاحد.المكانيتكفير الحيز : 
 لفاقدم الءلرمف خ لو لمممكمات السممية ا إتاحة إمكانية. 
   اإلنترنػػػتلػػػماف  ػػػدـ نفػػػاذ نسػػػخ الكتػػػاب مػػػف سػػػكؽ النشػػػر، فيػػػي أنيػػػا متاحػػػة دائمػػػا  مػػػ 

 الحلكؿ  مييا في أم كقت.الفرد كيستطيع 
 المكقػع الخػاص ءالناشػػر أك  إلػ الفرلػة أمػاـ المؤلػؼ لنشػر كتاءػو ءنفسػو إمػا ءإرسػالو  إتاحػة

 . م  مكقمو الخاص
  الػػػكرقي يلػػػادفيا الكتػػػاب  التػػػيات كالتمبيػػػدالبػػػدرة  مػػػ  تخطػػػ  الحػػػكاجز كالمكانػػػع كالحػػػدكد

 مبارنة ءالكتاب المطءكع. لكتركنيسر ة تكزيع الكتاب اإل إل  ءاإللافة، كتمنع انتشاره
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 كالبارئ.ؿ المءاشر ءيف الكاتب يتيح التفا  لكتركنيالكتاب اإل 
 لكتركنيتلحيح ايخطار لحظة اكتشافيا ءالكتاب اإل إمكانية. 
  ءيا فكرا. البارئكا   ـ  لكتركنيالكتاب اإلسر ة تحديث مممكمات 
 دكف الحاجة لمءحث في حبكؽ الطءع كالتكزيع ءكؿ دكلة. لكتركنيالتكزيع المالمي لمكتاب اإل 
 مبارنػػػة ءالكتػػػاب المطءػػػكع لمػػػدـ كجػػػكد تكػػػاليؼ  لكتركنػػػيانخفػػػاض تكػػػاليؼ نشػػػر الكتػػػاب اإل

ايرءػػػاح كالتػػػي تكػػػكف  مػػػ   ، كلمػػػدـ كجػػػكد الكسػػػطار التجػػػارييف الػػػذيف يأخػػػذكفطءا ػػػة أكراؽ
 حساب البارئ.

 انكراب احملٌصة: صهثْاخ
 مػ  الػرغـ مػف كثػرة مميػزات الكتػاب المحكسػػب إال أنػو يكجػد المديػد مػف الميػكب كالسػػمءيات 

 ذىكىػػرى  كمػػا ،(ق1431) الكميشػػي ك ،"كيكيءيػػديا" الحػػرة المكسػػك ةلػػاحءة السػػتخدامو، كقػػد ذىكىػػرىت الم
 اسػػػػػػتيتة ك ،(13: ب/2007) ءسػػػػػػيكني ك ،(139: 2005) الممػػػػػػي ك ،(2009) شػػػػػػمءي مػػػػػػف كػػػػػػؿ

 ، كىي:لكتركني،  ددان مف  يكب الكتاب اإل(223: 2008) كسرحاف
  :فايجيزة البارئة لمكتب اإللكتركنية ءجميع أنكا يا ال يمكف أف تءب  سميمة فػي التحمؿ

 سبكطيا أك لدميا.حاؿ 
  :أنػػو لػػيس ىنػػاؾ  إلػػ . ءاإللػػافة الػػثمفمرتفمػػة ة لكتركنيػػالكتػػب اإل أجيػػزة قػػرارةالتكمفػػة

 .ة المستمممةلكتركنيسكؽ لمكتب اإل
  مػػف يسػػتممؿ الكتػػاب ة كءرمجياتيػػا مراقءػػة لكتركنيػػالخلكلػػية: يمكػػف لمكتػػب اإلانتيػػاؾ

 أجيزة أخرل. إل كممرفة  دد مرات تخزينو  لكتركنياإل
 :كالتجييػزات الماديػة  ءػرامج الكتػب اإللكتركنيػةلػيس ىنػاؾ حتػ  اآلف تنػاغـ ءػيف  التكافؽ

 .يجيزة قرارة ىذه الكتب المختمفة
 :ممينة. دـ البدرة  م  الطءا ة ءمض الكتب التي تممؿ  م  أجيزة قرارة  الطءا ة 
  دـ البدرة  م  قرارة الكتب اإللكتركنيػة إال  نػد كجػكد ايجيػزة المخللػة لبػرارة ىػذه 

 الكتب كالءرامج المخللة لمبرارة.
 مػف السػرقة  لكتركنػيمػف خػ ؿ تمػرض الكتػاب اإل انتياؾ حبكؽ الممكية الفكرية إمكانية

 .اإلنترنت ءر 
  تجمؿ مف الجياز الحديث ءائدان ءمد شيكر قميمة كالتيالت يرات التكنكلكجية المت حبة. 
 لمميف كمجيدة مرىبة تلءح ءمد استمرار الشخص في البرارة لفترة طكيمة . 
  ة.إلكتركنيمتاحة في لكرة المطءك ة  م  الكرؽ ليس كؿ الكتب 
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تمميمػي أك لػنا ي تكنكلكجي جديد سكار كاف   مينتىجو ال يمكف استخداـ أم أن كيرل الءاحث
نػػػتىج،  فيػػػذه ىػػػي إحػػػدل خلػػػائص أك غيػػػره دكف كجػػػكد تػػػأثيرات سػػػمءية ملػػػاحءة السػػػتخداـ ىػػػذا المي

المنػافع كالملػار أكالن، ثػـ حمايػة نفسػو مػف ىػذه التكنكلكجيا، كلكف  م  اإلنساف إجرار المبارنػة ءػيف 
 .مينتىجءالمنافع التي سيجنييا مف استخداـ ىذا القميمة إذا ما قكرنت  االملار إذا رأل أني

كءنػػػارن  مػػػ  مػػػا سػػػءؽ كءمػػػد مبارنػػػة مميػػػزات الكتػػػاب التفػػػا مي المحكسػػػب ءالتػػػأثيرات السػػػمءية 
اب التفػػا مي المحكسػػب أنفػػع ءكثيػػر مػػف تركػػو الملػػاحءة السػػتخدامو، يػػرل الءاحػػث أف اسػػتخداـ الكتػػ

كاالست نار  نو، كلمؿ الءحث  ف أساليب حماية لمشخص الذم يستخدـ الكتاب التفا مي المحكسب 
 يككف أفلؿ كسيمة لمحد مف التأثيرات السمءية الملاحءة الستخداـ ىذا الكتاب.
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 احملٌصة ًانكراب انٌسلِ:انرفاعهِ انفشق تني انكراب 
تفا مي المحكسب كالكتاب الكرقي، كىي ما سءؽ قاـ الءاحث ءإجرار مبارنة ءيف الكتاب المف خ ؿ 
 كالتالي:

 (E-Book)لكتركنيالكتاب اإل  الكتاب الكرقي كجو المقارنة

 السعة
يتسع لمبدار ممػيف مػف المممكمػات يبػدر ءمػدد 

  .اللفحات الكرقية لمكتاب
يتسػػػػع لكميػػػػػات كءيػػػػػرة جػػػػػدان مػػػػػف المممكمػػػػػات ال 

 يمكف حلرىا.

 التخزيف النقؿ ك
نع مػػػػػػف الػػػػػػكرؽ ممػػػػػػا يزيػػػػػػد مػػػػػػف حجمػػػػػػو يلػػػػػػ

كيلمب مف  ممية نبمو خالة اذا كػاف  ػدد 
 النسخ كءير.

، أك CDيخػػػزف رقميػػػان  مػػػ  اسػػػطكانات مدمجػػػة
، كءػػذلؾ يمكػػف نبػػػؿ  الؼ اإلنترنػػػتينشػػر  مػػ  

 دكف لمكءة. اإلنترنتالنسخ مف خ ؿ 

 التصفح

جيػػػػػػاز مخلػػػػػػص لبرارتػػػػػػو مثػػػػػػؿ  إلػػػػػػ يحتػػػػػػاج  يمكف قرارتو ءدكف جياز كسيط
الحاسػػػػػػكب المكتػػػػػػب أك المحمػػػػػػكؿ أك المػػػػػػكحي، 
كيمكػػػف اسػػػػتخداـ ءمػػػض أجيػػػػزة اليػػػاتؼ النبػػػػاؿ 

 الحديثة لذلؾ ال رض.

يلػػػمد فػػػي الظػػػركؼ المختمفػػػة حسػػػب نك يػػػة  قكة التحمؿ
 الكرؽ.

قػػػػػد يتمػػػػػرض جيػػػػػاز قػػػػػرارة الكتػػػػػاب المحكسػػػػػب 
  ميو.لمتمؼ أك المطؿ اذا لـ يحافظ المستخدـ 

 الصحية التأثيرات
لػػرر فػػي حػػاؿ تػػكفر االلػػارة  أمال يسػػءب 
 الكافية.

الجمػػػػكس الطكيػػػػؿ أمػػػػاـ الشاشػػػػة يلػػػػر ءحاسػػػػة 
 الءلر، كيسءب  الـ المنؽ كالظير.

 المحتكيات
يحتػػػػػكم  مػػػػػ  نلػػػػػكص كلػػػػػكر ثاءتػػػػػة كىػػػػػي 

 جامدة ال يمكف التفا ؿ مميا
يمكػػػػػػػػف أف يحتػػػػػػػػكم  مػػػػػػػػ  نلػػػػػػػػكص كرسػػػػػػػػـك 

كمبػػػػػاطع لػػػػػكتية تكلػػػػػيحية كلػػػػػكر متحركػػػػػة 
 كالتي يمكف لممستخدـ التفا ؿ مميا.

 تصحيح األخطاء
خطأ يتـ المثكر  ميو إال  أملمكءة تلحيح 

 في الطءمات ال حبة مف الكتاب الكرقي.
و خطػػػأ يمكػػػف تلػػػحيح أمفػػػي لحظػػػة اكتشػػػاؼ 

 . اإلنترنتفكران في النسخة ايلمية  م  

 تاحةاإل 
نفػػػػاذ الكتػػػػاب الػػػػكرقي مػػػػف المكتءػػػػات  إمكانيػػػػة

كدكر النشػػػػر ، أك  ػػػػدـ البػػػػدرة فػػػػي الحلػػػػكؿ 
  ميو.

، كيكفر  نار الءحث اإلنترنتمتكفر دائمان  م  
 في المكتءات كدكر النشر.

 التكمفة
تكمفة النسخة الكاحدة مف الكتاب مرتفمة نظػران 
 لما يتطمب إليو مف كرؽ كتجميد كنبؿ كنشر.

لكاحػػػػػػػدة مػػػػػػػف الكتػػػػػػػاب تمتءػػػػػػر تكمفػػػػػػػة النسػػػػػػػخة ا
منخفلػػة مبارنػػة ءالكتػػاب الػػكرقي لمػػدـ الحاجػػة 

 الكرؽ كالطءا ة. إل 

 نتاجاإل 
كقػػت طكيػػؿ  إلػػ الكتػػاب الػػكرقي  إنتػػاجيحتػػاج 

 نظران لمركره ءممميات الطءا ة كالتجميد.
ءسػػػػػر ة، فءمػػػػػد  لكتركنػػػػػيالكتػػػػػاب اإل إنتػػػػػاجيػػػػػتـ 

كتاءتػػػػو ءاسػػػػتخداـ الحاسػػػػكب كتدقيبػػػػو فإنػػػػو يػػػػتـ 
 تكزيمو مءاشرة.  
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 انرفاعهِ احملٌصة: انكراب إنراضتناء ً خطٌاخ
ػػػر  مميػػػة ءنػػػار ك  نتػػػاجتىمي نتػػػاجاب التفػػػا مي المحكسػػػب ءمػػػدة مراحػػػؿ، كيمكػػػف ءنػػػار ك الكتػػػ ا   ا 

مثػؿ تلػميـ الءرمجيػات التمميميػة المامػة لنمػاذج الكتاب تفا مي محكسػب ءاال تمػاد  مػ  أحػد 
 كمػب نمػكذجك  ،(Dick & Carey)  ككػارم ديػؾ نمػكذجك  نمػكذج خمػيس، كنمػكذج الجػزار،

(Kemp)  كالنمػػػاذج ايخػػػرل التػػػي سػػػءؽ ذكرىػػػا فػػػي مكلػػػكع )نمػػػاذج تلػػػميـ ءرمجيػػػات التممػػػيـ
 حسػػب  مػػـ-حيػػث أنػػو ال يكجػػد حتػػي اليػػكـ( فػػي المحػػكر الثػػاني مػػف ىػػذه الدراسػػة. لكتركنػػياإل

نتاجك  نماذج مخللة لءنار  -الءاحث   الكتاب التفا مي المحكسب. ا 

 :احملٌصةانرفاعهِ  انكراب إنراضذصًْى ً يعاّري
 م  ايدب الترءكم كالدراسات الساءبة المرتءطة ءمكلػكع الكتػاب التفػا مي  االط عءمد 

نتػاج اقتػرح الكتػاب التفػا مي المحكسػب فييػا،  المحكسب، كالتي لـ تتناكؿ أم ممايير لتلػميـ كا 
نتػػاج لمكتػػاب التفػػا مي المحكسػػب، حيػػث قػػاـ الءاحػػث ءكلػػع  الءاحػػث قائمػػة ءممػػايير تلػػميـ كا 

ثػػػػـ  رلػػػػيا  مػػػػ  مجمك ػػػػة مػػػػف المحكمػػػػيف  –4ممحػػػػؽ رقػػػػـ  –البائمػػػػة فػػػػي لػػػػكرتيا ايكليػػػػة 
 يائية التالية:لتخرج البائمة في لكرتيا الن المتخلليف في المناىج كتكنكلكجيا التمميـ،

 :المحكسب التفاعمي الكتاب إلنتاج التربكية المعايير: أكالن 
 لممتممميف المحكسب التفا مي الكتاب في التمميمية ايىداؼ كلكح -
 المرجكة التمميمية لألىداؼ الكتاب تحبيؽ -
 المتممميف لخلائص الكتاب مرا اة -
 المدرسي الكتاب في متكفر غير كملمكف لمحتكل  المحكسب التفا مي الكتاب تكفير -
 كالنحكية كالم كية المطءمية ايخطار مف الكتاب محتكل خمك -
 ايىداؼ ترتيب مع تنسجـ ءطريبة الكتاب داخؿ المكلك ات تنظيـ -
 منظمة  نالر ك مبدمة  م  الكتاب احتكار -
 الملػػػادر  مػػػ  كا تمػػػاده دقتػػػو، المحكسػػػب التفػػػا مي لمكتػػػاب المممػػػي المحتػػػكل لػػػحة -

 المكثكقة كالمراجع
 المدرسي الكتاب في كرد ما مع كاالختلارات كالملطمحات الرمكز تطاءؽ -
 كاالسياب لمتطكيؿ تميؿ كال مركزة كالجمؿ الفبرات -
 الحالي لمكلع مكاكءة حديثة مممكمات  م  الكتاب احتكار -
 المتممميف لدل الفردية الفركؽ تناسب متنك ة ءطرؽ المحتكل  رض إمكانية -
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 كالمممكمػػات ايساسػػية الحبػػائؽ  ػػرض تتمػػدل شػػيبة ك جذاءػػة المحتػػكل  ػػرض طريبػػة -
 التبميدية ءالطرؽ

 كفيديك كألكت، كلكر، نلكص، ءيف ما التفا مي الكتاب محتكيات في التنكيع -
 المتممميف كاىتمامات حاجات مع الكتاب محتكل تكافؽ -
 لمتفا ؿ لممتممـ فرلة إ طار  م   الكتاب قدرة -
 الكتاب في المستخدمة التمميـ طرؽ في التنكيع -
 التمميـ  ممية كييثرم مطمكب ميجممو في الكتاب -
 المممية الحياة في المكتسءة الميارات لتطءيؽ المتممـ تييئة  م  الكتاب قدرة -
 :المحكسب التفاعمي الكتاب إلنتاج التقنية المعايير: ثانيان 
 المتممميف لدل  المتكفرة الحكاسيب جميع  م  الكتاب  مؿ -
 مبءكلة الكتاب تحميؿ سر ة -
 CD اسطكانة  م  تخزينو يمكف ءحيث ، المحكسب التفا مي الكتاب حجـ ًل ىر -
 كيب لفحة  م   الكتاب تحميؿ إمكانية -
  الكتاب استخداـ ك لتش يؿ إرشادات كجكد -
 اللحيحة أماكنيا في دائمان  اللفحات محتكيات كجميع كاللكر ظيكر الكتاءة -
 مسا دة إلافية ءرامج تثءيت إل  الحاجة دكف مف الكتاب استخداـ  م  المتممـ قدرة -
 (تممؿ ال التي الكل ت: مثؿ) التبنية ايخطار مف الكتاب خمك -
  الكتاب لفحات جميع في التلفح نظاـ ثءات -
 المستيدفة الممرية لمفئة التلفح طريبة مةرم  -
 مسا دة/ دليؿ إل  الحاجة دكف الكتاب استخداـ سيكلة ك التلفح أدكات كلكح -
 دليؿ إل  الحاجة دكف لممتممـ زر أك أيبكنة كؿ كظيفة كلكح -
 لمكتػاب خريطػة فيػرس، ءحػث، محرؾ) لممممكمات استرجاع أدكات  م  الكتاب احتكار -

 (المحكسب التفا مي
 التلػػفح  مميػػة أثنػػار الكتػػاب فػػي مكقمػػو  مػػ  التمػػرؼ مػػف المػػتممـ تمكػػف أدكات تػػكفير -

 الثاءتة كالبكائـ اللفحة  نكاف  م  التمرؼ طريؽ  ف كذلؾ
 المتاءمة ثـ مرحميان  المرض تكقيؼ في التحكـ إمكانية -
  الكتاب فمالية في كتساىـ تزيد الكتاب في التفا ؿ أدكات -
 تشكيشيـ مف ءدالن  الطمءة فيـ زيادة في التفا ؿ  نالر مساىمة -
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  الكتاب تأثير زيادة في المتمددة الكسائط مساىمة -
 المختمفة التممـ يساليب الكتاب في المتمددة الكسائط مناسءة -
 فيو المطركحة لممكلك ات الكتاب ألكاف مناسءة -
 .الكتاب جاذءية مف تزيد ايلكاف -
  المبركرة النلكص مع كتزامنيا كالمحاكاة المتحركة انسجاـ اللكر -
 فيميا كسيكلة المتمددة الكسائط  نالر كلكح -
 (المكف الحجـ، الخط، نكع) الكتاب لنك ية الخط مناسءة -
 الطمءة لمستكل كم رمتو الخط كلكح -
 ءالكتاءة ممتمئة غير الكتاب شاشة -
( الخػط كحجػـ نػكع كمػيض، ألػكاف،) مختمفة ءطرؽ الميمة كالمفاىيـ الملطمحات إءراز -

 الحاجة حسب
 لمتفاليؿ  خر كنمط لممناكيف، الخط مف كاحد نمط استخداـ -
 التمميمية لممادة تمزيزىا ك كجكدتيا، اللكر كلكح -
 كمكلك ية ءلدؽ ءداخميا ما طءيمة كتمكس حبيبية اللكر ألكاف -
 كجكدتو اللكت كلكح -
 الحاجة  ند كتمو أك اللكت، ارتفاع درجة في التحكـ إمكانية -
 الراجمة كالت ذية لمتمميؽ اللكتية المءارات في التنكيع -
 جكدتو  م  يؤثر ال ءشكؿ الفيديك ل ط -
 لتمييزىا الخمفية كثءات الفيديك،  م  الكتاءة كلكح -
 التلفح أثنار الفيديك مبطع  رض سر ة في لمتحكـ لمطالب السماح -
 ءمليا  ف انفلاليا ك دـ كنص كلكرة لكت مف الفيديك محتكيات تزامف -
نيائو الفيديك ممؼ مف الخركج سيكلة -  لمكءات دكف كا 

 انكراب انرفاعهِ احملٌصة ًذعهْى انرفكري:
 الملػػر ىػػذا فػػي يمػػد لػػـ ك الػػراىف، الملػػر ميمحػػة يفرلػػيا لػػركرة التفكيػػر تممػػيـ لبػػد ألػػءح

 كالمفػػػاىيـ كالحبػػػائؽ كالمممكمػػػات الممػػػارؼ الطػػػ ب إلكسػػػاب الجيػػػكد ءػػػذؿ نحػػػك محلػػػكران  االىتمػػػاـ
 مػػػ   تىكجػػػبى لبػػػد ك التفكيػػػر،  ءميػػػارات المبميػػػة قػػػدراتيـ تنميػػػة إلػػػ تتمػػػداىا  ألػػػءحت ءػػػؿ ، التمميميػػػة

ىػػػذه  تحػػديات مكاجيػػة لمتطمءػػػات اسػػتجاءةكذلػػؾ التفكيػػػر  ميػػارات تممػػيـالييئػػات الممنيػػة كالمسػػػؤكلة 
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 الفػرد امػت ؾ مف يجمؿ ذلؾ كؿف ، المجتمع حياة جكانب مختمؼ في كتجمياتيا التطكرات المتسار ة
 فػرد كػؿ لػدل التفكيػر ميػارات تنمية ميمة جمؿكي ال است نار  نيا لركرة المختمفة لميارات التفكير

 في التمميمية ليس مؤسساتال مياـأكءر  كمف ،ايكلكية في شؤكف حياتو تأخذ كتممميا  المجتمع في
 .تطكرىامستكل   ف النظر ض ء المجتممات جميع ءؿ في ،فحسب المتبدمة المجتممات

ءمػػا فييػػا الكتػػاب  وءرمجياتػػ تميػػزتكيمتءػػر الحاسػػكب مػػف أىػػـ كسػػائؿ تنميػػة التفكيػػر، حيػػث 
نتاجػػك  ءنائػػو فػػي مػػ  الحاسػػكب يمتمػػد الػػذم  المحكسػػبالتفػػا مي   كاسػػتخدامو،  رلػػو فػػي ثػػـ كمػػف وا 

 يتكيػػؼ إذ الطالػػب، مػػع فػػي التمامػػؿ مركنػػة مػػف يػػكفره لمػػا كالتشػػكيؽ  الدافميػػة إثػػارة فػػي  اليػػة ءبػػدرة
 أكالن  اسػتجاءتو المػتممـ ءنتػائج كيػزكد. يناسءو المستكل الذم إل  كيكجيو المتممـ، قدرة حسب الءرنامج
 كيػكفر. التحلػيؿ مػف أ مػ  مسػتكل لتسػجيؿ منػدفمان  يجمؿ الطالب مما تحليمو  ءمجمكع ثـ ءأكؿ،
تبانيػػا لتثءيتيػػا  مييػػا الميػػارة، كالتػػدريب تكػػرار فرلػػة  كالرسػػكمات، ايشػػكاؿ  ػػرض  مػػ  كيممػػؿ. كا 
 ينػدفع الطالػب حيػث كالتمزيػز، الراجمػة الت ذية كيبدـ. التمميمية كايلماب الحركة  نلر إل  إلافة
 مزيػد إلػ  يػدفع الطالػب كالثنػار المػدح أف كمػا. خطػأ إجاءتػو كانت إف اللحيحة اإلجاءة  ف لمءحث
 (.2003 الفار،) لحيحة إجاءتو كانت إف التممـ في الرغءة مف

مػػف  متعممػػيفال لػػدل التفكيػػر تنميػػة عمػػىممػػا سػػبؽ يتضػػح أف الكتػػاب التفػػاعمي المحكسػػب يعمػػؿ 
 خالؿ:

 كالحركيػػػة، كالتػػػي اللػػػكتية كالمػػػؤثرات الفيػػػديك كلبطػػػات كاللػػػكر النلػػػكص التفا ػػػؿ مػػػع 
لممػػػتممـ،  المبمػػػي النشػػػاط يػػػزداد حيػػػثالكاقميػػػة،  سػػػمة التممػػػيـ  مميػػػة إكسػػػاب  مػػػ  ممػػػؿت

 يجاءية.ا  كتزداد قدرة المتممـ  م  التفكير ءجدية ك 
  يػػػزكد الكتػػػػاب التفػػػػا مي المحكسػػػب المػػػػتممـ ءبا ػػػػدة  ريلػػػة مػػػػف الممػػػػارؼ كالمممكمػػػػات

 تسا ده كتيسر لو  مميات التفكير.التي كالميارات 
  ح الكتاب التفا مي المحكسب المتممـ الكقت الكافي لمتفكير .منى يى 
   يكفر الكتاب التفا مي المحكسب الءيئة اآلمنة التي تسا د المتممـ  م  التفكير فػي شػت

 االتجاىات ءميدان  ف المكـ كالتجريح كاإلحراج اذا كقع في خطأ ما.
  التفػػػػا مي المحكسػػػػب  مػػػػ  نشػػػػاطات تتػػػػيح لممػػػػتممـ الءحػػػػث كاالكتشػػػػاؼيحتػػػػكم الكتػػػػاب 

فػي طيػات كفر تػيك  الطػ ب  م  متنك ة مشاكؿ مرضاتخاذ البرارات ، كما يكالتجريب ك 
 . المشك ت ىذه حؿ إل  كلكؿال  م  تسا د المتممـ  أنشطة الكتاب
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ءما يحتكيو مف لػكر كرسػكمات ثاءتػة كمتحركػة الكتاب التفا مي المحكسب  كيرل الءاحث أف
مػػػف أىػػػـ أدكات تنميػػػة ميػػػارات التفكيػػػر، كخالػػػة التفكيػػػر كمخططػػػات ءيانيػػػة كمبػػػاطع فيػػػديك يمتءػػػر 

مػػا سػػيتناكلو المحػػكر التػػأثير الءػػالا فػػي حػػدكث  مميػػة التممػػيـ، كىػػذا الءلػػرم لمػػا ليػػذه الميػػارات مػػف 
 مف اإلطار النظرم ليذه الدراسة. الراءع
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 شاتعٌس اناحمل
 انرفكري انثصشُانرفكري ً

مػػػف مػػػرءيف كءػػػاحثيف كترءػػػكييف  لبػػػد حػػػاز مكلػػػكع التفكيػػػر ءشػػػكؿ  ػػػاـ  مػػػ  اىتمػػػاـ الكثيػػػريف
   مػػ  الترءكيػػة المكاقػػع ك مػػ  لػػفحات كالءحػػكث كالدراسػػات المراجػػع  مػػ  االطػػ ع ، فمنػػدكمفكػػريف
 المكلػك ات ىذا المكلكع مف أكثر نجد إف كتمميـ مياراتو، التفكير مكلكع تناكلت التي اإلنترنت
الحالػر، ممػا يػدؿ  مػ  أىميػة ىػذا المكلػكع كمكانتػو  الكقػت فػي ايدب الترءػكم كتداكالن في شيك ان 

 في المممية التمميمية. 

 مػ  مػا ىػذا النػكع مػف التفكيػر يمتمػد  حيػث أنػكاع التفكيػر،أىػـ كيمتءػر التفكيػر الءلػرم أحػد 
ت تحدث داخؿ الدماغ الءشػرم مػف تحمػي ت كمبارنػات كتخػي ت تراه الميف كما يتءع ذلؾ مف  مميا

لمدة تتجاكز ءبار ايثر النػاتج  ػف أم نػكع  خػر  نسافءبار أثر ىذا التفا ؿ في ذاكرة اإل إل كلكالن 
 التػي الممرفػة مػف %75 مػف أكثػر أف( 20: 2010) مف أنكاع التفكيػر، كلبػد ذكػرت أءػك ملػطف 

 مػف كىػك ينا،لػد مػألكؼ الءلػرم التمءيػر أفكمػا  الءلػر، حاسػة طريػؽ  ػف تػأتي ،نسػافلإل تلػؿ
 .المادية الحياة في المبمية اللكر كممالجة لتشكيؿ ةساسياي الكسائؿ

 مػػػ  أىميػػػة اسػػػتخداـ التفكيػػػر فػػػي مجػػػاؿ تكنكلكجيػػػا التممػػػيـ  النظريػػػات الترءكيػػػة كلبػػػد أكػػػدت
فكػػاف  ،المختمفػػة مػػف لػػكر كأشػػكاؿ كرسػػكمات تخطيطيػػة كءيانيػػة فػػي  مميػػة التممػػيـ الءلػػرم كأدكاتػػو

 "ممالجػة نظريػة  ممية التممػيـ ىػي في الرسكمات استخداـ أىميةمف أىـ النظريات التي أكدت  م  
اسػتخداـ اللػكر ءػأف ىػذه النظريػة تؤكػد  مػ  أف  (14: 2010) أءػك خطػكةحيث ذىكىرى  ،المممكمات"
 مػف المفظية ءالمممكمات قكرنت ما إذا المممكمات تمثيؿ في ءكثير أفلؿ ككفي أف يمكف كالرسكمات

تيف الػػذاكر  فػػي ءالمممكمػػات ل حتفػػاظ ميمػػة كسػػيمة الرسػػكمات تمػػد كمػػا مكتكءػػة، أك منطكقػػة اتكممػػ
قػػد ( Pavio)ءػػافيك  ءػػأف (584: 2012)كديػػكاف  الكنػػاني ءينمػػا ذىكىػػرى ، المػػدل قلػػيرةطكيمػػة المػػدل ك 

 تتلػمف التػي (Dual Code theory of memory)" للزاارر  الثنزئي  الترميززنظريتػو المسػماة "لػاغ 
 كالرسػػـ ءاللػػكرة أم لفظيػػان  أك مرئيػػان  خزنػػان  يكتسػػءيا التػػي كالمممكمػػات اتػػور خء ءخػػزف الفػػرد قيػػاـ كيفيػػة

 حيث الءلرم،ما سءؽ مف أىمية التفكير  م  نظرية " الترميز الثنائي" أكدت  كما .كالكممة كالجممة
 ك ، كلفظػي ءلػرم: شػكميف فػي المػدل طكيمػة الػذاكرة في تيخزف المممكمات أف النظرية ىذه تفترض

 التػي المممكمػات مػف أفلػؿ ءلػكرة تػذكرىا يػتـ لفظػي ك ءلػرم شػكؿ فػي ؿثىػمى تي  التػي المممكمات أف
  . فبط كاحد شكؿ في ؿثى مى تي 
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 : انرفكريأًلا 
ءػأف أ طػاه المبػؿ، كمنحػو البػدرة  رض ف ءاقي المخمكقات  م  كجو اي اإلنسافى  لبد ميز ابي 

، ف  يمكف أف تستبيـ حياة اإلنساف ءػدكف التفكيػر، كال يمكػف أف يءبػ  اإلنسػاف فػي ىػذا  م  التفكير
 المباـ السامي ءدكف اال تماد  م  المبؿ كاستخداـ قكة التفكير.

 مػػؿ الءػػرامج ممػػا دفميػػـ إلػػ    محػػكر اىتمػػاميـكلبػػد جمػػؿ الترءكيػػكف تممػػيـ التفكيػػر كمياراتػػو 
ثرارىا ءميارات التفكير المختمفة. تطكير المناىج الدراسية ك بد الجمسات ككرش الممؿ كلكالن إل    كا 

  :انرفكري يفيٌو

 التفكير لغةن:
 ايشػػيار.  فػػي النظػػر إ مػػاؿ كىػػك( الفػػار ءكسػػر( ) ًفكػػر) مػػادة مػػف مشػػتؽ الم ػػة فػػي التفكيػػر

 ( 111:1306 ، المحيط البامكس)
 فػػػي فكػػر"  كيبكلػػػكف:"  المجيػػكؿ ممرفػػػة إلػػ  لمكلػػػكؿ المممػػكـ فػػػي المبػػؿ أ مػػػاؿ" كالتفكيػػر 

 (698: 1972 الكسيط، الممجـ) . " حميا  م  ليتكلؿ فييا  بمو أ مؿ أم مشكمة
 (307:1998 منظكر، اءف. )التأمؿ كىك التفكير اسـ كالتفكر 

 التفكير اصطالحان:
فػػػي  تنك ػػػان كجػػػد الءاحػػػث التػػػي تناكلػػػت مفيػػػـك "التفكيػػػر"، ايدءيػػػات الترءكيػػػة  االطػػػ ع  مػػػ  دءمػػػ

 مفيـك "التفكير"، كالتي كاف منيا:تي تناكلت لاالتمريفات 

ػػػرىؼى  ءػػػد  نسػػػاف" نشػػػاط ذىنػػػي يبػػػكـ ءػػػو اإل ءأنػػػوالتفكيػػػر  (19: 2009ك يػػػاد) اليػػػادم  ى
الحمػػػكؿ المناسػػػءة، كقػػػد  إلػػػ  نػػػدما يتمػػػرض لمكقػػػؼ مػػػا، أك مشػػػكمة مػػػا حيػػػث يحػػػاكؿ الكلػػػكؿ 

  يستخدـ التفكير لتحبيؽ ىدؼ مميف.

 تتمثؿ ، نالر ث ثة مف يتألؼ ممبد مفيكـ" ءأنو التفكير( 40: 2003) سمادة ؼى رى ك ى 
 ءاإللافة ،كالتطءيؽ كالفيـ تمبيدان  ايقؿ ك ،المشك ت حؿ :مثؿ الممبدة، الممرفية في الممميات

كػالميكؿ  الشخلػية االسػتمدادات تػكافر مػع ،المكلػكع أك المػادة ءمحتػكل خالػة ممرفػة إلػ 
 ". كاالتجاىات

ػػػرىؼى دم ءكنػػػك )لبػػد ك  "التبلػػػي المػػدركس لمخءػػػرة مػػػف أجػػػؿ  ءأنػػػوالتفكيػػر  (41: 2001 ى
 غرض ما".
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"مػػا يبػػكـ ءػػو الػػدماغ مػػف  ءأنػػوالتفكيػػر فبػػد  رفػػا  (57: 2007)  ءيػػدات كأءػػك السػػميدأمػػا 
 فمؿ".

ػػرىؼى  ءيػػد ك فانػػة )  ءكاسػػطتيا يػػتـ التػػي الذىنيػػة الممميػػة"  ءأنػػو التفكيػػر( 23: 2003ك ى
 الشػػير ذلػػؾ  ػػف السػػاءبة كالمممكمػػات الشػػير ءػػيف كاقػػع ءػػالرءط كذلػػؾ ايشػػيار، كاقػػع  مػػ  الحكػػـ
 ". المشك ت حؿ في ىاما  ام  التفكير يجمؿ مما

"  ءػػػارة  ػػػف سمسػػػمة مػػػف النشػػػاطات  ءأنػػػوالتفكيػػػر ( 33: 2011ءينمػػػا  رفػػػت سػػػميماف )
المبمية غير المرئية التي يبكـ ءيا الدماغ  ندما يتمرض لمثير يتـ استبءالو  ف طريؽ كاحدة أك 

 أكثر مف الحكاس الخمسة، ءحثان  ف ممن  في المكقؼ أك الخءرة ". 

 كمػف كتكيػؼ، تنظػيـ  مميػة لمتفكير ءأنو: (ءياجيو ) ( تمريؼ36: 2003أكرد خميس )ك 
 التفكيػر،  مف الءنائي الجانب ىك فالتنظيـ ، الممرفية قدراتو الفرد يكتسب الممميتيف ىاتيف  ؿخ
 كايحػػداث كالظػػكاىر( خءراتػو) يمػػرؼ مػػا ءػيف التػػكازف إليجػػاد الفػرد سػػمي  مميػػة فيػك التكيػػؼ أمػا
  .الءيئة في مميا يتفا ؿ التي

 أف:يتضح كبعد استعراض ما سبؽ مف تعريفات لمفيـك التفكير، 
  داخمي نشاط عقميالتفكير: 

تحػدث   بميػة  مميػة أك  بمػي فبػد اتفبػت أغمػب التمريفػات السػاءبة  مػ  أف التفكيػر ىػك نشػاط
 داخؿ الدماغ، مع كجكد اخت ؼ ءيف ىذه التمريفات في نكع ككظيفة ىذا النشاط المبمي.

  المشكالتالمكاقؼ المحيرة كحؿ ب التفكيرارتباط: 
 حؿ. إل التفكير  ندما يكاجو مشكمة أك مكقؼ يحتاج  إل يمجأ  نسافاإل

 معقد: مفيـك التفكير 
 ػػدـ إيجػػاد تفسػػيرات  مػػع، حػػكؿ مفيػػـك التفكيػػر تمػػدد التمريفػػات السػػاءبة كاخت فيػػا إلػػ ءػػالنظر 

، كالحة ككاممة مػف الترءػكييف تػدلؿ  مػ  كيفيػة حػدكث التفكيػر فيػذا يؤكػد تمبػد  مميػة التفكيػر
( أف التفكيػػر مفيػػكـ ممبػػد ينطػػكم  مػػ  أءمػػاد متشػػاءكة تمكػػس 40: 2001 ) جػػركافكلبػػد ذىكىػػرى 

 الطءيمة الممبدة لمدماغ الءشرم. 
  ان إال ءالتفكير.إنسان نسافف  يككف اإل :نسافالتفكير مف الخصائص المميزة لل 
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 خصائص انرفكري:
( مجمك ة مف خلائص 43-42 :2011) جركاف ( ك53-51 :2011) سميمافلبد ذكر كؿ مف 
  التفكير، كىي:

  :قػػرار ممػػيف فإنػػو ال  إلػػ  نسػػافيتكلػػؿ اإل فمػػف أجػػؿ أف التفكيػػر نشػػاط  بمػػي غيػػر مءاشػػر
 اتو المءاشرة. كلكف يمزمو مممكمات كخءرات ساءبة مف ذاكرتو.إدراك م   يمتمد فبط

 ىدؼ. ء  أك فراغ في يحدث كال ىادؼ سمكؾ التفكير 
 خءراتو. كتراكـ الفرد نمك مع تمبيدان  يزداد تطكرم سمكؾ التفكير 
 استرشػػػد أك تكافرىػػػا الممكػػػف المممكمػػػات أفلػػػؿ إلػػػ  اسػػػتند إذا فمػػػاالن  تفكيػػػران  التفكيػػػر يمتءػػػر 

 اللحيحة ءايساليب كاالستراتيجيات
 مممكمات مف المبؿ في يستبر ما  م  التفكير يمتمد. . 
 مييا يبتلر كال فييا ينحلر ال كلكنو الحسية الخءرة مف التفكير ينطمؽ  .. 
 لفظي رمزم شكؿ في كايشيار كايحداث الظكاىر ءيف لمم قات انمكاس التفكير. 
  يتشػػػكؿ التفكيػػػر مػػػف تػػػداخؿ  نالػػػر المحػػػيط التػػػي تلػػػـ الزمػػػاف )فتػػػرة التفكيػػػر(، كالمكاقػػػؼ

 المناسءة، كالمكلكع الذم يجرم حكلو التفكير.
 نسافشاط المممي كاالجتما ي لإليرتءط التفكير ارتءاطان كثيبان ءالن. 

 ًأنٌاعو: يضرٌّاخ انرفكري

 كتػدرجيا مػف ،التفكيػر كميػارات لممميػات الرأسػي الترتيػب ذلػؾ التفكيػر ءمسػتكيات يبلػد
 .(17: 2007 ءدالحميد، مكم كنالر كحمدكف كقائد ك تمبيدىا ) درجة حسب اي م  إل  ايدن 

أنػػكاع مسػػتكيات ك فػػي تحديػػد كالميتمػػيف ءػػيف الءػػاحثيف  ان كءيػػر  ان ىنػػاؾ اخت فػػيػػرل الءاحػػث أف ك 
، كالمػػدخ ت اخػػت ؼ ايىػػداؼ، كالمكاقػػؼ إلػػ التلػػنيفات تمػػؾ  االخػػت ؼ فػػيىػػذا  كيرجػػع التفكيػػر،

  .ايفرادالذىنية لدل 

قػامكا بتحديػػد الميتمػيف بػالتفكير العممػاء بعػض  ( بػأف121: 2011فمقػد ذكػرت سػميماف )
 :ىماك مستكييف رئيسييف لمتفكير، 

 :ساسياأل التفكير -1
المسػػتكيات الث ثػػة الػػدنيا مػػف  ممارسػػة تتطمػػب التػػي الممبػػدة غيػػر المبميػػة النشػػاطات مػػف كىػػك

تلػػنيؼ )ءمػػكـ( لممجػػاؿ الممرفػػي كالمتمثمػػة فػػي مسػػتكيات التػػذكر كالفيػػـ كالتطءيػػؽ، مػػع ءمػػض 
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الميارات البميمة ايخرل مثؿ: الم حظة كالمبارنة كالتلنيؼ، كىي ميػارات ال ءػد مػف اتبانيػا 
 التفكير المركب. إل قءؿ االنتباؿ 

 المركب: تفكيرال -2
 كحػؿ اإلءػدا ي، كالتفكيػر الناقػد، التفكيػر تلـ التي الممبدة المبمية الممميات مف مجمك ة ىك

، كيشػػتمؿ كػؿ نػكع مػف ىػذه اينػكاع  مػػ   الممرفػي فػكؽ كالتفكيػر البػرارات كاتخػاذ المشػك ت،
  دد مف ميارات التفكير.

قػػامكا  بػػالتفكير الميتمػػيف بعػػض العممػػاء بػػأف (62-60: 2003)ذكػػر سػػعادة ك 
 :إلىأنماط التفكير مف حيث فاعميتو بتصنيؼ 

 :ميميف شرطيف تكفر لمف إال يتحبؽ ال النمط كىذا :الفعاؿ التفكير نمط -1
 ءالمكلػػػكع ك  قتيػػػا ككفايتيػػػا كقتيػػػا حيػػػث مػػػف المتػػػكفرة المممكمػػػات أفلػػػؿ اسػػتخداـ 

 .المطركح
 ميػػػارات اسػػػتخداـ الفمػػػاؿ التفكيػػػر الػػػنمط ىػػػذا كيتطمػػػب سػػػميمة  مميػػػة منيجيػػػة إتءػػػاع 

 .المختمفة كاستراتيجيتيا المتنك ة التفكير
 أك كالػػحة منيجيػػة يتءػػع ال الػػذم التفكيػػر مػػف الػػنمط ذلػػؾ كىػػك :الفعػػاؿ الغيػػر التفكيػػر نمػػط -2

 ءالمكلػػػكع متلػػػمة غيػػػر كاد ػػػارات متناقلػػػة افترالػػػات أك م الطػػػات  مػػػ  كيبػػػكـ دقيبػػػة
 .يمالجيا كي لمزمف ايمكر ترؾ أك متسر ة تمميمات كا  طار

ىك تصنيؼ التفكير بناءن  لتفكيرألنكاع ا تصنيفان آخر (Sword, 2005)"سككرد"  لقد ذىكىرى ك 
 :عممية التفكيركمدخالت لأنماط التعمـ التي يستخدميا المتعمـ  مىع

 ،"Model (Visual-Aural-Kinesthetic)"أك  "The VAK Model"نمط ييطمؽ ىذا الك 
   :ث ث أنماط ىي يتلمفءأنو  (Hawk & Shah, 2007: 6) "ىكؾ" ك"شاه" ذىكىرى كالذم 

 لممميػة التفكيػرحاسػة السػمع كمػدخ ت  كىػك التفكيػر الػذم يمتمػد  مػ : السػمعي التفكير -1
كالمتمممػػػػكف سػػػػمميان يفلػػػػمكف المناقشػػػػات الحكاريػػػػة مػػػػع الطػػػػ ب كالممممػػػػيف، كاالسػػػػتماع 

 لمتسجي ت اللكتية كالمناقشات كالبلص. 
، كىك التفكير الذم يمتمد  م  حاسة الءلر  كمدخ ت لمممية التفكير :البصرم التفكير -2

اـ ايدكات الءلػرية كػالخرائط، كاللػكر، كالمخططػات كالمتمممكف ءلريان يفلمكف اسػتخد
 الرسكمية، كايلكاف كغيرىا.
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استخداـ الحكاس كالممس كالشـ كالتػذكؽ متمد  م  ي الذمكىك التفكير  :شعكرمال التفكير -3
يفلػػػمكف التجريػػػب، كالمحاكلػػػة كالخطػػػأ،  شػػػمكريان ، كالمتمممػػػكف كمػػدخ ت لممميػػػة التفكيػػػر 

 مس كالشـ كالتذكؽ.مكاالكتشاؼ ءاستخداـ الحكاس كالكالممؿ في المختءرات 

ك م  الرغـ مف ا تماد أغمب المتممميف  مػ  نمػط كاحػد مػف أنمػاط التممػيـ السػاءبة 
كمدخ ت لمممية التفكير إال أنو مػف الممكػف أف يسػتخدـ المػتممـ أكثػر مػف نمػط مػف ىػذه 

فػػارة  مميػػة التفكيػػر نظػػران ارتفػػاع ك اينمػػاط كمػػدخ ت لممميػػة التفكيػػر، كىػػذا ءػػدكره يػػؤدم
 لتمدد الخءرات الناتج مف تنكع أنماط التمميـ.

 

 .لتفكيرمممية ال (إخراج – إدخاؿ) الحكاس التي تستخدـ كبنكاتيكلح  (2-4)كالشكؿ 
 (Eicher, Jones, & Bearley, 2009: 9)  

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 لعممية التفكير (إخراج – إدخاؿ)(: الحكاس التي تستخدـ كقنكات 2-4الشكؿ )

، (Sword, 2005)الػذم ذكػره "سػككرد" فالتفكير الءلرم في التلنيؼ السػاءؽ ينمػاط التفكيػر 
 ، كمثمػػو ءيانيػػان إيكػػر كجػػكنز كءيرلػػي(Hawk & Shah, 2007: 6)كشػػرحو ءالتفلػػيؿ "ىػػكؾ" ك"شػػاه" 

(Eicher, Jones, & Bearley, 2009: 9)   يػػتـ فيػو نبػؿ المممكمػػات إلػ  دمػػاغ اإلنسػاف كممالجتيػػا
يػتـ التي المممكمات  الكـ ايكءر مفسيطر  م  ت حاسة الءلر كيتلح أف، ثـ التمءير  نيا ءداخمو

نبميا إل  الدماغ  مما يػدلؿ  مػ  أف التفكيػر الػذم يمتمػد  مػ  حاسػة الءلػر كالػذم نسػميو ءػالتفكير 
 الءلرم ىك ايكثر استخدامان كايكثر أىمية مف ءيف أنماط التفكير في ىذا التلنيؼ.

 

في التفكير الحواس التي تستخدم 

 )قنوات لإلدخال(

 

الحواس التي تستخدم في التفكير 

 )قنوات لإلخراج(
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لمتمييػز ءػػيف أنػكاع التفكيػػر كمسػمياتو، ممػا يػػدلؿ  مػ  مػػدل  أخػرلكاسػتخدـ الءػاحثكف أكلػػافان 
ر منػذ منتلػؼ البػرف اىتماـ الءاحثيف ءدراسة ىذا المكلكع منذ ءدأت المحاكالت الجادة لبياس الػذكا

التلػنيفات التػي تحمػؿ داللػة ذات ممنػ  فػي أحػد  (41: 2011جػركاف ) التاسع  شر ، حيث ذىكىػرى 
 ما يمي: الدكائر ايكاديمية كالترءكية 

 Analytical Thinking التفكير التحميمي Effective Thinking التفكير الفماؿ

 Convergent التفكير المتبارب

Thinking 
 Concrete Thinking التفكير المحسكس

 Creative Thinking التفكير المءدع Critical Thinking التفكير الناقد

 Productive التفكير المنتج

Thinking 
 Deductive Thinking التفكير االستنءاطي

 Divergent Thinking التفكير المتءا د Inductive Thinking التفكير االستبرائي

 Impulsive Thinking التفكير المتسارع Lateral Thinking التفكير الجانءي

 Ineffective Thinking التفكير غير الفماؿ Holistic Thinking التفكير الشامؿ

 Reflective التفكير التأممي

Thinking 
 Logical Thinking التفكير المنطبي

 Metacognitive التفكير فكؽ الممرفي Abstract Thinking التفكير المجرد

Thinking 

 Scientific Thinking التفكير المممي Practical Thinking التفكير المممي /الكظيفي

 Mathematical التفكير الريالي

Thinking 
 Verbal Thinking التفكير المفظي

 Vertical Thinking التفكير الرأسي /المركز Cognitive Thinking التفكير الممرفي

 
: ) مػكم التصنيؼ األكثر دقة لمستكيات كأنكاع التفكير البد مف مراعاة ما يمػي إلىكلمكصكؿ 

 (22-21: 2007ك خركف، 
ءمػػػض الدراسػػػات تخمػػػط أك تسػػػاكم ءػػػيف مسػػػتكيات التفكيػػػر كالمسػػػتكيات الممرفيػػػة فػػػي سػػػمـ  -1

، كءػػػيف ميػػػارات التفكيػػػر كمسػػػتكيات ءمػػػـك تمػػػؾ ، كءػػػالرغـ مػػػف الم قػػػة ءػػػيف ميػػػارات (ءمػػػكـ)
ال أنيا مستكيات لمممرفػة كليسػت ميػارات لمتفكيػر أك إك مميات التفكير كمستكيات ءمكـ تمؾ 

التممػػػيـ يجػػػب أف نممػػػـ ميػػػارات التفكيػػػر لمطالػػػب مػػػف خػػػ ؿ مختمػػػؼ ءديمػػػة ليػػػا ، كأننػػػا فػػػي 
 ال أف نممـ مستكيات ءمكـ ءدي ن لتمميـ ميارات التفكير . (ءمكـ) ػمستكيات الممرفة ل

تلػنيؼ لمسػتكيات التفكيػر كتحديػد دقيػؽ ينػكاع التفكيػر كميػارات التفكيػر  إلػ أننا ءحاجة   -2
ذ  مميػات تممػيـ كتممػـ ميػارات التفكيػر لمت ميػذ في كؿ مستكل ءما يمكننا مػف تلػميـ كتنفيػ

 ءنجاح.كالط ب 



 اإلطار النظري

 

56 
 

 انيالفصل الث

اي م  كما أشػرنا سػمفا  مػ  أسػاس مسػتكل  إل تتحدد مستكيات التفكير ترتيءان مف ايدن    -3
 المستكيات.أك درجة تمبيد  مميات التفكير التي يمتمد  مييا كؿ مستكل مف تمؾ 

مػػف أنػػكاع التفكيػػر يلػػـ  ػػدة ميػػارات ( فػػاف كػػؿ نػػكع 209: 2004،الطيطػػي)ككمػػا يشػػير   -4
 .تميزه  ف غيره

تكجػػػد أنػػػكاع لمتفكيػػػر تػػػرتءط ءمسػػػتكيات ممينػػػة لمتفكيػػػر مثػػػؿ أنػػػكاع التفكيػػػر الناقػػػد كالتفكيػػػر   -5
كلكػؿ مػف أنػكاع  المركػب،البرار تندرج في مستكل التفكيػر  كاتخاذاإلءدا ي كحؿ المشك ت 

 ءو.التفكير ىذه ميارات تفكير ممينة خالة 
 ة:ساسػػػيايميػػارات التفكيػػر تكجػػد فػػي مسػػتكل ممػػيف لمتفكيػػر مثػػؿ ميػػارات التفكيػػر ءمػػض   -6

 لمتفكير.االستنتاج تتءع المستكل ايدن   االستبرار، التلنيؼ، المبارنة، الم حظة،

 انرفكري: انرفكري ًيياساخانعاللح تني 
"التفكيػػر"  مميػػة لتفريػػؽ ءػػيف مفيػػكمي "التفكيػػر" ك "ميػػارات التفكيػػر"، ذلػػؾ أف مػػف ا ال ءػػد لنػػا

أك  كمية نبـك  ف طريبيا ءممالجػة  بميػة لممػدخ ت الحسػية كالمممكمػات المسػترجمة لتكػكيف ايفكػار
أما "ميارات التفكير" فيي  مميػة محػددة كىي  ممية غير مفيكمة تمامان،  استدالليا أك الحكـ  مييا،

 إلػػ  لمكلػػكؿ يػػا كتخزينيػػاكحفظ جمميػػا ءمػػد نمارسػػيا كنسػػتخدميا  ػػف قلػػد فػػي ممالجػػة المممكمػػات
 (30-29 :2007ك خركف،  مكم) . المشكمة تحديد كميارة البرارات ككلع استنتاجات

التفكير يتألؼ مف ميارات متمددة تسيـ إجادة كؿ منيا أف ( 42: 2011) جركاف ذىكىرى لبد ك 
استراتيجية كمية فػي في فا مية  ممية التفكير، كما أف التفكير يتطمب تكام ن ءيف ميارات ممينة مف 

مكقؼ مميف لتحديد ىػدؼ مػا، كالتفكيػر فػي مجممػو أكءػر ءكثيػر مػف حالػؿ جمػع أك دمػج مجمك ػة 
 مف الميارات.

 ، كلكػف(متكامؿ ءنظاـ) مجتممة تممؿ التفكير ميارات أف إل  نشير أف ءالذكر الجدير مفك 
 ممينػػة ميمػػة كرئيسػػة فػػي سػػائدة الميػػارات إحػػدل تكػػكف ءحيػػث أخػػرل، إلػػ  ميمػػة مػػف ترتيءيػػا يختمػػؼ
 مػف كال ايػة اليػدؼ حسػب الميػارات ايخػرل مػع ايدكار تءػادؿ كيػتـ أخػرل، ميمػة فػي فر يػة كتككف
 كاينظمػػة الػػرئيس النظػػاـ كمػػع ءملػػان  مػػع ءملػػيا الفر يػػة اينظمػػة تتفا ػػؿ كءالتػػالي التفكيػػر،  مميػػة

 (32: 2011منلكر،)كدقيبة.  منظمة غايتو ءطريبة إل  الفرد يلؿ لكي ايخرل،
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 : انرفكري انثصشُشانْاا 

إف لممثيػػػػرات الءلػػػػرية التػػػػي يػػػػتـ اسػػػػتبءاليا  ػػػػف طريػػػػؽ المػػػػيف كاللػػػػكر كالرسػػػػكمات الثاءتػػػػة 
فػي شػت  المراحػؿ  كالمتحركة كالمخططات الءيانية دكر ميـ في نبؿ الرسالة التمميمية إلػ  المتمممػيف

 مػػ  جػػذب انتءػػاه المػػتممـ كتشػػكيبو لمتممػػيـ، كمػػا أنيػػا تتميػػز  الفائبػػةبػػدرة الالتمميميػػة  كذلػػؾ يف ليػػا 
ع المػتممـ  مػ  اسػتثمار قدراتػو جً شىػرات الءلػرية تي يػكالمث ءالدقػة كالكلػكح أثػر مػف التمءيػرات المفظيػة،

 إلخ. كتفكير كنبد كاستدالؿ....... المبمية ما ءيف م حظة كتأمؿ

ت االسػػتثمار النػػاجح لممثيػػرات الءلػػرية كممػػا الشػػؾ فيػػو ءػػأف التفكيػػر الءلػػرم ىػػك أحػػد  مميػػا
يمطػي المػتممـ حيػث أف التفكيػر الءلػرم  التي يتمرض ليا الفرد فػي كػؿ لحظػة مػف لحظػات حياتػو،

جػػرار الممميػػات  البػػدرة  مػػ  تخػػزيف المممكمػػات التػػي يتمباىػػا مػػف حكلػػو  ػػف طريػػؽ حاسػػة الءلػػر، كا 
كالتحميػػػػؿ كالمبػػػػارف كالتبػػػػكيـ ثػػػػـ اسػػػػترجاع ىػػػػذه المبميػػػػة المختمفػػػػة  مييػػػػا ءػػػػدرن ءاالنتءػػػػاه ثػػػػـ اإلدراؾ 

 المممكمات  ف الحاجة ليا.

 :انثصشُانرفكري  ذعشّف

ػػ  قػػدرة تتػػرجـ الممميػػات مػػف ( التفكيػػر الءلػػرم ءأنػػو: "منظكمػػة25: 2006)ميػػدم ؼ رِّ  ى
 لفظيػة ل ػة إلػ  الشػكؿ ذلؾ يحمميا التي الم ة الءلرية كتحكيؿ الءلرم الشكؿ قرارة  م  الفرد
 منو". كاستخ ص المممكمات منطكقة(، أك مكتكءة)

 مػػػع التمامػػػؿ  مػػػ  الفػػػرد قػػػدرة" التفكيػػػر الءلػػػرم ءأنػػػو: ( 35:2010) الشػػػكءكي تفػػػرِّ  ى ك 
كتفسػير  المكانيػة الم قػاتراؾ إد  مػ  البػدرة لػو تكػكف ءحيػث ءلػريا كتمييزىػا المكاد المحسكسػة

 ". ال مكض تفسير ك كتحميميا المممكمات

 نسػافاإل تسػا د  بمية كميارة نشاط"  :ءأنو الءلرم التفكير( 30:2008) شمت  ىرِّؼك 
دراكك  تفسيرىا ك كتمثيميا المممكمات الحلكؿ  م  في  أفكػاره ك ػف  نيػا التمءيػر ثػـ كحفظيا ياا 

 ". اآلخريف مع التكالؿ تحبيؽ أجؿ مف كذلؾ كلفظيا، الخالة ءلريا

ػػرِّؼ  ءلػػكرة تمتمػػد  بميػػة قػػدرة" :أنػػوء الءلػػرم التفكيػػر (63: 2003)السػػنكرم  ءينمػػا  ى
 " .كالتخيؿ كالرسـ  م  الرؤية مءاشرة
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التفكيػػر الءلػػرم ءأنػػو ميػػارة الفػػرد  مػػ  تخيػػؿ ك ػػرض فكػػرة أك  (Wileman) ػػرؼ كلبػػد 
 مػف الكثيػر مػف الحشػك الػذم نسػتخدمو فػي االتلػاؿ مممكمة ما ءاستخداـ اللكر كالرسكـ ءػدالن 

 (76: 2010)جءر،.اآلخريف مع

)كىػي مجمك ػة تيػتـ  IDON Group( أف مجمك ػة اييػدكف33: 2004)محمػد  ترى كىػكذى 
ءتشػػجيع ايفػػراد كالمؤسسػػات  مػػ  الممارسػػات ايفلػػؿ التخػػاذ البػػرار كالػػتممـ مػػف خػػ ؿ تػػدريءيـ 

  م  التفكير الءلرم( كلمت  دة تمريفات لمتفكير الءلرم، كالتي منيا:

 الءلرية كالمفظية في ايفكار.فف جديد لمحكار يجمع ءيف أشكاؿ االتلاؿ  -
كسػػيط ل تلػػاؿ يمكػػف لألفػػراد كالجما ػػات مػػف الفيػػـ ايفلػػؿ كالمشػػاركة فػػي رؤيػػة  -

 المكلك ات الممبدة أك التفكير فييا.

 يمكف لمباحث تعريؼ التفكير البصرم بأنو:في ضكء ما سبؽ 
لمثيػػػر يػػػتـ  نػػػد تمرلػػػو الءشػػػرم المبميػػػة التػػػي يبػػػـك ءيػػػا الػػػدماغ  الممميػػػاتىػػػك سمسػػػمة مػػػف 

لممنػي الػذم ا إلػ الكلػكؿ  فػيالفػرد  حيث تسػا د ىػذه الممميػات استبءالو  ف طريؽ حاسة الءلر،
 .كاسترجا و منيا  ند الحاجة لو، كتخزينو في الذكرة كاالستجاءة ،يحممو ىذا المثير

 نشأج انرفكري انثصشُ
لبد اسػتخدـ الممممػكف الكسػائؿ الءلػرية فػي تممػيـ ط ءيػـ منػذ زمػف ءميػد، فيػذا مممػـ ايمػة 

رلي  -مسمكد   ءد اب ءفكما جار في حديث   -  ميو كسمـ لم  اب -رسكؿ اب محمد ايكؿ 
سىػػًط  :"فيػػو قػػاؿالػػذم  –اب  نػػو  طِّػػا ًفػػي اٍلكى ػػطَّ خى ءَّمنػػا، كىخى طِّػػا ميرى ػػمَّـى خى سى مىٍيػػًو كى ػػمَّ  المَّػػوي  ى ػػطَّ النَّءًػػيُّ لى خى

طَّ خيطىطنػا ًلػ ىارنا  ا ًمٍنوي، كىخى اًرجن : ىىػذىا  إلػ خى قىػاؿى سىػًط، كى اًنءًػًو الَّػًذم ًفػي اٍلكى سىػًط ًمػٍف جى ىىػذىا الَّػًذم ًفػي اٍلكى
ميػوي نسػافاإٍل  ػػ ىاري ، كىىىػػذىا أىجى طىػطي اللِّ ميػوي، كىىىػػًذًه اٍلخي ػػاًرجه أىمى ػاطى ءًػػًو، كىىىػذىا الَّػػًذم ىيػكى خى ميًحػػيطه ءًػًو، أىٍك قىػػٍد أىحى

ٍف أىٍخطىأىهي ىىذىا نىيىشىوي ىىذىا ، فىًإٍف أىٍخطىأىهي ىىذىا نىيىشىوي ىىذىا، كىاً   (5ج )لحيح الءخارم،".اٍيىٍ رىاضي
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ايكسػاط التمميميػة  فػيالتفكيػر الءلػرم لػراحةن أما في الملر الحديث فبد ظير ملػطمح 
كمػدرس الفنػكف ، (Abigail Housen)كػؿ مػف  اءتكػرحػيف أكاخػر الثمانينيػات مػف البػرف المشػريف  في

(Philip Yenawine)  الستخداميا في مناىج المرحمة االءتدائيػة كءػرامج  متفكير الءلرملاستراتيجيات
 كتمميمػػػو التفكيػػػرالطالػػػب  تػػػـ فييػػػا التركيػػػز  مػػػ طريبػػػة  الءاحثػػػاف ، حيػػػث اسػػػتخدـلمفنػػػكف الءلػػػرية

 اإلنترنػت الءاحثاف استخداـكما ، الفنكف الءلرية ك  االتلاؿ ءاستخداـ اللكر كالرسكمات  كميارات
،كقػد تػـ تطءيػؽ ذلػؾ كفبػان  في تنمية ميارات استخداـ الحاسكب لػدل المتمممػيف كفػي إ ػداد الممممػيف

لممػػايير كاليػػة فمكريػػدا االمريكيػػة، كالػػذم كػػاف مػػف أىػػـ نتائجػػو تحسػػف ميػػارات البػػرارة كالكتاءػػة لػػدل 
 (Landorf, 2006:28) .الط ب في ىذه الكالية

 مـ النفس أف  ممار  (Sheehan & Baehr,2002:22)"شيياف" ك "ءيير"  ءينما ذىكىرى 
، تناكؿ التفكير الءلرم ءالتطءيؽ كالدراسة كذلؾ في مطمع البرف المشريف)الجشطمت( ىـ أكؿ مف 

، كفي لألشيار  لمينيو في رؤية اللكرة الكمية نسافحيث قاـ ىؤالر المممار ءدراسة كيفية استخداـ اإل
 .التمرؼ  م  ايجساـ كتحديد أماكنيا

 يياساخ انرفكري انثصشُ
 إلػػ أخػػرل كمػف مػادة تمميميػة  إلػ لبػد تمػددت ميػارات التفكيػر الءلػػرم كت يػرت مػف دراسػة 

اإلءلػػار  كىػػي (Mckim, 1999:6) "مكػػيـ" لمتفكيػػر الءلػػرم ثػػ ث ميػػارات رئيسػػة ذكرىػػاأخػػرل، ك 
 ميػػػارات فر يػػػة، كىػػػذا مػػػا أكػػػد  ميػػػو رئيسػػػةكيتفػػػرع مػػػف ىػػػذه الميػػػارات الػػػث ث الكالتخيػػػؿ كالرسػػػـ، 

ىػػػػػي ألػػػػػؿ جميػػػػػع الميػػػػػارات، الرئيسػػػػػة  ، حيػػػػػث أف الميػػػػػارات الػػػػػث ث(Grandin,2006) "جرانػػػػػديف"
الممػػػكـ التػػػي تنتمػػػي إلييػػػا، فالميػػػارات الءلػػػرية الفر يػػػة لممػػػـك كالميػػػارات الفر يػػػة تت يػػػر تءمػػػان ينػػػكع 

، كىذا ما أكده الحاسكب مث ن تختمؼ  ف الميارات الءلرية الفر ية لمرياليات أك غيرىا مف الممكـ
( ءأنػػو تكجػػد ميػػارات لمتفكيػػر الءلػػرم غيػػر الميػػارات التػػي أكردىػػا فػػي دراسػػتو، 32: 2008)شػػمث 

كلكنػو أقتلػر فػي دراسػػتو  مػ  ميػارات التفكيػر الءلػػرم التػي حػددىا كذلػؾ ءمػػا يتناسػب مػع طءيمػػة 
 الدراسة.

ػػػرى   ،(متكامػػػؿ ءنظػػػاـ) مجتممػػػة تممػػػؿ التفكيػػػر ميػػػارات أف  (32: 2011) منلػػػكر كلبػػػد ذىكى
 ميمػػة فػػي كرئيسػػة سػػائدة الميػػارات إحػػدل تكػػكف ءحيػػث أخػػرل، إلػػ  ميمػػة مػػف ترتيءيػػا يختمػػؼ كلكػػف
 كال ايػة اليػدؼ حسب ايخرل الميارات مع ايدكار تءادؿ كيتـ أخرل، ميمة في فر ية كتككف ممينة
  التفكير.  ممية مف
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،  كدراسػة (2012) الكحمػكتدراسػة  قػاـ الءاحػث ءػاالط ع  مػ  ايدب الترءػكم كخالػةن كلبد 
(، 2010)مشػػػػتي   كدراسػػػػة ،(2010)الشػػػكءكي كدراسػػػػة ،(2010)جءػػػر كدراسػػػػة ،(2011) طػػػافش
كالتػػي رأل مناسػػءتيا التفكيػػر الءلػػرم مجمك ػػة مػػف ميػػارات  كقػػاـ ءػػاقتراح ،(2006) ميػػدم كدراسػػة

 :لكتاب التكنكلكجيا التفا مي المحكسب، كىذه الميارات ىي

 كجميػػع ، كطءيمػػة، أءمػػاد  مػػ  التمػػرؼ فػػي الفػػرد قػػدرة كىػػي الشػػكؿ: عمػػى التعػػرؼ ميػػارة -1
 .الممركضالءلرم  مثيرلم الظاىرة الخلائص

 ءػػاقي  ػػف لمشػػكؿ الءلػػرية اللػػكرة تمييػػز  مػػ  الفػػرد قػػدرة كىػػي البصػػرم: التمييػػز ميػػارة -2
 .الممركلة ايشكؿ

 الءلرم المثير مدلكالت ايلاح  م  الفرد قدرة كى  :البصرية المعمكمات تفسير ميارة -3
شارات رسكمات مف يحتكيو ءما  .كا 

 ءيذا المحيط ءالكاقع الءلرم المثير رءط  م  الفرد قدرة كىي :المكانية العالقة إدراؾ ميارة -4
 .ءينيما الم قة كممرفة المثير

 كتحديػػػد المثيػػػر الءلػػػرم، داخػػػؿ الم قػػػات رؤيػػػة  مػػػ  البػػػدرة كىػػػي الشػػػكؿ: تحميػػػؿ ميػػػارة -5
 .كتلنيفيا الم قات تمؾ خلائص

 نػػػكاحي  مػػػ  التمػػػرؼ فػػػي الفػػػرد قػػػدرة كىػػػي البصػػػرم: الخػػػداع كفػػػؾ الغمػػػكض إدراؾ ميػػػارة -6
 .اللحيح الشكؿ في التفكير كتكجيو ،ءلرمال المثير في ؿالخم كمكالع البلكر

 المختمفػػة، ءلػػكرىا كالمممكمػػات ايفكػػار تحكيػػؿ  مػػ  البػػدرة كىػػي كالتكػػكيف: نشػػاءاإل  ميػػارة -7
 .ممن  ذات كرسكمات أشكاؿ لكرة في كتمثيميا

 إلػػ  كالتكلػػؿ جديػػدة ممػػافو  اسػػتخ ص  مػػ  الفػػرد قػػدرة كىػػ  المعػػاني: اسػػتخالص ميػػارة -8
 .الممركض المثير الءلرم خ ؿ مف  ممية كمءادئ مفاىيـ

التفكير مراحؿ كانت متسمسمة كتمثؿ كيرل الءاحث أف ما اقترحو مف ميارات التفكير الءلرم 
الءلػػرم، كمػػا يمػػي ذلػػؾ مػػف التمػػرؼ  مػػ  ىػػذا المثيػػر، الءلػػرم ءػػدرن مػػف كقػػكع المػػيف  مػػ  المثيػػر 

كتمييزه، كتفسير ملمكنو، كتحميؿ ىذا المثير ءالكامػؿ ممرفػة مػا فيػو مػف ال مػكض، كلػكالن إلنشػار 
، كانتيارن ءالبدرة  م  التكلؿ إل  مفاىيـ كمءادئ  ممية مػف خػ ؿ ةالءلري ةكتككيف كتمثيؿ اللكر 

  .الميارات مناسءة لمفئة الممرية التي قلدىا الءاحث في دراستوالمثيرات الءلرية، كما أف ىذه 
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 :أدًاخ انرفكري انثصشُ
أنػو مػف  نسػافيمكف ا تءار كؿ شػير يمكػف رؤيتػو ءػالميف، كيكػكف لػو داللػة كممنػ   نػد اإل

 أدكات التفكير الءلرم، مثؿ:  
 الصكر:  -1

اللػػػػكرة  مػػػ  جميػػػػع  تتمتءػػػر اللػػػػكرة مػػػف أىػػػػـ سػػػمات ىػػػػذا الملػػػر، فمبػػػػد ىيمنػػػ
ي، نسػانكاللكرة ليست أمػران مسػتجدان فػي التػاريخ اإلالمجاالت الممرفية كالثبافية كاال  مية، 

نمػػا تحكلػػت مػػف اليػػامش  مكقػػع الييمنػػة كالسػػيادة  إلػػ المركػػز، كمػػف الحلػػكر الجزئػػي  إلػػ كا 
 الثبافية كاإل  مية.الممرفية ك  م  غيرىا مف المنالر كايدكات 

  شارات:الرمكز كاإل -2
االشػػارات  إلػػ فػػالحركؼ الم كيػػة، كالرمػػكز الريالػػية كالكيميائيػػة كغيرىػػا، ءاإللػػافة 

 المختمفة تمثؿ أدكات لمتفكير الءلرم.
 :الرسكمات التخطيطية كالبيانية -3

إف مف أىـ الطػرؽ إليلػاؿ المممكمػات الكميػة كالتمءيػر  نيػا، كالمبارنػة ءينيػا ىػك  
 نسػافاإل إلػ ، فيي تنبؿ مبدار كءير مف المممكمات يانيةالرسكمات التخطيطية كالء استخداـ

 ءسيكلة كييسر. كتتيح لو تمثيؿ المبادير الكمية المختمفة دكف إيجاد أم لمكءة في ذلؾ.
 األشكاؿ اليندسية: -4

حيػػػث تتجمػػػع الخطػػػكط المسػػػتبيمة أك المنحنيػػػة مػػػع ءملػػػيا الػػػءمض لتكػػػكف الشػػػكؿ 
 مػف مفرداتػو لتنظػيـ كالءلػرل الػذىني التفكيػر مػف لممميػات الشػكؿ ءنار اليندسي ، كيخلع

ذك ممنػ  يمكػف لمػدماغ ترجمتػو  مرئيػا نسػبا يلنع ءشكؿ كفراغات كألكاف كمساحات خطكط
 كالتمرؼ  م  مدلكالتو.

  :ثالثية األبعاد المجسمات -5
ءايءمػػاد الث ثػػة ) الطػػكؿ، كالمػػرض،  نسػػاففايشػػيار غيػػر المرسػػكمة كالتػػي يراىػػا اإل

تمتءػػر أحػػد أدكات التفكيػػر الءلػػرم، كىػػي مػػف  3Dكاالرتفػػاع( كالتػػي تسػػم  ث ثيػػة ايءمػػاد 
يراه مجسمان كىك ذك ممن  كيحمؿ  نسافأكثر ايدكات الءلرية انتشاران، فأغمب ما يحيط ءاإل

 داللة  نده.



 اإلطار النظري

 

62 
 

 انيالفصل الث

 أىًْح انرفكري انثصشُ:
 ( 35: 2004ذىكىرىت محمد)  ءمض الفكائد التي تيءػًرز أىميػة التفكيػر الءلػرم فاسػتخداـ التفكيػر

الءلػػرم كممارسػػتو يزيػػد مػػف البػػدرات المبميػػػة لػػدل المتمممػػيف ، حيػػث أشػػار "نيميركفيسػػػكي" ك 
أف التفكيػر الءلػػرم يفػتح الطريػػؽ لممارسػة أنػػكاع  (Nemirovsky & Nobel,1997:99)"نكءػؿ" 

ناقػػد كالتفكيػػر االءتكػػارم . كمػػا أف التفكيػػر الءلػػرم يسػػا د مختمفػػة مػػف التفكيػػر مثػػؿ التفكيػػر ال
دراؾ مػا يػدكر فػي الءيئػة المحيطػة ءاإلنسػاف، فػالمثيرات الءلػرية تػزداد كتتنػكع يكمػػان   مػ  فيػـ كا 
ءمد يكـ نتيجة لمتبدـ المممي كالتكنكلكجي مثؿ ما يظير  م  التمفاز كالحاسكب، كءالتالي تػزداد 

 لمتو ءالءيئة المحيطة.
  كالرسػػـ كالتخيػػؿ، الرؤيػػة، يكظفػػكف ءلػػرينا يفكػػركف (  مػػ  أف الػػذيف2006:41) فانػػة كػػد يؤ ك 

 إلػػ  ينظػػركف فيػػـ  خػػر، إلػػ  تخيػػؿ مػػف تفكيػػرىـ أثنػػار فػػي كرشػػيبة، كينتبمػػكف نشػػطة، ءطريبػػة
 لحميػا، الرؤيػة  مػ  الدالػة المءاشػرة البرينػة اختيػار فػي يكفبكف كرءما زكايا مختمفة، مف المسائؿ
  ػف التمءيػر يحػاكلكف ثػـ ءديمػة، حمػكالن  يتخيمكف ليذه المسائؿ  ءلرم فيـ يتكافر لدييـ أف كءمد
 ءمد. فيما كتبكيميا لمبارنتيا، سريمة ءرسكـ ذلؾ

  كاالءتكػػار، كقػػد اإلءػػداع ءػػارزان فػػي دكران  يممػػب الءلػػرم أف التفكيػػر (57: 2004)   ءيػػدكيػػرل 
 الءتكاراتيـ. التفكير مف النكع ىذا المممار مف المديد استخدـ

  الميمػة المكامػؿ مػف الطالػب، لػدل الءلػرم الجانػب تنميػة إف (29: 2009)شػمث كيلػيؼ 
 يو.لد التممـ  ممية تبكم كءالتالي أداره، كتحسف لديو، التفكير تنمية  م  تسا د التي

  المبررات تلميـ في الءلرية كايشكاؿ اللكر أىمية استخداـ( 21: 1020)أءك خطكة كيءيف 
 كمػا المجػردة، المفػاىيـ كءخالػة لمطػ ب المفػاىيـ تكلػيح  مػ  تحديػدان ءأنػو يممػؿ ةلكتركنياإل

 .المدل طكيمة الذاكرة في ءيا كاالحتفاظ المممكمات إدراؾ سيكلة  م  يسا د

  لمتفكيػػر الءلػػرم دكر كءيػػر فػػي اسػػتمرارية تطػػكير المنػػاىج التمميميػػة كتحػػديثيا لجمميػػا م ئمػػة ك
ءأنػو كػاف لمتفكيػػر  (Giaquinto, 2007: 5) "جيػاككينتك" المػتممـ، حيػث ذىكىػػرى لمكاقػع الػذم يميشػو 

البػػرف التاسػػع  أكاخػػرالءلػػرم الػػدكر الكءيػػر فػػي ت ييػػر منػػاىج الريالػػيات كا  ػػادة لػػياغتيا فػػي 
  شر.

  جكلكف" ذىكىرىت ك"(Golon, 2002) الذيف يمتمككف البدرة  م  التفكير الءلػرم تػزداد  أف ايفراد
  قدرتيـ  م  قرارة النلكص ءطريبة أسرع مف ايفراد الذيف ال يمتمككف ىذه البدرة الءلرية.
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 :ًانرفكري انضًعِ/انهفظِ انرفكري انثصشُانفشق تني 
التفكير الءلرم كءيف التفكير  فءمض الفكارؽ ءي (Silverman, 2002)" سيمفرماف" ذكرت 

 السممي/المفظي، كالذم يتمثؿ في:
 

 التفكير الءلرم
 

 

 التفكير السممي/المفظي
 

 يفكر المتممـ ءالدرجة ايكل  في الكممات يفكر المتممـ  ءالدرجة ايكل  في اللكر
 قكة حاسة السمع لدل المتممـ يتطمب قكة حاسة الءلر لدل المتممـ

 يتممـ المتممـ ءشكؿ كيًمي خطكة خطكة )جزئيان(يتممـ المتممـ 
 لمممية التممـ ارتءاط ءالزماف لمممية التممـ ارتءاط ءالمكاف

 اللمب إل يحدث التممـ  ءالتسمسؿ مف السيؿ  المفاىيـ الممبدة ءسيكلة إدراؾيمكف لممتممـ  
 الدقيبة ءالتفاليؿ  المتممـ ييتـ ال ييتـ المتممـ ءالتفاليؿ كيرم اللكرة ءالكمية

 يتءع التكجييات الشفيية ءشكؿ جيد يمكف لممتممـ قرارة الخرائط ءشكؿ جيد
 جءر كالكيميارلا دتييحب المتممـ ما كالفيزيار اليندسة تييحب المتممـ ماد

لتيجئة الكممات  م  المتممـ سما يا كرءما  لتيجئة الكممات  م  المتممـ رؤيتيا أك تخيميا
 محاكلة نطبيا

 يستطيع الكتاءة ءالبمـ ءسر ة ييفىًلؿ الكتاءة ءالحاسكب أك اآللة الكاتءة
حؿ المشك ت ءاتءاع خطكات حؿ  إل يلؿ  حؿ المشك ت ءطريبة حدسية إل يلؿ 

 المشك ت الممركفة
ال يبءؿ المتممـ الكلكؿ لحمكؿ المشك ت 

 ءالطرؽ المألكفة
كالكتفار يكتفي المتممـ ءإحراز اإلجاءة اللحيحة 

 ءيا
 المتممـ يتبءؿ التمبيف كيستطيع تذكره ءسيكلة رؤية الم قات لك  يتممـ إل المتممـ يحتاج 

يخزف المتممـ  ما يسممو  في الذاكرة قليرة  يخزف المتممـ  ما يراه في الذاكرة طكيمة المدل
 المدل

ال يحتاج المتممـ الستمرارية تكرار المفاىيـ لكي 
 يدركيا

المتممـ لتكرار ما يسممو لتمزيز  ممية يحتاج 
 التممـ

قد يلءح مءد ان، أك مختر ان أك تبنيان مكىكءان في 
 مجاؿ التكنكلكجيا

 قد يلءح أكاديميان جيدان 
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 ؟حيذز انرفكري انثصشُ  كْف
 أف حيػث حكلنا، مف لممالـ الءلرم ناإدراك مف مءاشرة تأتي أىمية التفكير  مميات أكثر إف

 (16: 2010حمادة،.)كيككنيا الممرفية  ممياتنا أساس يكفر الذم ايكؿ الحسي الجياز ىك الءلر

 م  مػا تراه الميف كما يتـ إرسالو  م  شكؿ شريط مػف المممكمات التفكير الءلرم يمتمد ك 
 الفمػػؿ لػػرد التحفيػػز  مميػػة يءػػدأ ثػػـ ،المػػخ حيػػث يبػػـك ءترجمتيػػا  إلػػ المتتاءمػػة الحػػدكث )المشػػاىدة( 

 أك الفيػػػـ  ػػػدـ أك الفيػػػـ أك دراؾاإل أك اللػػػدمة أك اإل جػػػاب ءػػػيف يتػػػراكح الػػػذم المناسػػػب ينسػػػاناإل
 تمػػػؾ تجييػػػز  مػػػ  يممػػػؿ ثػػػـ الػػػدماغ  الػػػخ،… االنطػػػ ؽ أك االسػػػتمداد أك االستحسػػػاف أك التسػػػاؤؿ

 ءمػػد، فيمػػا لممالجتيػػا الػػذاكرة فػػي كتخزينيػػا الخالػػة ءطريبتػػو المػػيف مػػف إليػػو كردت التػػي المممكمػػات
 ءػو الخالػة المكامػؿ مػػف ءكثيػر يتػأثر كأف الءػد ر ه لمػا كترجمػة المتكقع ينساناإل الفمؿ رد ءأف  مما

 التمميمػي المسػتكل  مػ  أك  ميػة كتمػكد نشػأ كمػا االجتما يػة كءيئتػو ءػو، المحيطػة كايخرل شخليا
. الػػػخ…  اإللػػارة كشػػدة اإلءلػػار كقػػكة كالممنكيػػة اللػػحية حالتػػو أك كايخ قػػي كالمينػػي كالثبػػافي
 غيػر كسػتككف كالدراسػة التحميػؿ أجػؿ مػف تكػكف أف يمكػف مػا لكحػة تجػاه الفنػاف نظػرة فمػؿ ردة فمث 
 طءيػػب فمػػؿ ردة أف كمػػا المكحػػة، ىػػذه تجػػاه ءاإل جػػاب يشػػمر رءمػػا الػػذم المػػادم المشػػاىد فمػػؿ ردة

 فمػػؿ لػػردة تمامػػا م ػػايرة كىػػ  يؤديػػو ركتػػيف أك كاجػػب أك  مػػؿ ءمثاءػػة سػػيككف الجثػػة لرؤيػػة التشػػريح
كيمتءػػػر  .مػػػا مك ظػػػة المػػػكت فػػػي يػػػرل قػػػد أك الخػػػكؼ أك اللػػػدمة تنتاءػػػو قػػػد الػػػذم المػػػادم المشػػػاىد
ىػػك المسػػؤكؿ  ػػف الجكانػػب الءلػػرية فػػي  مميػػة االتلػػاؿ لػػدل المػػتممـ دماغ اييمػػف مػػف الػػ الجانػػب

فيككف مسؤكالن  دماغ اييسر مف ال الجانبـ، كالتلكير، أما مثؿ: اينشطة اإلءدا ية المختمفة كالرس
 (2011 ءد المجيد،. ) ف الجانب المفظي

 ففػيتنمػك ءتسمسػؿ ،  نسػاف( أف البػدرة الءلػرية لإل20: 2010)أءػك ملػطف  كلبد ذكرت 
 فمػيس غاملػة تءػدك فايشػيار مػنظـ كغيػر كالػح، غيػر الءلػرم دراؾاإل يكػكف الرلػا ة مرحمػة
 دراؾاإل مف المتبدمة المراحؿ كفي ءدائينا، يككف الءلرم دراؾفاإل ممحيط،ل كأ لألشكاؿ، تمييز ىناؾ

 في التكامؿ مرحمة إل  كيلمكف الءلرية، لإليمارات أخرل تلنيفات  ف ايطفاؿ يءحث الءلرم،
 اسػتمرت الءلػرم الػتممـ اسػتمر ككممػا ممنػ ، ذات كحػدة إل طائيػا المءمثػرة، التفلػي ت تنظػيـ

 :منيا الءلرم دراؾاإل مف أخرل أشكاؿ تمى كنى  ءالتمديؿ، المممكمات تسجيؿ  مميات
 .أىميتيا درجة حسب كذلؾ مناسءة، ءطريبة المممكمات جمع يتـ حيث المممكمات، ءنار  ممية -1
 .رفليا أك لتبءميا، مبارنتيا أجؿ مف الساءبة ءالمممكمات كرءطيا لممممكمات، التمثيؿ  ممية -2
 .ظاىرة غير أك ظاىرة، تككف قد التي االستجاءة -3
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  انثصشُ ممْزاخ انرفكري
 (2010:31)أءػػػك ملػػػطف  ك ( 36: 2009)شػػػمث  ( ك27: 2006)ميػػػدم   كػػػؿ مػػػف ذكػػػر

  ددان مف مميزات التفكير الءلرم، كىي:

لمػدد كءيػر   نيالمتمءير  نسافاإل يحتاج قد التي المماني مف الكثير تحمؿايدكات الءلرية  -1
 مف الكممات.

 .جدنا طكيمة لفترة كاستمماليا منيا، المتلمنة المممكمات تذكر يسيؿ -2
 .الءلرية لم ة الملاحب المكتكب النص فيـ  م  يسا د -3
دراؾك  التفكير،  م  الفرد قدرة ينمي -4  .فييا المتلمنة الم قات ا 
 المتممميف. ءيف التفا ؿ مف كيسرع ـيالتمم نك ية مف يحسف -5
 .ايفكار لتءادؿ جديدة طرؽ يد ـ -6
 .التمميمي المكقؼ إدارة مف يسيؿ -7
 .الطمءة لدل المشك ت حؿ ميارات ينمي -8

 انثصشُ: انرفكري عهَ انمذسج يف ادلرعهًني تني انفشدّح انفشًق
 فػػي ككػػذلؾ كألػػكانيـ، أشػػكاليـ فػػي اخػػت ؼ كفػػييـ النػػاس - كتمػػال  سػػءحانو - اب خمػػؽ لبػػد
 التممػيـ مجػاؿ فػي كالدراسػات الءحػكث مػف كثيػر أثءتػت كلبد التفكير،  م  كقدراتيـ المبمية إمكانياتيـ

 .الءلرم التفكير  م  البدرة فييا ءما  البدرات تمؾ في ايشخاص تفاكت

 فرانسػػيس) كتػػب فبػػد جديػػدة، الءلػػرم التفكيػػر أنمػػاط فػػي يختمفػػكف النػػاس ءػػأف الفكػػرة تكػػف كلػػـ
 لػػيس لآلخػػريف حػػي ءشػػكؿ الذىنيػػة اللػػكر ءركايػػة يبكمػػكف النػػاس ءمػػض أف حػػيف فػػي" ءأنػػو( جػػالتكف
نمػػػا ءاللػػػكر فبػػػط  الءلػػػرم التخيػػػؿ فػػػي المتػػػدنيف ايشػػػخاص ءمػػػض ىنػػػاؾ كاالشػػػارات، ءػػػالرمكز كا 

 ,Grandin".) ميػػػو كانػػػت كمػػا الكجءػػػات ىػػػذه تخيػػؿ  مػػػ  البػػػدرة دكف االفطػػار كجءػػػات يتػػذكركف
2006) 
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 انثصشُ: اصوراذْعْاخ انرذسّش ادلشذثطح تانرفكري
فمنيػػا مػػا ىػػك ممتمػػد تمامػػان  تمػػددت اسػػتراتيجيات التػػدريس التػػي ارتءطػػت ءػػالتفكير الءلػػرم،

 ، كمنيا ما ييمتىءىر التفكير الءلرم أحد خطكاتيا أك مياراتيا، كىذه االستراتيجيات ىي: ميو
 البصرم التفكير شبكات استراتيجية:  

أف (Longo, Anderson and Wicht,2002:3) "لكنجػػك" ك"أندرسػػكف" ك"كتشػػت" ذىٌكػػرى 
 ، الط ب تممـ تمزز التي الممرفية االستراتيجيات أحد استراتيجية شءكات التفكير الءلرم ىي

 كتبكـ ،(1997-1991) اي كاـ فيالءلرم  التفكير شءكات استراتيجية( أندرسكف) طكر كلبد
 أك كايسكد، ءايءيض رسكمات إنشار خ ؿ  مف الط ب ممارؼ تنظيـ  م  االستراتيجية ىذه

 ىػذه ءػيف الم قػات كتكلػيح الملػكرة المنالػر ءاسػتخداـ الػكرؽ  مػ  ممكنػة شػءكية مخططات
 .المنالر

 البصرم التفكير استراتيجية: 
 المتحدة، الكاليات في طكرت الءلرم التفكير استراتيجيات أف( 2007) الفرا يرل

 اإلجػػػػرارات مػػػػف سمسػػػػمة  مػػػػ  االسػػػػتراتيجيات ىػػػػذه كتشػػػػتمؿ السػػػػءمينيات، منتلػػػػؼ مػػػػف ءػػػػدرنا
 كميػػارات االتلػػاؿ، ميػػارات تطػػكير ء يػػة كالمػتممـ، المممػػـ، مػػف لكػػؿ دكرنا تحػػدد المنظكمػة التػػي

 كال مػػكض، التمبيػػد، مػػع التمامػػؿ فػػي الثبػػة المتمممػػيف يكسػػب ءمػػا المنطبػػي، التفكيػػر اإلءػػدا ي
 ءالتلػػميـ، التفكيػػر ىػػي اسػػتراتيجيات ثػػ ث تػػداخؿ مػػف يتكػػكف الءلػػرم اآلرار، فػػالتفكير كتنػػكع

 تمميميػة استراتيجيات تتلمف الءلرم التفكير فاستراتيجية ءالتلكر، ءالرؤية، كالتفكير كالتفكير
 (.21: 2010)أءك ملطف ، كالمتممـ أساسنا لممممـ

 الءلرم، كىي: التفكير الستراتيجية ( خطكات6: 2001) فانة  كلبد حدد
ممطيػات  تحديػد ءمػد كذلؾ كملامينيا، الريالية، المسألة  ف الممءر النمكذج  رض -1

 .كالمطمكب المسألة،
 الم قػػػات تمػػػؾ خلػػػائص كتحديػػػد الريالػػػي، الشػػػكؿ أك النمػػػكذج، فػػػي الم قػػػات رؤيػػػة -2

مكانيةك  حلرىا، يمكف ءحيث سءءية، أك منطبية، سكار كانت  .منيا االستفادة ا 
الم قػات،  لػكر فػي جديػدة   قػات كاستنتاج الشكؿ، خ ؿ مف البائمة الم قات رءط -3

 قػػد الممطػػاة المممكمػػات ءمػػض ىنػػاؾ أف مرا ػػاة مػػع الشػػكؿ، فػػي المحػػددة كالممطيػػات
 .ناقلة أك تككف زائدة،
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المسػتنتجة  الم قػات دراسػة ءمػد كذلػؾ الشػكؿ، خػ ؿ مػف الفجػكات أك ال مكض، إدراؾ -4
 ال مػكض، مػكاطف ككلػع ،االسػتراتيجية ىػذه مػف كالثالثػة الثانيػة، الخطكتيف في مسءبنا

 .كالتمحيص الدراسة، مكلع أك الفجكات
تحديػػػدىا،  ليػػػتـ الفجػػػكات أك ال مػػػكض، مػػػكاطف لػػػكر فػػػي الشػػػكؿ فػػػي ءلػػػرينا التفكيػػػر -5

مػػػػػف  لمػػػػػتخمص سػػػػػاءبة ءػػػػػراىيف أك نظريػػػػػات، أك كقػػػػػكانيف، مفػػػػػاىيـ، اسػػػػػتخداـ كمحاكلػػػػػة
 .كحميا المسألة، ءيف الجسر لسد كذلؾ المحددة، الفجكات أك ال مكض،

الخطػػكات  الخطػػكة ىػػذه تلػػميف مرا ػػاة مػػع الممػػركض، الشػػكؿ خػػ ؿ مػػف الحػػؿ تخيػػؿ -6
 .الساءبة

  التفكير التكليدم البصرماستراتيجية: 
فىػػػػت  الءلػػػػرم ءأنيػػػػا اسػػػػتراتيجية  التكليػػػػدم التفكيػػػػر ( اسػػػػتراتيجية37: 2008)المنيػػػػر  ىرى

تمتمد  م  قياـ المتممـ ءتحديد المممكمات كايفكػار الممثمػة ءلػريان، ككلػع الءػدائؿ فيمػا يتممػؽ 
تحديػػػدىا، كتكليػػػد أكءػػػر  ػػػدد مػػػف الءػػػدائؿ ءمممكمػػػات أك أفكػػػار ذات لػػػمة ءالمممكمػػػات السػػػاءؽ 

المتنك ػػة الممثمػػػة ءلػػػريان فيمػػػا يتممػػػؽ ءمشػػػك ت أك مكاقػػؼ مثيػػػرة ناتجػػػة  ػػػف مت يػػػرات ءلػػػرية 
 جديدة.

  مخططات المفاىيـاستراتيجية: 
 تتلػػػمف خػػػرائط" ءأنيػػػا المفػػػاىيـ مخططػػػاتتمريػػػؼ ) فانػػػة( ل (12: 2004)مطػػػر أكرد 
 المفػػاىيـ تػػرءط أفبيػػة   قػػات لػػكر فػػي كذلػػؾ ىرميػػة، ءلػػكرة المفػػاىيـ المنظمػػة مػػف مجمك ػػة
 المفػاىيـ إلػ  الرئيسػي المفيػكـ مػف تءدأ رأسية ك  قات الممكمية مف نفس المستكل في الفر ية
 ءأسػيـ الراسػي االتجػاه فػي أك ايفبي االتجاه في الفر ية المفاىيـ رءط يتـ  مكمية، حيث ايقؿ
 .التككيف" ثنائية المفاىيـ ءيف ممن  ذات ت ييرات تمطي ممينة رءط  مييا كممات يكتب

  استراتيجية الشكؿ(V): 
 ايحػداث ءػيف ءأنيػا ءنػار تخطيطػي يكلػح الم قػة (Vee)الشػكؿ  خريطػة ؼرى مىػكتي  
فػي ايحػداث ك  التناسػبات فيػـ إلػ  تػؤدم التػي كاإلجرائيػة  المفاىيميػة كالمنالػر كايشػيار

 ػػاـ   (V)الشػػكؿ  خريطػػة (Gowin) جػػكيف المػػالـ اءتكػػرايشػػيار لفػػرع مػػف فػػركع الممرفػػة، 
 ـ.1977

 ءلػريةال لكسػائؿءا ءنػارىػي  (V)خريطػة الشػكؿأف ( 28: 2008) الميسػكم كلبػد ذىكىػرى 
 ، فيػو المتلػمنة المفاىيميػة ءػالنكاحي الممػؿ الممممػي مثػؿ نشػاط يم اإلجرائيػة النػكاحي رءطي

 الساءبة. ءالءنية الممرفية يرتءط حينما ممن  المممي الجانب يكتسب كءذلؾ
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 ؟ انثصشُ مذسج عهَ انرفكريان ميرهك انزُ انطفم نرعشف عهَ كْف
 ددان مػف  (Sword, 2005:7)ك( 143: 2009) كأءكالسميد  ءيدات ك "مجمة ءريد المممـ" ترل

 مػػػ   ةبػػدر تمػػػتميـ ءال مػػ  كالتػػي تػػػدؿ مكػػف م حظتيػػػا  مػػ  ايطفػػػاؿ التػػػي يسػػمككيات الم مػػات ك ال
 :كالتي منيا، التفكير الءلرم

يممػػؾ البػػدرة  مػػ  التخيػػؿ كالتفكيػػر ءلػػريان فػػي ايشػػيار، فػػن حظ أنػػو مػػف السػػيؿ  ميػػو تخيُّػػؿ  -1
 نفسو في مكاف مميَّف، مثؿ: الفلار، كيلؼ الرحمة ءأدؽ التفاليؿ.

مة ايىػـ يستمتع ءالفنكف الءلرية كالتمءيرية، مثؿ: مشاىدة ايف ـ، الشرائح، كما أنيػا الكسػي -2
 ءالنسءة لو لتذكر المممكمات الممركلة.

 يحب استخداـ الكاميرا، كيستمتع ءاينشطة الفنية كالرسـ، النحت، التشكيؿ. -3
 .كاللكر يفلؿ الكتب كالمج ت التي تكثر فييا الرسـك كايشكاؿ -4
 يبرأ الخرائط كايشكاؿ كالرسكـ ءشكؿ أسيؿ مف النص الم كم. -5
اف م ءسػػو، كيممػػؽ  مػػ  م ءػػس اآلخػػريف، كيمكنػػو تنسػػيؽ ألػػكاف ييػػتـ ءايناقػػة كاختيػػار ألػػك  -6

 م ءسو كأثاث غرفتو. 
تمفػػػت نظػػػره ايشػػػكاؿ الجماليػػػة مػػػف حكلػػػو كلديػػػو قػػػكة م حظػػػة  اليػػػة لمت يػػػرات فػػػي الءيئػػػة  -7

 المحيطة ءو.
 لديو البدرة  م  إيجاد طريبو في المدف كايماكف غير المألكفة. -8
 يستخدـ اللكر في تكليح ايفكار. -9

 يحب دركس اليندسة، أك كاف يحءيا في أياـ الدراسة. -10
 ييتـ ءم حظة المسافات كالحجـك كالمساحات. -11
 حؿ المشك ت ك البدرة  م  التنءؤ كالحدس -12
 يستطيع استخداـ الحاسكب. -13

  انثصشُ انرفكري ًتني ًذطثْماذو احلاصٌب تني انعاللح
المساندة لمتفكير الءلرم تسا د  مػ  ( أف ايدكات الرقمية الحديثة 2011)اليادم   ءدذىكىرى 

التبػػاط ايفكػػار ، كتنظػػيـ المممكمػػات ، كالتمءيػػر  ػػف الممميػػات المختمفػػة ءكاسػػطة الرسػػـك التخطيطيػػة 
كما تمكف تمؾ ايدكات مف تءادؿ كمشاركة المممكمات مػع مجمك ػات الدراسػة كالءحػث ، كالتكليحية

 آلخريف.ذات االىتماـ المشترؾ كمع الميتميف ك المءد يف ا
 ءشػػػػءكات الحاسػػػػكب التػػػػي تسػػػػا د  مػػػػ   ايفػػػػرادتػػػػرءط  الحديثػػػػة االتلػػػػاالت كسػػػػائؿكمػػػػا أف 

 كػػذلؾ كالمثيػػرات الءلػػرية المختمفػػة الءيانيػػة، كالرسػػكـ كالنلػػكص، اللػػكر، فػػي التماكنيػػة المشػػاركة



 اإلطار النظري

 

69 
 

 انيالفصل الث

 كمػػف ة،لكتركنيػػاإل الرسػػائؿ  مػػ  المءنػػي كالػػنص كاللػػكرة، ءاللػػكت، الػػءمض ءملػػيـ مػػع التكالػػؿ
 فػي ايفػراد مػع لكتركنػياإل التكالػؿ  ممية أثنار في كالمشاركة االءتكار الط ب يستطيع ذلؾ خ ؿ
  (2111) ءد المجيد،.  الءميدة المكاقع

  ممػكا ىػذه الءػرامج  منتجي أغمب أف نجد  لكتركنيكمع اإلقءاؿ الشديد  م  ءرامج التمميـ اإل
 كايشػػػػكاؿ اليادئػػػػة كايلػػػػكاف الءسػػػػاطة، يسػػػػكدىا اسػػػػتخداميا لمتمامػػػػؿ ءحيػػػػث كاجيػػػػات تطػػػػكير  مػػػػ 

 التيسػير ءيػدؼ جيػدة ءلػكرة ءترتيءيػا كقػامكا منزلبة، كمفاتيح كمؤشرات أزرار مف الكالحة التفا مية
 .فييا المطركحة لممكاليع الجافو المكاد المممية المتممـ كتسييؿ طءيمة  م 

 لممتعمـ:كمف المثيرات البصرية التي يمكف لمحاسكب تكفيرىا 
  المركض المرئيػة لمنلػكص كاللػكر كالرسػكمات كايشػكاؿ كمبػاطع الفيػديك مػف خػ ؿ

 .LCDشاشات الحاسكب كأجيزة المرض مثؿ 

 لمتجػػػػارب الممميػػػػة فػػػػي المختءػػػػرات )المختءػػػػر االفترالػػػػي(،  الءلػػػػرية المرئيػػػػة المحاكػػػػاة
كالرح ت في الفلار كفي أ ماؽ الءحار، كمحاكػاة قيػادة السػيارات كالطػائرات كاآلالت 

 الخطرة. 
 يستطيع المتممـ محادثة المممميف كالمتممميف اآلخريف كتءادؿالتشاركية كالكتاءة ةالبرار : 

 ة .ءالكتاءات كالتمميبات النلي الحكار
 الءلرية الراجمة الت ذية. 
 كطءا تيا المكتكءة اي ماؿ تسجيؿ. 

 تلػػميـ  نػػد مرا اتيػػا ممػػايير الءػػد مػػف يكفرىػػا الحاسػػكب  التػػي الءلػػرية كايشػػكاؿ ملػػكرلك 
 :ىيك  ،ىذه الممايير (15: 2111)خطكة  أءكلبد حدد ءرمجياتو، ك 

  لملكرة.أف تمثؿ اللكر المحتكل ءشكؿ كالح، مع تجنب اإللافات الجمالية  
  المفرط.تجنب التفليؿ  مع فبط،أف تنبؿ اللكرة المممكمات المطمكءة 
 كأف ال تكػػكف كءيػػرة الحجػػـ أف تكػػكف جميػػع اللػػكر كالرسػػـك مبػػركرة كالػػحة الممػػالـ ،

 .الءرنامج فتطكؿ لذلؾ الفترة الزمنية ال زمة لتحميميا  م  لفحات
  َّالءرنامجتشتت الرسكمات انتءاه المتممميف  ف أىداؼ  أال . 

   لػػػفحات أف تمػػػرض اللػػػكر كالرسػػػـك ءشػػػكؿ كظيفػػػي كمتكامػػػؿ مػػػع النلػػػكص  مػػػ
 .الءرنامج

  كاالنسجاـ.فر في اللكر كالرسـك الءساطة كالتءايف اأف يتك 
 يشػكاؿ   فااللػكرةيػو إلػي تفلػي ت يلجػذب انتءػاه المػتممـ كتكج  تنظػيـ  نالػر اللػكرة
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 اللكرة.مناسءا لتلميـ  اليندسية المنتظمة تمط  دائما إطاران 

  اسػػػػتخداـ ايلػػػػكاف فػػػػي اللػػػػكرة  فالمرئيػػػػات الممكنػػػػة أكثػػػػر جاذءيػػػػة مػػػػف المرئيػػػػات غيػػػػر
 .الممكنة

  أف تتلػػػمف الرسػػػكمات التخطيطيػػػة   مػػػات كنلكلػػػان  لكػػػي يػػػتمكف المتمممػػػكف مػػػف
 ف أجزار الرسـ كفيمو .إجرار المبارنات، ك مؿ الركاءط ءي

  ػػدـ المءال ػػة فػػي اسػػتخداـ المػػكف داخػػؿ الرسػػكمات المتحركػػة إال إذا تطمػػب المكلػػكع 
 .ذلؾ  ينو كمما قؿ  دد ألكاف الرسـ قمت المساحة المطمكءة لتخزينو

 :احملٌصة انرفاعهِ انكراب يف حانثصشّ ادلصرياخ أشكال
 التالية:شكاؿ  م  أحد ايالمحكسب تككف المثيرات الءلرية في الكتاب التفا مي 

 لكر. 
 .رسكمات ثاءتة 
 .رسكمات متحركة 
 .مباطع فيديك 
 .شارات  رمكز كا 
 .رسكمات تخطيطية كءيانية 

دكر ىذه المثيرات  حيث يظير ،أىمية المثيرات الءلرية ءأنكا يا المختمفةتلح سءؽ تمما 
في تحفيز  ممية التفكير الءلرم لدل المتممميف، ءاإللافة إل  نبؿ الممارؼ كالخءرات التمميمية 

 .ءطريبة تجمؿ  ممية التمميـ أكثر سيكلة كييسر إل  المتممميف

ايدكات التي يمكف أف أنسب  استخداـ الكتاب التفا مي المحكسب ىك كيرل الءاحث أف
تنمية ميارات التفكير الءلرم، كذلؾ لبدرة ىذا الكتاب  م   رض جميع أنكاع تستخدـ  في 

شارات، كأشكاؿ ىندسية ،  المثيرات الءلرية مف لكر، كرسكمات تخطيطية كءيانية، كرمكز، كا 
ؾ يمالج البلكر الذم يطاؿ الكتاب الكرقي المطءكع ك دـ قدرة   كىك ءذلكمجسمات ث ثية ايءماد

ىذا الكتاب الكرقي  م  نبؿ الخءرات التمميمية كتبديميا لممتممـ ءالشكؿ المطمكب. 
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 انصانس انفصم
 انضاتمح انذساصاخ

تناكؿ الءاحث في ىذا الفلؿ الدراسات الساءبة المرتءطة ءمكلكع الدراسة، كالتي استفاد منيا 
فمبػػػد قػػػاـ ، كخالػػػة فػػػي تلػػػميـ أداكت الدراسػػػة كمكادىػػػا جميػػػع مراحػػػؿ إ ػػػداد الدراسػػػةالءاحػػػث فػػػي 

سػػتمراض ءمػػض ال ءاإللػػافةالءاحػػث ءاسػػتمراض ءمػػض الدراسػػات التػػي تناكلػػت التممػػيـ اإللكتركنػػي، 
كمػػا اسػػتمرض الءاحػػث ءمػػض الدراسػػات التػػي  الدراسػػات التػػي تناكلػػت الكتػػاب التفػػا مي المحكسػػب،

لػػػمكءة فػػػي الحلػػػكؿ  مػػػ  الدراسػػػات التػػػي تناكلػػػت  كجػػػد الءاحػػػث حيػػػث  تناكلػػػت التفكيػػػر الءلػػػرم
  .نظران لحداثة المكلكع  كذلؾ لندرتياكخالة الدراسات المرءية منيا لكتاب التفا مي المحكسب ا

 محاكر، كىي: ث ثةكقد قاـ الءاحث ءتلنيؼ الدراسات الساءبة إل  
 اإللكتركني. التمميـ تناكلت دراسات :األكؿ المحكر 
 (اإللكتركني) المحكسب الكتاب تناكلت دراسات :الثاني المحكر. 
 الءلرم. التفكير تناكلت دراسات :الثالث المحكر 

 :اإلنكورًنِ انرعهْى ذناًند دساصاخ األًل: احملٌس
تطػكر ءشػكؿ ممحػكظ يالتممػيـ اإللكتركنػي ك منذ ءداية البػرف الحػالي كالػذم مػا زلنػا  مػ  أ تاءػو 

كالميتمػػػػيف  جممػػػػت منػػػػو محػػػػط أنظػػػػار الءػػػػاحثيف فػػػػي ميػػػػداف الترءيػػػػة كالتممػػػػيـ نك يػػػػة  اتبفػػػػز قفػػػػز يك 
كالترءػػكييف، كلبػػد تمخػػض  ػػف ىػػذا التطػػكر الكءيػػر زيػػادة كءيػػرة كتكجيػػان لدراسػػتو، فكػػاف مػػف الدراسػػات 

 التي تناكلت التمميـ اإللكتركني:

 (:2012) الحسنات دراسة -1
 المحكسب التفا مي التمميـ ءرنامج تطءيؽ لمكءات  م  التمرؼ إل  الدراسةىذه  ىدفت

 نظػػػػر كجيػػػػة مػػػػف. غػػػػزة محافظػػػػات فػػػػي الدكليػػػػة ال ػػػػكث ككالػػػػة ءمػػػػدارس الػػػػدنيا المرحمػػػػة لت ميػػػػذ
 .لمءرنامج المنفذيف المممميف
فى اسػػػتخدمت الءاحثػػػة المػػػنيج الكلػػػفي التحميمػػػي، كلبػػػد ك  ػػػكَّ  جميػػػع مػػػف الدراسػػػة مجتمػػػع تىكى
 الدراسػػػػي لممػػػػاـ غػػػػزة ءمحافظػػػػات ال ػػػػكث ككالػػػػة مػػػػدارس فػػػػي الػػػػدنيا المرحمػػػػة كممممػػػػات ممممػػػػي

 كالثػػػػػػػاني ايكؿ لملػػػػػػفيف المحكسػػػػػػب التفػػػػػػػا مي الءرنػػػػػػامج فػػػػػػي كالمػػػػػػامميف ،(ـ2011-2012)
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 الدراسػة مجتمػع مػف فتككنػت الدراسة  ينة أما .كممممة ممممان ( 147)  ددىـ كالءالا االءتدائي،
 الدراسػػة  ينػػة  ػػدد أف أم االسػػتط  ية، المينػػة يمثمػػكف كىػػـ كممممػػة ممممػػان ( 27) اسػػتءماد ءمػػد

 .كممممة ممممان ( 120) مف تككنت
كقد استخدمت الءاحث لمكلكؿ إل  النتائج ءمض ايساليب اإلحلائية كالتي تمثمت 
في: المتكسطات الحساءية، كالنسب المئكية، كممام ت ارتءاط ءيرسكف كسءيرماف ءراكف، 

 . One Way ANOVAءاإللافة الختءار )ت( لمينتيف مستبمتيف، كتحميؿ التءايف ايحادم 

 فبرة( 75) مف مككنة استءانة م   الدراسة  ينة أفراد جاءاتاست تحميؿ خ ؿ كمف
 ءالت ميذ، تتممؽ لمكءات ءاإلدارة، تتممؽ لمكءات: تمثمت في مجاالت أرءمة  م  مكز ة

 ال أنو النتائج أظيرت .الفني كالد ـ التحتية ءالءنية تتممؽ لمكءات ءالمممميف، تتممؽ لمكءات
 المينة أفراد تبديرات متكسطات في( α < 0.05) مستكل  ند إحلائية داللة ذات فركؽ تكجد

 سنكات يدرسو، الذم اللؼ الجنس،) الدراسة لمت يرات تمزل الءرنامج تطءيؽ للمكءات
 (.الخءرة

 (:2012) كالشمرم السعدم دراسة -2
 اللػػؼ طمءػػة تحلػػيؿ فػػي اإللكتركنػػي التممػػيـ أثػػر  ػػف الكشػػؼ إلػػ  الدراسػػة ىػػذه ىػػدفت

 .السمكدية المرءية المممكة في الممكـ مادة في االءتدائي السادس
 تحلػػيمي اختءػػار إ ػػداد كتػػـ إلكتركنيػػان، الكيرءػػار كحػػدة تطػػكير تػػـ ال ايػػة، ىػػذه كلتحبيػػؽ

 كطالءػػةن  طالءػػان ( 80) مػػف مككنػػة  ينػػة تاختيػػر  الدراسػػة إجػػرارات كلتنفيػػذ. فبػػرة( 33) مػػف مكػػكف
 التػػي كاللػػاءطة اإللكتركنػػي، التممػػيـ ءطريبػػة الكحػػدة درسػػت التػػي التجريءيػػة المجمػػك تيف شػػكمكا
 . الممتادة ءالطريبة درست

 المجمػػك تيف تحلػػيؿ مسػػتكل فػػي إحلػػائيان  داؿ فػػرؽ كجػػكد الدراسػػة نتػػائج أظيػػرت كلبػػد
 التممػيـ طريبػة كفؽ تمممت التي التجريءية المجمك ة للالح الممكـ مادة في كاللاءطة التجريءية

 يمػزل الطمءػة تحلػيؿ مسػتكل فػي إحلػائيان  داؿ فػرؽ كجػكد  ػدـ النتػائج ءينػت كمػا اإللكتركني،
 .كالجنس التمميـ طريبة ءيف لمتفا ؿ تمزل فركؽ كجكد  دـ ككذلؾ الجنس، مت ير الخت ؼ

، تدريس في اإللكتركني التمميـ ءا تماد الدراسة أكلت كقد  لتءييف الحبة دراسات كءإجرار الممـك
 .أخرل دراسية ءمكاد التحليؿ في اإللكتركني التمميـ أثر
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 (:2012) حمداف دراسة -3
 كتاءػػػة ميػػػارات لتنميػػػة محكسػػػب ءرنػػػامج فا ميػػػة التمػػػرؼ  مػػػ  إلػػػ  الدارسػػػة ىػػػذه ىػػػدفت
 كلتحبيػػؽ ء ػػزة،  شػػر الحػػادم اللػػؼ طالءػػات لػػدل الحسػػاءية كتطءيباتيػػا الكيميائيػػة الممػػادالت
 مػػف المككنػػة الدارسػػة  ينػػة  مػػ  التجريءػػي شػػءو المػػنيج الءاحثػػة اسػػتخدمت الدارسػػة ىػػذه أىػػداؼ

( أ) الثانكيػػة الػػريس ءشػػير مدرسػػة فػػي المممػػي  شػػر الحػػادم اللػػؼ طالءػػات مػػف طالءػػة( 76)
 تمرلػت كقػد تجريءيػة، كأخػرل لػاءطة مجمك ػة مجمػك تيف إلػ  تبسػيميف كجػرل ،ء زة لمءنات

 اللػػاءطة المجمك ػػة كدرسػػت لػػذلؾ، دمىػػالمي  المحكسػػب ءالءرنػػامج لمتػػدريس التجريءيػػة المجمك ػػة
 الممػادالت كتاءػة ميػارات اختءار الءاحثة أ دت الدراسة نتائج إل  كلمكلكؿ. التبميدية ءالطريبة
 لػػػدؽ مػػػف التحبػػػؽ كجػػػرل فبػػػرة،( 40) مػػػف االختءػػػار كتكػػػكف الحسػػػاءية كتطءيباتيػػػا الكيميائيػػػة
 .كثءاتو االختءار

 المتكسػػطات مثػػؿ النتػػائج لتحميػػؿ المناسػػءة االحلػػائية ايسػػاليب الءاحثػػة اسػػتخدمت كلبػػد
 ك ءيرسػكف كممػام ت (T-Test)اختءػار الءاحثػة اسػتخدمت كمػا المميارية، كاالنحرافات الحساءية
 .التأثير حجـ لحساب ايتا مرءعك  سءيرماف،

 :(Yilmaz & Alici,2011) لجيآلماز ك اي دراسة -4
 –قءػؿ الخدمػة  –ال رض مف ىذه الدراسة ىك التمرؼ  مػ  اتجاىػات الطػ ب الممممػيف 

ات ، كخالػة دراسػة تػأثير اسكب ، أثنػار تنفيػذ أنشػطة الممػكـنحك استخداـ التمميـ البائـ  م  الح
، كتكػػػرار اسػػػتخداـ الحاسػػػكب المت يػػػرات المختمفػػػة مثػػػؿ الجػػػنس، كالممػػػر، كالتممػػػيـ قءػػػؿ المدرسػػػة

 أثنار تنفيذ االنشطة المممية . –قءؿ الخدمة  –لممممميف 
 :حي حيػث اسػتخدمت أداتػيف لػذلؾ كىمػاالمػنيج المسػكقد اجريػت ىػذه الدراسػة ءاسػتخداـ 

 داتػػػاف تػػػـ تمػػػدييما ءمػػػا، كىتػػػاف اينحػػػك التممػػػيـ البػػػائـ  مػػػ  الحاسػػػكب كمبيػػػاس اتجػػػاه اسػػػتءياف
ف الجدد ( فردان مف المكظفي215، كقد تككنت  ينة الدراسة مف )يتناسب مع طءيمة ىذه الدراسة

كاختءار  (ت ). كتـ تحميؿ الءيانات التي تـ جمميا ءاستخداـ اختءار المرشحيف مف جاممة انبرة
ANOVA . كذلؾ لتحديد تأثير استخداـ التمميـ البائـ  م  الحاسكب  م  اتجاىات الط ب 
 

 (:2011الب )دراسة كي  -5
 لػػػدل اإللكتركنػػػي التممػػػيـ كفايػػػات تػػػكافر درجػػػة  مػػػ  التمػػػرؼ إلػػػ  الدراسػػػةىػػػذه  ىػػػدفت

 .نحكه اتجاىاتيـك  ء زة، ال كث ككالة مدارس في المحكسب التفا مي التمميـ ممممي
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 فػػػي المحكسػػػب التفػػػا مي التممػػػيـ ممممػػػي جميػػػع مػػػف  ينػػػة ءاختيػػػار الءاحػػػث قػػػاـحيػػػث 
 ممممػان ( 26) مػنيـ كممممػة، ممممػان ( 62) المينػة أفراد  دد ءما حيثء زة،  ال كث ككالة مدارس

 اسػػػتءانة: الدراسػػػة أدكات ككانػػػت التحميمػػػي الكلػػػفي المػػػنيج الءاحػػػث اسػػػتخدـك ، ممممػػػة( 36)ك
 مػػف مككنػػان  اتجػػاه مبيػػاسالءاحػػث  اسػػتخدـ كمػػا اإللكتركنػػي، التممػػيـ كفايػػات تػػكافر درجػػة لبيػػاس

 ككالػػة مػػدارس فػػي المحكسػػب التفػػا مي التممػػيـ نحػػك الدراسػػة  ينػػة اتجاىػػات لبيػػاس فبػػرة،( 27)
 .ء زة ال كث

 كاختءػػار ءيرسػػكف كممامػػؿ النسػػءي الػػكزف اسػػتخداـ جػػرل كتحميميػػا الءيانػػات جمػػع كءمػػد
 الدراسػػة، كقػػد أظيػػرت نتػػائج الدراسػػة تػػكافر أسػػئمة  ػػف لإلجاءػػة التءػػايف ايحػػادم كتحميػػؿ( ت)

ء ػزة  ال ػكث ككالػة ءمػدارس المحكسػب التفػا مي التممػيـ ممممػي لػدل اإللكتركنػي التممػيـ كفايػات
 % .73تبع  ند ءنسءة 

 (:2010) اهلل نصر دراسة -6
 ميارات لتنمية المحاكاة أسمكب  م  قائـ محكسب ءرنامج ءنار إل  الدراسة ىذه ىدفت

 كالتػي الدراسػة أدكات ءءنػار الءاحػث قػاـكلبػد  الءرنػامج، ىػذا فماليػة كدراسػة الشػءكات مع التمامؿ
 مػف اختيػار نػكع مػف اختءاريػان  سػؤاالن ( 30) مػف تكػكف حيػث التحلػيمي االختءار ءنار في تمثمت
 الشػػءكات، مػع التمامػؿ لميػارات الم حظػة ءطاقػة ءءنػار الءاحػث قػاـ ذلػؾ إلػ  ءاإللػافة متمػدد،
 ايدكات الءاحػػث  ػػرض الم حظػػةءطاقػػة ك  ارءػػاالخت لػػدؽ كللػػماف(. 18) مػػف تككنػػت حيػث
 المممكمػػػػات تكنكلكجيػػػػاك  التػػػػدريس كطػػػػرؽ المنػػػػاىج خءػػػػرار مػػػػف المحكمػػػػيف مػػػػف مجمك ػػػػة  مػػػػ 

 التمميـ. تكنكلكجياك  كالشءكات
 نظػران  الكاحػدة المجمك ػة نظػاـ كطءػؽ شػمءتيف مػف مككنػة قلػدية  ينػة الءاحػث كاختار

 الشػػءكات قسػػـ طػػ ب مػػف طالءػػا( 23)  ػػددىـ ءمػػا كقػػد. الكاحػػدة الشػػمءة فػػي الطػػ ب  ػػدد لبمػػة
 الءاحػث كاسػتخدـ ،(التطءيبيػة لمممػكـ الجامميػة الكمية) كالتطءيبية المينية الممكـ مجتمع كمية في
 المػػػنيج، الءنػػػائي المػػػنيج، ك التحميمػػػي الكلػػػفي المػػػنيج ىػػػي منػػػاىج ث ثػػػة الدراسػػػة لطءيمػػػة كفبػػػا

 .التجريءي
 الحسػاءية كالمتكسػطات التكػرارات استخدـ الءاحث  ددان مػف ايسػاليب اإلحلػائية كىػي:ك 
 ، كممامػػػػػؿ ارتءػػػػػاط ءيرسػػػػػكف، كاختءػػػػػار)ت(، كممػػػػػادلتي ألفػػػػػا كرنءػػػػػاخ ككػػػػػكدرالمئكيػػػػػة كالنسػػػػػب

 الممالجػػػػػات تطءيػػػػػؽ ءمػػػػػد، ءاإللػػػػػافة لمتجزئػػػػػة النلػػػػػفية كممادلػػػػػة ىكلسػػػػػتي. ك 21ريتشاردسػػػػػكف
 ميػػارات تنميػػة فػػي الءرنػػامج فا ميػػة النتػػائج أظيػػرت الءمػػدم التطءيػػؽ درجػػات  مػػ  اإلحلػػائية

 .الحاسكب شءكات مبرر في التطءيبية لمممكـ الجاممية الكمية ط ب لدل الشءكات مع التمامؿ
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 :(Bayrak, 2008) بيرؽ دراسة -7
 مػ  تحلػيؿ طػ ب قسػـ  ىدفت ىذه الدراسة إل  قياس أثر ءرنامج لممحاكاة ءالحاسكب

كلبػػد اختػػار الءاحػػث  " التركيػػة،Hacettep الفيزيػػار فػػي جاممػػة " بػػررمالممػػـك كالريالػػيات فػػي 
 ـ إل  مجمك تيف لاءطة كتجريءية ءالتساكم.يي مى سَّ ( طالءان قى 78)

كلبد اسػتخدـ الءاحػث التلػميـ التجريءػي ذك المجمػك تيف التجريءيػة كاللػاءطة ءاختءػاريف 
تػػـ تطءيبػػو  مػػ   كلبيػػاس تػػأثير ءرنػػامج المحاكػػاة أ ػػد الءاحػػث اختءػػاران لمتحلػػيؿ ءمػػدم، -قءمػػي

  ينة الدراسة.
النتػائج  ػف ، ككشػفت لمينتػيف مسػتبمتيف (T-Test)استخدـ الءاحث اختءار كلتحميؿ نتائج الدراسة

كجكد فركؽ ذات داللة إحلائية للػالح المجمك ػة التجريءيػة التػي اسػتخدمت ءرنػامج المحاكػاة 
 المحكسب في  ممية التمميـ.

 :(2008) شاىيف دراسة -8
  مػػ  قػػائـ مبتػػرح المتمػػددة كسػػائط ءرنػػامج فا ميػػة كقيػػاس ءنػػار إلػػ  الدراسػػة ىػػذه ىػػدفت

 لملػػػؼ ، التكنكلكجيػػػا كتػػػاب مػػػف المنزليػػػة الكيرءائيػػة التمديػػػدات ميػػػارة تنميػػػة فػػػي الػػػنظـ منحػػ 
 الدراسػة أدكات كءنػار كالتطءيبػي، النظػرم ءشػبيو المبتػرح الءرنامج ءنار تـكلبد  ،ساسياي التاسع
 . م حظة ءطاقة ككذلؾ متمدد مف اختيار فبرة (30) مف مككف اختءار في تمثمت كالتي

 اللػؼ طالءػات مػف طالءػة (56) مػف المككنػة البلػدية المينػة  م  الدراسة أداة كطءبت
 لممػػاـ الثػػاني الدراسػػي الفلػػؿ مػػف لمءنػػات اإلسػػ مية خديجػػة السػػيدة مدرسػػة فػػي ساسػػياي التاسػػع
 ءالممالجػات البيػاـ كءمػد، دراسػتيا فػي التجريءػي كالمػنيج الءنػائي المػنيج الءاحثػة كا تمػدت ،2008

 ءػػػيف إحلػػػائيان  دالػػػة فػػػركؽ كجػػػكد النتػػػائج أظيػػػرت الءمػػػدم ك البءمػػػي االختءػػػاريف  مػػػ  اإلحلػػػائية
 المجمك ػػػة فػػػي الطالءػػػات تحلػػػيؿ كمتكسػػػط اللػػػاءطة المجمك ػػػة فػػػي الطالءػػػات تحلػػػيؿ متكسػػػط

 كمػػػا، التجريءيػػػة المجمك ػػػة للػػػالح المنزليػػػة الكيرءائيػػػة لتمديػػػداتفػػػي اختءػػػار ميػػػارات ا التجريءيػػػة
 .التدريس في المبترح الءرنامج فا مية الدراسة نتائج أظيرت

 (:2008دراسة الزىراني ) -9
 تبنيػات لمبػرر تفا ميػة ةإلكتركنيػ ءرمجية كتطءيؽ تلميـ أثر ممرفةإل   الدراسة ىذه ىدفت

 الءاحػث  مػد  الفػركض كالختءػار، الءاحػة فػي الممممػيف كميػة لط ب الدراسي التحليؿ في التمميـ
 الءرمجيػة تطءيػؽ كتػـ كمبتػرح، ءتبديمػو قػاـ تلػميمي نمكذج لكر في تمميمية ءرمجية تلميـ إل 

 كمجمك ة ، تجريءيتيف مجمك تيف)  تلميمو تىلمف الذم التجريءي شءو المنيج ءتكظيؼ التمميمية
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 ءػػيف مػػا فيػػو يػػدمج الػػذم المػػدمج التممػػيـ ءػػنمط ايكلػػ  التجريءيػػة المجمك ػػة درسػػت حيػػث(  لػاءطة
 المجمك ػػػػة مػػػع الػػػذاتي الػػػتممـ نمػػػط كتطءيػػػؽ ، التبميديػػػة كالمحالػػػرة التمميميػػػة الءرمجيػػػة اسػػػتخداـ
 درسػت كمػا التمميمية، الءرمجية استخداميـ طريؽ  ف ءأنفسيـ أفرادىا مَّـتم  حيث الثانية التجريءية
 تػػػـ طالءنػػػا،( َِ) منيػػػا مجمك ػػػة كػػػؿ لػػػمت كقػػػد التبميديػػػة المحالػػػرة ءػػػنمط اللػػػاءطة المجمك ػػػة
 ، الممرفػػي التحلػػيؿ اختءػػار) فػػي تمثمتػػا أداتػػاف تأي ػػدى  كقػػد.  شػػكائية ءطريبػػة كتمييػػنيـ اختيػػارىـ
 تمػػت كمبياسػػيف اسػػتخداميما كتػػـ كثءاتيمػػا، لػػدقيما مػػف التأكػػد كتػػـ( الميػػارم التحلػػيؿ كاختءػػار
 .الدراسة فركض الختءار ءيما االستمانة
 ءػػػأدار مبارنػػػة أدائيمػػػا، فػػػي التجػػػريءيتيف المجمػػػك تيف تفػػػكؽ  مػػػ  الدراسػػػة نتػػػائج دلػػػت كقػػػد
 أدار ءػػػيف إحلػػػائينا دالػػػة فػػػركؽ كجػػػكد  ػػػدـ  مػػػ  كػػػذلؾ النتػػػائج دلػػػت كمػػػا اللػػػاءطة، المجمك ػػػة

 الءاحػػث قػػدـك  الدراسػػة، نتػػائج  مػػ  كاسػػتنادنا متشػػاءينا أداؤىمػػا كػػاف حيػػث التجػػريءيتيف المجمػػك تيف
 مسػػاقات تػػدريس فػػي االقتلػػار  ػػدـ: أىميػػا مػػف كػػاف التػػي كالمبترحػػات، التكلػػيات مػػف مجمك ػػة
 خ ليػا مػف يتحبػؽ أخػرل تمميميػة أنمػاط كتكظيػؼ التبميديػة، المحالرات نمط  م  التمميـ تبنيات
 في  ممية التمميـ. الحديثة التكنكلكجية المستجدات دمج

 (:2006) المصرم دراسة -10
 التمءيػػر ميػػارات تنميػػة فػػي المتمػػددة ءالكسػػائؿ ءرنػػامج فا ميػػة ممرفػػة إلػػ  الدراسػػة ىػػدفت

 قػػاـ كقػػد غػػزة، شػػماؿ ءمحافظػػات ساسػػياي الثػػامف اللػػؼ طػػ ب لػػدل ءيػػا كاالحتفػػاظ الكتػػاءي
 المبتػرح الءرنػامج ءءنػار الءاحػث قػاـ ثػـ اإلءدا ي، الكتاءي التمءير ءميارات قائمة ءإ داد الءاحث
 المتمػػددة كالكسػػائؿ كأنشػػطتو كتنظيمػػو، كمحتػػكاه، أىدافػػو،: لمءرنػػامج المػػاـ اإلطػػار تلػػمف حيػػث

 ىػػذا تطءيػػؽ كتػػـ التمءيػػر، ميػػارات لبيػػاس اختءػػاران  الءاحػػث أ ػػد ثػػـ. التبػػكيـ كأسػػاليب المسػتخدمة،
 نفسػػػيا  المدرسػػػة فلػػػكؿ أحػػػد مػػػف طالءػػػان  كأرءمػػػيف اثنػػػيف مػػػف  ينػػػة  مػػػ  اسػػػتط  يان  االختءػػػار
 قسػػػميا التػػػي الدراسػػػة  ينػػػة  مػػػ  قءميػػػان  االختءػػػار تطءيػػػؽ تػػػـك  كثءاتػػػو، االختءػػػار لػػػدؽ لممرفػػػة
 طالءػان ( ٤ْ) مػف تألفػت كالتػي ،(تجريءيػة كمجمك ػة لػاءطة، مجمك ة) مجمك تيف إل  الءاحث
 المتمػػػػددة ءالكسػػػػائؿ الءرنػػػػامج تػػػػدريس كتػػػػـ ل جئػػػػيف،" ج" اإل داديػػػػة جءاليػػػػا ذكػػػػكر مدرسػػػػة مػػػػف

 المتمػػددة الكسػػائؿ ءػدكف الءرنػػامج تػػدريس كتػـ الثػػامف اللػػؼ طػ ب كىػػي التجريءيػػة، لممجمك ػة
خػ ؿ الفلػؿ  مجمك ػة لكػؿ( حلػة ُّ) أساءيع ستة تنفيذه است رؽ كقد اللاءطة، لممجمك ة
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 الءاحػػػػث قػػػػاـثػػػػـ  أسػػػػءكع، كػػػػؿ فػػػػي لبػػػػاريف ءكاقػػػػع ،ـ2005/2006الثػػػػاني مػػػػف المػػػػاـ الدراسػػػػي 
 .الدراسة مجمك تي  م  التجرءة إجرار ءمد ل ختءار الفكرم ءالتطءيؽ

 لػػدل الكتػػاءي التمءيػػر ميػػارات تنميػػة فػػي الءرنػػامج فا ميػػة  ػػف الدراسػػة نتػػائج كشػػفت كلبػػد
 .ساسياي الثامف اللؼ ط ب

 :(Gonzalz & Birch,2000)كبيرتش دراسة جكنزاليز  -11
 الحاسػػػكبءاسػػػتخداـ  المتمػػػددة الكسػػػائط اسػػػتخداـ فماليػػػة تبػػػكيـ إلػػػ  الدراسػػػة ىػػػذه ىػػػدفت

 الممممػيف، ءالطمءػة خالة تدريءية مكديكالت ث ثة ءيف الدراسة تمت المبارنة في كلبد التمميمي،
 مفػاىيـ تبػديـ أدار طريبػة فػي كمختمفػة الملػمكف، فػي متشػاءية الث ثػة المكديػكالت كانت حيث
  شػػكائيان  تػػكزيميـ تػػـ ،جامميػػان  طالءػػان ( 57) مػػف الدراسػػة  ينػػة كتككنػػت اإلحلػػار، فػػي ةأساسػػي
 الػػػث ث المجمك ػػػاتءينمػػػا درسػػػت  التبميديػػػة، ءالطريبػػػة درسػػػت حػػػداىاأ مجمك ػػػات، أرءػػػع  مػػػ 

 المجمك ةاستخدمت ك  ،ان كتاءي مكديكالن  ايكل  المجمك ة فاستخدمت المكديكالت، ءطريبة ايخرل
كلبػد  الكسػائط، متمدد ان محكسء مكديكالن  فاستخدمت الثالثة المجمك ة أما ،ان محكسء مكديكالن  الثانية
فػي  مميػة التممػيـ مػع كجػكد فركقػات ءسػيطة فػي  الث ثة المكديكالت فا مية الدراسة نتائج أثءتت

 .نتائج ءينياال

احملٌس األًل :ذعمْة انثاحس عهَ دساصاخ   
 :اتدراسالأىداؼ  -1

)السػػمدم  ةدراسػػ تىىػػدىفى حيػػث ، يػػاال ػػرض لكػػؿ منالمحػػكر ايكؿ كاختمػػؼ دراسػػات تنك ػػت أىػػداؼ 
دراسػػػػػػػػػػػػة  ك، (2010نلػػػػػػػػػػػػراب،) دراسػػػػػػػػػػػػة ، ك(2012حمػػػػػػػػػػػػداف،) دراسػػػػػػػػػػػػة (، ك2012كالشػػػػػػػػػػػػمرم،

(Bayrak،2008 ،)دراسػػػػػػػػػػػػػة ك ،(2008)الزىرانػػػػػػػػػػػػػي،دراسػػػػػػػػػػػػػة  ك ،(2008شػػػػػػػػػػػػػاىيف،) دراسػػػػػػػػػػػػػة ك 
إلػ  التمػرؼ  مػ  فا ميػة ءػرامج التممػيـ  (,Gonzalz & Birch 2000) دراسػة ، ك(2006الملػرم،)

 & Yilmaz) دراسػة تناكلتءينما   م  التحليؿ أك تنمية الميارات المتنك ة.ءأنكا يا اإللكتركني 

Alici،2011)   التممػيـ اسػتخداـ نحػك – الخدمة قءؿ – المممميف الط ب اتجاىات  م  التمرؼإل 
التمػػػرؼ  مػػػ  لػػػمكءات تطءيػػػؽ  ( إلػػػ 2012كىػػػدفت دراسػػػة )الحسػػػنات، .الحاسػػػكب  مػػػ  البػػػائـ

إلػػ  التمػػرؼ  مػػ  مػػدل تػػكافر فبػػد ىػػدفت ( 2011دراسػػة )كػػ ب،أمػػا  ءرنػػامج التممػػيـ اإللكتركنػػي.
 كفايات التمميـ اإللكتركني لدل ممممي التمميـ التفا مي المحكسب في مدارس ككالة ال كث.
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 :اآلتيبعد االطالع عمى أىداؼ دراسات المحكر األكؿ، يتضح 
كدراسػػة )السػػمدم مػػع ءمػػض دراسػػات المحػػكر ايكؿ زئيػػان جي اتفبػػت الدراسػػة الحاليػػة فػػي ىػػدفيا 

دراسػػػػػػػػػػػػػة  ، ك(2010نلػػػػػػػػػػػػػراب،) دراسػػػػػػػػػػػػػة ، ك(2012حمػػػػػػػػػػػػػداف،) دراسػػػػػػػػػػػػػة (، ك2012كالشػػػػػػػػػػػػػمرم،
(Bayrak،2008ك ،) دراسػػػػػػػػػػػػػػة ك (،2008)الزىرانػػػػػػػػػػػػػػي،دراسػػػػػػػػػػػػػػة  ، ك(2008شػػػػػػػػػػػػػػاىيف،) دراسػػػػػػػػػػػػػػة 
حيػػث ىػػدفت جميػػع ىػػذه الدراسػػات إلػػ   (,Gonzalz & Birch 2000) دراسػػة ، ك(2006الملػػرم،)

، كلكنيػػا اختمفػػت  نيػػا فػػي نػػكع الميػػارة التػػي تػػـ التمػػرؼ  مػػ  فا ميػػة أحػػد ءػػرامج التممػػيـ اإللكتركنػػي
ؼ ىػػك التمػػرؼ  مػػ  فا ميػػة التمػػرؼ  مػػ  فا ميػػة الءرنػػامج فػػي تنميتيػػا، ففػػي ىػػذه الدراسػػة كػػاف اليػػد

 ءرنامج التمميـ اإللكتركني في تنمية ميارات التفكير الءلرم. 
 :اتياكعين ات الدراساتمجتمع -2

مراحػػػؿ ال فءملػػػيا أجريػػػت  مػػػ  ،تنك ػػػت مجتممػػػات ك ينػػػات الدراسػػػات السػػػاءبة فػػػي ىػػػذا المحػػػكر
كدراسػػػػػػػػة  ،(2008 ،شػػػػػػػػاىيف)دراسػػػػػػػػة ك  ،(2012كالشػػػػػػػػمرم، السػػػػػػػػمدم)دراسػػػػػػػػة ة مثػػػػػػػػؿ ساسػػػػػػػػياي
ءينمػا  .(2012،حمػداف) ميا مثؿ دراسػة ة أساسي مرحؿكءمليا أجريت  م   .(2006،الملرم)

جريػػػػػت أك  .الجاممػػػػػات طػػػػػ ب مػػػػػ   (Bayrak،2008) كدراسػػػػػة ،(2010نلػػػػػراب،)دراسػػػػػة أجريػػػػػت 
 & Yilmaz)دراسػػة ك  ،(2012الحسػػنات،) دراسػػةخػػرل  مػػ  مجتمػػع الممممػػيف مثػػؿ  أدراسػػات 

Alici،2011)كدراسػة(2008الزىرانػي،)كدراسػة (،2011كػ ب،) دراسة ، ك ، (Gonzalz& Birch, 

2000). 
 :اآلتيالمحكر األكؿ كعيناتيا، يتضح  دراسات بعد االطالع عمى مجتمعات

 ،(2008 شػػػاىيف،) كدراسػػػة ،(2012كالشػػػمرم، السػػػمدم) دراسػػػة مػػػع الحاليػػػة الدراسػػػة اتفبػػػت
، ةساسػياي المرحمػة طمءة ىـ ك يناتيا الدراسات ىذه مجتممات أف حيث ،(2006الملرم،) كدراسة
، مػف حيػث جػنس (2008 شػاىيف،) كدراسػة ،(2012كالشػمرم، السػمدم) اختمفت مع دراسػةكلكنيا 

 المينػػػة ففػػػي الدراسػػػة الحاليػػػة كانػػػت  ينػػػة الدراسػػػة مػػػف الػػػذككر فبػػػط، ءينمػػػا كانػػػت المينػػػة فػػػي دراسػػػة
 ناث فبط. مف اإل (2008 شاىيف،) راسةمف الذككر كاالناث، كفي د (2012كالشمرم، السمدم)
 الدراسة:مف حيث منيج  -3
 السػػػػػػػػمدم) دراسػػػػػػػػة مثػػػػػػػػؿالتجريءػػػػػػػػي ذا المحػػػػػػػػكر المػػػػػػػػنيج الدراسػػػػػػػػات فػػػػػػػػي ىػػػػػػػػ ءمػػػػػػػػض سػػػػػػػػتخدمتا

(، 2008شػػاىيف،) كدراسػػة ،(Bayrak،2008) كدراسػػة ،(2010نلػػراب،)كدراسػػة  ،(2012كالشػػمرم،
 الدراسات ءمض استخدمتءينما  (.Gonzalz& Birch, 2000) ، ك كدراسة(2006الملرم،) كدراسة
 ءمػض اسػتخدمتك  .(2008الزىرانػي،)، كدراسػة (2012حمػداف،) دراسة مثؿ، شءو التجريءي المنيج

كدراسػػػػػػػػػػػػػػة ، (2012الحسػػػػػػػػػػػػػػنات،)دراسػػػػػػػػػػػػػػة لدراسػػػػػػػػػػػػػػات المػػػػػػػػػػػػػػنيج الكلػػػػػػػػػػػػػػفي التحميمػػػػػػػػػػػػػػي مثػػػػػػػػػػػػػػؿ ا
(Yilmaz&Alici,2011) ،،(.2011كدراسة )ك ب 
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 المحكر األكؿ، يتضح أنو: دراسات المستخدمة فيالمناىج البحثية بعد االطالع عمى 
، (2010نلػػػراب،)، كدراسػػػة (2012السػػػمدم كالشػػػمرم،) اتفبػػػت الدراسػػػة الحاليػػػة مػػػع دراسػػػة

 ، كدراسػػػػػػػػػة(2006الملػػػػػػػػػرم،) (، كدراسػػػػػػػػػة2008شػػػػػػػػػاىيف،) كدراسػػػػػػػػػة ،(Bayrak،2008) كدراسػػػػػػػػػة
(Gonzalz& Birch, 2000) كلبػد ا تمػدت الدراسػة ةمف حيث اسػتخداـ المػنيج التجريءػي فػي الدراسػ ،

ءمػدم، كىػذا  -الحالية  م  التلميـ التجريءي ذم المجمك تيف التجريءية كاللػاءطة ءاختءػاريف قءمػي
 التػػي ا تمػػدت  مػػ  التلػػميـ ذم المجمك ػػة الكاحػػدة، كمػػع (2010نلػػراب،) مػػا يختمػػؼ مػػع دراسػػة

التػػػي ا تمػػػدت  مػػػ  التلػػػميـ ذم ثػػػ ث مجمك ػػػات تجريءيػػػة  (Gonzalz& Birch, 2000) دراسػػػة
 كمجمك ة لاءطة.

 المستخدمة:مف حيث أدكات الدراسة  -4
 التجريءيػة الدراسػات جميػعتمددت ايدكات كاختمفت حسب نكع الدراسة كىدفيا كلكػف اشػتركت 

، كقػد اإللكتركنيأحد ءرامج التمميـ  ياستخداـ نفس ايداة أال كىي ىذا المحكر ففي كشءو التجريءية 
ت المختمفػػة التػػي لػػافية لبيػػاس أثػػر كفا ميػػة ىػػذه الءػػرامج  مػػ  المت يػػراإءنػػ  الءػػاحثكف أدكات أخػػرل 

 حددىا الءاحثكف.
ءيػػدؼ  لجمػػع الءيانػػات اسػػتءاناتفػػي المحػػكر ايكؿ الدراسػػات الكلػػفية جميػػع  فيمػػا اسػػتخدمت

 .تحميميا كالكلكؿ إل  النتائج
المحكر األكؿ، يتضح أنو: دراسات بعد االطالع عمى أدكات  
جميػػع الدراسػػات التجريءيػػة كشػػءو التجريءيػػة فػػي ىػػذا المحػػكر ك الدراسػػة الحاليػػة  يكجػػد اتفػػاؽ ءػػيف

كلكنيػػػا ـ لتحبيػػػؽ أىػػػداؼ الدراسػػػة، خدى سػػػتى كػػػأداة تي  مػػػف حيػػػث اسػػػتخداـ أحػػػد ءػػػرامج التممػػػيـ اإللكتركنػػػي
فػػي ىػػذه الدراسػػة فػػي الدراسػػة ف تػػـ تطءيبػػو الػػذم ءرنػػامج التممػػيـ اإللكتركنػػي اختمفػػت مميػػا فػػي نك يػػة

ءػػرامج   ػػف كءيػػرة ءدرجػػة يختمػػؼ التفػػا مي ىػػذا الكتػػاب أف حيػػث كتػػاب تفػػا مي الءرنػػامج  ءػػارة  ػػف
 التمميـ اإللكتركني المادية.

 

 الدراسة:مف حيث نتائج  -5
ءػرامج فا ميػة اسػتخداـ فػي ىػذا المحػكر  التجريءية كشءو التجريءيػة الدراساتجميع  أظيرتلبد 

كتنميػػػة المفػػػاىيـ كالميػػػارات المختمفػػػة كاالتجاىػػػات  الدراسػػػي التحلػػػيؿ التممػػػيـ اإللكتركنػػػي فػػػي زيػػػادة
اسػتخداـ  فػي ىػذا المحػكر  ػف  ػزكؼ فػي، فيما كشفت الدراسػات الكلػفية التبميدية ءالطريبة ةن مبارن
التمميـ اإللكتركني في المجتممػات التػي  التمميـ اإللكتركني، كلمكءات مختمفة تكاجو استخداـءرامج 

 .أجريت فييا ىذه الدراسات
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 :(اإلنكورًنِ) احملٌصة انكراب ذناًند دساصاخ انصانِ: احملٌس
كلبد رافؽ ىذا  في مجاؿ تكنكلكجيا التمميـ اإللكتركني،شيد ىذا الملر تطكران كءيران 

المختمفة، كما تكلد سميان حثيثان مف الميتميف تطكران في أدكات التمميـ اإللكتركني التطكر الكءير 
كالمختليف كالترءكييف إليجاد أكءر  دد ممكف مف ايدكات التي يمكف أف تساىـ في تحسيف 

نتيجةن لـ يكف ظيكر الكتاب التفا مي المحكسب إال ك  مخرجات التمميـ كتحبيؽ أىدافو المرجكة،
طءيمية  ليذا التطكر، كلبد تناكلت دراسات  ديدة الكتاب المحكسب ءالكلؼ كالمبارنة كلكالن 

 إل  التجريب، فكاف مف ىذه الدراسات: 
 :(Larson,2013)الرسكف دراسة  -1

فػي  -قءػؿ الخدمػة –( مدرسػان 49إلػ  كلػؼ مػا حػدث  نػدما شػارؾ )ىدفت ىػذه الدراسػة 
الكتػػاب اإللكتركنػػي ءيػػدؼ إ ػػدادىـ لتػػدريس ىػػذا الكتػػاب اإللكتركنػػي فػػي ءاسػػتخداـ بػػرارة التمميػػـ 

التمرؼ  م  سمككيات البػرارة كتكلمت النتائج إل   ايمريكية، K12الفلكؿ الدراسية لمدارس 
، ككيؼ يمكػف لمطػ ب كالمدرسػيف لدييـ الفيـ  م ءاإللافة إل  قياس أثر الكتاب اإللكتركني 

  كمػدل تػكجييـ إلػ فػي الكقػت الحالػر،الفلكؿ الدراسية االستفادة مف الكتب اإللكتركنية في 
الكتاب اإللكتركنػي  نحك جمؿ استخداـ تمؾ الكتب اإللكتركنية، كالءحث  ف ايسءاب التي تدفع

 لممرفة البرارة كالكتاءة لدل المتممميف.جزرن مف نيج متكازف 
 : (Huang, et al. 2012) ىكانج كآخركف راسةد -2

 المرحمػة مػف طػ ب  مػ  كتجريءػو تفػا مي إلكتركنػي كتػاب تطػكير إل  الدراسة ىذه ىدفت
 أجػؿ مػف كذلػؾ المتمػددة، الكسػائط  مػ  لكتركنػياإل الكتػاب فػي التفا مية كا تمدت ، ءتدائيةاال

 نفسػو الكقػت كفػي ، التفػا مي لكتركنػياإل الكتاب ىذا ءاستخداـ لمط ب التمميمية الخءرات زيادة
 ىػػػذا فػػػي خءػػػرتيـ مػػػف ل سػػػتفادة  مميػػػـ رأس  مػػػ  الػػػذيف الممممػػػيف مػػػف مجمك ػػػة استشػػػارة تػػػـ

 . التمميمية الط ب حاجات تمءية أجؿ مف المجاؿ
 لكتركنػياإل الشػرح:  مثػؿ مختمفػة تمميمية ميمات  م  التفا مي لكتركنياإل الكتاب احتكل كلبد
 ايكلػ  ، المكلػكع ىػذا فػي دراسػتيف جػرارإ تػـ كلبػد ، المحتػكل كدراسػة ، كالءحػث ، كالتدكيف ،
 كايدار االسػػتخداـ قاءميػػة مػػدل لتبيػػيـ كذلػػؾ ءتدائيػػةاال المرحمػػةطمءػػة  مػػف( 166)  مػػ  جريػػتأ

 لممظػػػػـ تمامػػػػان  مناسػػػػءة كايدار االسػػػػتخداـ قاءميػػػػة أف كجػػػػد كلبػػػػد التفػػػػا مي، لكتركنػػػػياإل لمكتػػػػاب
  مميػة  مػ  التفػا مي لكتركنػياإل الكتػاب تػأثير مدل تبييـ فييا فتـ الثانية الدراسة أما الط ب،
 .التمميـ
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  المطءكع الكتاب أك لكتركنياإل الكتاب استخداـ ءيف دالة ؽك فر  يكجد ال نوأ النتائج ظيرتأ كلبد
 فأ يمكػػف التفػػا مي لكتركنػػياإل الكتػػاب ءاسػػتخداـ التممػػيـ كلكػػف الطػػ ب، لػػدل البػػرارة دقػػة فػػي

 ةمسػػػػا د فػػػػي اسػػػػتخداميا يمكػػػػف كالتػػػػي الفممػػػػي، ـيالتممػػػػ  مميػػػػة  ػػػػف تفلػػػػيمية سػػػػج ت يػػػػكفر
 التفػا مي لكتركنػياإل الكتػاب فأ إلػ  الدراسػة ىػذه خملػت كلبػد الفػردم، ـيالتمم  م  المتممميف

 .االءتدائية المرحمة  ند استخدامو مع طمءة فلؿأنتائج تحليمية  يحبؽ فأ يمكف
 :(Fellah et al., 2012)فيال كآخركف  دراسة -3

  ػػ ج فػػي اإللكتركنػػي الكتػػاب اسػػتخداـ فا ميػػة مػػف التحبػػؽ ىػػك الدراسػػة ىػػذه مػػف اليػػدؼ
 المفػػػػردات تممػػػػيـ فػػػػي اإللكتركنػػػػي الكتػػػػاب اسػػػػتخداـ تػػػػـ حيػػػػث ايطفػػػػاؿ، لػػػػدل الػػػػتممـ لػػػػمكءات
 .الحركؼ كألكات

 سػػنكات( 7-5)ءػػيف مػػا أ مػػارىـ تبػػع الػػذيف الطمءػػة مػػف( 110) مػػف الدراسػػة  ينػػة كتككنػػت
 المينػة كقيسػمىت  شكائية، ءطريبة المينة اختيار تـ حيث التممـ،في  لمكءات مف يمانكف الذيفك 

 خػػ ؿ مػػف تمممػػت تجريءيػػة كمجمك ػػة لػػاءطة، الث ثػػة المجمك ػػات أحػػد مجمك ػػات، ثػػ ث إلػػ 
 اليػػافميف ايشػخاص أحػد قػرارة خػػ ؿ مػف تمممػت أخػرل تجريءيػػة كمجمك ػة اإللكتركنػي، الكتػاب
 .الط ب  م  التبميدم الكرقي الكتاب

 خػ ؿ مػف درسػكا الػذيف ءػةالطم قػدرات  مػ  ممحػكظ تحسف كجكد الدراسة نتائج أثءتت كلبد
 .الحركؼ ألكاتفي ك  المفردات قرارة فياإللكتركني  الكتاب

 : (Ciampa, 2012)كايامبا دراسة -4
ـ يالكتػاب اإللكتركنػي فػي تممػدافميػة نحػك اسػتخداـ الىدفت ىذه الدراسة إلػ  التمػرؼ  مػ  

تتػػراكح  ىػػـ أرءمػػة طػػ ب كأرءػػع طالءػػاتطمءػػة ( 8ميػػارات البػػرارة، كتككنػػت  ينػػة الدراسػػة مػػف )
 .( سنكات6-5أ مارىـ ما ءيف )
الكتػاب  ( دقيبػة ءاسػتخداـ ءرنػامج25) جمسػة شر جمسات مػدة كػؿ كؿ طالب كقد أ يطيى 

، ءاإللػػافة لتمبػػي الػػدركس حلػػص الفػػراغ  مػػ  انفػػراد فػػي مكتءػػة المدرسػػة أك فػػياإللكتركنػػي 
 ءالشكؿ الممتاد في حجرات الدراسة مع ءاقي الطمءة.

 كاستخدـ الءاحث ث ث أدكات لجمع الءيانات كىي االسػتءانات، كالم حظػات، كالمبػاء ت،
 ككاف مف أىـ نتائج الدراسة كجكد دافمية لدل الطمءة الستخداـ الكتاب المحكسب.

 

 :(Taylor,2011)تايمكر  دراسة -5
الدراسة إل  تحديد مدل فا مية استخداـ كتاب إلكتركنػي، كقػد تككنػت  ينػة  ىدفت ىذه

( طالءان مف ط ب كمية المجتمع حيث تـ تبسيميـ إل  مجمك ػة تجريءيػة  ػدد 52الدراسة مف )
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( 26، كأخػػرل لػػاءطة  ػػدد أفرادىػػا )درسػػت ءاسػػتخداـ الكتػػاب اإللكتركنػػي ( طالءػػان 26أفرادىػػا )
 .درست ءالكتاب الكرقي الممتاد طالءان 

حيػث تػـ مػف  االنترنتشءكة  م   هر تـ نشاستءيانان كلبد استخدـ الءاحث لجمع الءيانات 
كما  ،نحك استخداـ الكتاب اإللكتركنياتيـ اتجاىديمكغرافية لممشاركيف ك خ لو ممرفة الءيانات ال

تحميػػػؿ نتػػػائج المجمػػػك تيف التجريءيػػػة كتػػػـ ، المبمػػػي الجيػػػد مبػػػدار  مػػػ  لمتمػػػرؼ اسػػػتخدـ اختءػػػاران 
لمينتيف مسػتبمتيف، كتػـ حسػاب حجػـ ايثػر مػف خػ ؿ ممادلػة )ت(  كاللاءطة ءاستخداـ اختءار

 )ككىيف(.
حلػػائية ءػػيف المجمػػك تيف التجريءيػػة إكلبػػد كشػػفت الدراسػػة  ػػف  ػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة  

كمػػػا كشػػػفت النتػػػائج  ػػػف  ػػػدـ فا ميػػػة  لجيػػػد المبمػػػي،فػػػي االختءػػػار الءمػػػدم لبيػػػاس اكاللػػػاءطة 
أثءتت النتائج كجكد فرؽ داؿ احلائيان  (ANCOVA)الكتاب اإللكتركني، كءمد استخداـ اختءار 

 كلكف ءنسءة قميمة للالح المجمك ة التجريءية التي استخدمت الكتاب اإللكتركني. 
 :(Jones & Brown, 2011) جكنز كبراكف دراسة -6

التمرؼ  م  أثػر اسػتخداـ كتػاب إلكتركنػي  مػ  ممارسػة طػ ب ىدفت ىذه الدراسة إل  
 اللؼ الثالث لمبرارة.

( طالءػػػان 11ىػػػـ ) ساسػػػي( مػػػف طمءػػػة اللػػػؼ الثالػػػث اي22تككنػػػت  ينػػػة الدراسػػػة مػػػف )ك 
كقد قيسمىت  ينة الدراسة إل  أرءع مجمك ات، احتكت كؿ مجمك ػة  مػ  خمػيط  ( طالءة،11ك)

تجػػػانس مسػػػتكياتيـ. كجػػػرم تػػػدريس الطػػػ ب  مػػػ  ثػػػ ث مػػػع مرا ػػػاة مػػػف الطػػػ ب كالطالءػػػات 
جػػػػكالت، اسػػػػتخدـ فػػػػي إحػػػػداىا الكتػػػػاب الػػػػكرقي التبميػػػػدم، كالجػػػػكلتيف ايخػػػػرييف اسػػػػتخدما كتاءػػػػان 

 إلكتركنيان.
لبيػاس دافميػة  اسػتءيافي لمتمػرؼ  مػ  أثػر الدراسػة كىػ  دة أدكاتكلبد استخدـ الءاحثاف 

 لفيـ.لبياس مدل ا، كث ث اختءارات الط ب نحك البرارة
فػػركؽ  د ػػدـ كجػػك  ANOVA) (One Wayكأظيػػرت نتػػائج الدراسػػة ءمػػد تحميميػػا ءاختءػػار 

ءيف متكسطات االختءػاريف ايكؿ كالثالػث، فػي حػيف كجػكد فػركؽ دالػة احلػائيان ءػيف متكسػطات 
ختءػػػػاريف الثالػػػػث كالثػػػػاني، فيمػػػػا أظيػػػػرت نتػػػػائج تحميػػػػؿ درجػػػػات االختءػػػػاريف ايكؿ كالثػػػػاني كاال

كرغءتيـ في استمرار البػرارة كتفليميـ الستخدامو االستءياف ارتياح الط ب لمكتاب اإللكتركني 
 فيو.
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 :(Baki & Ongoz,2010)باكي كأكنجكز دراسة -7
ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػ  التمػػػرؼ  مػػػ  مػػػدل اسػػػتخداـ طمءػػػة الدراسػػػات المميػػػا لملػػػادر 

تػػػـ إ ػػػدادىا  الءاحثػػػاف اسػػػتءانات سػػػتخدـالتممػػػيـ اإللكتركنيػػػة ءمػػػا فييػػػا الكتػػػب اإللكتركنيػػػة، كقػػػد أ
حيػػث تػػـ  أحػػد أكءػػر متػػاجر الكتػػب اإللكتركنيػػة  مػػ  شػػءكة االنترنػػت (Ebrary)مسػػءبان مػػف ًقءىػػؿ 

ترجمتيػػػػػا لم ػػػػػة التركيػػػػػة كلػػػػػءطيا تبنينيػػػػػا ثػػػػػـ جػػػػػرل تحكيميػػػػػا ءمرلػػػػػيا  مػػػػػ  مجمك ػػػػػة مػػػػػف 
 .المتخلليف

مػػػف طالءػػان ( 125)تككنػػت  ينػػة الدراسػػػة مػػف ك ، كلػػفيكقػػد اسػػتخدـ الءاحثػػاف المػػػنيج ال
تػػـ تكزيػػع االسػػتءانات  مػػييـ  ػػف طريػػؽ الءريػػد ، ( جاممػػة تركيػػة39فػػي ) طمءػػة الدراسػػات المميػػا

 اإللكتركني.
% مػف  ينػة الدراسػة ال يممكػكف أم مممكمػات  ػف 7.2ككاف مف أىػـ نتػائج الدراسػة أف 

فػي الترتيػب   الكتػاب اإللكتركنػي، كقػد جػار في مكتءػات الجاممػات اإللكتركنيالتمميـ الملادر 
كقكا ػػػػػد الءيانػػػػػات الثالػػػػػث مػػػػػف ءػػػػػيف ملػػػػػادر التممػػػػػيـ اإللكتركنػػػػػي ءمػػػػػد المبػػػػػاالت اإللكتركنيػػػػػة، 

اإللكتركنيػػػػػة، كمػػػػػا ءمػػػػػا متكسػػػػػط  ػػػػػدد السػػػػػا ات التػػػػػي يبلػػػػػييا الطمءػػػػػة فػػػػػي تلػػػػػفح الكتػػػػػب 
 يان.سا ات أسءك  5-1اإللكتركنية

 (:2009) العمرم دراسة -8
 التحلػػيؿ  مػػ  إلكتركنػػي كتػػاب اسػػتخداـ فا ميػػة  مػػ  التمػػرؼ إلػػ  الدراسػػة ىػػذه ىػػدفت

 مػف الدراسػة مجتمػع تكػكف كلبػد ، الثػانكم ايكؿ اللػؼ ط ب لدل المطالمة مادة في الدراسي
 لممػػاـ الثػػاني الفلػػؿ خػػ ؿ جػػدة ءشػػماؿ الثانكيػػة المجػػد مدرسػػةء الثانكيػػة ايكؿ اللػػؼ طػػ ب

 المشػػػػػكائية ءالطريبػػػػػة مػػػػػنيـ طالءػػػػػان (  42)  اختيػػػػػار كتػػػػػـ ،(  ـ 2009 – ق 1430) الدراسػػػػػي
 مػف تككنػت تجريءيػة االكلػ  المجمك ة ، مجمك تيف إل  تبسيميـ كجرل ، الدراسة  ينة ليككنكا

 المػػنيج دراسػػتو فػػي الءاحػػث كاتءػػع ، طالءػػان ( 21) مػػف تككنػػت لػػاءطة خػػرلكاي ، طالءػػان ( 21)
 ،ان تحليمي ان اختءار  تمثمت في أدكاتلتحبيؽ أىداؼ الدراسة  الءاحث استخدـ كقد ، التجريءي شءو

 المتكسطات ءاستخراج الءاحث قاـ كتحميميا  النتائج إل  لمكلكؿك  ، إلكتركني لكتاب ءاإللافة
 متكسػػػطي ءػػػيف الفػػػركؽ الختءػػػار(  ت)  الختءػػػار ءاإللػػػافة ، الممياريػػػة كاالنحرافػػػات الحسػػػاءية

 فػركؽ كجػكد :الدراسػة نتػائج أىػـ مػف ككاف ، الملاحب التءايف تحميؿكتـ  مؿ  ، المجمك تيف
 فػػي كاللػػاءطة التجريءيػػة المجمػك تيف ءػػيف الدراسػػي التحلػػيؿ مسػتكل فػػي حلػػائيةإ داللػة ذات

 . التجريءية المجمك ة للمح الءمدم التحليؿ اختءار
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 :(Zivkovic,2008) زيفككفيؾ دراسة -9
الدراسػػة إلػػ  تبلػػي تػػاريخ الكتػػاب اإللكتركنػػي فػػي السػػنكات المشػػر ايخيػػرة ىػػدفت ىػػذه 
حيػػػث جػػػرل التركيػػػز كاالىتمػػػاـ ءأنشػػػطة تكزيػػػع الكتػػػب اإللكتركنيػػػة كانتشػػػارىا  كمراحػػػؿ تطػػػكره،

 كالتكسع في قرارتيا.
الكتػاب الػكرقي المطءػكع، كا تءػر تركنػي ك الكتػاب اإللككما قاـ الءاحث ءإجرار مبارنة ءيف 

 ثكرةن شىكىؿى  تشءكة اإلنترنالمختمفة ءما فييا أف انتشار الكتاب اإللكتركني  م  الكسائط الرقمية 
الثالثػػة، حيػػث ألػػءح الكتػػاب اإللكتركنػػي جػػزرن مػػف فػػي مجػػاؿ المممكمػػات  مػػ  أ تػػاب ايلفيػػة 

ءػالتزامف مػع المشػاريع اللػخمة  الحياة اليكمية لمدد كءير جػدان مػف ايشػخاص، كػؿ ذلػؾ يحػدث
لتحكيػػؿ التػػػراث الممرفػػي  مػػػ  اللػػفحات الكرقيػػػة لمكتػػب إلػػػ  ممػػارؼ رقميػػػة  مػػ  شػػػكؿ كتػػػب 

 إلكتركنية.
 ذعمْة انثاحس عهَ دساصاخ احملٌس انصانِ :

 :اتالدراسأىداؼ  -1
إلػػ  كلػػؼ  مميػػة  (Larson,2013)ىػػدفت دراسػػة راسػػات ىػػذا المحػػكر حيػػث تنك ػػت أىػػداؼ د

ءاسػػػػتخداـ الكتػػػػاب اإللكتركنػػػػي فػػػػي أحػػػػد المػػػػدارس، كتكجػػػػو الممممػػػػيف كالمتمممػػػػيف نحػػػػك التممػػػػيـ 
، كدراسػة  (Taylor,2011)، كدراسػة (Huang & Et al., 2012)ءينمػا ىػدفت دراسػة  اسػتخدامو.

(Jones & Brown, 2011) ،الكتػاب  فا ميػةإلػ  التمػرؼ  مػ  مػدل ( 2009، كدراسػة )الممػرم
دة التحلػيؿ أك تنميػة ميػارة ممينػة، أك فػي  ػ ج لػمكءات التممػيـ كمػا فػي اإللكتركني في زيا

إلػ  قيػاس دافميػة المتمممػيف  (Ciampa, 2012) كىدفت دراسػة .(Fellah & Et al., 2012)دراسة 
لمتمػرؼ  مػ  مػدل  (Baki & Ongoz,2010) كجػارت دراسػة نحػك اسػتخداـ الكتػاب اإللكتركنػي.

استخداـ طمءة الدراسات المميا لملادر التمميـ اإللكتركني ءما فييا الكتاب اإللكتركني، ككلؼ 
 ترتيػػب ىػػذا الكتػػاب ءػػيف ملػػادر التممػػيـ اإللكتركنػػي، كنسػػءة اسػػتخدامو كممػػدؿ سػػا ات قرارتػػو.

فبػػػػد ىػػػػدفت إلػػػػ  تبلػػػػي تػػػػاريخ الكتػػػػاب اإللكتركنػػػػي، كمبارنتػػػػو  (Zivkovic,2008)أمػػػػا دراسػػػػة 
 ءالكتاب الكرقي المطءكع.

 :اآلتي يتضح الثاني، المحكر دراسات أىداؼ عمى االطالع بعد
زئيػان  ياىػدف فػية يػاتفبػت الدراسػة الحال ، كدراسػة (Huang & Et al., 2012)دراسػة  مػعجي

(Taylor,2011)  كدراسػػة ،(Jones & Brown, 2011) ، إلػػ  التمػػرؼ  مػػ  مػػدل كالتػػي ىػػدفت
كلكنيػػا اختمفػػت مميػػا فػػي نػػكع الميػػارات  ،ممينػػة اتفا ميػػة الكتػػاب اإللكتركنػػي فػػي تنميػػة ميػػار 

المػػػرد تنميتيػػػا ففػػػي الدراسػػػة الحاليػػػة ييػػػدؼ الءاحػػػث إلػػػ  تنميػػػة ميػػػارات التفكيػػػر الءلػػػرم لػػػدل 
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الدراسػات السػاءبة فػي ىػذا الميػارات المػراد تنميتيػا فػي مػف  أم المتممميف كىك ما ال يتشػاءو مػع
 المحكر.

 :اتياكعين ات الدراساتمجتمع -2
 مػ   ينػة جريػت أ (Larson,2013) دراسػةءمػد النظػر إلػ  دراسػات ىػذا المحػكر نجػد أف 

 مػػ   ينػػة مػػف طػػ ب كميػػة  (Taylor,2011) أجريػػت دراسػػة. ءينمػػا (قءػػؿ الخدمػػة)مػػف الممممػػيف
، (Fellah & Et al., 2012) ، كدراسػػة(Huang & Et al., 2012) دراسػػةأجريػػت المجتمػع. ك 

 مػ   ينػة مػف طمءػة المرحمػة  (Jones & Brown, 2011)، كدراسػة (Ciampa, 2012) دراسػةك 
أمػا ة المميا.ساسػي(  م   ينػة مػف طػ ب المرحمػة اي2009كأجريت دراسة )الممرم، .ةساسياي

كلبػد اسػتخدـ  المميػا. الدراسػاتفبد أجريت  م   ينة مػف طمءػة  (Baki & Ongoz,2010) دراسة
(Zivkovic,2008)  مجمك ػػة مػػف الكثػػائؽ كالمراجػػع كمينػػة حلػػؿ منيػػا  مػػ  المممكمػػات ال زمػػة

 لدراستو ءمد دراستيا كتحميميا.
 :اآلتي يتضح كعيناتيا، الثاني المحكر دراسات مجتمعات عمى االطالع بعد

 ،(Ciampa, 2012)، كدراسة(Huang & Et al., 2012) دراسة مع الحالية الدراسة اتفبت
 مجتممات أف حيث ، (Jones & Brown, 2011)، كدراسة (Fellah & Et al., 2012) دراسةك 

مف حيث  مميا جميمان ة، كلكنيا اختمفت ساسياي المرحمة طمءة ىـ ك يناتيا الدراسات ىذه
جنس المينة ففي الدراسة الحالية كانت  ينة الدراسة مف الذككر فبط، ءينما كانت المينة في 

 مف الذككر كاإلناث. ات الساءبةالدراس
 الدراسة:مف حيث منيج  -3

الكتاب  تطءيؽ خ ؿ مف التجريءي المنيج المحكر ىذا في الدراسات ءمض استخدمت
كدراسة  ،(Huang & Et al., 2012)دراسة  مثؿ ، محددة  ينة  م  كتجريءو اإللكتركني

(Fellah & Et al., 2012)،  كدراسة(Jones & Brown, 2011) ، كدراسة (Taylor,2011)، 
 كىي التحميمي، الكلفي المنيج الدراسات ءمض استخدمتءينما  .(2009كدراسة )الممرم، 

.أما (Baki & Ongoz,2010)ة كدراس ،(Ciampa, 2012)، كدراسة (Larson,2013) دراسة
فبد استخدمت منيجيف، أحدىما المنيج التاريخ لمءحث في مراحؿ  (Zivkovic,2008) دراسة

تطكر الكتاب اإللكتركني، كالمنيج اآلخر ىك المنيج الكلفي لمبارنة الكتاب اإللكتركني 
 ءالكتاب الكرقي المطءكع.
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 :أنو يتضح ،ثانيال المحكر دراسات في المستخدمة البحثية المناىج عمى االطالع بعد
 ،(Taylor,2011)كدراسػة  ،(Huang & Et al., 2012) دراسػة مػع الحاليػة الدراسػة اتفبػت

، كدراسػػة )الممػػرم، (Jones & Brown, 2011)كدراسػػة ، (Fellah & Et al., 2012)كدراسػة 
(. مف حيػث المػنيج الءحثػي الميسػتىخدىـ، فجميػع الدراسػات المػذككرة تشػاركت مػع الدراسػة 2009

الحاليػػػة فػػػي اسػػػتخداـ المػػػنيج التجريءػػػي مػػػف خػػػ ؿ تجريػػػب الكتػػػاب المحكسػػػب  مػػػ   ينػػػة مػػػف 
 حلائيان. إالطمءة،  كجمع نتائج التجريب، كتحميميا 

 المستخدمة:مف حيث أدكات الدراسة  -4
أف جميػع الدراسػات فػي ىػذا المحػكر اشػتركت فػي نفػس ايداة أال كىػي  سػءؽ يتلح ممػا

نلػػي الكتػاب اإللكتركنػي ءػػاخت ؼ أنكا ػو مػا ءػػيف كتػاب إلكتركنػي نلػػي، أك كتػاب إلكتركنػي 
ملػػػكر، أك كتػػػاب إلكتركنػػػي تفػػػا مي كالػػػذم تػػػـ تجريءػػػو  مػػػ   ينػػػة محػػػددة كمػػػا فػػػي الدراسػػػات 

ىػػػذا المحػػػكر، أك كلػػػفو ءالتحميػػػؿ أك المبارنػػػة، أك حتػػػ  دراسػػػة تاريخػػػو كمراحػػػؿ التجريءيػػػة فػػػي 
 تطكره.

كما استخدـ الءاحثكف أدكات أخرل لجمع الءيانات اختمفت ىذه ايدكات مف دراسة إل  
أخرل ءحسب اليدؼ منيا كالمنيج الءحثي المستخدـ، فمبد تشاركت جميع الدراسات التجريءية 

ـ نفس ايداة أال كىي االختءارات ء ض النظر  ف الميارات التي في ىذا المحكر ءاستخدا
 تبيسيا، كما تشاركت الدراسات الكلفية ءاستخداـ أدكات كاالستءانات، كءطاقات الم حظة،

  كالمباء ت كذلؾ لجمع ءيانات ىذه الدراسات. 
 :اآلتي يتضح ،الثاني المحكر دراسات أدكات عمى االطالع بعد

 اسػتخداـ حيػث مػف المحػكر ىػذا فػي التجريءيػة الدراسػات جميع مع الحالية الدراسة اتفبت
ىػذا  نك يػة فػي مميػا اختمفػت كلكنيػا الدراسػة، أىػداؼ لتحبيػؽ تيسػتىخدىـ كأداة الكتاب اإللكتركني

الكتػػػاب فجميػػػع الدراسػػػات اسػػػتخدمت كتاءػػػان إلكتركنيػػػػان مػػػف النػػػكع النلػػػي أك النلػػػي الملػػػػكر 
كالتػي اسػتخدمت كتاءػان إلكتركنيػان تفا ميػان كىػي ءػذلؾ  (Huang & Et al., 2012)ءاسػتثنار دراسػة 

تكػػكف الدراسػػة الكحيػػدة التػػي تشػػاءيت مػػع ىػػذه الدراسػػة فػػي نك يػػة الكتػػاب اإللكتركنػػي الميسػػتخدىـ 
 كأداة لتحبيؽ أىداؼ الدراسة.

 حيث مف المحكر ىذاالتجريءية في  دراساتال جميع مع الحالية الدراسة تشاءيت كما
فجميع الدراسات  ،الكتاب اإللكتركني ىذا فا مية أك أثر قياس في استيخًدمىت التي ايدكات

إال أنيا  التجريءية في ىذا المحكر استخدمت االختءار كأداة لبياس الميارات المراد تنميتيا،
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 ان اختءار استخدمت  الحالية الدراسةاختمفت في نك ية الميارات التي يبيسيا ىذا االختءار، ف
 .المحكر ىذا دراسات مف أم في يستخدـ لـ كالذم الءلرم التفكير مياراتيبيس 

 نتائج الدراسات: -5
  دلػت نتػائج دراسػة(Huang & Et al., 2012)،  كدراسػة(Jones & Brown, 2011)، 

إلػػ   ػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة احلػػائية ءػػيف متكسػػطات  (Taylor,2011)كدراسػػة 
تمػػػػزل السػػػػتخداـ الكتػػػػاب اإللكتركنػػػػي فػػػػي  مميػػػػة المجمػػػػك تيف التجريءيػػػػة كاللػػػػاءطة 

 التمميـ.
 دراسػػة  فيمػػا دلػػت نتػػائج(Fellah & Et al., 2012)، ،إلػػ   (2009كدراسػػة )الممػػرم

كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحلػػائية ءػػيف متكسػػطات المجمػػك تيف التجريءيػػة كاللػػاءطة 
 تمزل الستخداـ الكتاب اإللكتركني في  ممية التمميـ.

  كأثءتػت دراسػة(Larson,2013)،  كدراسػة(Ciampa, 2012)  كجػكد دافميػة لػدل الطمءػة
 لمتممـ مف خ ؿ الكتاب اإللكتركني كميميـ نحك استخدامو في التمميـ.

 :اأني يتضح الثاني، المحكر دراسات نتائج عمى االطالع بعد
، (2009كنتائج دراسة )الممرم، ،(Fellah & Et al., 2012) نتائج دراسة معتشاءيت 

التي ىدفت إل  تنمية الميارات  ىذا المحكر دراساتنتائج فيما اختمفت نتائجيا مع ءاقي 
 .المتنك ة

تلح مف نتائج دراسات ىذا المحكر التي ىدفت إل  التمرؼ  م  دافمية الطمءة يكما 
لمتممـ ءاستخداـ الكتاب اإللكتركني كميكليـ نحك استخدامو  دـ كجكد اخت ؼ ءيف نتائج 

في ىذا اللدد، مما يؤكد كجكد دافمية لدل الطمءة لمتممـ مف خ ؿ الكتاب الدراسات 
 اإللكتركني كميميـ نحك استخدامو في التمميـ.
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 انثصشُ: انرفكري ذناًند دساصاخ انصانس: احملٌس
لبػد انلػب اىتمػاـ الكثيػر مػػف الترءػكييف فػي البػرف المالػػي  مػ  دراسػة التفكيػر ءأنكا ػػو 

االىتماـ ءالتفكير قائمان حت  يكمنا ىذا، كلبد حاز التفكير الءلرم  م  جزر المختمفة، كما زاؿ 
 مف ىذا االىتماـ، فكاف مف الدراسات التي تناكلتو:

 (:2012دراسة الكحمكت ) -1
 تنميػة فػي الػدائرم الءيػت اتيجيةر اسػت تكظيػؼ فا ميػة  ػف الكشؼ إل  سةاالدر  ىذه ىدفت

 ء ػػػزة  شػػػر الحػػػادم اللػػػؼ طالءػػػات لػػػدل افيػػػار الج  فػػػي الءلػػػرم التفكيػػػر اتر كميػػػا المفػػػاىيـ
 شػءو كالمػنيج المحتػكل، لتحميػؿ الكلفي المنيج: المنيجيف اسةر الد ىذه في الءاحثة كاستخدمت
 المفػاىيـ) التػاءع المت يػر  مػ  (الدائرم الءيت اتيجيةر است) المستبؿ المت ير أثر لبياس التجريءي

 (76) مػػف مككنػػة  ينػػة  مػػ  اسػػةر الد تطءيػػؽ تػػـ حيػػث ،(الءلػػرم التفكيػػر اتر كميػػا افيػػةر الج 
 التاءمػة لمءنػات الثانكية ءاحاللي  ايحمد فيد مدرسة في  شر الحادم اللؼ طالءات مف طالءة

 شػػمءتيف  مػػ  مػػكز يف (ـ2012 – 2011) اسػػير الد لممػػاـ غػػزة شػػرؽ كالتممػػيـ الترءيػػة لمديريػػة
 تجريءيػػػػػة كشػػػػػمءة طالءػػػػػة، (38) ك ػػػػػددىا لػػػػػاءطة شػػػػػمءة ،  شػػػػػكائيا اختيارىمػػػػػا تػػػػػـ اسػػػػػيتيفر د

 .طالءة (38)ك ددىا
 الءاحثػػػة أ ػػػدت فركلػػػيا، مػػػف كالتحبػػػؽ أسػػػئمتيا،  ػػػف كاإلجاءػػػة اسػػػة،ر الد أىػػػداؼ كلءمػػػكغ

 لممفػػاىيـ ان ر كاختءػػا افيػػة،ر الج  ءالمفػػاىيـ كقائمػػة المممػػـ، كدليػػؿ، تحميػػؿ أداة: ىػػيك  أدكات، ثػػ ث
 لػػػدؽ مػػػف التأكػػػد تػػػـك  الءلػػػرم، التفكيػػػرت ار لميػػػا ان ر كاختءػػػا ، (50) تػػػو ار فبػػػ ك ػػػدد افيػػػةر الج 

 الحادم اللؼ طالءات مف طالءة (45)  ددىاءما  استط  ية  ينة  م  كثءاتيما االختءاريف
 .لمءنات الثانكية الريس البادر  ءد شمءاف مدرسة في  شر

فػػي اختءػار ميػػارات التفكيػػر  ان نتػػائج الدراسػة كجػػكد فػػركؽ ذات داللػة احلػػائي  أثءتػػتكلبػد 
 الءلرم للالح المجمك ة التجريءية .

 :(Haciomeroglu & Chicken, 2012) كجمك كتشيكفأىاسيكمير  دراسة -2

مستكل ايدار الريالي لدل ط ب مبػرر التفالػؿ  التمرؼ  م  سمت ىذه الدراسة إل 
 ػػف طريػػؽ اسػػتخداـ المػػركض الءلػػرية لتممػػيـ  مػػف خػػ ؿ التفكيػػر الءلػػرم كالتحميمػػي كالتكامػػؿ
 الدكاؿ الريالية. اشتباؽ

 .ثانكيةمدارس  خمس( مف طمءة 183تككنت  ينة الدراسة مف )لبد ك 
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كقػػد كشػػفت الدراسػػة  ػػف  ػػدـ كجػػكد فػػركؽ فػػي تفلػػيؿ الطمءػػة لمتفكيػػر الءلػػرم تمػػػزل 
الءلػرم ءػيف الطمءػة  ف كجكد فركؽ ذات داللة إحلائية في تفليؿ الطمءة لمتفكيػر ك  لمجنس،
التحليؿ كالطمءة منخفلي التحليؿ، كما كشفت الدراسة  ف كجكد ارتءاطان قكيان ءػيف  مرتفمي

 الريالي في التفالؿ كالتكامؿ. ىـالطمءة الذيف يفلمكف التفكير الءلرم كأدار

 :(Genovesi, 2011) سييجينكف دراسة -3
اسػػتراتيجيات التفكيػػر الءلػػرم  أحػػد ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػ  التمػػرؼ  مػػ  أثػػر اسػػتخداـ

كػاف السػؤاؿ الكلػفي، ك اسػتخدـ الءاحػث فػي ىػذه الدراسػة المػنيج  م  خءػرات المتمممػيف، كلبػد 
 الرئيس لمدراسة: ءماذا تتسـ خءرات المتممميف  ند استخداـ استراتيجيات التفكير الءلرم؟

ءطريبػػػػة المتحػػػػؼ تػػػـ اختيػػػػارىـ ( شخلػػػػان مػػػف زكار 21كقػػػد تككنػػػػت  ينػػػة الدراسػػػػة مػػػف)
كقاـ الءاحث ءجمع الءيانات مف خ ؿ الخرائط التي قاـ المشارككف ءرسميا، ءاإللػافة ، قلدية

 لمم حظة كتسجي ت الفيديك كمجمك ات النباش الءؤرية.
 :الدراسة نتائجأىـ مف كاف ك 

 .كجكد فا مية الستخداـ استراتيجية التفكير الءلرم  ند اجرار المركض الءلرية 
 استراتيجية التفكير الءلرم نحكىا.تكجو لدل الفئة التي استخدمت  كجكد 
 .كما سا دت ىذه االستراتيجية  م  تنمية ميارات الم حظة لدل المشاركيف 
  .ساىمت ىذه الدراسة في تكليح كيفية تفميؿ مشاركة اليافميف في المتاحؼ 
  االتجاه.إطاران نظريان لمدراسات المستبءمة في ىذا ىذه الدراسة كفرت 

 

 :(2011) طافش دراسة -4
 الريالػي التكالػؿ ميػارات فػي مبتػرح ءرنػامج أثػر  مػ  التمػرؼ إلػ  الدراسػة ىذه ىدفت

 ساسػياي الثػامف اللػؼ طالءػات لػدل الءلػرم التفكيػر كميارات الدراسي التحليؿ تنمية  م 
 تجريءي.ال شءو المنيج الءاحثة استخدمت الدراسة ىدؼ كلتحبيؽ ء زة،

 اللػػؼ طالءػػات مػػف  شػػكائية ءطريبػػة اختيػػركا طالءػػة( 74) مػػف الدراسػػة  ينػػة كتككنػػت
 ايكلػ  مجمػك تيف إلػ  تبسػيميف تػـ المػكاتي ةساسياي جالكت  يف مدرسة مف ساسياي الثامف

 .طالءة( 37) ك ددىف اللاءطة المجمك ة كالثانية طالءة( 37) ك ددىف التجريءية المجمك ة
 المبػػرر الريالػػيات كتػػاب مػػف (اليندسػػة كحػػدة) السادسػػة الكحػػدة  مػػ  الدراسػػة كاقتلػػرت

 (.2010/2011) لمماـ الثاني الدراسي لمفلؿ ساسياي الثامف لملؼ
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 لمكلػكؿ الءلػرم التفكيػر ميػاراتاآلخػر لك  ،متحلػيؿل ف أحدىمااختءاري الءاحثة استخدمت كقد
 فػػػي SPSS كءرنػػػامج المناسػػػءة اإلحلػػػائية ايسػػػاليب تكظيػػػؼمػػػد ء كذلػػػؾ الدراسػػػة، نتػػػائج إلػػػ 

  الدراسة. ءيانات كجمع اإلحلائية الممالجات
  مػػ  الريالػػي التكالػػؿ ميػػارات فػػي المبتػػرح لمءرنػػامج أثػػر كجػػكد إلػػ  الدراسػػة كتكلػػمت

 الطالءات.  م  تطءيبو  ند الءلرم التفكير كميارات الدراسي التحليؿ لتنمية اليندسة كحدة

 (:2010دراسة جبر ) -5
 فػػػي الممرفيػػػة فػػكؽ الػػػتممـ دكرة اسػػتراتيجية تكظيػػػؼ أثػػػر ممرفػػة إلػػػ  الدارسػػةىػػػذه  ىػػدفت

، ساسػػػياي الماشػػػر اللػػػؼ طمءػػػة لػػػدل الممػػػكـفػػػي  الءلػػػرم التفكيػػػر كميػػػارات المفػػػاىيـ تنميػػػة
 الكيميػػػػار إلػػػػ  مػػػػدخؿ) السادسػػػػة الكحػػػػدة ءتحميػػػػؿ الءاحػػػػث قػػػػاـ الدراسػػػػة ىػػػػذه أىػػػػداؼ كلتحبيػػػػؽ
 ال زمػػة ايدكات كا  ػػداد الءلػػرم التفكيػػر ميػػارات ككػػذلؾ الممميػػة المفػػاىيـ لتحديػػد ،(الملػػكية
 .لمدراسة
 المككنػة الدراسػة  ينػة  مػ  االسػتراتيجية تجريػب كتـ التجريءي، المنيج الءاحث استخدـك 

فػػي الفلػػؿ الدراسػػي الثػػاني مػػف المػػػاـ  ساسػػػياي الماشػػر اللػػؼ طػػ ب مػػف طالءػػان ( 90) مػػف
 كالمجمك ػة ، طالءػان ( 45) مػف التجريءيػة المجمك ة تككنت حيث ،ـ( 2010-2009الدراسي )
 . طالءان ( 45) مف اللاءطة
 التطءيػػػؽ إجػػػرار خػػػ ؿ مػػػف كالتجريءيػػػة اللػػػاءطة المجمػػػك تيف تكػػػافؤ مػػػف التأكػػػد تػػػـ بػػػدلك 
 التػدريس طريبػة تػأثير قيػاس تػـ كمػا الدراسة،  ينة  م  كالميارم التحليمي ل ختءاريف البءمي
 التحليمي ل ختءاريف الءمدم التطءيؽ إجرار خ ؿ مف التجريءية ك اللاءطة المجمك تيف  م 

 ءػػيف الفػػرؽ لبيػػاس (T–test) اختءػػار الءاحػػث اسػػتخدـ كقػػد ذاتيػػا، الدراسػػة  ينػػة  مػػ  كالميػػارم
 اسػػتراتيجية فا ميػػة الدراسػػة نتػػائج أظيػػرت كقػػد ،الدراسػػة مجمػػك تي فػػي الطػػ ب درجػػات متكسػػط
 طػػ ب لػػدل الءلػػرم التفكيػػر كميػػارات الممميػػة المفػػاىيـ تنميػػة  مػػ  الممرفيػػة فػػكؽ الػػتممـ دكرة

  . ساسياي الماشر اللؼ

 :(Dilek, 2010)ديميؾ دراسة  -6
ميارات التفكير الءلرم لدل طمءػة اللػؼ السػادس  الكشؼ  فىدفت ىذه الدراسة إل  

تفسيرات ءلرية خ ؿ نشئكف كالذيف يي  ( سنة،13-12 مارىـ ما ءيف )أاالءتدائي كالذيف تتراكح 
لمبػػررات التػػاريخ المدرسػػية، حيػػث قػػاـ الطمءػػة ءرسػػـ لػػكر تلػػؼ المشػػاىد كايحػػداث دراسػػتيـ 

 التاريخية ءاال تماد  م  الملادر الءلرية.
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كلبػػػد أظيػػػرت نتػػػائج ىػػػذه الدراسػػػة أف الرسػػػكمات الءلػػػرية تمتءػػػر كسػػػيمة فمالػػػة لكلػػػكؿ 
ؿ الفنيػة التػي تمػرض مشػاىد ءلػرية تسػاىـ فػي ل  التفكير فػي التػاريخ، كأف اي مػاإالمتممميف 

 حؿ المشك ت المرتءطة ءفيـ التاريخ.
 

 (:2010دراسة شعث ) -7
 في ساسياي الماشر لملؼ الفراغية اليندسة كحدة محتكل إثرار إل  الدراسة ىذه تىدف

 ءتحميػؿ قػاـ حيث التحميمي، الكلفي المنيج الءاحث اتءعكلبد  ، الءلرم التفكير ميارات لكر
 التػي الرسػكمات  م  ايكؿ المباـ في ان زى ركً مي  - ساسياي الماشر لملؼ الفراغية اليندسة كحدة
 اسػػتخدـ حيػػث الءلػػرم التفكيػػر ميػػارات  مػػ  ءاال تمػػاد ءناؤىػػا تػػـ تحميػػؿ أداة خػػ ؿ مػػف -فييػا

 اإلثرائيػػػػة المػػػػادة إل ػػػػداد الءنػػػػائي المػػػػنيج ككػػػػذلؾ ايداة، ىػػػػذه ثءػػػػات لحسػػػػاب ىكلسػػػػتي ممادلػػػػة
 حيث التدريس، كطرؽ المناىجفي  المختليف ك رار الكحدة محتكل تحميؿ نتائج  م  ءاال تماد

 .  رائيـ كجمع مناقشتيـ تمت
 ميػػارات  مػػ  اشػػتممت إذ المحتػػكل تحميػػؿ أداة الءاحػػث اسػػتخدـ الدراسػػة ىػػدؼ كلتحبيػػؽ

الءاحػػػػث  اسػػػػتخدـ كمػػػػا ،ساسػػػػياي الماشػػػػر لملػػػػؼ الفراغيػػػػة اليندسػػػػة لكحػػػػدة الءلػػػػرم التفكيػػػػر
 النيائيػة لػكرتيا فػي التحميػؿ أداة تككنػت كقػد مئكيػة، كنسػب تكرارات مف اإلحلائية ايساليب

 . المممكمات تحميؿ المممكمات، تفسير المممكمات، تمثيؿ: كىي ميارات ث ث مف
 كحػػػدة فػػػي تكافرىػػػا الكاجػػػب الءلػػػرم التفكيػػػر ميػػػارات قائمػػػة إلػػػ  الدراسػػػة تكلػػػمت كقػػػد
 الميػارات، ىػذه تػكافر نسػب تػدني إلػ  تكلػمت كمػا ،ساسياي الماشر لملؼ الفراغية اليندسة

 . الءلرم التفكير ءميارات مثرلن  الفراغية لميندسة محتكل كلع إل  ساقيا مما

 :((Lee & Bednarz, 2009 كبيدنرز لي دارسة -8
  مػػػػ  افيػػػػةر الج  المممكمػػػػات نظػػػػـ تػػػػأثير مػػػػدل ػػػػف  الكشػػػػؼ إلػػػػ  الدارسػػػػة ىػػػػذه تىػػػػدف
 اتر ميػػػػػػػا اختءػػػػػػػار ءإ ػػػػػػػداد الءاحثػػػػػػػاف قػػػػػػػاـ كلبػػػػػػػد ، الجاممػػػػػػػة طػػػػػػػ ب لػػػػػػػدل المكػػػػػػػاني التفكيػػػػػػػر
(  85 تككنػػػػػت مػػػػػف )  ينػػػػػة  مػػػػػ  التجريءػػػػػي المػػػػػنيجفػػػػػي ذلػػػػػؾ  سػػػػػتخدماكا المكػػػػػاني التفكيػػػػػر
  مػػػػ  افيػػػػةر الج  المممكمػػػػات نظػػػػـ  ميػػػػةاف الدارسػػػػة تثءتػػػػأ كقػػػػد ، الجاممػػػػة طػػػػ ب مػػػػف طالءػػػػا
 زيػػػػػادة فػػػػػي سػػػػػاىـ افيػػػػػةر الج  المممكمػػػػػات نظػػػػػـ اسػػػػػتخداـ أف كمػػػػػا ، المكػػػػػاني التفكيػػػػػر اتر ميػػػػػا
 اسػػػػتخداـ ءػػػػيف   قػػػػة كجػػػػكد  ػػػػدـ كمػػػػا أثءتػػػػت الدراسػػػػة المكػػػػاني، التفكيػػػػر  مػػػػ  الطػػػػ ب قػػػػدرة
 أك الجػػػػػػػػنس اتلمت يػػػػػػػػر  تمػػػػػػػػزل المكػػػػػػػػاني التفكيػػػػػػػػر اتر كميػػػػػػػػا ، افيػػػػػػػػةر الج  المممكمػػػػػػػػات نظػػػػػػػػـ

 . ايكاديمي التخلص
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  (:2006) ميدم دراسة -9
 التفكيػػر  مػػ  تمميميػػو ءرمجيػػات اسػػتخداـ فا ميػػة  مػػ  التمػػرؼ إلػػ  الدراسػػة ىػػذه ىػػدفت

 . شر الحادم اللؼ طالءات لدل التكنكلكجيا في كالتحليؿ الءلرم

( 83مككنػة مػف )  ينػة  مػ  التجريءػي المػنيج الءاحػث اسػتخدـ دراسػةال أىػداؼ كلتحبيػؽ
 الثانكيػػة قاسػػـ كفػػر مدرسػػة مػػف يةنسػػاناإل الممػػكـ فػػرع  شػػر الحػػادم اللػػؼ طالءػػات مػػفطالءػػة 
 تـ كلبد ،ـ(2006-2005ءمخيـ الشاطئ في الفلؿ الدراسي الثاني مف الماـ الدراسي) لمءنات
 "لػػػاءطة" كالثانيػػػة ( طالءػػػة،41تككنػػػت مػػػف ) "تجريءيػػػة" ايكلػػػ  مجمػػػك تيف إلػػػ  المينػػػة تبسػػػيـ

اآلخػػػر ك  الءلػػػرم تفكيػػػرلم ف أحػػػدىمااختءػػػاري الءاحػػػث اسػػػتخدـ كقػػػد ،( طالءػػػة42تككنػػػت مػػػف )
كءمػػد جمػػع النتػػائج اسػػتخدـ الءاحػػث مجمك ػػة مػػف ايسػػاليب اإلحلػػائية تمثمػػت فػػي:  متحلػػيؿ،ل

كتكلػػمت  اختءػػار )ت( لمينتػػيف مسػػتبمتيف، كممامػػؿ ارتءػػاط ءيرسػػكف، كممادلػػة الكسػػب لػػء ؾ. 
كزيػػػادة  الءلػػػرم التفكيػػػر ميػػػارات تنميػػػة فػػػية فا ميػػػ ليػػػا التممميػػػة الءرمجيػػػات  الدراسػػػة إلػػػ  أف

 . شر الحادم اللؼ طالءات لدل التكنكلكجيا في التحليؿ

 ( :2001دراسة عفانة ) -10
 حػػؿ  مػػ  البػػدرة تنميػػة فػػي الءلػػرم المػػدخؿ أثػػر  ػػف الكشػػؼ إلػػ  الدراسػػة ىػػذه ىػػدفت

 كلػع إلػ  الدراسػة ىػذه ىدفت كما ،ء زة  ساسياي الثامف اللؼ طمءة لدل الريالية المسائؿ
 فػػي ءلػػرينا التفكيػػر  مػػ  المتمممػػيف لمسػػا دة الءلػػرم المػػدخؿ  مػػ  تبػػكـ تدريسػػية اسػػتراتيجية
 .الريالية المسائؿ

 .لػاءطةخػرل كاي تجريءيةأحدىما  إل  مجمك تيفكلبد قاـ الءاحث ءتبسيـ  ينة الدراسة 
 مػػػف الدراسػػػة  ينػػػة تككنػػػت كقػػػد .دراسػػػتو فػػػركض الختءػػػار التجريءػػػي المػػػنيج الءاحػػػث اسػػػتخداـك 
 كطالءػة، ان طالءػ( ٤ْ) مػف مككنػة تجريءيػة إحداىما مجمك تيف إل  تمى سً قي  كطالءة ان طالء( ٨ُُ)

 .كطالءة ان طالء( ٨٨) مف تككنت لاءطة كايخرل
 حػؿ  مػ  البػدرة لبياس اختءار: ىمالتحبيؽ أىداؼ الدراسة، ك  أداتيف ءإ دادكقاـ الءاحث 

 فػي تدريسػية كاستراتيجية الءلرم المدخؿ استخداـ كيفية يءيف لممممـ كدليؿ الريالية، المسائؿ
  .الرياليات تمميـ

  م  البدرة في ان إحلائي دالة فركؽ كجكد ىي الءاحث إلييا تكلؿ التي النتائج أىـ كمف
 التجريءيػػة المجمك ػػة للػػالح كاللػػاءطة التجريءيػػة المجمك ػػة طمءػػة ءػػيف الريالػػية المسػػائؿ حػػؿ
.الءلرم المدخؿ ءاستراتيجية درست التي
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 :ذعمْة انثاحس عهَ دساصاخ احملٌس انصانس 
 :الدراسات أىداؼ -1

تنك ػػػػػػت أىػػػػػػداؼ الدراسػػػػػػات فػػػػػػي ىػػػػػػذا المحػػػػػػكر فكػػػػػػاف تنميػػػػػػة التفكيػػػػػػر الءلػػػػػػرم ءاسػػػػػػتخداـ 
طافش، (، كدراسة )2012االستراتيجيات التمميمية كالءرامج المحكسءة ىك اليدؼ لدراسة )الكحمكت، 

فيمػػػا  (.2006يػػػدم،كدراسػػػة )م (Lee&Bednarz,2009) كدراسػػػة (،2010كدراسػػػة )جءػػػر،(، 2011
اسػتخدمت دراسػات أخػػرل فػي ىػذا المحػػكر التفكيػر الءلػرم كاسػػتراتيجياتو لتنميػة الميػارات المتنك ػػة 

 ،(Genovesi, 2011)  كدراسػة،  (Haciomeroglu & Chicken, 2012)فػي ءمػض الدراسػات كدراسػة
( التػػي ىػػدفت إلػػ  الكشػػؼ  ػػف أثػػر المػػدخؿ الءلػػرم فػػي تنميػػة البػػدرة  مػػ  2001كدراسػػة ) فانػػة، 

فبػػد ىػػدفت إلػػ  الكشػػؼ  ػػف ميػػارات التفكيػػر (Dilek, 2010)  أمػػا دراسػػة حػػؿ المسػػألة الريالػػية.
( إلػػ  إثػػرار محتػػكل كحػػدة اليندسػػة 2010كقػػد ىػػدفت دراسػػة )شػػمث، التػػي يمتمكيػػا الطمءػػة. الءلػػرم
 في لكر ميارات التفكير الءلرم. ساسيلملؼ الماشر اي الفراغية

 :اآلتي يتضح ،لثالثا المحكر دراسات أىداؼ عمى االطالع بعد
زئيػػػػػان، كدراسػػػػػة  اتفبػػػػػت الدراسػػػػػة الحاليػػػػػة مػػػػػع ءمػػػػػض دراسػػػػػات المحػػػػػكر الثالػػػػػث فػػػػػي ىػػػػػدفيا جي

(، كدراسػػػػػػػػػػػػػػػػة 2010(، كدراسػػػػػػػػػػػػػػػػة )جءػػػػػػػػػػػػػػػػر،2011(، كدراسػػػػػػػػػػػػػػػػة )طػػػػػػػػػػػػػػػػافش، 2012)الكحمػػػػػػػػػػػػػػػػكت،
(Lee&Bednarz,2009) ،،ميارات تنمية فبد ىدفت جميع ىذه الدراسات إل   (2006كدراسة )ميدم

كمػا  الءػرامج المحكسػءة تنميتػو ءاسػتخداـ أحػد كأاستخداـ االسػتراتيجيات التمميميػة، التفكير الءلرم ء
( كالتي تتفؽ مع ىذه الدراسػة ءدرجػة كءيػرة مػف حيػث اسػتخداـ أحػد ءػرامج 2006)ميدم،  في دراسة

التممػػػػيـ اإللكتركنػػػػي فػػػػي تنميػػػػة ميػػػػارات التفكيػػػػر الءلػػػػرم مػػػػع كجػػػػكد اخت فػػػػات فػػػػي نػػػػكع الءرنػػػػامج 
 .ات في ىذا المحكرأدكات الدراسالتمبيب  م  المحكسب سيتـ تكليحيا في 

 :كعيناتيا الدراسات مجتمعات -2
 (Dilek, 2010) أجريػػت دراسػػةتنك ػػت مجتممػػات الدراسػػات ك يناتيػػا فػػي ىػػذا المحػػكر حيػػث 

(، كدراسػػػػػػة 2011أجريػػػػػػت دراسػػػػػػة )طػػػػػػافش،ة. ءينمػػػػػػا ساسػػػػػػي مػػػػػػ   ينػػػػػػة مػػػػػػف طمءػػػػػػة المرحمػػػػػػة اي
 مػػ   ينػػة مػػف طمءػػة المرحمػػة ( 2001،  فانػػة، كدراسػػة )(2010(، كدراسػػة )شػػمث، 2010)جءػػر،

 (Haciomeroglu & Chicken, 2012)(، كدراسػة2012)الكحمػكت، جريت دراسة كأ ة المميا.ساسياي

 & Lee  ءينمػػا أجريػػت دراسػػة مءػػة المرحمػػة الثانكيػػة. مػػ   ينػػة مػػف ط( 2006، كدراسػػة )ميػػدم، 

Bednarz, 2009)) .جريػت دراسػة فيمػا أ  مػ   ينػة مػف طمءػة أحػدل الجاممػات(Genovesi, 2011) 
  م   ينة مف زكار أحد المتاحؼ.
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 :اآلتي يتضح ،كعيناتيا الثالث المحكر دراسات مجتمعات عمى االطالع بعد
 نػػكع المينػػة ءاسػػتثنار دراسػػة مػػف حيػػثلػػـ تتفػػؽ ىػػذه الدراسػػة مػػع أم مػػف دراسػػات ىػػذا المحػػكر 

(Dilek,2010) ة مثمما أجريػت ىػذه الدراسػة  مػ  ساسيكالتي أجريت  م   ينة مف طمءة المرحمة اي
كالتي تككنت في ىػذه الدراسػة مػف الطػ ب فبػط،  كلكف ءاخت ؼ جنس أفراد المينة نفس نكع المينة،
 تككنت مف الط ب كالطالءات. (Dilek,2010)ءينما في دراسة 

 :الدراسة منيج حيث مف -3
 استخدمت جميع الدراسات في ىذا المحكر المنيج الءحثي التجريءي ءاستثنار دراسة

(Dilek,2010)كدراسة ، (Genovesi, 2011)،  المنيج الكلفي افاستخدـ فييا الءاحثالتي ك. 
، (Dilek,2010)كتتفػػؽ الدراسػػة الحاليػػة مػػع جميػػع الدراسػػات فػػي ىػػذا المحػػكر ءاسػػتثنار دراسػػة 

 .(Genovesi, 2011)كدراسة 
 :المستخدمة الدراسة أدكات حيث مف -4

اسػػتخدمت جميػػع الدراسػػات التػػي ىػػدفت إلػػ  تنميػػة ميػػارات التفكيػػر الءلػػرم فػػي ىػػذا المحػػكر 
نفػػس ايداة أال كىػػي اختءػػار ميػػارات التفكيػػر الءلػػرم كذلػػؾ لبيػػاس مبػػدار اكتسػػاب الطمءػػة لميػػارات 

ت أما الدراسػات التػي اسػتخدم مستبمة.المت يرات الالتفكير الءلرم ءمد الممالجة التجريءية ءاستخداـ 
مخللػػة لبيػػاس أثػػر كفا ميػػة اسػػتراتيجيات التفكيػػر الءلػػرم كمت يػػر مسػػتبؿ فبػػد اسػػتخدمت أدكات 

 ،(Haciomeroglu & Chicken, 2012)تممػػؾ االسػػتراتيجيات كاختءػػار ايدار الريالػػي فػػي دراسػػة 
اسػتخدمت  ءينمػا . (2001) فانػة، دراسػةكما فػي  كاختءار لبياس البدرة  م  حؿ المسائؿ الريالية
أدكات (Genovesi,2011) ، كدراسػػػة (Dilek,2010)الدراسػػػات الكلػػػفية فػػػي ىػػػذا المحػػػكر كدراسػػػة 

 مخلص منيا: االستءانات، كالم حظة، كمجمك ات النباش الءؤرية.
 :اآلتي يتضح ،الثالث المحكر دراسات أدكات عمى االطالع بعد

ميارات التفكيػر الءلػرم فػي اتفبت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات التي ىدفت إل  تنمية 
ىذا المحكر كقياس مبدار اكتساب الطمءة ليذه الميارات مف خػ ؿ اسػتخداـ اختءػار ميػارات التفكيػر 

  الءلرم ءمد  مميات الممالجة التجريءية ءاستخداـ مت يرات مستبمة متنك ة.
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 :  انضاتمح انذساصاخانرعمْة انعاو عهَ 
محػػكر  ث ثػػة محػػاكر تمثمػػت فػػي إلػػ ءمػػد تنػػاكؿ الءاحػػث لمدراسػػات السػػاءبة كالتػػي قسػػميا 

 التفػػػا مي الكتػػػاب تناكلػػػت التػػػي الدراسػػػاتكمحػػػكر  اإللكتركنػػػي، التممػػػيـالدراسػػػات التػػػي تناكلػػػت 
الءلػرم، رأل الءاحػث فػي ىػذه الدراسػات مػا  التفكيػر تناكلت التي الدراساتكمحكر  المحكسب،

 يمي:
ـ الدراسػػػػات السػػػػاءبة فػػػػي المحػػػػاكر الث ثػػػػة ليػػػػذه الدراسػػػػة  مػػػػ  اسػػػػتخداـ المػػػػنيج اتفبػػػػت ممظػػػػ -1

التجريءي، كىذا يتفػؽ أيلػان مػع اسػتخداـ الءاحػث فػي ىػذه الدراسػة لػنفس المػنيج الءحثػي، حيػث 
درسػت المجمك ػة التجريءيػػة ءاسػتخداـ الكتػاب التفػػا مي المحكسػب أمػا المجمك ػػة اللػاءطة فبػػد 

 الكرقي المطءكع.درست ءاستخداـ الكتاب 
، ممػػيـفػػي  مميػػة الت ءػػرامج التممػػيـ اإللكتركنػػيممرفػػة فا ميػػة  إلػػ ىػػدفت دراسػػات المحػػكر ايكؿ  -2

 دراسػػػػػػة فأكليػػػػػػا مختمفػػػػػػة، أمػػػػػػاكففػػػػػػي ك بارءػػػػػػة مت زمنيػػػػػػو فتػػػػػػرات أجريػػػػػػت فػػػػػػي الدراسػػػػػػات ىػػػػػػذهك 
(Gonzalz&Birch,2000) الدراسػػػػػات ممظػػػػػـ تكانػػػػػقػػػػػد ك ، (2012)الحسػػػػػنات، دراسػػػػػة كأخرىػػػػػا 

 الحاسػكب ءاسػتخداـ االىتمػاـ تزايػد  مػي كالػح ءشكؿ يدؿ مما المبديف ايخيريف في كايءحاث
 .التمميـ في

، يتلػػػػح أف جميػػػػع  لكتركنػػػػيدراسػػػػات المحػػػػكر الثػػػػاني كالػػػػذم يتممػػػػؽ ءالكتػػػػاب اإل ءػػػػالنظر إلػػػػ  -3
حداثػػة جريػػت فػػي اي ػػكاـ الث ثػػة ايخيػػرة، كىػػذا يػػدؿ  مػػ  المتممبػػة ءيػػذا المكلػػكع أالدراسػػات 
ة غيػػػر إلكتركنيػػػجريػػػت ءاسػػػتخداـ كتػػػب أف جميػػػع ىػػػذه الدراسػػػات أ،  مػػػ  الػػػرغـ مػػػف المكلػػػكع
 ةإلكتركنيػءػان ثكف كيتكالتػي اسػتخدـ فييػا الءػاح ،(Huang &Et al.,2012)، ءاستثنار دراسة تفا مية

 . نلية أك نلية ملكرة
كشػػػػػفت دراسػػػػػات المحػػػػػكر الثػػػػػػاني كالتػػػػػي جميميػػػػػا مػػػػػف الدراسػػػػػػات ايجنءيػػػػػة ءاسػػػػػتثنار دراسػػػػػػة  -4

 . (  ف  دـ كجكد دراسات  رءية تتناكؿ الكتاب اإللكتركني2009)الممرم،
تػػػػـ الػػػػذم  الكتػػػػاب اإللكتركنػػػػيءنك يػػػػة  الثػػػػاني ػػػػف دراسػػػػات المحػػػػكر الحاليػػػػة تميػػػػزت الدراسػػػػة  -5

 ،تفػػا ميإلكتركنػػي  فػػي الدراسػػة، فالكتػػاب اإللكتركنػػي الميسػػتىخدىـ ىػػك كتػػابكتطءيبػػو اسػػتخدامو 
، ءاسػتثنار دراسػة المػادم الكتػاب اإللكتركنػيالتفا مي يختمؼ ءدرجة كءيرة  ػف  لكتابف اأحيث 

(Huang &Et al.,2012)  كالتػػي كػػاف اليػػدؼ مػػف اسػػتخداـ الكتػػاب اإللكتركنػػي فييػػا ىػػك تنميػػة
ككشفت  ف  دـ كجكد فركؽ ذات داللة إحلائية  ند تمزل ميارات البرارة لدل  ينة الدراسة 

الدراسػػة الحاليػػة اختمفػػت  قػػدك ركنػػي التفػػا مي فػػي تنميػػة ميػػارات البػػرارة، السػػتخداـ الكتػػاب اإللكت
في المت ير التاءع المراد تحسػينو ءمػد الممالجػة التجريءيػة،   (Huang &Et al.,2012) ف دراسة 
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داللػػة  فػػي النتػػائج، فمبػػد كشػػفت الدراسػػة الحاليػػة  ػػف كجػػكد فػػركؽ ذاتكمػػا اختمفػػت الدراسػػتاف 
الكتػػػاب التفػػػا مي المحكسػػػب )اإللكتركنػػػي( فػػػي تنميػػػة ميػػػارات التفكيػػػر إحلػػائية  نػػػد اسػػػتخداـ 

 .الءلرم

 يذٍ اصرفادج انذساصح احلانْح ين انذساصاخ انضاتمح:
تمػػددت اسػػتفادات الءاحػػث مػػف الدراسػػات السػػاءبة التػػي قػػاـ ءػػاالط ع  مييػػا قءػػؿ الءػػدر ءػػإجرار 

 ىذه الدراسة، كالتي كاف منيا:
 مناسب ليذه الدراسة، كىك التلميـ الذم يتككف مػف مجمػك تيف اختيار التلميـ التجريءي ال

 ءمدم(. -تجريءية كلاءطة ءاختءاريف )قءمي
 .التمرؼ  م  طريبة إ داد اختءار ميارات التفكير الءلرم 
 .اختيار ايساليب اإلحلائية المناسءة 
 .مبارنة نتائج الدراسة الحالية ءنتائج الدراسات الساءبة 
  التفا مي المحكسب ءاتءاع الخطكات اللحيحة لذلؾ.ءنار الكتاب 
 الكتب كالمج ت المممية المراجع التي يمكف أف تخدـ ىذه الدراسة كتثرييا. مرؼ  م تال 
 جو مسارىا كيكمؿ كيك طار النظرم لمدراسات الساءبة ءما يد ـ ىذه الدراسة الستفادة مف اإلا

.ما ءدأه ايخركف
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 انفصم انشاتع

  انطشّمح ًاإلظشاءاخ  
التي اتءميا في ىذه الدراسة ، ءدرن ءالمنيج الءحثي  جرارات اإليتناكؿ الءاحث في ىذا الفلؿ 

كأدكات الدراسة ككيفيػة ءنائيػا كالتحبػؽ ككيفية اختيارىا،  كمجتمع الدراسة ك ينتياالميتءع في الدراسة، 
النتػائج كتحميميػا، كفيمػا يمػي تفلػيؿ  إلػ لمءيانػات كلػكالن  الممالجة اإلحلائيةك ، مف لدقيا كثءاتيا

 ذلؾ:

 انذساصح:ينيط أًلا: 
 لتحبيؽ أىداؼ الدراسة:استخدـ الءاحث ك 

 المنيج الكصفي : -1
التفػػا مي المحكسػػب  التكنكلكجيػػا" مػػف كتػػاب الحاسػػكب" راءمػػةقػػاـ الءاحػػث ءتحميػػؿ الكحػػدة ال

 . ميارات التفكير الءلرم منيا، كذلؾ الستخراج  ساسياي الخامسلملؼ 
 التجريبي:المنيج  -2

 المتكػافئتيف،المجمػك تيف اللػاءطة كالتجريءيػة التجريءي ذم تلميـ ال الءاحث طريبةكاتءع 
 الدراسة:جرل تطءيبو في  الذميكلح التلميـ  (4-1)كالشكؿ 

 
 االختبار البعدم المعالجة     االختبار القبمي   المجمكعة        

 2س  1ـ  1س       أ        
 عينة الدراسة   

 2س  2ـ  1س             ب          
 مركر الزمف

 الذم استخدمو الباحث في الدراسة:التصميـ التجريبي (4-1الشكؿ )
 

الكتػػػاب التفػػػا مي أخلػػػع الءاحػػػث المت يػػػر المسػػػتبؿ فػػػي ىػػػذه الدراسػػػة كىػػػك "  كقػػػد
لبيػػػاس أثػػػره  مػػػ   ، كذلػػػؾ  لمتجرءػػػة  ذم قػػػاـ الءاحػػػث ءتلػػػميمو كءرمجتػػػو" كالػػػ المحكسػػػب

فػي  ساسياي خامس" لدل ط ب اللؼ ال الءلرمميارات التفكير المت ير التاءع كىك " 
 . التكنكلكجيا
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 :  انذساصح:جمرًع شانْاا
التاءمػة لػكزارة فػي المػدارس  ساسياي خامسككف مجتمع الدراسة مف جميع ط ب اللؼ اليت

في الفلؿ الدراسي الثػاني  تكنكلكجيافي محافظة شماؿ غزة ، كالذيف يدرسكف مادة الالترءية كالتمميـ 
  .( سنة 11 – 10ـ ، كالذيف تتراكح أ مارىـ ما ءيف )  2013/  2012الدراسي  لمماـ

 :  عْنح انذساصح :شانصاا
كىػػ  أرءػػع شيػػمب مػػف طػػ ب   شػػكائية لمتطءيػػؽ ءطريبػػة خلػػمت التػػي المينػػة الءاحػػث اختػػار

لمءنػػيف ، كاختػار الءاحػػث ىػذه المدرسػػة " ب" ةساسػياي الىيػا ءيػػت ءمدرسػة ساسػػياللػؼ الخػامس اي
 المدرسة. ىذه لتسييؿ إجرارات الءحث نظران لممؿ الءاحث مدرسان في ءطريبة قلدية كذلؾ

 إلػػػػ تبسػػػػيميـ  تػػػػـ ساسػػػػياي الخػػػػامس اللػػػػؼ طػػػػ ب مػػػػف ان طالءػػػػ( 120) المينػػػػة حجػػػػـ ءمػػػػا قػػػػد ك
، اللػػػاءطة( طالءػػػان يمثمػػػكف المجمك ػػػة 60ك) التجريءيػػػة،طالءػػػان يمثمػػػكف المجمك ػػػة  (60):مجمػػػك تيف
 .يكلح تكزيع أفراد  ينة الدراسة( 4-1كالجدكؿ)

 تكزيع أفراد العينة (:4-1جدكؿ رقـ )

 كميالعدد ال العدد المسجؿ المجمكعة الشعبة
 ( 4)  خامسال

 التجريءية
30 

60 
 30 ( 3)  الخامس
 ( 2)  الخامس

 اللاءطة
30 

60 
 30 ( 1)  الخامس

 120 المجمكع

 :  انذساصح: أدًاخساتعاا
التمػػػرؼ  مػػػ  فا ميػػػة اسػػػتخداـ الكتػػػاب التفػػػا مي لتحبيػػػؽ أىػػػداؼ الدراسػػػة كالتػػػي تتمثػػػؿ فػػػي 

 ساسػيلػدل طػ ب اللػؼ الخػامس ايفي التكنكلكجيا تنمية ميارات التفكير الءلرم  فيالمحكسب 
 قاـ الءاحث ءإ داد مجمك ة مف ايدكات كالمكاد التي تحبؽ ذلؾ، كىي :

 أداة تحميؿ المحتكل. -1
  رات التفكير الءلرم.اختءار ميا -2
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 : أداة تحميؿ المحتكل  -1
 فػي التمرؼ  م  فا مية الكتاب التفػا مي المحكسػب كىك لمدراسة ساسياي لتحبيؽ اليدؼ

تنميػة ميػػارات التفكيػر الءلػػرم، كءمػد تحديػػد ميػارات التفكيػػر الءلػرم التػػي أراد الءاحػث تنميتيػػا، 
 كتاب التكنكلكجيا التفا مي المحكسػب لتحديػدكحدة "الحاسكب" مف  محتكل ءتحميؿ الءاحثة قاـ فبد

لخطػػػكات ا حسػػػبكقػػػد قػػػاـ الءاحػػػث ءتحميػػػؿ المحتػػػكل فييػػػا،  المتلػػػمنة ميػػػارات التفكيػػػر الءلػػػرم
 :اآلتية

 اليدؼ مف التحميؿ : - أ
مػف كتػػاب  "الحاسػكب" ةفػي كحػد ميػارات  التفكيػر الءلػرمتحديػد اليػدؼ مػف التحميػؿ ىػك 

 .الذم اقترحو الءاحث ساسياي خامساللملؼ التفا مي المحكسب  التكنكلكجيا
 عينة التحميؿ :   - ب

التفا مي المحكسب الذم اقترحػو  التكنكلكجيامف كتاب  "الحاسكب"كحدة  ينة التحميؿ ىي 
 .الءاحث ليدرس ءو ط ب  ينة الدراسة

 ككحدة لتحميؿ المحتكل.الشكؿ كاللكرة تـ ا تماد  كحدة التحميؿ: -ج
  
 :  فئة التحميؿ -د

 فييػا التحميػؿ كحػدات كلػع يػتـ التػي الثانكيػة أك الرئيسػة المنالػر ؿ:التحميػ ءفئػة كيبلػد
 المحتػكل لػفات مػف لفة كؿ كلع يمكف كالتي غيرىا أك قيـ أك مكلكع أك كممة كانت سكار
 (.62:1987. )طميمة، أساسيا  م  كتلنؼ فييا

 . الدراسة ىذه في لمتحميؿ ميارات التفكير الءلرم كفئات الءاحث كقد حدد
 

 ضكابط عممية التحميؿ:  -ق
 لمكلكؿ الي تحميؿ دقيؽ كلع الءاحث  ددان مف اللكاءط، كىي :

  لميارات التفكير الءلرمتـ التحميؿ في إطار المحتكل المممي، كالتمريؼ اإلجرائي . 
 التفػا مي المحكسػب لملػؼ  التكنكلكجيػا" مف كتػاب الحاسكب"  راءمةالتحميؿ الكحدة ال يتناكؿ

 .الخامس الذم اقترحو الءاحث
 كتدريءات. كأمثمة كلكر كام ن ءما يتلمنو مف أشكاؿ المحتكل إطار في التحميؿ 
  ميػػػارات تػػػـ تحديػػػد اللػػػفحات التػػػي خلػػػمت لممميػػػة التحميػػػؿ فػػػي الكتػػػاب كقرارتيػػػا لتحديػػػد

 راءمة.التي تلمنتيا الكحدة ال التفكير الءلرم
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 التحميؿ:نتائج  -ك
التفػػػا مي المحكسػػػب راءمػػػة "الحاسػػػكب" مػػػف كتػػػاب التكنكلكجيػػػا الكحػػػدة النػػػتج  ػػػف تحميػػػؿ  

، لتفكيػػػػر الءلػػػػرمميػػػػارات اميػػػػارة مػػػػف ( 79) الػػػػذم اقترحػػػػو الءاحػػػػث ساسػػػػيلملػػػػؼ الخػػػػامس اي
 . نتائج التحميؿيكلح  (4-2كالجدكؿ )

 (4-2جدكؿ رقـ )
ميارات التفكير البصرم الناتجة عف تحميؿ محتكل الكحدة الرابعة مف 

 التكنكلكجيا المقرر عمى طالب الصؼ الخامس األساسيكتاب 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 التحميؿ:التحقؽ مف صدؽ كثبات  -ز
 صدؽ التحميؿ: -1

 مػػػػا ايداة تبػػػػيس أف كىػػػػك ، المحتػػػػكل تحميػػػػؿ أداة لػػػػدؽ  مػػػػ  التحميػػػػؿ لػػػػدؽ يمتمػػػػد
 المختلػيفتػـ  ػرض التحميػؿ الػذم قػاـ ءػو الءاحػث  مػ  مجمك ػة مػف لبياسو، كلبػد  كلمت

لمتأكػػد مػػف اللػػدؽ الظػػاىرم لػػألداة، كقػػد أخػػذ  -2ممحػػؽ رقػػـ  -فػػي المنػػاىج كطػػرؽ التػػدريس
 الءاحث  رار المحكميف ءميف اال تءار كتمديؿ ما اتفؽ المحكمكف  م  تمديمو.

 ثبات التحميؿ: -2
 وهمئ: ،الثبئت من نوعين بئستخدام البئحث قئم التحليل ثبئت لمعرفة مدى

 الزمف(:التحميؿ عبر الزمف )االتساؽ عبر  ثبات  

ءيا الءاحػث، حيػث قػاـ كيبلد ءو نسءة االتفاؽ ءيف نتائج  مميات التحميؿ التي قاـ 
 .ءمد أسءك يف مف التحميؿ ايكؿالتحميؿ مرة أخرل   ادثـ أالءاحث ءتحميؿ  ينة الءحث 

 عدد الميارات الميارة ـ
 21 ميارة التعرؼ إلى الشكؿ 1
 14 البصرم التمييز ميارة 2
 9 البصرية المعمكمات تفسير ميارة 3
 8 ميارة إدراؾ العالقة المكانية 4
 7 الشكؿ تحميؿ ميارة 5
 8 البصرمميارة إدراؾ الغمكض كفؾ الخداع  6
 6 ميارة اإلنشاء كالتككيف 7
 6 ميارة استخالص المعاني 8

 79 المجمكع الكمي
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 (         178 :1987: ) طميمة ،(ىكلستي)تـ حساب ممامؿ الثءات ءاستخداـ ممادلة لبد ك 
2 M 

C R = 
N1 + N2 

 حيث:
CR:   ممامؿ ثءات التحميؿ 

M:دد الفئات التي اتفؽ  مييا الءاحثاف  
N1:مجمكع الفئات لممحمؿ ايكؿ 
N2:مجمكع الفئات لممحمؿ الثاني 

 
، يطمئف مرتفعممامؿ ثءات  ككى،  0.936الثءات = ممامؿ كلبد كانت النتيجة أف 

 ( يكلح ذلؾ:4-3، كالجدكؿ ) م  لحة التحميؿ كالثبة ءنتائجوالءاحث 
 
 (4-3جدكؿ رقـ )

 كمعامؿ الثبات عبر الزمفنتائج تحميؿ المحتكل  
  

 

  : ثبات التحميؿ عبر األفراد 
المحمػػػػؿ ايكؿ كيبلػػػػد ءػػػػو مػػػػدل االتفػػػػاؽ ءػػػػيف نتػػػػائج التحميػػػػؿ التػػػػي تكلػػػػؿ إلييػػػػا 

  محمؿ  خر.كءيف نتائج التحميؿ التي تكلؿ إلييا  الءاحث()
 كانػػت كلبػػد،  السػػاءبة (ىكلسػػتي)تػػـ حسػػاب ممامػػؿ الثءػػات ءاسػػتخداـ ممادلػػة لبػػد ك 
 لحة  م  الءاحث يطمئف مرتفع، ثءات ممامؿ كىك ، 0.899=  الثءات ممامؿ أف النتيجة
 (4-4، كالجدكؿ )ءنتائجو كالثبة التحميؿ

 (4-4جدكؿ رقـ )
 كمعامؿ الثبات عبر األفرادنتائج تحميؿ المحتكل 

 
 

 

 معامؿ الثبات نقاط االتفاؽ التحميؿ الثاني التحميؿ األكؿ
79 74 74 0.936 

 الميحمؿ األكؿ
 )الباحث(

 الميحمؿ الثاني
 معامؿ الثبات نقاط االتفاؽ )معمـ آخر(

79 71 71 0.899 
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 التفكير البصرم:اختبار ميارات  -2
 لخطكات التالية:ءاتءاع ا الءلرم التفكير ميارات اختءارقاـ الءاحث ءإ داد 

 تحديد اليدؼ مف االختبار :   - أ
مػدل فا ميػة اسػتخداـ كتػاب التكنكلكجيػا التفػا مي لملػؼ  قياس إل االختءار ىذا ييدؼ 
 في تنمية ميارات التفكير الءلرم. ساسيالخامس اي

 

 :كاختبار الطالب فيياتحديد المكضكعات المراد تدريسيا  - ب
كىػػػ   ساسػػػياختػػػار الءاحػػػث الكحػػػدة الراءمػػػة مػػػف كتػػػاب التكنكلكجيػػػا لملػػػؼ الخػػػامس اي

 .ثـ اختءار الط ب فييا ءمنكاف "الحاسكب" ليتـ تدريسيا ءاستخداـ الكتاب التفا مي المحكسب
 

  المكاصفات:جدكؿ  إعداد - ج
محتػػػػكل الكحػػػػدة الراءمػػػػة "كحػػػػدة الحاسػػػػكب" مػػػػف كتػػػػاب التكنكلكجيػػػػا قػػػػاـ الءاحػػػػث ءتحميػػػػؿ 

ممرفػػة الػػكزف النسػػءي ت ميػػارات التفكيػػر الءلػػرم فييػػا ك التفػػا مي لملػػؼ الخػػامس لرلػػد تكػػرارا
الػػكزف النسػػءي لكػػؿ ميػػارة ءالنسػػءة لمجمػػكع الميػػارات،  مػػ   ، كتػػـ ءنػػار االختءػػار ءنػػارن لكػػؿ ميػػارة
 :يكلح ذلؾ (4-5)كالجدكؿ

(4-5)جدكؿ رقـ   
اختبار ميارات التفكير البصرمجدكؿ مكاصفات    

 
  

النسبي الكزف الميارة ـ  عدد األسئمة 
 10 %27 ميارة التعرؼ إلى الشكؿ 1
 7 %18 البصرم التمييز ميارة 2
 4 %11 البصرية المعمكمات تفسير ميارة 3
 4 %10 العالقة المكانية إدراؾميارة  4
 3 %9 الشكؿ تحميؿ ميارة 5
 4 %10 الغمكض كفؾ الخداع البصرم إدراؾميارة  6
 3 %8 كالتككيف نشاءميارة اإل  7
 3 %8 ميارة استخالص المعاني 8

 38 %100 المجمكع الكمي
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 :  الصكرة األكلية لفقرات االختبارإعداد  - د
فػػي ايدب  مػػ  ءمػػض نمػاذج اختءػػارات ميػػارات التفكيػػر الءلػػرم  ءػػاالط عقػاـ الءاحػػث 

(، 2010كدراسػػة جءػػر) ،(2011) طػػافش كدراسػػة ،(2012) الكحمػػكت فػػي دراسػػة كمػػاالترءػػكم 
فػػي ءنػػار اختءػػار ميػػارات ، كاسػػتفاد منيػػا ( 2006)  ميػػدم (، كدراسػػة2010كدراسػػة الشػػكءكي)

جميػع أسػئمة االختءػار مكلػك ية حيػث أف  ( سػؤاؿ،38كالػذم يتكػكف مػف ) التفكير ليذه الدراسة
 .كاحد فبط منيا لحيح ءدائؿمف نكع االختيار مف متمدد، كلكؿ سؤاؿ أرءمة 

لكػػػؿ سػػػؤاؿ مػػػف أسػػػئمة الءاحػػػث فػػػي تحديػػػد الءػػػدائؿ ايرءمػػػة  كمػػػف المكامػػػؿ التػػػي سػػػا دت
مػػػػف مدرسػػػػيف كمشػػػػرفيف ذكم الخءػػػػرة كالكفػػػػارة ءػػػػاالسػػػػتمانة  ، ك خءػػػػرة الءاحػػػػث السػػػػاءبة االختءػػػػار
فػػي مجػػاؿ الطػ ع  مػػ  ايدب الترءػػكم كالدراسػػات كالءحػكث السػػاءبة ا إلػػ ، ءاإللػػافة الترءػكييف

 .التفكير الءلرم 
 :يميما  لكؿ سؤاؿ اريةيكقد را   الءاحث  ند لياغة الءنكد االخت

 .الس مة الم كية كالمممية 
  مف ال مكض. مكخالك  حك لالك 
  فبرة لمميارة الءلرية التي تبيسيا. انتمار كؿ 
   لممستكل المبمي لمط ب.الءنكد االختيارية مناسءة 
 مػػػػع المبدمػػػة، كأف يكػػػػكف مػػػػف ىػػػذه الءػػػػدائؿ ءػػػديؿ كاحػػػػد فبػػػػط  كتجانسػػػياالءػػػػدائؿ  كلػػػكح

 لحيح.
 م  الكرقة ايكلػ  ل ختءػار، كالتػي احتػكت  مػ  مجمك ة مف التمميمات  كلع الءاحث 

تمميمػات  إلػ ، ءاإللافة المدرسةك  كاللؼ، ،تشمؿ االسـكالتي الءيانات ايكلية لمطالب 
ب  ػػف اليػػدؼ مػػف االختءػػار ك ػػدد ءنػػكده كطريبػػة اإلجاءػػة الػػا  طػػار فكػػرة لمطك االختءػػار 

  ميو.
 مػػ  مجمك ػػة   االختءػػارتػػـ  ػػرض  االختءػػارمػػف الخطػػكات السػػاءبة فػػي إ ػػداد  االنتيػػاركءمػػد 

مف المحكميف المتخلليف في المناىج كطػرؽ التػدريس كتكنكلكجيػا التممػيـ ءيػدؼ أخػذ  رائيػـ فيػو، 
كقاـ الءاحث ءتمديؿ ما اتفؽ المحكمكف  م  تمديمػو لتنػتج اللػكرة النيائيػة الختءػار ميػارات التفكيػر 

 . -6ممحؽ رقـ  –الءلرم 
 التطبيؽ االستطالعي لالختبار: - ق

طءيػػػؽ االختءػػػار  مػػػ   ينػػػة اسػػػتط  ية مػػػف طػػػ ب اللػػػؼ السػػػادس قػػػاـ الءاحػػػث ءت
ة "ب" لمءنػيف، كقػد تككنػت المينػة االسػتط  ية مػف ساسػيمف مدرسػة ءيػت الىيػا اي ساسياي
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مػػػػف الطػػػػ ب الػػػػذيف درسػػػػكا "كحػػػػدة الحاسػػػػكب" فػػػػي السػػػػنة الدراسػػػػية المالػػػػية  ( طالءػػػػان 39)
ـ، كقػد اسػتفاد الءاحػث 5/3/2013ككػاف التطءيػؽ ءتػاريخ  ءاستخداـ الكتاب الكرقي المطءكع،

 :مف ذلؾ في
 .تحديد زمف االختءار 
 .حساب ممام ت اللمكءة كالتمييز 
 االختءار. كثءات التأكد مف لدؽ 

 االختبار:تحديد زمف  - ك
ءاال تمػػػػاد  مػػػػ  التطءيػػػػؽ تػػػػـ حسػػػػاب الػػػػزمف المناسػػػػب إلجاءػػػػة الطػػػػ ب  مػػػػ  االختءػػػػار 

نيػػػػار أكؿ طالػػػػب إيجػػػػاد المتكسػػػػط الحسػػػػاءي لػػػػزمف إمػػػػف خػػػػ ؿ االسػػػػتط  ي ل ختءػػػػار كذلػػػػؾ 
فكػاف  ( دقيبة60نيار  خر طالب ل ختءار كالذم ءما )إ( دقيبة، كزمف 20ل ختءار كالذم ءما )

 ( دقيبة كىك الزمف المناسب إلجاءة االختءار.40ىك ) الحساءي متكسطيما
 
 االختبار:تصحيح  - ز

ءمػػد إجاءػػة طػػ ب المينػػة االسػػتط  ية  مػػ  اختءػػار ميػػارات التفكيػػر الءلػػرم تػػـ تلػػحيح 
ءػيف فػي االختءػار درجة كاحدة لكؿ فبػرة، كتراكحػت درجػات الطػ ب االختءار، حيث حدد الءاحث 

 ( فبرة.38( درجة، كذلؾ يف  دد فبرات االختءار ىي )38ك  0)
 

 االستطالعية:تحميؿ نتائج اختبار العينة  - ح
ءمد تطءيؽ اختءار ميارات التفكير الءلرم  م  المينة االستط  ية، تكلؿ الءاحث ءمد 

ممػػػام ت اللػػػمكءة كالتمييػػػز لفبػػػرات االختءػػػار،  إلػػػ حلػػػائية ر مجمك ػػػة مػػػف الممميػػػات اإلاجػػػر إ
 كلدؽ االختءار كثءاتو كالتي كانت كالتالي:

 

 : االختبار لفقرات الصعكبة تمعامالأكالن: 
حػػػذؼ  إلػػػ ييػػػدؼ الءاحػػػث مػػػف حسػػػاب ممامػػػؿ اللػػػمكءة لكػػػؿ فبػػػرة مػػػف فبػػػرات االختءػػػار 

، كيبػاس ممامػؿ لػمكءة كػؿ  0.80زيػد  ػف يأك  0.20لمكءتيا  ػف  يبؿ ممامؿالفبرات التي 
كيحسػب ءالممادلػة ، فبرة ءالنسءة المئكية لمدد الط ب الذيف أجاءكا  ف ىذه الفبػرة إجاءػةن خاطئػةن 

 :(170، ص  2008، أءك دقة لية )التا
 

 معامؿ الصعكبة لمفقرة  =
 عدد الذيف أجابكا عف السؤاؿ إجابة خاطئة 

 عدد المفحكصيف أك عدد الذيف حاكلكا اإلجابة عف السؤاؿ 
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يءػػػيف ممػػػام ت اللػػػمكءة لكػػػؿ فبػػػرة مػػػف فبػػػرات اختءػػػار ميػػػارات التفكيػػػر  (4-6كالجػػػدكؿ )
 الءلرم.

 (4-6جدكؿ )
 فقرة مف فقرات االختبارمعامالت الصعكبة لكؿ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
مف فبرات االختءار كانت  فبراتلكؿ ممام ت اللمكءة يتلح مف الجدكؿ الساءؽ أف 

ءحيػػػث شػػػممت جميػػػع ( 0.80 – 0.20)مػػػا ءػػػيف ممػػػام ت اللػػػمكءة  تتراكحػػػقػػػد ، ك مناسػػػءة
مػػػف ءػػػيف مسػػػتكيات اللػػػمكءة لفبػػػرات  مسػػػتكيات اللػػػمكءة، كيمتءػػػر ىػػػذا التكزيػػػع ىػػػك ايمثػػػؿ

 . (268:2000)  ـ،االختءار. 
 مبءكلة.االختءار فبرات فإف جميع  لذلؾ( ك 0.44امؿ اللمكءة ل ختءار ككؿ )ككاف مم

 : تمييز لفقرات االختبارال تمعامالثانيان: 
قيػػاس الفػركؽ الفرديػػة ءكاسػػطة  إمكانيػػةمػدل ىػػك  لفبػرات االختءػػارييبلػد ءممامػػؿ التمييػػز 

، كيمكػػف ايجػػاد ممامػػؿ تمييػػز مفػػردة اختءاريػػة ممينػػة ءطػػرح  ػػدد أفػػراد مفػػردات ىػػذا االختءػػار 
المجمك ة الدنيا الذيف اجاءكا اجاءة لحيحة  ف المفردة مف  دد أفراد المجمك ػة المميػا الػذيف 

 . (277:2000)  ـ،جاءة لحيحة  ف ىذه المفردة أجاءكا إ

 الصعكبةمعامؿ   ـ الصعكبةمعامؿ  ـ الصعكبةمعامؿ  ـ
1 0.31 14 0.21 27 0.33 
2 0.79 15 0.77 28 0.56 
3 0.74 16 0.28 29 0.62 
4 0.46 17 0.31 30 0.33 
5 0.74 18 0.56 31 0.28 
6 0.49 19 0.23 32 0.46 
7 0.38 20 0.36 33 0.44 
8 0.31 21 0.41 34 0.79 
9 0.28 22 0.74 35 0.31 
10 0.46 23 0.26 36 0.67 
11 0.72 24 0.38 37 0.56 
12 0.23 25 0.31 38 0.23 
13 0.31 26 0.23  
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حػػػذؼ  إلػػػ ييػػػدؼ الءاحػػػث مػػػف حسػػػاب ممامػػػؿ التمييػػػز لكػػػؿ فبػػػرة مػػػف فبػػػرات االختءػػػار ك 
 ،  0.80زيد  ف يأك  0.20 ف  ممامؿ تمييزىابؿ يالفبرات التي 

مجمػك تيف  إلػ تػـ تبسػيـ الطػ ب فبػرة مػف فبػرات االختءػار  كإليجاد ممامؿ التمييز لكؿ 
% مػػف مجمػػكع الطػػ ب ، كىػػـ الطػػ ب الػػذيف حلػػمكا  مػػ  أ مػػ   27مجمك ػػة  ميػػا لػػمت 

% مػػف مجمػػكع الطػػ ب الػػذيف حلػػمكا  مػػ   27ختءػػار ، كمجمك ػػة دنيػػا لػػمت االدرجػػات 
 .الءان ط 11أدن  درجات االختءار ، كقد ءما  دد ط ب كؿ مجمك ة 

 ءالممادلة التالية:ممامؿ تمييز الفبرة كيحسب 

  =معامؿ التمييز
 عدد اإلجابات الصحيحة في المجمكعة الدنيا –عدد اإلجابات الصحيحة في المجمكعة العميا 

 نصؼ عدد األفراد في المجمكعتيف

 ذلؾ:يكلح  (4-7)كالجدكؿ 
 معامالت التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار: (4-7جدكؿ )

 

 

 

 

 

 تكانػت مناسػءة كتراكحػلجميػع الفبػرات ممام ت التمييػز  أف (4-7)يتلح مف الجدكؿ 
فػػإف  لػػذلؾك  ،(0.56)( كقػػد كػػاف متكسػػط ممامػػؿ تمييػػز االختءػػار ككػػؿ 0.73-0.36مػػا ءػػيف )

 مبءكلة.جميع الفبرات 

 التمييزمعامؿ  ـ تمييزمعامؿ ال ـ تمييزمعامؿ ال ـ
1 0.36 14 0.36 27 0.64 
2 0.55 15 0.45 28 0.45 
3 0.45 16 0.73 29 0.64 
4 0.64 17 0.73 30 0.55 
5 0.27 18 0.36 31 0.73 
6 0.73 19 0.36 32 0.64 
7 0.73 20 0.55 33 0.64 
8 0.64 21 0.64 34 0.36 
9 0.55 22 0.55 35 0.73 
10 0.64 23 0.36 36 0.64 
11 0.55 24 0.55 37 0.73 
12 0.64 25 0.45 38 0.55 
13 0.64 26 0.55  
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االختبار :صدؽ ثالثان:   
ىػك "أف يبػيس االختءػار مػا أي ػد لبياسػو،  لدؽ االختءار( أف 335: 2002) كرى  كدةذى 

ءطػػػريبتيف، الءاحػػػث مػػػف لػػدؽ االختءػػػار  ؽى حبىػػكلبػػػد تى  أك يحبػػؽ ال ػػػرض الػػذم أي ػػػد مػػػف أجمػػو"،
 كىما:

 المحكميف:صدؽ  - أ
مرلػو قػاـ ءثـ  إ داد اختءار ميارات التفكير الءلرم في لكرتو ايكلية،قاـ الءاحث ء

 كمػف مف ذكم االختلاص في مجػاؿ المنػاىج كطػرؽ التػدريس، م  مجمك ة مف المحكميف 
 فػي مجمك ػة مػف النبػاط رائيػـ كم حظػاتيـ  كتـ أخػذذكم الخءرة  التكنكلكجيامشرفي كممممي 

، كمدل انتمار فبػرات االختءػار الس مة الم كية كالمفظية لفبرات االختءار كالتي كاف مف أىميا
"الحاسػػػكب"، كقػػػد تػػػـ   لميػػػارات التفكيػػػر الءلػػػرم، كمػػػدل شػػػمكلية االختءػػػار لمكحػػػدة الدراسػػػية

 كتكلياتيـ. التمديؿ ءنارن  م   رار المحكميف
 

 :صدؽ االتساؽ الداخمي - ب
ءمػػػد تطءيػػػؽ االختءػػػار  مػػػ  المينػػػة االسػػػتط  ية جػػػرل التحبػػػؽ مػػػف لػػػدؽ االختءػػػار 

 مػف فبػرات ل ختءػار كؿ فبرةءيف  ءيرسكف طقاـ الءاحث ءحساب ممامؿ ارتء حيثحلائيان، إ
، كالػذم (4-8الجػدكؿ ) فػيذلػؾ يظيػر ك  ،الءلػرم التفكيػر ميػارات الختءػار الكميػة كالدرجػة

 داالن  ارتءاطػػػػان  ل ختءػػػار الكميػػػة الدرجػػػة مػػػع مرتءطػػػة االختءػػػار فبػػػرات جميػػػع يتلػػػح منػػػو أف
 ( . 0.05)ك( 0.01) داللة مستكل  ند إحلائية
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 (4-8جدكؿ رقـ )
 ميارات التفكير البصرممعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية الختبار 

ؤاؿ
لس
ـ ا
رق

 

معامؿ 
 االرتباط

مستكل 
 الداللة

(1-tailed) ؤاؿ
لس
ـ ا
رق

 

معامؿ 
 االرتباط

مستكل 
 الداللة

(1-tailed) 

 رقـ
ؤاؿ
لس
ا

 

معامؿ 
 االرتباط

مستكل 
 الداللة

(1-tailed) 
1 0.339 0.05 14 0.389 0.01 27 0.544 0.01 
2 0.488 0.01 15 0.474 0.01 28 0.440 0.01 
3 0.476 0.01 16 0.646 0.01 29 0.469 0.01 
4 0.450 0.01 17 0.707 0.01 30 0.402 0.01 
5 0.362 0.05 18 0.511 0.01 31 0.685 0.01 
6 0.526 0.01 19 0.332 0.05 32 0.456 0.01 
7 0.548 0.01 20 0.457 0.01 33 0.487 0.01 
8 0.491 0.01 21 0.508 0.01 34 0.322 0.05 
9 0.496 0.01 22 0.523 0.01 35 0.808 0.01 
10 0.433 0.01 23 0.382 0.01 36 0.685 0.01 
11 0.434 0.01 24 0.446 0.01 37 0.471 0.01 
12 0.555 0.01 25 0.358 0.05 38 0.691 0.01 
13 0.523 0.01 26 0.534 0.01  

 الكميػػػة الدرجػػػة مػػػع مرتءطػػػة االختءػػػار فبػػػرات جميػػػع أف( 4-8) الجػػػدكؿ مػػػف يتلػػػح
 . (1015)ك( 1011) داللة مستكل  ند إحلائية داالن  ارتءاطان  ل ختءار

  االختبار:ثبات رابعان: 
 قاـ الءاحث، حيث التجزئة النلفيةطريبة  ءاستخداـقاـ الءاحث ءحساب ممامؿ الثءات 

ذات ايرقػػػػاـ  الفبػػػراتذات ايرقػػػاـ الفرديػػػػة، ك  الفبػػػراتجػػػػزئيف :  إلػػػ تجزئػػػة فبػػػرات االختءػػػػار ء
ءيف النلػؼ ايكؿ ( spss) ءرنامج ءاستخداـ  (ءيرسكف) ـ حساب ممامؿ ارتءاط كت، الزكجية

كالػذم تمثمػو الفبػػرات  كالنلػؼ الثػاني مػف االختءػاركالػذم تمثمػو الفبػرات الفرديػة مػف االختءػار 
 سيءرماف)ممامؿ االرتءاط ءممادلة لتلحيح الكءمد  ،( 0.875)  الزكجية فكاف ممامؿ الثءات

 (.0.933)كاف ممامؿ الثءات  (ءراكف -
تطمػػػئف ك  اليػػػة  لحسػػػاب الثءػػات أف قيمػػػة ممامػػػؿ الثءػػاتة السػػػاءب ةالطريبػػيتلػػح مػػػف ك 
 .لحة اجرارات الدراسة إل الءاحث 
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إل  االختءار في لكرتو  تكلؿ الءاحثكءمد البياـ ءالخطكات الساءبة للءط االختءار 
التمرؼ  م  "ميارة ل ( فبرة ءما  دد الفبرات الممثمة38كالذم تككف مف )  - 6ممحؽ رقـ  -النيائية
مف فبرات االختءار، كءما  دد الفبرات الممثمة لميارة "التمييز الءلرم" سءع   شرة فبرات "الشكؿ

 أرءعتفسير المممكمات الءلرية" ، كمثمت "ميارة مف فبرات االختءار فبرات  أرءعفبرات، ءينما مثمت 
 "تحميؿ الشكؿ" ث ث فبرات، لميارة الممثمة الفبرات  دد كءما، "إدراؾ الم قة المكانية"ميارة فبرات 
  دد كءما "إدراؾ ال مكض كفؾ الخداع الءلرم" ث ث فبرات، ك لميارة الممثمة الفبرات  دد كءما

"اإلنشار كالتككيف" ث ث فبرات، فيما مثمت ث ث فبرات ميارات "استخ ص  لميارة الممثمة الفبرات
 المماني".

 : يٌاد انذساصح:خايضاا 
 الكتاب التفاعمي المحكسب: -1

ءمػػػػد اطػػػػ ع الءاحػػػػث  مػػػػ  ءمػػػػض الدراسػػػػات السػػػػاءبة فػػػػي مجػػػػاؿ تلػػػػميـ ءػػػػرامج التممػػػػيـ 
كفػػػي لػػػكر  ىػػػذا النػػػكع مػػػف الءػػػرامج التمميميػػػة، إنتػػػاجاإللكتركنػػػي، كءاال تمػػػاد  مػػػ  خءرتػػػو فػػػي 

لمػػػػػادة  التفكيػػػػػر الءلػػػػػرم كمياراتػػػػػو، قػػػػػاـ الءاحػػػػػث ءءنػػػػػار ءرنػػػػػامج الكتػػػػػاب التفػػػػػا مي المحكسػػػػػب
 .التكنكلكجيا لملؼ الخامس ايساسي

 :كتاب التكنكلكجيا التفاعمي المحكسب لمصؼ الخامسبناء خطكات 
قءؿ الءدر ءتلميـ كتاب التكنكلكجيا التفا مي المحكسب قاـ الءاحث ءالءحث  ف ممايير 
لتلميـ ذلؾ الكتاب حيث أنو لـ يجد أم ممايير خالة ءإنتاج الكتػاب المحكسػب فبػاـ ءػاقتراح 
نتاج الكتاب المحكسب، حيػث  ػرض ىػذه البائمػة فػي لػكرتيا ايكليػة  قائمة ءممايير تلميـ كا 

 مػػػ  مجمك ػػػة مػػػف المحكمػػػيف المختلػػػيف فػػػي المنػػػاىج كطػػػرؽ التػػػدريس  -(4ممحػػػؽ رقػػػـ ) –
نتػػػػاج كتػػػػاب التكنكلكجيػػػػا  كتكنكلكجيػػػػا التممػػػػيـ لتنػػػػتج اللػػػػكرة النيائيػػػػة لبائمػػػػة ممػػػػايير تلػػػػميـ كا 

 (.5التفا مي المحكسب كالمشار إلييا في الممحؽ رقـ )

 الخػػامس لملػػؼ مي المحكسػػبكتػػاب التكنكلكجيػػا التفػػا كلػػع الءاحػػث خطػػةن لءنػػار كلبػػد 
 ل  تمػػاد كذلػػؾ التمميميػػة المكاقػػؼ لتلػػميـ (2009 خمػػيس) نمػػكذج اسػػتخدـ، حيػػث ايساسػػي 

  التمميمػػي لمتلػػميـ متمػػددة نمػػاذج  مػػ  ءػػاالط ع الءاحػػث قػػاـ حيػػث ، الكتػػاب ءنػػار فػػي  ميػػو
 التمميمػي، التطػكير  مميػات جميػع تتلػمف التػي الشػاممة النمػاذج مػف خميس نمكذج أف كالحظ
 .المحكسب التفا مي الكتاب إنتاج في تطءيبو كيمكف كما



 اتءراجإلاو ةقيرطلا

 

112 
 

 الفصل الرابع

كفقػػان األساسػػي  الخػػامس لمصػػؼ كتػػاب التكنكلكجيػػا التفػػاعمي المحكسػػبتصػػميـ كبنػػاء  مػػر  كقػػد 
 :تاليةال المراحؿبلنمكذج خميس 

 التحميؿ:مرحمة : المرحمة األكلى 
 تحميؿ المشكمة كتبدير الحاجات: (1)

في مختمؼ مجػاالت الحيػاة، كءمػد  م  الرغـ مف التطكر المممي كالتكنكلكجي اليائؿ 
تكنكلكجيػػا المممكمػػات كاالتلػػاالت المختمفػػة إال أف الكتػػاب المدرسػػي ظيػػكر أدكات ككسػػائؿ 

التبميػػػدم مػػػا زاؿ يػػػراكح مكانػػػو، كمازالػػػت المبػػػررات الدراسػػػية يلػػػيءيا الجمػػػكد كي مػػػب  مييػػػا 
د ازديػاد شػككل أكليػار ايمػكر مػف ثبػؿ الحبائػب المدرسػية  مػ  الطػ ب المفظية الزائدة، كءمػ

حت  أنيػا ألػءحت سػءءان فػي ءمػض ايمػراض لػدل ايطفػاؿ كػ الـ الظيػر كتشػكىات الممػكد 
الفبرم، كنظران يىمية التفكير الءلرم في  ممية التمميـ كتأثيره الكءير في اكتساب الطػ ب 

إلػ  لػركرة إ ػداد ر الػتممـ،  فمػف ىنػا ءػرزت الحاجػة أثػ لمممارؼ كالميػارات المختمفػة كءبػار
ىذا الكتاب التفا مي المحكسب الذ قد يساىـ في حػؿ ءمػض المشػك ت التػي ذكرتيػا سػاءبان، 

 استخداـ ما قد يفيد في تطكير  ممية التمميـ كيحبؽ أىدافيا المرجكة ءكفارة.كيمزز مف 
 تحميؿ الميمات التمميمية: (2)

التفػا مي  التكنكلكجيػا كتػابلمػادة التكنكلكجيػا ءاالسػتمانة ء الخامسط ب اللؼ ءمد دراسة 
  م :يف قادر  كفالمحكسب سيككن

 .ممرفة ما ىك الحاسكب 
 ممرفة أجياؿ الحاسكب المختمفة. 
  ع تاريخ تطكر الحاسكبءي تى تى. 
 ةساسيممرفة تركيب الجياز كمككناتو اي. 
 .شرح كظيفة كؿ أداة مف أدكات اإلدخاؿ أك اإلخراج 
 .غ قو ءطريبة لحيحة  تش يؿ جياز الحاسكب كا 
 .الرسـ ءالحاسكب ءاستخداـ ءرنامج الرساـ 

 تحميؿ خلائص المتممميف كسمككيـ المدخمي: (3)
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  الطػػػػ ب الػػػػذيف سيسػػػػتفيدكف مػػػػف الكتػػػػاب التفػػػػا مي المحكسػػػػب ىػػػػـ طػػػػ ب اللػػػػؼ
ـ، كالػػذيف 2012/2013فػػي المػػاـ الدراسػػي  ءمديريػػة شػػماؿ غػػزة ساسػػيالخػػامس اي

  اـ. 12-11تتراكح أ مارىـ ءيف 
  جميػػع الطػػ ب يتمتمػػكف ءكافػػة الحػػكاس كال يكجػػد أم طالػػب مػػف ذكم االحتياجػػات

 الخالة.
  كشػػؼ االختءػػار البءمػػي الػػذم تػػـ تطءيبػػو  مػػ  الطػػ ب  مػػ  تسػػاكم جميػػع الطػػ ب

 مطركحة في الكتاب المحكسب.في الخءرات الساءبة المرتءطة ءمكاليع التممـ ال
 كجمػػػيميـ لػػػـ يدرسػػػكا ءاسػػػتخداـ ساسػػػياي راءػػػعنيػػػكا اللػػػؼ الجميػػػع الطػػػ ب قػػػد ا ،

 الكتاب التفا مي المحكسب مف قءؿ، لذلؾ فإف سمككيـ المدخمي متساكو تبريءان.
 تحميؿ المكارد كالبيكد في ءيئة التممـ: (4)

 ة "ب" لمءنػػيف، ساسػػيسيسػػتخدـ الءاحػػث مختءػػر الحاسػػكب فػػي مدرسػػة ءيػػت الىيػػا اي
( جيػػػػاز حاسػػػػكب، لتممػػػػيـ الطػػػػ ب ءاسػػػػتخداـ الكتػػػػاب 22كالػػػػذم يحتػػػػكم ءداخمػػػػو )

 التفا مي المحكسب.
 سيستميف الءاحث أثنار التدريس ءاستخداـ جياز المرض(LCD) . 
  فػػي حػػاؿ حػػدكث أم طػػارئ يمكػػف لمءاحػػث اسػػتخداـ مختءػػر الحاسػػكب فػػي المدرسػػة

 ات" ءمد أخذ ايذكنات مف أدارة المدرستيف.ة لمءنساسيالمجاكرة "أءك تماـ اي
 اتخاذ البرار النيائي ءشأف الحمكؿ التمميمية ايكثر مناسءة لممشك ت كالحاجات التمميمية: (5)

ءمد االط ع  م  المشكمة كتحميميا كتبدير الحاجات، كءمد االط ع  م  خلائص 
، الستخداـ الكتاب التفا مي المحكسب فػي  مميػة التممػيـ مكانيةالمتممميف، كرؤية الءاحث إل

فإف يمكف استخداـ ءرنامج الكتػاب التفػا مي المحكسػب فػي تػدريس مػادة التكنكلكجيػا لطػ ب 
 ة "ب" لمءنيف ءمحافظة شماؿ غزة.ساسيءمدرسة ءيت الىيا اي ساسياللؼ الخامس اي

 

 مرحمة التصميـ:المرحمة الثانية : 
 التمميمية:تحديد ايىداؼ  (1)

التفػػػا مي المحكسػػػب ىػػػك تنميػػػة ميػػػارات التفكيػػػر التكنكلكجيػػػا لكتػػػاب اليػػػدؼ المػػػاـ 
فػػػي مػػػادة التكنكلكجيػػػا، كلبػػػد تلػػػمف ىػػػذا  ساسػػػيالءلػػػرم لػػػدل طػػػ ب اللػػػؼ الخػػػامس اي

اليػػدؼ مجمك ػػة  مػػف ايىػػداؼ التمميميػػة اإلجرائيػػة كالتػػي لػػاغيا الءاحػػث ككثبيػػا فػػي دليػػؿ 
 .(9)ممحؽ رقـ ال المشار إليو فيالمممـ 
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حميػػؿ محتػػكل جرائيػػة  ػػف طريػػؽ تاإلتكلػػؿ الءاحػػث إلػػ  ايىػػداؼ التمميميػػة كلبػػد 
مكز ػةن  الكتاب التفا مي المحكسب في لكر ميارات التفكير الءلػرم التػي اقترحيػا الءاحػث

 حسب الدركس في الكحدة.
 تلميـ محتكل المبرر كتنظيمو: (2)

لػػػكر ايىػػػداؼ التمميميػػػة،  فػػػيكتػػػاب التفػػػا مي المحكسػػػب حػػػدد الءاحػػػث محتػػػكل ال
، حيث تػـ  ساسيكءاال تماد  م  كتاب التكنكلكجيا المبرر  م  ط ب اللؼ الخامس اي

، ثػػـ قػػاـ الءاحػػث ءإثرائػػو مػػف اللػػكرة الكرقيػػة إلػػ  اللػػكرة المحكسػػءة الكتػػاب الػػكزارم تحكيػػؿ
 ميػػػةالتممي ايىػػػداؼ لػػػكر فػػػيءايشػػػكاؿ كاللػػػكر الءلػػػرية كالرسػػػكمات الثاءتػػػة كالمتحركػػػة 

االطػ ع  مػ  ءمػض الدراسػات السػاءبة فػي ايدب الترءػكم  دكءمػ كميارات التفكير الءلرم،
 كدراسػػػػة ،(2010)جءػػػػر كدراسػػػػة ،(2011طػػػػافش،)،  كدراسػػػػة (2012الكحمػػػػكت،)كدراسػػػػة 
 . (2006ميدم،) (، كدراسة2010كدراسة)مشتي ، ،(2010)الشكءكي

 لممحتكل، كىي: ثرائومجمك ة مف ايمكر  ند االءاحث كلبد را   
 كميارات التفكير الءلرم ارتءاط المحتكل ءايىداؼ التمميمية. 
 .مناسءة المحتكل لخلائص المتممميف 
 .لحة المحتكل  مميان كل كيان 

ءػػنفس ترتيػػب التفػػا مي المحكسػػب  كتػػاب التكنكلكجيػػاكلبػػد تػػرؾ الءاحػػث ترتيػػب المحتػػكل فػػي 
 الكتاب الكزارم دكف ت يير أك تمديؿ. المحتكل في

 تلميـ االستراتيجيات التمميمية:  (3)
مػػع  لمػػادة التكنكلكجيػػا لملػػؼ الخػػامس يمكػػف اسػػتخداـ الكتػػاب التفػػا مي المحكسػػب

فالكتػػاب ، التػػي يمكػػف فييػػا اسػػتخداـ الكتػػاب المدرسػػي الػػكرقي جميػػع اسػػتراتيجيات التػػدريس
 في  ممية التممـ.يحؿ محؿ الكتاب المدرسي التبميدم كمسا د لمطالب  التفا مي المحكسب

 

 تلميـ سيناريك التفا  ت التمميمية: (4)
 دكر المممـ  ند التدريس ءاستخداـ الكتاب التفا مي المحكسب: - أ

ءإحػػػدل  الخػػػامس لملػػػؼ التكنكلكجيػػػا لمػػػادةكيمكػػػف لممػػػتممـ اسػػػتخداـ الكتػػػاب التفػػػا مي 
 الطريبتيف:
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 :الفيـ أجؿ مف المفتكحالتفا مي المحكسب  الكتاب طريبة -1
 لدراسػػة كالطػػ ب المػػدرس ءػػيف تجمػػع مشػػتركة خطػػكات فػػيىػػذه الطريبػػة  كتتمثػػؿ
اإللكتركنػػػي قيػػػد  الكتػػػاب يكػػػكف حػػػيف فػػػيالػػػدرس  المممػػػـ فيشػػػرح ممػػػيف، مكلػػػكع

 ءمكلكع متممبة نلكص قرارة ط ءو مف المدرس يطمبك  التش يؿ أماـ الطالب،
 . المكتكب ءالنص الشرح رءط ء رض النلكص تمؾ في ءمدىا ليـأكيس الدرس

 :االستبلار كطريبة تفا مي المحكسب ال الكتاب -2
مكلػػك ات  مػػف مكلػػكع دراسػػي مػػا تممػػـ مػػف الطػػ ب تمكفيػػ طريػػؽكفػػي ىػػذه ال

المكلػػكع  قػػرارة المممػػـ مػنيـ فيطمػػب ،الكتػػاب التفػا مي المحكسػػبالتكنكلكجيػا مػػف 
...( الحجػػػػج تبػػػػكيـ-الرئيسػػػػية الفكػػػػرة تحديػػػػد) ناقػػػػدة قػػػػرارة مػػػػف الكتػػػػاب المحكسػػػػب

 كءمػدىا( مسءبان  لياغتيا  مي الط ب المممـ  يدرب)التفكير تثير أسئمة كيلي كا
  ايسئمة يكجيكا
 .كناقدة اءتكارية إجاءات تتطمب  أسئمة ذلؾ ءمد ليـأيس ثـ  نيا فيجيب لممدرس

 

 التفا مي المحكسب:دكر المتممـ  ند أثنار التمميـ ءاستخداـ الكتاب   - ب
 لملػؼ التكنكلكجيػا لمػادةيبتلر دكر المتممـ  ند استخداـ الكتاب التفا مي المحكسب 

 في  ممية التمميـ  م : الخامس
  كتػػاب التكنكلكجيػػا التفػػا مي المحكسػػبمػػف  أحػػد دركس التكنكلكجيػػاقػػرارة مكلػػكع 

قرارة لامتة أك جيرية  م  مسمع المممـ كءاقي الط ب لرءطو مع  الشرح الػذم 
 يبدمو المممـ.

  التي تتناكؿ مكلكع درس مشاىدة اللكر كايشكاؿ كالمخططات كمباطع الفيديك
 الكتاب المحكسب لتمزيز ما يتمممو. التكنكلكجيا مف

 ا المكلكع.قرارة مكلكع دراسي ما قرارة ناقدة لمناقشة المممـ في ىذ 
 

 تحديد نمط التمميـ كأساليءو: (5)
ءأحد اينماط التمميمية  الخامس لملؼ كتاب التكنكلكجيا التفا مي المحكسبيمكف استخداـ 

 التالية:
يمكػػػف لممتمممػػػيف اسػػػتخداـ حيػػػث  فػػػردان:( 15-5) لػػػ يرة مجمك ػػػات فػػػي التممػػػيـ نمػػػط - أ

 لمجمك ػة الخلكلػي كالتممػيـ المناقشػات، أثنػار كتاب التكنكلكجيا التفا مي المحكسب
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 كالمءاريػػػػات المحاكػػػػاة ايدكار لمػػػػب ، الفريػػػػؽ مشػػػػرك ات ، الءحػػػػث حمبػػػػات ، لػػػػ يرة
 . التمميمية

نمػػػط التممػػػيـ فػػػي مجمك ػػػات كءيػػػرة: حيػػػث يمكػػػف اسػػػتخداـ كتػػػاب التكنكلكجيػػػا التفػػػا مي  - ب
 المحكسب في تمميـ المجمك ات الكءيرة كما ىك الحاؿ مع ال رؼ اللفية.

 :المستبؿ الفردم التمميـ نمط -ج
التفػػػا مي المحكسػػػب فػػػي التممػػػيـ  كتػػػاب التكنكلكجيػػػاحيػػػث أنػػػو يمكػػػف لممػػػتممـ اسػػػتخداـ 

 .الفردم دكف كجكد المممـ
 تلميـ استراتيجية التمميـ المامة: (6)

 التفػػػػا مي التكنكلكجيػػػػا كتػػػػابءاسػػػػتخداـ  ث اسػػػػتراتيجية  امػػػػة لتطءيػػػػؽ لمتػػػػدريسالءاحػػػػ اقتػػػػرح
 كىي تتمثؿ ءالتالي:، لملؼ الخامس المحكسب

 طريؽ  ف ، لمتممـ كاالستمداد الدافمية استثارة  : 
 .انتءاه المتممميف جذب -
 . تكليح ايىداؼ التمميمية لممتممميف -
 .الساءؽ التممـ مراجمة  -

 التسمسػػػػؿ:  حسػػػب ، كايمثمػػػة المممكمػػػات  مػػػػ   ػػػرض كيشػػػتمؿ الجديػػػد، التممػػػيـ تبػػػديـ 
 .التفا مية كاستراتيجيات ، كالتممـ التمميـ كاستراتيجيات ، المحدد التمميمي

 انتباليػػػػة تػػػػدريءات تبػػػػديـ: طريػػػػؽ  ػػػػف اسػػػػتجاءاتيـ، كتنشػػػػيط المتمممػػػػيف مشػػػػاركة تشػػػػجيع 
 .كالرجع التمزيز تبدـ ثـ التممـ، كتكجيو مكز ة،

 .االستمرارية في التبكيـ الءنائي أثنار  ممية التدريس 
  فا ميتػػػػو فػػػػي تنميػػػػة ميػػػػارات التفكيػػػػر تطءيػػػػؽ اختءػػػػار ميػػػػارات التفكيػػػػر الءلػػػػرم لبيػػػػاس

 الءلرم.
 كلؼ ملادر التممـ ككسائمو المختمفة: (7)

كتػػػاب التكنكلكجيػػػا التفػػػا مي المحكسػػػب لملػػػؼ الخػػػامس ءأنػػػو تحكيػػػؿ يمكػػػف كلػػػؼ 
إلكتركنيػػة تػػتـ  ةإلػػ  نسػػخالمبػػرر  مػػ  طػػ ب اللػػؼ الخػػامس الػػكرقي التكنكلكجيػػا كتػػاب ل

، كقػد تػـ اثػرار  I Pad أك المػكحي Laptop أك المحمػكؿ Desktop قرارتيػا ءالحاسػكب المػادم
ىذا الكتاب المحكسب ءاللكر كايشكاؿ كالمخططات كالرسكمات الثاءتة كالمتحركة كمباطع 

 .تاب التفا مي المحكسبالفيديك مما يتيح لممتممـ التفا ؿ مع مككنات الك
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 يا محميان:إنتاجاتخاذ البرار ءشأف الحلكؿ  م  الملادر أك  (8)
ءاسػػػتخداـ ءػػػرامج  ث ءتلػػػميـ كتػػػاب التكنكلكجيػػػا التفػػػا مي لملػػػؼ الخػػػامسقػػػاـ الءاحػػػ

التػػأليؼ المناسػػءة لػػذلؾ ءاإللػػػافة لمجمك ػػة مػػف ءػػرامج ممالجػػػة اللػػكت كاللػػكرة كمبػػػاطع 
 الفيديك.

 ىذا الكتاب التفا مي المحكسب كتطكيره محميان. إنتاجك م  ذلؾ يمكف 
 

 :المرحمة الثالثة: مرحمة التطكير 
 إ داد السيناريكىات: (1)

كتػػػاب التكنكلكجيػػػا التفػػػا مي المحكسػػػب لملػػػؼ لكتاءػػػة سػػػيناريك اختػػػار الءاحػػػث كلبػػػد 
كالكسػػػائط ءػػػرامج الحاسػػػكب  إنتػػػاجالخػػػاص ءالسػػػيناريك ) الػػػنص التنفيػػػذم( نمػػػكذج الخػػػامس 
 :ما يمي، كالمتمدد

رقـ 
الصكر  النص المحتكيات عنكاف الدرس الصفحة

 الثابتة

الصكر 
المتحركة 
 كالفيديك

المؤثرات 
 الصكتية

       
       

 

 :نتاجالتخطيط لإل (2)
 ك نالره: الخامس لملؼ المحكسب التفا مي التكنكلكجيا كتابكلؼ مككنات  - أ

يتشػػاءو ءػػالمظير مػػع الػػذم سػػيينتىج  الخػػامس لملػػؼ المحكسػػب التفػػا مي التكنكلكجيػػا كتػػاب
الكتػػػاب الػػػكرقي، كالنلػػػكص تو مجسػػػمة يمكػػػف تبميءيػػػا كمػػػا فػػػي االكتػػػاب الػػػكرقي، فلػػػفح

ستيكتىب ءأحجاـ مختمفة حيث سيتـ كتاءة جميع المناكيف ءنفس حجـ الخط، أمػا النلػكص 
فػػػػي مػػػػتف الكتػػػػاب فسػػػػتككف ءػػػػنفس الحجػػػػـ أيلػػػػان، كألػػػػكاف النلػػػػكص تكػػػػكف حسػػػػب خمفيػػػػة 

أما اللكر الثاءتػة داخػؿ الكتػاب فسػتككف ق ءػة ءممنػ  أف ىنػاؾ  النلية، كحسب أىميتو.
،يتت ير ءاستمرار لتكل مجمك ة لكر كما سػيتكاجد فػي لػفحات الكتػاب  ح نفس المفيـك

ءمػػػض مبػػػاطع الفيػػػديك التػػػي تتػػػراكح مػػػدتيا ءػػػيف نلػػػؼ دقيبػػػة إلػػػ  ثػػػ ث دقػػػائؽ ءمػػػا يػػػد ـ 
 مكلك ات الكتاب كيثرييا.
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 لملػػػػػؼ المحكسػػػػػب التفػػػػػا مي التكنكلكجيػػػػػا كتػػػػػاب نتػػػػػاجإلكالءشػػػػػرية  الماديػػػػػةالمتطمءػػػػػات   - ب
 :الخامس
 يتطمب تكافر ما يمي:الخامس  لملؼ المحكسب التفا مي التكنكلكجيا كتاب إنتاج
 :مجمك ة أجيزة إلكتركنية تتمثؿ في 

 جياز حاسكب. -
 كاميرا تلكير لكر ثاءتة رقمية. -
 كاميرا تلكير فيديك رقمية. -

  الءرمجيات مف ىذا النكع. إنتاجفي لدل الءاحث خءرة 
 ىذا النكع مف الءرمجيات كىي: نتاجءرامج التأليؼ المخللة إل 

 Swish Maxءرنامج  -
 Adobe Photoshopءرنامج  -
 Sound forgeءرنامج  -
 Format Factoryءرنامج  -
 Camatasia Studioءرنامج  -
 adobe premiereءرنامج  -
 ULead Video Studioءرنامج  -

 ث ثة شيكر.  تجاكزتالكتاب التفا مي المحكسب  نتاجالمدة الزمنية إل 

 :نتاجخطة كجدكؿ زمني لإلكلع  -ج
  المحكسػػػػب التفػػػػا مي التكنكلكجيػػػػا كتػػػػابال ءػػػد فػػػػي الءدايػػػػة مػػػػف تجييػػػػز محتػػػػكل 

كلػػكر كمبػػاطع فيػػديك  مػ  شػػكؿ نلػػكص مػػف المػػادة الممميػػة الخػػامس  لملػؼ
كممالجػػة ىػػذه اللػػكر كمبػػاطع الفيػػديك ءحيػػث تخػػدـ المػػادة الممميػػة فػػي الكتػػاب 

 فترة زمنية تبارب الشير.كتثرم محتكاه، كتحتاج ىذه الخطكة إل  
  احتاجػتالءدر ءتجميع المحتػكل كترتيػب لػفحات الكتػاب كمػا ىػك مخطػط لػو، ك 

ىػػػذه الخطػػػكة إلػػػ  فتػػػرة تبػػػارب شػػػير كنلػػػؼ تبريءػػػان، نظػػػران يف  ػػػدد لػػػفحات 
 الكتاب يتجاكز مئة لفحة.
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  كالتأكػد مػف  مػؿ الكسػائط مراجمة محتػكل اللػفحات ءمد االنتيار مما سءؽ يتـ
 شكؿ اللحيح.ءداخمو ءال

 :نتاجالتحلير لإل-د
 التفػػا مي التكنكلكجيػػا كتػػاب كتجييزىػػا. نتػػاجإلمكػػاف مخلػػص إ ػػداد قػػاـ الءاحػػث ء 

 .الخامس لملؼ المحكسب
 كتجميميا في مكاف الممؿ تحلير المكاد كايجيزة كالتجييزاتقاـ الءاحث ء. 

 :الخامس لملؼ المحكسب التفا مي التكنكلكجيا كتابل ( الفممينتاجاإل)التطكير (3)
 كتاءػػة النلػػكص، كا  ػػداد ء قػػاـ، حيػػث قػػاـ الءاحػػث ءالتنفيػػذ كمػػا ىػػك مخطػػط لػػو

كتسػجيؿ لبطػات الفيػديك كمبػاطع  الرسكـ التمميمية، كالتباط اللكر الفكتكغرافية،
 ... إلخاللكت.

 :اإلخراج المءدئي لمكتاب التفا مي المحكسب، كيشمؿ 
 ف لفحات الكتاب.يلتكك إدخاؿ الكسائط المتمددة كتجميميا قاـ الءاحث ء -
ءػػػػػػيف المنالػػػػػػر كالمككنػػػػػػات  Linksالكلػػػػػػ ت كالػػػػػػركاءط أنشػػػػػػأ الءاحػػػػػػث  -

 كاإلطارات.
 إدراج المككنات التفا مية لمكتاب.قاـ الءاحث ء -
 الممالجة ايكلية ءاإللافة كالحذؼ كالتمديؿ. -

 
 :الخامس لملؼ المحكسب التفا مي التكنكلكجيا كتابل  مميات التبكيـ الءنائي (4)

 ػف طريػؽ  رلػو الخػامس  لملؼ المحكسب التفا مي التكنكلكجيا كتابتبكيـ ء قاـ الءاحث 
 م  مجمك ة مف المحكميف مف ذكم الخءرة كاالختلاص في مجاؿ تكنكلكجيػا التممػيـ، كفػي 

خريجػػػي تخلػػػص ءاإللػػػافة لمرلػػػو  مػػػ  مجمك ػػػة مػػػف  ،مجػػػاؿ المنػػػاىج كطػػػرؽ التػػػدريس
ممميف إلءدار رأييـ فيو، كلمتأكد مف مدل م ئمتػو لتحبيػؽ مف المكمجمك ة  تكنكلكجيا التمميـ،

 ايىداؼ.
تػػـ تمػػديؿ الكتػػاب التفػػا مي المحكسػػب فػػي لػػكر تكجييػػات المحكمػػيف المختلػػيف ك رار لبػػد ك 

 كالمممميف.



 اتءراجإلاو ةقيرطلا

 

121 
 

 الفصل الرابع

 :المحكسب التفا مي التكنكلكجيا كتابلالتشطيب كاإلخراج النيائي  (5)
إ ػػداد ءمػػد إتمػػاـ  مميػػة التبػػكيـ الءنػػائي لمكتػػاب التفػػا مي المحكسػػب كالتمػػديؿ ءنػػارن  ميػػو يػػتـ 

 مػ   النسػخة النيائيػة مػف الكتػاب نسختالنسخة النيائية كتجييزىا لممرض كاالستخداـ حيث 
 استخداـ لكتػاب التكنكلكجيػا التفػا مي المحكسػبإ داد دليؿ كما قاـ الءاحث ء، CDاسطكانات 

 (.8ممحؽ رقـ )ر إليو في الكالمشا
  لمصػػؼ المحكسػػب التفػػاعمي التكنكلكجيػػا كتػػابلالمرحمػػة الرابعػػة: مرحمػػة التقػػكيـ النيػػائي 

جازتوالخامس   :كا 
قاـ الءاحث ءتبكيمو الخامس  لملؼ المحكسب التفا مي التكنكلكجيا كتابقءؿ الءدر ءاستخداـ 

 الخطكات التالية:ءاتءاع 
  المناسءة: اختءارات، استءانات، ءطاقات م حظة .....إلختجييز أدكات التبكيـ 
  تجريػػب الكتػػاب فػػي مكاقػػؼ تمميميػػة حبيبيػػة كىػػك مػػا سػػيحدث  نػػد تطءيػػؽ الدراسػػة

ءاسػتخداـ الكتػاب التفػػا مي المحكسػب فػػي تػدريس مبػػرر التكنكلكجيػا  مػػ   ينػة مػػف 
 ء زة. ساسيط ب اللؼ الخامس اي

  م  م  المينة لممرفة فا مية الكتاب.تطءيؽ اختءار ميارات التفكير الءلر 
 .الممالجة اإلحلائية لنتائج أدكات التبكيـ 
 .تحميؿ النتائج كمناقشتيا كتفسيرىا 
 .اتخاذ البرار ءشأف االستخداـ أك المراجمة 

  الخػػامس لمصػػؼ المحكسػػب التفػػاعمي التكنكلكجيػػا كتػػاب نشػػرالمرحمػػة الخامسػػة: مرحمػػة 
 :كاستخدامو

 النشر: (1)
الكتاب مف خ ؿ تمريؼ الكتاب كتبديمو كتكليح خلائلو كمزاياه  ءنشرالءاحث سيبكـ 

مكانياتو لمجيات المختلة ءتطكير التمميـ.  كا 
 التءني: (2)

  ممية تءني الكتاب التفا مي المحكسب:تلمف تك 
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 منافمػػػػو مػػػػف لمتأكػػػػد الكتػػػػاب المحكسػػػػب تجريػػػػبحيػػػػث قػػػػاـ الءاحػػػػث ء: التجريػػػػب 
 .استخدامو كسيكلة

 كاسػػتخدامو الكتػػاب المحكسػػب تكظيػػؼ يبءػػؿ الخطػػكة ىػػذه كفػػ :  كالبءػػكؿ التأييػػد 
 .جديد كمستحدث

 كالمؤسسات ايفراد قءؿ مف الكتاب المحكسب تءن  يتـ كفييا:  التءني. 
 الكتاب المحكسب في  ممية التمميـ. يستخدـ كفييا( : كاالستخداـ التكظيؼ) التنفيذ (3)
 كجزر ،النظاـ التمميمي ءنية في كيستبركتاب المحكسب ال تثءيت يتـ كفييا:  كالدمج التثءيت (4)

 .اال تيادم نشاطو مف
 كتػػػاب المحكسػػػبلم المسػػػتمرة المتاءمػػػات تجػػػرل حيػػػث: الػػػذاتي كالتجديػػػد كاالسػػػتمرار المتاءمػػػة (5)

مكانيػػات ،  ميػػو الفمػػؿ ردكد لممرفػػة  كتػػاب المحكسػػبال لػػدل يلػػءح كىنػػا ، المسػػتبءمي التطػػكير كا 
 .خارجي د ـ دكف ، كاستمراره ءبائو  م  لممحافظة الذاتي كالتجديد التحديث  م  البدرة

ىي  كاستخدامو المحكسب التفا مي التكنكلكجيا كتاب نشر كالخطكات الساءبة في مرحمة
 خطكات مستبءمية ستتـ الحبان.

 

 دليؿ المعمـ: -2
 التممػػػػيـ ايدب الترءػػػػكم فػػػػي مجػػػػاؿ إ ػػػػداد "دليػػػػؿ المممػػػػـ" لءػػػػرامج  مػػػػ  الءاحػػػػث اطػػػػ ع ءمػػػػد

 الكحػػدة لتػػدريس المممػػـ دليػػؿءإ ػػداد  الءاحػػث قػػاـ كمياراتػػو، الءلػػرم التفكيػػر لػػكر اإللكتركنػػي، كفػػي
 التفػػػا مي الكتػػػاب ءاسػػػتخداـ ايساسػػػي الخػػػامس لملػػػؼ التكنكلكجيػػػا كتػػػاب مػػػف( الحاسػػػكب) الراءمػػػة

 الدليؿ  م : كقد اشتمؿ ىذا .المحكسب
 كأىـ مميزاتو الكتاب التفا مي المحكسبتمريؼ ء. 
 .التفكير الءلرم كمياراتو 
 :خطة تدريس دركس الكحدة المختارة، كالتي تتلمف 

 ."الحاسكب" لكحدة المامة ايىداؼ -
 .لكؿ درس ايىداؼ السمككية )الخالة( -
 .أكراؽ الممؿ ، ككالكسائؿ التمميمية ،الملادر -
 التبكيـ. -
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الكحدة الراءمة لجميع دركس  اللفية كاينشطة درس كؿ تنفيذ إجرارات تلمف الدليؿ كما
 -)الحاسكب( مف كتاب التكنكلكجيا لملؼ الخامس ءاستخداـ الكتاب التفا مي المحكسب ءالتفليؿ

 .-9ممحؽ رقـ 

 انرعشّة:لثم تذء  يرغرياخ انذساصحضثط : صادصاا 
 تكػػػافؤ المجمػػػك تيف  ػػػف طريػػػؽ إثءػػػات تكافؤىمػػػا فػػػي اختءػػػار ميػػػارات التفكيػػػر ءلػػػءط الءاحػػػث قػػػاـ

 ذلؾ: يكلح( 4-9الءلرم البءمي، كالجدكؿ )
 

 اختبار ميارات التفكير البصرم القبمي في ك الضابطة التجريبية (: تكافؤ المجمكعتيف4-9جدكؿ)

المتكسط  العدد المجمكعة المتغير
 الحسابي

االنحراؼ 
الداللة  tقيمة  المعيارم

 اإلحصائية

 القبمي االختبار
 5.73 10.73 60 التجريءية

 دالة غير 0.163
 5.49 10.90 60 اللاءطة

 فػركؽ كجػكد  دـ، كىذا يمني إحلائيان  دالة غير (t) ةقيم أف (4-9) رقـ الجدكؿ مف يتلح
 ممػػافػػي اختءػػار ميػػارات التفكيػػر الءلػػرم البءمػػي، كاللػػاءطة  التجريءيػػة المجمػػك تيف ءػػيف داللػػة ذات
 .كاللاءطة التجريءية المجمك تيف تكافؤ  م  يدؿ
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 ظشاءاخ انذساصح :: إصاتعاا 
 اتَّءىعى الءاحث أثنار تنفيذه لمدراسة اإلجرارات التالية:

االطػػػػ ع  مػػػػ  ايدب الترءػػػػكم كالدراسػػػػات السػػػػاءبة المرتءطػػػػة ءالكتػػػػاب التفػػػػا مي المحكسػػػػب  -1
 كميارات التفكير الءلرم.

التكنكلكجيػػا اقتػػراح مجمك ػػة مػػف ميػػارات التفكيػػر الءلػػرم كالتػػي يمكػػف اسػػتخداميا فػػي مػػادة  -2
 ءمد االط ع  م  ايدب الترءكم كالدراسات الساءبة.

 رض قائمة ميارات التفكير الءلرم المبترحة  م  مجمك ػة مػف المحكمػيف المتخللػيف  -3
 في المناىج كطرؽ التدريس إلءدار أرارىـ فييا كتمديميا ءما يركنو مناسءان.

نتػػػػاجتلػػػػميـ ك  -4  التفكيػػػػر ميػػػػارات فػػػػي تنميػػػػة وفا ميتػػػػ لممرفػػػػة محكسػػػػبال تفػػػػا ميال كتػػػػابال ا 
 .الءلرم

 المحكمػيف مػف مجمك ػة  مػي ايكليػة لكرتو فيالمحكسب  التفا مي الكتاب ءرنامج  رض -5
 .الءرنامج حكؿ  رائيـ إلي كاالستماع التمميـ تكنكلكجيا في االختلاص ذكم مف

 .المحكميف السادة  رار لكر في التفا مي الكتاب ءرنامج  مي التمدي ت إجرار -6
إ ػػػداد اختءػػػار  ءيػػػدؼ التفػػػا مي المحكسػػػب التكنكلكجيػػػا كتػػػاب مػػػف" الحاسػػػكب" كحػػػدة تحميػػػؿ  -7

 ميارات التفكير الءلرم ءاال تماد  ميو.
 مجمػػػك تيف إلػػػ  كتبسػػػيميـ ، ساسػػػياي الخػػػامس اللػػػؼ طػػػ ب مػػػف الدراسػػػة  ينػػػة اختيػػػار -8

 .لاءطة كايخرل تجريءية أحدىما
 كاللاءطة. التجريءية المجمك تيف تكافؤ مدل لممرفة البءمي االختءار تطءيؽ -9

 لتحبيػؽ مسػءبان  الميمىػد التفػا مي الكتػاب ءرنػامج ءاسػتخداـ التجريءيػة لممجمك ػة التدريس يتـ  -10
 . التبميدية ءالطريبة اللاءطة المجمك ة تيدرس ءينما الدراسة، أىداؼ

 .الختءار ميارات التفكير الءلرم الءمدم التطءيؽ -11
 إحلائيان. كممالجتيا الءيانات جمع -12
 .الساءبة الدراسات نتائج لكر في كتفسيرىا ، النتائج  رض -13
 الءحث. نتائج  نو تسفر ما لكر في المناسءة كالمبترحات التكليات، تبديـ -14

اسػػتخداـ الكتػػاب التفػػا مي المحكسػػب الػػذم لػػممو الءاحػػث فػػي تػػدريس مػػادة  كلبػػد تػػـ تطءيػػؽ
-2012مػػػػف المػػػػاـ الدراسػػػػي فػػػػي الفلػػػػؿ الثػػػػاني  التكنكلكجيػػػػا لطػػػػ ب اللػػػػؼ الخػػػػامس ايساسػػػػي

 ـ.5/5/2013ـ كاستمر التطءيؽ حت  تاريخ 10/3/2013ـ، حيث ءدأ التطءيؽ ءتاريخ 2013
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 األصانْة اإلحصائْح ادلضرخذيح يف انذساصح :: شايناا 
 :استخدـ الباحث لتقنيف أدكات الدراسة األساليب اإلحصائية اآلتية 

 ممادلة ىكلستي. -1
 )ءيرسكف( ل رتءاط.ممامؿ  -2
 .(Spilt Half)طريبة التجزئة النلفية  -3
 (.21ريتشاردسكف  -ممادلة )ككدر -4

 
  مجمكعة مف األساليب اإلحصائية، كىي:الباحث أسئمة الدراسة استخدـ  عفللجابة 

 االنحرافات المميارية.المتكسطات الحساءية ك  -1
 مجمػػػك تيفاللمبارنػػػة متكسػػػطي درجػػػات  (Independent-Samples T-Test) اختءػػػار -2

 .التجريءية كاللاءطة
 مجمػػك تيفال مػػف كالػػدنيا المميػػا الفئتػػيف متكسػػطات لمبارنػػة (Mann-Whitney) اختءػػار -3

 .التجريءية كاللاءطة
.حساب حجـ التأثير -4
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 انفصم اخلايش

 نرائط انذساصح ًذفضريىا

يتناكؿ ىذا الفلؿ  رلان لمنتائج التي تكلؿ إلييا الءاحث في ىذه الدراسة، كالتي تتمثػؿ فػي 
في تنمية  محكسب تفاعميكتاب استخداـ فاعمية  ماالرئيس ليذه الدراسة كىك "اإلجاءة  ف السؤاؿ 

" كءمػد جمػع ؟ بغػزة ساسػياأل الخػامس الصػؼ طالب لدل التكنكلكجيا في البصرم التفكير ميارات
، SPSSالءيانػػات مػػف الطػػ ب ءاسػػتخداـ اختءػػار ميػػارات التفكيػػر الءلػػرم تػػـ تحميػػؿ النتػػائج ءءرنػػامج 

الءاحػث ىػذه النتػائج فػي ىػذا الفلػؿ، ءاإللػافة لمناقشػة ىػذه النتػائج كتفسػيرىا، كمػا حيث سػيمرض 
 تمخض  ف ىذه النتائج مف تكليات كمبترحات.

 

 :اإلظاتح ادلرعهمح تانضؤال األًل ًذفضريىا 

نتػاجك  تصػميـ معػايير ىػي مانىصَّ السؤاؿ ايكؿ مف أسئمة الدراسة  مػ :   تفػاعميال كتػابال ا 
 محكسب؟ال

لإلجاءة  ف ىذا السؤاؿ قاـ الءاحث ءاالط ع  م  ايدب الترءكم كالدراسات الساءبة المتممبة 
نتػػاجءتلػػميـ ك  نتػػاجمػػايير تلػػميـ ك مبائمػػة اللػػكرة ايكليػػة لالكتػػاب التفػػا مي المحكسػػب، كاقتػػرح  ا   ا 

حيػػػػث  رلػػػػيا  مػػػػ  مجمك ػػػػة مػػػػف المحكمػػػػيف  - (4)ممحػػػػؽ رقػػػػـ  – الكتػػػػاب التفػػػػا مي المحكسػػػػب
لمتأكػػػد مػػػف   - (2)ممحػػػؽ رقػػػـ  –المتخللػػػيف فػػػي المنػػػاىج كطػػػرؽ التػػػدريس كتكنكلكجيػػػا التممػػػيـ 

لػػحتيا كشػػمكليتيا كمناسػػءتيا لتحبيػػؽ أىػػداؼ الدراسػػة، كءمػػد التحكػػيـ نتجػػت اللػػكرة النيائيػػة لبائمػػة 
نتاجممايير تلميـ ك  نتػاج 57تككنػت مػف )، كالتػي تفػا مي المحكسػب الكتػاب ال ا  ( مميػاران لتلػميـ كا 

 الترءكيػػػة الممػػاييرالكتػػاب التفػػا مي المحكسػػػب كلػػميا الءاحػػػث فػػي محػػكريف رئيسػػػييف ىمػػا: محػػػكر 
،  المحكسػػب التفػػا مي الكتػػاب إلنتػػاج التبنيػػة الممػػايير ، كمحػػكرالمحكسػػب التفػػا مي الكتػػاب إلنتػػاج

 .يكلح ىذه الممايير ءالتفليؿ (5الممحؽ رقـ )ك 
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 :اإلظاتح ادلرعهمح تانضؤال انصانِ ًذفضريىا 

 المقتػرح المحكسػب التفػاعمي الكتػاب صػكرة مػانىصَّ السؤاؿ الثاني مف أسػئمة الدراسػة  مػ : 
 ؟ التكنكلكجيا مادة في ساسياأل الخامس الصؼ طالب لدل البصرم التفكيرميارات  لتنمية

 

 قػاـ حيػث الكتاب التفا مي المحكسػب،كلع خطة لءنار ء لإلجاءة  ف ىذا السؤاؿ قاـ الءاحث
محمػد  طيػة ) نمكذج الءاحث استخدـ كلبد ،التمميمي لمتلميـ متمددة نماذج  م  ءاالط ع الءاحث
 التفػػا مي الكتػػاب ءرنػػامج ءنػػار فػػي  ميػػو ل  تمػػاد كذلػػؾ التمميميػػة المكاقػػؼ لتلػػميـ (2009خمػػيس 

 التطػػكير  مميػػات جميػػع تتلػػمف التػػي الشػػاممة النمػػاذج مػػف خمػػيس نمػػكذج فكذلػػؾ ي  المحكسػػب،
  .المحكسب التفا مي الكتاب إنتاج في تطءيبو كيمكف كما التمميمي،

نتاجكقد استفاض الءاحث في شرح خطكات تلميـ ك  الكتاب التفا مي المحكسب فػي الفلػؿ  ا 
-( 8)ممحؽ رقـ  –الراءع مف ىذه الدراسة، كما قاـ ءممؿ دليؿ استخداـ لمكتاب التفا مي المحكسب 

 (.9، كدليؿ لممممـ لمتدريس ءاستخداـ الكتاب التفا مي المحكسب كالمشار إليو في الممحؽ رقـ )
كلمتأكد مف ل حية استخداـ الكتاب التفا مي المحكسب قءؿ تجريءيو  م   ينػة الدراسػة قػاـ 
ي الءاحث ءمرلو  م  مجمك ة مف المحكميف ءيدؼ تحكيمو في لكر ممايير إنتاج الكتاب التفا م

كفػي لػكر مػا يػراه  تمػت مناقشػتيا فػي السػؤاؿ ايكؿ لمدراسػة،التػي المحكسب التي اقترحيا الءاحث ك 
( يكلح ءطاقة تحكػيـ الكتػاب التفػا مي المحكسػب التػي كلػميا 7المحكمكف مناسءان، كالممحؽ رقـ )

 الءاحث ليذا ال رض. 
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 :اإلظاتح ادلرعهمح تانضؤال انصانس ًذفضريىا 

ما ىي ميارات التفكير البصػرم الالزمػة لطػالب نىصَّ السؤاؿ الثالث مف أسئمة الدراسة  مػ : 
 في مادة التكنكلكجيا ؟ ساسيالصؼ الخامس األ

 

لإلجاءة  ف ىذا السؤاؿ قاـ الءاحث ءاالط ع  م  ايدب الترءكم كالدراسات الساءبة المتممبة 
ءميارات التفكير الءلرم حيث  ػرض البائمػة فػي لػكرتيا ءمكلكع التفكير الءلرم، كاقترح قائمة 

 م  مجمك ة مف المحكميف المتخلليف فػي المنػاىج كطػرؽ التػدريس  -( 3ممحؽ رقـ ) -ايكلية
لمتأكػػػد مػػػف لػػػحتيا كشػػػمكليتيا كمناسػػػءتيا لتحبيػػػؽ أىػػػداؼ الدراسػػػة، كءمػػػد التحكػػػيـ نتجػػػت اللػػػكرة 

 ( يكلح ذلؾ.5-1كؿ )النيائية لبائمة ميارات التفكير الءلرم كالجد
 

مة ميارات التفكير البصرم المراد تنميتيا لدل طالب الصؼ قائ (:5-1جدكؿ)
 الخامس األساسي

 التعريؼ االجرائي الميارة ـ

 ميارة التعرؼ عمى الشكؿ 1
كىي قدرة الفرد في التمرؼ  م  أءماد كطءيمة كجميع الخلائص 

 الظاىرة لمشكؿ الممركض.

 البصرمميارة التمييز  2
كىي قدرة الفرد  م  تمييز اللكرة الءلرية لمشكؿ  ف ءاقي 

 ايشكؿ الممركلة.

3 
ميارة تفسير المعمكمات 

 البصرية
كى  قدرة الفرد  م  ايلاح مدلكالت الشكؿ ءما يحتكيو مف رسـك 

شارات.  كا 

 ميارة إدراؾ العالقة المكانية 4
المحيط ءيذا الشكؿ كىي قدرة الفرد  م  رءط لكرة الشكؿ ءالكاقع 

 كممرفة الم قة ءينيما.

 ميارة تحميؿ الشكؿ 5
كىي البدرة  م  رؤية الم قات داخؿ الشكؿ كتحديد خلائص 

 تمؾ الم قات كتلنيفيا.

6 
ميارة إدراؾ الغمكض كفؾ 

 الخداع البصرم
كىي قدرة الفرد في التمرؼ  م  نكاحي البلكر كمكالع الخ ؿ 

 كتكجيو التفكير في الشكؿ اللحيح.في الشكؿ الممركض، 

 ميارة اإلنشاء كالتككيف 7
كىي البدرة  م  تحكيؿ ايفكار كالمممكمات ءلكرىا المختمفة، 

 كتمثيميا في لكرة أشكاؿ كرسكمات ذات ممن .

 ميارة استخالص المعاني 8
كى  قدرة الفرد  م  استخ ص ممافو جديدة كالتكلؿ ال  مفاىيـ 

  ؿ الشكؿ أك اللكرة الممركلة.كمءادئ  ممية مف خ
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 :اإلظاتح ادلرعهمح تانضؤال انشاتع ًذفضريىا 

 عنػػػد إحصػػائية داللػػة ذات فػػركؽ تكجػػدىػػؿ نىػػصَّ السػػؤاؿ الراءػػع مػػف أسػػئمة الدراسػػة  مػػ : 
 الضػابطة كالمجمكعػة التجريبيػة المجمكعػة طػالب درجػات متكسػطي بػيف (α ≤ 0.05)  مستكل

 البصرم؟ التفكيرميارات  اختبار في
عى الباحثكللجابة عف ىذا السؤاؿ،  ضى  الفرض اآلتي، كالذم ينص عمى: كى

 درجػػات متكسػػطي ءػػيف (α ≤ 0.05)  مسػػتكل  نػػد إحلػػائية داللػػة ذات فػػركؽ تكجػػد"ال 
 "الءلرم التفكيرميارات  اختءار في اللاءطة كالمجمك ة التجريءية المجمك ة ط ب

كلمتحبػػػؽ مػػػف لػػػحة ىػػػذا الفػػػرض قػػػاـ الءاحػػػث ءحسػػػاب المتكسػػػطات الحسػػػاءية، كاالنحرافػػػات 
المميارية، كاستخداـ اختءار "ت" لمينتيف مستبمتيف كذلؾ لمكشؼ  ف الفركؽ ءيف متكسطات درجػات 

 :( يكلح ذلؾ5-2كالجدكؿ )الط ب في المجمك تيف التجريءية كاللاءطة، 
ات المعيارية كقيمة "ت" كمستكل الداللة لمتعرؼ عمى الفركؽ بيف (: المتكسطات كاالنحراف5-2جدكؿ)

 المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في االختبار البعدم لميارات التفكير البصرم

االنحراؼ  المتكسط العدد المجمكعة األبعاد
 مستكل الداللة قيمة "ت" المعيارم

 الشكؿ عمى التعرؼ ميارة
 2.004 8.05 60 التجريبية

8.964 0.01 
 2.049 4.73 60 الضابطة

 البصرم التمييز ميارة
 1.544 5.43 60 التجريبية

11.233 0.01 
 1.394 2.42 60 الضابطة

 البصرية المعمكمات تفسير ميارة
 1.091 3.22 60 التجريبية

6.719 0.01 
 1.461 1.64 60 الضابطة

 المكانية العالقة إدراؾ ميارة
 0.640 3.62 60 التجريبية

6.541 0.01 
 1.157 2.50 60 الضابطة

 الشكؿ تحميؿ ميارة
 0.917 2.20 60 التجريبية

8.247 0.01 
 0.853 0.87 60 الضابطة

 كفؾ الغمكض إدراؾ ميارة
 البصرم الخداع

 0.960 3.17 60 التجريبية

9.550 0.01 
 1.240 1.23 60 الضابطة

 كالتككيف اإلنشاء ميارة
 0.985 2.25 60 التجريبية

7.568 0.01 
 0.993 0.88 60 الضابطة

 المعاني استخالص ميارة
 0.892 2.02 60 التجريبية

9.026 0.01 
 0.804 0.62 60 الضابطة

 7.082 29.95 60 التجريبية الدرجة الكمية
11.29 0.01 

 7.529 14.89 60 الضابطة
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 ( يتضح أف:5-2كمف الجدكؿ)
 ميارة التعرؼ عمى الشكؿ كأحد أبعاد االختبار:أكالن: 

فػي لميػارة "التمػرؼ  مػ  الشػكؿ"  لمجمك ػة التجريءيػةاطػ ب درجات المتكسط الحسػاءي لػءما 
كانػت قيمػة "ت" ك . (4.73)لممجمك ػة اللػاءطة ك ، (8.05) اختءار ميارات التفكير الءلرم الءمدم

 .(0.01)( كىي دالة إحلائيان  ند (8.964المحسكءة 
 :كأحد أبعاد االختبار البصرم التمييز ثانيان: ميارة
 فػػػي "التمييػػػز الءلػػػرم" لميػػػارة التجريءيػػػة المجمك ػػػة طػػػ ب لػػػدرجات الحسػػػاءي المتكسػػػط ءمػػػا

. ككانػت قيمػة "ت" (2.42)لممجمك ة اللاءطة ك ، (5.43) الءمدم الءلرم التفكير ميارات اختءار
 .(0.01)( كىي دالة إحلائيان  ند  (11.233المحسكءة

 :كأحد أبعاد االختبار البصرية المعمكمات تفسير ثالثان: ميارة
 المممكمػػػػػات "تفسػػػػػير لميػػػػػارة التجريءيػػػػػة المجمك ػػػػػة طػػػػػ ب لػػػػػدرجات الحسػػػػػاءي المتكسػػػػػط ءمػػػػػا
. (1.64)لممجمك ػػة اللػػػاءطة ك ، (3.22) الءمػػػدم الءلػػرم التفكيػػػر ميػػارات اختءػػػار فػػيالءلػػرية" 

 .(0.01)( كىي دالة إحلائيان  ند  (6.719ككانت قيمة "ت" المحسكءة تساكم

 :كأحد أبعاد االختبار المكانية العالقة إدراؾ رابعان: ميارة
"  المكانيػة الم قػة إدراؾ " لميػارة التجريءيػة المجمك ػة طػ ب لػدرجات الحسػاءي المتكسػط ءمػا

ككانػت قيمػة . (02.5)لممجمك ػة اللػاءطة ك ، (3.62) الءمػدم الءلرم التفكير ميارات اختءار في
 .(0.01)( كىي دالة إحلائيان  ند  (6.541"ت" المحسكءة تساكم

 :كأحد أبعاد االختبار الشكؿ تحميؿ خامسان: ميارة
 اختءػار فػيالشػكؿ"  تحميؿ " لميارة التجريءية المجمك ة ط ب لدرجات الحساءي المتكسط ءما
. ككانػػػػػػت قيمػػػػػػة "ت" (0.87)لممجمك ػػػػػػة اللػػػػػػاءطة ك ، (2.2) الءمػػػػػػدم الءلػػػػػػرم التفكيػػػػػػر ميػػػػػػارات

 .(0.01)( كىي دالة إحلائيان  ند  (8.247المحسكءة تساكم
 :كأحد أبعاد االختبار البصرم الخداع كفؾ الغمكض إدراؾ سادسان: ميارة

 كفػػػؾ ال مػػػكض "إدراؾ لميػػػارة التجريءيػػػة المجمك ػػػة طػػػ ب لػػػدرجات الحسػػػاءي المتكسػػػط ءمػػػا
لممجمك ػػػػة اللػػػػاءطة ك ، (3.17) الءمػػػػدم الءلػػػػرم التفكيػػػػر ميػػػػارات اختءػػػػار فػػػػيالءلػػػػرم"  الخػػػػداع

 .(0.01)( كىي دالة إحلائيان  ند  (9.55. ككانت قيمة "ت" المحسكءة تساكم(1.23)
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 :كأحد أبعاد االختبار كالتككيف اإلنشاء سابعان: ميارة
 فػػػي كالتكػػػكيف اإلنشػػػار " لميػػػارة التجريءيػػػة المجمك ػػػة طػػػ ب لػػػدرجات الحسػػػاءي المتكسػػػط ءمػػػا
. ككانػػت (0.88)لممجمك ػػة اللػػاءطة يسػػاكم ك ، (2.25) الءمػػدم الءلػػرم التفكيػػر ميػػارات اختءػػار

 .(0.01)( كىي دالة إحلائيان  ند  (7.568قيمة "ت" المحسكءة تساكم
 :كأحد أبعاد االختبار المعاني استخالص ثامنان: ميارة
 فػيالممػاني"  اسػتخ ص " لميػارة التجريءيػة المجمك ػة طػ ب لػدرجات الحساءي المتكسط ءما
. ككانت قيمػة "ت" (0.62)لممجمك ة اللاءطة ك ، (2.02) الءمدم الءلرم التفكير ميارات اختءار

 .(0.01)( كىي دالة إحلائيان  ند  (9.026المحسكءة تساكم
 تاسعان: الدرجة الكمية لالختبار:

المتكسػػط الحسػػاءي لمدرجػػة الكميػػة الختءػػار التفكيػػر الءلػػرم الءمػػدم لممجمك ػػة التجريءيػػة  ءمػػا
( كىػي  (11.29. ككانػت قيمػة "ت" المحسػكءة تسػاكم(14.89)لممجمك ػة اللػاءطة ك ، (29.95)

 .(0.01)دالة إحلائيان  ند 

 كبناءن عمى ما سبؽ فإنو: 
 طػ ب درجػات متكسػطي ءػيف( α = 0.01)  مسػتكل  نػد إحلػائية داللػة ذات فػركؽ تكجػد
للػػالح المجمك ػػة  الءلػػرم التفكيػػر ميػػارات اختءػػار فػػي اللػػاءطة كالمجمك ػػة التجريءيػػة المجمك ػػة
 التجريءية.

 حضاب حعى انرأشري:
قاـ الءاحث ءحساب حجـ تأثير استخداـ الكتاب التفا مي المحكسب في تنمية ميارات التفكير 

" حساب مرءع إيتامف خ ؿ  الءلرم،
" :(27: 2012كلافي، أءكدقة) ءاستخداـ الممادلة 

t
2 

= 
 

t
2
 + df 

حيث أنو: إذا كانت قيمة مرءع إيتا "
 أك أقؿ يمتءر حجـ التأثير ل ير،  0.01" تساكم

ذا كانت ىذه البيمة أكءر مف  فيمتءر حجـ التأثير متكسط، أما إذا كانت  0.14كأقؿ مف  0.01كا 
 فأكءر فإنو يمتءر حجـ التأثير كءير. 0.14

 ( يكلح ذلؾ:5-3كالجدكؿ )
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 (5-3جدكؿ رقـ )
قيمة "ت" كقيمة "

إليجاد حجـ تأثير استخداـ الكتاب التفاعمي المحكسب في تنمية ميارات التفكير البصرم " 

 درجات الحرية األبعاد
df "قيمة مربع إيتا " قيمة "ت

" حجـ التأثير 

 كبير 0.405 8.964 118 الشكؿ عمى التعرؼ ميارة
 كبير 0.516 11.223 118 البصرم التمييز ميارة
 كبير 0.277 6.718 118 البصرية المعمكمات تفسير ميارة
 كبير 0.266 6.541 118 المكانية العالقة إدراؾ ميارة
 كبير 0.366 8.247 118 الشكؿ تحميؿ ميارة
 الخداع كفؾ الغمكض إدراؾ ميارة

 البصرم
 كبير 0.436 9.550 118

 كبير 0.327 7.568 118 كالتككيف اإلنشاء ميارة
 كبير 0.408 9.026 118 المعاني استخالص ميارة
 كبير 0.519 11.290 118 الكمية الدرجة

 يتضح مف الجدكؿ السابؽ ما يمي:
 أكالن: حجـ التأثير لميارة التعرؼ عمى الشكؿ كأحد أبعاد االختبار:

أف قيمػػة مرءػػع إيتػػا " يتلػػح مػػف الجػػدكؿ
اختءػػار  أءمػػاد كأحػػد الشػػكؿ  مػػ  التمػػرؼ " لميػػارة

 لذلؾ يمتءر حجـ التأثير كءير.(0.14) كىي أكءر مف  (0.405) ميارات التفكير الءلرم ءم ت
 حجـ التأثير لميارة التمييز البصرم كأحد أبعاد االختبار:ثانيان: 

يتلح مف الجدكؿ أف قيمة مرءع إيتا "
" اختءار ميارات  أءماد كأحد الءلرم التمييز لميارة

 لذلؾ يمتءر حجـ التأثير كءير.(0.14) كىي أكءر مف  (0.516)التفكير الءلرم ءم ت 
 حجـ التأثير لميارة تفسير المعمكمات البصرية كأحد أبعاد االختبار:ثالثان: 

يتلػػح مػػف الجػػدكؿ أف قيمػػة مرءػػع إيتػػا "
" أءمػػاد كأحػػد الءلػػرية المممكمػػات تفسػػير لميػػارة 

 يمتءر حجـ التأثير كءير. ك(0.14) كىي أكءر مف  (0.277)اختءار ميارات التفكير الءلرم ءم ت
 حجـ التأثير لميارة إدراؾ العالقة المكانية كأحد أبعاد االختبار:رابعان: 

"مرءػع إيتػا يتلح مػف الجػدكؿ أف قيمػة 
" اختءػار  أءمػاد كأحػد المكانيػة الم قػة إدراؾ لميػارة

 لذلؾ يمتءر حجـ التأثير كءير.(0.14) كىي أكءر مف  (0.266)ءم ت ميارات التفكير الءلرم
 حجـ التأثير لميارة تحميؿ الشكؿ كأحد أبعاد االختبار:خامسان: 

يتلح مػف الجػدكؿ أف قيمػة مرءػع إيتػا "
" اختءػار ميػارات  أءمػاد كأحػد الشػكؿ تحميػؿ لميػارة

 لذلؾ يمتءر حجـ التأثير كءير.(0.14) كىي أكءر مف  (0.366)التفكير الءلرم ءم ت
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 حجـ التأثير لميارة إدراؾ الغمكض كفؾ الخداع البصرم كأحد أبعاد االختبار:سادسان: 
يتلح مف الجدكؿ أف قيمة مرءع إيتا "

" كأحد الءلرم الخداع كفؾ ال مكض إدراؾ لميارة 
لػػذلؾ يمتءػػر حجػػـ (0.14) كىػػي أكءػػر مػػف  (0.436)اختءػػار ميػػارات التفكيػػر الءلػػرم ءم ػػت أءمػػاد

 التأثير كءير.
حجـ التأثير لميارة اإلنشاء كالتككيف كأحد أبعاد االختبار:سابعان:   

يتلػػػح مػػػف الجػػػدكؿ أف قيمػػػة مرءػػػع إيتػػػا "
" اختءػػػار  أءمػػػاد كأحػػػد كالتكػػػكيف اإلنشػػػار لميػػػارة

 لذلؾ يمتءر حجـ التأثير كءير.(0.14) كىي أكءر مف  (0.327)ميارات التفكير الءلرم ءم ت
 حجـ التأثير لميارة استخالص المعاني كأحد أبعاد االختبار:ثامنان: 

يتلػػح مػػف الجػػدكؿ أف قيمػػة مرءػػع إيتػػا "
" اختءػػار  أءمػػاد كأحػػد الممػػاني اسػػتخ ص لميػػارة

 لذلؾ يمتءر حجـ التأثير كءير.(0.14) كىي أكءر مف  (0.408) ميارات التفكير الءلرم ءم ت
 حجـ التأثير لمدرجة الكمية لالختبار:تاسعان: 

يتلػػح مػػف الجػػدكؿ أف قيمػػة مرءػػع إيتػػا "
" الءلػػرم  التفكيػػر ميػػارات الختءػػار الكميػػة لمدرجػػة

 لذلؾ يمتءر حجـ التأثير كءير.(0.14) كىي أكءر مف  (0.519)ءم ت
 

 ذفضري اننرائط ادلرعهمح انضؤال انشاتع ًينالشريا:
حجػػـ التػػأثير لكػػؿ الحسػػاءية، كاالنحرافػػات الممياريػػة، كقػػيـ "ت"، ك  المتكسػػطاتءمػػد اسػػتمراض 
ل ختءار ككؿ  فإف ذلؾ يؤكد  م  أف استخداـ الكتاب التفػا مي المحكسػب ك ءيمد مف أءماد االختءار 

التجريءيػػة أفلػػؿ مػػف اسػػتخداـ الكتػػاب  كمػػا فػػي المجمك ػػة فػػي تممػػيـ ميػػارات التفكيػػر الءلػػرم مػػع
ـى مع المجمك ة اللاءطة، الكرقي المطءكع كالذم ا  :كيعزك الباحث ذلؾ لما يميستيخًد

إف استخداـ الكتاب التفا مي المحكسب ءما يحتكيو مف لكر كرسكمات ثاءتة كمتحركة  -1
 كمباطع لكت كفيديك لو البدرة  م  جذب انتءاه المتممميف كزيادة تركيزىـ.

 م   ءبار أثر التممـ تفا ؿ المتممـ مع مككنات الكتاب التفا مي المحكسب يسا ده  -2
 كسيكلة استرجا و.

تنكع المثيرات الءلرية في الكتاب التفا مي المحكسب  ءحيث تتناسب مع جميع مستكيات  -3
 الط ب ءما يلمف مرا اة الفركؽ الفردية لدييـ.

ييمطي الكتاب التفا مي المحكسب الفرلة لممتممـ لتكرار كا  ادة مشاىدة مكلكع مميف في  -4
الرسكمات كاللكر المتحركة كمباطع الفيديك ءما ييمًَّكف المتممـ مف الكتاب كخالة 

 استيماب المادة التمميمية كفيميا.
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تكامؿ الكتاب التفا مي المحكسب مع استراتيجيات التدريس المختمفة التي يستخدميا المممـ  -5
في غرفة اللؼ، كالتي ينمكس أثر استخداميا  م  الط ب، كيزيد ىذا التكامؿ مف 

 يؽ ايىداؼ التمميمية .تحب
المشاركة اإليجاءية كالتفا ؿ النشط مف قءؿ المتممـ مع الكتاب التفا مي المحكسب كالمادة  -6

 التمميمية التي يحتكييا ءداخمو .
 كجكد دافمية لدل الط ب الستخداـ الكتاب التفا مي المحكسب في  ممية التمميـ. -7
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  ًذفضريىا:اإلظاتح ادلرعهمح تانضؤال اخلايش 

  نػػد إحلػػائية داللػػة ذات فػػركؽ تكجػػد ىػػؿ نىػػصَّ السػػؤاؿ الخػػامس مػػف أسػػئمة الدراسػػة  مػػ :
 التجريءيػة المجمػك تيف فػي التحلػيؿ مرتفمػي الط ب درجات متكسطي ءيف ( α ≤ 0.05)  مستكل

 ؟ الءلرم التفكير ميارات اختءار في كاللاءطة
عى الباحثكللجابة عف ىذا السؤاؿ،  ضى  الفرض اآلتي، كالذم ينص عمى: كى

 درجات متكسطي ءيف ( α ≤ 0.05)  مستكل  ند إحلائية داللة ذات فركؽ ال تكجد
 التفكير ميارات اختءار في كاللاءطة التجريءية المجمك تيف في التحليؿ مرتفمي الط ب
الءلرم

كذلػؾ  (Mann-Whitney Test) كلمتحبؽ مف لحة ىػذا الفػرض قػاـ الءاحػث ءاسػتخداـ اختءػار
لممبارنة ءيف متكسطات درجات الط ب ذكم التحليؿ المرتفع في المجمك تيف التجريءية كاللاءطة 

 ( يكلح ذلؾ:5-4في اختءار ميارات التفكير الءلرم، كالجدكؿ )
 بيف كمستكل الداللة لمتعرؼ عمى الفركؽ  (Z)كقيمة  (U)متكسطات كمجمكع الرتب كقيمة: (5-4جدكؿ رقـ )
 البصرم التفكير لميارات البعدم االختبار في كالضابطة التجريبية مرتفعي التحصيؿ في المجمكعتيفالطالب 

متكسط  العدد المجمكعة األبعاد
 الرتب

مجمكع 
 الرتب

 مستكل الداللة Z قيمة Uقيمة 

 ميارة التعرؼ عمى الشكؿ
 390.0 24.38 16 تجريبية

2.00 4.912 0.01 
 138.0 8.63 16 ضابطة

 389.5 24.34 16 تجريبية ميارة التمييز البصرم
2.50 4.878 0.01 

 138.5 8.66 16 ضابطة
ميارة تفسير المعمكمات 

 البصرية
 300.0 18.75 16 تجريبية

92.00 1.660 0.097 
 228.0 14.25 16 ضابطة

 328.0 20.50 16 تجريبية ميارة إدراؾ العالقة المكانية
64.00 3.200 0.01 

 200.0 12.50 16 ضابطة

 378.0 23.63 16 تجريبية ميارة تحميؿ الشكؿ
14.00 4.566 0.01 

 150.0 9.38 16 ضابطة
ميارة إدراؾ الغمكض كفؾ 

 الخداع البصرم
 368.0 23.00 16 تجريبية

24.00 4.442 0.01 
 160.0 10.00 16 ضابطة

 352.0 22.00 16 تجريبية ميارة اإلنشاء كالتككيف
40.00 3.948 0.01 

 176.0 11.00 16 ضابطة

 378.0 23.63 16 تجريبية ميارة استخالص المعاني
14.00 4.581 0.01 

 150.0 9.38 16 ضابطة

 الدرجة الكمية
 392.0 24.50 16 تجريبية

0.000 4.864 0.01 
 136.0 8.50 16 ضابطة
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 ( يتضح أف:5-4كمف الجدكؿ)
 التعرؼ عمى الشكؿ كأحد أبعاد االختبار:أكالن: ميارة 

 أمػػػا  (24.38)ءمػػػا متكسػػػط الرتػػػب لميػػػارة "التمػػػرؼ  مػػػ  الشػػػكؿ" فػػػي المجمك ػػػة التجريءيػػػة
كمجمك يا  (8.63)، ءينما في المجمك ة اللاءطة فكاف متكسط الرتب (390.0) فيساكم مجمك يا
 .(0.01)كىي دالة احلائيان  ند  Z" (4.912)"كقد ءم ت قيمة  ،(138.0)

 :كأحد أبعاد االختبار البصرم التمييز ثانيان: ميارة
أمػا مجمك يػا   (24.34)ءما متكسط الرتب لميارة "التمييػز الءلػرم" فػي المجمك ػة التجريءيػة

كمجمك يػػػػػػا  (8.66)، ءينمػػػػػػا فػػػػػػي المجمك ػػػػػػة اللػػػػػػاءطة فكػػػػػػاف متكسػػػػػػط الرتػػػػػػب (389.5) فيسػػػػػػاكم
 .(0.01)كىي دالة احلائيان  ند  Z" (4.878)"كقد ءم ت قيمة  ،(138.5)

 :كأحد أبعاد االختبار البصرية المعمكمات تفسير ثالثان: ميارة
  (18.75)" فػي المجمك ػة التجريءيػة الءلػرية المممكمػات تفسػير ءمػا متكسػط الرتػب لميػارة "

 (14.25)، ءينمػػػا فػػػي المجمك ػػػة اللػػػاءطة فكػػػاف متكسػػػط الرتػػػب (300.0) أمػػػا مجمك يػػػا فيسػػػاكم
 .(0.05)دالة احلائيان  ند غير كىي  Z" (1.660)"كقد ءم ت قيمة  ،(228.0)كمجمك يا 
 :كأحد أبعاد االختبار المكانية العالقة إدراؾ رابعان: ميارة

أمػػا   (20.5)" فػػي المجمك ػػة التجريءيػػة المكانيػػة الم قػػة إدراؾ ءمػػا متكسػػط الرتػػب لميػػارة "
كمجمك يػا  (12.5)، ءينما في المجمك ة اللاءطة فكاف متكسط الرتب (328.0) مجمك يا فيساكم

 .(0.01)كىي دالة احلائيان  ند  Z" (3.200)"كقد ءم ت قيمة  ،(200.0)
 :كأحد أبعاد االختبار الشكؿ تحميؿ خامسان: ميارة

أمػا مجمك يػػا   (23.63)" فػػي المجمك ػة التجريءيػةالشػكؿ تحميػؿ ءمػا متكسػط الرتػب لميػػارة "
كمجمك يػػػػػػا  (9.38)، ءينمػػػػػػا فػػػػػػي المجمك ػػػػػػة اللػػػػػػاءطة فكػػػػػػاف متكسػػػػػػط الرتػػػػػػب (378.0) فيسػػػػػػاكم

 .(0.01)كىي دالة احلائيان  ند  Z" (4.556)"كقد ءم ت قيمة  ،(150.0)
 :كأحد أبعاد االختبار البصرم الخداع كفؾ الغمكض إدراؾ سادسان: ميارة

ممجمك ػػػػػػػػػة ل"  الءلػػػػػػػػػرم الخػػػػػػػػػداع كفػػػػػػػػػؾ ال مػػػػػػػػػكض إدراؾ ءمػػػػػػػػػا متكسػػػػػػػػػط الرتػػػػػػػػػب لميػػػػػػػػػارة "
اللػاءطة  لممجمك ػة كػاف متكسػط الرتػب ، ءينما(368.0) أما مجمك يا فيساكم  (23.00)التجريءية
كىػػػي دالػػػة احلػػػائيان  نػػػد  Z" (4.442)"كقػػػد ءم ػػػت قيمػػػة  ،(160.0)كمجمك يػػػا  (10.00) يسػػػاكم

(0.01). 
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 :كأحد أبعاد االختبار كالتككيف اإلنشاء سابعان: ميارة
أمػػا مجمك يػػا   (22.00)كالتكػػكيف" لممجمك ػػة التجريءيػػة ءمػػا متكسػػط الرتػػب لميػػارة "اإلنشػػار

كمجمك يػػػػا  (11.00)اللػػػاءطة يسػػػػاكم  لممجمك ػػػػة ، ءينمػػػػا كػػػػاف متكسػػػط الرتػػػػب(352.0) فيسػػػاكم
 .(0.01)كىي دالة احلائيان  ند  Z" (3.948)"كقد ءم ت قيمة  ،(176.0)

 :كأحد أبعاد االختبار المعاني استخالص ثامنان: ميارة
أمػا مجمك يػا   (23.63)" لممجمك ػة التجريءيػةالممػاني استخ ص ءما متكسط الرتب لميارة "

كمجمك يػػػػا  (9.38)اللػػػػاءطة يسػػػػاكم  لممجمك ػػػػة ، ءينمػػػػا كػػػػاف متكسػػػػط الرتػػػػب(378.0) فيسػػػػاكم
 .(0.01)كىي دالة احلائيان  ند  Z" (4.581)"كقد ءم ت قيمة  ،(150.0)
 الدرجة الكمية لالختبار:تاسعان: 

لممجمك ػػػػػػػػػة  اختءػػػػػػػػػار ميػػػػػػػػػارات التفكيػػػػػػػػػر الءلػػػػػػػػػرم ككػػػػػػػػػؿءمػػػػػػػػػا متكسػػػػػػػػػط الرتػػػػػػػػػب لػػػػػػػػػدرجات 
اللػاءطة  لممجمك ػة ، ءينما كػاف متكسػط الرتػب(392.0) أما مجمك يا فيساكم  (24.50)التجريءية
كىػػػػي دالػػػػة احلػػػػائيان  نػػػػد  Z" (4.864)"كقػػػػد ءم ػػػػت قيمػػػػة  ،(136.0)كمجمك يػػػػا  (8.50)يسػػػػاكم 
(0.01).  

 مما سبؽ يتضح أنو:
 الطػ ب درجػات متكسػطي ءػيف ( α = 0.01)  مسػتكل  نػد إحلػائية داللة ذات فركؽ تكجد
 التفكيػػػػر الءمػػػػدم لميػػػارات فػػػي االختءػػػار كاللػػػػاءطة التجريءيػػػة المجمػػػك تيف فػػػػي التحلػػػيؿ مرتفمػػػي
 .الءلرم

 حضاب حعى انرأشري:
التفا مي المحكسب في تنمية ميارات التفكير الءاحث ءحساب حجـ تأثير استخداـ الكتاب قاـ 
" حساب مرءع إيتامف خ ؿ  ،لدل الط ب مرتفمي التحليؿ الءلرم

" :ءاستخداـ الممادلة 

Z
2 

= 
 

Z
2
 + 4 

 (43: 2000) فانة،
 

حيث أنو: إذا كانت قيمة مرءع إيتا "
 أك أقؿ يمتءر حجـ التأثير ل ير،  0.01" تساكم

ذا كانت ىذه البيمة أكءر مف  فيمتءر حجـ التأثير متكسط، أما إذا كانت  0.14كأقؿ مف  0.01كا 
 فأكءر فإنو يمتءر حجـ التأثير كءير. 0.14

 ( يكلح ذلؾ:5-5كالجدكؿ ) 
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كقيمة " "Z"قيمة : (5-5جدكؿ رقـ )
 التفاعمي " إليجاد حجـ تأثير استخداـ الكتاب

 لدل الطالب مرتفعي التحصيؿ المحكسب في تنمية ميارات التفكير البصرم
Z Z األبعاد

2 
Z

2
 + 4 

 حجـ التأثير 
 كبير 0.858 28.13 24.13 4.912 الشكؿ عمى ميارة التعرؼ

 كبير 0.856 27.79 23.79 4.878 البصرم التمييز ميارة
 - - 6.76 2.76 1.66 البصرية المعمكمات تفسير ميارة
 كبير 0.719 14.24 10.24 3.20 المكانية العالقة إدراؾ ميارة
 كبير 0.839 24.85 20.85 4.566 الشكؿ تحميؿ ميارة
 كبير 0.831 23.73 19.73 4.442 البصرم الخداع كفؾ الغمكض إدراؾ ميارة
 كبير 0.796 19.59 15.59 3.948 كالتككيف اإلنشاء ميارة
 كبير 0.840 24.99 20.99 4.581 المعاني استخالص ميارة
 كبير 0.855 27.66 23.66 4.864 الكمية الدرجة

 : (5-5)يتضح مف الجدكؿ
 أكالن: حجـ التأثير لميارة التعرؼ عمى الشكؿ كأحد أبعاد االختبار:

قيمػػػة مرءػػػع إيتػػػا " ءم ػػػت
لػػػدل الطػػػ ب مرتفمػػػي التحلػػػيؿ  "الشػػػكؿ  مػػػ  التمػػػرؼ" " لميػػػارة

 لذلؾ يمتءر حجـ التأثير كءير.(0.14) كىي أكءر مف  (0.858)
 حجـ التأثير لميارة التمييز البصرم كأحد أبعاد االختبار:ثانيان: 

قيمة مرءع إيتا " ءم ت
" (0.856)لدل الط ب مرتفمي التحليؿ " الءلرم التمييز" لميارة 

 لذلؾ يمتءر حجـ التأثير كءير.(0.14) كىي أكءر مف 
 التأثير لميارة تفسير المعمكمات البصرية كأحد أبعاد االختبار:حجـ ثالثان: 

" لػػدل الءلػرية المممكمػػات تفسػير" مكتػاب التفػػا مي المحكسػب تػػأثير فػي تنميػة ميػػارةلال يكجػد 
 .(α≤ 0.05) مستكل ، كذلؾ لمدـ كجكد داللة إحلائية  ندالط ب مرتفمي التحليؿ

 المكانية كأحد أبعاد االختبار: حجـ التأثير لميارة إدراؾ العالقةرابعان: 
قيمػػة مرءػػع إيتػػا " ءم ػػت

" لػػدل الطػػ ب مرتفمػػي التحلػػيؿ  "المكانيػػة الم قػػة إدراؾ" لميػػارة
 لذلؾ يمتءر حجـ التأثير كءير. (0.14) كىي أكءر مف  (0.719)
 حجـ التأثير لميارة تحميؿ الشكؿ كأحد أبعاد االختبار:خامسان: 

قيمػػة مرءػػع إيتػا " ءم ػت
" (0.839)لػدل الطػػ ب مرتفمػػي التحلػػيؿ  "الشػػكؿ تحميػػؿ" لميػػارة 

  لذلؾ يمتءر حجـ التأثير كءير.(0.14) كىي أكءر مف 
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 حجـ التأثير لميارة إدراؾ الغمكض كفؾ الخداع البصرم كأحد أبعاد االختبار:سادسان: 
قيمػػػػة مرءػػػػع إيتػػػػا " ءم ػػػػت

" لػػػػدل الطػػػػ ب  "الءلػػػػرم الخػػػػداع كفػػػػؾ ال مػػػػكض إدراؾ" لميػػػػارة
 لذلؾ يمتءر حجـ التأثير كءير. (0.14)مف كىي أكءر  (0.831)مرتفمي التحليؿ 

حجـ التأثير لميارة اإلنشاء كالتككيف كأحد أبعاد االختبار:سابعان:   
قيمػػػػة مرءػػػػع إيتػػػػا " ءم ػػػػت

" لػػػػدل الطػػػػ ب مرتفمػػػػي التحلػػػػيؿ  "كالتكػػػػكيف اإلنشػػػػار" لميػػػػارة
 يمتءر حجـ التأثير كءير. لذلؾ(0.796) كىي أكءر مف  (0.327)
 حجـ التأثير لميارة استخالص المعاني كأحد أبعاد االختبار:ثامنان: 

قيمػػػة مرءػػػع إيتػػػا " ءم ػػػت
" لػػػدل الطػػػ ب مرتفمػػػي التحلػػػيؿ  "الممػػػاني اسػػػتخ ص" لميػػػارة

 لذلؾ يمتءر حجـ التأثير كءير.(0.14) كىي أكءر مف  (0.840)
 لالختبار:حجـ التأثير لمدرجة الكمية تاسعان: 

يتلػػح مػػف الجػػدكؿ أف قيمػػة مرءػػع إيتػػا "
" الءلػػرم  التفكيػػر ميػػارات الختءػػار الكميػػة لمدرجػػة

لػذلؾ يمتءػػر حجػـ التػػأثير (0.14) كىػي أكءػر مػػف  (0.855)ءم ػػتلػدل الطػ ب مرتفمػػي التحلػيؿ 
 كءير.

 ًينالشريا: اخلايشذفضري اننرائط ادلرعهمح انضؤال 
حجـ التأثير لكؿ ءيمد "، ك zالحساءية، كاالنحرافات المميارية، كقيـ "المتكسطات ءمد استمراض 
 اسػتخداـ أف  م  يؤكد ذلؾ فإف  لدل الط ب مرتفمي التحليؿكل ختءار ككؿ مف أءماد االختءار 

 فػػي كمػػالمطػػ ب مرتفمػػي التحلػػيؿ  الءلػػرم التفكيػػر ميػػارات تممػػيـ فػػي المحكسػػب التفػػا مي الكتػاب
ـى  كالػػػذم المطءػػػكع الػػػكرقي الكتػػػاب اسػػػتخداـ مػػػف أفلػػػؿ التجريءيػػػة المجمك ػػػة  المجمك ػػػة مػػػع اسػػػتيخًد
 :يمي لما ذلؾ الباحث كيعزك اللاءطة،
يد ـ الكتاب التفػا مي المحكسػب الػتممـ الػذاتي ممػا يتػيح لممػتممـ الفرلػة لمءحػث  مػا قػد  -1

كلكالن إل  الحمكؿ، كىػذا ءػدكره يػؤدم إلػ  تنميػة  يكجيو مف مشك ت أثنار دراسة المبرر
 أكءر  دد ممكف مف ميارات التفكير الءلرم لدل المتممـ.

تنػػػػكع المثيػػػػرات الءلػػػػرية فػػػػي الكتػػػػاب التفػػػػا مي المحكسػػػػب كم ئمتيػػػػا لجميػػػػع مسػػػػتكيات  -2
الطػػػػ ب ءمػػػػا فػػػػييـ الطػػػػ ب المتفػػػػكقيف  ءمػػػػا يسػػػػاىـ فػػػػي مرا ػػػػاة الفػػػػركؽ الفرديػػػػة لػػػػدييـ 

 بيـ في التمميـ المناسب لبدراتيـ.كا  طائيـ ح
دافع قكم لدل الط ب مرتفمي التحلػيؿ السػتخداـ التكنكلكجيػا الحديثػة فػي رغءة ك  كجكد -3

  ممية التمميـ ءما فييا الكتاب التفا مي المحكسب.
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 :اإلظاتح ادلرعهمح تانضؤال انضادس ًذفضريىا 

  نػػػد إحلػػائية داللػػػة ذات فػػركؽ تكجػػػد ىػػؿ نىػػصَّ السػػؤاؿ السػػػادس مػػف أسػػػئمة الدراسػػة  مػػػ :
 المجمػػػك تيف فػػػي التحلػػػيؿ منخفلػػػي الطػػػ ب درجػػػات متكسػػػطي ءػػػيف ( α ≤ 0.05)  مسػػػتكل
 ؟ الءلرم التفكير ميارات اختءار في اللاءطة ك التجريءية

عى الباحثكللجابة عف ىذا السؤاؿ،  ضى  الفرض اآلتي، كالذم ينص عمى: كى
 الط ب درجات متكسطي ءيف ( α ≤ 0.05)  مستكل  ند إحلائية داللة ذات فركؽ تكجد ال
الءلرم التفكير ميارات اختءار في اللاءطة ك التجريءية المجمك تيف في التحليؿ منخفلي

كذلػؾ  (Mann-Whitney Test) كلمتحبؽ مف لحة ىػذا الفػرض قػاـ الءاحػث ءاسػتخداـ اختءػار
المجمػػػػك تيف التجريءيػػػػة لممبارنػػػػة ءػػػػيف متكسػػػػطات درجػػػػات الطػػػػ ب ذكم التحلػػػػيؿ المػػػػنخفض فػػػػي 

 ( يكلح ذلؾ:5-6)، كالجدكؿ كاللاءطة في اختءار ميارات التفكير الءلرم

 بيف كمستكل الداللة لمتعرؼ عمى الفركؽ  (Z)كقيمة  (U)متكسطات كمجمكع الرتب كقيمة: (5-6جدكؿ رقـ )
 البصرم التفكير لميارات البعدم االختبار في كالضابطة التجريبية الطالب منخفضي التحصيؿ في المجمكعتيف

عدد المجمكعة األبعاد
ال

 

متكسط 
 الرتب

مجمكع 
 الرتب

 مستكل الداللة  Zقيمة Uقيمة 
(2-tailed) 

 ميارة التعرؼ عمى الشكؿ
 381.00 23.81 16 تجريبية

 147.00 9.19 16 ضابطة 0.01 4.482 11.00

 ميارة التمييز البصرم
 358.00 22.41 16 تجريبية

33.50 3.627 0.01 
 169.50 10.59 16 ضابطة

ميارة تفسير المعمكمات 
 البصرية

 358.00 22.38 16 تجريبية
 170.00 10.63 16 ضابطة 0.01 3.765 34.00

 369.00 23.06 16 تجريبية ميارة إدراؾ العالقة المكانية
23.00 4.104 0.01 

 159.00 9.94 16 ضابطة

 ميارة تحميؿ الشكؿ
 341.00 21.31 16 تجريبية

51.00 3.110 0.01 
 187.00 11.69 16 ضابطة

ميارة إدراؾ الغمكض كفؾ 
 الخداع البصرم

 386.00 24.13 16 تجريبية
 142.00 8.88 16 ضابطة 0.01 4.820 6.00

 ميارة اإلنشاء كالتككيف
 346.5 21.66 16 تجريبية

45.50 3.602 0.01 
 181.50 11.34 16 ضابطة

 369.00 23.06 16 تجريبية ميارة استخالص المعاني
23.00 4.293 0.01 

 159.00 9.94 16 ضابطة

 الدرجة الكمية
 392.0 24.5 16 تجريبية

 136.0 8.50 16 ضابطة 0.01 4.861 0.00
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 ( يتضح أف:5-6كمف الجدكؿ)
 أكالن: ميارة التعرؼ عمى الشكؿ كأحد أبعاد االختبار:

أمػػػا   (23.81)ءمػػػا متكسػػػط الرتػػػب لميػػػارة "التمػػػرؼ  مػػػ  الشػػػكؿ" فػػػي المجمك ػػػة التجريءيػػػة
كمجمك يػا  (9.19)، ءينما في المجمك ة اللاءطة فكاف متكسط الرتب (381.0) مجمك يا فيساكم

 .(0.01)كىي دالة احلائيان  ند  Z" (4.482)"كقد ءم ت قيمة  ،(147.0)
 كأحد أبعاد االختبار:البصرم  التمييز ثانيان: ميارة

أمػا مجمك يػا   (22.41)ءما متكسط الرتب لميارة "التمييػز الءلػرم" فػي المجمك ػة التجريءيػة
كمجمك يػػػػػا  (10.59)، ءينمػػػػػا فػػػػػي المجمك ػػػػػة اللػػػػػاءطة فكػػػػػاف متكسػػػػػط الرتػػػػػب (358.0) فيسػػػػػاكم

 .(0.01)كىي دالة احلائيان  ند  Z" (3.627)"كقد ءم ت قيمة  ،(169.50)
 البصرية كأحد أبعاد االختبار: المعمكمات تفسير ميارةثالثان: 

  (22.38)" فػي المجمك ػة التجريءيػة الءلػرية المممكمػات تفسػير ءمػا متكسػط الرتػب لميػارة "
 (10.63)، ءينمػػػا فػػػي المجمك ػػػة اللػػػاءطة فكػػػاف متكسػػػط الرتػػػب (358.0) أمػػػا مجمك يػػػا فيسػػػاكم

 .(0.01)كىي دالة احلائيان  ند  Z" (3.765)"كقد ءم ت قيمة  ،(170.0)كمجمك يا 
 المكانية كأحد أبعاد االختبار: العالقة إدراؾ رابعان: ميارة

أمػػا   (23.06)" فػػي المجمك ػػة التجريءيػػة المكانيػػة الم قػػة إدراؾ ءمػػا متكسػػط الرتػػب لميػػارة "
كمجمك يػا  (9.94)، ءينما في المجمك ة اللاءطة فكاف متكسط الرتب (369.0) مجمك يا فيساكم

 .(0.01)كىي دالة احلائيان  ند  Z" (4.104)"كقد ءم ت قيمة  ،(159.0)
 الشكؿ كأحد أبعاد االختبار: تحميؿ خامسان: ميارة

أمػا مجمك يػػا   (24.13)الشػكؿ" فػػي المجمك ػة التجريءيػة تحميػؿ ءمػا متكسػط الرتػب لميػػارة "
كمجمك يػػػػػػا  (8.88)، ءينمػػػػػػا فػػػػػػي المجمك ػػػػػػة اللػػػػػػاءطة فكػػػػػػاف متكسػػػػػػط الرتػػػػػػب (386.0) فيسػػػػػػاكم

 .(0.01)كىي دالة احلائيان  ند  Z" (4.820)"كقد ءم ت قيمة  ،(142.0)
 البصرم كأحد أبعاد االختبار: الخداع كفؾ الغمكض إدراؾ سادسان: ميارة

" لممجمك ػػػػػػػػػة  الءلػػػػػػػػػرم الخػػػػػػػػػداع كفػػػػػػػػػؾ ال مػػػػػػػػػكض إدراؾ ءمػػػػػػػػػا متكسػػػػػػػػػط الرتػػػػػػػػػب لميػػػػػػػػػارة "
اللػاءطة  لممجمك ػة ءينما كػاف متكسػط الرتػب، (368.0) أما مجمك يا فيساكم  (23.00)التجريءية
كىػػػي دالػػػة احلػػػائيان  نػػػد  Z" (4.442)"كقػػػد ءم ػػػت قيمػػػة  ،(160.0)كمجمك يػػػا  (10.00)يسػػػاكم 
(0.01). 
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 كالتككيف كأحد أبعاد االختبار: اإلنشاء سابعان: ميارة
أمػػا مجمك يػػا   (21.66)كالتكػػكيف" لممجمك ػػة التجريءيػػة ءمػػا متكسػػط الرتػػب لميػػارة "اإلنشػػار

كمجمك يػػػػا  (11.34)اللػػػاءطة يسػػػػاكم  لممجمك ػػػػة ، ءينمػػػػا كػػػػاف متكسػػػط الرتػػػػب(346.5) فيسػػػاكم
 .(0.01)كىي دالة احلائيان  ند  Z" (3.602)"كقد ءم ت قيمة  ،(181.50)
 المعاني كأحد أبعاد االختبار: استخالص ثامنان: ميارة

أمػا مجمك يػا   (23.06)لممجمك ػة التجريءيػةالممػاني"  استخ ص ءما متكسط الرتب لميارة "
كمجمك يػػػػا  (9.94)اللػػػػاءطة يسػػػػاكم  لممجمك ػػػػة ، ءينمػػػػا كػػػػاف متكسػػػػط الرتػػػػب(369.0) فيسػػػػاكم

 .(0.01)كىي دالة احلائيان  ند  Z" (4.293)"كقد ءم ت قيمة  ،(159.0)
 تاسعان: الدرجة الكمية لالختبار:

التفكيػػػػػػػػػر الءلػػػػػػػػػرم ككػػػػػػػػػؿ لممجمك ػػػػػػػػػة ءمػػػػػػػػػا متكسػػػػػػػػػط الرتػػػػػػػػػب لػػػػػػػػػدرجات اختءػػػػػػػػػار ميػػػػػػػػػارات 
اللػاءطة  لممجمك ػة ، ءينما كػاف متكسػط الرتػب(392.0) أما مجمك يا فيساكم  (24.50)التجريءية
كىػػػػي دالػػػػة احلػػػػائيان  نػػػػد  Z" (4.861)"كقػػػػد ءم ػػػػت قيمػػػػة  ،(136.0)كمجمك يػػػػا  (8.50)يسػػػػاكم 
(0.01). 

 مما سبؽ يتضح أنو:
 الطػ ب درجػات متكسػطي ءػيف ( α = 0.01)  مسػتكل  نػد إحلػائية داللة ذات فركؽ تكجد
 التفكيػػػر الءمػػػدم لميػػػارات فػػػي االختءػػػار كاللػػػاءطة التجريءيػػػة المجمػػػك تيف فػػػي التحلػػػيؿ منخفلػػػي
 .الءلرم

 
 حضاب حعى انرأشري:

قاـ الءاحث ءحساب حجـ تأثير استخداـ الكتاب التفا مي المحكسب في تنمية ميارات التفكير 
التحليؿ، مف خ ؿ حساب مرءع إيتا "الءلرم لدل الط ب مرتفمي 

:ءاستخداـ الممادلة " 
Z

2 

= 
 



Z (43: 2000 فانة،)
2
 + 4 

حيث أنو: إذا كانت قيمة مرءع إيتا "
 أك أقؿ يمتءر حجـ التأثير ل ير،  0.01" تساكم

ذا كانت ىذه البيمة أكءر مف  فيمتءر حجـ التأثير متكسط، أما إذا كانت  0.14كأقؿ مف  0.01كا 
 فأكءر فإنو يمتءر حجـ التأثير كءير. 0.14

( يكلح ذلؾ:5-7كالجدكؿ ) 
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كقيمة " "Z"قيمة : (5-7جدكؿ رقـ )
 إليجاد حجـ تأثير استخداـ الكتاب التفاعمي المحكسب في "

 تنمية ميارات التفكير البصرم لدل الطالب منخفضي التحصيؿ
Z Z األبعاد

2 
Z

2
 + 4 

 حجـ التأثير 
 كبير 0.834 24.09 20.09 4.482 الشكؿ عمى ميارة التعرؼ

 كبير 0.767 17.16 13.16 3.627 البصرم التمييز ميارة

 كبير 0.780 18.18 14.18 3.765 البصرية المعمكمات تفسير ميارة

 كبير 0.808 20.84 16.84 4.104 المكانية العالقة إدراؾ ميارة

 كبير 0.707 13.67 9.67 3.11 الشكؿ تحميؿ ميارة

 كبير 0.853 27.23 23.23 4.82 البصرم الخداع كفؾ الغمكض إدراؾ ميارة

 كبير 0.764 16.97 12.97 3.602 كالتككيف اإلنشاء ميارة

 كبير 0.822 22.43 18.43 4.293 المعاني استخالص ميارة

 كبير 0.855 27.63 23.63 4.861 الكمية الدرجة

 ما يمي: (5-7)يتضح مف الجدكؿ
 أكالن: حجـ التأثير لميارة التعرؼ عمى الشكؿ كأحد أبعاد االختبار:

قيمػػة مرءػػع إيتػػا "ءم ػػت 
التحلػػيؿ  نخفلػػيلػػدل الطػػ ب م "الشػػكؿ  مػػ  التمػػرؼ" " لميػػارة

 لذلؾ يمتءر حجـ التأثير كءير.(0.14) كىي أكءر مف  (0.834)
 التمييز البصرم كأحد أبعاد االختبار:حجـ التأثير لميارة ثانيان: 

قيمػػػػة مرءػػػػع إيتػػػػا " ءم ػػػػت
" التحلػػػػيؿ  منخفلػػػػيلػػػػدل الطػػػػ ب  "الءلػػػػرم التمييػػػػز" لميػػػػارة

 لذلؾ يمتءر حجـ التأثير كءير.(0.14) كىي أكءر مف  (0.767)
 حجـ التأثير لميارة تفسير المعمكمات البصرية كأحد أبعاد االختبار:ثالثان: 

قيمػػػػة مرءػػػػع إيتػػػػا " ءم ػػػػت
" منخفلػػػػيلػػػػدل الطػػػػ ب  "الءلػػػػرية المممكمػػػػات تفسػػػػير" لميػػػػارة 

 لذلؾ يمتءر حجـ التأثير كءير. (0.14) كىي أكءر مف  (0.780)التحليؿ 
 حجـ التأثير لميارة إدراؾ العالقة المكانية كأحد أبعاد االختبار:رابعان: 

قيمػػة مرءػػع إيتػػا " ءم ػػت
" التحلػػيؿ منخفلػػي المكانيػػة لػػدل الطػػ ب  الم قػػة إدراؾ" لميػػارة

 لذلؾ يمتءر حجـ التأثير كءير.(0.14) كىي أكءر مف  (0.808)
 حجـ التأثير لميارة تحميؿ الشكؿ كأحد أبعاد االختبار:خامسان: 

قيمة مرءع إيتا " ءم ت
" (0.707)التحلػيؿ  منخفلػيلدل الط ب  "الشكؿ تحميؿ" لميارة 

  يمتءر حجـ التأثير كءير.لذلؾ (0.14) كىي أكءر مف 
 حجـ التأثير لميارة إدراؾ الغمكض كفؾ الخداع البصرم كأحد أبعاد االختبار:سادسان: 
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قيمة مرءع إيتا " ءم ت
" لدل الط ب  "الءلرم الخداع كفؾ ال مكض إدراؾ" لميارة

لذلؾ يمتءر حجـ التأثير كءير. (0.14) كىي أكءر مف  (0.853)التحليؿ  منخفلي
حجـ التأثير لميارة اإلنشاء كالتككيف كأحد أبعاد االختبار:سابعان:   

قيمػػػة مرءػػػع إيتػػػػا " ءم ػػػت
" التحلػػػػيؿ  منخفلػػػيلػػػػدل الطػػػ ب  "كالتكػػػكيف اإلنشػػػار" لميػػػارة

  لذلؾ يمتءر حجـ التأثير كءير.(0.796) كىي أكءر مف  (0.764)
 االختبار:حجـ التأثير لميارة استخالص المعاني كأحد أبعاد ثامنان: 

قيمػػة مرءػػع إيتػػا " ءم ػػت
" التحلػػيؿ  منخفلػػيلػػدل الطػػ ب  "الممػػاني اسػػتخ ص" لميػػارة

 لذلؾ يمتءر حجـ التأثير كءير.(0.14) كىي أكءر مف  (0.822)
 حجـ التأثير لمدرجة الكمية لالختبار:تاسعان: 

يتلػػح مػػف الجػػدكؿ أف قيمػػة مرءػػع إيتػػا "
" الءلػػرم  التفكيػػر ميػػارات الختءػػار الكميػػة لمدرجػػة

لػذلؾ يمتءػر حجػـ التػأثير (0.14) كىػي أكءػر مػف  (0.855)التحليؿ ءم ت منخفليلدل الط ب 
 كءير.

 ًينالشريا: ضادسذفضري اننرائط ادلرعهمح انضؤال ان
حجـ التأثير لكؿ ءيمد "، ك zالمتكسطات الحساءية، كاالنحرافات المميارية، كقيـ "ءمد استمراض 
 أف  مػػػ  يؤكػػػد ذلػػػؾ فػػػإف  التحلػػػيؿ لػػػدل الطػػػ ب منخفلػػػيكل ختءػػػار ككػػػؿ مػػػف أءمػػػاد االختءػػػار 

التحلػيؿ  نخفليلمط ب م الءلرم التفكير ميارات تمميـ في المحكسب التفا مي الكتاب استخداـ
ـى  كالػػػػذم المطءػػػػكع الػػػػكرقي الكتػػػػاب اسػػػػتخداـ مػػػػف أفلػػػػؿ التجريءيػػػػة المجمك ػػػػة فػػػػي كمػػػػا  مػػػػع اسػػػػتيخًد

كيػػدؿ  مػػ  اكتسػػاب الطػػ ب منخفلػػي التحلػػيؿ لميػػارات التفكيػػر الءلػػرم  اللػػاءطة، المجمك ػػة
 ذلػؾ الباحػث كيعػزك ءنفس المبدار لءاقي ط ب  ينة الدراسة ءمػا فػييـ الطػ ب مرتفمػي التحلػيؿ،

 :يمي لما
تنكع المثيرات الءلرية في الكتاب التفا مي المحكسب كم ئمتيا لجميع مستكيات الط ب  -1

  ءما يساىـ في مرا اة الفركؽ الفردية لدييـ منخفلي التحليؿءما فييـ الط ب 
 كا  طائيـ حبيـ في التمميـ المناسب لبدراتيـ.

 كخالةالتفا مي المحكسب  الكتاب في دراسي مكلكعأم  مشاىدة كا  ادة تكرار إمكانية -2
 مف طالب منخفض التحليؿال ييمًَّكف ءما الفيديك كمباطع المتحركة كاللكر الرسكمات
 .كفيميا التمميمية المادة استيماب

تلمف الكتاب التفا مي المحكسب ينشطة كتدريءات   جية تسا د الط ب منخفلي  -3
  ممية التمميـ كءاقي الط ب. السير فيالتحليؿ  م  
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 :انرعمْة انعاو عهَ نرائط انذساصح 
فا ميػػة الكتػػاب التفػػا مي المحكسػػب فػػي تنميػػة ميػػارات  ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػ  التمػػرؼ  مػػ 

)الطػ ب الػذيف درسػكا ءاسػتخداـ  قػد دلػت النتػائج  مػ  تفػكؽ المجمك ػة التجريءيػةك التفكير الءلرم، 
)الطػػػ ب الػػػذيف درسػػػكا ءاسػػػتخداـ الكتػػػاب   مػػػ  المجمك ػػػة اللػػػاءطة الكتػػػاب التفػػػا مي المحكسػػػب(

ككجػػكد  كيػػر الءلػػرم  مػػ  الػػرغـ مػػف تكػػافؤ المجمػػك تيف،فػػي اختءػػار ميػػارات التف الػػكرقي المطءػػكع(
ءػيف متكسػطي درجػات المجمػك تيف التجريءيػة كاللػاءطة، ءاإللػافة إلػ   فركؽ ذات داللػة إحلػائية

كجكد فركؽ ذات داللة إحلائية ءيف متكسطي درجات الطػ ب مرتفمػي التحلػيؿ فػي المجمػك تيف 
سػػطي درجػػات الطػػ ب منخفلػػي التحلػػيؿ فػػي التجريءيػػة كاللػػاءطة، ككجػػكد فػػركؽ أخػػرل ءػػيف متك 

 المجمك تيف التجريءية كاللاءطة.

كيرل الءاحث أف الكتاب التفا مي المحكسب قد أفاد جميع الطػ ب ءػاخت ؼ مسػتكياتيـ  فبػد 
 مػػ  التممػػيـ الػػذاتي، كمػػا  شػػجميـسػػا د الطػػ ب مرتفمػػي التحلػػيؿ  مػػ  تنميػػة ميػػاراتيـ كقػػدراتيـ ك 

 كءاقي الط ب.حليؿ  م  االستمرار في  ممية التمميـ سا د الط ب منخفلي الت

 الكتػابفاستخداـ  كمما ال شؾ فيو أف النتائج اإليجاءية ليذه الدراسة لـ تكف ءمحض اللدفة،
 البػدرة لػو كفيديك لكت كمباطع كمتحركة ثاءتة كرسكمات لكر مف يحتكيو ءما المحكسب التفا مي
 التفػػا مي الكتػػاب مككنػػات مػػع المػػتممـ تفا ػػؿ، كمػػا أف تركيػػزىـ كزيػػادة المتمممػػيف انتءػػاه جػػذب  مػػ 

 كا  ػػػادة لتكػػػرار الفرلػػػة لػػػو ييمطػػػيك  .اسػػػترجا و كسػػػيكلة الػػػتممـ أثػػػر ءبػػػار   مػػػ  يسػػػا ده المحكسػػػب
، كلبد كفيميا التمميمية المادة استيماب مف المتممـ ييمًَّكف ءما الكتاب في دراسي مكلكعأم  مشاىدة

 يسػتخدميا التػي المختمفة التدريس استراتيجياتك  المحكسب التفا مي الكتابءيف  تكامؿساىـ كجكد ال
 مػػػع المػػػتممـ قءػػػؿ مػػػف النشػػػط كالتفا ػػػؿ اإليجاءيػػػة المشػػػاركةكالتػػػي تلػػػمف  اللػػػؼ غرفػػػة فػػػي المممػػػـ
  كالذم أدل ءػدكره إلػ  زيػادة نجػاح ءداخمو يحتكييا التي التمميمية كالمادة المحكسب التفا مي الكتاب
التفا مي المحكسب في تحبيؽ أىداؼ الدراسة كلكالن إل  ىذه النتائج.الكتاب 

 الممػرمودراسزة  ،(Fellah, et al. 2012)فػي  ك خػركف هاه الدراسة مع دراسة رل من  وتتفق
لػػػػدل  فػػػػي تنميػػػػة ميػػػػارات مختمفػػػػة )اإللكتركني(فػػػػي فا ميػػػػة اسػػػػتخداـ الكتػػػػاب المحكسػػػػب، (2009)

 كدراسػػػة ،(2011)طػػػافش كدراسػػػة ،(2012) الكحمػػػكت، كمػػػا تتفػػػؽ مػػػع دراسػػػة كػػػؿ مػػػف المتمممػػػيف
مػف  (2006ميػدم ) كدراسػة ،(2010) مشػتي  كدراسػة ،(2010) الشكءكي كدراسة ،(2010)جءر

 حيث نتائج اختءار ميارات التفكير الءلرم الءمدم كفبان ل ستراتيجية أك الءرنامج المبترح.
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 :ذٌصْاخ انذساصح 

 :يمي بما الباحث يكصي إلييا، التكصؿ تـ التي الدراسة نتائج عمى بناءن 
الكتاب التفا مي المحكسب في  ممية التمميـ كءديؿ  ف الكتاب الكرقي لركرة استخداـ  -1

 المطءكع.
تحكيؿ جميع الكتب المدرسية الكرقية إل  اللكرة اإللكتركنية كما في الكتاب التفا مي  -2

 المحكسب.
 .الءلرم التفكير ءميارات كخالة المتنك ة التفكير ءميارات المدرسية المناىج ثرارإ لركرة -3
 كءخالة ميارات التفكير الءلرم. تمميـ ميارات التفكير المختمفة لممممميف كالمتممميف -4
أخذ ميارات التفكير المتنك ة ءما فييا التفكير الءلرم ءميف اال تءار  ند أثرار أك تطكير  -5

 ية.المناىج التمميمية الفمسطين
لممممميف في المدارس مف ايجيزة كايدكات التي تسا د  م  تطءيؽ التمميـ تكفير ما يمـز  -6

 اإللكتركني كتفميمو.
تنمية الميارات الحاسكءية لدل المممميف كالمتممميف ءما يؤىميـ لمتمامؿ مع ءرمجيات التمميـ  -7

 اإللكتركني المختمفة ءما فييا الكتاب التفا مي المحكسب.
ءرنامج تدريءي لطمءة كمية الترءية المتخلليف ءبسـ تكنكلكجيا التمميـ لتمميميـ ءرمجة إ داد  -8

 الكتب اإللكتركنية التفا مية كالتمامؿ مميا كمختليف.
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 يمورحاخ انذساصح: 
 إجراء الدراسات التالية:في ضكء نتائج الدراسة كتكصياتيا يقترح الباحث 

 تلميـ الكتب التفا مية المحكسءة.كتبنية لترءكية ك ممية ممايير دراسة تيتـ ءكلع  -1
 ممكقات استخداـ الكتاب التفا مي المحكسب في المدراس الفمسطينية كسءؿ الت مب  مييا. -2
 فا مية استخداـ الكتاب التفا مي المحكسب في تنمية ميارات التفكير ايخرل )االءتكارم/ -3

 التأممي/ الريالي/ التحميؿ .......إلخ(
 اب التفا مي المحكسب في تدريس الط ب ذكم االحتياجات الخالة.أثر استخداـ الكت -4
دراسة دافمية الط ب نحك استخداـ الكتاب التفا مي المحكسب في  ممية التمميـ. -5
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  ادلصادس: :أًلا 
 البر ف الكريـ. -1
 السنة النءكية المطيرة: -2

(. 1998) (محبػؽ)الكرمػي لػييب أءػك ، الم يرة ءف اءراىيـ ءف اسما يؿ ءف محمد الءخارم، -
 الدكلية. ايفكار ءيت: الرياض.  "البخارم صحيح"

  :  انعشتْح:ادلشاظع شانْاا
، الطءمة الثانية، الجزر الماشر، ءيركت: دار إحيار التراث "لساف العرب"(. 1998اءف منظكر ) -1

 المرءي.

 الػتعمـ نظريات مف المشتقة اإللكتركنية المقررات تصميـ "مبادئ(. 2010أءك خطكة، السيد ) -2
 مجتممػػات تمزيػز فػي اإللكتركنػي الػػتممـ دكر" مػؤتمر إلػ  مبدمػة . دراسػػةالتعميميػة" كتطبيقاتيػا

مػف 2013اءريؿ 20 ءتاريخ ـ. ركجعى 2010/ 4/ 68 مف الفترة الءحريف، في جاممة ،"الممرفة
 خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءط:

http://www.gulfuniversity.edu.bh/moodle/file.php/1/The_principles_of_eCourses_.pdf 
 .ؿ"فعػػػا لػػػتعمـ االجػػػراءات ك المفػػػاىيـ الصػػػفي كالتقػػػكيـ القيػػػاس"(. 2008) سػػػنار ، دقػػػة أءػػػك -3

 . كالتكزيع لمنشر  فاؽ دار:  غزة الطءمة الثانية،
"تطبيقػػات عمميػػة فػػي البحػػث التربػػكم كالنفسػػي (. 2012أءػػك دقػػة، سػػنار ك لػػافي، سػػمير ) -4

 . الجاممة اإلس مية ء زة."SPSSباستخداـ 
، الطءمػػة السادسػػة، "منػػاىج البحػػث فػػي العمػػـك النفسػػية كالتربكيػػة"(.2010أءػػك  ػػ ـ، رجػػار ) -5

 : دار النشر لمجاممات .الباىرة 
لػدل  الرياضػيات فػي كالتحصػيؿ المكانيػة القػدرة بػيف "العالقػة(.2010أءك ملػطف ، سػييمة ) -6

 كميػة منشػكرة، غيػر ماجسػتير . رسػالةالغػكث" ككالػة بمػدارس األساسػي السػادس الصػؼ طمبة
 .فمسطيف، غزة -اإلس مية الجاممة الترءية،

. الطءمة ايكل ،  ماف: دار كائؿ "التجديدات التربكية"(. 2008استيتة، دالؿ كسرحاف،  مر) -7
 لمطءا ة كالنشر.

 .الكتاب  الـ:  الباىرة .التعميـ" تحديث ك المعمكمات "تكنكلكجيا(. 2001اسما يؿ، ال ريب ) -8

http://www.gulfuniversity.edu.bh/moodle/file.php/1/The_principles_of_eCourses_.pdf
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. البػاىرة "التعميـ اإللكتركني مف التطبيؽ إلى االحتػراؼ كالجػكدة"/أ(.2009اسما يؿ، ال ريػب) -9
 :  الـ الكتاب.

 –نشػػػػرىا  -إنتاجيػػػػا -المقػػػػررات اإللكتركنيػػػػة تصػػػػميميا"/ب(.2009اسػػػػما يؿ، ال ريػػػػب) -10
 . الباىرة :  الـ الكتاب."تقكيميا -تطبيقيا

 اإللكتركني         لمتعمـ الثاني الجيؿ استخداـ أثر"(. 2008 ؿ محيا،  ءداب ءف يحي  ) -11
E-Learning2 دراسػػة"أبيػػا فػػي المعممػػيف كميػػة طػػالب لػػدل التعػػاكني التعمػػيـ ميػػارات عمػػى ، 

 ءتػاريخ ركجػع السػمكدية. المرءيػة المممكة البرل، أـ جاممة الترءية، كمية منشكرة، غير ماجستير
  /pdfFutxthttp://libback.uqu.edu.sa/hipres.4897/الراءط: خ ؿ مف 2013 مارس 28

 ايكلػػػ ، الطءمػػػة. "الجػػػكاؿ كالتعمػػػيـ اإللكتركنػػػي التعمػػػيـ"(. أ/2007)الحميػػػد  ءػػػد ءسػػػيكني، -12
 .كالتكزيع لمنشر المممية الكتب دار: الباىرة

. الطءمة ايكلػ ، البػاىرة: دار الكتػب "الكتاب اإللكتركني"/ب(. 2007ءسيكني،  ءد الحميد ) -13
 المممية لمنشر كالتكزيع.

 تنميػة عمػى المعرفيػة فػكؽ الػتعمـ دكرة اسػتراتيجية تكظيؼ أثر"( .  2010جءر ، يحيػي )  -14
 دراسػة.  "األساسػي العاشػر الصػؼ طمبػة لػدل العمػـك فػي البصػرم التفكيػر كميارات المفاىيـ
 . فمسطيف ، غزة ،  االس مية الجاممة ، الترءية كمية ، منشكرة غير ماجستير

دار  . الطءمة الخامسة،  مػاف:"مفاىيـ كتطبيقات – تعميـ التفكير"(. 2011جركاف، فتحي ) -15
 الفكر.

 عمػػػى المحكسػػػب التفػػػاعمي التعمػػػيـ برنػػػامج تطبيػػػؽ "صػػػعكبات(. 2012الحسػػػنات، نجػػػاح ) -16
 رسػالة .عالجيػا" كسػبؿ غػزة الدكليػة بمحافظػات الغػكث ككالػة بمػدارس الػدنيا تالميذ المرحمػة

 .فمسطيف، غزة -اإلس مية الجاممة الترءية، كمية منشكرة، غير ماجستير
"فاعمية شبكات التفكير البصػرم فػي تنميػة ميػارات التفكيػر (. 2010حمادة، محمد محمػكد) -21

البصرم كالقدرة عمى طرح كحؿ المشكالت المفظية في الرياضيات كاالتجاه نحك حميا لتالميذ 
مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػ ؿ الػػػػػػػػػػراءط:  28/4/2013. ركجػػػػػػػػػػع ءتػػػػػػػػػػاريخ الصػػػػػػػػػػؼ الخػػػػػػػػػػامس االبتػػػػػػػػػػدائي"

http://www.abegs.org/Aportal/Blogs/ShowDetails?id=2581 

 المعػػػادالت كتابػػػة تاميػػػار  لتنميػػػة محكسػػػب برنػػػامج فاعميػػػة" .( 2012) ، غػػػادة حمػػػداف -18
 نحػػك كاتجاىػػاتيف بغػػزة عشػػر الحػػادم الصػػؼ طالبػػات لػػدل الحسػػابية كتطبيقاتيػػا الكيميائيػػة
 . فمسطيف ، غزة ، ايزىر جاممة ، الترءية كمية ، منشكرة غير ماجستير دراسة. "الكيمياء

http://libback.uqu.edu.sa/hipres/FUTXT/4897.pdf
http://www.abegs.org/Aportal/Blogs/ShowDetails?id=2581
http://www.abegs.org/Aportal/Blogs/ShowDetails?id=2581
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)ترجمة  مي المكسػكم، كسػالـ الػكائمي،  "استراتيجيات التعمـ اإللكتركني"(. 2005خاف، ءدر) -19
.  كمن  التيجي(، الطءمة ايكل ، حمب: شماع لمنشر كالممـك

"تقػػكيـ محتػػكل كتػػاب الرياضػػيات لممرحمػػة األساسػػية العميػػا فػػي (. 2007الخزنػػدار، نائمػػة ) -20
 .166-148. مجمة الترءية، ص ص ضكء ميارات التفكير البصرم" 

، الطءمػة الثانيػة، البػاىرة: دار  "تكنكلكجيا التعمػيـ كالػتعمـ"(.  2009خميس، محمد  طيػة )  -21
 السحاب لمطءا ة كالنشر .

 مكتءة دار الكممة. الباىرة، ."عمميات تكنكلكجيا التعميـ"(.2003) محمد  طية ،خميس -22
 التممػػػػيـ مجمػػػػة ،اإللكتركنػػػػي" لمتعمػػػػيـ النظريػػػػة "األسػػػػس (.2010) طيػػػػة  محمػػػػد خمػػػػيس، -23

: الػػػػػػػػػػراءط خػػػػػػػػػػ ؿ مػػػػػػػػػػف 2013فءرايػػػػػػػػػػر16 ءتػػػػػػػػػػاريخ ركجػػػػػػػػػػعى . السػػػػػػػػػػادس المػػػػػػػػػػدد اإللكتركنػػػػػػػػػػي،
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=104&sessionID=17 

 العربيػػة العػػاـ بالمممكػػة الثػػانكم بػػالتعميـ اإللكتركنػػي التعمػػيـ "تفعيػػؿ ق(.1432دكـ، أنسػاـ ) -24
 ، الترءيػة كميػة ، منشػكرة غيػر ماجسػتير . دراسػةاإلسػالمية" التربية أىداؼ ضكء في السعكدية
 :الراءط خ ؿ مف 2013 مارس 8 ءتاريخ ركجع.  السمكدية المرءية المممكة ، البرل أـ جاممة

/12720.pdfFutxthttp://libback.uqu.edu.sa/hipres/ 
يػػػػاد ممحػػػػـ،  ػػػػادؿ ياسػػػػيف، ترجمػػػػة) "تعمػػػػيـ التفكيػػػػر"(. 2001)دم ءكنػػػػك، إدكارد  -25 كتكفيػػػػؽ  كا 

 دار الرلا لمنشر.: دمشؽ ايكل ، الطءمة ،(الممرم

"أثػػر اخػػتالؼ كاجيػػات تفاعػػؿ الكتػػاب اإللكتركنػػي عمػػى التحصػػيؿ (. 2008الػػزؽ،  لػػاـ ) -26
. مجمػػة كاألداء الميػػارم لػػدل دارسػػي ماجسػػتير تقنيػػات التعمػػيـ كاتجاىػػاتيـ نحػػكه"المعرفػػي 

 الءحكث النفسية كالترءكية، المدد الثاني.
 تقنيػػات لمقػػرر تفاعميػػة إلكتركنيػػة برمجيػػة كتطبيػػؽ تصػػميـ"(.  2008الزىرانػػي ،  مػػاد )  -11

. دراسػة دكتػكراه  "الباحػة فػي المعمميف كمية لطالب الدراسي التحصيؿ في أثرىا لقياس التعميـ
 الػراءط: خػ ؿ مػف غير منشكرة ، كمية الترءيػة ، جاممػة أـ البػرل ، المممكػة المرءيػة السػمكدية .

/4908.pdfFutxthttp://libback.uqu.edu.sa/hipres/ 

مجمػػػة التممػػػيـ اإللكتركنػػػي، المػػػدد  .التعػػػػػػميـ اإللكتركنػػػي"فمسػػػفة " (.2009السػػػا ي، أحمػػػد ) -28
 مػػػػػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػراءط: 2013مػػػػػػػػػػػػػػػػارس30السػػػػػػػػػػػػػػػػادس. ركجػػػػػػػػػػػػػػػػعى ءتػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ 

sessionID=13http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=147& 
. الطءمػػة ايكلػػ ، راـ اب: دار الشػػركؽ "تػػدريس ميػػارات التفكيػػر"(. 2003سػػمادة، جػػكدت ) -29

 لمنشر كالتكزيع.

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=104&sessionID=17
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=104&sessionID=17
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/FUTXT/12720.pdf
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/FUTXT/4908.pdf
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/FUTXT/4908.pdf
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=147&sessionID=13
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 طمبػة تحصػيؿ فػي اإللكتركنػي الػتعممـ "أثر(. 2012) ،  ءدالرحمفالسمدم،  ماد كالشمرم -30
" مػػادة االبتػػدائي فػػي السػػادس الصػػؼ (، 8الترءكيػػة، مجمػػد) الممػػكـ فػػي ايردنيػػة . المجمػػةالعمػػـك
 .282 -267(، ص ص 3 دد)

تػػػدريس  فػػػي اإللكتركنػػي التعمػػػيـ اسػػتخدـ ك أىميػػػة"ق(. 1429السػػفياني، ميػػا ءنػػػت  مػػر) -31
 دراسػػػة ."التربكيػػػات كالمشػػػرفات المعممػػػات نظػػػر كجيػػػة مػػػف الثانكيػػػة بالمرحمػػػة الرياضػػػيات
 ءتػاريخ ركجػع السػمكدية. المرءيػة المممكة البرل، أـ جاممة الترءية، كمية منشكرة، غير ماجستير

  /pdfFutxthttp://libback.uqu.edu.sa/hipres.5490/الراءط:  خ ؿ مف 2013 مارس 27
. الطءمػػة مياراتػػو" كتنميػػة تعميمػػو.. كأنكاعػػو أساسػػياتو: التفكيػػر" (.2011سػػميماف، سػػنار ) -32

 ايكل ، الباىرة:  الـ الكتاب.
اليندسػػػي  التفكيػػػر ميػػػارات تنميػػػة فػػػي ىايػػػؿ فػػػاف نمػػػكذج أثػػػر" .(2003) ءػػػدر السػػػنكرم، -33

كميػة  غيػر منشػكرة، ماجسػتير رسػالة ."بغػزة األساسػي التاسع الصؼ طالب لدل بيا كاالحتفاظ
 .فمسطيف غزة، -اإلس مية الترءية، الجاممة

 أنشػطة تصػميـ عنػد مراعاتيػا يجػب التػي التربكيػة "المتطمبػات (.2012)السيد ،  ءػدالماؿ  -34
 2013فءرايػػر15 ءتػػاريخ ركجػػعى . الماشػػر المػػدد اإللكتركنػػي، التممػػيـ مجمػػة ،اإللكتركنػػي" التعمػػيـ

 /index.php?sessionID=25&page=news&task=show&id=259http://emag.mans.edu.eg: الراءط مف
"تنظػػػػيـ محتػػػػكل الكتػػػػب المدرسػػػػية مػػػػف منظػػػػكر التعمػػػػيـ (. 2009السػػػػيد  مػػػػي، محمػػػػد ) -35

 لمترءية المممية. ، المؤتمر المممي الثالث  شر، الجممية الملريةاإللكتركني"
تعميـ اإللكتركني كمعكقاتيا كأساليب تنميتيػا مدل تكافر كفايات ال" (.2009السيؼ، مناؿ ) -36

 دراسػػة ."مػػف كجيػػة نظػػر أعضػػاء الييئػػة التدريسػػية بكميػػة التربيػػة فػػي جامعػػة الممػػؾ سػػعكد
السػػمكدية ركجػػع  المرءيػػة المممكػػة سػػمكد، الممػػؾ جاممػػة الترءيػػة، كميػػة منشػػكرة، غيػػر ماجسػػتير

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءط:  2013مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارس31ءتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ 
pdf.DocLib3/7247/sites/Uploadhttp://www.abegs.org/ 

 فػػي الػػنظـ منحػػى عمػػى قػػائـ المتعػػددة بالكسػػائط برنػػامج فعاليػػة"(.  2008)  شػػاىيف،  الر -37
 دراسػػة. "األساسػػي التاسػػع الصػػؼ طالبػػات لػػدل الكيربائيػػة التمديػػدات تكصػػيؿ ميػػارات تنميػػة

 . فمسطيف ، غزة ،  االس مية الجاممةكمية الترءية ،  ، منشكرة غير ماجستير
 مجمػة ،"اإللكتركنػي التفاعػؿ اسػتراتيجيات" (.2010الشرقاكم، جماؿ ك  ءد الرازؽ، السميد ) -38

 :الػػػػراءط خػػػػ ؿ مػػػػف 2013مػػػػارس31 ءتػػػػاريخ ركجػػػػعى . السػػػػادس المػػػػدد اإللكتركنػػػػي، التممػػػػيـ

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=106&sessionID=17 

http://libback.uqu.edu.sa/hipres/FUTXT/5490.pdf
http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=25&page=news&task=show&id=259
http://www.abegs.org/sites/Upload/DocLib3/7247.pdf
http://www.abegs.org/sites/Upload/DocLib3/7247.pdf
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=106&sessionID=17
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فاعمية مقرر إلكتركني نحكم مدمج في التحصيؿ "ق( . 1433ت محمد )نالشمءي ، اسرار ء -39
 غيػػر ماجسػػتير دراسػػة. "ات الصػػؼ األكؿ المتكسػػط بالعاصػػمة المقدسػػةالدراسػػي لػػدل تمميػػذ

 الػػػراءط:جاممػػػة أـ البػػػرل ، المممكػػػة المرءيػػػة السػػػمكدية . مػػػف خػػػ ؿ  ، الترءيػػػة كميػػػة ، منشػػػكرة
/12775.pdfFutxthttp://libback.uqu.edu.sa/hipres/ 

 العاشػػر الصػػؼ منيػػاج فػػي الفراغيػػة اليندسػػة محتػػكل إثػػراء" . ( 2010) ، ناىػػؿ  شػػمث -40
 الجاممػة ، الترءيػة كميػة ، منشػكرة غيػر ماجسػتير دراسػة.  "البصػرم التفكيػر بميػارات األساسي
 . فمسطيف ، غزة ،  االس مية

إبريزل   7ركجػع ءتػاريخ  ."بػيف المزايػا كالعيػكب اإللكتركنػيالكتػاب " (.2009شػمءي، مجػدم) -41

  http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009/03/23/160209.htmlم من خالل الرابط:2113
ت في ضكء تقكيـ جكدة المقررات اإللكتركنية عبر اإلنترن"ق( .  1430اللميدم ،  مر )  -42

 المممكػة البػرل، أـ جاممة الترءية، كمية منشكرة، غير دكتكراه دراسة ."معايير التصميـ التعميمي
  http://libback.uqu.edu.sa/hipres/FUTXT/12230.pdf :الراءط خ ؿ مف .السمكدية المرءية

أثػر برنػػامج مقتػرح فػػي ميػارات التكاصػؿ الرياضػػي عمػى تنمػػي ".  (2011)يمػاف إ،  طػافش -43
التحصيؿ العممي كميارات التفكير البصرم في اليندسة لدل طالبات الصؼ الثامف األساسػي 

 . دراسة ماجستير غير منشكرة ، كمية الترءية ، جاممة ايزىر ، غزة ، فمسطيف . "بغزة
 ، الباىرة: دار الفكر المرءيمحتكل في العمـك اإلنسانية""تحميؿ ال(. 1987طميمة، رشدم ) -44
 التممػيـ مجمػة ،"اإللكتركنػي التعميـ لبرمجيات التعميمي التصميـ"(. 2010طمءة،  ءػدالمزيز ) -45

 :الػػػػػػػراءط خػػػػػػػ ؿ مػػػػػػػف 2013مػػػػػػػارس17 ءتػػػػػػػاريخ ركجػػػػػػػعى . السػػػػػػػادس المػػػػػػػدد اإللكتركنػػػػػػػي،

task=show&id=99&sessionID=17http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news& 
، الطءمػػػػة ايكلػػػػ ، "التعمػػػػيـ كالمدرسػػػػة اإللكتركنيػػػػة" (.2007 ػػػػامر، طػػػػارؽ  ءػػػػدالرؤكؼ ) -46

 جميكرية ملر المرءية: دار السحاب لمنشر كالتكزيع.
بمػدارس  اإللكتركنػي الػتعمـ لتجربػة تقكيميػة دراسة" ق(.1427المءد الكريـ، ميا  ءػدالمزيز) -47

الممػػؾ  جاممػػة ، الترءيػػة كميػػة ، منشػػكرة غيػػر ماجسػػتير دراسػػة ."بجػػدة لمبنػػات النمكذجيػػة البيػػاف
 الػػػػراءط: خػػػػ ؿ مػػػػف 2013 مػػػػارس 9 ءتػػػػاريخ ركجػػػػع.  السػػػػمكدية المرءيػػػػة المممكػػػػة سػػػػمكد،

http://www.gulfkids.com/pdf/Taloom_maha.pdf 
. مجمػػػة التػػػدريب البصػػػرم" كالتفكيػػػر المعمكمػػػات "تكنكلكجيػػػا(. 2011 ءػػػد المجيػػػد، أحمػػػد ) -84

 :الػػػػػػػػػػػراءط خػػػػػػػػػػػ ؿ مػػػػػػػػػػػف 29/4/2013 ءتػػػػػػػػػػػاريخ ركجػػػػػػػػػػػع (.150كالتبنيػػػػػػػػػػػة، المػػػػػػػػػػػدد )

http://www.altadreeb.net/articleDetails.php?id=222&issueNo=9 

http://libback.uqu.edu.sa/hipres/FUTXT/12775.pdf
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/FUTXT/12775.pdf
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009/03/23/160209.html
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/FUTXT/12230.pdf
http://www.gulfkids.com/pdf/Taloom_maha.pdf
http://www.altadreeb.net/articleDetails.php?id=222&issueNo=9
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. مدكنػػػة "أدكات التفكيػػػر البصػػػرم ك اسػػػتخداماتو فػػػي التعمػػػيـ"(.2011 ءػػػد اليػػػادم، محمػػػد) -49
 :الػػػػراءط خػػػػ ؿ مػػػػف2013اءريػػػػؿ 22 ءتػػػػاريخ مكتػػػػب الترءيػػػػة المرءػػػػي لػػػػدكؿ الخمػػػػيج. ركجػػػػعى 

http://www.abegs.org/Aportal/Blogs/ShowDetails?id=10577 
. الطءمػػػة "اسػػػتراتيجيات تعمػػػـ ميػػػارات التفكيػػػر"(. 2009 ءػػػد اليػػػادم، نءيػػػؿ ك يػػػاد، كليػػػد ) -50

 ايكل ،  ماف: دار كائؿ لمنشر كالتكزيع.
. الطءمػة ايكلػ ، كالمنيػاج المدرسػي""التفكير (. 2003 ءيد، كليـ ك فانة،  زك اسما يؿ ) -51

 الككيت: مكتءة الف ح.
كثقافػة  المعػايير متطمبػات ضػكء فػي األطفػاؿ لجميع الرياضيات تعميـ"(. 2004 ءيد، كليـ) -52

 كالتكزيع. لمنشر المسيرة . الطءمة ايكل  ، دار"التفكير
الطءمػػة ايكلػػ ، . "الػػدماغ كتعمػػيـ التفكيػػر"(. 2007 ءيػػدات، ذكقػػاف ك أءػػك السػػميد، سػػييمة ) -53

  ماف: دار الفكر.
. مجمػة "نشأة الكتاب اإللكتركني كتطكره، كمميزاتػو، كسػمبياتو"(. 2012 زت، محمد فريد ) -54

 .314-271، ص ص 2012الترءية 
، الطءمػػة ايكلػػ ، البػػاىرة: دار "تكنكلكجيػػا التعمػػيـ اإللكتركنػػي"(. 2008 زمػػي، نءيػػؿ جػػاد ) -55

 الفكر المرءي.
 فػػي النتػػائج مصػػداقية عػف الكشػػؼ فػػي كاسػتخداماتو التػػأثير حجػػـ(. "2000)  ػزك  فانػة، -56

 ص الثالػث، المػدد الفمسػطينية، الترءكيػة كالدراسػات الءحػكث مجمػة". كالنفسػية التربكيػة البحكث
 .56-29 ص

 المسػائؿ حػؿ عمى القدرة تنمية في البصرم المدخؿ استخداـ أثر" ( .2001)  ػزك ،  فانة -57
  شػػر، الثالػػث المػػؤتمر ، "بغػػزة األساسػػي الثػػامف الصػػؼ طمبػػة لػػدل بيػػا كاالحتفػػاظ الرياضػػية
 الملػػػرية الجمميػػػة الثػػػاني، المجمػػػد ة، الممالػػػر كالتكنكلكجيػػػة الممرفيػػػة كالثػػػكرة التممػػػيـ منػػػاىج
 يكليك . 25 -ِْ ، شمس  يف جاممة التدريس، كطرؽ لممناىج

. الطءمػػة الثانيػػة، غػػزة:  لمرياضػػيات الحديثػػة""التػػدريس االسػػتراتيجي (. 2006 فانػػة،  ػػزك ) -58
 كالتكزيع. كالنشر لمطءا ة  فاؽ

 ".إعداد المعمـ الفمسطيني لتكظيؼ اإلحصػاء فػي عمميػات التقػكيـ(. "2012 فانة،  زك ) -59
  http://site.iugaza.edu.ps/eafana     /مايك مف خ ؿ الراءط 23ركجع ءتاريخ 

القيػػاس كالتقػػكيـ التربػػكم كالنفسػػي: أساسػػياتو كتطبيقاتػػو "(. 2000 ػػ ـ، لػػ ح الػػديف) -60
 ، الباىرة، دار الفكر المرءي."كتكجياتو المعاصرة

http://www.abegs.org/Aportal/Blogs/ShowDetails?id=10577
http://site.iugaza.edu.ps/eafana
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مػػػػػاؿ  ك  ءدالحميػػػػػد، منػػػػػاؿ  مػػػػػكم، أحمػػػػػد  ك نالػػػػػر، فاطمػػػػػة ك حمػػػػػدكف، حسػػػػػف كقائػػػػػد، ج -12
التفكير  ميارات كتعمـ تعميـ لدمج مصفكفة نمكذج  التفكير: ميارات كتعميـ التفكير"(.2007)

.  ػػدف: األساسػػية" ( المرحمػػة 9 – 7)  لمصػػفكؼ العمػػـك مػػادة تػػدريس خػػالؿ مػػف األساسػػية
: الػػػػػػػراءط خػػػػػػػ ؿ مػػػػػػػف2013اءريػػػػػػػؿ 22 ءتػػػػػػػاريخ مركػػػػػػػز الءحػػػػػػػكث كالتطػػػػػػػكير الترءػػػػػػػكم. ركجػػػػػػػعى 

.com/drasat/23.pdfaden-http://www.erdc 

. "التعمػػيـ عػػف بعػػد كمسػػتقبؿ التربيػػة فػػي الػػكطف العربػػي"(. 2005الممػػي، أحمػػد  ءػػداب ) -62
 الطءمة ايكلي، الباىرة: دار الكتاب الحديث.

اسػػػتخداـ كتػػػاب إلكتركنػػػي فػػػي مػػػادة فاعميػػػة "( .  2009الممػػػرم ، منلػػػكر ءػػػف سػػػمد )  -63
،  كالممرفػة البػرارة جمػة، م"اسي لدل طػالب الصػؼ األكؿ الثػانكمالمطالعة عمى التحصيؿ الدر 

 .88 – 42 ص ص ،133 دد ، ملر
 لػدل التفكيػر اإلبػداعي تنمية في محكسب تعميمي برنامج "فاعمية(. 2012الممرم،  مر ) -64

،المػػدد ايكؿ،  28 دمشػػؽ، المجمػػد جاممػػة مجمػػة .األردف" فػػي األساسػػي السػػابع الصػػؼ طمبػػة
 . 300-365ص ص

صعكبات تكظيؼ التعمػيـ اإللكتركنػي فػي الجامعػات الفمسػطينية "(. 2012المكاكدة، طارؽ ) -65
 ايزىػر جاممػة ، الترءيػة كميػة ، منشػكرة غيػر ماجستير دراسة ."بغزة كما يراىا األساتذة كالطمبة

 . فمسطيف ، غزة ،
، الطءمػة الخامسػة، ايردف: "القياس كالتقػكيـ فػي العمميػة التدريسػية" (.2002 كدة، أحمػد) -66

 دار ايمؿ لمنشر كالتكزيع.
 المتعػددة الػذكاءات نظريػة ضػكء فػي المتعػددة بالكسػائط برنامج أثر"(. 2008) من   ياد، -67

 دراسػة. "بغػزة السابع الصؼ طالبات لدل التعمـ أثر كبقاء التكنكلكجية المفاىيـ اكتساب عمى
 . فمسطيف ، غزة ،  االس مية الجاممة ، الترءية كمية ، منشكرة غير ماجستير

البنائيػػػة فػػػي اكتسػػػاب  ((V "أثػػػر اسػػػتخداـ اسػػػتراتيجية الشػػػكؿ(. 2008الميسػػكم، تكفيػػػؽ ) -68
 غيػػر ماجسػػتير دراسػػة .المفػػاىيـ العمميػػة كعمميػػات العمػػـ لػػدل طػػالب السػػابع األساسػػي بغػػزة"

 . فمسطيف ، غزة ،  االس مية الجاممة ، الترءية كمية ، منشكرة
الطءمػػػة  ،ايكؿ الجػػػزر". الحاسػػػكب تػػػدريس طػػػرؽ"(.  2003)  الككيػػػؿ  ءػػػد إءػػػراىيـ الفػػػار، -69

 .كالتكزيع كالنشر لمطءا ة الفكر دار:  ماف ايكل ،
 الكقائية في التربية مفاىيـ تنمية في كدكره محكسب برنامج"(. 2008)الديف ل ح الفرع، -70

 الترءيػة، كميػة منشػكرة، غيػر ماجسػتير دراسػة. "األساسػي التاسػع الصؼ طمبة لدل التكنكلكجيا
 .فمسطيف غزة، ، االس مية الجاممة

http://www.erdc-aden.com/drasat/23.pdf
http://www.erdc-aden.com/drasat/23.pdf
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 تنميػػػػة فػػػي الػػػدائرم البيػػػت اسػػػتراتيجية تكظيػػػؼ فاعميػػػة"( .  2012الكحمػػػكت ،  مػػػاؿ )  -71
 دراسػة.  "بغزة عشر الحادم الصؼ طالبات لدل بالجغرافيا البصرم التفكير كميارات المفاىيـ
 . فمسطيف ، غزة ،  االس مية الجاممة ، الترءية كمية ، منشكرة غير ماجستير

 التعمػػػيـ معممػػػي لػػػدل اإللكتركنػػػي التعمػػػيـ كفايػػػات تػػػكافر "درجػػػة(. 2011كػػػ ب، رامػػػي ) -72
 . دراسػػةنحػػكه" باتجاىػػاتيـ كعالقتيػػا ، بغػػزة الغػػكث مػػدارس ككالػػة فػػي المحكسػػب التفػػاعمي
 . فمسطيف ، غزة ، ايزىر جاممة ، الترءية كمية ، منشكرة غير ماجستير

. . مجمة المممكماتية، المػدد الثػاني كالث ثػكف"الكتاب اإللكتركني"ق(.1431الكميشي، لطفية ) -73
 :الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءط خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 2013اءريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ6 ءتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ ركجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى 

http://www.informatics.gov.sa/articles.php?artid=209 
 كبنػػاء التخيػػؿ تنميػػة فػػي الفنيػػة التربيػػة "كظيفػػة(. 2012الكنػػاني، ماجػػد كديػػكاف، نلػػاؿ ) -74

سػػياميا المػػتعمـ الذىنيػػة لػػدل الصػػكر . مجمػػة )ايسػػتاذ(، كميػػة البصػػرم" التفكيػػر تمثيػػؿ فػػي كا 
 مػػف2013اءريػػؿ 25 ءتػػاريخ ركجػػعى  .608-579ص(، ص 201الترءيػػة، جاممػػة ء ػػداد، المػػدد)

  http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=40817   :الراءط خ ؿ

، كرقػة  مػؿ "استخداـ التعميـ اإللكتركنػي فػي التػدريس"(.2008الكنماف، ىدم ءنت محمد ) -75
 :الػػراءط خػػ ؿ مػػف 2013 مػػارس 30 ءتػػاريخ اإللكتركنػػي ايكؿ، ركجػػع ـلممتبػػ  التممػػيمبدمػػة 

http://site.iugaza.edu.ps/aelholy/files/2010/02/estekhdam.pdf 
. الطءمػػة حديثػػة فػػي تعمػػيـ الفػػائقيف عقميػػان""التكنكلكجيػػا ال(. 2011الؿ، زكريػػا ءػػف يحيػػ  ) -76

 ايكل ، الباىرة:  الـ الكتاب.
 الجػزر. االجتماعيػة" المػكاد "تدريس(. 1990)كحسف، فار ة كرلكاف، ءػرنس  احمد المباني، -77

 الكتب.  الـ :الباىرة .ايكؿ
. "تطبيقػػػات تكنكلكجيػػػا الكسػػػائط المتعػػػددة"( . 2010مءػػػارز ، منػػػاؿ ك اسػػػما يؿ ، سػػػامح ) -78

 الطءمة ايكل  ،  ماف: دار الفكر .
 المػكاد قػراءة مف الناس عادات تغيير اإللكتركنية لمكتب يمكف "ىؿ(. 2012محمد، حسػف ) -79

 7 ءتػػػػػاريخ ركجػػػػػعى  ،2012.مجمػػػػػة التممػػػػػيـ اإللكتركنػػػػػي، المػػػػػدد التاسػػػػػع، مػػػػػارس ؟" المطبكعػػػػػة
 :الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءط خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 2013اءريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=265&sessionID=25 
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  www.edu.gov.sa/papers/papers_files/1274357572980.docالترءية كالتمميـ السمكدية: 
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 البصرم التفكير ميارات لقائمة الصكرة األكليةبطاقة تحكيـ 

ذاهلل حػظه ...............................................................  اؾدؽتور/ اؾدقد

ذوبرؽاته اهلل ورمحة عؾقؽم اؾدالم
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ذجرائقةذؾؾتػؽريذاؾبصريذوؿفاراتهاؾتعرقػاتذاإل

تخطيطية ىك قدرة الفرد  م  قرارة اللكر، كايشكاؿ، كالرمكز، كالرسـك الاؾتػؽريذاؾبصري:ذ .1
كالءيانية، كلبطات الفيديك التي تمرض في الكتاب التفا مي المحكسب كتمييزىا ءلريان، 

كتفسيرىا كتحميميا كاستخ ص المممكمات منيا، كيباس ءالدرجة التي يحلؿ  مييا الطالب في 
 اختءار التفكير الءلرم.

 ؼائؿةذؿفاراتذاؾتػؽريذاؾبصري: .2
 التعريؼ االجرائي الميارة ـ

كىي قدرة الفرد في التعرؼ عمى أبعاد كطبيعة كجميع الخصائص  ميارة التعرؼ إلى الشكؿ 1
 الظاىرة لمشكؿ المعركض.

كىي القدرة عمى رؤية العالقات داخؿ الشكؿ كتحديد خصائص تمؾ  ميارة تحميؿ الشكؿ 2
 العالقات كتصنيفيا.

صكرة الشكؿ بالكاقع المحيط بيذا الشكؿ كىي قدرة الفرد عمى ربط  ميارة إدراؾ العالقة المكانية 3
 كمعرفة العالقة بينيما.

كىى قدرة الفرد عمى ايضاح مدلكالت الشكؿ بما يحتكيو مف رسكـ  ميارة تفسير المعمكمات البصرية 4
شارات.  كا 

كىي قدرة الفرد عمى تمييز الصكرة البصرية لمشكؿ عف باقي األشكؿ  ميارة التمييز البصرم 5
 المعركضة.

6 
ميارة إدراؾ الغمكض كفؾ 

 الخداع البصرم
كىي قدرة الفرد في التعرؼ عمى نكاحي القصكر كمكاضع الخالؿ في 

 الشكؿ المعركض، كتكجيو التفكير في الشكؿ الصحيح.

كىي القدرة عمى تحكيؿ األفكار كالمعمكمات بصكرىا المختمفة،  ميارة اإلنشاء كالتككيف 7
 ات ذات معنى.كتمثيميا في صكرة أشكاؿ كرسكم

كىى قدرة الفرد عمى استخالص معافو جديدة كالتكصؿ إلى مفاىيـ  ميارة استخالص المعاني 8
 كمبادئ عممية مف خالؿ الشكؿ أك الصكرة المعركضة.
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 (4ممحؽ رقـ )
نتاجقائمة معايير تصميـ ك ل الصكرة األكليةبطاقة تحكيـ   كتاب تفاعمي محكسب ا 

 

ذاؾدقدذذ:ذ........................................................................ذحػظهذاهلل

ذاؾدالمذعؾقؽمذورمحةذاهللذوبرؽاته

ذ

ذ وس ذ"ذذتػاعؾيذؽتابذإـتاجوذتصؿقمذادلوضوعذ:ذحتؽقمذ"ذؼائؿةذذؿعاقري

درجػػػة الماجسػػػتير مػػػف قسػػػـ المنػػػاىج كطػػػرؽ يبػػػـك الءاحػػػث ءػػػإجرار دراسػػػة تكميميػػػة لمحلػػػكؿ  مػػػ  
ــاعؾيذذ"ذذالتػػػدريس مػػػف كميػػػة الترءيػػػة ءالجاممػػػة االسػػػ مية ء ػػػزة ، كىػػػ  ءمنػػػكاف ــابذتػـ ــةذؽتـ ػاعؾقـ

يفذاؾتؽـوؾوجقاذؾدىذطالبذاؾصـفذاخلـاؿسذذذاؾتػؽريذاؾبصريذ وس ذيفذتـؿقةذؿفاراتذ

نتػاجك  لتلػميـ ممػايير  قائمػة" قػاـ الءاحػث ءإ ػداد كءنارن  مػ  ذلػؾ بغزةذ"ذ،ذذساسياأل  " الكتػاب ا 
نتاجليتـ كءاال تماد  مييا ءنار ك   الكتاب الذم سييمده الءاحث لتحبيؽ أىداؼ الدراسة . ا 

ءدار رأيكـ كم حظاتكـ في لكر خءرتكـ فػي ىػذا ا  لذا أرجك مف سيادتكـ التكـر ءاالط ع  مييا ك  
 ، مف حيث:المجاؿ

 .مدل لحتيا المممية كالم كية 
  كتلميـ الكتاب.  إنتاجمدل شمكليتيا لجكانب 
 .اإللافة كالتمديؿ ءما تركنو مناسءان 

 

 والتقدير الاحرتام فائق بقبول وتفضلوا
 الءاحث/ أحمد  مي أءكزايدة

  

  

 بيانات المحكـ
 التخلص:.................................. االسـ:.......................................

 مكاف الممؿ : .............................. المممية:...............................الدرجة 
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 أكالن: المعايير التربكية إلنتاج الكتاب التفاعمي المحكسب:

غير  مناسب المعيار ـ
 مناسب

   كلكح ايىداؼ التمميمية في الكتاب لممتممميف. 1

   تحبيؽ الكتاب لألىداؼ التمميمية المرجكة. 2

   مرا اة خلائص المتممميف كالفركؽ الفردية ءينيـ. 3

   تكفير الكتاب لمحتكل كملمكف غير متكفر في الكتاب المدرسي. 4

   خمك المحتكل مف ايخطار المطءمية كالم كية كالنحكية. 5

طريبة ترتيب انسجاـ طريبة تنظيـ المكلك ات في الكتاب مع  6
 ايىداؼ.

  

دقة المحتكل المممي لمكتاب التفا مي المحكسب كلحتو، كأف يمتمد  7
  م  الملادر كالمراجع المكثكقة.

  

تطاءؽ الرمكز كالملطمحات كاالختلارات في الكتاب مع ما كرد  8
 في الكتاب المدرسي.

  

لمتطكيؿ أف تككف الفبرات كالجمؿ في محتكل الكتاب مركزة كال تميؿ  9
 كاالسياب.

  

   احتكار الكتاب  م  مممكمات حديثة مكاكءة لمكلع الحالي. 10

   تنكع طرؽ  رض المحتكل ءحيث يناسب الفركؽ الفردية لممتممميف. 11

أف تككف طريبة  رض المحتكل جذاءة ك شيبة تتمدل  رض  12
 الحبائؽ ايساسية كالمممكمات ءالطرؽ التبميدية.

  

في محتكيات الكتاب التفا مي ما ءيف نلكص، كلكر، التنكيع  13
 كألكت، كفيديك

  

   اتفاؽ محتكل الكتاب مع حاجات المتممميف كاىتماماتيـ. 14

   الكتاب  يمطي فرلة لممتممـ لمتفا ؿ. 15

   التنكيع في طرؽ التمميـ المستخدمة في الكتاب 16

   التمميـ. أف يككف الكتاب في ميجممو مطمكب كييثرم  ممية 17

18 
أف يييئ الكتاب المتممـ لتطءيؽ الميارات المكتسءة في الحياة 

 المممية.
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 ثانيان: المعايير التقنية إلنتاج الكتاب التفاعمي المحكسب:

غير  مناسب المعيار ـ
 مناسب

 المعايير التقنية العامة: - أ
   المتممميفأف يممؿ الكتاب  م  جميع الحكاسيب المتكفرة  لدل  19
   أف تككف سر ة تحميؿ الكتاب مبءكلة 20
   CDًل ىر حجـ الكتاب، ءحيث يمكف تخزينو  م  اسطكانة  21
   إ داد الكتاب ءطريبة تيمىًكف مف تحميمو  م  لفحة كيب. 22
   إرفاؽ إرشادات لتش يؿ ك استخداـ الكتاب. 23

24 
اللفحات دائمان في أف تظير الكتاءة كاللكر كجميع محتكيات 

 أماكنيا اللحيحة.
  

25 
أف يككف ءاستطا ة المتممـ استخداـ الكتاب مف دكف الحاجة إل  

 تثءيت ءرامج إلافية مسا دة.
  

   خمك الكتاب مف ايخطار التبنية )مثؿ: الكل ت التي ال تممؿ( 26
 معايير تصفح الكتاب التفاعمي المحكسب: - ب

   ثاءت في جميع لفحات الكتاب.أف يككف نظاـ التلفح  27

   م ئمة طريبة التلفح لمفئة الممرية المستيدفة. 28
   داـ دكف الحاجة إل  دليؿكلكح أدكات التلفح كسيكلة االستخ 29

   كلكح كظيفة كؿ أيبكنة أك زر لممتممـ دكف الحاجة إل  دليؿ. 30

31 
محرؾ ءحث، أف يحتكم الكتاب   م  أدكات استرجاع لممممكمات) 

 فيرس، خريطة لمكتاب التفا مي المحكسب(.
  

32 
أف يككف ءاستطا ة المتممـ التمرؼ  م  مكقمو مف الكتاب أثنار 

 ممية التلفح كذلؾ  ف طريؽ التمرؼ  م   نكاف اللفحة كالبكائـ 
 الثاءتة.

  

   امكانية التحكـ في تكقيؼ المرض مرحميان ثـ المتاءمة. 33
   التفا ؿ في الكتاب مف فمالية الكتاب. أف تزيد أدكات 34
   .تشكيشيـمساىمة  نالر التفا ؿ في زيادة فيـ الطمءة ءدالن مف  35
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 معايير الكسائط المتعددة في الكتاب التفاعمي المحكسب: -ج

 غير مناسب المعيار ـ
 مناسب

 المعايير العامة لمكسائط المتعددة:
   زيادة تأثير الكتاب.أف تساىـ الكسائط المتمددة في  36
   كلكح  نالر الكسائط المتمددة كسيكلة فيميا.  37
   ميناسب الكسائط المتمددة يساليب التممـ المختمفة. 38

 معايير ألكاف الكسائط المتعددة:
   أف تتناسب ألكاف الكتاب مع كؿ مكلكع. 39
   أف تزيد ايلكاف مف جاذءية الكتاب. 40

 الثابتة:معايير الصكر 
   كلكح اللكر جكدتيا، ءحيث تمزز المادة التمميمية. 41

أف تككف ألكاف اللكر حبيبية كتمكس طءيمة ما ءداخميا ءلدؽ  42
 كمكلك ية.

  

 معايير الخط:
   مناسءة الخط لنك ية الكتاب )نكع الخط، الحجـ، المكف( 43
   كلكح نكع الخط، كم ئمتو لمستكل الط ب. 44
   مؿر شاشة الكتاب التفا مي ءالكتاءة.  دـ 45
   استخداـ نمط كاحد مف الخط لممناكيف، كنمط  خر لمتفاليؿ 46

47 
إءراز الملطمحات كالمفاىيـ الميمة في الكتاب ءطرؽ مختمفة 

 )ألكاف، كميض، نكع كحجـ الخط( حسب الحاجة.
  

 معايير الصكت:
   كلكح اللكت كجكدتو. 48
   التحكـ في درجة ارتفاع اللكت، أك كتمو  ند الحاجة.إمكانية  49
   التنكيع في المءارات اللكتية لمتمميؽ كالت ذية الراجمة. 50
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 معايير الفيديك:
   ل ط مساحة الفيديك ءشكؿ ال يؤثر  م  جكدتو. 51
   الكتاءة  م  الفيديك كالحة كمبركرة، ك  م  خمفية ثاءتة لتمييزىا. 52

53 
تمكيف الطالب مف التحكـ في سر ة  رض مبطع الفيديك أثنار 

 التلفح.
  

   تزامف محتكيات الفيديك مف لكت كلكرة  ف ءمليا. 54
   سيكلة الخركج مف ممؼ الفيديك كانيائو دكف لمكءات. 55
   انسجاـ اللكر المتحركة كالمحاكاة كتزامنيا مع النلكص المبركرة. 56

:ادُلحؽمورأيذؿالحظاتذ  

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................  
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  (5ممحؽ رقـ )
نتاج كتاب التكنكلكجيا التفاعمي المحكسبالصكرة النيائية لقائمة   معايير تصميـ كا 

  

 

 :اؾؽتابذاؾتػاعؾيذاحملوس ذأواًل:ذادلعاقريذاؾرتبوقةذإلـتاج
 المعيار ـ
 لممتممميفالتفا مي المحكسب في الكتاب ايىداؼ التمميمية كلكح  1
 ألىداؼ التمميمية المرجكةلالكتاب تحبيؽ  2
 خلائص المتممميفلالكتاب مرا اة  3
 محتكل كملمكف غير متكفر في الكتاب المدرسيل التفا مي المحكسب  الكتابتكفير  4
 مف ايخطار المطءمية كالم كية كالنحكية خمك محتكل الكتاب 5
 تنسجـ مع ترتيب ايىداؼداخؿ الكتاب ءطريبة تنظيـ المكلك ات  6
 الكتاب  م  مبدمة ك  نالر منظمةاحتكار  7

8 
 م  الملادر  تو، كا تمادهمي لمكتاب التفا مي المحكسب دقالمحتكل المملحة 

 المكثكقةكالمراجع 
 كالملطمحات كاالختلارات مع ما كرد في الكتاب المدرسيتناسب الرمكز  9
 الفبرات كالجمؿ مركزة كال تميؿ لمتطكيؿ كاالسياب 10
 المحتكل  م  مممكمات حديثة مكاكءة لمكلع الحالياحتكار  11
 إمكانية  رض المحتكل ءطرؽ متنك ة تناسب الفركؽ الفردية لدل المتممميف 12

جذاءة ك شيبة تتمدل  رض الحبائؽ ايساسية كالمممكمات طريبة  رض المحتكل  13
 ءالطرؽ التبميدية

 التنكيع في محتكيات الكتاب التفا مي ما ءيف نلكص، كلكر، كألكت، كفيديك 14
 محتكل الكتاب مع حاجات كاىتمامات المتممميفتكافؽ  15
 فرلة لممتممـ لمتفا ؿ  م  إ طارالكتاب  قدرة  16
 طرؽ التمميـ المستخدمة في الكتابالتنكيع في  17
 الكتاب في ميجممو مطمكب كييثرم  ممية التمميـ 18
 المتممـ لتطءيؽ الميارات المكتسءة في الحياة الممميةتييئة  قدرة الكتاب  م  19
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 :اؾؽتابذاؾتػاعؾيذاحملوس ذإلـتاجذاؾتؼـقةذادلعاقري:ذثاـقًا
 المعيار ـ
 المتممميف لدل  المتكفرة الحكاسيب جميع  م  الكتاب  مؿ 20
 مبءكلة الكتاب تحميؿ سر ة 21
 CD  م  اسطكانة تخزينو يمكف ءحيث ،التفا مي المحكسب الكتاب  حجـًل ىر  22
 كيب لفحة  م   الكتاب تحميؿ إمكانية 23
  الكتاب استخداـ ك لتش يؿ إرشادات كجكد 24
 اللحيحة أماكنيا في دائمان  اللفحات محتكيات كجميع كاللكر الكتاءة ظيكر  25
 مسا دة إلافية ءرامج تثءيت إل  الحاجة دكف الكتاب مف استخداـ م   المتممـ قدرة 26
 (تممؿ ال التي مثؿ: الكل ت)التبنية  ايخطار مف الكتاب خمك 27
  الكتاب لفحات جميع في التلفح نظاـثءات  28
 المستيدفة الممرية لمفئة التلفح طريبة مةرم  29
 مسا دة/ دليؿ إل  الحاجة دكف استخداـ الكتاب لةك سي ك التلفح أدكاتكلكح  30
 دليؿ إل  الحاجة دكف لممتممـ زر أك أيبكنة كؿ كظيفة كلكح 31

32 
 لمكتاب خريطة فيرس، ءحث، محرؾ) لممممكمات استرجاع أدكات  م  الكتاب احتكار

 (المحكسب التفا مي

33 
 كذلؾ التلفح  ممية الكتاب أثنار في مكقمو  م  التمرؼ مف المتممـ تمكفتكفير أدكات 

 الثاءتة كالبكائـ اللفحة  نكاف  م  التمرؼ طريؽ  ف
 المتاءمة ثـ مرحميان  المرض تكقيؼ في التحكـ إمكانية 34
  الكتاب فمالية في كتساىـ الكتاب تزيد في التفا ؿ أدكات 35
 تشكيشيـ مف ءدالن  الطمءة فيـ زيادة في التفا ؿ  نالرمساىمة  36
  الكتاب تأثير زيادة في المتمددة الكسائطمساىمة  37
 المختمفة التممـ ساليبي في الكتاب المتمددة الكسائط ةناسءم 38
 ات المطركحة فيومكلك لم الكتاب ألكاف مناسءة 39
 .الكتاب جاذءية مف تزيد ايلكاف 40
  المبركرة النلكص مع كتزامنيا كالمحاكاة المتحركة اللكر انسجاـ 41
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 فيميا لةك كسي المتمددة الكسائط  نالركلكح  42
 (المكف الحجـ، الخط، نكع) الكتاب لنك ية الخط مناسءة 43
 الطمءة مستكلل كم رمتو الخطكلكح  44
 ءالكتاءة ممتمئة شاشة الكتاب غير 45

46 
( الخط كحجـ نكع كميض، ألكاف،) مختمفة ءطرؽ الميمة كالمفاىيـ الملطمحات إءراز
 الحاجة حسب

 لمتفاليؿ  خر كنمط لممناكيف، الخط مف كاحد نمط استخداـ 47
 التمميمية ممادةل ىاز يتمز  ، ككجكدتيا اللكركلكح  48
 ألكاف اللكر حبيبية كتمكس طءيمة ما ءداخميا ءلدؽ كمكلك ية 49
 كجكدتو كلكح اللكت 50
 درجة ارتفاع اللكت، أك كتمو  ند الحاجة في التحكـ إمكانية 51
 التنكيع في المءارات اللكتية لمتمميؽ كالت ذية الراجمة 52
 جكدتو  م  يؤثر ال ءشكؿ الفيديكل ط  53
 ، كثءات الخمفية لتمييزىاالفيديك  م  الكتاءةكلكح  54
 أثنار التلفحسر ة  رض مبطع الفيديك في متحكـ للمطالب  السماح 55
  ف ءمليا ك دـ انفلاليامحتكيات الفيديك مف لكت كلكرة كنص تزامف  56
 نيائو دكف لمكءاتا  سيكلة الخركج مف ممؼ الفيديك ك  57
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 (6ممحؽ رقـ )

 الصكرة النيائية الختبار ميارات التفكير البصرم

 الشمءة:...........  المدرسة:............ اسـ الطالب:................................  
 

 :عزيزي انطانة

ييػػدؼ ىػػذا االختءػػار إلػػ  قيػػاس ميػػارات التفكيػػر الءلػػرم المتلػػمنة فػػي  كحػػدة "الحاسػػكب" مػػف 
 .مبرر التكنكلكجيا لملؼ الخامس ايساسي.

 تعميمات االختبار:

 ( دقيبة.40زمف االختءار ) -1
 ءاإلجاءة  مييا.اقرأ ايسئمة ءشكؿ جيد قءؿ الءدر  -2
كاحػػدل االجاءػػات  ( سػػؤاالن، لكػػؿ سػػؤاؿ منيػػا أرءػػع اجاءػػات،38يتكػػكف ىػػذا االختءػػار مػػف ) -3

 ايرءع ىي االجاءة اللحيحة .
  ميؾ االجاءة  م  السؤاؿ ءكلع دائرة حكؿ رمز االجاءة اللحيحة . -4
 ال تترؾ أم سؤاؿ ءدكف اجاءة. -5

 :اإلجاءة طريبة لتكليح محمكالن  مثاالن  يمي كفيما

 ىي الحاسكب جياز تمثؿ التي الصكرة                                          : 
 د(  ج(   ( ب  ( أ

 

 وفقك اهلل
 أحمد  مي أءكزايدة الءاحث/
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      يسمى ىذا النكع مف أجيزة الحاسكب : -1
 

                                    
 الجيب كمءيكتر د( لكحي كمءيكتر ج( محمكؿ كمءيكتر ب( مكتءي كمءيكتر أ(
 

 العنصر الذم استيخدـ في صناعة حاسبات الجيؿ األكؿ ىك: -2
 أ(

 

 ج( ب(
 

 د(
 

 كيسمى ىذا العنصر:                                                                      -3
 د( شءكة الحاسكب ج( الدارات المتكاممة ب( الترانزستكر اللماـ الميفرىغ أ(
 :تقريبان  األكؿ الجيؿ حاسكب حجـ كلقد كاف -4
 ال رفة حيز يش ؿ ( ب اليد قءلة كحجـ ( أ

 كءيرة ءناية ءحجـد(  حاليان  الحاسكب حجـ ءنفسج( 
 

 يعتبر ىذا الجزء أحد المككنات المادية لمحاسكب، كيسمى : -5
                                              

 د( كحدة التخزيف ج( كحدة اإلخراج كحدة اإلدخاؿب(  كحدة الممالجة المركزية أ(
            :تعتبر مف الدارات المتكاممة التي استخدمت في صناعة حاسبات الجيؿ يكى -6
 د( الثالث كالراءع ج( ايكؿ ك الثاني الثاني ( ب ايكؿ ( أ
 

 إلغالؽ جياز الحاسكب ننقر عمى الرمز :                                  -7
 د( ج( ب( أ(

 كرمز إغالؽ نظاـ التشغيؿ يمكف الكصكؿ إليو بالنقر عمى الرمز :                -8
 أ(
 

 ب(
 

 ج(
 

 د(
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 ............      صكرة ...................... باألعمى ىيلمعركضة االصكرة  -9
 الفأرة ( أ ب( الشاشة ج( لكحة المفاتيح د(  الطاءمة

 كىذه األداة ىي أحد أدكات:                                                        -10
 تخزيف الءيانات ( أ دخاؿ الءياناتإ ( ب خراج الءياناتإج(  د( ممالجة الءيانات

 كتعتبر ىذه األداة مف أجزاء الكياف:                                                           -11
 أ( المادم ب( الءرمجي منطبيج( ال د( الممدني

 األزرار المحاطة بالمكف األحمر تيمًثؿ مجمكعة:                                  -12
 الكظائؼ أزرار ( أ ب(الحركؼ ايرقاـج(  د( أزرار الحركة

 األزرار المحاطة بالمكف األخضر تيمًثؿ مجمكعة:                                 -13
 أ( أزرار الكظائؼ ب( أزرار الحركة ج( أزرار ايرقاـ د( أزرار الحركؼ

    

 

 الصكرة المجاكرة تكضح خاصية مف خصائص الحاسكب كىى: -14
 الفائبة السر ة ( أ
 المالية الدقة ( ب
 تخزيف كميات كءيرة مف المممكمات إمكانيةج( 
 د( حماية المممكمات اليامة مف المءث 
 

 :                                                          يسمى ىذا الشريط -15

 شريط المنكاف ( أ شريط المياـ ( ب ج( شريط ايدكات د( شريط البكائـ
 لمتبديؿ بيف البرامج المكجكدة عمى ىذا الشريط نستخدـ: -16

 الميكركفكف ( أ الطاءمة ( ب ج( الفأرة د( السما ات
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 الصكرة المعركضة باألعمى تمثؿ برنامج :                                -17
 الحاسءة ( أ الدفتر ( ب الرساـج(  المفكرةد( 

 كيعتبر ىذا البرنامج مف:                                                  -18
 الءرامج التطءيبية ( أ أنظمة التش يؿ ( ب ج( المككنات المادية د( ءرامج المحاكاة

 :                                    يسمى  الجزء المحاط بالمكف األحمر -19
 لكحة ايلكاف ( أ أدكات الرسـب( ج( شريط البكائـ د( منطبة الرسـ

 :                                   يسمى الجزء المحاط بالمكف األخضر -20
 ايلكافلكحة  ( أ ب( شريط الخطكط ج( أدكات الرسـ د( شريط البكائـ

 لرسـ شكؿ معيف فإننا نختار ىذا الشكؿ مف المجمكعة:                     -21
 ب( ج( د(

 
 أ(

               عندما نريد كتابة نص في برنامج الرساـ فإننا ننقر عمى الرمز:  -22
 أ(  ( ب ج(  د( 

  ىي : عند رسـ شكؿ مغمؽ، كنريد أف نمأله بمكف معيف فإف األداة المناسبة لذلؾ -23
 د(
 

 ج(
 

 ب(
 

 أ(
 

 تظير الصكرة المجاكرة عند  -24
                                         

 
 

 تش يؿ ءرنامج الرساـ ( أ ج( تكءير نافذة ءرنامج الرساـ
 الرساـ ءرنامج غ ؽإ ( ب الرساـ ءرنامج نافذة تل ير( د
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                   برنامج )الرساـ( كجعميا تمأل الشاشة، ننقر عمى : كاجيةلتكبير  -25
  أ(  ب(  ج(  د(

 

  لتشغيؿ جياز الحاسكب نضغط عمى الزر المكجكد عمى الصندكؽ الحديدم كالذم عميو الرمز : -26
 د(
 

  ج(
 

 ب(
 

 أ(
 
 

 مف ىذه الصكرة يظير أف:   -27 
 جدان حاسءات الجيؿ ايكؿ حجميا ل ير  ( أ
 يمكف نبؿ حاسب الجيؿ ايكؿ كحمميو ءسيكلة ( ب
 حاسءات الجيؿ ايكؿ حجميا كءير جدان  ( ج

 د( كانت سر ة حاسب الجيؿ ايكؿ كءيرة يف حجمو كءير
 

 يتضح مف كاجيات البرامج مثؿ الرساـ، كالحاسبة، كالدفتر أف نظاـ التشغيؿ )كيندكز(: -28
 نظاـ تش يؿ مرسـك يمتمد  م  الرسكمات كاللكر في التمءير  ف ايشيار ءداخمو   ( أ
 نظاـ تش يؿ قديـ مف اللمب التمامؿ ممو ( ب
 ر يحتاج ال  كقت لتنفيذ المممياتينظاـ تش يؿ ءط ( ج

 دخاؿ الءيانات  استخداـ لكحة المفاتيح فبط في إد( نظاـ تش يؿ يمتمد  م
 

 : باستخداـ برنامج الرساـ، فإف الخطكات الصحيحة لعمؿ ذلؾ ىىلرسـ "عمـ فمسطيف"  -29
 الممـ حدكد نرسـ -1ب(

 الممـ أجزار مف جزر كؿ نمكف -2
 الخطكط رسـ أداة نختار -3
 ايلكاف تمءئة أداة نختار -4

  ايلكاف تمءئة أداة نختار -1 ( أ
 الممـ أجزار مف جزر كؿ نمكف -2
 الخطكط رسـ أداة نختار -3
 الممـ حدكد نرسـ -4

 الممـ حدكد نرسـ -1د( 
 ايلكاف تمءئة أداة نختار -2
 الممـ أجزار مف جزر كؿ نمكف -3
 الخطكط رسـ أداة نختار -4

 نختار أداة رسـ الخطكط  -1ج(
 نرسـ حدكد الممـ -2
 نختار أداة تمءئة ايلكاف -3
  نمكف كؿ جزر مف أجزار الممـ -4
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          الرمز عمى النقر عند -30 فإنو:
 يشت ؿ ءرنامج "الرساـ" ( أ  .الحاسكب جياز اغ ؽ يتـ .الحاسكب جياز غ ؽإ يتـ  ( أ

 د( يشت ؿ ءرنامج " الحاسءة" ج( يتـ إغ ؽ الءرنامج الذم  ميو ىذا الرمز
 ظيار القائمة نضغط عمى: لمنقر عمى زر )ابدأ( كا   -31
  المجمة ( أ
 الزر ايحمر ( ب
 الزر ايزرؽ ( ج

 كايحمر ممان د( الزراف ايزرؽ 

تىستخًدـ جميع البرامج في نظاـ التشغيؿ)كيندكز( نفس الكاجية، كيككف اإلطار العمكم لكؿ  -32
 برنامج عمى شكؿ: 

    - أ
  -ب
  -ج
   -د
 

 الخطكات الصحيحة لتشغيؿ برنامج )الحاسبة( ىي: -33
  - أ

 

  
  - ب

 

  

   -ج
  

    -د
 

 الشريط في األسفؿ تتضح خاصية مف خصائص نظاـ التشغيؿ )كيندكز( كىي: بالنظر إلى -34

 
 تستخدـ جميع الءرامج التطءيبية نفس الكاجية. - أ
 يمكف تش يؿ ءرنامج تطءيبي كاحد فبط. - ب
 يمكف تش يؿ أكثر مف ءرنامج تطءيبي في نفس الكقت. -ج
 يمكف تش يؿ أكثر مف نظاـ تش يؿ في نفس الكقت. -د 
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األسئلة ....مع متنيبتي لكم ببلتوفيقانتهت   

 

  
                              
 سطح المكتب( فيذا يدؿ عمى أنو:عند ظيكر شاشة ) -35
 ب( نظاـ التش يؿ غير جاىز ل ستخداـ يكجد  طؿ في جياز الحاسكب  أ(

 د( نظاـ التش يؿ جاىز ل ستخداـ ج(يجب كتاءة كممة المركر لمدخكؿ لنظاـ التش يؿ
 

 :يى الصكرة التي تمثؿ عنصر )الترانزستكر( -36
 أ(

 

 ب(
 

 ج(
 

 د(
 

 :                                                                     كحجـ )الترانزستكر( تقريبان  -37
  3د( ممـ 3ج( سـ 3ب( دسـ 3متر أ(

 :تـ استخداـ )الترانزستكر( في صناعة حاسبات الجيؿكلقد  -38
 الراءع -د الثالث -ج الثاني ( ب ايكؿ ( أ
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 مفتاح اإلجابة الصحيحة الختبار ميارات التفكير البصرم

رقـ 
 السؤاؿ

 البدائؿ
 د ج ب أ

1  X   
2   X  
3 X    
4  X   
5 X    
6    X 
7    X 
8  X   
9   X  
10  X   
11 X    
12 X    
13    X 
14    X 
15  X   
16   X  
17   X  
18 X    
19 X    
20   X  
21    X 
22  X   
23    X 
24  X   
25   X  
26    X 
27   X  
28 X    
29   X  
30   X  
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رقـ 
 السؤاؿ

 البدائؿ
 د ج ب أ

31  X   
32    X 
33 X    
34   X  
35  X   
36 X    
37   X  
38  X   
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 (7ممحؽ رقـ )
 المحكسب"كتاب التكنكلكجيا التفاعمي " حكيـبطاقة ت

ذ

ذ..................................ذحػظهذاهلل.........:ذ.............................ذذاؾدقد

ذاؾدالمذعؾقؽمذورمحةذاهللذوبرؽاته

ذ

ذذ"ذ وس ذتػاعؾيذؽتاب"ذادلوضوعذ:ذحتؽقمذ

ذ

الماجسػػػتير مػػػف قسػػػـ المنػػػاىج كطػػػرؽ يبػػػـك الءاحػػػث ءػػػإجرار دراسػػػة تكميميػػػة لمحلػػػكؿ  مػػػ  درجػػػة 
ــاعؾيذذ"ذذالتػػػدريس مػػػف كميػػػة الترءيػػػة ءالجاممػػػة االسػػػ مية ء ػػػزة ، كىػػػ  ءمنػػػكاف ــابذتػـ ــةذؽتـ ػاعؾقـ

يفذاؾتؽـوؾوجقاذؾدىذطالبذاؾصـفذاخلـاؿسذذذاؾتػؽريذاؾبصريذ وس ذيفذتـؿقةذؿفاراتذ

لتحبيػؽ أىػداؼ  " كتػاب تفػا مي محكسػب" قاـ الءاحث ءإ داد كءنارن  م  ذلؾ األساسيذبغزةذ"ذ،ذ
 الدراسة .

ءػػػػدار رأيكػػػػـ ا  ك  ءرنػػػػامج "الكتػػػػاب التفػػػػا مي المحكسػػػػب"لػػػػذا أرجػػػػك مػػػػف سػػػػيادتكـ التكػػػػـر ءػػػػاالط ع  
 .خءرتكـ في ىذا المجاؿءطاقة تبييـ الكتاب التفا مي المرفبة ، ك تكـ في لكر كم حظا

 

 والتقدير الاحرتام فائق بقبول وتفضلوا
 الءاحث/ أحمد  مي أءكزايدة

 بيانات المحكـ
 التخلص:.................................. االسـ:.......................................
 مكاف الممؿ : .............................. الدرجة المممية:...............................
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كفر المعيار ـ
مت

 

 متكفر 
إلى 
فر حد ما

متك
ير 
غ

 

    لممتممميف كالحة التمميمية ايىداؼ 1
    المرجكة التمميمية ايىداؼ الكتاب يحبؽ 2
    يرا ي خلائص المتممميف الكتاب 3
    الكتاب المدرسي في متكفر غير كملمكف محتكل الكتاب يكفر 4
    كالنحكية كالم كية المطءمية ايخطار مف خاؿو  المحتكل 5
    ايىداؼ ترتيب مع طريبة تنسجـ المكلك ات تنظيـ طريبة 6
    منظمة  نالر ك مبدمة  م  يحتكم الكتاب 7
  م  كيمتمد كلحيح دقيؽ لمكتاب التفا مي المحكسب المممي المحتكل 8

 الممتمدة كالمراجع الملادر
   

 الكتاب في كرد ما مع كاالختلارات كالملطمحات تتناسب الرمكز 9
 المدرسي

   

    كفمالة متناسبة المحتكل  رض طريبة 10
    كاالسياب لمتطكيؿ تميؿ كال مركزة كالجمؿ الفبرات 11
    الحالي لمكلع مكاكءة حديثة مممكمات  م  يحتكم المحتكل 12
 لدل الفردية الفركؽ تناسب متنك ة ءطرؽ إمكانية  رض المحتكل 13

 المتممميف
   

 ايساسية الحبائؽ  رض تتمدل شيبة ك جذاءة المحتكل  رض طريبة 14
 ءالطرؽ التبميدية كالمممكمات

   

 كألكت، كلكر، التنكيع في محتكيات الكتاب التفا مي ما ءيف نلكص، 15
 كفيديك

   

    المتممميف كاىتمامات محتكل الكتاب يتكافؽ مع حاجات 16
    لمتفا ؿ لممتممـ فرلة يمطي  الكتاب 17
    المستخدمة في الكتابالتمميـ  طرؽ في التنكيع 18
    مطمكب كييثرم  ممية التمميـ ميجممو الكتاب في 19
    المممية الحياة في المكتسءة الميارات لتطءيؽ المتممـ يييئ  الكتاب 20
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كفر المعيار ـ
مت

 

 متكفر 
إلى 
فر حد ما

متك
ير 
غ

 

    المتممميف لدل  المتكفرة الحكاسيب جميع  م  الكتاب يممؿ 21
    مبءكلة الكتاب تحميؿ سر ة 22
    CD  م  اسطكانة تخزينو يمكف ءحيث الكتاب ل ير، حجـ 23
    كيب لفحة  م   الكتاب تحميؿ امكانية 24
     الكتاب استخداـ ك لتش يؿ إرشادات كجكد 25
 أماكنيا في دائمان  اللفحات محتكيات كجميع كاللكر الكتاءة تظير 26

 اللحيحة
   

 ءرامج تثءيت إل  الحاجة دكف الكتاب مف استخداـ المتممـ ءاستطا ة 27
 مسا دة إلافية

   

    (تممؿ ال التي مثؿ: الكل ت)التبنية  ايخطار مف الكتاب يخمك 28
     الكتاب لفحات جميع في ثاءت التلفح نظاـ 29
    المستيدفة الممرية لمفئة م ئمة التلفح طريبة 30
    مسا دة/ دليؿ إل  الحاجة دكف االستخداـ سيمة ك كالحة التلفح أدكات 31
    دليؿ إل  الحاجة دكف لممتممـ زر أك أيبكنة كؿ كظيفة كلكح 32
 فيرس، ءحث، محرؾ) لممممكمات استرجاع أدكات  م   الكتاب يحتكم 33

 (المحكسب التفا مي لمكتاب خريطة
   

 التلفح  ممية الكتاب أثنار مف مكقمو  م  التمرؼ المتممـ ءاستطا ة 34
 الثاءتة كالبكائـ اللفحة  نكاف  م  التمرؼ طريؽ  ف كذلؾ

   

    المتاءمة ثـ مرحميان  المرض تكقيؼ في التحكـ امكانية 35
     الكتاب فمالية في كتساىـ الكتاب تزيد في التفا ؿ أدكات 36
    تشكيشيـ مف ءدالن  الطمءة فيـ زيادة في تساىـ التفا ؿ  نالر 37
     الكتاب تأثير زيادة في تساىـ المتمددة الكسائط 38
    المختمفة التممـ أساليب المتمددة الكسائط تيناسب 39
    مكلكع كؿ مع الكتاب ألكاف تتناسب 40
    .الكتاب جاذءية مف تزيد ايلكاف 41
    المبركرة النلكص مع كتتزامف تنسجـ كالمحاكاة المتحركة اللكر 42
    الفيـ كسيمة كالحة المتمددة الكسائط  نالر 43
    (المكف الحجـ، الخط، الكتاب )نكع لنك ية الخط مناسءة 44
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كفر المعيار ـ
مت

 

 متكفر 
إلى 
كفر حد ما

 مت
غير

 

    الطمءة مستكل مع كيت رـ كمبركر كالح الخط نكع 45
    ءالكتاءة ممتمئة شاشة الكتاب غير 46
 كميض، ألكاف،) مختمفة ءطرؽ الميمة كالمفاىيـ الملطمحات إءراز يتـ 47

 الحاجة حسب( الخط كحجـ نكع
   

    لمتفاليؿ  خر كنمط لممناكيف، الخط مف كاحد نمط استخداـ 48
    التمميمية المادة تمزز  الية، ك جكدة كذات كالحة اللكر 49
    ءداخميا ءلدؽ كمكلك يةألكاف اللكر حبيبية كتمكس طءيمة ما  50
    كجكدتو كلكح اللكت 51
    درجة ارتفاع اللكت، أك كتمو  ند الحاجة في التحكـ إمكانية 52
    التنكيع في المءارات اللكتية لمتمميؽ كالت ذية الراجمة 53
    جكدتو  م  يؤثر ال ءشكؿ مل كط الفيديك 54
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 (8ممحؽ رقـ )
 المحكسب التفاعمي التكنكلكجيا كتابدليؿ استخداـ 

 تعريؼ "الكتاب التفاعمي المحكسب" :
ىك  ءارة  ف ءرنامج محكسب تـ فيو تحكيؿ الكتاب المدرسي المبرر مف لكرتو الكرقية ال  

تفا مية ، حيث تـ استءداؿ المحتكل الساكف مف لكر كرسكمات كأمثمة  لكرة أخرل الكتركنية
كأنشطة ءمحتكل تفا مي يتيح لممتممـ التفا ؿ ممو، ك يتـ تش يؿ ىذا الكتاب ءكاسطة الحاسكب 

 .(I Pad)المادم أك الحاسكب المكحي

 مميزات الكتاب التفاعمي المحكسب:
 الكلكح كالجكدة المالية لملكر كايشكاؿ. -1
ميجاءايت فبط ،  م  الرغـ مف احتكائو  م   دد  100الحجـ ، فيك ال يتجاكز ل ر  -2

 كءير مف اللكر ءاإللافة ال  ما يزيد  م  خمسيف مبطع فيديك ءجكدة  الية .
 سيكلة االستخداـ. -3
 أك مف االنترنت. CDسيكلة التداكؿ، حيث يمكف نسخو أك نبمو مف خ ؿ اسطكانة  -4
تكءير النلكص كاللكر ءما يتناسب مع قدرتو  م  يمكف لممتممـ استخداـ خالية  -5

االءلار ، أك رفع مستكل اللكت في حاؿ  دـ قدرتو  م  السمع مما يزيد مف تركيز 
 المتممـ .

 الكلكؿ السريع يل درس مف خ ؿ الفيرس االلكتركني ءنبرة كاحدة فبط . -6
تركنية خارجية إمكانية رءط مكلك ات الكتاب االلكتركني التفا مي ءملادر تممـ الك -7

مكجكدة  م  شءكة االنترنت مثؿ : لفحة انترنت ممينة، ممؼ مرفكع  م  االنترنت، 
YouTube،Facebook . 

 ك الفيديك كمباطع كاللكر الكتاب في الممركلة المتمددة الكسائطاالستفادة مف  -8
 ءما يحبؽ التفا مية . مشاىدتيا كتكرار اللكت

 مف خ ؿ تدريءات الكتاب التفا مي. الفكرية التبكيـ المستمر كالت ذية الراجمة  -9
 إمكانية استخدامو في تدريس الميارات المختمفة كخالة تمؾ المرتءطة ءالحاسكب .  -10
 يمكف مف خ لو محاكاة اجرار التجارب الءسيطة في مختمؼ الممـك .  -11
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تفكير كقد ىدؼ الءاحث مف تلميـ الكتاب التفا مي ال  ممرفة فا ميتو  م  تنمية ميارات ال
 الءلرم لدل  ينة مف ط ب اللؼ الخامس ايساسي في مادة التكنكلكجيا .

كيمكف االستفادة في الكقت الحالر مف الكتاب التفا مي في تدريس الط ب داخؿ مختءرات 
الحاسكب أك في المنازؿ في حاؿ امت ؾ الطالب  لجياز حاسكب منزلي ، أما في المستبءؿ 

 ممية التدريس في ال رؼ اللفية في حاؿ تكفر أجيزة الحاسكب فيمكف االستفادة منو في 
( ، مما يتيح االست نار  ف جميع الكتب الكرقية التي تثبؿ كاىؿ الطفؿ ءجياز  (I Padالمكحية

 .ل ير يحتكل  م  جميع ىذه الكتب 

 البرامج التي استيخدمت في تصميـ الكتاب التفاعمي المحكسب:

  ءرنامجSwish Max 
  ءرنامجAdobe Photoshop 
  ءرنامجsound forge 
  ءرنامجFormat Factory 
  ءرنامجCamatasia Studio 
  ءرنامجadobe premiere 
  ءرنامجULead Video Studio 

 

ذ  
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ذتشغقلذاؾؽتابذاؾتػاعؾي:

و مف األسطكانة الى جياز  CDمالحظة ميمة : ينصح قبؿ البدء بتشغيؿ الكتاب التفاعمي نىسخي
 الحاسكب لضماف عممو بالسرعة الطبيعية كلتجنب حدكث عدـ االستجابة

 يءدأ الكتاب التفا مي في الممؿ كتظير شاشتو الرئيسية 

 

يمكف تبميب لفحات الكتاب التفا مي ءالنبر  م  الحافة المطكية لمكتاب ، أك ءالنبر  م  ىذه 
 .الحافة ءزر الفأرة اييسر كالسحب ثـ اإلف ت 

  لمتنبؿ ءيف لفحات الكتاب أك لفتح درس مميف نستخدـ
الفيرس االلكتركني حيث ننبر  م  الدرس فينتبؿ 

 الكتاب التفا مي إليو مءاشرة .
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 أزرار التحكـ في الكتاب التفاعمي المحكسب:

  شريط التحكـ في الكتاب
 التفا مي :

 تكءير  -1
 تل ير -2
 مؿر الشاشة -3

 

  أم مبطع فيديك ننبر  م  رمز التش يؿ المكجكد  م  كاجية ذلؾ المبطعلتش يؿ 

 

 

 

 

 

 يظير ءمد ذلؾ شريط التحكـ ءالفيديك 

 

 

 تش يؿ المبطع -1
 إيباؼ المبطع -2
 شريط زمف  المبطع -3
 كتـ اللكت -4
 ارتفاع اللكت -5

2 

1 

3 

1 2 3 4 5 
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 (9ممحؽ رقـ)
لتدريس الكحدة الرابعة )الحاسكب( مف كتاب التكنكلكجيا لمصؼ  بطاقة تحكيـ دليؿ المعمـ

 الخامس األساسي باستخداـ الكتاب التفاعمي المحكسب 
ذ

ذاؾدقدذذ:ذ........................................................................ذحػظهذاهلل

ذاؾدالمذعؾقؽمذورمحةذاهللذوبرؽاته

ذادلوضوعذ:ذحتؽقمذ"ذدؾقلذادلعؾمذ"ذ

يبػػػـك الءاحػػػث ءػػػإجرار دراسػػػة تكميميػػػة لمحلػػػكؿ  مػػػ  درجػػػة الماجسػػػتير مػػػف قسػػػـ المنػػػاىج كطػػػرؽ 
ــاعؾيذذ"ذذالتػػػدريس مػػػف كميػػػة الترءيػػػة ءالجاممػػػة االسػػػ مية ء ػػػزة ، كىػػػ  ءمنػػػكاف ــابذتػـ ــةذؽتـ ػاعؾقـ

يفذاؾتؽـوؾوجقاذؾدىذطالبذاؾصـفذاخلـاؿسذذذاؾتػؽريذاؾبصريذ وس ذيفذتـؿقةذؿفاراتذ

ــزةذ"ذ،ذذ ليػػتـ كءاال تمػػاد  ميػػو  " دليػػؿ المعمػػـ" قػػاـ الءاحػػث ءإ ػػداد كءنػػارن  مػػ  ذلػػؾ األساســيذبغ
 التدريس ءاستخداـ الكتاب التفا مي المحكسب.

ءدار رأيكـ كم حظػاتكـ فػي لػكر خءػرتكـ فػي ىػذا ا  لذا أرجك مف سيادتكـ التكـر ءاالط ع  ميو ك  
 ، مف حيث:المجاؿ

 التمميمية اينشطة تنفيذ في الكتاب التفا مي المحكسب مدل تكظيؼ . 
 الدراسة. مكلك ات تتلمنيا التي الميارات شمكلية الدليؿ لجميع 
 .كجكد اتساؽ ءيف ايىداؼ التمميمية لكؿ درس كمحتكاه 
 .مدل دقة لياغة ايىداؼ السمككية المتلمنة في الدليؿ 
  المممية لمدليؿ.الس مة الم كية ك 
 .م ئمة أساليب التبكيـ لألىداؼ السمككية كلما تتلمنو الدركس 

 

 والتقدير الاحرتام فائق بقبول وتفضلوا

 ةالءاحث/ أحمد  مي أءكزايد

 بيانات المحكـ
 التخلص:.................................. االسـ:.......................................
 ..............................مكاف الممؿ :  الدرجة المممية:...............................



 

 

191 
 

 المالحق

دؾقلذادلعؾمذؾتدرقسذوحدةذ)احلاسوب(ذؿنذؿؼررذاؾتؽـوؾوجقاذ

ذاؾتػاعؾيذاحملوس اؾؽتابذؾؾصفذاخلاؿسذاألساسيذباستخدامذ

ذ

 املعلم الفاضل:
المخلػػػص لتطءيػػػؽ الكتػػػاب التفػػػا مي المحكسػػػب فػػػي يبػػػدـ الءاحػػػث ىػػػذا الػػػدليؿ اإلرشػػػادم 

، كالػذم المحكسػب التفػا ميالكتػاب  ءاسػتخداـ ايساسػي الخػامس لملػؼ التكنكلكجيػا مبػرر تدريس
ــة أ ػػده لػػمف إجػػرارات تطءيػػؽ دراسػػتو التػػي ىػػي ءمنػػكاف " ذيفذ وســ ذتػــاعؾيذؽتــابذػاعؾق

ذاألساســيذاخلــاؿسذاؾصــفذطــالبذؾــدىذاؾتؽـوؾوجقــاذيفذاؾبصــريذاؾــتػؽريذؿفــاراتذتـؿقــة

 ".بغزة

 كيشتمؿ ىذا الدليؿ عمى:
 .الكتاب التفا مي المحكسب 
 .التفكير الءلرم كمياراتو 
 :خطة تدريس دركس الكحدة المختارة، كالتي تتلمف 

 ."الحاسكب" لكحدة المامة ايىداؼ -
 .لكؿ درس ايىداؼ السمككية )الخالة( -
 إجرارات تنفيذ كؿ درس كاينشطة اللفية. -
 كالكسائؿ التمميمية.الملادر  -
 التبكيـ. -
 أكراؽ الممؿ -

 
 

 وفقنا اهلل وإياكم ملا حيب ويرضى

 
 الءاحث/ أحمد  مي أءكزايدة
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 أكالن: الكتاب التفاعمي المحكسب:

 : "تعريؼ "الكتاب التفاعمي المحكسب 
ىك  ءارة  ف ءرنامج محكسب تـ فيو تحكيؿ الكتػاب المدرسػي المبػرر مػف لػكرتو 

أخرل الكتركنية تفا مية ، حيث تـ استءداؿ المحتكل الساكف مف لكر الكرقية ال  لكرة 
كرسػكمات كأمثمػػة كأنشػػطة ءمحتػػكل تفػا مي يتػػيح لممػػتممـ التفا ػػؿ ممػو، ك يػػتـ تشػػ يؿ ىػػذا 

 .(I Pad)الكتاب ءكاسطة الحاسكب المادم أك الحاسكب المكحي
 :مميزات الكتاب التفاعمي المحكسب 

 كايشكاؿ.الكلكح كالجكدة المالية لملكر  -1
ميجاءايت فبط ،  م  الرغـ مف احتكائو  م   100ل ر الحجـ ، فيك ال يتجاكز  -2

 ػػدد كءيػػر مػػف اللػػكر ءاإللػػافة الػػ  مػػا يزيػػد  مػػ  خمسػػيف مبطػػع فيػػديك ءجػػكدة 
  الية.

 سيكلة االستخداـ. -3
أك مػػػػػف  CDسػػػػيكلة التػػػػػداكؿ، حيػػػػػث يمكػػػػف نسػػػػػخو أك نبمػػػػػو مػػػػف خػػػػػ ؿ اسػػػػػطكانة  -4

 االنترنت.
سػػتخداـ خالػػية تكءيػػر النلػػكص كاللػػكر ءمػػا يتناسػػب مػػع قدرتػػو يمكػػف لممػػتممـ ا -5

 م  االءلار، أك رفع مستكل اللكت في حػاؿ  ػدـ قدرتػو  مػ  السػمع ممػا يزيػد 
 مف تركيز المتممـ .

 الكلكؿ السريع يل درس مف خ ؿ الفيرس االلكتركني ءنبرة كاحدة فبط . -6
ادر تممػػػـ الكتركنيػػػة رءػػػط مكلػػػك ات الكتػػػاب االلكتركنػػػي التفػػػا مي ءملػػػ إمكانيػػػة -7

خارجيػػة مكجػػكدة  مػػ  شػػءكة االنترنػػت مثػػؿ : لػػفحة انترنػػت ممينػػة، ممػػؼ مرفػػكع 
 .  YouTube،Facebook م  االنترنت، 

 ك الفيػديك كمبػاطع كاللػكر الكتػاب فػي الممركلة المتمددة الكسائطاالستفادة مف  -8
 ءما يحبؽ التفا مية . مشاىدتيا كتكرار اللكت

 مف خ ؿ تدريءات الكتاب التفا مي. التبكيـ المستمر كالت ذية الراجمة الفكرية  -9
اسػػػػػتخدامو فػػػػػي تػػػػػدريس الميػػػػػارات المختمفػػػػػة كخالػػػػػة تمػػػػػؾ المرتءطػػػػػة  إمكانيػػػػػة  -10

 ءالحاسكب.
 جرار التجارب الءسيطة في مختمؼ الممكـ .إيمكف مف خ لو محاكاة   -11
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 نتاج ؼ اليد  المحكسب:الكتاب التفاعمي مف تصميـ كا 
الءاحػػػث مػػػف تلػػػميـ الكتػػػاب التفػػػا مي المحكسػػػب إلػػػ  ممرفػػػة فا ميتػػػو  مػػػ   ؼى دى ىىػػػ

تنمية ميارات التفكير الءلرم لدل  ينة مػف طػ ب اللػؼ الخػامس ايساسػي فػي مػادة 
 التكنكلكجيا.

كيمكػػػف االسػػػتفادة فػػػي الكقػػػت الحالػػػر مػػػف الكتػػػاب التفػػػا مي فػػػي تػػػدريس الطػػػ ب داخػػػؿ 
، أمػػػا فػػػي مػػػت ؾ الطالػػػب  لجيػػػاز حاسػػػكب منزلػػػيفػػػي المنػػػازؿ فػػػي حػػػاؿ امختءػػػرات الحاسػػػكب أك 

المسػػػتبءؿ فػػػيمكف االسػػػتفادة منػػػو فػػػي  مميػػػة التػػػدريس فػػػي ال ػػػرؼ اللػػػفية فػػػي حػػػاؿ تػػػكفر أجيػػػزة 
كاستءداليا الحاسكب المكحية، مما يتيح االست نار  ف جميع الكتب الكرقية التي تثبؿ كاىؿ الطفؿ 

 ذه الكتب .جياز ل ير يحتكل  م  جميع ىء

 ثانيان: ميارات التفكير البصرم:

 :تعريؼ التفكير البصرم 
ػػرَّؼى الءاحػػث "التفكيػػر الءلػػرم" ءأنػػو  سمسػػمة مػػف الممميػػات المبميػػة التػػي يبػػـك ءيػػا الػػدماغ  ى

الءشػػػرم  نػػػد تمرلػػػو لمثيػػػر يػػػتـ اسػػػتبءالو  ػػػف طريػػػؽ حاسػػػة الءلػػػر، حيػػػث تسػػػا د ىػػػذه 
لػو، كتخزينػو  الػذم يحممػو ىػذا المثيػر، كاالسػتجاءةالممميات الفرد فػي الكلػكؿ إلػ  الممنػي 
 في الذكرة كاسترجا و منيا  ند الحاجة.

 :ميارات التفكير البصرم 
 اقترح الءاحث مجمك ة مف ميارات التفكير الءلرم، كىي:

 كجميػع ،أءماد، كطءيمػة  م  التمرؼ في الفرد قدرة كىي الشكؿ: عمى التعرؼ ميارة -1
 .الءلرم الممركض لممثير الظاىرة الخلائص

 كتحديػد المثير الءلػرم، داخؿ الم قات رؤية  م  البدرة كىي الشكؿ: تحميؿ ميارة -2
 .كتلنيفيا الم قات تمؾ خلائص

 ءػػػالكاقع المثيػػر الءلػػرم رءػػط  مػػ  الفػػرد قػػػدرة كىػػي المكانيػػة: العالقػػة ادراؾ ميػػارة -3
 .ءينيما الم قة كممرفة المثير ءيذا المحيط

المثيػػر  مػػدلكالت ايلػػاح  مػػ  الفػػرد قػػدرة كىػػ  البصػػرية: المعمكمػػات تفسػػير ميػػارة -4
شارات رسكمات مف يحتكيو ءما الءلرم  .كا 
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  ػػف لمشػػكؿ الءلػػرية اللػػكرة تمييػػز  مػػ  الفػػرد قػػدرة كىػػي البصػػرم: التمييػػز ميػػارة -5
 .الممركلة ايشكؿ ءاقي

 نكاحي  م  التمرؼ في الفرد قدرة كىي البصرم: الخداع كفؾ الغمكض دراؾإ ميارة -6
 .اللحيح الشكؿ في التفكير كتكجيو الءلرم، المثير في الخمؿ كمكالع البلكر

 ءلػػػكرىا كالمممكمػػػات ايفكػػػار تحكيػػػؿ  مػػػ  البػػػدرة كىػػػي كالتكػػػكيف: نشػػػاءإل ا ميػػػارة -7
 .ممن  ذات كرسكمات أشكاؿ لكرة في كتمثيميا المختمفة،

 كالتكلػؿ جديػدة ممػافو  اسػتخ ص  مػ  الفػرد قػدرة كىػ  المعػاني: استخالص ميارة -8
 .الممركض المثير الءلرم خ ؿ مف  ممية كمءادئ مفاىيـ إل 

 ثالثان: خطة تدريس دركس الكحدة المختارة:
 :ت خطة التدريس ما يميلمنكقد ت 

 ."ايىداؼ المامة لكحدة "الحاسكب 
 )لكؿ درس ايىداؼ السمككية )الخالة. 
 .إجرارات تنفيذ كؿ درس كاينشطة اللفية 
  كالكسائؿ التمميمية.الملادر 
 .التبكيـ 
 أكراؽ الممؿ. 
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 معرفة ما ىك الحاسكب اليدؼ العاـ:  حصتاف  الزمف: خصائص الحاسكب الدرس األكؿ:
 الكتاب التفاعمي المحكسب -LCDجياز عرض  -مختبر الحاسكب المصادر كالكسائؿ التعميمية:

 التقكيـ اجراءات التنفيذ األىداؼ السمككية )الخاصة(
 يبدأ المعمـ ًبحكار كمناقشة مع الطالب:  ييعىرِّؼ "جياز الحاسكب" -1

 المعمـ: مف منكـ عنده جياز حاسكب؟                              كيستمع إلجابات الطالب -
 مع الطالب تالمعمـ: ما ىي استخداماتكـ لجياز الحاسكب؟              كيناقش االستخداما -

  بعػػد الحػػكار السػػابؽ يطمػػب المعمػػـ مػػف الطػػالب تعريػػؼ "جيػػاز الحاسػػكب" كيسػػتمع لتعريفػػاتيـ ثػػـ
 ( كالذم ييعىرِّؼ "جياز الحاسكب" .71يدعكىـ لمشاىدة مقطع فيديك مف الكتاب المحكسب )ص

 عىرِّؼ: -1
 الحاسكب 

 اإلنساف كالحاسكب مف حيث:لمتعرؼ عمى مميزات "الحاسكب" يعقد المعمـ مقارنة بيف   يعدد مميزات "الحاسكب" -2
 .السرعة كالدقة في إجراء العمميات الحسابية 
 .حماية المعمكمات الميمة مف العبث 

 "بعد إجراء المقارنة السابقة يساعد المعمـ الطالب عمى استنتاج مميزات "الحاسكب 
 ( باسػتخداـ جيػاز 73يعرض المعمـ عمى الطالب مقطع الفيديك مػف الكتػاب المحكسػب )صLCD  

 كالذم يشرح مميزات الحاسكب.

 اذكر مميزات الحاسكب؟ -2
 
مػػا ىػػي أىػػـ اسػػتخدامات  -3

 الحاسكب؟
 
 

 تقكيـ ختامي:
 74أسػئمة الػػدرس فػي صػػفحة 

 مف الكتاب المحكسب

يكضػػػػح مجػػػػاالت االسػػػػتفادة مػػػػف  -3
 "الحاسكب"

 .يسأؿ المعمـ الطالب عف أىـ استخدامات الحاسكب، كيستمع إلجاباتيـ 
  الحاسكب كيضيؼ ما لـ يذكره الطالب. تالطالب عف استخداماييمًخص المعمـ ما قالو 
  يعػػرض المعمػػـ باسػػتخداـ جيػػازLCD ( الػػذم 72لعػػرض مقطػػع الفيػػديك مػػف الكتػػاب التفػػاعمي )ص

 يشرح أىـ استخدامات الحاسكب.
 يقـك المعمـ بغمؽ الدرس كتمخيص ما سبؽ عمى السبكرة، كتقديـ التقكيـ الختامي لمطالب 
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 معرفة أجياؿ الحاسكب المختمفة كتتبع مراحؿ تطكره اليدؼ العاـ:  حصتاف  الزمف: تطكر الحاسكب الثاني:الدرس 
 الكتاب التفاعمي المحكسب -LCDجياز عرض  -مختبر الحاسكب المصادر كالكسائؿ التعميمية:

 التقكيـ اجراءات التنفيذ األىداؼ السمككية )الخاصة(
 يراجع المعمـ مع الطالب تعريؼ الحاسكب، كمميزاتو، كأىـ استخداماتو.  الحاسكب"ييعىرِّؼ مفيـك "أجياؿ  -1

 :يقـك المعمـ ًبإجراء حكار كمناقشة مع الطالب 
؟  كينػاقش الطػالب فػي  - المعمـ: ىؿ تعتقدكف أف حجـ الحاسكب عندما تػـ اختراعػو كمػا ىػك اليػـك

 ذلؾ                        
تخيػػؿ حجػػـ أك حاسػػكب تػػـ اختراعػػو؟         كينػػاقش ذلػػؾ مػػع المعمػػـ: مػػف مػػنكـ يسػػتطيع أف ي -

 الطالب
 .يكضح المعمـ لمطالب أف "أجياؿ الحاسكب" ىي مراحؿ تطكره، كالتي قيًسمىت إلى خمس مراحؿ 

 عىرِّؼ: -1
 أجياؿ الحاسكب 

يػػذكر مميػػزات كػػؿ جيػػؿ مػػف أجيػػاؿ  -2
 الحاسكب

  لكي يتعرؼ الطالب عمى مميزات كؿ جيػؿ مػف أجيػاؿ الحاسػكب يعػرض المعمػـ عمػى الطػالب صػكر
 .  LCD( باستخداـ جياز 77-75كؿ جيؿ مف أجياؿ الحاسكب مف الكتاب المحكسب)ص

 .يناقش المعمـ الطالب في مميزات كؿ جيؿ باالعتماد عمى الصكر في الكتاب المحكسب 
  لمحاسػػكب مػػثالن: يػػدع المعمػػـ الفرصػػة لمطػػالب لمشػػاىدة صػػكر لمتعػػرؼ عمػػى مميػػزات الجيػػؿ األكؿ

حاسػػكب الجيػػؿ األكؿ مػػف الكتػػاب التفػػاعمي، كيسػػأؿ الطػػالب: مػػف مػػنكـ يسػػتطيع كصػػؼ حاسػػكب 
الجيػؿ األكؿ كتكضػػيح مميزاتػػو؟ يمخػػص المعمػـ أقػػكاؿ الطػػالب كيقػػدـ تغذيػة راجعػػة كيضػػيؼ اذا لػػـز 

 األمر
 شة مميزات أجياؿ الحاسكب الخمسة.بنفس المثاؿ السابؽ يقكـ المعمـ بمناق 

اذكػػر مميػػزات كػػؿ جيػػؿ  -2
 مف أجياؿ الحاسكب؟
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 يسأؿ المعمـ الطالب: ىؿ جميع الحكاسيب التي تعرفكنيا متشابية في الحجـ أك الشكؿ؟  يعدد أنكاع الحاسبات -3
  بعد استماع المعمـ لمطالب كمناقشتيـ يكضح لمطالب أف ىناؾ أنكاع مختمفة مف الحكاسػيب فمنيػا

 ، كمنيا ما ىك صغير جدان كحاسكب الجيب.I pad، كالمكحي Laptop المكتبي، كالمحمكؿ
  يعػػرض المعمػػـ عمػػى الطػػالب مقطػػع الفيػػديك الػػذم يكضػػح أنػػكاع الحاسػػبات مػػف الكتػػاب المحكسػػب

 . LCD( باستخداـ جياز 78)ص

 ما ىي أنكاع الحكاسيب؟ -3

  .يقـك المعمـ بغمؽ الدرس كتمخيص ما سبؽ عمى السبكرة 
  يىدىع المعمـ الفرصة لمطالب إلجابة أسئمة الكتاب المحكسب ثـ يقـك بحميػا مػف خػالؿ عرضػيا عمػى

 بمشاركة الطالب  LCDجياز

 تقكيـ ختامي:
 78أسػئمة الػػدرس فػي صػػفحة 

 مف الكتاب المحكسب

 األساسية معرفة تركيب جياز الحاسكب كمككناتو اليدؼ العاـ:  حصتاف  الزمف: مككنات الحاسكب الدرس الثالث:
 طابعة -كحدة النظاـ لجياز الحاسكب )الصندكؽ الحديدم( -لكحة مفاتيح -فأرة -الكتاب المحكسب -LCDجياز عرض  -مختبر الحاسكب المصادر كالكسائؿ التعميمية:

 التقكيـ اجراءات التنفيذ األىداؼ السمككية )الخاصة(
يكضػػػح الجػػػزأيف الرئيسػػػييف  -1

 مف مككنات الحاسكب
  المعمـ مع الطالب تعريؼ الحاسكب، كمميزاتو، كأىـ استخداماتو.يراجع 
 

  يكضح المعمـ أف اإلنساف يتكػكف مػف ركح كجسػد كأف الجسػد ال يسػاكم شػيئان بػدكف الػركح، كيػربط
 ىذا المفيـك بتقسيمات جياز الحاسكب إلى ىما الكياف المادم كالكياف البرمجي

 عىرِّؼ: -1
 الكياف المادم 
 الكياف البرمجي 

 
ييعىػػػػػػػرِّؼ "الكيػػػػػػػاف المػػػػػػػادم"  -2

 لمحاسكب
  يكضح المعمـ تعريؼ "الكياف المادم" لمحاسكب كيجعؿ عػدد مػف الطػالب يقػرأكف ىػذا التعريػؼ مػف

   .LCDالكتاب المحكسب المعركض باستخداـ جياز العرض 
 اذكر مككنات الكياف المادم؟ذ -2
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يعػػػػػػػدد مككنػػػػػػػات الكيػػػػػػػاف  -3
 المادم

  ككظيفػة كػؿ منيػا، كيكضػح أف أىػـ أجػزاء الكيػاف المػادم ىػك يكضح المعمػـ أجػزاء الكيػاف المػادم
 كحدة المعالجة المركزية.

 

  يسػػتخدـ المعمػػـ مخططػػان لممفػػاىيـ لشػػرح مككنػػات الكيػػاف المػػادم كىػػي "كحػػدات اإلدخػػاؿ" ك"كحػػدات
 اإلخراج" كيعطي أمثمة عمى كؿ منيا.

ما ىي أقساـ كحدة المعالجة  -3
 المركزية؟

يقػػارف بػػيف كحػػدة الحسػػاب  -4
 كالمنطؽ ككحدة التحكـ

  يسأؿ المعمـ الطالب: لمػاذا تعتبػر كحػدة المعالجػة المركزيػة أىػـ أجػزاء الحاسػكب؟ كينػاقش إجابػات
 الطالب.

 )يكضح المعمـ كظيفة كحدة المعالجة المركزية كمككناتيا)كحدة الحساب كالمنطؽ ككحدة التحكـ 
 عالجػػػة المركزيػػػة  ككظيفتيػػػا يعػػػرض المعمػػػـ عمػػػى الطػػػالب مقطػػػع الفيػػػديك الػػػذم يشػػػرح كحػػػدة الم

 (80كمككناتيا مف الكتاب التفاعمي )ص
 ."يقارف المعمـ بيف كظيفة كؿ مف "كحدة الحساب كالمنطؽ" ك"كحدة التحكـ 

قارف بيف كؿ مف كحدة الحسػاب  -4
كالمنطػػػػؽ ككحػػػػدة الػػػػتحكـ مػػػػف 

 حيث الكظيفة

ييعىػػػػػرِّؼ "الكيػػػػػاف البرمجػػػػػي"  -5
 لمحاسكب

  ليقكمػكا بقػراءة الفقػرة التػي تتنػاكؿ الكيػاف البرمجػي كأقسػامو مػف يعطي المعمـ مدة دقيقتيف لمطالب
 الكتاب المحكسب.

 :يناقش المعمـ الطالب 
  المعمػػـ: مػػا ىػػك الكيػػاف البرمجػػي؟   يسػػتمع المعمػػـ لمطػػالب كيحػػاكرىـ حتػػى الكصػػكؿ لمتعريػػؼ

 الصحيح

 اذكر مككنات الكياف البرمجي؟ -5
 

 تقكيـ ختامي:
يمثػػؿ يرسػػـ المعمػػـ مخططػػان لممفػػاىيـ 

مككنػػات الحاسػػكب  بػػدءن مػػف الكيػػاف 
المػػادم كالكيػػاف البرمجػػي كصػػكالن إلػػى 
األجػػػػػزاء الفرعيػػػػػة كاألمثمػػػػػة عمييػػػػػا، 
بحيث يككف غيػر مكتمػؿ كيطمػب مػف 

 الطالب إكمالو.

يكضػػػػػػػػح أقسػػػػػػػػاـ الكيػػػػػػػػاف  -6
 البرمجي

  المعمػـ كػؿ يكضح المعمـ أقساـ الكياف البرمجي، كىما: البرامج التطبيقية، كأنظمة التشغيؿ، كيشػرح
 منيما كيسرد بعض األمثمة عميو.

 ( باسػتخداـ جيػاز 82يعرض المعمـ عمى الطالب صكر البرامج التطبيقية مف الكتاب المحكسػب)ص
 . LCDالعرض 
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 معرفة تركيب جياز الحاسكب كمككناتو األساسية اليدؼ العاـ:  حصتاف  الزمف: كحدات اإلدخاؿ كاإلخراج الدرس الرابع:
 طابعة -شاشة حاسكب  -لكحة مفاتيح -فأرة -الكتاب المحكسب -LCDجياز عرض  -مختبر الحاسكب كالكسائؿ التعميمية:المصادر 

 التقكيـ اجراءات التنفيذ األىداؼ السمككية )الخاصة(
السػػبكرة يقػكـ المعمػػـ بمراجعػػة مككنػػات الحاسػكب كتقسػػيماتيا مػػف خػػالؿ بنػاء خارطػػة مفػػاىيـ عمػػى   ييعىرِّؼ "كحدات اإلدخاؿ" -1

 بمشاركة الطالب
  يػػدعكا المعمػػـ الطػػالب إلػػى تشػػغيؿ الكتػػاب المحكسػػب كاالنتقػػاؿ مػػف خػػالؿ الفيػػرس اإللكتركنػػي إلػػى

 درس "كحدات اإلدخاؿ كاإلخراج"
  يطمب المعمـ مف الطالب قراءة الدرس قراءة صامتة لمدة دقيقتيف يقـك المعمـ في ىذه الفترة بتنظيـ

 ـك كالتاريخ كالعنكاف....إلخالسبكرة كترتيبيا ككتابة الي
  مف خالؿ الحكار كالمناقشة يسػأؿ المعمػـ الطػالب عػف تعريػؼ "كحػدات اإلدخػاؿ" كيناقشػيـ فػي ذلػؾ

 حتى الكصكؿ لمتعريؼ الصحيح.

 عىرِّؼ: -1
 كحدات اإلدخاؿ 
 كحدات اإلخراج 

الطػػالب عمػػى اسػػتنتاج أجػػزاء بعػػد تىعىػػريؼ الطػػالب عمػػى مفيػػـك "كحػػدات اإلدخػػاؿ" يحػػث المعمػػـ   يعدد "كحدات اإلدخاؿ" -2
 الحاسكب التي تعتبر مف كحدات اإلدخاؿ.

 )يقكـ المعمـ بتكضيح كحدات اإلدخاؿ، كيعرض عمييـ بعضيا ) الفأرة + لكحة المفاتيح 
 83يعرض المعمـ مقاطع الفيديك مف الكتاب المحكسب التي تكضح الفػأرة كلكحػة المفػاتيح )ص-

 .LCD( باستخداـ جياز العرض 84
 لمعمـ عمى الطالب أكراؽ العمؿ كيتـ حميا بمشاركة الطالب.يكزع ا 

اذكػػػػر بعػػػػض كحػػػػدات  -2
 اإلدخاؿ؟

 
 
 

 حكار كمناقشة: ييعىرِّؼ "كحدات اإلخراج"" -3
 المعمـ: بعد التعرؼ عمى كحدات اإلدخاؿ مف يستطيع منكـ تعريؼ "كحدات اإلخراج"؟ 

 تغذية راجعة.ـك بعمؿ يستمع المعمـ لمطالب حتى الكصكؿ لمتعريؼ الصحيح، كيق
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بعػػد تعػػرؼ الطػػالب عمػػى مفيػػكـ "كحػػدات اإلخػػراج" يسػػاعد المعمػػـ الطػػالب عمػػى اسػػتنتاج أجػػزاء   يعدد "كحدات اإلخراج" -4
 الحاسكب التي تعتبر مف "كحدات اإلخراج"

 ( باسػتخداـ جيػاز 85-84يعرض المعمـ عمى الطالب مقاطع الفيديك مػف الكتػاب المحكسػب )ص
 .LCDالعرض 

 
 

 ختامي:تقكيـ 
 85أسػئمة الػػدرس فػي صػػفحة 

 يقـك المعمـ بغمؽ الدرس كتمخيص ما سبؽ عمى السبكرة، كتقديـ التقكيـ الختامي لمطالب  مف الكتاب المحكسب
 
 
 

غالقو الدرس الخامس:  البدء بتشغيؿ الجياز ككيفية إغالقو اليدؼ العاـ:  ثالث حصص  الزمف: البدء بتشغيؿ الجياز كا 
 الكتاب التفاعمي المحكسب -LCDجياز عرض  -مختبر الحاسكب كالكسائؿ التعميمية:المصادر 

 التقكيـ اجراءات التنفيذ األىداؼ السمككية )الخاصة(
 يكضح المعمـ أف جياز الحاسكب يشبو باقي األجيزة الكيربائية ففيو مفتاح مخصص لمتشغيؿ  يقـك بتشغيؿ جياز الحاسكب -1

 تشغيؿ جياز الحاسكب عمميان في مختبر الحاسكب، كيقـك الطالب بتنفيذ  يقـك المعمـ بتعميـ الطالب
 ذلؾ عمى أجيزتيـ

اذكػػػػػر خطػػػػػكات تشػػػػػغيؿ  -1
 جياز الحاسكب.

يكضػػػػح األجػػػػزاء المختمفػػػػة لسػػػػطح  -2
 المكتب

  بعػػد تشػػغيؿ كػػؿ طالػػب لجيػػاز الحاسػػكب سػػيالحظ الكصػػكؿ إلػػى شاشػػة تحتػػكم عمػػى
 المكتب(مجمكعة مف الرمكز، تسمى ىذه الشاشة )سطح 

  يسأؿ المعمـ: ما ىك سطح المكتب؟ كيستمع إلجاباتيـ كيناقشيـ فييا 
  يكضح المعمـ أف سػطح المكتػب ىػك كػؿ مػا يػراـ المسػتخدـ عمػى شاشػة الحاسػكب مػف

 خمفيات كأيقكنات كالتي تظير بعد تشغيؿ الحاسكب بفترة قصيرة )دقيقة كاحدة تقريبان(

ما ىي مككنػات شاشػة  -2
 سطح المكتب؟

دلكالت مػػػػػػػا ىػػػػػػػػي مػػػػػػػػ -3
 الرمكز التالية:

 
 

 

يكضػػػػح مػػػػدلكالت رمػػػػكز "شػػػػريط  -3
 المياـ"

  يكضح المعمـ لمطالب مكاف "شريط المياـ" كشكمو مف خالؿ العرض باستخداـ جيازLCD. 
 .يىدىع المعمـ الفرصة لمطالب لمتعرؼ عمى "شريط المياـ" في أجيزتيـ، ثـ يناقشيـ في أجزائو 
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(، كيتػرؾ 87يقـك المعمـ بعرض خطكات التشغيؿ مف خالؿ مقطع الفيديك في الكتاب المحكسػب)ص  يقـك بتشغيؿ برنامج "الرساـ" -4
 الفرصة لمطالب بإعادتو عدة مرات بيدؼ فيمو ثـ تطبيقو.

اذكػػػػػر خطػػػػػكات تشػػػػػغيؿ  -4
 برنامج الرساـ.

 
مػػػػا ىػػػػي األضػػػػرار التػػػػي  -5

يمكػػػػػػػػػػػػػف أف تصػػػػػػػػػػػػػيب 
الحاسػػػػػكب إذا لػػػػػـ يػػػػػتـ 
إغالقػػػػػػػػػػػػػػػو بالشػػػػػػػػػػػػػػػكؿ 

 الصحيح؟
 

 تقكيـ ختامي:
 88أسػئمة الػػدرس فػي صػػفحة 

 مف الكتاب المحكسب

 

ييغمػػػػؽ جيػػػػاز الحاسػػػػكب بالطريقػػػػة  -5
 الصحيحة

  يعرض المعمـ الخطكات الصحيحة إلغالؽ جياز الحاسكب باستخداـ جيازLCD ثـ يتػرؾ الفرصػة ،
 لمطالب بتطبيؽ ذلؾ كؿه عمى جيازه في مختبر الحاسكب

  الحاسكب عند إغالقو بطريقة غير صحيحةيكضح المعمـ األضرار التي قد تصيب جياز 
 مف الكتاب المحكسب. 91نشاط: تنفيذ النشاط في صفحة 

  يقـك المعمـ بغمؽ الدرس كتمخيص ما سبؽ عمى السبكرة، كتقديـ التقكيـ الختامي لمطالب 

 

  



 

  

212 
 

 المالحق

 نظاـ التشغيؿ )كيندكز(التعامؿ مع  اليدؼ العاـ:  حصتاف  الزمف: خصائص نظاـ التشغيؿ)كيندكز( الدرس السادس:
 الكتاب التفاعمي المحكسب -LCDجياز عرض  -مختبر الحاسكب المصادر كالكسائؿ التعميمية:

 التقكيـ اجراءات التنفيذ األىداؼ السمككية )الخاصة(
غالؽ الحاسكب".  ييعىرِّؼ مفيـك "نظاـ التشغيؿ" -1  يراجع المعمـ مع الطالب مكضكع "تشغيؿ كا 

  المقصكد بنظاـ التشغيؿ.ييعىرِّؼ المعمـ 
 عىرِّؼ: -1

 نظاـ التشغيؿ 

 :كالمناقشة يستخدـ المعمـ الحكار  يعدد مزايا نظاـ التشغيؿ )كيندكز( -2
 ؟( كيندكز) التشغيؿ نظاـ خصائص ىي ما". التشغيؿ نظاـ" مفيـك عمى التعرؼ بعد: المعمـ -
 (كيندكز) التشغيؿ نظاـ خصائص إلى الكصكؿ حتى الطالب يناقش -

  )يعرض المعمـ مقاطع الفيديك كالصكر التي تكضح كؿ مميزة مف مميػزات نظػاـ التشػغيؿ )كينػدكز
 .LCD( باستخداـ جياز العرض 93-92مف الكتاب المحكسب)ص

اذكػػػػػػػر مميػػػػػػػزات نظػػػػػػػاـ  -2
 التشغيؿ )كيندكز( ؟

يكضح الخصائص المشتركة لمعظـ  -3
 البرامج التطبيقية

  "كبرنػػامج "الحاسػػبة" كبرنػػامج "الػػدفتر" كينػػاقش الطػػالب فػػي يقػػكـ المعمػػـ بتشػػغيؿ برنػػامج "الرسػػاـ
 الخصائص المشتركة ليذه البرامج حتى يستنتج الطالب ىذه الخصائص.

مػػػػػػػا ىػػػػػػػي الخصػػػػػػػائص  -3
المشػػػػػػػػػػػتركة لبرنػػػػػػػػػػػامج 
الرسػػػػػػػػػػػػػػاـ كبرنػػػػػػػػػػػػػػامج 

 الحاسبة؟
-يطبػػػػػػػػؽ ميػػػػػػػػاـ أزرار )التكبيػػػػػػػػر -4

 اإلغالؽ( في الحاسكب –التصغير 
 يسػػتخدـ المعمػػـ الكتػػاب المحكسػػب بمػػا يحػػكم مػػف تكضػػيحات بصػػرية لكظػػائؼ أزرار )التكبيػػر-

 .LCDاإلغالؽ( حيث يقـك بالعرض مف خالؿ جياز -التصغير
 .يدع المعمـ الفرصة لتطبيؽ ما سبؽ عمى أجيزة الحاسكب في المختبر 

 
 تقكيـ ختامي:

 94أسػئمة الػػدرس فػي صػػفحة 
 المعمـ بغمؽ الدرس كتمخيص ما سبؽ عمى السبكرة، كتقديـ التقكيـ الختامي لمطالبيقكـ    مف الكتاب المحكسب
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 الرسـ باستخداـ برنامج الرساـ اليدؼ العاـ:  أربع حصص  الزمف: الرساـ الدرس السابع:
 الكتاب التفاعمي المحكسب -LCDجياز عرض  -مختبر الحاسكب المصادر كالكسائؿ التعميمية:

 التقكيـ اجراءات التنفيذ السمككية )الخاصة(األىداؼ 
 يقـك المعمـ بعمؿ تمييد يتناكؿ فيو كيفية تشغيؿ جياز الحاسكب، ثـ تشغيؿ برنامج "الرساـ"  يحدد استخدامات برنامج "الرساـ" -1

  يعرض المعمـ مجمكعة مف الصػكر المركبػة كالرسػكمات كيسػأؿ الطػالب عػف كيفيػة إعػدادىا، إلػى
 لمعرفة استخدامات برنامج الرساـ.أف يتكصؿ الطالب 

مػػػػػػا ىػػػػػػي اسػػػػػػتخدامات  -1
 برنامج "الرساـ"؟

يعرض المعمـ عمى الطالب خطكات تشغيؿ برنامج "الرساـ" مػف الكتػاب المحكسػب، كيػدع الفرصػة   يقـك بتشغيؿ برنامج "الرساـ" -2
 ليـ لتكرار مشاىدة ذلؾ الفيديك عمى أجيزتيـ ثـ تطبيقو.

اذكػػػػػر خطػػػػػكات تشػػػػػغيؿ  -2
 "الرساـ".برنامج 

يػػػػػػذكر مككنػػػػػػات شاشػػػػػػة برنػػػػػػامج  -3
 "الرساـ"

  بعد تشغيؿ برنامج "الرساـ" يكضح المعمـ أجزاء شاشة البرنامج باستخداـ جياز العرضLCD. 
 .يترؾ المعمـ الفرصة لمطالب لمتعرؼ عمى مككنات شاشة برنامج "الرساـ" عمى أجيزتيـ 
  بمشاركة الطالب.يكزع المعمـ عمى الطالب أكراؽ العمؿ كيتـ حميا 

ما ىػي مككنػات الشاشػة  -3
الرئيسػػػػػػػػػػػػية لبرنػػػػػػػػػػػػامج 

 "الرساـ؟
 
اذكػػػػػر خطػػػػػكات إغػػػػػالؽ  -4

 برنامج "الرساـ".
 
 

يرسػػػـ باسػػػتخداـ برنػػػامج "الرسػػػاـ"  -4
 بعض األشكاؿ اليندسية البسيطة

  يعػػرض المعمػػـ عمػػى الطػػالب طريقػػة رسػػـ شػػكؿ ىندسػػي كػػالمربع مػػثالن باسػػتخداـ جيػػاز العػػرض
LCD الفرصة لمطالب لمشاىدة ذلؾ مف مقطع الفيديك فػي الكتػاب المحكسػب ثػـ ، ثـ يترؾ المعمـ

 تطبيقو.
 مف الكتاب المحكسب. 99نشاط: تنفيذ النشاط في صفحة 

بعد االنتيػاء ممػا سػبؽ يطمػب المعمػـ مػف الطػالب إغػالؽ برنػامج "الرسػاـ" بػالنقر عمػى   ييغمؽ برنامج "الرساـ" -5
 الرمز

  السػػابقة سػػتظير رسػػالة )ىػػؿ تريػػد حفػػظ التغيػػرات....؟( حيػػث يكضػػح عنػػد قيػػاـ الطػػالب بػػالخطكة
 المعمـ لمطالب معنى ىذه الرسالة، ككيفية التعامؿ معيا.

  لمطالب الختامي التقكيـ كتقديـ السبكرة، عمى سبؽ ما كتمخيص الدرس بغمؽ المعمـ يقـك 
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 أجب عما يمي:

 

 ............      لكرة ...................... ءاي م  ىيلممركلة االلكرة  -1
 ممالجة الءيانات(                                                      –اإلخراج  –كىذه ايداة ىي أحد أدكات..................... )اإلدخاؿ  -2
 المنطبي(                                                           –الءرمجي  –كتمتءر ىذه ايداة مف أجزار الكياف............... )المادم  -3
 ...................                                 ايزرار المحاطة ءالمكف ايحمر تيمًثؿ مجمك ة.... -4
 ايزرار المحاطة ءالمكف ايخلر تيمًثؿ مجمك ة....................     -5

                             
ظيار البائمة نل ط  م :  -6  لمنبر  م  زر )اءدأ( كا 

  المجمة ( ت
 الزر ايحمر ( ث
 الزر ايزرؽ ( ح

 كايحمر ممان د( الزراف ايزرؽ 
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 أجب عما يمي:

 اذكر خطكات تشغيؿ برنامج الرساـ: -1
........................................................................................... 

 
 اكتب ما تشير إليو األسيـ: -2

 

 

 

 

 

 

 
 

 ............................الشاشة في اي م  لءرنامج 

 .............................كىذا الءرنامج يستخدـ في 

  ل ات الءرمجة( –أنظمة التش يؿ  –كيمتءر ىذا الءرنامج مف ) الءرامج التطءيبية 

 الدرس السابع ورقة عمل 

 الرسام



  

 

This study aimed to investigate the effectiveness of using the computerized 

interactive book in the development of visual thinking skills in Technology for the 

fifth grade male students. 

To achieve this study sought to answer the following questions: 

1- What are the criteria of designing a computerized interactive book? 

2- What is the suggested computerized interactive book for developing visual 

thinking skills for the fifth grade male students in Technology? 

3- What are the visual thinking skills needed for the fifth grade male students 

in Technology? 

4-  Are there statistically significant differences at level ( α ≤ 0.05 )   between 

the mean scores of the experimental group and control group in a test of 

visual thinking? 

5- Are there statistically significant differences at level ( α ≤ 0.05 )   between 

the mean scores of high achiever in both experimental and control group in 

a test of visual thinking? 

6- Are there statistically significant differences at level ( α ≤ 0.05 )   between 

the mean scores of low achiever in both experimental and control group in a 

test of visual thinking? 

To answer these questions, the researcher constructed study tools which are 

represented in content analysis for the 4
th

 unit of Technology book of the fifth 

grade male students, in addition to visual thinking skill list, and a list of criteria of 

designing a computerized interactive book, in order to design a computerized 

interactive book. The researcher has prepared a test for visual thinking skills 

which consist of (38) items, and teacher's guide for using a computerized 

interactive book in teaching. The researcher has judged all previous tool by 

presenting them to a group of expertise in curriculum, teaching methods and 

education technology to make sure of its using validity in the study, the researcher 

has taken into consideration the views of the specialists and has modified what they 

agree upon. 

The researcher adopted the experimental approach; he purposively chose 

Primary Biet Lahia School for boys. The sample of the study consisted of four 

classes which reached (120) male students, he randomly chose two classes of them 

to present the experimental group with (60) male students who studied by using 

computerized interactive book while the traditional method was used with the 

control group with the rest of the students (60).  

The researcher ascertained the equivalence of the two groups (the 

experimental group and the control group) in chronological age, general 



  

 

achievement, previous achievement in Technology, and results of pre-test of visual 

thinking skills which was prepared by the researcher. 

After collecting the results, the researcher used Independent Sample T-test in 

order to measure the differences between the mean score of the experimental and 

control groups, in addition to compute Eta-Square to identify the effect size of the 

computerized interactive book in development of visual thinking skills. And the 

researchers used Mann-Whitney- U Test in order to measure the differences 

between mean scores of high achievers students in both groups, as well as the mean 

scores of low achievers students. Effect size was computed for both. 

The results of this thesis were as the following: 

1- There are statistically significant differences at (α ≤ 0.05) between the mean 

scores of the experimental group and control group in visual thinking test - 

in favor of the experimental group. 

2- There are statistically significant differences at level ( α ≤ 0.05 )   between 

the mean scores of high achiever in both experimental and control group in 

a test of visual thinking - in favor of the experimental group. 

3- There are statistically significant differences at level ( α ≤ 0.05 )   between 

the mean scores of low achiever in both experimental and control group in a 

test of visual thinking - in favor of the experimental group. 

In the light of the study results the researcher recommends about the 

necessity of using the computerized interactive book in teaching process as an 

alternative to the printed book, and the necessity of school curriculum enrichment 

with various thinking skills and teaching them to the teachers and learners, 

specially visual thinking skills, and various thinking skills as well as visual thinking 

must be taken into account when enriching and developing the Palestinian 

teaching curriculum.   
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