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فاعلية استخدام برمجيات تعلمية على التفكير البصري والتحصيل 

   لدى طالبات الصف الحادي عشر المعلومات تكنولوجيافي
  

  

  رسالة مقدمة من الطالب

  حسن ربحي مهدي
  

  إشراف

  محمد عبد الفتاح عسقول. د.أ
  

استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في المناهج وطرق التدريس 

   تكنولوجيا التعليمتخصص

  
 هـ١٤٢٧-م٢٠٠٦

 



 أ 

  

  :قال اهللا تعاىل 
  
  ِألم تر كيف ضرب الله مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في َِ ُ ٌ َ ْ ً ً َ َ ُ َ ْْ َ َ ِّ َ َ ِّ َ َ ْ ََ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ّ َ َ َ َ َ

ِ ٍ ٍ
ً

َالسماء ْتؤتي أكلها كل حني بإذن ربها ويضرب الله األمثال للنـاس لعلهـم   *َّ ُ َ ْ ُ َ ْ ََّ َ َّ َ َ ّ ْ َّ ُ َ ُ ُ ُ
ِ ٍِ َِ ُ َ َ ِّ َِ ِ ِ ِِ ْ

َّيتذك ََ َرونَ ِومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق األرض مـا لهـا مـن  * ُ ِ ٍ ِ ٍ ٍ ِ ٍَ َ ْ َ َ َ ََ َ َّ ُ َ َ َ َ َ ُ
ِ ْ ْ ْ َ َ ََ ِ ِ

ٍقرار َ َ    
)٢٦−٢٤:א(  



 ب 

  إهداء
  

   ،،،إىل خامت األنبياء واملرسلني
  سيدنا حممد بن عبد اهللا 

إىل والدي
ّ

،،،   
   أطال اهللا عمرهما ومتعهما 

   وأحسن خامتتهمابالصحة والعافية
  

  ،،،إىل  زوجتي وأبنائي 
  ، وتسنيمرحبي 

  ،،،إىل  كل 
  من تعلمت منه ولو النزر اليسري

   ،،،إىل أرواح
   شهداء فلسطني

  
خالصا لوجههأسأل اهللا تعاىل أن جيعل هذا العمل 

ً
  

  
  حسن رحبي حسن مهدي/الباحث



 ت 

  شكر وتقدير
  

ِقالوا سبحانك ال ع :قال اهللا تعاىل 
َ َ َ ْ ُ ََ ُلم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمُْ َ ُ َ َ ْ َ َ َِ ِْ ْ َ َ َّ َ َ َّ َ َ ْ

ِ ِ
َّ

 )  ٣٢:البقرة(  

  
  

فتنبـت  ؛  الحمد هللا الذي مأل الكون رحمة وحنانًا تجري الرياح بـأمره ممطـرة            

نخبو وعـين اهللا    و، ة منيت فكانت األرحام مأوانا    ف وأغصانًا ،خلقنا من نط    األرض أشجارا 

 شـاء   نإ ،ال اله إال اهللا وحده ال شريك لـه        وأشهد أن    ، ترعانا األموتكلؤنا واألب يسعى    

  ...  من وهدة الكفر أنجانا وبعد، عبده ورسوله محمداوأشهد أن ،أماتنا وإن شاء أحيانا

 بخالص الشكر والتقدير إلى المشرف علـى هـذا          أتقدمبادئ ذي بدء يسعدني أن        

باهتمامـه وتـشجيعه     نيأحـاط ، الذي   عسقولمحمد عبد الفتاح    / البحث األستاذ الدكتور  

، وكـان لـه      البحث واكتسبت على يديه مهاراتـه      والذي تعلمت منه   ،السديدةومالحظاته  

عالى أن يمد في    ، فأسأل اهللا ت    الحداثة إلى من التقليدية     بحثي الفضل األكبر في توجيه مسار    

  .أبناء هذا الوطنمن  ينحثا للبعمره ويجعله سندا

، وإلـى   المـصري سعيد  يوسف   /الشكر والعرفان إلى أخي األستاذ    وأتقدم بوافر   

،  نصيحة  إلي ى، وإلى كل من ساعدني بكلمة أو أسد       خوة األساتذة محكّمي أدوات البحث    اإل

  . خير الجزاءعنّيهم اهللا افجز

 فتحية اللولو   /والدكتورة ،محمد أبو شقير   /أتقدم بخالص الشكر إلى الدكتور    كما  

اخرا جاللذين لم يدفي مساعدتي هد .  

  

  

  
  

  حسن رحبي حسن مهدي/الباحث
  
  



 ث 

 ت شكر وتقدير

 ث فهرس المحتويات

ت
ويا
حت
لم
 ا

 د قائمة الجداول

 ذ قائمة المالحق

 ر للغة العربيةص البحث بالخم

 ش  ص البحث باللغة االنجليزيةلخم

 ١ مشكلة البحث وخلفيتها : الفصل األول

 2  المقدمة

 5 مشكلة البحث

 6  فرضيات البحث

 6 أهداف البحث

 7 أهمية البحث

 8 حدود البحث

 8 مصطلحات البحث

 8 خطوات البحث

 10 اإلطار النظري : الفصل الثاني 

 13 التفكير والتفكير البصري: البعد األول 

 13  التفكير تعريف .١

 14 التفكير في القرآن الكريم.٢

 16 أهمية تعليم مهارات التفكير وتعلمها.٣

 17  معايير عملية التفكير.4

 17 معيار الوضوح  

 18 ار الصحة معي 

 18 معيار الدقة المتناهية  

 19 معيار العالقة  

 20 عيار العمق م 

 21 معيار االتساع أو سماحة التفكير  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 معيار المنطقية  

 

21 
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 ٢٢  طرق التفكير. ٥

 22  التصور والتخيل.6

ت
ويا
حت
لم
ا

 23 مفهوم التفكير البصري.7 

 26  طرق التفكير البصري.٨

 27  التفكير البصريمميزات.٩

 27  أدوات التفكير البصري.10

 30 التفكير البصري وتخطيط العقل. ١١

 30 كيف يعمل التفكير البصري ؟. ١٢

 31 :إستراتيجية التفكير البصري. ١٣

 32 دور المعلم والطالب في ضوء استراتيجية التفكير البصري  .١

 32  إستراتيجية التفكير البصري فأهدا .٢

 33 النظريات التربويةعالقة إستراتيجية التفكير البصري ب .٣

 35 تكنولوجيا المعلومات والتفكير البصري.١٤

 37  والوسائط المتعددةتكنولوجيا الحاسوب  في التعليم: البعد الثاني 

 37  :تكنولوجيا الحاسوب في التعليم: أوالً

 37 مفهوم الحاسوب في التعليم.١

 38 : مميزات الحاسوب في التعليم.٢

 39 مميزات تخص المادة 

 39 مميزات تخص المتعلم 

 41 مميزات تخص المعلم 

 41 :استخدامات الحاسوب في التعليم .٣

 42 الحاسوب هدف تعليمي -١- أ

 43 :الحاسب وسيلة تعليمية-٢- أ

 44 التدريس الخاص التفاعلي  

 45 التمرين والممارسة  

 46  محاكيا بوالحاس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ) الطريقة السقراطية ( نظم الحوار  
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 ح 

  ٥٠   أسلوب حل المشكالت   

 ٥٠  )االستقصاء  ( اًالحاسب مورد 

 51 األلعاب التعليمية 

 53 إرشادات الستخدام الحاسوب في التعليم.٤

ت
ويا
حت
لم
ا

 54 :تكنولوجيا الوسائط المتعددة: ثانيا 

 54  : الوسائط المتعددةتعريف. ١

 56 بناء نظام للوسائط التعليمية المتعددة متطلبات  -

 57 خصائص الوسائط التعليمية المتعددة. ٢

 57 مبادئ تصميم الوسائط المتعددة التفاعلية. ٣

 59  في العملية التعليمية ،وفوائدها أهمية استخدام الوسائط المتعددة. ٤

 61 لتعليمية المتعددةاستخدامات الوسائط ا. ٥

 62 دور المعلم في إطار نظام الوسائط التعليمية المتعددة. ٦

 64  نماذج بناء وتطوير البرامج التعليمية : الثالثالبعد 

 73 : سابقة وبحوثدراسات: الفصل الثالث 

 74 دراسات تناولت التفكير البصري : المحور األول

 78   عالقة برمجيات الحاسوب بالتفكيردراسات تناولت: ثانيالمحور ال

 82 اتتغيربرمجيات الحاسوب ببعض المدراسات تناولت عالقة : المحور الثالث

 91 :البحثإجراءات : الفصل الرابع 

 92 منهج البحث: أوالً

 93 متغيرات البحث: ثانيا

 93 مجتمع البحث: ثالثًا

 93 عينة البحث: رابعا

 93 البرمجيات التعلمية : خامسا

 106  أدوات البحث: سادسا

 112 تجانس المجموعات: سابعا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المعالجة اإلحصائية: ثامنًا
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 ١١٤  :نتائج البحث ومناقشتها: الفصل الخامس 

 ١١٥ عرض نتيجة الفرض األول : أوالً

ت
ويا
حت
لم
ا

 116 عرض نتيجة الفرض الثاني : ثانيا  

 118 عرض نتيجة الفرض الثالث: ثالثًا

 118  عرض نتيجة الفرض الرابع: رابعا

 120 عرض نتيجة الفرض الخامس: امساخ

 122  توصيات البحث

 122  مقترحات البحث

 124 :قائمة المراجع

 125 المراجع العربية -

 131  المراجع األجنبية -

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  



 د 

  قائمة الجداول
  

  
رقم 

    رقم الصفحة    عنوان الجدول    الجدول

  ١٠٧  تفكير البصريجدول مواصفات اختبار ال  ١

  ١٠٨  معامالت االرتباط لكل بعد الختبار التفكير البصري  ٢

  ١٠٩  في صورته النهائية جدول مواصفات اختبار التفكير البصري  ٣

  ١١٠  جدول مواصفات اختبار التحصيل  ٤

  ١١١  معامالت االرتباط لكل بعد الختبار التحصيل  ٥

  ١١٢  لمجموعتين الضابطة والتجريبيةلي لالختباري انتائج التطبيق القب  ٦

٧  
 اتلباالختبار داللة الفرق في اختبار التفكير البصري لدى ط        ) ت(نتائج اختبار   

  المجموعتين التجريبية والضابطة 
١١٥  

٨  
ـ االختبار داللة الفرق في اختبـار التحـصيل لـدى ط          ) ت(نتائج اختبار     اتلب

  والضابطة المجموعتين التجريبية 
١١٧  

  ١١٩  قيمة الكسب المعدل الختبار التفكير البصري  ٩

  

١٠  

  

  قيمة الكسب المعدل الختبار التحصيل

  

١٢٠  

  

  

  



 ذ 

  

  

  المالحققائمة 
  

  
رقم 

    رقم الصفحة    عنوان الملحق    ملحقال

  137  تخصص المناهج وطرق التدريس وعلم النفس والحاسوب–الخبراء   ١

  ١٣٨   البرمجيات التعلميةخطاب تحكيم  ٢

  ١٣٩  اختبار التفكير البصري   ٣

  ١٤٨  اختبار التحصيل   ٤

  ١٥٤  التعريفات اإلجرائية للتفكير البصري ومهاراته بعد التحكيم  ٥

  

٦  

  

  غزة–خطي من وزارة التربية والتعليمإذن 

  

١٥٥  

  

  

  

  

  

  



 ر 

  ص البحثلخم

  :مقدمة 

استخدام برمجيـات تعلميـه علـى       رف على فاعلية    هدف البحث الحالي إلى التع    

 ولتحقيـق   عشرالحادي   الصف   طالباتالتفكير البصري والتحصيل  في التكنولوجيا  لدى         

أهداف البحث استخدم الباحث المنهج التجريبي على عينة ممثلة مـن طالبـات الـصف               

موعتين األولى  الحادي عشر أدبي من مدرسة كفر قاسم الثانوية للبنات تم تقسيمها إلى مج            

المجموعة التجريبية والثانية المجموعة الضابطة، وقد استخدم الباحث اختبـاري التفكيـر            

  .البصري والتحصيل للوصول إلى نتائج الدراسة

  : التحقق من صحة الفروض اآلتيةإلىوقد سعى البحث 

بين متوسطي  )  α≥ 0.05  (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        .١

بطة في اختبار    المجموعة الضا  وطالبات المجموعة التجريبية    طالباتدرجات  

 .التفكير البصري

 بين متوسـطي    )α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          .٢

 المجموعة الضابطة في اختبار     وطالبات المجموعة التجريبية    طالباتدرجات  

 .التحصيل 

 المجموعـة    طالبـات  رجـات  بين متوسـطي د     دالة احصائيا  عالقةال توجد    .٣

 .البصري ودرجاتهم في اختبار التحصيل التجريبية في اختبار التفكير

تتصف البرمجيات التعلمية بفاعلية في تنمية مهارات التفكير البـصري فـي             .٤

التكنولوجيا لدى طالبات الصف الحادي عشر تزيد عن نسبة الكسب المعـدل            

 .لبالك

 تنمية التحصيل في التكنولوجيـا لـدى        تتصف البرمجيات التعلمية بفاعلية في     .٥

 .طالبات الصف الحادي عشر تزيد عن نسبة الكسب المعدل لبالك 

  : إلى ما يأتي  البحثنتائجوقد أشارت 

بـين متوسـطي    )  α≥ 0.05 (داللة   توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى       .١

ختبـار   المجموعة الـضابطة فـي ا      وطالبات ، المجموعة التجريبية  طالباتدرجات  

 . لصالح المجموعة التجريبيةالتفكير البصري بعد إجراء التجربة



 ز 

 بـين متوسـطي     )α≥ 0.05(داللـة   توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         .٢

 المجموعة الـضابطة فـي اختبـار        وطالبات المجموعة التجريبية    طالباتدرجات  

 .لصالح المجموعة التجريبية التحصيل بعد إجراء التجربة

 المجموعة التجريبيـة فـي       طالبات  بين متوسطي درجات   دالة احصائيا قة  عالتوجد   .٣

 .البصري ودرجاتهم في اختبار التحصيل اختبار التفكير

تتصف البرمجيات التعلمية بفاعلية في تنميـة مهـارات التفكيـر البـصري فـي                .٤

 .التكنولوجيا لدى طالبات الصف الحادي عشر تزيد عن نسبة الكسب المعدل لبالك

 البرمجيات التعلمية بفاعلية في تنمية التحصيل في التكنولوجيا لدى طالبـات            تتصف .٥

 .الصف الحادي عشر تزيد عن نسبة الكسب المعدل لبالك 

  :وبناء على تلك النتائج قدم الباحث التوصيات التالية

في ضوء نتائج البحث الحالي ، حيث أثبتت البرمجيات التعلمية فاعليتها فـي تنميـة               

لتفكير البصري في التكنولوجيا لدى طالبات الصف الحادي عشر فـإن الباحـث     مهارات ا 

  :يوصي باألمور التالية 
  

ضرورة توظيف برامج التفكير بشكل عام وتوظيف برامج التفكير البصري بـشكل             .١

 .خاص في التعليم

 .التعليمية واقفمالفي التفاعلية االهتمام بتوظيف الوسائط المتعددة  .٢

التفكير البصري بشكل   تنمية مهارات   ة مهارات التفكير بشكل عام و     التأكيد على تنمي   .٣

 .خاص

 . البصرياالسترشاد باختبار التفكير البصري عند تقويم الطلبة فيما يتعلق بالتفكير .٤

توظيف البرمجيات التعلمية القائمة على الوسائط المتعددة التفاعلية التي تم إنتاجهـا             .٥

 .جيافي البحث الحالي في تدريس التكنولو

 .حوسبة باقي جوانب منهاج التكنولوجيا للصف الحادي عشر .٦

ئط المتعـددة   تقديم كافة أشكال الدعم لتطوير البرمجيات التعليمية القائمة على الوسا          .٧

 .التكاملية التفاعلية بما يساهم في تحقيق أهداف المؤسسة التعليمية

كنولوجيات إلعـادة   النظر إلى الحاسوب ومستحدثات تكنولوجيا التعليم األخرى، كت        .٨

 .بناء البيئة المدرسية



 س 

تطوير المناهج وطرائق التدريس، بحيث تتـضمن اسـتخدام هـذه التكنولوجيـات              .٩

 .الحديثة

  تقنية المعلومات  ي الكتساب مهارات جديدة في مجال     المعلمين/للطلبةإتاحة الفرصة    .١٠

  .والتفكير

  :قترح إجراء األبحاث التاليةوا

  :بحث الحالي يقترح الباحث إجراء األبحاث التالية استكماالً لما انتهى إليه ال

فاعلية موقع الكتروني في شبكات الحاسوب على تنمية التفكير البصري لدى طلبة             .١
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Abstract 
 
 This study aimed at identifying the effectiveness of using 
educational Program on the visual thinking and the achievement in 
Technology of the  11th grade female students. 
 To achieve the aim of the study the researcher used the 
constructive approach to construct the educational program .  The 
researcher also used the experimental approach to apply these 
programs  on an intended random sample. This sample was selected 
from 11th grade female students at kafer Qasim secondary school. It 
was divided in to two groups: controlled group and experimental one. 
The researcher prepared two test : visual thinking test and 
achievement test. 

 
The findings of the study showed that: 

1. there were statistically significant differences at (α < 0.05) 
between the controlled group and experimental one offer 
applying the experiment in favour of the experimental group. 

2. There were statistically significant differences at (α < 0.05) 
between the controlled group and experimental one in the 
achievement test after the experiment in favour of the 
experimental group. 

3. There was a strong sequential relation between the means of 
students degrees of the experimental group n the visual thinking 
test and their means in the achievement test . 

4. The educational programmes were characterized by the 
effectiveness of developing the visuals thinking skills in 
technology of the 11th grade students which was more than the 
rate of the modified earning for black. 

5. The educational programmes were characterized by the 
effectiveness of developing the achievement of technology in 
the 11th grade students which was more than the rate of the 
modified earning for black. 

 
The recommendation of the study: 

1. The necessity of implementing thinking programmes in general 
and the visual thinking in specific. 

2. Taking care of implementing the several interactive mediators 
in education situations. 



 ص 

3. Confirming the using of computer in education. 
4. Confirming the development of thinking skill in general and the 

development of visual thinking skills in specific. 
5. using the visual thinking test as a guide in evaluating the 

students concerning the visual thinking. 
6. Implementing the educational programmes that depend on the 

several interactive mediators which were Produced in the 
current study in teaching technology. 

7. Using computer in the other aspects of technology curriculum 
for the 11th grade. 

8. Supporting the development of educational programmes which 
depend on the several interactive mediators. 

9. Using computer and the other created technology aspects to 
rebuild the school environment 

10. Developing the curricula and teaching methods in order to 
include the using of created technologies. 

11. Giving opportunities for students and teachers to acquire new 
skills in the information technology field. 

Suggestions for other studies : 
1. The effectiveness of electronic site in the computer nets of 

visual thinking development for the students at applied sciences 
and technology of Al-Aqsa University. 

2. The effect of acquiring technology teachers at secondary stage 
to the visual thinking in order to help their students to a acquire 
it. 

3. The effectiveness of educational programmes in technology on 
the systematic thinking of the grade students. 

4. The effectiveness of programmes at education faculty on the 
developing of computer knowledge for their students. 

5. The levels of systematic thinking at technology teachers at 
governmental schools. 

6.  The relation between acquiring teacher- student for the 
computer knowledge and enabling them from the systematic 
teaching skills. 

7. The effectiveness of a training programme on the developing of 
technology enlightenment of students at education faculty in 
Islamic University. 

8. A suggested programme to evaluate the quality of using 
computer in the university learning by the lecturer. 
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  الفصل األول

  مشكلة البحث وخلفيتها

  :المقدمة

ثورة كبـرى كتلـك التـي        بحق   هينشهد اليوم بزوغ ثورة معالجة المعلومات و      

من حيث اإلطـار التـاريخي هـي        ف ،نيكيةاستبدلت طاقة اإلنسان والحيوان بالطاقة الميكا     

 أمـا  ،الثانيـة الطباعـة  أنتجت الثورة األولى الكتابة وقد أنتجت    ف ،الثورة اإلعالمية الثالثة  

المعلومات من تخـزين واسـترجاع ونـسخ ونقـل وتبـادل       تكنولوجيا  قد أنتجت   الثالثة ف 

  . وتفاعل متبادل التأثير،للمعلومات من مكان آلخر

عصر الذي نعيش فيه ، والذي سمي بعصر ثورة االتصاالت ،           وفي ظل طبيعة ال   "

وما ارتبط بذلك من تقدم لم تعرفه البشرية من قبل في مجال مستحدثات تقنيات التعلـيم ،                 

أصبح استخدام وسائل وتقنيات التعليم أمرا بالغ األهمية من أجل تحـسين اسـتراتيجيات              

ة بالموضوعات المتعددة التي تميزت بها      التعليم خصوصاً في ظل ازدحام المناهج التعليمي      

  ).١٢٧-١٠٨ : ١٩٩٣المشيقح ، ( "نظم المعرفة والتي تفرضها ظروف الحياة 

عامة وعملية التعليم والتعلم بصفة خاصة ليست بمنـأى         بصفة  ولما كانت التربية    "

 وفـي ظـل الثـورة العلميـة         ،عن هذه التغيرات العالمية المتالحقة في عالم المعلوماتية       

ا من  مؤثران في تقدم الحضارة البشرية، كما أنه      ي ألن التربية والتعليم     ؛التكنولوجية الهائلة و

أسباب وعوامل نجاحها، األمر الذي يحملنا نحن رجال التربية والتعليم، وصـناع القـرار            

التربوي في أروقة البحث العلمي التربوي والنفسي المسؤوليات نحو حشد كافة الطاقـات             

 واالسـتراتيجيات والطـرق والوسـائل       ،جهود ومواكبة أحدث األسـاليب    وبذل أقصى ال  

 ؛ كي نجعل نظامنا التعليمي يواكب مجتمعات المعرفـة والمعلوماتيـة          ؛والتقنيات التعليمية 

مـازن  .( " لهـا  امصنعا للمعلوماتية بل و   نظام ليس فقط في أن يكون مستهلكً      يساهم هذا ال  ل

،١٧ :٢٠٠٤(  

  فاالنفجـار المعرفـي      ؛ على التربية والتعليم    ايجابية ار آث المعلوماتتكنولوجيا  ول

المتمثل في الزيادة الكمية والنوعية في المعرفة وفروعها، يحتم على المؤسسات التعليمية             

أن تعيد النظر في أسس اختيار وتخطيط وبناء المناهج وأساليب التعامل مع المعرفة مـن               

   . معهاحيث طرائق تدريسها وتعامل الطلبة والمعلمين
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التركيز  مناسب وعلينا    غيرنقل المعرفة والحقائق    لبعض أن التوجه القديم     الويرى  

 ، الوصول إلى المعرفة المناسبة والقدرة على االختيار منها والتعامـل معهـا            طرق على

بمعنى آخر أن نتجه إلى تعليم أنماط التفكير ، بدالً من حفظ وتذكر المناهج وما تحتويـه                 

عمليـة  أن  لتطوير والتحديث في المجتمعات البشرية وذلك يعود إلـى           ل قابلةمن عناصر   

 االقتـصادي واالجتمـاعي   هتطوروالتطوير والتحديث عملية طبيعية ترتبط بحياة اإلنسان    

  .والعلمي

 التي تبنى  طريقة التدريس    على   عمليات اكتساب المعرفة وحل المشكالت      وتعتمد  

وإذا كانت هنـاك طـرق متعـددة        . هداف معينة   مجموعة خطوات يتبعها المعلم لتحقيق أ     

 عـن   -عبر العـصور  -مشهورة للتدريس، فإن ذلك يرجع في األصل إلى أفكار المربين           

 إلى ما توصل إليـه علمـاء   اعة المعرفة ذاتها، كما يرجع أيض  الطبيعة البشرية، وعن طبي   

فـسية لطرائـق    النفس عن ماهية التعلم، وهذا ما يجعلنا نقول أن هناك جذور تربويـة ون             

  .التدريس 

ال فالطريقة التي تصلح لدرس ما، قـد         ،مثلى  وليست هناك طريقة تدريس واحدة      

قد تعددت طرائـق التـدريس،      و،  مكان توظف فيه  تصلح لدرس آخر وهكذا فلكل طريقة       

وهناك طرق تـدريس تقـوم   .  موضوع درسه ناسبأن يختار الطريقة التي ت    وعلى المعلم   

تقوم علـى   أخرى  ذ بشكل كلي مثل طريقة حل المشكالت، وطرق         على أساس نشاط التلمي   

 تتطلب نـشاطاً كبيـراً مـن        أخرىأساس نشاط المعلم إلى حد كبير مثل طريقة اإللقاء، و         

 طريقـة الحـوار     مثـل المعلم والتلميذ وإن كان المعلم يستحوذ على النشاط األكبر فيهـا            

   .برمج أو التعليم بالحاسبات اآلليةوالمناقشة، وهناك طرق التدريس الفردي كالتعليم الم

تؤكد االتجاهات التربوية المعاصرة على أهمية التعلم الفردي الذي ينقل محـور            و

 ؛ ويـسلط عليـه األضـواء      ،اهتمام العملية التعليمية من المادة الدراسية إلى التلميذ نفسه        

لتنميتها وتوجيهها   بهدف التخطيط    ؛ليكشف عن ميوله واستعداداته وقدراته ومهاراته الذاتية      

شى مع حاجاته   ا لتقابل ميوله الخاصة وتتم    ؛وفقا لوصفة تربوية خاصة بكل تلميذ على حدة       

 ليتمكن بذلك من الوصول إلـى أقـصى         ؛ وتحفز دوافعه ورغباته الشخصية    ه؛واستعدادات

  . طاقاته وإمكاناته

كنولوجية الحديثة   الثورة الت  أنتجتهويعد الحاسوب مثاالً للتعلم الذاتي ، فهو قمة ما          "

 ،  األخـرى لما يمتاز به من تقنيات فنية عالية ال تتوافر في غيره من الوسائل التعليميـة                
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 مادة تعليمية مع إجراء التأثيرات والتنسيقات الالزمة مثل         وإنتاج الحاسوبفسهولة برمجة   

اللون وحجم الخط ونمطه وإدراج الصور والرسـومات واألشـكال وإظهـار التـأثيرات      

لحاسوب على تقديم االستجابة للمتعلم حسب حاجاته، فينتقل من خطـوة           اركية، وقدرة   الح

 أخرى، حسب اختيار المتعلم ورغبته، وكـل ذلـك شـجع المؤسـسات التعليميـة،                إلى

 برمجيـات تعليميـة،     إنتاجوالتربويين في الدول المتقدمة والنامية، على حد سواء، على          

 الفرصة للطالب   إتاحة إلى باإلضافةلمراحل التعليمية،   لمختلف المواد الدراسية، ولمختلف ا    

  .) ١٩٩٩؛ الهرش،١٩٩٩الفتوخ والسلطان،  ("للتعلم حسب سرعاته وقدراته الذاتية

 في تعلم المواد    الحاسوب في التعليم   استخدام   أهميةوقد أكدت دراسات عديدة على        

) ٢٠٠١هديب ، ( راسة  ود) ٢٠٠٣فارس ، (دراسة   :الدراسية المختلفة ومن هذه الدراسات    

) ١٩٩٧الـسيد ،  (ودراسـة   ) ١٩٩٨، دسـبين   (ودراسة  ) ٢٠٠١عبد الكريم ،  (ودراسة  

  .)٢٠٠٢،عبد الحميد(ودراسة 

يجب أن يكـون فـي       و  التفكير وتوجيهه هدف أساسي ال يحتمل التأجيل،       ويعتبر  

اسـية ومـا     وثيق الصلة بكافة المواد الدر     هدافنا التربوية ألي مادة دراسية؛ ألنّه     صدارة أ 

يصاحبها من طرق تدريس ونشاط ووسائل تعليمية وعمليات تقويمية، وال شك أن وضـع              

ضـمن قـوائم أهـدافنا      بأبعاده المختلفة من تفكير منظومي أو بصري أو إبداعي          التفكير  

ـ        ومن ثم  ،وية هو في أغلب األحيان أمر شكلي      الترب سم  نجد أن موقف المعلم منه موقفًا يتّ

والتي تأخذ غالبا    ،ى ممارساته في المواقف التعليمية    ،األمر الذي ينعكس عل   بالشكلية أيضا   

وقد ثبت عدم قدرة المدرسة في الوقت الحاضر على تحقيق          ،شكالً يباعد بينه وبين التفكير    

في عرض المعلومات     لذلك يجب االهتمام بالطرق المبدعة     ؛ لدى األطفال  أو تنميته  التفكير

أساليب وأساليب تحسين اإلبداع،    : ح مساحات واسعة لموضوعات   ، وإفسا التدريسأثناء  في  

 إسـهامات الكمبيـوتر الناقـدة والمبدعـة،        و المهارات السيكوحركية،  و العصف الذهني، 

  )١٥-٧ :٢٠٠٣حبيب، (. استثارة التفكير الناقد اإلبداعي لدى الطالبو

ذي يساعد علـى    يعد التفكير عامالً من العوامل األساسية في حياة اإلنسان فهو ال          و

توجيه الحياة وتقدمها، كما يساعد على حل كثير من المشكالت وتجنب كثير من األخطار              

وبه يستطيع اإلنسان السيطرة والتحكم على أمور كثيرة وتسييرها لـصالحه، إذ اسـتطاع              

الفرد به أن يبدع وينتج ويكتشف أسرار الكواكـب مـثالً ويـستعمل الطاقـة الشمـسية                 

  .وية والحاسبات اإللكترونية التي دخلت تقريباً جميع نواحي الحياةوالتفاعالت النو
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ؤسس على  بنى وتُ جدانية راقية تُ  وعلى كل حال فإن التفكير عملية عقلية معرفية و        

 كاإلدراك واإلحساس والتحصيل، وكـذلك العمليـات        :محصلة العمليات النفسية األخرى   

 ومن ثم يـأتي     ،المقارنة واالستدالل والتحليل   كالتذكر والتحديد والتقييم والتمييز و     :العقلية

الكبير الذي يلعبـه      وذلك للدور  ؛التفكير على قمة هذه العمليات النفسية والعقلية والمعرفية       

 حتـى أنـه يوصـف بالدعامـة         ،في المناقشات وحل المسائل الرياضية وغيرها       التفكير  

  .  المعرفة وحل المشكالتألفراد وال يمكن االستغناء عنه في عمليات اكتسابلالرئيسة 

 ربطت منها عدم وجود دراسات      أخرى كل ما سبق وألسباب تربوية       إلىواستناداً    

على حد علم الباحث، واليقين الـذي        تدريس   كإستراتيجية التفكير البصري بين الحاسوب و  

تكون لدى الباحث من ضعف الطلبة في التفكير البصري أثناء عمله سابقًا كمعلما للمرحلة              

كـذلك  ولثانوية في مدرستي كفر قاسم الثانوية للبنات وعبد الفتاح حمود الثانوية للبنـين،            ا

 حوسـبة  ايجابيـات    تحديد ل ةالحاسوب التعليمي قدرات وإمكانات    في اختبار     الباحث ةرغب

  . جديدة في التدريسكإستراتيجيةواالستفادة من مهارات التفكير البصري  المناهج

  :مشكلة البحث 

  :كلة البحث في السؤال الرئيس التالي تحددت مش

فاعلية استخدام برمجيات تعلميه على التفكير البصري والتحصيل  في التكنولوجيـا              ما  

  ؟ عشرالحادي  الصف طالباتلدى 

  : األسئلة التالية هعنوتفرع       

  ؟الحادي عشر للصف التكنولوجياالبرمجيات التعلمية في ما صورة  .١

 بين متوسـطي    )α≥ 0.05( عند مستوى    إحصائيةلة  هل توجد فروق ذات دال     .٢

اختبار  المجموعة الضابطة في     طالبات  المجموعة التجريبية و   طالباتدرجات  

 ؟التفكير البصري

 بين متوسـطي    α≥ (0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          .٣

  المجموعة الضابطة في اختبار    طالبات المجموعة التجريبية و   طالباتدرجات  

 التحصيل ؟

بين درجات المجموعة التجريبيـة فـي اختبـار         ذات داللة    عالقة  هل توجد    .٤

  ؟يختبار التحصيلاالالتفكير البصري ودرجاتهم في 
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 في التكنولوجيا على التفكير البصري     البرمجيات التعلمية   ما  فاعلية استخدام      .٥

 ؟طالبات الصف الحادي عشرلدى 

لمية  في التكنولوجيا على التحصيل لـدى        ما  فاعلية استخدام البرمجيات التع      .٦

  ؟ طالبات الصف الحادي عشر

  :فرضيات البحث 

بين متوسطي  )  α≥ 0.05  (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        .١

بطة في اختبار    المجموعة الضا  وطالبات المجموعة التجريبية    طالباتدرجات  

 .التفكير البصري

 بين متوسـطي    )α≥ 0.05(ند مستوى   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ع       .٢

المجموعة الضابطة في اختبار     وطالباتالمجموعة التجريبية    طالباتدرجات  

 .التحصيل 

 المجموعـة    طالبـات   بين متوسـطي درجـات      دالة احصائيا  عالقةال توجد    .٣

 .البصري ودرجاتهم في اختبار التحصيل التجريبية في اختبار التفكير

فاعلية في تنمية مهارات التفكير البـصري فـي         تتصف البرمجيات التعلمية ب    .٤

التكنولوجيا لدى طالبات الصف الحادي عشر تزيد عن نسبة الكسب المعـدل            

 .لبالك

تتصف البرمجيات التعلمية بفاعلية في تنمية التحصيل في التكنولوجيـا لـدى             .٥

 .طالبات الصف الحادي عشر تزيد عن نسبة الكسب المعدل لبالك 

  :أهداف البحث 

  :يهدف البحث الحالي إلى      

  الحـادي    التكنولوجيـا للـصف    التعلمية المقترحة في   البرمجيات إعداد وبناء  .١

 .عشر

 أثر استخدام البرمجيات التعلمية في التكنولوجيا على التفكير البـصري           بيان .٢

  .والتحصيل لدى طالبات الصف الحادي عشر 

ـ  الالتي الطالباتمعرفة العالقة بين درجات      .٣ خدام البرمجيـات    باسـت  ن درس

 . ودرجاتهم في اختبار التحصيل  البصريالتعلمية في اختبار التفكير
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معرفة فعالية استخدام البرمجيات التعلميـة علـى التفكيـر البـصري فـي               .٤

 . عشرطالبات الحاديالتكنولوجيا لدى 

 التكنولوجيا لدى    في  على التحصيل  البرمجيات التعلمية معرفة فعالية استخدام     .٥

 . عشراديطالبات الح

  

  :أهمية البحث 

  :تتمثل أهمية البحث  في التالي     

البحث الحالي توظيف التكنولوجيا في تحقيق بعض األهداف التعليمية         يحاول   .١

  .الثانويةبالمرحلة 

 تحقيق أفضل ألهداف    الحاسوب في التعليم وأثره في     أهمية    البحث الحالي  يبين .٢

 .التعلم

ب فـي    مهارات اسـتخدام الحاسـو     امل مع للمعلمين التع البحث الحالي   تيح  ي .٣

 . خبرة حقيقية في هذا المجالم، مما يوفر لهالتعليم

 بقدر مناسب من الثقافـة التكنولوجيـة        ةيسهم البحث الحالي في تزويد الطلب      .٤

الحديثة وتنمية الوعي التكنولوجي لديهم إلعدادهم بأسلوب عصري للتغيرات         

 .ونة األخيرةالتي تمر بها المجتمعات اإلنسانية في اآل

 بتصور واضح لما يلزمهم من مهارات وقـدرات         بة الطل  البحث الحالي  يزود .٥

خاصة تمكنهم من التعامل مع طرق التدريس الحديثة التي تقوم على أسـاس             

 .تعليم الطالب نفسه بنفسه تحت إشراف معلمه

اء ثرإلالتكنولوجيا   في   تعلميهالمج  ابرالستخدام  المهتمين ال  البحث الحالي  وجهي .٦

 .هذه المادة وجعل الطلبة أكثر قدرة على التحصيل

 فـي   األولى لمهارات التفكير البصري    على وضع اللبنة      البحث الحالي  يركز .٧

، ويوفر اختبار لذلك يمكن استخدامه فـي إعـداد بحـوث            مجال التكنولوجيا 

 .مشابهة

 الحاسوب في التعلـيم    المجال أمام بحوث أخرى الستخدام       البحث الحالي يفتح   .٨

 .في مراحل تعليمية مختلفةوالمقررات األخرى في تدريس التكنولوجيا 
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  :حدود البحث 

  :يقتصر هذا البحث على       

 طالبـات  المقرر على     المعلومات  في كتاب تكنولوجيا   تركيب الحاسوب وحدة   .١

م ،  ٢٠٠٥/٢٠٠٦بدولة فلسطين ، خالل العام الدراسي       حادي عشر   لالصف ا 

  .البرمجيات التعلميةبوباستخدام نمط التدريس 

  بمدرسة كفر قاسم الثانوية للبنـات      الحادي عشر  الصف   اتلبامجموعة من ط   .٢

 .م٢٠٠٥/٢٠٠٦ من العام الدراسي األولبمحافظة غزة في الفصل الدراسي 

 التفكير البصري والتحـصيل      مهارات اختبار فاعلية البرمجيات التعلمية على     .٣

 .عشرفي التكنولوجيا لدى طالبات الصف الحادي 

  :مصطلحات البحث 

 :البرمجيات التعلمية  .١

 تلك المواد التعليمية التي يتم تصميمها وبرمجتهـا بواسـطة           :ويرى الباحث بأنها    

يستطيع المتعلم التعامل معها حسب سرعته وقدراته على التعلم ، وتـوفر            حيث  الحاسوب  

 ص وصوت وحركة  هذه البرمجيات العديد من البدائل ذات الوسائط المتعددة من صورة ون          

  .للمحتوى الدراسيمدعمة 

 :التفكير البصري .٢

منظومة من العمليات  تترجم قدرة الفرد على قراءة الـشكل           : ويرى الباحث بأنه    

مكتوبـة أو   (البصري وتحويل اللغة البصرية التي يحملها ذلك الشكل إلـى لغـة لفظيـة               

  .، واستخالص المعلومات منه) منطوقة

 :التحصيل .٣

 في اختبار التحصيل الذي أعده الباحث ويقـدم         ةحصل عليها الطالب  يالدرجة التي     

تركيب الحاسوب  عقب االنتهاء مباشرة من تدريس وحدة       قبل و  – البحث   عينة – اتلباللط

 .البرمجيات التعلميةباستخدام 

  - :اآلتية المراحل في الدراسة تتلخص خطوات   :البحث خطوات

   :اآلتيةويتمثل  في الخطوات  :الجانب النظري   - أ

  .تحديد مشكلة البحث وإعداد الخطة

 .عرض الدراسات السابقة ذات العالقة بمشكلة البحث .١
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 .ص بالتفكير البصريا النظري الخاإلطاركتابة  .٢

 . النظري الخاص بالحاسوب في التعليماإلطاركتابة  .٣

 البرمجيات التعلمية وبنـاء أدوات الدراسـة        إعدادتمثل في   يو :الجانب اإلجرائي     - ب

 النتائج  إلىوتنفيذ التجربة والوصول    ) ار التفكير البصري ،اختبار التحصيل    اختب(

 .وتقديم التوصيات والمقترحات في ضوء هذه النتائج وتفسيرها،
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  الفصل الثاني
   

  اإلطار النظري
  

  التفكير 
  و

  الحوسبة التعليمية
   

 ..... ..............التفكير والتفكير البصري: البعد األول 

 ............تكنولوجيا الحاسوب في التعليم:  الثانيالبعد 

 ...........نماذج تصميم البرامج التعليمية: ثالثالبعد ال 
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  الفصل الثاني

   النظري اإلطار

  التفكير والحوسبة التعليمية
  :مقدمة

  نفـسه   قديم قـدم اإلنـسان     شأن االهتمام بالتفكير وعالقته بالسلوك اإلنساني       إن  ،

إلـى  الملحة   الحاجة   تضحالمعلوماتية التي تتضاعف باستمرار ت    االتصاالت و ة  ومقابل ثور 

، ولكي نضمن تعلما فاعالً يمتد أثـره إلـى حيـاة             بأنواعه المتعددة  تعلم مهارات التفكير  

على التفكير العلمي السليم وذلك من خـالل        التركيز   ينبغي   واالجتماعية ، الطالب العملية   

والتـي  طرق تنمية التفكير بأنواعه المختلفـة       بالمعلمين  معرفة  تنمية  : عدة محاور أهمها    

  .بةوالتجريدي والفوق معرفي وغيرها لدى الطلواإلبداعي الناقد البصري والتفكير :  منها

 ولقد أصبح االهتمام بالتفكير والمفكرين      ،التفكير يمكن توظيفه في مواقف مختلفة     ف

 ووسـائل قـضاء      اإلنسان طورر في ت   وقد يرجع ذلك إلى أهمية التفكي      ،ضرورة قصوى 

 الراهن، كذلك لكونه األداة الرئيـسة لإلنـسان فـي مواجهـة     علمي، وفي التقدم ال  حاجاته

قد اهتمـت التربيـة بوجـه عـام         ، و المشكالت الحياتية المختلفة وتحديات المستقبل معا     

تعليمية  بشكل خاص، بموضوع التفكير وتنمية قدرات التفكير لدى المستويات ال          المدرسةو

  .المختلفة

قد كشفت دراسات علمية كثيرة استهدفت تقويم مهارات الطالب في التفكير عنـد             

وعجز كثير من الطالب عن تقـديم       . تخرجهم من المدرسة الثانوية، تدني مهارات التفكير      

أدلة وشواهد تتعدى الفهم السطحي للمفاهيم والعالقات اإلنسانية في المواد الدراسـية، أو             

ات التي درسوها، أو شواهد القدرة على تطبيق مضمون المعرفة التي اكتسبوها            الموضوع

والصورة العامة لقدرات الطالب التي تبرزها هذه الدراسات        .  مشكالت العالم الواقعي   نع

  )٣: ٢٠٠٦ وآخرون ، الخزندار( ."مقلقة

إلضافة كما تشير الدالئل إلى أن تعليم مهارات التفكير غير واسع االنتشار ،هذا با            

إلى عدم نجاح محاوالت تعليم مهاراته ،فأغلب الطالب لم يحصلوا على درجات مرتفعـة              

القدرة على إدراك الفـروض، وتقيـيم المناقـشات،         : في االختبارات التي تقيس كل من       

  ).Grice,1999 : 5-8(والتوصل إلى االستدالل 
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دة في زيادة كل    ومن الممكن أن تستخدم الحاسبات اآللية بوجه خاص كأدوات مفي         

من مهارات التفاعل االجتماعي والمهارات اإلدراكية والمعرفية ومهارات اللغة والتحدث،          

وقـد قامـت دراسـة      . ذلك التصنيف الذي اتبعته معظم األبحاث العلميـة التكنولوجيـة         

)Seng,1998 :23-26 (  ،بتلخيص بعض هذه البحوث العلمية المتعلقة باستخدام الكمبيـوتر

ة مع أطفال الروضة وأطفال ما قبل المدرسة، وقد ركزت الدراسـة علـى              وبصفة خاص 

: الموضوعات الكثيرة التي تناولت أثر الحاسب اآللي على بعض المجاالت الهامـة منهـا             

  .حل مشكالت األطفال الصغار، التفكير التأملي، النمو المعرفي عند األطفال الصغار

ضـوحا وشـموالً    و و حداثًةظواهر  ال  في حياتنا هو أكثر    متسارعالتغير ال كما أن   

عصرنا الحاضر فهـو سـرعة التغيـر        به   يء يتميز وأجدرها باالهتمام فإذا كان هناك ش     

مواجهة التغيير تفرض على المجتمعات استخدام التفكير والذكاء بأفـضل          ،كما أن   الثقافي  

حـداث  التنبـؤ باأل   و وأنجح الطرق حتى يمكن ابتكار وسائل ممكنة لمواجهة التغييـرات         

خذ على حين غرة، وتختلف المجتمعات فيما بينها من حيث درجـة            ؤوالتغييرات حتى ال ن   

 ألن   ، قبولها للتغير والعمل من أجله وبذل الجهد للتوجيه من أجل تحقيـق تقـدم شـامل               

المجتمعات تختلف من حيث الجمود والركود والتغير والحيوية، وذلك نتيجة لما تتعـرض             

  .عات الحديثة اختراألفكار الجديدة واال: ، مثل رجيةله من ظروف داخلية وخا

ومن هنا نجد لزاما على كل مهتم بالتطور والتقدم نحو تعلم أفضل ألبنائنا أن يؤكد 

على استغالل كل ما توفر من إمكانيات تكنولوجيا التعليم من اجل تنمية أنماط عدة للتفكير 

 قل هل يستوي " : سبحانه وتعالىل الحقفيقولدى أبنائنا وصوالً بهم إلى تغير مثالي ، 

 )٥٠:  األنعام( "األعمى والبصير أفال تتفكرون
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  البعد األول

  التفكير والتفكير البصري

  :تعريف التفكير  .١

 : لغة التفكير 

 فـي   نظـر وهو إعمال ال  ) بكسر الفاء   () كرفال(التفكير في اللغة مشتقٌ من مادة       

ابـن  (، والتفكر اسم التفكير وهـو التأمـل         ) ١١١:هـ  ١٣٠٦القاموس المحيط ،    ( ءاشياأل

إعمال العقل في المعلـوم  للوصـول إلـى معرفـة            " والتفكير    )٣٠٧ : ١٩٩٨منظور،  

المعجـم  (" أعمل عقله فيها ليتوصل إلى حلهـا      أي  فكر في مشكلة    : ويقولون" مجهولال

  ).٦٩٨: ١٩٧٢الوسيط، 
  :ا اصطالحالتفكير 

  :منها ما يلينذكر  لتفكيراتعريفات من  يدعدال يوجد

هـا  تأخذ المعلومات من العالم الخارجي ومن أنفسنا ومن ثـم معالج          التفكير هو    .١

  .بأدمغتنا

دراكات ، والمعالجة   من اإل ) األفكار(للعناصر العقلية   االشتقاق العقلي   التفكير هو    .٢

 . )Cohen,1979:5(العقلية لهذه األفكار ، أو المزاج بينها 

قلية للوارد الحسي بهدف تكوين األفكـار ، واالسـتدالل          التفكير هو المعالجة الع    .٣

 .)Beyer,1984:a(حولها ، أو الحكم عليها 

التفكير نظام معرفي يقوم على استخدام الرموز التي تعكس العمليـات العقليـة              .٤

  )٢٣٣: ١٩٩٩قنديل،.(الداخلية إما بالتعبير المباشر عنها أو التعبير الرمزي

ا يجول في الذهن من عمليات تسبق القول والفعل،         ويمكن تعريف التفكير بأنه م     .٥

بحيث تبدأ بفهم ما نحس به أو ما نتذكره أو ما نراه، ثم نعمل على تقيـيم مـا                   

: ٢٠٠٣سعادة،  (. نفهمه، محاولين حل المشكالت التي تعترضنا في حياتنا اليومية        

٣٩(  
 ).٤٢ :١٩٨٩،بوني(هو التقصي المدروس للخبرة من أجل غرض ماالتفكير  .٦

جل غرض مـا    أبأنه التقصي المدروس للخبرة من       ) ١٨ :٢٠٠٣حبيب ،   (ويعرفه   .٧

وقد يكون ذلك الغرض هو الفهم أو اتخـاذ القـرار ، أو التخطـيط ، أو حـل                   

  .المشكالت ،أو الحكم على األشياء ، أو القيام بعمل ما
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عرفه التفكير هو عملية عقلية معرفية ديناميكية هادفة، تقوم على إعادة تنظيم ما ن             .٨

من رموز ومفاهيم وتصورات في أنماط جديدة تستخدم في اتخاذ القرارات وحل            

  .)٩ :٢٠٠٦،وآخرون، الخزندار( المشكالت وفهم الواقع الخارجي

لو دققنا النظر في التعريفات السابقة نجد أن التعريف األول عرف التفكير علـى أن               

ية اشتقاق أي مقدرة الشخص علـى       القدرة على اخذ المعلومات، وآخر بين أن التفكير عمل        

  وآخر وصفه على أنه مجموعة من العمليات         Cohenاالستنتاج واالستقراء كما جاء عند      

  .والخزنداربوني وحبيب   وسعادة و Beyerكما ورد عند 

  :في ضوء ما تقدم من تعريفات يمكن تعريف التفكير بأنه 

 مشكلة  ته بطريقة جديدة لحلّ    خبرا لتنظيمالعقل  يوظفها  التي  منظومة من العمليات    

إدراك العالقة بين المقـدمات والنتـائج،       عمليات  على  المنظومة  معينة، بحيث تشتمل هذه     

معلـوم  الإدراك العالقة بين السبب والنتيجة، وبـين العـام والخـاص، وبـين              عمليات  و

ن تكوي: ( المجهول، وتكون هذه المنظومة هادفة وموجهة لتحقيق غاية مقصودة قد تكون          و

  .)الخ... فكرة ما، أو الحكم على ظاهرة، أو حل لمشكلة ما، أو اتخاذ قرار 

 :التفكير في القرآن الكريم  .٢

لقد جرت العادة في كتب علم النفس التحدث عن التفكير دون الحديث عن العقـل؛   

وذلك تأثرا بالنزعة السلوكية التي ال تعترف بوجود األشياء إال من خالل آثارهـا، فهـي                

 ...لي ال تتحدث عن العقل وإنما تتحدث عن آثاره كـالتفكير، والتـذكر، والتخيـل                بالتا

لذا نريد أن ننحو وجهـة  ،آثاره فال اعتبار عندهم لوجوده   وبالتالي إن لم يكن هناك أثٌر من        

مخالفة ألولئك فنستهل حديثنا بالكالم عن العقل الذي هو أساس التفكيـر، والـذي يكـون                

 : تعالى كلمتي    ه، استنادا إلى ما ورد في القرآن الكريم، حيث ذكر اهللا          التفكير أثرا من آثار   

  )٤ :٢٠٠٦ ،وآخرون، الخزندار(.  القرآن الكريممنن ويعقلون في مواضع كثيرة يالعاقل

وليس هناك شك في أن إعمال العقل والتفكير والتدبر في مخلوقات اهللا والتبـصر              

 ألنها وسائل اإلنسان مـن أجـل        ،ين اإلسالمي بحقائق الوجود من األمور التي عظمها الد      

وسائله في  من  اكتشاف سنن الكون ونواميس الطبيعة وفهمها وتطويعها لسعادته، كما أنها           

االستدالل على وجود الخالق وعظمته وتوحيده، وفي استخالص الـدروس والعبـر مـن              

  .التاريخ
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لفحص وتقليب األمـر     بمعنى التأمل وا   –وقد دعا القرآن الكريم إلى النظر العقلي        

 دعوة مباشرة وصريحة ال تأويل فيها كواجب ديني يتحمل          –على وجوهه لفهمه وإدراكه     

ويكفي أن نعرف عدد اآليات القرآنية التي وردت فيها مشتقات العقـل            . اإلنسان مسؤوليته 

ووظائفه والدعوة الستخدامه؛ حتى نتوصل إلى نتيجة حتمية حول أهمية التفكير في حيـاة              

جروان، ( والفكر والبصيرة والتدرب ومنها      العاقلوننسان ولقد أورد اهللا آيات كثيرة عن        اإل

٢٦: ٢٠٠٢:(  
  . آية٤٩: آيات وردت فيها مشتقات العقل بالصيغة الفعلية 

  . آية١٢٩:آيات تدعو إلى النظر 

  . آية١٤٨: آيات تدعو إلى التبصر 

  . آيات٤: آيات تدعو إلى التدبر 

  . آية١٦: آيات تدعو إلى الفكر 

  . آيات٧: آيات تدعو إلى االعتبار 

  . آية٢٠: آيات تدعو إلى التفقه 

   آية ٢٦٩: آيات تدعو إلى التذكر 

 : بعض اآليات التي تدعو إلى التفكيرونذكر 

 )٤٦:  سبأ(." أن تقوموا هللا مثنى وفرادى ثم تتفكروا  " :تعالى هقول 

 )٢١٩:  البقرة(". تفكرون كذلك يبين اهللا لكم اآليات لعلكم ت:" وقوله عز وجل  

 )٢٤:يونس(".كذلك نفصل اآليات لقوم يتفكرون :" وقوله عز وجل  

 )٣:   الرعد("إن في ذلك آليات لقوم يتفكرون " و  

 )١:النحل(".إن في ذلك آلية لقوم يتفكرون :" وقوله سبحانه وتعالى  

 يستخدمون  ويفرق اهللا بين المتفكرين والمستخدمين عقولهم ، وبين غيرهم ممن ال           

 )٥٠:األنعام("قل هل يستوي األعمى والبصير أفال تتفكرون:" فيقول الحق :تلك النعم

 )٨: الروم(".أولم يتفكروا في أنفسهم:" ويقول الحق سبحانه وتعالى  

وهناك دعوة أخرى للتفكير في خلق السموات واألرض ، وفي كل حـال عليـه                

رون اهللا قياما وقعودا وعلى جنوبهم      الذين يذك :" اإلنسان ، فيقول المولى عز وجل       

 )١٩١:  آل عمران( " ويتفكرون في خلق السموات واألرض 
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بل هناك دعوة لنتفكر في قصص اهللا وهو القصص الحق ، لتشويق المسلم صغيرا               

 )١٧٦:   األعراف( " .فاقصص القصص لعلهم يتفكرون :" وكبيرا ، يقول الحق 

 وجل للناس ليتفكروا فيها ، قال الحق سـبحانه          وحتى األمثال يضربها المولى عز     

والعقـل  ) ٢١:  الحـشر (. " وتلك األمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون       : " وتعالى  

اسم عام لما يكون بالقوة والفعل ، وهو في اللغة عبارة عن قيد للبعير لئال يهرب،                

لعقـال هـو    فا" لو منعوني عقال بعير   : "كما ذكر أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه       

المربط الذي يربط به البعير، وهذا تشبيه على عـاداتهم فـي اسـتعارة أسـماء                

المحسوسات للمعقوالت ، لكونه سببا لتقييد اإلنسان به، ومنعه من تعاطي مـا ال              

 .يجمل به، أو منع أفعاله أن تقع على غير نظام

  )١٥: ٢٠٠٦ ،وآخرون ، الخزندار( :أهمية تعليم مهارات التفكير وتعلمها .٣

لقد أبرز العديد من المهتمين بمهارات التفكير عددا مـن المبـررات وراء تعلـم               

التالميذ لها يتمثل أهمها في تنشئة المواطن الذي يستطيع التفكير بمهارة عالية مـن أجـل             

 بالتكامل من النواحي الفكريـة      يمتازونتحقيق األهداف المرغوب فيها، وتنشئة مواطنين       

ة والجسمية، وتنمية قدرة األفراد على التفكير الناقد واإلبداعي وصنع          والروحية والوجداني 

القرارات وحل المشكالت، ومساعدتهم كثيرا على الفهم األعمق واألفضل لألمور اللغوية           

  .بصورة خاصة ولألمور الحياتية بصور عامة

 ما تـم  أما عن أهمية مهارات التفكير بالنسبة للعملية التعليمية فيمكن توضيحها إذا   

  :إبراز أهميتها لكل من التالميذ والمعلمين كاآلتي

  :وتتمثل في اآلتي: أهمية تعليم مهارات التفكير وتعلمها بالنسبة للتالميذ 

  .مساعدة التالميذ في النظر إلى القضايا المختلفة من وجهات نظر اآلخرين 

  .قةتقييم آراء اآلخرين في مواقف كثيرة والحكم عليها بنوع واضح من الد 

  .احترام وجهات نظر اآلخرين وآرائهم وأفكارهم 

  .التحقق من االختالفات المتعددة بين آراء الناس وأفكارهم 

  .تعزيز عملية التعلم واالستمتاع بها 

  .رفع مستوى الثقة بالنفس لدى التالميذ وتقدير الذات لديهم 
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لـصعبة  تحرير عقول التالميذ وتفكيرهم من القيود على اإلجابـة عـن األسـئلة ا        

والحلول المقترحة للمشكالت العديدة التي يناقشونها ويعملون على حلها أو التخفيف           

  .من حدتها 

  .اإللمام بأهمية العمل الجماعي بين التالميذ وإثارة التفكير لديهم 

  .اإللمام بكيفية التعلم وبالطرق والوسائل التي تدعمه 

 .مواطنة الصالحة لديهماالستعداد للحياة العملية بعد المدرسة، وتنشئة ال 

  : وتتلخص في اآلتي:أهمية اكتساب المعلم لمهارات التفكير 

مساعدتهم في اإللمام بمختلف أنماط التعلم ومراعاة ذلك فـي العمليـة التعليميـة               

  .التعلمية

  .زيادة الدافعية والنشاط والحيوية لدى المعلمين 

  .تعاون بينهم وبين التالميذجعل عملية التدريس عملية تتسم باإلثارة والمشاركة وال 

التخفيف من التركيز على عملية اإللقاء للمادة الدراسية؛ ألن التالميـذ يـستمتعون              

باألنشطة التعلمية المختلفة التي يـستطيعون عـن طريقهـا اكتـساب المعـارف              

  .والمهارات واالتجاهات المرغوب فيها

بياً علـى أداء التالميـذ      رفع معنويات المعلمين وثقتهم بأنفسهم، مما ينعكس، إيجا        

 .وأنشطتهم المختلفة

 :معايير عملية التفكير .٤

  نوعية التفكير حول القضايا والمشكالت العالمية التي تحدد المعاييريوجد العديد من     

 ،الخزندار(لمعاييرا ومن أهم هذه ، ناقد وفعال، والتي تهتم بجعل التفكيروالمواقف المختلفة

  ):٢٦-١٩: ٢٠٠٦وآخرون،

 .معيار الصحة -          .عيار الوضوحم -

 .معيار العالقة -     .معيار الدقة المتناهية -

 .معيار االتساع أو سماحة التفكير -        .معيار العمق -

  :Clarityمعيار الوضوح  

  :)١٩ :٢٠٠٦الخزندار، وآخرون،  ( مجموعة من األسئلة مثلويحاول اإلجابة عن       

   لنقاش بشكل أكبر أو بطريقة أفضل؟المطروحة لهل يمكن تفصيل النقطة أو الفقرة  

   يمكن التعبير عنها بطريقة أخرى؟هل 



 18 

وهل يمكن طـرح مثـال أو أكثـر      هل يمكن عمل شكل أو رسم توضيحي عنها؟،          

  عنها؟

حيث يمكن أن يتضح هذا المعيار من خالل األسئلة التالية التي يمكن أن يطرحها المعلم               

  :رة ما على طلبته أثناء تدريبهم على فك

  .؟بشكل أوسعهذه النقطة وضح هل تستطيع أن ت

  .خر؟آ أسلوبهل يمكن أن تعبر عن الفكرة ب

  . مثاالً على ما تقول؟ذكرهل يمكن أن ت

  . ؟…" بقولك عنيماذا ت

 الفقرة أو النقطة التي     فالوضوح يمثل المعيار األساس للتفكير، فإذا لم تكن الجملة أو         

ننا ال نستطيع تحديد ما إذا كانت صحيحة أو ذات عالقـة            ولها النقاش واضحة، فإ     ح  يدور

بالموضوع المراد الحديث عنه أو مناقشته، فإذا لم تكن األمور واضحة؛ فإنه من الصعب              

  .التحدث عنها أو مناقشتها؛ ألننا لم نعلم بعد ماذا نعني بالضبط

  )٨١: ٢٠٠٢جروان ،( :Accuracyمعيار الصحة  

وقد تكون العبارة واضحة    .  وموثقة دقيقةن العبارة   ويقصد بمعيار الصحة أن تكو    

" يعانون من الضغط النفسي    فلسطين في   طفالمعظم األ :" ولكنها ليست صحيحة، كأن نقول    

ومن األسـئلة التـي     . دون أن يستند هذا القول إلى إحصاءات رسمية أو معلومات موثقة          

  :رها المعلم الستقصاء درجة صحة العبارةييمكن أن يث

  .صحيح بالفعل؟هل ذلك 

  .كيف يمكن أن نفحص ذلك؟

  .من أين جئت بهذه المعلومة؟

   كيف يمكن التأكد من صحة ذلك؟

  : Precisionمعيار الدقة المتناهية  

  :ومما يدلنا إلى قياس هذا المعيار

  .هل يمكن إعطاء تفاصل أخرى للجملة أو العبارة أو القضية أو الحادثة؟ 

ء مزيد من التوضيح عن طريق األرقام الدقيقة        وهل يمكن التركيز أكثر على إعطا      

 للغاية؟
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 فقد تكون العبارة أو الجملة المطروحة للنقاش واضحة ودقيقة، فـي آن واحـد،              

ولكنها تتصف بالدقة المتناهية المقرونة بالكثير من األرقام التي تعطي زيادة واضحة فـي              

الوطن العربي قد زاد خالل السنوات      بأن إقبال الناس على التعليم في       : الدقة، فلو قلنا مثالً   

الثالث الماضية؛ لكانت هذه الجملة واضحة ودقيقة ولكنها ليـست متناهيـة فـي دقتهـا،                

فالمطلوب هنا معرفة العدد الدقيق للناس فهل كان العدد بـاآلالف أم بمئـات األلـوف أم                 

الزيادة والتفكيـر  بالماليين فذكر الرقم الدقيق يعطي المجال الواسع للتفكير في تحديد حجم       

  .األكثر عمقًا، بعد ذلك، في األسباب وراء هذه الزيادة

 قـد زاد فـي      غرف الحـوار  أيضا، إن استخدام اإلنترنت والتعامل مع       : ولو قلنا 

 األعمار؛ لكانت هذه العبـارة واضـحة وصـحيحة          مختلفالوطن العربي بين الناس من      

قارئ بالعدد الدقيق لهؤالء الناس حتى يطلـق        ولكنها ال تتمتع بالدقة المتناهية ما لم تزود ال        

  .العنان للتفكير في أهمية اإلنترنت واستخدامه والمبررات من وراء تهافت الناس عليه

  :ومن العبارات التي تتحقق فيها الدقة أو المساواة

إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكـر          : (قال تعالى 

إن هذه اآلية الكريمة ال تحتمل زيادة لفظ وال        ،  )٩٠: النحل() ي يعظكم لعلكم تذكرون   البغو

إسقاط لفظ، ألن الزيادة ال تضيف فائدة، أما اإلسـقاط فمـن شـأنه اإلخـالل بـالمعنى                  

  ).١٩٩٢عتيق،(

، جـروان :(ويستطيع المعلم أن يوجه الطلبة إلى هذا المعيار عن طريق السؤالين اآلتيـين            

٨٢: ٢٠٠٢(  

  ).في حالة اإلطناب(هل يمكن أن تكون أكثر تحديدا؟ *

  ). في حالة اإليجاز الشديد(هل يمكن أن تعطي تفصيالت أكثر؟ *

  )٢٣ :٢٠٠٦ ،وآخرون ، الخزندار(: Relevanceمعيار العالقة  

حيث إن عالقة الجملة المطروحة في السؤال ينبغي أن تكون وثيقة الصلة بالقضية             

للنقاش، فقد تكون تلك العبارة أو الجملة واضحة ودقيقـة للغايـة،            أو المشكلة المطروحة    

  .ولكن ارتباطها بالقضية مثار النقاش تبدو ضعيفة؛ مما يؤثر سلبا على تفكير التالميذ

فلو كان المعلم يناقش مع تالميذه واجبات المواطن الصالح في المشاركة الفاعلـة             

القوانين والشرائع والدساتير في مختلف أقطـار       لالنتخابات المحلية والتي تكفلها األنظمة و     

يؤثر على مشاركة الفـرد     : الوطن العربي والعالم، وقام أحد التالميذ بطرح العبارة اآلتية        
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في االنتخابات المحلية انخفاض عدد الحاصلين منهم على الثانوية العامـة خـالل العـام               

  .الماضي، والذي وصل حسب آخر إحصائية إلى نصف مليون شخص

فلو نظرنا إلى هذه العبارة لوجدنا أنها واضحة ودقيقة، بل متناهيـة فـي دقتهـا،       

لدرجة أنها طرحت رقما إحصائيا عن المشكلة، ومع ذلك فإن عالقة هذه الجملة بالمشكلة              

هي عالقة ضعيفة حيث يحق لألشخاص المشاركة في عملية االنتخابات سواء أكان يحمل             

ويحق للفرد اُألمي سواء أكان رجالً أو امرأة االشتراك فيها مادام           الثانوية العامة أم ال، بل      

  .قد اجتاز السن القانوني المطلوب

  : Depthعيار العمق م 

كيف تعمل اإلجابة على توضيح التعقيدات      : وهنا يمكن طرح األسئلة المهمة اآلتية     

 يـتم   الموجودة في السؤال؟ وكيف أخذ المشكلة في الحسبان عند طرح الـسؤال؟ وهـل             

  .التعامل مع أكثر العوامل أو المتغيرات أهمية؟

فقد تكون العبارة أو الجملة واضحة ودقيقة وذات عالقة ولكنها تفتقر إلى خاصية             

إن : فمثالً نجد أن العبارة اآلتية الموجهة إلى الشباب والمـراهقين والتـي تقـول             . العمق

جـة كبيـرة علـى االقتـصاد         البشرية وينعكس سلبا وبدر    ىتعاطي المخدرات يدمر القو   

والروابط االجتماعية، حيث تفيد اإلحصائيات األخيرة وجود خمسة ماليين من األشخاص           

المدمنين على المخدرات في الوطن العربي، وإن ذلك أدى إلى خسارة عشرة مليارات من              

الدوالرات األمريكية سنويا كتكلفة للعالج وكتعويض عن العمل المنتج لو كـان هـؤالء              

حاء، وكتكلفة إعادة إصالح اجتماعي للعائالت المتضررة عـن األعطـال والتفـسخ             أص

العائلي، إضافة إلى تكلفة الرعاية الصحية ورواتب آالف العاملين في مكافحة المخـدرات             

  )٢٤ :٢٠٠٦ ،وآخرون ، الخزندار( .من شرطة وأمن وأجهزة وأدوات

 الكثير، ولكنها تفتقـر إلـى       فهذه العبارة الطويلة فيها من الوضوح والدقة الشيء       

العمق المطلوب الذي لن يكون إال بإطالق العنان إلى تفكير التالميذ من خالل إقامة نـدوة                

أو أكثر يشترك فيها مجموعة من األشخاص أحدهما متخصص في االقتصاد وآخر طبيب             

 وثالث في علم النفس أو في علم االجتماع ورابع ضابط شرطة من العاملين في مكافحـة               

 من األسئلة من الطلبة أنفسهم حـول  كثيرالمخدرات، مع فتح المجال بعد الندوة إلى طرح         

جوانب مختلفة للقضية، مما يزيدهم عمقًا ووضوحا وتفصيالً وتتكشف مخـاطر اإلدمـان             
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على الفرد والجماعة والوطن الصغير الذي يعيش فيه التلميذ والوطن العربي الكبير الذي             

  .ينتمي إليه

  : Breadthاالتساع أو سماحة التفكير معيار  

فهل نحن بحاجة إلى األخذ بالحسبان في مناقشاتنا وحواراتنا حول قـضية مـا أو               

مسألة معينة أو مشكلة محددة وجهات النظر األخرى؟ وهل هناك طريقة أخرى للنظر إلى              

ين السؤال  أو المشكلة أو القضية؟ فكيف يبدو األمر من وجهة نظر األشخاص المحـافظ              

على العادات والتقاليد والقيم السائدة؟ وكيف تبدو وجهة نظر الـذين ينـادون بالليبراليـة               

  )٢٥ :٢٠٠٦ ،وآخرون ، الخزندار(والتقدمية والرقي والتطوير؟

 مهم لنجاح التفكير    أمراحترام آراء اآلخرين، مهما اختلفت عن آرائنا،        يبقى  وهنا  

مة ومرتكزاتها وأهدافها، فإذا ما تم طرح       ما لم يتعارض ذلك بشكل أساسي مع مصير األ        

كالتجارة الحرة أو اقتصاديات السوق، التي ال تعترف بالحواجز الجمركية،          : قضية جدلية 

تجعل الصناعات والبضائع المحلية تحت رحمة مثيالتها األجنبيات، ورغم إيمان الكثيرين           

 من السهل على الطـرفين      بأضرار السوق الحرة إال أن النقاش حولها يثير التفكير ويجعل         

المؤيد والمعارض طرح وجهات نظرهم، ثم فهم كل طرف لمبررات الطرف اآلخر، مما             

  .يوصل كل منهما إلى حل توفيقي يرضي الطرفين؛ مما يزيد من اتساع الفكر وسماحته

  : Logicمعيار المنطقية  

لتفكير ا"  بـويرتبط. الحكم على نوعية التفكيرإصدار هو معيار يسند إليه و

 وترابطها بطريقة تؤدي إلى معنى واضح، أو نتيجة هاألفكار وتسلسللتنظيم من " المنطقي

جراون، :(ويمكن إثارة األسئلة اآلتية للحكم على منطقية التفكير. جج معقولةستندة على حم

٨٣ : ٢٠٠٢(  
  .هل ذلك معقول؟ •

  .هل يوجد تناقض بين األفكار أو العبارات؟ •

  تؤدي إلى هذه النتيجة بالضرورة؟ماتهل المبررات أو المقد •

فهل العبارة المطروحة أو السؤال الموجه أو القـضية المدروسـة أ و المـشكلة               

المعروضة للنقاش كلها ذات معنى؟ وهل انبثق ذلك كله مما تم الحديث عنه خالل الحوار               

يا وفي أو النقاش؟ وما تبعات ذلك على الفكر؟ وقبل ذلك كيف يمكن أن يصبح كل هذا حقيق             

. أرض الواقع؟ عندها البد من طرح مجموعة من األفكار ضمن تسلسل يتصف بالمنطقية            
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فتجميع األفكار ذات العالقة وذات المعني، والمدعومة باألدلة أو اإلثباتـات أو البـراهين،              

  )Elder & Paul, 2002(هتشكل في الحقيقة التفكير المنطقي بعين

 :طرق التفكير  .٥

  :ة للتفكير ، تم تصنيفها بناء على الحواس وهي يوجد ثالث طرق رئيس

الصوت ، والمحادثات ،و ويعتمد على حاسة السمع ومن أدواته  :التفكير السمعي  •

 . الخ...النغمات 

الصور ،واأللوان  البصر ومن أدواته ويعتمد على حاسة :التفكير البصري •

 .الخ... والرسوم التخطيطية،والخطوط المجردة

معلومـات طبيعيـة     حيث يرتكز علـى      ويعتمد على الشعور   :يالتفكير الشعور  •

وتر ، والـشعور    تة ، وال  يحساسة مثل ، الوزن ، ودرجة الحرارة ،والحالة العاطف        

 .الخ...،والحدس 

 :التصور والتخيل  .٦

         تريـد رسـم    ا من الطباشير    تخيل بأنك تقف أمام  سبورة وممسكاً في يدك إصبع،

 عقلك ،    الموجودة في  بورة بالتوافق مع صورة المثلث    ، فتبدأ بتحريك يدك على الس     مثلث  

  .إذن يحدث عملية ترجمة لصورة بصرية من عقلك إلى الواقع المقصود 

 ، ويعـرف    عقلنافي القواميس يعرف التصور أو التخيل بأنه خلق صورة ما في            ف

عملية تشكيل صورة عقلية أو رؤية شيء ال يقـدم          " في قاموس أكسفورد االنجليزي بأنه      

 وعلى أية ،)The Macmillan Dictionary of Psychology, 1989( "في الحقيقة إلى البصر 

 )Websters, Longmans and Collins(حال ، تشير بعض القواميس األخرى مثـل  

إلى تعريف آخر للتصور وهو أن التصور عملية تعريض بعض ما للنظر بالجراحـة أو               

افية ، يدل هذا بشكل واضح بأنه تعريف تقنـي          بتصوير األشعة السينية للصور الفوتوغر    

يكون ممتداً بسهولة ليتضمن استعمال رسومات الحاسوب وأنظمة التصوير لجعـل غيـر             

  .المرئيات بطريقة أخرى مرئيات 

 التي تحول بيانات المحاكاة الخام إلى صورة        العمليات ويشير التصور إلى سلسلة     

إلى المنتجات ، ونعنـي بالتـصوير عمليـة         غير قابلة للعب ، وتشير العروض البصرية        

تصويرية للصورة العقلية في أي وسط ، ويشير العرض البصري إلى التمثيل البـصري              
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العابر والقابل للتعديل بسهولة على أجهزة اإلعالم االلكترونية ، مثل شاشـات العـرض              
LCD )Visvalingam,1994 :19-25.(  

ـ   ,Dibiase, MacEachren(صور ومن العلماء الذين دارت أفكارهم حول الت

and Ganter (  وقد درسوا العالقة بين التصور والتصور العلمي وقد تضمنت دراسـاتهم

  .تأثير التطور في تقنيات الحاسوب على عملية التصور  

ففي مقترح قدم للتفكير الجغرافي بالتصور ضمن سـياق البحـث العلمـي أكـد               

)Dibiase,1990(     في سلسلة البحث ، وقد عـرف التـصور           في إطاره على دور الخرائط 

العلمي بأن تصور أساسه تخطيط يتضمن كل سمات العلم ، من استكشاف للبيانات األولية              

 MacEarchen,1994(ومن ثم صياغة الفرضيات إلى أن نصل إلى التقديم النهائي للنتائج 

:1-12.(  
ـ  ) تحليل وتطبيقـات  ( التصور كإدراك   ) ١٩٩١(وقد عرف تايلور     ( صال  ، كإت

  ) .تقنيات حاسوب جديدة(، كشكلية ) تقنيات عرض جديدة

 ,Dibiase(         نجد اختالفات في النظرة إلى التـصور بـين كـل مـن تـايلور و     

MacEachren, & Ganter ( خاصة في النظرة إلى أهمية التقنية التي تدعم التصور ، حيث

لحاسبات بينما نجد أن اآلخرين     يوضح تايلور التصور بتأكيده على التطورات على تقنية ا        

  .يهتمون بتطبيقات التصور

 :مفهوم التفكير البصري  .٧

الكلمات لها لغة ثانية ، فنحن نستطيع أن نترجم كلتا الكلمات المكتوبة والمنطوقـة              

إلى أفالم وصور ملونة وندعمها أيضاً بالصوت ، فعندما شخص ما يتكلم إلي فان كلماتـه      

هل الصورة تعادل ألـف     ليه يوجد سؤال يجب أن نطرحه ،        تترجم إلى صور فوراً ، وع     

كحسابات تاريخية من االكتشافات واالختراعات العلمية نجد أن األدوات البصرية           كلمة ؟ 

  )  Rieber,1995 :1042-1629(.هي أدوات إدراكية قوية

إن التعبير البصري مألوف إلينا فهو مـن االسـتعماالت الـشائعة ومـن              وعليه ف 

ساسية لتشكيل ومعالجة الصورة العقلية في الحياة العادية، إن األشكال البصرية           الوسائل األ 

ـ تفكال  تـربط مهمة لتمثيل المعرفة، ليس فقط كأدوات إرشادية وتربوية لكن كـسمات             ر ي

  .تعلمالو

أضف إلى ذلك بأن األدوات البصرية ساهمت في نجاح كثير من بحوث العلمـاء              

  ).eg Gleick, 1987; Cunningham 1994; Klotz, 1994( الرياضيات مثل مجالفي 
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وقد اعتبرت األدوات البصرية مهمة في علم أصول التعليم والممارسات في حـل             

المسائل الرياضية قي أغلب األحيان مستنده على االعتراضات اللغويـة التـي تـستعمل              

 لــ   االتصال المنطقي في التفكير المتسلسل ، فالبحث األخير فـي تعلـيم الرياضـيات             

)Diezmann,1997(            على سبيل المثال ، دعا الستعمال التفسير البياني في تعلم الرياضيات 

للتفكير البصري عن غيره مـن        التالية الفوائد يدعم   األشكال البصرية مؤكداً أن التمثيل ب   ،  

   :أنواع التفكير األخرى

  .ة للشكل المعروضقدرة رؤية العالقات الداخلية المكاني 

 .الشكل المعروضن العالقات النسبية ضمن جسم قدرة الكشف ع 

  .االستداللتنمية مهارات  

يرى بياجيه أن التفكير البصري هو قدرة عقليـة مرتبطـة بـصورة مباشـرة               و

بالجوانب الحسية البصرية ، حيث يحدث هذا التفكير عندما يكون هناك تناسق متبادل بين              

حدث من ربط ونتاجات عقلية معتمدة      ما يراه المتعلم من أشكال ورسومات وعالقات وما ي        

  .)Furth and Wachs,1974( والرسم المعروضاعلى الرؤي

مهـارة الفـرد علـى تخيـل        التفكير البصري بأنه    ) Wileman,1993(بينما يرى   

وعرض فكرة أو معلومة ما باستخدام الصور والرسوم بدالً من الكثير من الحشو الـذي               

  .نستخدمه في االتصال مع اآلخرين  

إن التفكير البصري نمط للتفكير غير تحليلي وال خوارزمي يتكون مـن تـداخل              

أنظـر  . التفكير بالتصميم والتفكير بالرؤية والتفكير بالتـصور      : ثالث استراتيجيات هي    

  ):١(الشكل

  

  

  

  

  

  

 اإلدراك البصري لألجسام ثنائية وثالثيـة األبعـاد وارتبـاط هـذه              هي رؤيةالف

ويتضمن التصور إدراك أدوار مختلفة لألجـسام       .ضية للمشاهد   التصورات بالتجارب الما  

 التصميم

 الرؤية

 التصور

استراتيجيات التفكير البصري: )١(الشكل  
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فاالستعمال البصري ألي نوع يمكن أن يزودنا        .المعطية وأن يكون مدركا للحقائق البديلة     

   .بمعنى ملموس للكلمات ويمكننا من رؤية العالقات واالتصاالت بين األفكار

  :وعليه يمكن تعريف التفكير البصري بأنه 

عمليات تترجم قدرة الفرد على قراءة الشكل البصري وتحويل اللغة          منظومة من ال  

، واسـتخالص   ) مكتوبـة أو منطوقـة    (البصرية التي يحملها ذلك الشكل إلى لغة لفظية         

  )):٢،٣(أنظر الشكل (المعلومات منه وتتضمن هذه  المنظومة المهارات التالية 

 : ووصفه التعرف على الشكلمهارة .١

  .عاد وطبيعة الشكل المعروضالقدرة على تحديد أب  

 :مهارة تحليل الشكل .٢

  .القدرة على رؤية العالقات في الشكل وتحديد خصائص تلك العالقات وتصنيفها  

 : ربط العالقات في الشكلمهارة .٣

القدرة على الربط بين عناصر العالقات في الـشكل وإيجـاد التوافقـات بينهـا                 

  .والمغالطات فيها

 :مهارة إدراك وتفسير الغموض .٤

  .القدرة على توضيح الفجوات والمغالطات في العالقات والتقريب بينها  

  :مهارة استخالص المعاني .٥

القدرة على استنتاج معاني جديدة والتوصل إلى مفاهيم ومبادئ علمية من خـالل               

الشكل المعروض مع مراعاة تضمن هذه الخطوة الخطـوات الـسابقة ، إذ أن هـذه                

  .خمس السابقةالخطوة هي محصلة الخطوات ال

  

  

  

  

  

  

  منظومة عمليات التفكير البصري): ٢(الشكل رقم 
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  مهارات التفكير البصري) : ٣(شكل رقم 

  :رق التفكير البصري ط .٨

  :بعد االطالع على الدراسات العلمية لكل من 
 )eg Gleick, 1987) , ( Cunningham, 1994) , (Klotz, 1994(,)Diezmann,1997(,)Furth 

and Wachs,1974(,)Wileman,1993 ( 

  :توصل الباحث إلى ثالث طرق  للتفكير البصري وهي 

  .التفكير من خالل األجسام من حولنا 

 .التفكير بالتخيل خالل قراءة كتاب 

 .التفكير بالكتابة أو بالرسم  

فالبشر غير فاقدي البصر عندهم كثير من المهارات المختلفة التي ترتبط باألنواع            

لثالثة للتفكير البصري ، فعلى سبيل المثال قد يكون المصور فعاالً في تمثيل رأيه علـى                ا

 عرض الشكل أو النموذج البصري

  ووصفهالتعرف على الشكل. ١

  الشكلتحليل. ٢

ربط العالقات. ٣  

تفسير الفجوات. ٤  

استخالص المعاني. ٥  
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شكل تخطيطي، بينما نجد أن الفنان أكثر قدرة على ترجمة ملخص يتخيله إلى نقاش يحمل               

  .المعنى على نحو رمزي، تتطلب تلك األمثلة التفاعل بين أنواع التفكير البصري الثالثة 

  :البصري  التفكير مميزات .٩

 .يحسن من نوعية التعلم ويسرع من التفاعل بين الطلبة •

 .يزيد من االلتزام بين الطلبة •

 .يدعم طرق جديدة لتبادل األفكار •

 .يسهل من إدارة الموقف التعليمي •

 .يساهم في حل القضايا العالقة بتوفير العديد من خيارات الحل لها •

 .يعمق التفكير وبناء منظورات جديدة •

 .ات حل المشكالت لدى الطلبةينمي مهار •

  :أدوات التفكير البصري .١٠

  :وهي  )Wileman, 1993(يمكن تمثيل الشكل البصري بثالثة أدوات 

 .الرموز  

 .الرسوم التخطيطية  

 . الصور  
  
  
  
  
  
  
 
الطريق األكثر دقة في االتصال ولكن في أغلب األحيان هي النوع الغـالي             : الصور   -

  .في الحصول عليهاوالمضيع للوقت واألكثر صعوبة 

مثلت بالكلمات فقط وهي األكثر شيوعاً واستعماالً في االتصال رغـم أنهـا             : الرموز -

 .تكون أكثر تجريداً

ويستخدمها الفنان التخطيطي لتصور األفكـار وتـصور الحـل          : الرسوم التخطيطية    -

المثالي وتشمل رسومات متعلقة بالصورة ورسومات متعلقـة بمفهـوم مـا ورسـوم              

 ))٥ (لأنظر الشك . (اعتباطية

 التفكير أدوات
 البصري

 الرسوم الرموز 
 التخطيطية

 الصور

أدوات التفكير البصري):٤(الشكل  
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فالرسومات المتعلقة بالصور تكون ذات اعتراضات سهلة التمييز لجسم أو فكـرة            

واستعمال هذه األشياء كصور ظليه يكتب عليها لمحة عن الجـسم بالتفـصيل باسـتخدام               

  .قصاصات مطبوعة أو بالحاسوب

 في أغلب األحيان    ديجدالتوالرسومات المتعلقة بالمفهوم تزيل نفس قدر التفصيل و       

  .سهل التمييز لجسم ما 

والرسومات االعتباطية رموز مجردة حملت في خيال مدرب كطريق ترى منـه            

العالقات بين األفكار وتسمى التخطيطات االعتباطية بالصور اللفظية التي تلخص األفكار           

بية الرئيسة لفقرة ما وتتضمن الرسومات االعتباطية أشكال هندسـية ومخططـات انـسيا            

  .الخ... وخرائط شبكة

  :الشكل البصري

الشكل البصري  صورة تخطيطية مكونة من المفاهيم واألفكار الرئيسة المـشتقة            

من أنماط تنظيم المحاضرة والكلمات الدليلة والعبارات والمفاهيم األكثر أهمية في الكتـب             

صري يمكـن أن  أو الحوارات وتعطي أفكار ثمينة إلى مستوى أهمية المحتوى، فالشكل الب        

 ألوان وكلمـات    – أشكال هندسية    – قصاصات   –صور  ( يستعمل تشكيلة من الرسومات     

).  أي تقنية رمزية  لتمثيل مفهـوم أو فكـرة            – خطوط   – صور ظلية    – أعداد   –دليلية  

  )).٦(أنظر الشكل (

 لإليجـاز مـن     الكلمات الدليلـة  : كما أننا نستخدم في الشكل البصري التخطيطي      

 ،  والخطـوط  األسـهم  للربط بين األفكار والمفاهيم باسـتخدام        لعقد الهندسية واالكلمات ، 

  ).Cyrs and Smith, 1990(. مدعما برسوم تخطيطية ورسوم تصويرية ورموز شفوية

  :استخدامات مكونات الشكل البصري التخطيطي

 الرسوم التخطيطية

 رسومات صوريه

 خارطة مفاهيم

 رسوم اعتباطية

الرسوم التخطيطية):٥(الشكل  
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إن الكلمات الدليلية والعبارات المضمنة فـي األشـكال الهندسـية ارتبطتـا              -

  .ألسهم لرؤية العالقات بين األفكار بالخطوط وا

أي خط بالرسم يدل على نوع العالقة أو االتصال ، حيث أن الخطوط يمكـن                -

  .أن تدل على أمثلة أيضا أو فكرة رئيسة 

 .تعني األسهم سبباً ، منتج ، نتيجة ، أو تؤدي إليها -

 .العقدة يمكن أن تحتوي الكلمات الدليلية أو العبارات  -

يوضح الكلمات الدليلة واألسهم والخطوط والعقد الهندسية) :٦(الشكل  

 الشكل البصري

 االحتفاظ

 الفهم

 عرض الرسم

 تنظيم المعلومات

يؤدي 
 إلى
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 :ي وتخطيط العقل التفكير البصر .١١

 بصرياً طورت أصالً في الستينات من قبل معلم إبداع العمل           رتقنية تخطيط األفكا  

)Tony Buzan ( طريق بصري أسرع في تلخيص األفكار على تكوين ، حيث كان يريد

بـدأ برمـز    والتـي ت  ،  " mindmapping"الورقة ، حيث أوجد تقنيته الرائدة المـسماة         

 الكلمـات    ثم وضع   يفكر في إبداع حل لها في مركز الصفحة،        تخطيطي من المشكلة التي   

 إلى البؤرة المركزية  بالخطوط ، باإلضافة إلى كلمـات           هاالدليلية لتمثيل األفكار ، وتوصل    

إلبـراز بعـض    ) الخ.. بيضاوية الشكل ، مربعة الشكل      ( يمكن أن توضع ضمن رموز      

  .األفكار ولتحفيز العقل التصاالت أخرى

ت كان االهتمام بتمثيل األفكار بصرياً ونما بثبات وتطور نحو التفكيـر            منذ الستينا 

بإبداع ، فلو نظرنا من حولنا نجد الرموز في كل مكان ، من إشارات في المطارات إلـى                  

  .أيقونات على شاشات الحاسوب ، نتصل فيما بيننا ليس فقط بالكلمات ،ولكن بالصور 

 :كيف يعمل التفكير البصري  .١٢

كير البصري على األشكال والرسومات والصور المعروضة في الموقف         يعتمد التف 

والعالقات الحقيقية المتضمنة فيها ، حيث تقع تلك األشكال والرسومات والصور بين يدي             

  .) Campbell,1995:180(المتعلم ويحاول أن يجد معنى للمضامين التي أمامه 

 في وسـط     بقوة  يتم  مكوناته قمبدأ التفكير البصري بسيط جداً وتطبي     وبالتالي فان   

فضل ،حيث يتم التفكير البـصري بمـساعدة  أدوات           ،مما يؤدي إلى تفكير أ     فعال   دينامي

طرق عرض مرنـة     بقدمة  وخططت لجعل التفكير الحالي واضح ، م       أشكال هندسية    تأخذ  

جديدة ويحقق أهـداف     تصورات  لدينا ينشطمما  تساعدنا للعمل بأفكارنا على نحو خالق ،        

لتفكير أفضل من خـالل اسـتخدام التخطيطـات، والمخططـات            ؤديتددة من قبل ،   مح

  .الخ .. االنسيابية ، والخطوط الزمنية ،والصور ،واألفالم ،والتصورات

عندما تقود سيارتك على طريق سريع وتفاجأ بإشارة قـف ذات الـشكل             : فمثالً  

اإلشارة وبالتالي حدث نـوع     واللون فإنك تتوقف تلقائياً ،رغم عدم كتابة كلمة توقف على           

  .من التبصر لديك من خالل الرسم 

في اجتماع لعديد من مدراء التنفيذ لشركة ما ، يحاول  كل شـخص              : مثال آخر   

التفكير في حالة تسويقية معقدة منطقياً ، بعد عدة ساعات من اإلحبـاط ، يعـرض أحـد                  
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، وحل عملي  ، فجأة يرتاح       األشخاص مخططاً انسيابياً على لوحة بيضاء ، يبين المشكلة          

  .الجميع ويسترخون 

  :إستراتيجية التفكير البصري  .١٣

طورت إستراتيجية التفكير البصري في الواليات المتحدة بـدءاً مـن منتـصف             

 Philip ومربـي الفـن   Abigail Housenالسبعينات من قبل العالم النفساني اإلدراكي 

Yenawine       تالف بـين نظـرات األشـخاص        من خالل بحثهم محاولة فهم درجات االخ

المتأثرين بقطعة فنية ذات معنى ، حيث بحثا فهم الدعوات التي جاءت للتطوير الجمـالي               

 Baldwin (1975), Arnheim (1969,1972), Loevinger (1976) منالمستندة على عمل كل 

and Bruner )(1973). Like Piaget (1926,1951) and Vygotsky (1962,1978(  التـي 

ت عن أنماط السلوك المالحظ في العالم والتي كانت كـل تفـسيراتها معتمـدة علـى                 بحث

  )Reilly JM, Ring J, Duke L,2005 : 2-250. (المالحظات

 وتشتمل اإلستراتيجية على سلسلة من اإلجراءات المنظوميـة ، ويركـز علـى             

معلمي القاعات  تطوير النظرة المركزة حول تعليم المتعلمين ويقدم برنامج محترف لتنمية           

  .الدراسية 

كما أن استراتيجيات التفكير البصري تستند على البحث التجريبي المعتمد علـى            

طرق التفكير لدى األفراد ويركز على تنمية قدراتهم في ترجمة اللغة البصرية التي يحملها            

  . .الشكل البصري إلى لغة لفظية مكتوبة أو منطوقة

ير البصري تطوير مهارات االتصال ومهارات      وتتضمن أهداف استراتيجيات التفك   

التفكير اإلبداعي والمنطقي واألكثر من ذلك أنه يكسب الطلبة الثقة في التعامل مع التعقيـد       

  . والغموض وتنوع اآلراء

حيث يشير الدليل المعرفي والدليل التجريبي المستند على أبحاث في إسـتراتيجية            

شكال البصرية قد تبنى التطوير اإلدراكي عموماً ،        التفكير البصري إلى أن التطوير في األ      

باإلضافة لذلك فإن إستراتيجية التفكير البصري التي تقدم للطلبـة فـي مواقـف مختلفـة              

تخدمهم عند تعرضهم لمواضيع أخرى ، كذلك المناقشات التي تتم عبر عمليـات التفكيـر       

التعامل مـع المجـاالت     البصري تعمل على تطوير أسلوب الطلبة في النقاش وتفيدهم في           

  .األخرى في المجتمع
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 Abigail Housen: (Abigail Housen,1992 :214-216)وصف نظرية  

 حيـث أن    تستخدم هذه النظرية لتنمية الممارسـة الجماليـة لقاعـة الـدروس،           

ستراتيجية التفكير البصري قاعدة للتطوير تـستخدم إلدارة المناقـشات واسـتراتيجيات            إل

 نموذج التطوير الذي يقع تحت مضلة التفكير البصري يتكون من خمسة            كما أن   األسئلة ، 

مراحل تطويرية ، كل مرحلة مميزة بالسلوك المثالي وبطرق التفكيـر وتنظـيم نظـرات     

يالحظ السمات البارزة في قطعة     والمشاركون في الحدث ، إجماال ينظر المشاهد بسرعة ،        

   .فنية مثالً ، وتجعل األشخاص يعملون بمجموعات

إن منهج استراتيجيات التفكير البصري وبرنامج المعلم التدريبي يصممان لـدعم           

  .ر المشاهدين الحديثين من كال الطلبة والمعلمونيالحاجات ويتبنيان نمو وتطو

  :Abigail Housenدور المعلم والطالب في ضوء إستراتيجية التفكير البصري  .١

 ويكمن دور المعلم فـي إلقـاء        تساعد األسئلة الكثيرة  في فحص الشكل البصري       

األسئلة وتسهيل المناقشات مع الطلبة، ويتفاعل مع أفكارهم واقتراحاتهم، ويـشارك فـي             

بينما الطلبـة يكـون     . تركيب المعاني باإلضافة إلى االستماع إلى وجهات النظر المتعددة        

بعـضهم  لديهم الوقت والفرصة للنظر بعناية وإعادة التفكير واستمراره، حيث يـسمعون ل           

 لبناء أفكار جديـدة ومـن ثـم       م ومقترحاته مالبعض ، ويخمنون سوية ، ويناقشون أفكاره      

  .مراجعة النتائج

  :Abigail Housen  إستراتيجية التفكير البصري عند فأهدا .٢

تنمية المهارات التقنية بين األشخاص من خالل الثقافات المتنوعة وفـي أوقـات              .١

  . المعنى من تشكيلة واسعة للفنوأماكن متنوعة لتوليد الثقة في بناء

 .تطوير قدرة المالحظة عند األشخاص .٢

تنمية المشاركة النشطة بين األفراد من خالل طرح األسئلة غير المحدودة والردود            .٣

 .المساعدة من المعلم

 .إحداث التفاعل بين الطلبة من خالل حل المشكالت بالعمل بالمجموعات .٤

 .تنمية التفكير اإلبداعي عند الطلبة .٥

 .تنمية مهارات االتصال مثل التعبير واإلصغاء لوجهات النظر وإدارة النقاش .٦

 .اكتساب مهارة النظرة الشاملة للموضوع ثم تجزيئه .٧

 .تنمية الحافز والفضول لدى المتعلمين للسعي نحو اكتساب المعلومات .٨
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  :عالقة إستراتيجية التفكير البصري بالنظريات التربوية .٣

لبصري تتضمن استراتيجيات تعليمية لكال من المعلمـون        إن إستراتيجية التفكير ا   

والطلبة التي أساسها االكتشاف النشط المركز حول المتعلمين، عند مراجعـة أهـداف             

إستراتيجية التفكير البصري السابقة نجدها مرتبطة باألفكـار االداركيـة والتربويـة            

راكيـب أساسـها    الحالية حيث تركز على التعلم النشط المركز حـول المتعلمـين وت           

 : االكتشاف متضمنة

استعمال األسئلة غير المحدودة وإعادة الصياغة وارتباط أفكار الطالب ذات  .١

 .العالقة من قبل المعلم بينما تسهل مناقشة المجموعة

خلق جو آمن للمناقشة التي فيها يشكل المعلم مواضع لفحص كل فكرة بشكل  .٢

 .نشيط ومالحظة كل فكرة

 الطلبة إلى القطعة الفنية أثناء المناقشة وتسهيل ذلك بإشارات إمعان النظر من قبل .٣

 .المعلم ولغة الجسم

 .مناقشة وتبني كل أفكار اآلخرين من خالل تناول المعلم لكل تعليق من قبل الطلبة .٤

 .تجربة كل اتصال وتبرير األفكار بإعطاء الدليل .٥

  :Abigail Housenكيف يبدأ الدرس حسب إستراتيجية  .٤

  :س بداية الدر  .أ 

في البداية نسمح للطلبة بفحص الرسم والتفكير به والمساهمة بالمالحظات واألفكـار            

  . سمات هذه العمليةاواالستماع لهم وبناء الفهم سوياً ، ثم نطلب منهم أن يذكرو

ثم أطلب من الطلبة االنتباه والتركيز بالرسم المعروض أمـامهم وأعطـيهم لحظـات              

  .دعوهم للكالمصامتة بالنظر إلى الرسم ، ثم ا

 :عرض األسئلة   . ب 

  :بعد فحص الطلبة للرسم أعرض عليهم السؤال التالي 

  ؟ المعروض عليكم ماذا رأيتم في الرسم

 بعض الطلبة يستطيعون االستجابة لهذا السؤال ، نستعمل االختالفات بينهم ، وعندما            

ات وصف  مالحظات ما بعد التعريف ذ    (يبدأ الطلبة بعرض مالحظاتهم  لتفسير الرسم        

ماذا رأيت في الرسم ممـا      ،نرد عليهم أوالً بإعادة صياغة ، وبعد ذلك اسأل          ) حرفي
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  ، يفهم بعض الطلبة  المقصود من السؤال ، فيبدؤون  بتغيير مـا                دعاك لقول ذلك ؟   

  .عبروا عنه 

لكي يبقى الطلبة متفاعلين ومشاركين في المالحظات نعرض ونكرر علـيهم الـسؤال         

  :التالي

  لك هل بإمكانك أن تجد مالحظات أخرى ؟ما عدا ذ

  :نركز على االختالفات المفيدة بين مالحظات الطلبة ثم 

 : الطلبة مالحظاتنرد على   . ج 

  .استمع بعناية إلى كل ما يقال من الطلبة وتأكد بأنك تفهمه بدقة •

 .أشر إلى كل ما يذكر من خالل الرسم ليكون كل شيء دقيق  •

 .ه لزيادة الحماسة والمشاركة لدى الطلبةاستعمل لغة الجسم وتعابير الوج •

اعد صياغة كل المالحظات بتغير التعبير وليس المعنى مما يؤدي إلى بناء الجمل              •

 .في شكلها الصحيح وإثرائها بالمفردات  المناسبة

اقبل كل تعليق سمعي وتذكر أن هذه العملية تؤكد على نمط مفيد للتفكير ، ولـيس        •

الطلبة يتعلمون إبداء المالحظات المفصلة والترتيـب       األجوبة الصحيحة واعلم أن     

 .لما يعرفونه وان وضع أفكارهم يؤدي إلى النمو حتى عندما يرتكبون األخطاء

اربط اإلجابة بالعالقة حتى ولو كان هناك بعض الخالفات وأنظر كيـف يطـور               •

الطلبة تفكيرهم، وكيف أن بعض المالحظات واألفكار تحفز اآلخرين وكـم هـذه             

 .راء تتغير وتبنىاآل

 :انتهاء الدرس   .د 

  .أشكر الطلبة على مشاركتهم  •

 .أخبرهم أنك استمتعت بالعمل معهم  •

شجعهم على التفكير بالنظر لما له من عمليات غير محدودة مستمرة ، تفيـد فـي          •

 .استخالص النتائج وتنمي مهارات المحادثة لديهم

  :ري تطلب من الطالب عمل التالي نفهم من السابق أن إستراتيجية التفكير البص/ خالصة 

 .يأخذ نظرة صامتة في الشكل المعان التفكير .١

  .توضيح العالقات بين العناصر المختلفة في الخريطة .٢

 .معزولة إلى قطع من المعلومات ذات المعنىالمفاهيم اليحول  .٣
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 .يركب المعلومات إلى الجمل التي يمكن أن تدمج إلى الخالصة .٤

  :فكير البصري تكنولوجيا المعلومات والت .١٤

تكنولوجيا االتصاالت والتقنيات تساعد الناس في االتصال بالكثير مـن المواقـع            

المختلفة على مدى شاسع وتمكنهم من االشتراك في الصور البصرية والرسومات و أيضاً             

 ، ففي غرب أستراليا تستعمل مـؤتمرات  )Mason, 1994(االتصال بالصوت والنص معاً 

المسموعة لالتصال بالمتعلمين في المناطق البعيدة لتسليمهم المنهـاج         الفيديو والمؤتمرات   

ويوجد أيضاً قاعات مزودة بحاسبات الماكنتوش المدعمة بالبرامج االلكترونية المناسـبة           .

مكنت الطلبة من إنشاء الرسومات وتبادلها فيما بينهم باالتصال بالمواقع البعيدة األخـرى             

 ,Burge & Roberts نموذج للتعلـيم  " الدروس الممتدة قاعات "وسميت هذه القاعات بـ 

1993; McLoughlin et al, 1997 :9-15).(  
نالحظ أن االتصال من خالل تلك القاعات الدراسية يوسع العملية التعليميـة التربويـة              

ويحسن النمط البصري والحسي بين الطلبة الذين يدرسون المنهج عبر التراسل ، إحـدى              

ات أن الحاسوب يمكن أن يوفر الرسومات والصور المناسبة مما يدعم           خصائص هذه القاع  

  :تفاعلية التعلم من خالل

  .توفير تغذية راجعة فورية للمتعلمين  

 .توفير المحاكاة البصرية 

 .المرونة في التعامل مع صفحات الحاسوب 

 .المشاركة في القراءة والكتابة  

 .حفظ المعلومات وأيضاً إمكانية طباعتها 

سى أن تقنية المعلومات يمكن أن تزود الطلبة بتشكيلة واسعة من المعلومـات       ال نن 

من أي مصدر يمكن تحديده وقادرة على تمثيل تلك المعلومات في أي شكل كان من نص                

أو صورة أو صوت أو الجمع بينهم ، كما أن تلك التقنيات تساعد المعلمون فـي متابعـة                  

لى طبيعة الصلة بين عقد المعلومات ، فـالمنهج         المتعلمين ليس فقط على المعلومات بل ع      

ـ       " قابلية تقنية المعلومات    "الوطني في انجلترا يدرس       ةبدالً من دراسـة مهـارات بالتقني

كما أن القابلية الستعمال التقنية بشكل مالئم في حل المشاكل يمتد إلـى مـا بعـد                 .الجديدة

  )DfE, 1995(.استمالك المهارات إلى فهم السياق والغرض من طلبها
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كما أن عملية بناء وتصميم خريطة المفاهيم بشكل ثقافي يعكس الصرامة على تلك             

الخريطة، حيث أننا نعمل لتوضيح عمل ملموس لرؤيتنا من بعض المجـال التـصوري ،       

فنرتكب األخطاء في بعض األحيان أو نغير رأينا ، فإذا استعملنا ورقة وقلم رصـاص ،                

خارجي ، ولكن عند تصميم تخطيط لمفهوم ما        ال أو الخدش    هذا يمكن أن يؤدي إلى المحو     

معتمد على الحاسوب يصبح التخطيط أداة طيعة أمام مصممها وأمام الطلبة وأمام الكتاب ،              

حيث أن المفهوم المخطط الكترونياً يسهل عملية التفكير البصري لهـذا الـشكل الممثـل               

 كما أن التخطـيط المعتمـد علـى         للمعرفة، ويجعله أكثر سهولة للوصول وأقل إحباطا ،       

الحاسوب يثير عملية التعبير البصري ويحسن مهارة قراءة الـصور ، وال ننـسى بـأن                

الحاسوب يسمح لنا بمعالجة وتصحيح األخطاء وإضـافة التعـديالت والتغييـرات علـى              

  .الخريطة لما نسب له من مرونة 

علمـين ، علـى سـبيل      كما أن الحاسوب أداة قوية يتكامل مع الطرق المختلفة للم         

تخطيط المفهوم " يصف العملية  المسماة )(Anderson-Inman and Zeitz,1993 :6-8المثال

الذي استعمل فيه المعلمـين والطلبـة تخطـيط مفهـوم الكترونـي             " المشكل بالحاسوب 

كإستراتيجية لتركيب المعلومات من األنواع المختلفة من األنشطة واستكشاف التغيير فـي            

  .الفصل الواحدفهم طلبة 

 قد استعملوا مفهومـا  )Fisher et al,1990 :347-352(كما نجد فيشر وزمالءه 

معتمد على الحاسوب خطط على مستوى الكلية لتطبيق النظرية البنائية فـي تعلـيم علـم              

  .األحياء 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 37 

  البعد الثاني

  والوسائط المتعددةتكنولوجيا الحاسوب  في التعليم 

  

 : الجاسوب في التعليمتكنولوجيا: أوالً

 :مفهوم الحاسوب في التعليم  .١

معظم التوجهات التربوية المعاصرة تدعو إلى كثير من االتجاهات ومنها تزايد 

 واستخدام التقنيات  ،االهتمام بدمج الوسائل التعليمية المعتمدة على الحاسوب في التعليم

راضي ،مما دعانا للحرص على التفاعلية المتقدمة مثل الوسائط المتعددة والواقع االفت

 ، ولكن  في العملية التعليميةاالحاسوب في التعليم ومدى االستفادة منهدراسة تكنولوجيا 

 إلكترونينظام "   :أنه به حيث يمكن تعريفقبل ذلك سنتعرف على مفهوم الحاسوب

دقة متناهية  ويتميز بسرعة عالية جداً وواألوامرلمعالجة البيانات وفقاً لمجموعة التعليمات 

منصور ، وأبو " ( النتائج المطلوبة إلىيمكنها قبول البيانات وتخزينها ومعالجتها للوصول 

جهاز إلكتروني صنع  ) " ١١ :١٩٩٣ ، Sohaieb( كما يعرفه ،  )١٩٨٨النور ، 

  "لخدمة اإلنسان في كافة الميادين 

لة ولكنه يتضح من تعريف الحاسوب السابق أن الحاسوب ليس مجرد جهاز أو آ

 . يتكون من مجموعة من األجهزة ومجموعة من التعليمات المخزنة ،نظام متكامل

ومدخالت هذا النظام بيانات أو معطيات يقوم الحاسوب بمعالجتها أو تخزينها أو كليهما ، 

وال يتم ذلك كله بمعزل عن اإلنسان ولكنه يتم  . أما مخرجاته فهي المعلومات أو النتائج

 وبناء على توظيفه للحاسوب يكون   ، وتخطيطه ،وإشرافه ،  وتحت إدارته ،بإيعاز منه

  .الخ … تارة أخرى في التجارة أو الطب والحاسوب تارة في التعليم ، 
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جهاز حاسوب مثله كمثل أجهزة " ويمكن تعريف الحاسوب في التعليم  بأنه 

سي وإنما يميزه عنها نوع ه األساتركيبأنه ال يختلف عنها في إال الحاسوب األخرى 

القدس المفتوحة ،  ( "البرمجيات التي يستخدمها مما يجعله أداة طيعة في يد المعلم أو المتعلم 

٧ : ١٩٩٨( .  
   ) :الحاسوب في التعليم (   أن المقصود من نرىمن ذلك

 الحاسوب العالية في وإمكاناتاالستفادة من قدرات أنه عملية منظمة تهدف إلى 

  .وانبها من أجل تحقيق تعليم أفضل التعليمية بجميع جالعملية 

وفي الوقت الذي ال يزال  الجدل فيه قائماً بين العاملين في التربية والتعليم في 

 التقليدية ، يقوم بأشكالهاكافة أقطار الوطن العربي حول فاعلية استخدام التقنيات التربوية 

وسيلة ، أو مية إدخال الحاسوب ، مادة  حول حتليسالجدل والنقاش في الدول المتقدمة 

 المدارس والمعاهد والجامعات ، بل حول أفضل السبل الستعماله وتوظيفه في سياق إلى

-Friedman, 1984 : 122( الرئيسنظام تربوي تعليمي جديد يؤدي فيه الحاسوب الدور 

125 (.  
ن جوانب وقد تم استثمار الحاسوب فعليا من زوايا عديدة، في تطوير كثير م

العملية التعليمية التعلمية وتسهيل العديد من مهامها وبالذات في المناهج والوحدات 

وهي " اإلنترنت"التعليمية، ومن أحدث ما تم استخدامه في مجال الحاسوب، ما يسمى بـ 

  ). ٣٧ ، ٢٠٠٤عفانة، والخزندار، ( ب بشبكة واحدةالحواسيالمنظومة التي تربط مجموعة من 

 :حاسوب في التعليم مميزات ال .٢

أداة تعليمية في تأكيد االتجاهات التربوية الحديثة باعتباره يبرز دور الحاسوب 

)  Novak & Gwin, 1984(على التعلم الذاتي وتعلم كيفية زيادة مسؤولية الفرد عن تعلمه 

اته ، هذا باإلضافة  إلى تزايد الحاجة إلى تفريد التعليم ليتماشى مع قدرات الفرد واحتياج

 هائلة إمكاناتومراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين ، نظراً لما يتمتع به الحاسوب من 

ميزات تقنيات التعليم المختلفة باإلضافة إلى إمكانية ممتكاملة تجمع بين أكثر من ميزة من 

مباشر مع التفاعل البرمجة المحتوى التعليمي بصورة متتابعة سيكولوجياً ومنطقياً وتوفير 

-١٤٤: ١٩٨٥القال،(  الخصوصيلمتعلم مما يجعل دور الحاسوب أقرب إلى دور المعلم ا

١٥٥(  
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 :مميزات تخص المادة 

تنفيذ العديد من التجارب الصعبة من خالل برامج المحاكاة مثل تجارب تعليم  

الطيران التي تكون مكلفة ويكون فيها خطر على المتعلم وكذلك التجارب 

  .لنووية الكيميائية والذرية وا

تقريب المفاهيم النظرية المجردة ، وخاصة المفاهيم التي تتعلق بالتحليل والتفكير  

  .الخ .. الرياضي والمنطقي مثل توضيح مفهوم الذرة والنواة والفلك 

قدرتها على إيجاد بيئات فكرية تحفز المتعلم على استكشاف موضوعات ليست  

 قاع المحيط أو الكواكب موجودة ضمن المقررات الدراسية ، مثل تصوير

  .الشمسية في دورتها 

 من المركز الرئيس للمعلومات إلى أماكن هاالقدرة على توصيل المعلومات أو نقل 

 التي اإلنترنتأخرى من خالل خدمة الشبكات حيث يتصل الجهاز مثالً بشبكة 

  .يمكن من خاللها تراسل وتبادل المعلومات 

خرى ، إذ يمكن تكرار عرض المعلومات تكرار تقديم المعلومات مرة تلو األ 

  .للمتعلم وبصور مختلفة وبأساليب ووسائط مختلفة تساعد على التعلم 

  )الوسائط المتعددة .( يوفر األلوان والموسيقى والصور المتحركة  

  .يعرض المادة العلمية بشكل منظم ومقنن  

  . لألسئلة بأشكالها المختلفة اًيستخدم بنك 

   لكثير من المعلومات المتنوعة والمفيدة في كافة المجاالتاًيعتبر الحاسوب مخزن 

 :مميزات تخص المتعلم 

برامج التمرين والممارسة  من خالل مساعدة الطالب على حفظ معاني الكلمات 

 النشاط المتبادل بين  فيها حيث يتوفرهذا المجالأثبتت فعالية واضحة في التي 

متعلم االحراجات والقلق من نظرة جنب الت كما الحاسوبيالمتعلم والبرنامج 

  . زمالئه له فهو يكرر عملية التمرين مع زيادة التمرس حتى يتمكن من التعلم 

أثبتت فعالية كبيرة فقد األلعاب التعليمية من خالل مساعدة المعوقين عضلياً وذهنياً  

ة ، لما توفره من عنصر التشويق مضافاً إليه دافعية المتعلم ، ولما توفره من قو

  ).٩٨ :١٩٨٧الجابري، ( إلدراكي والوجداني للمتعلم ااإلحساس والمالحظة للمجالين 
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يتيح الحاسوب للطالب اللحاق بالبرنامج دون صعوبات كبيرة ودون أخطاء ،  

حيث يسير التعلم في البرنامج التعليمي في خطوات متسلسلة منظمة حسب سرعة 

  .المتعلم

بع التكيف مع قدرات الطالب ، حيث ال يشعر يتميز التعليم بمساعدة الحاسوب بطا 

  . استيعابه ءالمتعلم بالخجل بسبب بط

تنمية المهارات العقلية عند الطلبة من خالل برامج حل المشكالت وبرامج األلعاب  

  .التعليمية

المتعلم في إن يمكن للمتعلم استخدام الحاسوب في الزمان والمكان المناسب ،حيث  

 تخدام الحاسوب ومراجعة برامجه التعليمية حيث تكون شاء يستطيع اسيأي وقت 
  .األقراص المرنة وأقراص الليزرمخزنة في وسائط التخزين مثل  

يسمح بالتعلم الذاتي حسب السرعة الذاتية والقدرات الخاصة بالمتعلمين أي يراعي  

  .الفروق الفردية بين المتعلمين 

  .مكاناتهموإ هميتعامل مع كافة مستويات المتعلمين وقدرات 

 فكرة إلىيعطي المتعلم الفرصة الكافية لتعلم أي فكرة والتمكن منها قبل االنتقال  

  . للذات إيجابياً اًا يزيد ثقة المتعلم بنفسه ، وينمي مفهومأخرى مم

يثير الحماس والتشويق والرغبة لدى المتعلم ، حيث تعتبر البرامج التعليمية  

 مثل المرونة  لدى المتعلم التشويقيرث احتوت على صفات وعناصر تإذامشوقة 

  .واستخدام الصوت والحركة واأللوان المناسبة 

  . والتحليل الرياضي لدى المتعلمين االستنتاجييساهم في تنمية التفكير  

،فال أثناء التدريب دون مالحظة من أحد يوفر الحاسوب الراحة النفسية للطالب  

اء اإلجابة، أو إذا حصل على يشعر بالحرج ،أو الخجل، إذا أخطأ في إعط

  .عالمات متدنية ، أو إذا عرف نقاط ضعفه 

ب ويوفر بيئة تعليمية ذات اتجاهين ، بمعنى أنه عندما يستجيب المتعلم فإن الحاس 

يم استجابة المتعلم هذه ويقوم بإعطاء معلومات محددة تتعلق باستجابتهقو .  

معدل تعلمه، ويسمى هذا بالمواءمة يستطيع المتعلم أن يتعلم على الحاسب وفقاً ل 

  . الزمنية
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للحاسوب القدرة على تربية جيل من الشباب قادر على القيام بالوظائف التحليلية  

وحل المسائل الصعبة المتضمنة معلومات مهمة بطريقة أفضل من األجيال 

السابقة، بسبب تلقيهم في سن مبكرة وبصورة مستمرة مفاهيم وأدوات معينة لحل 

 .)Backer,1984(ئل بمساعدة الحاسوبالمسا
 :مميزات تخص المعلم 

استخدام المعلم للحاسوب في التمرين والتدريب يوفر له الوقت الذي يمكنه من بذل  

مزيد من األنشطة الصفية األخرى ورعاية الطالب المتفوقين، وفضالً عن الذين 

 .لديهم صعوبات تعلم
انات المهمة عن الطالب وتقويمهم يساعد الحاسوب المعلم على االحتفاظ بالبي 

 .ومدى تقدمهم في عملية التعلم 
 .يزيد الحاسوب من سيطرة المعلم على الموقف التعليمي 
يمكِّن الحاسوب المعلم من التحكم في معدل تعلم الطالب وتوجيه األنشطة الصفية  

 .نحو تحقيق األهداف التعليمية
حه ،وطرق تدريسه بما يتالءم مع يمكِّن الحاسوب المعلم من تعديل أساليب شر 

 .مستويات الطالب 
يمكِّن الحاسوب المعلم من تقديم أكبر قدر من المعلومات في أقل وقت ممكن كما  

 .يمكنه من معالجة نواحي القصور في العملية التعليمية 
يوفر الحاسوب للمعلم الفرصة لمعالجة القصور في معلوماته لتحسين مهاراته  

 .وتعديلها
  :دامات الحاسوب في التعليم استخ .٣

ومن أكثر هذه تعددت المصطلحات لوصف كيفية استعمال الحاسوب في التعليم ، 

عمومية وقدماً وذيوعاً مصطلح التعليم بمساعدة الحاسوب ، وكان من بين التعريفات 

: المصطلحات التي ظهرت في األدب التربوي المتصل باستخدام الحاسوب التعليمي

 المدار بالحاسوب ومصطلح التعليم القائم على الحاسوب ومصطلح التعلم مصطلح التعليم

وعلى الرغم من بعض . القائم على الحاسوب الذي يشيع في الدراسات األوروبية 

االختالفات بين هذه المصطلحات ، يشير مصطلح التعليم المدار بالحاسوب مثالً بصورة 

 التعليمية التنظيمية األعمال المعلم في أوعامة ، إلى استخدام الحاسوب لمساعدة المدير 
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 ، إال أنها تشترك جميعا في التركيز على استعمال الحاسوب في العملية التعليمية واإلدارية

  .) ٢٥٧ : ٢٠٠٠سالمة ، (التعلمية 

  : التاليعلى النحو يمكن تصنيف االستفادة من الحاسوب ما ذكر سابقاًوبناء على 

  : عملية التعليمية استخدامات الحاسوب في ال  - أ

   :الحاسوب هدف تعليمي -١- أ
 مع بيئته وواقعه فإن اإلعداد  ليتالءم التعليم إعداد الفرد أهدافلما كان من 

يتطلب إعداد الفرد ليكون قادراً ) مجتمع التقنيات الجديدة للمعلومات ( للمجتمع المستقبلي 

وخصائصها وأشكالها  أنواعها تعلى التفاعل والتعامل مع نظم الحاسوب مهما اختلف

وسيكون الجهل بأساسيات المعلوماتية ، ووظائفها والسيطرة عليها في شتى مجاالت الحياة 

عائقاً كبيراً يقف في وجه الحصول على عمل ما مستقبالً في مختلف المؤسسات واإلدارات 

  ).١٤٢ :١٩٩٨المفتوحة ، (العامة والخاصة 

بمحو األمية الحاسوبية في مجتمعنا من م االهتما كان ال بد من األمروأمام هذا 

 – األساسية الدنيا(  مادة الحاسوب في المنهاج في عدة مراحل تعليمية دخالل اعتما

 من أهداف العملية التعليمية اً، وبالتالي أصبح الحاسوب هدف ) ةثانويال – األساسية العليا

  .التعلمية 

  :حاسوب كهدف تعليمي هي ل ا أهم أدوارأن )٢٤١ :٢٠٠٢البغدادي ، ( حيث يرى

  .تعلم المتعلمين لثقافة الحاسوب  

  .معالجة البيانات وتحليلها  

  .التعامل مع البرامج التعليمية المحمولة على الذاكرة 

  .تنوير كافة المتعلمين بتكنولوجيا الحاسوب  

  :ويمكن إيجاز أهم األهداف من وراء اعتماد الحاسوب كمادة تعليمية 

 إعدادا وإعدادهملوماتية في التعليم لتنمية مهارات المتعلمين استخدام تقنية المع 

  .جيداً لالستفادة منها في خدمة المجتمع 

تحسين مستوى المعلمين في توظيف تقنية المعلوماتية في كافة األنشطة  

  .التعليمية

 والمعلمينتوفير المناخ التعليمي بمحتواه العلمي المالئم الحتياجات المتعلمين  

  .مصادر التعلم المتنوعة وتوفير 
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 جيل المستقبل جيل يحسن االستفادة إلعدادتحسين العملية التعليمية التعلمية  

  .من تقنية المعلوماتية 

  .المساهمة في توفير نواة صناعة تقنية المعلوماتية لخدمة المجتمع  

تكثيف التوعية الشاملة بأهمية توظيف تقنية المعلوماتية في التعليم ونشر  

 .فة بتقنية المعلومات بين أفراد المجتمع المعر
  : الحاسب وسيلة تعليمية -٢- أ

 ضرورة إعادة النظر في أساليب التدريس التقليدية واألخذ "ةالخوالد"يرى 

 ١٩٨٩الخوالدة ( باألساليب الحديثة التي تثير الدافعية والفهم واالستقصاء في التعلم الذاتي

حاسوب في التعليم الجامعي كوسيلة تعليمية جديدة إدخال الومن هذه األساليب الحديثة ). ٧:

لما يتميز به من كفاءة عالية وفرها للنظام التعليمي للتغلب على مشكالته وتطوير أساليبه 

 وأهمية في  فعاالًا له دوركما أن، ) ٩٨: ١٩٩٠العيسي،(للحصول على نتائج تعليمية متقدمة

  ).٢٣: ١٩٩٨د، وحم(تنمية المهارات العقلية والعمل اإلبداعي

 أن هذا االتجاه ، ) Gokhale ،1996 46-36,( المذكور في  "لويتنر"كما يرى 

 الجامعة ولديهم إلىالذين يأتون ،  غير مناسب لطلبة الجامعة الجامعيالتقليدي في التدريس

 هذه الحالة للطالب أن يتحمل فيمهارات حية وقدرة على التفكير والمناقشة وأن األفضل 

 المتعلم هي طريقة إلى تعلمه وأن الطريقة المناسبة لنقل المسؤولية من المعلم مسؤولية

  ).guided discovery( التعلم باالكتشاف الموجه

ويعتبر استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية هو  االستخدام األكثر شيوعاً وانتشاراً 

 Computer Assisted Instructionويشار إليه عادة بعبارة التعليم بمساعدة الحاسب 

CAI بالتدريج خطوة - المبادئ والنظريات -، حيث يمكن للحاسوب أن يقدم الدرس 

بخطوة وأن يوفر تمارين تطبيقية على هذه المبادئ والنظريات ، ويختبر مدى استيعاب 

  . الدارس ويعطي تغذية راجعة مباشرة وتعليمات معتمدة على استجابة المتعلم

لمية والتمارين حسب مستوى تقدم المتعلم ويقدم له كما أنه يعرض المادة الع

 ويمكن للطالب أن يأخذ الوقت الذي يالئمه الستيعاب الموضوع ،  ،المساعدة عند تعثره

ويكرره كما يحتاج ويتمرن عليه بالقدر الذي يناسبه ، بمساعدة معلم آلي صبور ال يكل ، 

أدائه وهو بذلك متابعة لمتعلم ووهو الحاسوب ، كما يساعد الحاسب المعلم في متابعة ا

وال ننسى أن . يريح المعلم من التدريبات الروتينية ويوفر وقته ألمور أكثر تعقيداً
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الحاسوب يوفر الصوت والموسيقى والصور الملونة الدقيقة التي تسمح بتفاعل كبير بين 

  . الدارس والحاسوب تاركة في ذهن المتعلم أثراً قوياً للتعلم 

 القائمين على أمور العملية التعليمية أن ثورة المعلومات والثورة وإدراكاً من

التكنولوجية في التعليم هي إحدى سمات العصر ، وأن الحاسوب هو الوسيلة أو األداة لهذه 

لهذا أصبح استخدام الحاسوب في التعليم ، الثورة باإلضافة إلى وسائل االتصال األخرى 

  ) . ١٦١-١٤٦ : ١٩٩٦المناعي ، (في عملية التعليم والتعلم نوعاً من أنواع التجديد التربوي 

  : ويمكن تصنيف التدريس بمساعدة الحاسوب إلى المجاالت التالية

  :التدريس الخاص التفاعلي  

 ومتدرج للموضوعات التي  وافتبدأ بعض البرامج التعليمية بتقديم شرحٍ

وهذا .  يحاول البرنامج تحقيقهايشتمل عليها الدرس والمرتبطة باألهداف التعليمية التي

الموقف يشبه إلى حد ما األسلوب المعتاد الذي يتبعه مدرس الفصل في شرح موضوع 

  . جديد

يعتمد هذا النوع من البرامج على إنتاج مادة تعليمية محوسبة للطالب يستطيع 

برامج تعلمها ذاتياً ، من دون مساعدة أو وجود المعلم ، إذ يتم تصميم هذا النوع من ال

التعليمية بطريقة يسهل على المتعلم تتبعها ، من حيث عرض عنوان الدرس ، وتقديم 

األهداف ثم عرض المادة التعليمية على شكل وحدات يسهل تعلمها وبعض األمثلة 

التوضيحية والتطبيقية للمادة المعروضة ، ويتبع كل وحدة أسئلة ويقوم الحاسوب بدور 

متعلم مع اإلجابة المخزنة فيه ، ويعطي تغذية راجعة فورية المعلم ، إذ يقارن إجابة ال

للطالب ويمكن من خالل هذه البرامج تعلم المصطلحات والمفاهيم والمهارات، ويسير 

المتعلم في الدرس حسب قدرته وسرعته الذاتية ويمكن استخدام هذا النوع من البرامج 

 التعلم ومناسبتها أيضاً بطيئيلفئة لمختلف المراحل التعليمية ، باإلضافة إلى مناسبتها 

  ) . ٢٠ :٢٠٠٢، النجار وآخرون(لجميع المهتمين بتحصيل الثقافة 

  :)٢٥٦ : ٢٠٠٠،سالمة( المتفاعل ما يليالخصوصيومن فوائد التدريس 

ن التعليم يقوم على أساس فردي ، حيث يشعر المتعلم بأن الشرح موجه له بصفة إ 

  . خاصة
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 يحتاج إليه في قراءة المعلومات المعروضة على الشاشة ، يأخذ المتعلم الوقت الذي 

 ويشملن يجيب عن األسئلة المطروحة أوقد تتاح له فرصة التفاعل مع البرنامج ب

  . الشرح على أمثلة توضيحية مدعمة بالرسم والصوت وتحريك بعض أجزاء الرسم

المعلومات  المتعلم هو المتحكم الوحيد في سرعة عرض المعلومات ، وعادة تعرض  

  . بكميات صغيرة على الشاشة حتى ال يتشتت ذهن المتعلم في الشاشة المزدحمة

 . تعرض المادة بشكل منظم ومقنن  

  .) ٥٣ :٢٠٠٠صالح ، ( تشجيع التفكير االبتكاري لدى المتعلمين  

ويعد أسلوب التدريس الخاص المقدم بالحاسوب عامالً هاماً في حل مشكلة 

 من خالل التغذية الراجعة ، فالتغذية الراجعة وذلكالمتعلمين الصعوبات التي تواجه 

الفورية ال تدل فقط على ما إذا كانت استجابات الطالب صحيحة أم خاطئة ولكنها تقدم 

مساعدة تعليمية خاصة لمساعدة الطالب على فهم وتصحيح أخطائهم باستخدام تمرينات 

التقليدية مثل ملل المعلم السريع وعدم كما أنه يتالشى عيوب الحصة التدريسية . إضافية 

رغبته في تكرار المعلومات ، وفي هذه البرامج يتم عرض المعلومات بطريقة أكثر 

مرونة وأسهل تداوالً وأقل تكلفة كما أنه يعلى المشكالت الطالبية مثل اإلحجام عن ىقض 

  . ) ٢١١  :٢٠٠٢زيتون ، ( المشاركة ، والقلق والخوف من المعلم أثناء الحصة 

  :التمرين والممارسة  

م به ، و نعني بها ضمناً أن سلَّإن أهمية التمرين والممارسة في التعلم أمر م

المتعلم يتلقى تغذية راجعة تخبره بصحة أو خطأ حل المسألة ، فالتغذية المرتدة تكون 

ه الحالة صعبة جداً للمعلم إذا كان المطلوب من المتعلم حل كم كبير من التمارين، وفي هذ

يعد مصمم البرنامج كمية كبيرة من التمارين ذات نوع معين ومواصفات تحقق الهدف 

 باإلضافة إلى ذلك يسجل الحاسب مستوى أداء المتعلم ويحدد وقت  ،التعليمي من البرنامج

  . )٣٣٢: ١٩٩٨الحيلة،(وصوله إلى مستوى األداء المقبول

رشاد المتعلم حتى يصل إلى حل إن أهمية التغذية الراجعة ودورها يكمن في إ

أما التمرين والممارسة فهما يعطيان فرصة للمتعلم للتعامل عن قرب . المسألة أو التمرين 

  . مع الحقائق والمصطلحات الفنية ، حتى تثبت هذه المعلومات والحقائق

وتكون برامج التمرين والممارسة مفيدة إلى حد كبير في المواقف التي يحتاج فيها 

لمين إلى ممارسة إضافية لتطوير مهارة معينة ، وذلك خاصة عندما ال يكون لدى المتع
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وهذه البرامج تثير المتعلمين . المعلم الوقت الكافي للعمل مع المتعلمين بشكل فردي 

متابعة الممارسة ألنها تعطي المتعلم فرصة لعمل شيء مختلف عن أسلوب العمل الكتابي ل

  ).٦٧ :٢٠٠٠ ،صالح(يكون قوياً في التمرين والممارسة ولذا فإن أثرها . التقليدي 

باإلضافة لهذا ، فإن برامج التمرين والممارسة تقدم لنا الكثير من األسئلة المتنوعة 

ذات األشكال المختلفة ، وفي الغالب يفسح الحاسوب للمتدرب الفرصة للقيام بعدة 

برنامج من هذه البرامج محاوالت قبل أن يعطيه اإلجابة الصحيحة ، وعادة فإن كل 

التعليمية يحتوي على مستويات مختلفة من الصعوبة ، وتقدم هذه البرامج التغذية الراجعة 

الفورية للمتعلم ، سواء اإليجابية أو السلبية ، باإلضافة إلى التعزيز عند كل إجابة صحيحة 
  ).٣٣٢ : ١٩٩٨الحيلة ،(

إسماعيل ، (،)٢١٠-٢٠٩ : ٢٠٠٢زيتون ،(  وتتميز البرمجيات الجيدة في هذا النمط بالتالي

٦٩ : ٢٠٠١( :  

  .اإلثارة والجاذبية عن طريق األلوان واألصوات 

  .االهتمام بأساليب التغذية الراجعة  

  .توفير إجراءات التعلم لإلتقان  

  .توفر أساليب متطورة لتحليل أخطاء المتعلم 

  .تزيد من تفاعل المتعلم مع المادة التعليمية 

  .ليمية للطالب لممارسة األفكار التعليمية الجيدةتوفر فرصة تع 

  .ذات كفاءة عالية في تعليم الطالب منخفضي التحصيل بأنها  

ال " االختيار من متعدد"ومن أهم عيوب هذه البرامج أنها تعتمد على اختبارات 

درة  التي ينشئونها بأنفسهم ، وبذلك فإن هذه البرامج لها قينعلى استقبال استجابات المتعلم

  ).٣١ :١٩٩٧صادق ، ومحمود ، (  المتعلم ءمحدودة على تقويم أدا

  :  محاكياً بوالحاس 

لظواهر الطبيعية واالجتماعية ويساعد على ا  تحاكين نماذجب كمحاك يكووالحاس

وينمي مهارات حل المسائل وذلك بالسماح للمتعلم . تفهم العالقات بين أجزاء النموذج

وهنا . ومشاهدة التأثيرات على بقية النموذج، وذج الممثل للواقع بالتعامل مع أجزاء النم

  . يصبح دور المعلم مساعداً وتكميلياً
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وعادة تتم نمذجة أو محاكاة بعض المواقف أو المشكالت التي ال يمكن التعامل بها 

أو تنفيذها في الواقع أو في الفصل الدراسي بسبب الزمن أو التعقيد أو الصعوبة أو 

وعندما يتم عمل نموذج على الحاسوب لمشكلة ما .  إلى غير ذلك من األسباب الخطورة

فإنه يمكن دراستها وتحليلها تحت ظروف ومتغيرات مختلفة لمعرفة ما يصاحب ذلك من 

نتائج وبدون خوف من هذه النتائج أو تكلفتها المادية والمعنوية ، أي أن المتعلم يدرس 

  .)٦٥ :٢٠٠٢الموسى، ( القرارات بدون خوف أو خجل المشكلة على الحاسوب ويتخذ حولها

وقد تتناول برامج المحاكاة موضوعات تتعلق بمشكالت إدارية تجارية وتجارب 

مخبرية في العلوم الطبيعية وفي حاالت أخرى فان المتعلم يقوم بمعالجة مسائل رياضية 

 إلنتاج مصنع مع مالحظة التأثير الناتج عن تغيير بعض المتغيرات ، من ذلك ، ضبط

الطاقة النووية وتعتبر المحاكاة المتعلقة بالتنبؤ بأحوال الطقس من األمثلة  الجيدة على هذا 

  ).٤١: ١٩٩٣،الخطيب( .النوع من الحوسبة

وهنالك نوع من برامج المحاكاة التي ال تتضمن أية أهداف محددة ، ويتوقف 

ضها ال يقوم بتزويد المتعلمين بأية وبع. تحديد هذه األهداف على المعلم أو المتعلم نفسه 

 يقوم أنإرشادات خاصة ، ويقوم جهاز الحاسوب بترك اإلرشادات للمعلم نفسه ، أو 

المتعلم باكتشاف مدة التأثير الحاصل نتيجة لتغيير بعض المتغيرات ، وهذا النوع من 

اقف  احتياجات الموتالءم أنجل أبرامج المحاكاة يمكن استعماله بطرق مختلفة من 

   ).٣٣٥ :١٩٩٨،الحيلة.(التعليمية المختلفة 

وبالرغم من ندرة الدراسات التي تتناول فعالية برمجيات المحاكاة التربوية ، إال 

  نفسهان المحاكاة بالحاسوب ما هي إال محاولة لتزويد المتعلم الخبراتأأنه يمكن القول ب

الخبرة الواقعية ، كما أنها  الصعوبات التي قد تنجم عن أودون تعريضه لبعض األفكار 

تمكن المتعلم من االنشغال في مواقف تختلف عن المواقف الصفية االعتيادية وتتفوق عليها 

-Boblick,1972 ; Kenzer et.al, 1986 :337( من حيث تصعيد دافعيته نحو التعلم وتشويقه

334(.  
بالحاسب الهدف األساس من استخدام طريقة المحاكاة  " Bodendorf" وقد حدد 

عقلياً للموضوع الحقيقي أو الظاهرة الطبيعية ) تصوراً( اكتساب المتعلم، نموذجاً " بأنه 

( إن تحقيق هذه اإلمكانية . وذلك من خالل التطبيق الخالق ومعالجة هذا النموذج واختباره
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تميز طريقة المحاكاة عن طريقة التعلم ) التعلم باالكتشاف ومعالجة المعلومات المكتسبة

  .)Bodendorf,1990,64"  (الذاتي الخالص 

الصفات الرئيسة في المحاكاة   )١١٨ : ٢٠٠٢الفار ، ( ،  ) ٥٤ :٢٠٠٢صالح ، ( ح وقد وض

  :في النقاط التالية 

ن يشارك في تعلمه بشكل نشط ، وأن يتخذ القرارات أإتاحة الفرصة للمتعلم ب 

  .ت بنفسه بدالً من أن يكون مجرد متقبل سلبي للمعلوما

 مع المحافظة على توضيح عمليات هعرض الموقف من الحياة العملية وتشكيل 

  .هذا الموقف 

 المتدرب أو المشرف على التدريب للتحكم في هذا أوإتاحة الفرصة للمتعلم  

  .الموقف بدرجات مختلفة 

  .وجود قدر من الحرية يسمح بتعديل بعض هذه المواقف  

 عديمة األهمية بأنهاا عند الشعور  جزء منهأوفرصة إهمال بعض المواقف  

  .بالنسبة للمتدرب

إتاحة الفرصة للمتعلم الرتكاب أخطاء دون أن يكون لها عواقب وخيمة تهدد  

  .حياته أو تؤذيه

  :يتضح مما سبق أن لبرامج المحاكاة خصائص تتمثل في 

إعطاء المتعلم فرصة التعلم بدون الخوف من ارتكاب أخطاء تكون لها عواقب  

  . تهدد حياته أو تؤذيه وخيمة

  يتحكم المتعلم في بعض القرارات الخاصة في موضوع التعلم 

 أنها تتطلب أجهزة حاسوب ومعدات ذات ومن أهم عيوب استخدام برامج المحاكاة

مواصفات خاصة ، وذلك لتمثيل الظواهر المعقدة بشكل واضح، كما تحتاج إلى فريق 

لنفس ،وخبراء المناهج وطرق التدريس عمل من المعلمين ،والمبرمجين ،وعلماء ا

 ٢٠٠٢الموسى،(،وخبراء المادة، وال يخفى ما في ذلك من وقت وجهد وتكلفة مادية كبيرة

:٦٨-٦٧(.  
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  ) :الطريقة السقراطية ( نظم الحوار  

، تعتمد على تقديم الخصوصي كالمعلمهي نظم قائمة على إستراتيجية إرشادية 

ار بين المتعلم والحاسوب فالبرنامج يطرح السؤال المعلومات عن طريق تبادل الحو

   .والمتعلم يجيب والحاسوب يصحح االستجابات الصحيحة 

ويوفر هذا األسلوب للمتعلم الفرص التي من خاللها يستطيع أن يتحدث مع 

 لكالحاسوب ، فهو يوجه له األسئلة التي يبحث عن إجابتها ، فيجيبه الحاسوب عنها وبذ

وتتمثل مشكلة .  يناقش الحاسوب في المشكالت التي تعترض سبيله أنيستطيع المتعلم 

استخدام هذا األسلوب في صعوبة فهم الحاسوب للغة المتعلمين وخاصة منهم من كان في 

المرحلة االبتدائية ، ألنه ال يمكن إلزام المتعلم في المرحلة االبتدائية بصياغة األسئلة التي 

، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ، ال يمكن التنبؤ بما يوجهها للحاسوب بطريقة معينة 

سوف يثيره متعلم المرحلة االبتدائية من أسئلة ، أيضاً ، يواجه هذا األسلوب مشكلة التمييز 

  .)٢٩٥ :٢٠٠٢إبراهيم ،( بين الكلمة المكتوبة والكلمة المنطوقة من المتعلم 

 والمتعلم من خالل حوار وتهدف هذه الطريقة إلى التفاعل المستمر بين الجهاز

منظم  يتم فيه طرح األسئلة واإلجابة عنها ، مع التركيز على جوانب معرفية مهمة حيث 

يمكن للطالب أن يطرح بعض األسئلة المتعلقة بالموضوع بلغة طبيعية وهذا النمط ما زال 

بعض في طور التجربة نظراً لتكلفته واحتياجاته إلى تقنيات متطورة ، فباإلضافة إلى 

أساليب الذكاء االصطناعي قد يحتاج الحاسوب إلى برامج تمكنه من فهم اللغات الطبيعية  
  ).٧٢ : ٢٠٠٢الموسى ، ( 

وعليه ال بد من توفير الفرص المناسبة الستخدام المتعلم أو لتطبيق ما تعلمه من 

المناسبة  اإلستراتيجيةوكذلك تحديد معرفة وما اكتسبه من مهارات في المواقف الجديدة ، 

  :)٢٧٥ :٢٠٠٢البغدادي ، (والتي تتضمن 

  .الطريقة التي يستخدمها المتعلم في تنفيذ البرنامج  

  .تحديد تتابع عرض المحتوى  

  .تحديد أساليب تقديم المعلومات 

  .وإرشادهنوع التفاعل الذي يمكن أن يحدث بين المعلم والمتعلم والبرنامج  

  .عليمية على األهداف التئه تحديد المحتوى وبنا 

 .تحديد طرق السير خالل النص  
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  :أسلوب حل المشكلة  

ن من هذه البرمجيات ، النوع األول يتعلق بما يكتبه المتعلم نفسه ايوجد نوع

واآلخر يتعلق بما هو مكتوب من قبل أشخاص آخرين من أجل مساعدة المتعلم على حل 

  .المشكالت 

صورة منطقية ثم يقوم بعد ذلك ، في النوع األول يقوم المتعلم بتحديد المشكلة ب

بكتابة  برنامج على الحاسوب لحل تلك المشكلة ، ووظيفة الحاسوب هنا هي إجراء 

 أما النوع .الحسابات والمعالجات الكافيات من أجل تزويدنا بالحل الصحيح لهذه المشكلة

لمتعلم اآلخر من هذه البرمجيات فإن الحاسوب يقوم بعمل الحسابات بينما تكون وظيفة ا

 أو أكثر ، ففي مسألة حسابية متعلقة بالمثلثات فإن الحاسوب يمكن أن متغيرهنا معالجة 

 حل المشكلة إلى تزويده بالعوامل وما على المتعلم سوى الوصول علىيساعد المتعلم 

  .)٤١ : ١٩٩٣الخطيب ،(

 ويستثمر هذا النمط في تنمية مهارات حل المشكالت لدى المتعلم ، وتطبيقها في

 ٢٠٠٢البغدادي ،(المواقف األخرى المشابهة أو المخالفة مما يساعد على انتقال أثر التعلم 

:٢٧٤. (   
  : ويتم التعلم بهذه الطريقة عن طريق الطلب من المتعلم القيام بنشاطين هما

  .مدخالت للحل  

  .تكوين طريقة الحل  

تطبيق المفاهيم  يتعلم مفاهيم جديدة بل أنومعنى ذلك أنه ال يطلب من المتعلم 

( والخبرات السابقة لحل مشكلة تعرض عليه وبالتالي فهو يكتسب مهارة حل المشكلة 

  . )٢٧٢ : ٢٠٠٢ ،وأبو ريا ،ةسالم
ة حل المشكالت تساعد في تنمية مهارات التفكير قيتضح مما سبق أن طري

سل الربط الرياضي والتحليل المنطقي وإدراك المفاهيم والمعارف اللغوية وتساعد في تسل

  .بين المتغيرات

  ): االستقصاء  ( اًالحاسب مورد 

يوصل الدارس بشبكة من األفراد أو البيانات بواسطة  اًموردعندما يعمل الحاسب 

شبكة اتصاالت ، وبذلك تنمو عند المتعلم مهارات البحث واالستقصاء فيمكنه أن يبحث 
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لخبراء من خالل المناقشات عبر عن المعلومات في قواعد البيانات واستشارة الزمالء أو ا

  . وبهذا يعمق المتعلم فهم النظريات التي تعلمها . الشبكة

حيث تؤمن البرمجيات للطالب معلومات قد يطلبها ، وتكون مخزنة في شكل   

قاعدة بيانات خاصة ، فمثالً يمكن أن تكون البيانات عبارة عن قاموس يتكون من كلمات 

علم الكلمة حصل على معناها إما في شكل تعريف لها أو في ومعانيها بحيث إذا أدخل المت

  .)٢٦٧ :٢٠٠٠سالمة ، (شكل مرادف لها 

يتضح مما سبق أن المتعلم هنا يتفاعل مع الحاسوب وبرمجياته من أجل استقصاء 

واسترجاع معلومات تهمه ويكون دور المعلم في هذه الحالة توجيهياً و إرشادياً ، إذ يعرف 

  . استخدام النظام ويتركه يقوم باستكمال البحث والدراسةالمتعلم كيفية 

  :ومن أشكال هذه البرمجيات 

  .اإلنترنت  

  .مراكز المعلومات العالمية  

  .بنوك المعلومات  

  .المكتبات اإللكترونية  

 .القواميس بأنواعها  

  :المحوسبةاأللعاب التعليمية  

ن لتنمية وقوم به المتعلم نشاط موجه يابأنهالمحوسبة   التعليميةبالعف األعرتُ

 ويحقق في نفس الوقت المتعة والتسلية؛ سلوكهم وقدراتهم العقلية والجسمية والوجدانية،

أسلوب التعلم باللعب هو استغالل أنشطة اللعب في اكتساب المعرفة وتقريب مبادئ يعد و

  .العلم للمتعلمين وتوسيع آفاقهم المعرفية

قياً في ضوء مجموعة قوانين للعب ، حيث نشاط منظم منط" وتعرف كذلك بأنها 

  .)٢٦٦ :٢٠٠٢سالمة، أبو ريا،" (يتفاعل طالبان أو أكثر لتحقيق أهداف محددة وواضحة 

  :) ٢١٩ :٢٠٠٢زيتون ، ( وتتكون اللعبة الحاسوبية من 

  . القواعد واإلرشادات وعلى الهدف من اللعبة ،وتحتوي على:المقدمة  

  .ل لمسمار اللعبة السيناريو الكام: جسم اللعبة  

 .التحقيق من إنجاز الهدف والتغذية الراجعة : النهاية  
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  ) :٢١٨ :٢٠٠٢زيتون ، ( خصائص األلعاب التعليمية الحاسوبية 

  .وهي النهاية التي يرغب الالعب في الوصول إليها : المقاصد  

 .وهي التي تحدد إجراءات اللعبة : القواعد  

أو بين الشخص ونفسه أو مع الوقت وتكون بين شخص وآخر : المنافسة  

 .الذي يؤخر تحقيق المقاصد

 .أهم عناصر الجذب واالنتباه واإلثارة في األلعاب الحاسوبية : التحدي  

 .اللعبة تعتمد على الخيال للترغيب : الخيال  

 .اللعبة بيئة غير خطرة فالمتعلم يشعر باألمان وعدم الخوف: األمان  

 .يف المتعة واإلثارةهو السمة التي تض: الترفيه  

 :أهمية اللعب في التعلم  

إن اللعب أداة تربوية تساعد في إحداث تفاعل الفرد مع عناصر البيئة لغرض  

   .التعلم وإنماء الشخصية والسلوك

  .يمثل اللعب وسيلة تعليمية تقرب المفاهيم وتساعد في إدراك معاني األشياء 

 لمواجهة الفروق الفردية وتعليم يعتبر أداة فعالة في تفريد التعلم وتنظيمه 

  . وقدراتهمإلمكاناتهماألطفال وفقاً 

يعتبر اللعب طريقة عالجية يلجأ إليها المربون لمساعدتهم في حل بعض  

  .المشكالت التي يعاني منها بعض األطفال

  .يشكل اللعب أداة تعبير وتواصل بين األطفال  

الموهبة اإلبداعية لدى تعمل األلعاب على تنشيط القدرات العقلية وتحسن  

  .األطفال

 حد كبير المحاكاة ، ولكن غرضها األساسي المتعة إلىوهذه البرامج تشبه 

ة تعمل على تنمية روح ومنها ألعاب فكري،  وتوجد منها برامج ترفيهية بحتة  ،والتشويق

يتضح  و)٤١٤ :٢٠٠٠الحيلة،(اإلبداع واالبتكار لدى المتعلمين كاأللعاب الرياضية وغيرها

  .ذلك من خالل الفوائد التي يمكن جنيها عن طريق اللعب

  :فوائد أسلوب التعلم باللعب 

  .يؤكد ذاته من خالل التفوق على اآلخرين فردياً وفي نطاق الجماعة 

  .يتعلم التعاون واحترام حقوق اآلخرين  
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  .يتعلم احترام القوانين والقواعد ويلتزم بها  

  .ه للجماعة ءيعزز انتما 

  .في نمو الذاكرة والتفكير واإلدراك والتخيل يساعد  

 . يكتسب الثقة بالنفس واالعتماد عليها ويسهل اكتشاف قدراته واختبارها 

 :إرشادات الستخدام الحاسوب في التعليم .٤

بعناية فائقة بحيث  البرنامج التعليمي عبارة عن سلسلة من عدة نقاط تم تصميمها

األخطاء قبل البدء في استخدام  ت بأقل وقت منتقود المتعلم إلى إتقان أحد الموضوعا

   : التالية  اإلرشاداتإتباعالمستخدم ، وعلى البرنامج 

   . توضيح األهداف التعليمية المراد تحقيها من البرنامج 

   .  إخبار الطلبة عن المدة الزمنية المتاحة للتعلم على الحاسوب 

  ،لزم التركيز عليهاأو الخبرات التي ي،  تزويد الطلبة بأهم المفاهيم  

   .وتحصيلها في أثناء التعلم

وتحديد ، إلنجاز ذلك البرنامج  إتباعهاشرح الخطوات التي على المتعلم    

   .االستعانة بها إلنهاء دراسة البرنامج المواد والوسائل كافة، التي يمكن للطالب

   . تحصيلهم ألنواع التعليم المطلوب  تعريف الطلبة بكيفية تقويم 

   . المتعلم بعد انتهائه من تعلم البرنامج ديد األنشطة التي سيقوم بهاتح  

المناسبة للبرنامج ، وإخباره عن الجهاز الذي  تسليم كل طالب النسخة   

باستخدام الحاسوب يقوم المتعلم بعدة استجابات للدخول  عند البدء  ،يستخدمه

 الذي يستعمل هذا بعدها يدخل الحاسوب في حوار مع المتعلم إلى البرنامج ،

أو مشكالت على المتعلم الذي يقوم بدوره ، يقوم بطرح أسئلة  البرنامج حيث

  . سؤال أو مشكلة مطروحة باإلجابة عن كل
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  :تكنولوجيا الوسائط المتعددة:ثانيا

 وبناء شخصية المجتمعتطوير لأصبح التعليم العنصر الرئيس والهدف األسمى 

 إلىالهدف في تحويل العملية التعليمية من عملية تلق سلبي المتعلم وينحصر مضمون هذا 

مشاركة إيجابية من المتعلم إليجاد سبل البحث عن المعلومة والقدرة على تصنيفها 

واسترجاعها بفهم واقتناع وليس عن طريق الحفظ والتلقين ، إن التكنولوجيا التي أثرت 

ه دخلت بشكل واسع أيضاً مجال على جميع ميادين الحياة لتيسر لإلنسان تحقيق غايت

التعليم ، وقد طورت برمجيات الحاسوب لتساير العملية التعليمية وتخلق بيئة إيجابية 

 ،يتفاعل فيها المتعلم مع برمجيات الحاسوب مما يكسبه صقالً لمهاراته وتنمية خبراته

تخدام  في سلوكه تجاه العملية التعليمية ، ويشمل هذا العرض على بزوغ اسوتعديالً

الوسائط المتعددة التي تضم النصوص والصوت والحركة والرسوم ذات البنية التفاعلية 

  .المرتبطة باختيار وطبيعة المتعلم 

يث بدأ الحاسوب يتحول من مجرد جهاز للحساب وتخزين البيانات إلى أداة ح

ذلك هي والفكرة األساسية وراء . لتصنيف واسترجاع المعلومات ، ثم أصبح أداة للتعلم 

تخزين كافة المعلومات على صورة مكتوبة أو صورة ثابتة أو صورة متحركة أو جزء 

 الحاسوب حيث يتم إلىمن شريط فيديو أو شفافيات أو صوت وإدخال كل هذه المكونات 

دمجها وإخراج برامج متكاملة لتعليم كافة المواد الدراسية لكافة المراحل العمرية ، 

لم التاريخ والجغرافيا واللغات والعلوم والرياضيات واألنشطة  لتعأداةوأصبح الحاسوب 

  ).١٢٣ : ١٩٩٥الهادي،(العلمية، أي أن الحاسوب أصبح وسيلة تعليمية لخدمة برامج الدراسة

 :   تعريف الوسائط المتعددة  .١

وتعني متعددة، " multi"تتكون من كلمة "" multi - mediaفي اللغة نجد أن 

 من صحافة وتلفزيون وإذاعة وهكذا ، ومن ثم اإلعالموسائل وتعني " media"وكلمة 

يعني هذا اللفظ استخدام كافة الوسائط المعلوماتية في التعامل مع الحاسوب، أما استخدام 

 المعنية التي تتصل بالحاسوب  مثل أجهزة األجهزة استخدام عنيكلمة الوسائط في

بصورة مندمجة ومتكاملة من أجل ، أو فيلم فيديو )Visual(، والصورة )Audio(الصوت

  .  تحقيق الفاعلية في عملية التدريس والتعليم
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وهي االندماج بين كافة عناصر التقنية أو بصورة أوضح للبرامج التي تجمع بين 

الصوت والصورة والفيديو والرسم والنص لجودة عالية، وبكلمة أخرى فإن الوسائط 

مل على الصورة الثابتة والصورة المتحركة المتعددة هي مجموعة من الوسائط التي تشت

 في وقت واحد يضاف إليها توافر الحاسوبوالصوت والنص وتعمل جميعها تحت تحكم 

البيئة التفاعلية، حيث يعد التفاعل العنصر األساس في تقنية الوسائط المتعددة وتتسم 

 البرنامج إلى تطبيقات الوسائط المتعددة بالتفاعل، فتسري المعلومات في اتجاهين، من

المستخدم ومن المستخدم إلى البرنامج، لذلك تعتبر برامج الوسائط المتعددة أقوى وسيلة 

  ).٨٧، ٢٠٠٢، الموسى( لكتابة البرامج التعليمية بصورة تمكن من استعراض وتبادل األفكار 

 بأنها تقنية حديثة  "Multi –Media  - الوسائط المتعددة ” يعرف الدليمي وناهل

 على الجمع بين الصوت والصورة والفيديو والرسم والنص المكتوب لتقديم برنامج تعمل

الدليمي (بين المتعلم والحاسوب    Interactiveمعين بما يحقق نوعا من التحاور 

  ).٣-١ :١٩٩٨وناهل،
بأنه بمقدور الوسائط المتعددة أن تكون إحدى أقوى ( كما يرى أريك هولسينجر 

ار والبحث عن المعلومات وتجربة األفكار الجديدة ألي وسيط األشكال في نقل األفك

اتصال تم تطويره ، والقسم األكبر من برامج التلفزيون واألفالم والرسوم الفنية والكتب 

والمجالت والتسجيالت اإلذاعية والرسوم المتحركة هي جزء من مشاريع وسائط متعددة ، 

سائل المتعددة يستطيع فعلياً توفير تجربة أكثر وهنا تكمن القدرة األساسية فبرنامج جيد للو

واقعية مقارنة مع بقية الوسائط كل على حدة ، كما تضيف الوسائط المتعددة ميزة مهمة 

  ).١١ :٢٠٠١بسيوني ،() أخرى إلى هذا الخليط وهي التفاعلية 

أي أن تلك البرمجيات تقدم المعلومات للمتعلم بأشكال وأنماط مختلفة كالصوت 

رة والرسوم المتحركة ذات السمة التفاعلية ، والنصوص ، بحيث تكون هذه والصو

المعلومات مترابطة بأشكالها المختلفة من اجل الحفاظ على سماتها ونقاء تفاعلها مع 

المتعلم ، ومثل هذه البرمجيات المعدة من خالل  الحاسوب تحتاج إلى نوعيات قياسية من 

تقدم العروض الحركية والصور المتتابعة والصور األجهزة وأيضاً من البرمجيات لكي 

والبيانات بأشكالها المختلفة المدمجة بأسلوب عرض متناسق ، ومثل هذه األجهزة أجهزة 

 ميجا هيرتز ، ٨٠٠( البنتيوم بإصداراتها المختلفة ذات المعالجات المتعددة السرعات 

كما أنها تحتاج إلى )  ميجا هيرتز ٣٠٠٠ ميجا هيرتز ، ١٧٠٠ ميجا هيرتز ، ١٠٠٠



 56 

  ATI 64, GEF 128( محوالت عرض مخصصة لتسجيل الصور ولقطات الفيديو منها 

، ومن ) CREATIVE 128(، وتحتاج أيضاً إلى كروت صوت ذات جودة عالية مثل ) 

الناحية األخرى نجد أن برمجيات الوسائط المتعددة قد ظهرت وتطورت بشكل سريع فنجد 

 PHOTO SHOP – COROL(ات التعامل مع الصورة مثل اليوم الكثير من برمجي

DRAW  ( والعديد من برمجيات الفيلم المتحرك مثل ،)FLASH MX – GIF 

ANIMATOR – PAINT SHOP PRO  (   والعديد من برمجيات الصوت مثل ،

)Jet AUDIO – SOUND FORG ... (  الخ  

 أول بين شخص وآخر  الوسائط المتعددة تتعلق بالطرق المختلفة لالتصاأنكما 

. بين شخص ومجموعة من األشخاص سواء بطريقة التخاطب المباشر أو غير المباشر 

(  بصورها المختلفة  وتخزينها األفكار والمعارفوواالتصال غير المباشر يتضمن تمثيل 

ثم إتاحة الفرصة للطرف اآلخر )  الصورة الثابتة أو المتحركة – الصوت –النصوص 

وقد ساعدت التكنولوجيا على تحويل تلك األشكال . ا هي أو التفاعل معها باسترجاعها كم

 صورة رقمية يتم تخزينها على وحدات تخزين مختلفة مثل إلىالمختلفة للمعلومات 

وبوجه عام تسمى هذه . األقراص الضوئية فقط أو غيرها من وحدات التخزين األخرى 

  ) .Ripley, 1989 : 811"(متفاعل الفيديو الرقمي ال" التكنولوجيا بتكنولوجيا 

، ١٩٩٤مينا،(من الناحية العملية فإن بناء نظام للوسائط التعليمية المتعددة يقتضى ما يلي

١١٢:(  

تحديد الوسائط التعليمية التي تؤدي إلى تحقيق هدف أو أهداف معينة من أهداف  

  ).أو الوحدة(الدرس

أو (جل تحقيق أهداف هذا الدرستحديد مجموعة الوسائط التي يمكن أن تستخدم من أ 

 ).هذه الوحدة

في ضوء عدد من ) أو الوحدة(اختيار الوسائط التعليمية التي تستخدم في الدرس  

االعتبارات، في مقدمتها خصائص وظروف الدارسين وطبيعة الموقف التعليمي، 

 .ت المتاحةواإلمكانياوالزمن المخصص له 

 التعليمية المختلفة وأساليب وزمن وضع صورة مفصلة لتتابع استخدام الوسائط 

 .إلخ، في عالقتها باألهداف، جنبا إلى جنب مع أساليب التقويم المستخدمة...االستخدام
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تطوير كافة عناصر المنظومة في ضوء التغذية الراجعة الناشئة عن عمليات التقويم  

  .المستمر والنهائي

المجاالت األخرى توجد والستخدام الوسائط المتعددة في مجال التعليم أو في 

وهي تقوم بتسهيل عملية التأليف " برمجيات التأليف المساعدة " برمجيات مساعدة تسمى 

    )Devoney, 1993 : 360-394("ويوجد عديد من هذه البرمجيات حالياً 
 :خصائص الوسائط المتعددة .٢

  ):١٦٦ :٢٠٠١إسماعيل ،(تتمثل خصائص الوسائط المتعددة في اآلتي

نظام متكامل ال ينفصل عن المنهاج فهو يتضمن محتوى   المتعددة لتعليميةالوسائط ا 

  .الخ ... المادة التعليمية من مقدمة وأهداف وأفكار 

  . المتعددة تحتاج إلى أجهزة لمعالجة المعلومات ونقلها الوسائط التعليمية 

  .  المتعددة تحتاج إلى برمجيات خاصة إلعدادها الوسائط التعليمية  

  : الخصائص التالية إضافةكن كما يم

ا جعل واالبتكار ممتوفر عدة متكاملة ضمن الحاسوب تعطي المستخدم قوة في العمل  

  .اقتناء الحاسوب أمراً مغرياً 

 غيرها يساعد في تقريب أوتستخدم العروض المختلفة مثل مقاطع الفيديو مع الخرائط  

  .المعلومة للواقع

 . في برامج الحاسوب إضافتها رقمية يمكن شاراتإ إلى تحويل األصوات إمكانيةتوفر  

 :مبادئ تصميم الوسائط المتعددة التفاعلية .٣

فيما يلي المبادئ التي يجب مراعاتها عند تصميم الوسائط المتعددة التفاعلية كي تفي      

 ,Cates(  نقالً عن)٩١-٨٩ :٢٠٠٥،وآخرونعفانة ،( والمتعلمينالمعلمينباحتياجات كل من 

1992, 5-11:(  
يجب على مصممي برامج الوسائط المتعددة التأكد من : مراعاة متطلبات المنهج الحالي 

  . والنظام المدرسيالمعلمينفق بين المحتوى الذي يتم تغطيته وبين تطبيقات االتو

 تقبل التطور المعلمينوهنا يجب على : مراعاة الممارسات التدريسية الحالية 

كما يجب على مصممي البرامج أن ،  مع الوقتالتكنولوجي الذي يحدث باستمرار

  . التدريسيةالمعلمينيكونوا قادرين على تصميم برامج وسائط متعددة تفي باحتياجات 
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وهنا يمكن القول بأن : مراعاة تقليل الوقت الذي يتم إهداره خالل الممارسات التعليمية 

 هو ضياع الوقت في العامل األساسي لعدم الرضا عن الممارسات التعليمية التقليدية

 أن مصممي برامج إلىوتجدر اإلشارة هنا . رحلة مثال لعمل أي شي ذو معنى

الوسائط المتعددة يجب أن يكونوا على وعي بمدى طول الوقت المستخدم في البرنامج، 

ومن النقاط التي يمكن من خاللها الحفاظ على وقت البرنامج أن يبدأ المتعلم من النقطة 

  .ها في كل مرة تاليةالتي ينتهي عند

 . القدرة على دمج المنتج بحيث يوفر االحتياجات الخاصة للمعلمين 

 .عمل قاعدة بيانات بواسطة برامج الوسائط المتعددة يسهل استخدامها كأدوات بحثية 

  . لالمتدادة جعل قاعدة البيانات السابق اإلشارة إليها قابل 

  .ات االستقصاء تصميم منتج يساعد المتعلمين على تنمية مهار 

وهنا تجدر :  تصميم منتج يساعد المتعلمين على التفكير فيما يعرفونه وفيما يتعلمونه 

اإلشارة إلى أن برامج الوسائط المتعددة يجب أن تصمم بطرق تجعل المتعلم يشعر 

فالمتعلم يجب أن يكون أكثر من مجرد مشاهد . بالفارق بينه وبين برامج التلفزيون

بناء فهمه الخاص من خالل  أن يكون أكثر نشاطًا واندماجا في للبرنامج بل يجب

مسافة  Constructivismوهذا المدخل في التعليم انعكاسا للنظرية البنائية  الخبرة،

  .والتي تؤكد على أن بناء المعرفة هو األساس للتعلم الفعال

فيجب ،  التعلم باالستخدام السهل لبيئة تصميم برامج الوسائط المتعددة يجب أن يسمح 

أن يتم تصميم برنامج الوسائط المتعددة بحيث يسهل على المتعلم استخدامه دون الحاجة 

 Windowsتماما مثلما يحدث في برنامج ،  قراءة تعليمات سابقة لالستخدامإلى

حيث أنه باإلشارة إلى أي جزء على الشاشة تظهر رسالة للمستخدم بوظيفة ذلك 98

  .التعامل يسهل على المتعلم عملية التعلمالجزء وهذا النمط من 

  .التأكد من التعامل مع الفيديو ديسك على أنه أكثر من مجرد نموذج للحركة فقط 

  .تضمين برامج الفيديو إلشارات تزيد من فعالية استخدام الوسيط 

وخالية من ، والصحيحة، يجب التأكد من صياغة برامج الوسائط المتعددة باللغة السهلة 

  . الهجائية أو الترقيماألخطاء
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فبرنامج الوسائط المتعددة ليس كتابا : يجب جعل البرنامج تفاعليا بطرق ذات معنى 

 األكفاء الذين لديهم القدرة على أن المعلمينإلكترونيا بل يجب أن يتضمن خبرات 

  .يلهموا المتعلمين ويشركوهم في التعامل

مل النص وال يتم التركيز فقط على جب أن يؤكد برنامج الوسائط المتعددة على تكاي 

  .الحقائق المتفرقة

مة مثل ألقل تكون قييجب أن يمدنا برنامج الوسائط المتعددة بمواد مطبوعة على ا 

وهذه المواد المطبوعة يجب أن تتضمن بوضوح تعليمات استخدام  ، قاعدة بيانات

 كل معلم ومتعلم كما يمكن أن يصاحب ذلك تقديم أي برنامج، وأن يكون لدى، الجهاز

  .وهذه الفكرة توفر الكثير من العناء في العملية التعليمية، نسخة من برنامج العمل

 : في العملية التعليمية ،وفوائدها أهمية استخدام الوسائط المتعددة .٤

ال شك أن استخدام برمجيات الوسائط المتعددة يحقق للمعلم ميزات لم تكن متوفرة  

 التعليمية التقليدية كل على حده ، وقد أثبتت األبحاث التي حينما كان يستخدم الوسائل

أجريت في مجال الوسائط المتعددة أنها ذات فاعلية كبيرة في تحقيق أهداف النشاطات 

التعليمية بشكل عام كما أنها فاعلية ملحوظة في توليد الدوافع ، وفي التمكن من 

ب بأنفسهم ، فضالً عن تنمية المهارات ، إلى جانب أنها تزيد من مستوى ثقة الطال

االتجاهات اإليجابية نحو الحاسوب، وقد توصل بعض الباحثين إلى نتائج مؤداها أن 

التعليم باستخدام برمجيات الوسائل المتعددة يوفر نسبة كبيرة من الوقت تصل إلى 

  .) ١٦٤ : ١٩٩٩قنديل ،(من الوقت الكلي للتعلم، مما يعني انخفاض تكلفة التعلم %) ٥٠(

 الخاطئة حول بعض األفكار أن إلى ) Kaplan,1997(  في إحدى دراساته  كوبالن أشار 

" المفاهيم الفيزيائية يمكن التغلب عليها باستخدام الفيديو والرسوم المتحركة 

Animation."  في دراسة الوسائط المتعددةأن المتعلم الذي يستخدم مصادر  كما 

 ولكن  نفسه درس المقرري أفضل من المتعلم الذارهبالمقرر النظري تكون نتيجة اخت

 .الوسائط المتعددةدون استخدام 
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 الوسائط  يمكن أن يوفرها توظيف واستخدامالتيومن أهم الفوائد  

 :التعليمية المتعددة هي
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الوسائط المتعددة في العملية التعليمية قنيات تأكيد أن استخدام تيمكن كما  

  :ت التعليمية التالية مفيدة في الحاال

 .. ) .شفوي، مرئي، صوت، ( فاعلية الطالب من خالل تنويع أساليب التعلم إثارة 

 .لشرح لفهم بعض القوانين اتكرار لالطالب الذين يحتاجون  

   أو عاهات جسدية أو صعوبات في التعلم  تالطالب الذين لديهم إعاقا 

أوقات معينة نتيجة العمل أو لطالب الذين ال يستطيعون حضور المحاضرات في ا 

 ..رحلة طويلة الخ

فهناك فوائد أخرى للوسائط التعليمية ال ، وباإلضافة إلى ما تم ذكره سابقًا 

  :نذكر منها ما يلي، يمكن اإلقالل من شأنها

  .وتجعله واضحا ومحسوسا،  على تنظيم خطة سير الدرسالمعلمتساعد  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  )٨(شكل رقم 

الوسائط 
التعليمية 
 المتعددة

 التفكير اإلبداعي

 ترابط األفكار

 اإلثارة

بقاء األثر 
 التعلم

 نشاط وحيوية

 عمق التعلم

 الثروة اللغوية

 نمو المعاني
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 يقدمها للتالميذ وتجعلها متسلسلة تسلسالً التي لألسئلة المعلم اختيارتسهم في حسن  

  .منطقيا

  . تسهم في اختصار الشرح وتجنب اللف والدوران حول الموضوع الواحد 

وهو األساس المادي لإلدراك ، تثير في المتعلمين الرغبة في حب االستطالع 

  .الحسي

  .تغرس في نفوس المتعلمين الرغبة والمثابرة على التعلم بشوق ونشاط 

وأكثر من ، ا يتعلمه المتعلمين باقي األثر ألنهم يستخدمون أكثر من حاسةتجعل م 

  .أداة من أدوات المعرفة في تعلمهم

  . تنمي في المتعلمين بعض االتجاهات والسلوكيات المرغوب فيها 

  .تعطي بعض الوسائط فكرة عن أحداث تمت من أزمنة سحيقة 

مهما ، إلى داخل حجرة الدراسة يموج بها العالم التيتنقل بعض الوسائط األحداث  

  .كان البعد المكاني لهذه األحداث

  . والمتعلمالمعلمتقوي أواصر الصداقة بين  

  .  إلى المتعلمين ومشاكلهمواهتمامهفيوجه جل جهده ، المعلمتوفر الكثير من وقت  

  . على وضع الخطط المناسبة لمقابلة الفروق الفردية بين المتعلمينالمعلمتساعد  

 :ات الوسائط التعليمية المتعددة استخدام .٥

 شأن أي وسيط تعليمي آخر، ولكنه -إن الحاسوب ليس مجرد وسيط تعليمي

وسيط يمكن أن يشمل على عدة وسائط أخرى مجتمعة سويا، وعليه يمكن أن يقوم 

  باإلضافة إلى القيام -الحاسوب بالعديد من الوظائف التي تؤديها الوسائط األخرى

  .)٤٨- ٤٧ ، ٢٠٠٢صالح ، (قد يصعب تحقيقها بأي أسلوب آخر –بوظائف جديدة 

   :الوسائط المتعددة ترتبط بالحاسوب بعدة أشكال منها

  : من بعدعلمالت 

بما يوفره الحاسوب من إمكانيات عالية في التعامل عن بعد من خالل اتصاالت 

عد وسهولة شبكة االتصال سواء كانت شبكة محلية أم موسعة فإنه يساعد على التعلم عن ب

تراسل وتبادل المعلومات سواء داخل المدرسة أم خارجها وبالتالي يستطيع المتعلم من 

  .التعلم في أي وقت شاء ومن أي مكان 
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  :المؤثرات الصوتية 

ومن ثم ) Mic(حيث يمكن إدخال الصوتيات إلى الحاسوب باستخدام أداة اإلدخال

الموقف التعليمي المناسب ومن ثم عرضه أجراء عليه العديد من المؤثرات لكي يتالءم مع 

  .على المتعلم بشكل نقي جذاب 

  : والصور الثابتة المتحركةالصور 

يوفر الحاسوب إمكانية تصميم الصور الثابتة والصور المتحركة والصور حيث 

 فضالً عن ٣D-Studio و FLASH MXالمجسمة وذلك بواسطة بعض البرامج مثل 

تلفة لتبقي جماالً ونقاء للصورة كما يمكن عرضها باستخدام إمكانية إضافة المؤثرات المخ

مثالً ليستفيد منها عدد كبير من الطالب في المواقف  )  (LCDالشاشات الكبيرة باستخدام 

  .التعليمية المختلفة 

  :النصوص  

 االستفادة من الحاسوب من تصميم وإنتاج النصوص باستخدام خطوط جميلة يمكن

تخزين كمية هائلة االستفادة منه ب ستخدام األجهزة األخرى كما يمكنجداً يصعب إنتاجها با

من النصوص باستخدام األقراص المدمجة، وتتم االستفادة من هذه التقنية بتخزين 

  .  موسوعات ضخمة

  :البرمجيات التعليمية  

 االستفادة من الحاسوب من تصميم وإنتاج البرامج التعليمية التي توفر يمكن

إلمكانات السابقة منت صوت وصورة وحركة ونص من اجل تحسين عملية للمتعلم كل ا

  . التعلم 

 :دور المعلم في إطار نظام الوسائط التعليمية المتعددة .٦

، ٢٠٠٢، إبراهيم( في إطار نظام الوسائط المتعددة في اآلتي المعلميمكن تلخيص دور     

٤٧-٤٦:(  
ولقد ، ت إلى موجه ومرشد من مجرد ملقن أو مصدر للمعلوماالمعلمتغير دور  

  : منها ترتب على ذلك مردودات تربوية مهمة

  .مبدعاو، مفكراو، وجعل المتعلم مستقالً، التأكيد على التعلم الذاتي 

  .االهتمام بمشكالت وحاجات الطالب 
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 من االقتصار على إجابة أسئلة الطالب في المعمل إلى إثارة المعلمتحول عمل  

  .ئلة هادفة مستمرة تفجر قضايا تعليمية جديدةالعمل المعملي بتقديم أس

يهيئ له ،  كمشرف على عرض واستخدام الوسائط التعليمية األخرىالمعلمإن دور  

المزيد من الحرية كي يضيف أو يحذف من الوسائط بما يتناسب ومقتضيات 

 يكون للمعلم حرية اتخاذ القرار بالنسبة الختيار الوسائط بحيث، لتدريسياالموقف 

  .ضافية الجديدةاإل

، الفردي والجمعي:  المناقشات بينه وبين الطالب على المستويينالمعلمأن يقود  

  .بشرط أن يراعى ما بين الطالب من فروق فردية

 المحرك الرئيسي للموقفبمثابة ] في ظل الوسائط المتعددة [المعلمأن يكون  

دوره الرائد الذي يقوم التعليمي بعناصر الموقف إال أنه يتميز عن بقية . تعليميال

، حيث يستعان به في تقويم االستبيانات الخاصة بتفاعالت الطالب واتجاهاتهم، به

 تسفر عنها بعض التيكما يؤخذ رأيه في االعتبار بالنسبة لتحليل مدلوالت النتائج 

 مسئولية ترتيب الوسائط التعليمية المعلمتقع على عاتق ، أيضا. التطبيقات التربوية

  ).نظام الوسائط المتعددة(ى داخل النظام نفسهاألخر

كما يجب أن ،  استخدام الوسائط التعليمية المختلفةبإستراتيجية المعلمينبغي أن يلم  

البصرية من الخامات المتوفرة في -يكون متمكنًا من إنتاج بعض الوحدات السمعية

  .البيئة
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  الثالثالبعد 

   البرامج التعليميةبناء وتطويرنماذج 

ستعرض في هذا البعد بعض من نماذج تصميم البرامج التعليمية، للوقوف على            سن

االتفاقات واالختالفات بين هذه النماذج ومن ثم التوصل إلى أهم خطوات تصميم البـرامج        

  .التعليمية والتي أكد عليها معظم نماذج التصميم 
 )Kamp (:نموذج كمب . ١

  
  )Weng &Raulerson: (ورولرسونج وننموذج .٢

  

 
 التقويم

 
 الخدمات التعليمية

 
نشاطات التعلم 
والمصادر  

 القياس  القبلي

 
 المحتوى

 
 األهداف

 
خصائص 
 المتعلمين

-الغايات
 الموضوعات

 العامةاألهداف

 التحسين
 المراجعة
إعادة

)١٩٧٧(مراحل نموذج كمب  

ياس القبلي للمتعلمينالق  

األهدافتحديد   

 تحليل مهام التعلم

 تصنيف مهام التعلم وتحديد 
 الظروف التي يتم فيها

 اختيار طرق التدريس
  والوسائل التعليمية

 تجميع المكونات 
وإعداد خطط التدريس

 تطبيق الخطط التدريسية والتقويم 
 وتقديم بيانات للتغذية الراجعة

  المستقاه من المنهجاألهداف

ية المستقاه من السياسة المدرساألهداف  

)١٩٧٤ (نموذج ورولرسون
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  )Dick & cary (:نموذج ديك وكاري.٣

  

  
  )Thraunton (:ثرونتوننموذج .٤

  

  

 آتابة
 

  األهداف
 

  األدائية

 تطوير
 مفردات
 االختبار 
 محكي 
 المرجع

 تطوير 
 

 إستراتيجية
 

 التدريس

 تطوير
 واختيار
 المواد
 التعليمية
 وتنفيذ
الدرس

 إجراء تحليل
 للمادة التعليمية

تحديد 
 السلوآيات

 تحديد
  

  األهداف
 

التدريسية

تصميم 
 وإجراء
اختبار 
 تكويني

 تصميم 
 وإجراء
 اختبار
  نهائي

 تنقيح التدريس

)١٩٨٥ (نموذج ديك وآاريمراحل   

 التقويم النهائي

 إعداد نظام النقل التعليمي

 التطوير اإلنتاج

 التصميم

 التحليل

 التقويم البنائي

  )Bailey, 1992 :105-108 (مراحل نموذج ثرونتون
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  :الجزارنموذج .٥

  

  

 
 التعليمية سلوآًيا وتحليلها األهدافصياغة 

 وترتيبها
ىتحديد عناصر المحتو  

 بناء االختبار محكي المرجع
اختيار خبرات التعلم وطريقة التجميع وأساليب 

 التدريس 
 اختيار الوسائط التعليمية

 تصميم الرسالة التعليمية على الوسائط
 تصميم األحداث التعليمية وعناصر عملية التعلم

  تنفيذ التدريسإستراتيجيةوضع 

 
 تحديد خصائص المتعلمين

ليميةتحديد الحاجات التع  
 دراسة واقع الموارد والمصادر التعليمية

  تجريب مصغر لعمل التقويم•
  تجريب موسع لعمل التقويم•

)إنتاج – تعديل –اقتناء (الحصول على الوسائط وإعداد التسهيالت   

  االستخدام الميداني•
  المتابعة والتقويم المستمر•

مرحلة 
الدراسة 
 والتحليل

مرحلة 
 اإلنتاج

مرحلة 
 التقويم

مرحلة 
 االستخدام

)٢٠٠٢ (نموذج عبد اللطيف الجزار  
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:نموذج المشيقح.٦

 التحليل
 

٥ : ٤ : ٣ : ٢ : ١  

 

 اإلعداد
 

٤ : ٣ : ٢ : ١  

               التجريب          

 
 التنقيح

االستخدام      
 
 

 التقويم
٢ : ١  

)٨٣ : ١٩٩٩زيتون ، (المشيقح  مراحل نموذج   

١٢٣

١٢٣

  .تحليل االحتياجات•
  تحليل األهداف•
  تحليل المادة التعليمية•
  تحليل خصائص المتعلمين•
  تحليل البيئة التعليمية•

  إعداد أسلوب التدريس•
  إعداد الوسائل التعليمية•
   الطبيعيةاإلمكاناتإعداد •
   أدوات التقويمإعداد•

  التجريب الفردي والتنقيح•
 مع مجموعات صغيرة التجريب•
مكان االستخدام التجريب في •

والتنقيح

  .عرض لمجموعات آبيرة•
  .دراسات حرة مستقلة•
  .التفاعل في المجموعات•

  .تقويم تحصيل المتعلم•
  تقويم الخطة التعليمية•
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  :نموذج حمدي . ٧

  
  :تعليق عام على نماذج بناء وتطوير البرامج التعليمية 

  :إن نظرة مبدئية على النماذج السابقة لتكشف لنا بصورة مجملة عن عدة أمور أساسية

، )مهام ، أو خطـوات    (تتكون النماذج السابقة من مجموعة من العمليات الفرعية          .١

عليها إلنجاز عملية تصميم البرامج التعليمية      والتي يتبعها المصممون أو يسيرون      

،ووصوالً إلى تحقيق األهداف ، وقد يصل عدد هذه العمليات إلـى سـتة عـشر                

: عملية فرعية ، كما هو الحال في نموذج الجزار ، ومن أمثلة هـذه العمليـات                 

تحديد األهداف التعليمية ، وإجراء تحليل للمادة التعليمية ، وتحديـد الـسلوكيات             

الخ ، ويتم تنظيم تلك العمليات الفرعية بـشكل         ... لخصائص القبلية للمتعلمين    وا

  .منظومي ، بحيث تكون مع بعضها منظومة تربطها عالقات متداخلة 

أن هناك طرق مختلفة لتنظيم تلك العمليات الفرعية داخـل نمـاذج التـصميم ،                .٢

 .ة بهافالنماذج السابقة كثيراً ما تختلف في ترتيب العمليات الفرعي

 اختيار المادة 
 التعليمية

األهدافتحديد   
  التربوية العامة

 تحليل خصائص 
 المتعلم

 تحليل المحتوى 
 التعليمي

  األهدافتحديد 
آيةالسلو  

 تنظيم المحتوى
  التعليمي

 تطوير الطرق 
 التعليمية

 بناء االختبارات
 المناسبة

 التقويم التكويني

 التقويم النهائي

 التقويم التطوير والتنفيذ التعريف

)١٧١ : ١٩٩٤قطامي ، حمدي، (مراحل نموذج حمدي   
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إن النماذج السابقة في جملتها توحي بصورة ضمنية بأن عملية تصميم البـرامج              .٣

التعليمية تتضمن إعداد مخطط للتصميم يتم تنفيذه في الواقع ، وفيه يتم الحكم على              

 .فاعليته في تحقيق األهداف التعليمية

خطيـة  تتم عملية تصميم البرامج التعليمية بصورة دائرية تفاعلية وليس بصورة            .٤

 .ذات اتجاه واحد 

أن من بين تلك العمليات الفرعية ما يمكن اعتبارها ضرورية إلنجـاز تـصميم               .٥

البرنامج التعليمي ؛ إذ نجدها في غالبية نماذج التصميم الـسابقة ، وإن اختلفـت               

 .مسميات تلك العمليات أو ترتيبها في تلك النماذج

 العمليـات الـضرورية   المراحـل و  وسوف نعرض باختصار فيما يلي أبرز تلك        

أنظـر الفـصل    (،والتي اعتمدها الباحث في بناء البرمجيات التعلميـة          المنتمية لها 

 :) الرابع

  :مرحلة الدراسة والتحليل : المرحلة األولى 

تحديـد خـصائص المتعلمـين األكاديميـة        تـشمل   :تحديد خصائص المتعلمين      -أ 

مـستواهم الحـالي فـي      وهم،  اتأعدادهم وتوزيع : واالجتماعية والنفسية التي تضم   

مدى اهتمامهم بما يتعلمونـه   وقدراتهم ومستوى الذكاء،    و وحاجات تعلمهم،    ،المادة

المؤثرات الموجودة خارج المدرسـة وداخلهـا وتتـصل         ووميولهم واتجاهاتهم،   

  .مباشرة بتعلمهم، واستعدادهم ومهارتهم في التعلم

ليمية لـدى المتعلمـين     تشمل الحاجات التع  :الحاجات التعليمية لموضوع الوحدة      -ب 

النقص في الجوانب المعرفية عند المتعلمين ومن ثم إكـسابهم هـذه            : جوانب منها 

المعارف، والنقص في مهـارات أساسـية مـستهدفة ، والـنقص فـي الميـول                

 .واالتجاهات والقيم المستهدفة

يتم رصد الموارد والمصادر التعليمية المتاحة فـي الواقـع          :  المصادر التعليمية    -ج 

تعليمي، والمعوقات التي تعوق التعليم والتدريس، والـدعم المـادي المـستخدم            ال

وحدوده ومصادره، واألجهزة والتجهيزات والمعامل وحجرات الدراسة واإلنـارة         

 .والكهرباء
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  :مرحلة التصميم : ثانيا 

يتم صياغتها في ضوء خصائص المتعلمين والحاجات       :صياغة األهداف التعليمية      -أ 

 وتحدد األهداف نوع التعلم المتوقع الذي يشبع تلك الحاجات المتمثلة في            التعليمية،

النقص في الجوانب التعليمية المعرفية والمفاهيم والمهارات والميول واالتجاهـات          

الفعـل  ) B(المـتعلم،   ) A:(والقيم، وتتم صياغة األهداف بحيث يشمل كل هدف       

حقق الهدف، ويسمى هذا    درجة ت ) D(شرط ظهور سلوك المتعلم،     ) C(السلوكي،  

  ).ABCD(النموذج في كتابه األهداف بنموذج 

الحقـائق  : يتم كتابة عناصر المحتوى بشكل قائمة تضم      : تحديد عناصر المحتوى     -ب 

المهـارات،  والمبادئ والنظريات والقوانين،    والمفاهيم،  ووالمصطلحات والرموز،   

  .خذ شكل عناوين فقطالقيم والميول وبنفس ترتيب األهداف، وتأوحل المشكالت، و

يتم في هذه الخطوة تـصميم االختبـارات وأدوات         :االختبار مرجعي المحك    بناء   -ج 

، ويـتم   )ABCD(القياس المناسبة لألهداف التعليمية التي تم صـياغتها بنمـوذج         

، وهي  Criterionالحكم على مدى تحقيق األهداف في ضوء درجة تسمى المحك           

ا تسمى هذه االختبارات باالختبـارات محكيـة      درجة مطلقة يتم تحديدها مسبقاً، لذ     

، ويتم مقارنة أداء المتعلم بهذه الدرجة، Criterion Referenced Testsالمرجع 

وتفيد االختبارات المحكية في تصنيف الطلبة الذين حققوا األهداف عن غيـرهم،            

وكذلك تحديد األهداف التي تحققت لكل تلميذ، ومن ثم تفيد في عملية التـشخيص              

  .فاعلية المنظومة في تحقيق األهدافل

يتم اختيار خبرة أو مجموعة خبـرات       :اختيار خبرات التعلم والوسائط التعليمية        -د 

  :تعليمية لكل هدف من أنماط الخبرات التعليمية الثالثة

  . ويتفاعل فيها الطالب باألداء و العمل في الواقع أو ما يحاكيهةالخبرات المباشر -

 .اعل معها المتعلم باالستماع و المشاهدة ويتفةالخبرات المباشر -

الخبرات المجردة وتضم الخبرات التي تعتمد على الكلمات المجـردة والرمـوز             -

 .البصرية
  

 في كل خبرة من هذه      سوبعد ذلك يتم اختيار طريقة تجميع الطلبة وأسلوب التدري        

  :طلبة وهيالخبرات،وتنقسم أساليب وطريقة التدريس إلى ثالث أنماط وفقاً لتجميع ال

  .عرض ونقل المعلومات للمجموعات الكبيرة وذلك من مصادر التعلم إلى المتعلم -
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 .التفاعل بين المتعلمين في مجموعات صغيرة تحت إشراف وتوجيه المعلم -

التعليم الفردي الذاتي وفيه يتحمل المتعلم مسئولية كبيرة في تعلمه تحت إشـراف              -

 .وتوجيه المعلم

تعتمد هذه العملية علـى معرفـة خـصائص          : التعلمية تصميم الوسائط المتعددة    -ه 

المتعلمين، وعلى نوع الخبرة الالزمة لتحقيق الهدف، وعلى نوعية تجميع الطلبـة            

وأسلوب التعلم لهذا الهدف، وتعتبر هذه العملية التصميمية من أصـعب جوانـب             

 تصميم المنظومة التعليمية حيث أنها تحدد العناصر التي سـتقوم بـالتعليم مـن             

  .مصادر التعلم المتعددة، وتعتمد على مخرجات العملية السابقة

يتم في هذه العملية تصميم األحـداث التعليميـة     : تصميم عناصر عملية التعلـيم        -و 

الخارجية وما تتطلبه من وسائط ومواد تعليمية لتقديم هـذه األحـداث التعليميـة              

  :إلحداث التعلم، وهذه األحداث التعليمية تتمثل في

 .ذ انتباه المتعلم واستثارة دافعتيهاستحوا •

 .تعريف المتعلم بأهداف التعلم •

 .استدعاء التعلم السابق •

 .عرض المثيرات •

 .توجيه التعلم •

 .تحرير وتنشيط استجابة المتعلم •

 .تقديم التغذية الراجعة •

 .قياس األداء والتشخيص والعالج •

 .مساعدة المتعلم على االحتفاظ بالتعلم •

تصميم إستراتيجية تنفيذ التعليم يعتبر حجـر       :يذ التدريس   تصميم إستراتيجية لتنف   -ز 

الزاوية في تحديد أساليب عمل عناصر المنظومة التعليميـة لتحقيـق أهـدافها،             

ويضمن عمل التتابع والترابط بـين األحـداث التعليميـة، والمـواد والوسـائط              

 .والتسهيالت التعليمية، وما يقوم به المتعلم حتى تتحقق تلك األهداف

  :مرحلة الثالثة ال

  :يتم في هذه المرحلة الحصول على المواد والوسائط التعليمية بثالث طرق هي
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التبني باالستخدام أو االستعارة مما هو موجود من مواد ووسائط تعليمية إذا كانـت                . أ 

  .تطابق ما تم اختياره من مواد ووسائط تعليمية من حيث النوعية والرسالة التعليمية

متوفر لتقليل نفقات اإلنتاج وذلك بعمل بعض التعديالت على ما هو           التعديل فيما هو     . ب 

 .شى مع ما تم اختياره من مواد ووسائط تعليميةامتوفر حتى يتم

اإلنتاج واالستحداث للمواد والوسائط الجديدة وبتم وفق تـصميم الرسـالة عليهـا               . ج 

 .باستخدام أجهزة وأساليب اإلنتاج

  :يتم التقويم من خالل نوعين من التقويم هما:مرحلة التقويم : المرحلة الرابعة 

  : التقويم البنائي  . أ

فيه تخضع المنظومات للتعديالت في جميع عناصرها حتى تتحقق أهـدافها علـى             

  .نطاق التجريب االستطالعي باستخدام عينات صغيرة من نفس نوعية المتعلمين 

 :.التقويم النهائي  . ب

 وعية المتعلمين، فإذا كانت نتائج التقويم      فيه تجرب المنظومة على عينة كبيرة ممثلة لن       

تؤكد تحقق األهداف، يتم االنتقال إلى مرحلة االستخدام، أما إذا لم تتحقق األهداف، فيتم              

 مرة أخرى، فالتقويم البنائي يمكن أن يتكرر حتى يـتم           م من مرحلة التصمي   اتعديلها بدء 

يم الذي يبني عليه قرار االستخدام      تعديل عناصر المنظومة، أما التقويم النهائي فهو التقو       

 .والتعميم للمنظومة

  :استخدام البرمجيات التعلمية: المرحلة الخامسة 

إذا كان القرار في مرحلة التقويم النهائي هو فاعلية المنظومة في تحقيـق األهـداف               

التعليمية يتم إنتاجها في الشكل النهائي الستخدامها وتطبيقها على المتعلمين، وفي هـذه             

الحالة تتم عمليات المتابعة والتقويم الميدانية وجمع البيانات عنها كما يتم تجميع بيانـات              

التقويم عند استخدامها، وبيانات عن آراء الطلبة، وبيانات عـن آراء المعلمـين عـن               

فاعليتها، وتشكل هذه المتابعات قاعدة معلومات تكون أساساُ للتغذية الراجعة للمنظومـة            

 . والتحسينات لهاوعمل التعديالت
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  الفصل الثالث

  

  سابقةوبحوث دراسات 
  

  

  
  .دراسات تناولت التفكير البصري : المحور األول 

  .دراسات تناولت عالقة برمجيات الحاسوب  بالتفكير: المحور الثاني 

  .دراسات تناولت عالقة برمجيات الحاسوب  ببعض المتغيرات: المحور الثالث 
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 إلى التعرف إلى فاعلية برمجيات تعلمية في التكنولوجيـا علـى            يهدف البحث الحالي  

التفكير البصري والتحصيل لدى طالبات الصف الحادي عشر ، ممـا ألـزم الباحـث               

االطالع على مجموعة من الدراسات السابقة في هذا الميدان ، لالستفادة منها في تحديد              

مقيـاس  (ياغة أداتي الدراسة    مهارات التفكير البصري وإعداد البرمجيات التعلمية وص      

، وبعد مراجعة الدراسات التـي اطلـع        ) مهارات التفكير البصري ، واختبار التحصيل     

  :عليها الباحث وجد أنها تنحصر في ثالثة محاور هي 

:                                            دراسات تناولت التفكير البصري : المحور األول  
لمناهج " التدريبات واألنشطة   " لتقويم كراسة   ) ٢٠٠٣عبد الهادي ،  (وجاءت دراسة    .١

ية وعمليـات العلـم     العلوم بالمرحلة االبتدائية في ضوء أساليب االتصال البـصر        

األساسية واتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التحليلي ، حيث اعتمد على أسلوب             

تحليل المحتوى وتمثلت أدوات البحث في قائمة بأساليب االتصال البصرية وقائمـة            

بعمليات العلم األساسية والتي ينبغي توافرها فـي كراسـة األنـشطة والتـدريبات              

م لكل من الصف الرابع، والصف الخامس االبتدائي وكان من          المصاحبة لكتاب العلو  

أهم نتائج الدراسة أن محتوى كراسة التدريبات واألنشطة الخاصة بالصف الرابـع            

وعـرض األفكـار    % ٥٣,٢٥االبتدائي تضمن الرسوم التوضيحية بنسبة قـدرها        

بينمـا انعـدمت األنـشطة والتـدريبات        % ١١,٦٩والجداول  % ٣٥,٠٦وتنظيمها  

أن محتوى كراسة التدريبات واألنـشطة الخاصـة         تضمنة للرسوم البيانية، حيث   الم

% ٦٥,٣٥بالصف الخامس االبتدائي تضمن عرض األفكار وتنظيمها بنسبة قدرها          

بينما انعـدمت األنـشطة     % ٣,٩٤والجداول  % ٢٢,٠٥والرسوم التوضيحية بنسبة    

  %.٠,٩٧والرسوم البيانية 

األدوات لتقدم تـصورا عـن   ) ٢٠٠١  ،Catherine McLoughlin(وجاءت دراسة  .٢

 ، حيث تميل نظم التعليم إلى تأكيد األنمـاط           وكيفية توظيفها  التقنية للتفكير البصري  

ع ذلك مؤخراً لقد كان هناك مـؤخرا موجـة          العددية والرمزية والشفوية للتعلم وم    

ية ، ففي الحياة    لتغيير في التعليم ، بتأكيد متزايد على معرفة القراءة والكتابة البصر          ل

العادية وفي تعلم المعلومات البصرية تستعمل لترجمة التجربة وبناء الفهم  يمكن أن             

  :تُصور في ثالثة طرق هي 

  .التفكير البصري الجزئي .١
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 .التفكير البصري التكاملي .٢

 .التفكير البصري االتصالي .٣

وبذلك يكون البحث قد هدف إلعطاء نظرة عامة من نظريات حالية تبحـث فـي               

ن التقنيـات التـي     مالتفكير البصري وعالقته بالتعليم ، كما قدمت أمثلة متنوعة          

ـ               تقنيـات   ليمكن أن تحسن البعد البـصري لالتـصال والـتعلم المتفاعـل مث

  .الخ..الحاسوب

فقد هدفت إلى دراسة أثـر اسـتخدام اللـون    ) ٢٠٠١ :.Longo palma j(ودراسة  .٣

ديدة كناتج من ربط الشبكات بالتفكير      المضاف على استراتيجيات تمثيل المعرفة الج     

طالبا وطالبة من   ) ٥٦(البصري ، حيث تم استخدام المنهج التجريبي على عينة من           

تخصص علوم األرض ، وقد صمم الباحث لتحقيق هدف هذه الدراسة اختبار لقياس             

مهارات التفكير البصري مرتكزاً على دراسة تنظيم المعرفـة والفهـم والتـصور             

لجنسين ، وقد استعمل في هذه الدراسة الشبكات المفاهيميـة فـي علـم              باختالف ا 

الفضاء واألرض وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن استخدام اللون المضاف علـى             

استراتيجيات تمثيل المعرفة زادت من قدرة الطلبة عينة الدراسـة علـى التفكيـر              

 .البصري

إلـى   )٢٠٠١ ،  Patricia E, Caas-Balderas ,Norma, Presmeg (هـدفت دراسـة    .٤

أثر الحالة العاطفية المدعمة بأسلوب حل المـشكالت علـى التفكيـر            التعرف على   

 تمـشكال ال حـل    يجين ،حيث درس هذا البحث طـرق      الطالب الخر البصري لدى   

التقريـر الـشفوي ،     والرسم ،   والتي تمثلت ب  ثالث كلمات من قبل أربعة طالب ،        ل

وا  واسـتعان   التجريبـي   المـنهج  ونواستخدم الباحث .للصورة البصرية   اإلشارات  و

 أن كـل    قد أشارت نتائج الدراسة إلى    و. للدراسة واتأسلوب المقابلة كأد  باالختبار و 

وقد تـأثروا   من الطالب األربعة استعمل الصورة البصرية لحل المشكالت الثالث          

رئيسة من عملية الحل    مراحل  حيث تحقق دور التصور في أربعة       .بالحالة العاطفية   

 األدواتوأخيراً وجـد أن     ). متأخرالدراك  اإل – الخاتمة   – الحل   –تحضيرال( :وهي

ن من التفرقة بين اسـتعمال الـصورة        يمكنت الباحث قد   البصرية بأنواعها المختلفة  

 هـي ن للتصور ،وأن المعرفة األساسـية ،     ين متميز يلتصبح مفهوما أو حالً ، كهدف     

 .االستعارة التي قد تمكن أو تعيق التفكير البصري 
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 باعتبـاره   التصورخدام الستنموذجا متقد) ٢٠٠١ ،Suzanne Stokes(أما دراسة  .٥

 في التعليم لما له من دور عظيم في تحقيق أهـداف            بعد من أبعاد التفكير البصري      

 هذا البحث أن مفهوم القراءة والكتابـة        التي بني عليها  إن المسلمة األساسية    . التعلم  

.  لتوصيل األفكار والمفاهيم      وتوليدها مة الصور القدرة على ترج  بالبصرية ، عرف    

 هذه الدراسة مقدمة إلى معرفة القراءة والكتابة البصرية وتتـضمن مراجعـة             توفر

الدرجات المختلفة من تضمين    بين  الدراسات التي تتحرى التأثيرات األمر الذي دمج        

مـام   إن غرض مراجعـة األدب أن تحفـز االهت         ،  في التعليم  المكونات البصرية   

الستعمال التحسينات البصرية بالتمازج مع تطويرهم شفوياً ، قـراءة ، ومهـارات             

  .رياضية 

فقد هدفت إلى معرفة أثر المنطق الرياضي       ) ٢٠٠١(أما دراسة أحمد ،وعبد الكريم       .٦

والتدريس بالمدخل البصري في أنماط التعلم والتفكيـر وتنميـة القـدرة المكانيـة              

ولإلجابـة عـن أسـئلة      اإلعدادي في مادة العلوم       وتحصيل تالميذ الصف الثاني     

تلميذة من الصف الثاني    ) ٨٨(ث المنهج التجريبي على عينة من       الدراسة اتبع الباح  

فـي  بإدارة مدينة نصر التعليمية      مدرستي عبد العزيز جاويش وطابا     من   اإلعدادي

 ، وقد اختيرت العينـة بطريقـة عـشوائية ووزعـت علـى              ٢٠٠٠/٢٠٠١العام  

طالبة في كل مجموعة وقد استخدم الباحث االختبار كـأداة          ) ٣٤( بواقع   تانمجموع

وكـان   )  التحصيل - القدرة المكانية    –  أنماط التعلم    – المنطق الرياضي ( للدراسة  

بـين  ) ٠,٠١(أنه يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة         من أهم نتائج الدراسة     

والضابطة في اختبار أنماط الـتعلم      متوسطي درجات أفراد المجموعتين التجريبية      

والتفكير البعدي لصالح أفراد المجموعة الضابطة في النمط األيسر ولصالح أفـراد            

المجموعة التجريبية في النمط األيمن والمتكامل ، وأكد علـى فاعليـة التـدريس              

بالمدخل البصري المكاني في تنشيط وظائف النمط األيمن ووظائف النمط المتكامل           

. 

 أثر استخدام المدخل البصري فـي تنميـة         لمعرفة) ٢٠٠١(ت دراسة عفانة    وجاء .٧

القدرة على حل المسائل الرياضية واالحتفاظ بها لدى طلبة الصف الثامن األساسي            

بغزة وقد استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج التجريبي ،وقد تم اختيـار عينـة               

 ىحدهما للـذكور واألخـر    إة  قصدية من مدرستين إعداديتين بمنطقة المغازي بغز      
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لإلناث وهما مدرسة المغازي اإلعدادية للبنين ومدرسة المغازي اإلعدادية للبنـات           

اختبار لقياس القدرة على حـل      : وقد استخدم الباحث في هذه الدراسة أداتين األولى         

المسائل الرياضية في موضوعي المساحة والتحليل المقررين على الصف الثـامن           

لمعلم يبين كيفية استخدام المـدخل البـصري        للسطين ، والثانية دليل     األساسي في ف  

كإستراتيجية تدريسية في تعليم الرياضيات لطلبة نفس الصف ، وكان من أهم نتائج             

الدراسة أنه توجد فروق جوهرية في القدرة على المسائل الرياضـية بـين طلبـة               

يجية المـدخل البـصري     المجموعتين التجريبية الذين تعلموا الرياضيات بإسـترات      

والضابطة الذين تعلموا الرياضيات بإستراتيجية المدخل التقليدي ، لـصالح طلبـة            

 .المجموعة التجريبية

اقتراح برنامج فـي الرياضـيات لتنميـة التفكيـر            ب  )٢٠٠١(وقامت مديحة حسن   .٨

 ١٢ عينة من    ى الطالب األصم في المرحلة االبتدائية وطبق البحث عل        لدىالبصري  

، واستخدمت طريقة التواصل الكلي التي تجمع بين أكثر من طريقة اتـصال              اًتلميذ

طي الـورق ،  : مثل لغة اإلشارة وقراءة الشفاه وقدمت أنشطة بصرية متنوعة مثل     

وأنشطة المكعب ، وأنشطة قطع دينز ، وأنشطة أعواد الثقاب ، وأنـشطة رسـوم               

  :  وأظهرت النتائج ما يلي  فنيةبيانية ، وأنشطة تتعلق باستخدام الكمبيوتر ، وأنشطة

  . عينة البحث ىفعالية البرنامج المقترح في تنمية التفكير البصري لد 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين البنين و البنات في التفكير البصري بعـد                

 .التجريب

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالب الصم تماماً ومتوسط             

درجات الطالب الذين لديهم بقايا سمع في اختبار التفكير البصري لصالح الطالب            

  .الذين لديهم بقايا سمع 

للتعرف على التبصر والتحليـل فـي   ) ٢٠٠٠ ،RINA ZAZKIS(وجاءت دراسة  .٩

 ٣٢ى البيانات التي جمعت سرياً من المقابالت مـع          التفكير الرياضي ، مستندة عل    

ت التي قد تواجه الطلبـة       المشكال  طالب في فصل الجبر المجرد األول ، ووجد أن        

 يمكن أن تحل إما باستعمال النظرة البصرية أو النظرة التحليلية ، بـدالً              في الجبر،   

لدراسة استعملوا  ستراتيجية بصرية أو تحليلية ، أكثر الطالب في هذه ا         إمن تفضيل   

مجموعة من النظرات ، وقد اقترحت الدراسة نموذجاً جديداً للمحلـل أو المتبـصر              
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حيث يفرض الباحث أن التبصر والتحليل اللذين سيكونان تابع بشكل متبـادل فـي              

المشكلة الرياضية تحل ، بدالً من النظرة غير المرتبطة ، يزود نمـوذج الدراسـة               

المتبادل قد ينجز ، وتنتهي الدراسة باعتبـار كيـف          واحد من وصف هذا االعتماد      

يقونات بهذا النموذج لمساعدة الطالب نحـو التفكيـر         األات التربوية   يالنظرتصمم  

  .البصري والتحليلي

للتعرف ) ١٩٩٦, Despina Stylianou and Ed Dubinsky( وجاءت دراسة كل من .١٠

تحليلي على حـل مـسائل      على أثر التفاعل بين كل من التفكير البصري والتفكير ال         

الجبر الخطي لدى تخصص الرياضيات  ، حيث استخدم الباحثان المنهج التجريبـي    

 فصل فـي  اطالبا في تخصص الرياضيات والذين أكملو) ١٥(على عينة مكونة من   

مساق الجبر الخطي ، ووصوالً لتحقيق هدف الدراسة ؛ استخدم الباحثان اختبـارا              

بصري ومهارات التفكير التحصيلي في مـادة الجبـر         مزج بين مهارات التفكير ال    

الخطي وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن الطالب عينة الدراسة قد وظفوا كال مـن               

مهارات التفكير البصري ومهارات التفكير التحليلي لحل مشكالت الجبـر الخطـي            

 .الواردة في االختبار 

  :اسوب  بالتفكيرجيات الحدراسات تناولت عالقة برم: المحور الثاني 
إلى التعرف على أثر اسـتخدام  ) ٢٠٠٤ (Jean Margaret Ploughهدفت دراسة  .١

التفكير البصري المصمم ببيئة االنترنت على تعلم العلوم ، حيث استخدم الباحـث             

المنهج البنائي لتصميم وبناء موقع اإلنترنت التعليمـي المعتمـد علـى التفكيـر              

بي وصوالً لإلجابة على تساؤالت الدراسة على       البصري ثم استخدم المنهج التجري    

ـ   طالباً اختيروا بطريقة عشوائية من مدرسة ايمرسن االبتدائية        ) ١٥(عينة ممثلة ب

في شمال فيالديلفيا من الصف الرابع في تجربة استمرت خمسة أسـابيع ، وقـد               

 العلمية  اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المقابلة لتقييم الطالب واختبار المفاهيم          

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن التفكير البصري من خالل االنترنت نمى لـدى              

الطلبة تعلم المفاهيم العلمية من حيث فهم المعرفة وربط العالقات وبناء تراكيـب             

  .علمية 

لتصميم وسائط متعددة تربويـة  )  ٢٠٠٣ ، M. Les and Z. Les(وهدفت دراسة  .٢

ر البصري لنظام الشكل المتعاطف ، واهتمت هـذه         ضمن سياق القدرة على التفكي    
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الدراسة للكشف عن البرامج المتعـددة األوسـاط التربويـة ، وتـشكيل النظـام               

المتعاطف ، واالستدالل البصري ، والتفكير البصري ، ففي هذه الدراسـة جـاء              

االهتمام بالنظام البصري لفهم الشكل الذي يعرض والقابل من خالله تأدية مهـام             

ة والتي هي جزء من العديد من التمارين التربوية وقد كان من أهم نتـائج               بصري

  .البحث أنه يجب أن تغير الطريق في العديد من األنظمة المتعددة األوساط

الكشف على أثر الوسائط المتعددة في بيئة       ) ٢٠٣ :٢٠٠٣حبيب ، (وهدفت دراسة    .٣

تفكيـر والـتعلم مـستخدماً      على تنمية مهارات ال   ) القائمة على الكمبيوتر    ( التعلم  

مـستندا علـى اختبـار       على أسئلة الدراسة وتحقيقها المنهج التجريبي ،         لإلجابة

وكان من أهم نتائج الدراسـة      مهارات التفكير واختبار التحصيل كأدوات للدراسة       

مهـارات التفاعـل االجتمـاعي      : أن الحاسبات اآللية تسهم في زيادة كل مـن          

معرفية ومهارات اللغة والتحدث ، وتتضح فاعلية أجهزة         وال اإلدراكيةوالمهارات  

الكمبيوتر وشرائط الفيديو في تغيير تفكير الطالب وتعلمهم والتفـاعالت بيـنهم ،             

  .كما يسهم الكمبيوتر بفاعلية في الجانب االجتماعي أكثر منه في الجوانب الفنية 

ألنـشطة  لمعرفة أثر اختالف نمـط ممارسـة ا       ) ٢٠٠٣(وجاءت دراسة الميهي     .٤

التعليمية في نموذج تدريسي مقترح قائم على المستحدثات التكنولوجية والنظريـة           

البنائية على التحصيل وتنمية مهارات قراءة الصور والتفكير االبتكاري في العلوم           

لدى طالب المرحلة الثانوية ذوي مركز التحكم الداخلي والخارجي ولإلجابة عـن            

طالبـة مـن     )٤٤(نهج التجريبي على عينة مـن       أسئلة الدراسة اتبع الباحث الم    

طالبات الصف األول الثـانوي باحـدى مـدارس دولـة الكويـت فـي العـام                 

 ، وقد اختيرت العينة بطريقة عـشوائية ووزعـت علـى أربعـة         ٢٠٠٢/٢٠٠٣

طالبة في كل مجموعة وقد استخدم الباحث االختبار كأداة         ) ١١(مجموعات بواقع   

وكان من أهم   ) التفكير االبتكاري    –قراءة الصور   مهارات   –تحصيلي  ( للدراسة  

  فردياً مقابل تعاونيـاً   ( اختالف نمط ممارسة األنشطة التعليمية       نتائج الدراسة بأن (

من خالل النموذج التدريسي المقترح ال يؤثر على تحصيل طالب الـصف األول             

  .الثانوي في العلوم 

ممارسة األنشطة التعليمية فرديـاً     وأن مهارات قراءة الصور ال تتأثر كثيراً بنمط         

  .كان أم تعاونياً وال يتفق هذا مع ما توقعه الباحث وعبر عنه في الفرض الرابع
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إلى التعرف على أثـر اسـتخدام الطلبـة         ) ٢٠٠٢(وهدفت دراسة عابد، والسيد      .٥

معلمي الرياضيات شبكة اإلنترنت على تفكيرهم الرياضي ومعتقـداتهم بفاعليـة           

) ٤٣(ستخدم الباحثان المنهج التجريبي وتألفت عينة الدراسة من         تدريسهم ، حيث ا   

طالبا وطالبة من الطلبة المعلمين في تخصص الرياضيات التربوي ، حيـث تـم              

طالبـا  ) ٢٢(توزيعهم على مجموعتين ، األولى المجموعة التجريبية وتمثلت من          

البة ، ووصـوالً    طالبا وط ) ٢١(وطالبة و الثانية المجموعة الضابطة وتمثلت من        

إلى هدف الدراسة استخدم الباحثان اختبار التفكير المنطقي ومقيـاس المعتقـدات            

اختالفـات ذات داللـة     : كأدوات للدراسة ، وقد أشارت أهم نتائج الدراسة إلـى           

إحصائية في التفكير الرياضي لدى الطلبة المعلمين فـي تخـصص الرياضـيات             

  .وعة التجريبيةالتربوي بين المجموعتين لصالح المجم

فقد هدفت لمعرفة أثر المناقشة بواسطة الكمبيوتر        ) ٢٠٠١(أما دراسة أبو ناجي      .٦

وتعلم المعلومات العامة على التفكير االستداللي للطالب أعضاء جمعيات العلـوم           

بالمدارس الثانوية ، وقد استخدم الباحث المنهج التجريبي وقـد اقتـصرت عينـة        

والطالبات وأعضاء جمعيات العلـوم مـن بعـض         البحث على عينة من الطالب      

المدارس الثانوية بسوهاج وقد استخدم الباحث أداة الدراسة ممثلة باختبار التفكيـر            

االستداللي ، وكان من أهم نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق دالة إحـصائيا فـي                

بيـة  المجموعـة التجري  ) أعضاء جمعيات العلوم  (التطبيق القبلي والبعدي للتالميذ     

تبـادل  (األولى في اختبار التفكير االستداللي مما يدل على أن أسلوب المناقـشة             

في تعلم المعلومات العامة لم يكن لها تأثير في تنمية التفكيـر            ) األسئلة واألجوبة   

االستداللي لديهم،وأنه يوجد فروق دالة إحصائيا في التطبيـق القبلـي والبعـدي             

 المجموعة التجريبية الثانية في اختبار التفكيـر        )أعضاء جمعيات العلوم  (للتالميذ  

بواسطة ) تبادل األسئلة واألجوبة    (مما يدل على أن أسلوب المناقشة        االستداللي ، 

 .الكمبيوتر في تعلم المعلومات العامة لها تأثير في تنمية التفكير االستداللي لديهم

م الكمبيـوتر فـي     فقد هدفت إلى دراسة فاعلية استخدا     ) ٢٠٠١(أما دراسة عباس     .٧

التحصيل األكاديمي وتنمية القدرات االبتكارية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية وقـد           

استخدم الباحث المنهج التجريبي في هذه الدراسة مستخدماً االختبـار التحـصيلي            

واختبار القدرات االبتكارية كأدوات على عينة من مدرسـة الجمعيـة الـشرعية             
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مر التعليمية بمحافظة الدقهلية ،وكان من أهم نتائج الدراسة         االبتدائية بإدارة ميت غ   

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة بـين متوسـط درجـات               

المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار القدرة االبتكارية البعـدي واختباراتـه           

 .الفرعية لصالح المجموعة التجريبية

راسة هدفت إلى معرفة فاعلية اسـتخدام الوسـائط     د) ٢٠٠١(وأجرى عبد الكريم     .٨

التعليمية المتعددة والمتطورة المرتبطة بالحاسب اآللي والحقائـب التعليميـة فـي     

 طالباً  ٦٠زيادة التحصيل وتنمية التفكير االبتكاري ، وقد تكونت عينة الدراسة من            

ة شـعبة األحيـاء     ، تم اختيارهم عشوائياً من بين طالب الفرقة الثانية بكلية التربي          

بوالية صحار بسلطنة عمان ، وقسمت العينة عشوائياً إلى مجمـوعتين إحـداهما             

 واختبار التفكير   ضابطة واألخرى تجريبية وقد استخدم الباحث االختبار التحصيلي       

تباع أسلوب التعلم الفـردي مـن       ا للدراسة وتم تنفيذ التجربة ب     وات كأد االبتكاري

يق التجربة لمدة ثمانية أسابيع وقد توصلت الدراسة        جانب الطالب وقد استمر تطب    

وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـط درجـات           : إلى نتائج من أهمها     

طالب المجموعة التجريبية األولى ومتوسط درجات طالب المجموعة التجريبيـة          

وجود فروق ذات داللة إحـصائية      ، و االختبار التحصيلي لصالح األولى   الثانية في   

  متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية األولى ومتوسط درجات طـالب          بين

  .لصالح األولى التفكير االبتكاري اختبار المجموعة التجريبية الثانية في 

 بدراسة هدفت إلى برمجة المهارات (Podell & others,1992)وقام بودل وآخران  .٩

 والطريقة التقليدية التي    CAIالرياضية بالكمبيوتر  ومقارنة أثر استخدام الكمبيوتر        

تستخدم الورقة والقلم في تحسين المهارات األساسية  في الجمع والطرح لشريحة            

  طالبـاً وطالبـة       ٥٢من الطالب لديهم ضعف عقلي خفيف ، وتكونت العينة من           

من طالب المرحلة االبتدائية  قسموا لمجموعتين ، وتم مقارنة الدقة والوقت بـين              

جد الدراسة فرقًا في الدقة بين المجمـوعتين ولكـن مجموعـة            المجموعتين ولم ت  

الكمبيوتر استغرقت وقتًا أقل ، واحتاجت مجموعة الكمبيوتر لمحاوالت أكثر مـن            

المجموعة التقليدية ، واستخلصت الدراسة أن أسلوب استخدام الكمبيـوتر أكثـر            

التقليدية وأن  فاعلية في تحسين المهارات األساسية في الجمع والطرح من الطريقة           
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الطالب ذوي اإلعاقة الخفيفة يحتاجون لقدر كبير من التدريب أكثر من أقـرانهم             

  .العاديين 

إلى التعرف على فاعلية الحاسـوب علـى        ) ١٩٩١(كما هدفت دراسة السيد علي       .١٠

تنمية مهارات حل المشكالت بالجرافيك ومهارت التصميم الفني ، حيث استخدم الباحث            

مجموعتين مـن   صوالً لتحقيق أهداف الدراسة على عينة تكونت من         المنهج التجريبي و  

طالب وطالبات الصف الثالث شعبة التربية الفنية بكليـة التربيـة النوعيـة بالعباسـية               

، لمشكالت بـالكمبيوتر جرافيـك      اتستخدم حل    )ا طالب ٢٥(المجموعة األولى تتكون من   

، الكمبيوتر جرافيك وروعي تكافؤ   يستخدم برامج   ) اطالب٢٥(تتكون من :المجموعة الثانية 

: تشتمل علـى ثمانيـة بنـود هـي          ) تقييم منتج فني  (استمارة  بوقد تمثلت أداة الدراسة     

 :، كما أشارت أهم النتائج إلى  التنظيم-السيادة-التناسب-يقاعاال-االتزان-الوحدة

حصائية بين متوسطات درجات المجموعـة المـستخدمة        اتوجد فروق ذات داللة      •

  . وبعدهالبرنامج تنفيذ كمبيوتر جرافيك في التصميم الفني قبلبرامج ال

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعـة المـستخدمة             •

 .لحل المشكالت بالكمبيوتر جرافيك في التصميم الفني قبل وبعد البرنامج 

حل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة المستخدمة            •

المشكالت بالكمبيوتر جرافيك والمجموعة المستخدمة برامج الكمبيوتر جرافيك في         

 التصميم الفني بعد البرنامج

دراسات تناولت عالقة برمجيـات الحاسـوب  بـبعض          : المحور الثالث   

  .المتغيرات
فعالية برنامج محوسب مقتـرح     ، إلى معرفة    ) ٢٠٠٥(هدفت دراسة أبو جحجوح      .١

ثي لدى طلبة التخصصات العلمية بكلية التربيـة فـي جامعـة            لتنمية التنور البح  

طالبـا  ) ٦٢( واستخدم الباحث المنهج التجريبي على عينة تكونت مـن           األقصى

جامعة األقصى مـوزعين    –وطالبة من مختلف التخصصات العلمية بكلية التربية        

رى واألخ) ٣٠(عشوائيا على مجموعتين ، إحداها مجموعة تجريبية وعدد طلبتها          

، وقد تمثلت أدوات البحث بأربعة اختبارات ومقاييس        ) ٣٢(ضابطة وعدد طلبتها    

فرعية أهمها اختبار المعلومات البحثية ،واختبار المهـارات البحثيـة ،ومقيـاس            

االتجاهات نحو البحث العلمي وكان من أهم نتائج البحث ،أنه توجد فـروق ذات              
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عة التجريبية ومتوسط درجـات     داللة إحصائية بين متوسط درجات طلبة المجمو      

المجموعة الضابطة في مقياس التنور البحثي ككل وفي أبعـاد التنـور البحثـي              

ولصالح المجموعة التجريبية و أن البرنامج المحوسب المقترح قد أثبت فعاليته في            

 .تنمية التنور البحثي 

إلى التعرف على أثر توظيف الحاسوب في       ) ٢٠٠٤(وهدفت دراسة سمير شتات      .٢

 نحو االحتفـاظ    متدريس النحو على تحصيل طلبة الصف الحادي عشر واتجاهاته        

" بها ، وقد اتبع الباحث في دراسته المنهج التجريبي على عينة تمثلت من مدرسة               

 طالبة حيث   ٣٢وعدة مدارس أخرى وكان عدد الطلبة       "   الثانوية للبنات    ءالخنفسا

 طالبة  ٣٢ثانية ضابطة وعددها    تدرس الوحدة المختارة عن طريق الحاسوب ، وال       

 الباحث االختبار التحصيلي ومقياس االتجاه      دوتدرس بالطريقة التقليدية ، وقد اعتم     

نحو الحاسوب كأداتين للدراسة ، وقد أشارت أهم النتائج إلى فاعليـة البرنـامج               

وبخاصة في تحقيق األهداف التي وضع من أجلها وقدرته على الرفع من مستوى             

 مستوى التحصيل وتعديل االتجاه نحـو المـادة وترسـيخ وتثبيـت             الطالبات في 

المعلومات لمدة أطول كما تثبت أن للبرنامج القـدرة علـى االرتقـاء بمـستوى               

 . الطالبات ذوات  المستوى المنخفض مقارنة بأقرانهم  في المجموعة الضابطة 

مقترح  بفاعلية برنامج محوس  إلى التعرف على    ) : ٢٠٠٣(وهدفت دراسة بارود     .٣

في الكسور العادية في تنمية التحصيل لدى تالميذ الصف الثالث األساسي في غزه             

، حيث استخدمت الباحثة المنهج التجريبي وصوالً لتحقيق أهداف الدراسة علـى            

عينة تكونت من فصلين تم اختيارهما بالطريقة العشوائية البسيطة من بين الشعب            

عارف النموذجية الخاصة وقد تـم تحديـد        الدراسية الموجودة في مدرسة نور الم     

اختيار المدرسة عن طريق اختيارها  بالطريقة القصدية، وقد تمثلت أداة الدراسة            

 :باالختبار التحصيلي ، كما أشارت أهم النتائج إلى 

بـين متوسـطي     )٠,٠٥≤ α(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          •

المجموعتين الـضابطة والتجريبيـة فـي       درجات التالميذ مرتفعي التحصيل في      

 االختبار البعدي 

بـين متوسـطي     )٠,٠٥≤ α( عند مستوى داللة     إحصائيةتوجد فروق ذات داللة      •

 .درجات التالميذ منخفض التحصيل في المجموعتين الضابطة والتجريبية
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 لتدريس وحدة الكسور العادية في مـادة ا         بأكدت النتائج فعالية البرنامج المحو س      •

 .اضيات للصف الثالث األساسي بغزةلري

 تصميم برمجيـة تعليميـة ، ودراسـة     إلىدراسة هدفت   ) ٢٠٠٣(وأجرى فارس    .٤

أثرها في تحصيل طلبة الصف السابع األساسي في مادة اللغة العربية وفروعهـا             

مقارنة بالطريقة االعتيادية ، واستخدم الباحث المنهج التجريبي لتطبيق البرمجيـة           

طالباً وطالبة تم اختيارهم عشوائياً من      ) ١٢٠(ة التي تكونت من     على عينة الدراس  

 عمان  وقسم الباحث     –ربد  إطلبة الصف السابع األساسي من مدرستين في منطقة         

 تجريبية   كعينة  ضابطة ومجموعتين   كعينة مجموعتين( أربع مجموعات    إلىالعينة  

ي من كتاب اللغة    ، وتضمنت البرمجية وحدة دراسية واحدة فقط من الفصل الثان         ) 

العربية ، وهي الوحدة السابعة عشرة من كتاب لغتنا العربية ، وأظهـرت نتـائج               

الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل الكلـي تعـزى لطريقـة              

التدريس ولصالح الطريقة المحوسبة ، والى الجنس ولصالح اإلناث والى مستوى           

   .التحصيل ولصالح ذوي التحصيل المرتفع

التي هدفت إلى استقصاء أثر استخدام كل من الـتعلم          ) ٢٠٠١(وفي دراسة هديب     .٥

التعاوني والتعلم الفردي من خالل الحاسوب في التحـصيل المباشـر والمؤجـل             

لطالبات الصف العاشر األساسي في قواعد النحو العربي ، وتكونت عينة الدراسة            

اوية في العـدد ، حيـث       طالبة تم توزيعهن على ثالث مجموعات متس      ) ٩٠(من  

درست المجموعة األولى والثانية باستخدام الحاسوب ، بينما درسـت المجموعـة            

الثالثة بالطريقة التقليدية ، وقامت الباحثة بتقسيم كل مجموعة إلى ثالثة مستويات            

تحصيلية ، وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائياً في التحـصيل       

 الدراسة تعزى لطريقة التدريس ، كما أظهرت الدراسـة          المباشر بين مجموعات  

  .عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين الطريقة ومستوى التحصيل المباشر والمؤجل

تكنولوجيـا   للتعرف على فعاليـة اسـتخدام  ) ٢٠٠٠(وهدفت دراسة عبد الباسط  .٦

المعلومات في تـدريس الجغرافيـا علـى تنميـة بعـض المهـارات البحثيـة                

دى طالب الصف األول الثانوي مستخدماً لذلك المنهج التجريبي و تم           ل والتحصيل

) ٧٦(ما  نعشوائياً ، وقوام كل مه     "الضابطة  و ،التجريبية" ختيار مجموعة البحث    ا

طالب وطالبة من طالب الصف األول الثانوي العام ، وقد استخدم الباحث اختبار             
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ي الجغرافيا لإلجابة على أسئلة     المهارات البحثية في الجغرافيا واختبار التحصيل ف      

وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد            الدراسة وكان من أهم نتائج الدراسة       

في "  الضابطة   –التجريبية  "  بين متوسط درجات مجموعة البحث       ٠,٠١مستوى  

التطبيق البعدي الختبار المهارات البحثية في الجغرافيا ، وكذلك فـي التحـصيل             

وهذه الفروق لصالح أفـراد     "  التطبيق   – الفهم   –التذكر  " يات  الدراسي عند مستو  

المجموعة التجريبية ، مما يؤكد على فعالية استخدام تكنولوجيا المعلومات علـى            

  .تنمية بعض المهارات البحثية والتحصيل الدراسي 

 لمعرفة أثر برنامج مقترح لتدريب الطـالب        )١٩٩٩(دوجاءت دراسة عبد الحمي    .٧

  في تـصميم وإنتـاج   Power Pointاستخدام العروض التقديمية المعلمين على 

برمجيات تعليمية متعددة الوسائط وتنمية اتجاهاتهم نحو استخدام الكمبيـوتر فـي            

وقد اتبع المنهج الوصفي التحليلي وذلك عند تحديد المهـارات والمـنهج            . التعليم  

ة بصورة عشوائية من    التجريبي عند تطبيق البرنامج ، وقد تم اختيار عينة الدراس         

بين الطالب المسجلين لمقرر استخدام الحاسوب في التعليم للفصل الدراسي األول           

 شعب تم اختيار    ٦حيث كان عدد الشعب المسجلة لهذا المقرر        ) م١٩٩٩/٢٠٠٠(

بشكل عشوائي وتمثل شعبة مـنهم المجموعـة الـضابطة وتمثـل             منها   شعبتين  

مثلت أدوات  الدراسة  باالختبار التحـصيلي        األخرى المجموعة التجريبية ، وقد ت     

وبطاقة تقويم مستوى إنتاج الطالب للبرمجيات التعليمية ومقياس االتجاهات نحـو           

استخدام الكمبيوتر في تصميم وإنتاج البرمجيات التعليمية وقد أشارت أهم نتـائج            

  :الدراسة إلى 

وسـطي درجـات    بين مت ) ٠,٠٥(توجد عالقة ارتباطيه دالة احصائا عند مستوى         •

الطالب عينة البحث على كل من االختبار التحصيلي وبطاقة تقويم مستوى اإلنتاج            

 .ومقياس االتجاهات نحو استخدام الكمبيوتر 

لمقارنة طريقتي استخدام الحاسوب في تعلم الطلبة       ) ١٩٩٨(وهدفت دراسة دسبين     .٨

ام شريط الكاسيت   الجامعيين للغة االسبانية كلغة أجنبية ، وطريقة التدريس باستخد        

ومختبر اللغات ، مستخدما المنهج التجريبي على عينة الدراسة التي تكونت مـن             

طالباً ، موزعين على خمس شعب يدرسون اللغة االسبانية ألول مرة ، تـم              ) ٨٠(

تجريبية وضابطة وبعد جمع البيانات بـأدوات       : تقسيمهم عشوائياً إلى مجموعتين     
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 الـتعلم بفاعليـة     إلىئج الدراسة ، أن الطالب مالوا       القياس المناسبة ، أظهرت نتا    

وبكفاءة باستخدام الحاسوب وأنجزوا تمارين أكثر ، ووفروا وقتاً أكثر كما أظهرت            

النتائج اتجاهات إيجابية لطلبة مجموعات الحاسوب نحو تعلـم اللغـة االسـبانية             

 .بصورة عامة

ف علـى فعاليـة     لتعـر فقد هدفت إلى ا   ) ١٩٩٦ (أما دراسة صالح الدين خضر     .٩

تدريس وحدة تعليمية مبرمجة للتذوق وتاريخ الفن على تحصيل طـالب الـصف             

وقد اتبـع الباحـث فـي       األول الثانوي بسلطنة عمان القائمة على التعلم الذاتي ،          

 من مدرستين مختلفتين من المـدارس       دراسته المنهج التجريبي على عينة تمثلت     

ـ    واألخرى للبنات ،     الثانوية بمحافظة مسقط إحداهما للبنين       الباحـث  دوقـد اعتم

االختبار التحصيلي كأداة للدراسة ، وقد أشارت أهم النتائج إلى أنه توجد فـروق              

ذات داللة إحصائية في متوسطات التحصيل المعرفي بين طـالب الـصف األول     

الذين يدرسون موضوعات التذوق وتاريخ الفـن       ) المجموعة التجريبية   ( الثانوي  

) المجموعة الضابطة   ( ة مبرمجة قائمة على أسلوب التعلم الذاتي ،         من خالل وحد  

الذين يدرسون الموضوعات نفسها باألسلوب المعتاد ،وتوجد فـروق ذات داللـة            

( والبنـات   ) المجوعـة التجريبيـة   ( إحصائية في التحصيل المعرفي بين البنين       

 .  في االختبار البعدي ) المجموعة التجريبية 

 تحديد أثر التـدريس باسـتخدام الكمبيـوتر    ىإل دفتفه) ١٩٩٢(يدراسة بيلأما  .١٠

الكمبيوتر المساعد التعليمي ، وطبقت الدراسـة علـي    والتدريس بدون CAI التعليمي

منخفضي القدرة و تالميذ من الصف الثامن تقـع    تلميذاً من تالميذ الصف التاسع٤٦

ن ، وتـم التـدريس   التالميـذ لمجمـوعتي   و تم تقسيم % ٣٠ إلي ١%درجاتهم بين 

بينمـا درس للمجموعـة    للمجموعة الضابطة بواسطة مدرس بـالعرض المباشـر ،  

تم استخدام برامج  التجريبية مدرس آخر مع االستعانة بالكمبيوتر المساعد التعليمي و

النتائج علي وجـود    ، ودلت التدريب والمران وبرامج المحاكاة واأللعاب الكمبيوترية

و لم تظهر  في تحصيل الرياضيات لصالح المجموعة التجريبية ،فروق دالة إحصائيا 

 . بين درجات المجموعتين في الحسابات والمفاهيم و حل المشكالت فروق دالة

 .)http://mbadr.hypermart.net/articles/goldresh.htm بدر،(
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  : السابقةدراساتالتعقيب على ال

  :من خالل استعراض دراسات وبحوث المحاور الثالثة اتضح ما يلي 
 

أجريت الدراسات السابقة في فترات زمنية متباينة ، فكانت أولها دراسة  محمـود               .١

، وكـان   ) ٢٠٠٥(، وآخرها دراسة  يحيى أبـو جحجـوح          ) ١٩٩١(السيد علي   

 مما يدل بشكل واضح علـى تزايـد االهتمـام            فما فوق  ٢٠٠٠معظمها من سنة    

 .باستخدام الحاسوب في التعليم 

جاءت معظم دراسات المحور األول لتضع تصوراً للتفكير البـصري وعملياتـه             .٢

 ,Presmeg(ومهاراته وأدواته المتنوعة وكيفية قياسه ، كمـا ورد فـي دراسـة    

Norma, Balderas-Caas, Patricia E   ، (دراسـة ، )٢٠٠١ Anderson-Inman 

,Lynne, Horney, Mark   ،( دراسة، )١٩٩٧Suzanne Stokes، دراسة  ،)٢٠٠١

)Catherine McLoughlin،  ( دراسة ،)٢٠٠١RINA ZAZKIS، ٢٠٠٠(. 

 أهمية استخدام الحاسوب كتقنية حديثة فـي        المحور الثاني أظهرت معظم دراسات     .٣

تنمية مهارات التفكير بأنواعه المختلفة من تفكيـر رياضـي وتفكيـر اسـتداللي              

الميهـي  ( الخ ، كمـا ورد فـي دراسـة        ... ،وتفكير بصري ، وحل للمشكالت      

  دراسـة  ، )٢٠٠١،عبـاس    ( دراسة ،)٢٠٠٢عابد ،والسيد ،  ( دراسة   ،) ٢٠٠٣،

الـسيد علـي    (  دراسـة  ،) ٢٠٣ :٢٠٠٣حبيب ، (  دراسة ،) ٢٠٠١،عبد الكريم (

  M. Les and Z. Les(  دراسـة ، ) ٢٠٠١أبـو نـاجي ،    (  دراسـة ،)١٩٩١،

-Anderson( ، دراسـة ) ٢٠٠١  ،Catherine McLoughlin(  دراسة،)  ٢٠٠٣،

Inman ,Lynne, Horney, Mark   ،١٩٩٧(.  

إلى أن التعليم باستخدام الحاسوب يسهم فـي         ثالثالمحور ال أكدت معظم دراسات     .٤

على الطريقة التقليدية ، كما ورد فـي دراسـة دراسـة            تحسين التحصيل بفاعلية    

بـسمة  (، دراسـة    )٢٠٠٤سمير شتات ،  (، دراسة   )١٩٩٦صالح الدين خضر ،   (

دراسة  ،)٢٠٠٠،عبد الباسط   (دراسة   ،)٢٠٠٠الحيلة ،   (دراسة   ،)٢٠٠٣بارود ، 

الهـرش وأبـو جـاموس      (دراسـة    ،)٢٠٠٣،فارس  ( ،دراسة   )٢٠٠١،هديب  (

،٢٠٠٤(.  

أكدت بعض الدراسات السابقة على فاعلية البرامج المحوسبة على تنمية االتجـاه             .٥

نحو التعليم باستخدام الحاسوب ونحو المادة التعليمية المحوسبة ، كمـا ورد فـي              
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 عبد الحميد (سةدرا  ، )٢٠٠٥أبو جحجوح ،  (دراسة ،)٢٠٠٢عابد ،والسيد،   (دراسة  

شتات (دراسة   ،)١٩٩٩،دعبد الحمي (دراسة   ،)١٩٩٨،دسبين   (دراسة   ، )٢٠٠٢ ،

،٢٠٠٤(.  

شملت الدراسات السابقة عينات مختلفة من الطلبة تنوعت بين المرحلة االبتدائيـة             .٦

 :واإلعدادية والثانوية والجامعية ، والجدول التالي يوضح ذلك 

  الدراسات  المرحلة  م

١  
المرحلة 

  بتدائيةاال

عبـاس  (،) ٢٠٠٠الحيلـة ،    (، )٢٠٠٣بسمة بـارود ،   (

 & Podell) ،)٢٠٠١،مديحــة حــسن ( ،)٢٠٠١،

others,1992)،) Jean Margaret Plough، ٢٠٠٤.(  

٢  
المرحلة 

  اإلعدادية

الهرش  (،)٢٠٠١أحمد ،وعبد الكريم ،   ( ،)٢٠٠١،عفانة  (

  .)٢٠٠٣،فارس  (،)٢٠٠٤،وأبو جاموس 

  المرحلة الثانوية  ٣

هـديب  ( ، ) ٢٠٠١أبـو نـاجي ،    (  ، )٢٠٠٣،لميهي  ا(

 ،)٢٠٠٤،شـتات   (  ، )٢٠٠٠،عبد الباسط   (  ، )٢٠٠١،

  .)١٩٩٦ ،خضر(

  
المرحلة 

  الجامعية

)Presmeg, Norma, Balderas-Caas, Patricia E   ، 

٢٠٠١(، )Despina Stylianou and Ed Dubinsky 

,١٩٩٦(، )Longo palma j.: عبــد الكــريم ( ،)٢٠٠١

ــسيد( ،)٢٠٠١، ــد ،وال ــي ( ،) ٢٠٠٢،عاب ــسيد عل ال

 دعبــد الحميــ (،) ٢٠٠٥ح ،أبــو جحجــو( ،)١٩٩١،

،١٩٩٩.(  
  

تنوعت أدوات الدراسات السابقة ما بين التحصيل ، والتفكير ،واالتجاه، والجدول            .٧

 :التالي يوضح ذلك 

  الدراسات  المرحلة  م

١  
اختبار 

  التحصيل

 ،الميهي( ،)٢٠٠١ ،عباس( ،)٢٠٠١ ،عبد الكريم(

٢٠٠٣(، ) Jean Margaret Plough ،فارس( ،)٢٠٠٤، 

 ،)٢٠٠٠ ،عبد الباسط(  ،)٢٠٠١  ،هديب(  ،)٢٠٠٣

عبد  ،)٢٠٠٣(بارود  ،)٢٠٠٠الحيلة ، (



 89 

  الدراسات  المرحلة  م

  ).١٩٩٦ (خضر ،)٢٠٠٤(شتات  ،)١٩٩٩(دالحمي

  مقياس للتفكير  ٢

)Presmeg, Norma, Balderas-Caas, Patricia E   ، 

٢٠٠١(،  )Despina Stylianou and Ed Dubinsky 

أحمـد ،وعبـد الكـريم      ( ،)٢٠٠١  ، عفانة( ،)١٩٩٦,

،٢٠٠١(، )Longo palma j.: ٢٠٠١(، (Podell & 

others,1992)، ) ، عبد الكريم ( ،)٢٠٣ :٢٠٠٣حبيب، 

 ،)٢٠٠٢عابد ،والـسيد،    ( ،)٢٠٠١ ،عباس( ،)٢٠٠١

السيد علي  (،   )٢٠٠١أبو ناجي،    ( ،)٢٠٠٣ ،الميهي(

،١٩٩١(.  

  مقياس اتجاه  ٣

  ، )٢٠٠٥أبـو جحجـوح ،    ( ،)٢٠٠٢عابد ،والسيد،   (

عبـد  (،  )١٩٩٨،دسـبين    ( ، )٢٠٠٢  ، عبد الحميـد  (

  .)٢٠٠٤،تاتش(، )١٩٩٩،دالحمي
 

استخدمت معظم الدراسات السابقة التصميم التجريبي القائم على مجموعة ضابطة           .٨

 .ومجموعة تجريبية

اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في التعرف إلى فاعليـة اسـتخدام              .٩

برمجيات تعلمية على التفكير البصري والتحصيل في التكنولوجيا لـدى طالبـات            

ر ،وهذا الموضوع لم يتم التطرق إليه في أي من الدراسـات            الصف الحادي عش  

 .السابقة على المستوى اإلقليمي والمحلي في حدود علم الباحث

اتفقت مجموعة من الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية من حيث الهـدف مـن               .١٠

الدراسة والمتمثل في تنمية مهارات التفكيـر البـصري ، كمـا ورد فـي دراسـة                

)Presmeg, Norma, Balderas-Caas, Patricia E   ، مديحــة (، )٢٠٠١

 .M(، )٢٠٠١ :.Longo palma j(، )٢٠٠١أحمد ،وعبد الكريم ،(، )٢٠٠١ن،حس

Les and Z. Les ، ٢٠٠٣الميهي ،(، )٢٠٠٣(.  

اتفقت مجموعة من الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية من حيث الهـدف مـن               .١١

 ،)٢٠٠١ ،عبد الكـريم  (الدراسة والمتمثل في تنمية التحصيل ، كما ورد في دراسة           

الهرش ( ،)٢٠٠٤، Jean Margaret Plough ( ،)٢٠٠٣ ،الميهي( ،)٢٠٠١ ،عباس(
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 ،عبـد الباسـط   (  ، )٢٠٠١  ، هـديب (  ، )٢٠٠٣ ،فارس( ،)٢٠٠٤  ، وأبو جاموس 

 ،)٢٠٠٤(شتات   ،)١٩٩٩(دعبد الحمي  ،)٢٠٠٣(بارود   ،)٢٠٠٠الحيلة ،   ( ،)٢٠٠٠

 ).١٩٩٦ (خضر

 :أفادت الدراسات السابقة الباحث في التالي  .١٢

 .التفكير البصري وعملياتهتحديد مفهوم  •

  .إظهار أوجه االختالف بين مهارات التفكير البصري •

 .بناء أدوات التفكير البصري والمتمثلة في البرمجيات التعلمية •

 .كيفية تحليل محتوى الوحدة الدراسية المستهدفة •

بناء أدوات الدراسة المتمثلة في مقياس مهارات التفكير البـصري واختبـار             •

 .التحصيل
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  الفصل الرابع

  راءات البحثإج

  

يتناول هذا الفصل عرضا إلجراءات البحث التي اتبعها الباحث في تنفيذ البحث ،             

وبالتالي فإن هذا الفصل يتناول وصفًا لمنهج البحث المتبع ووصفًا لمجتمع البحث والعينـة    

المستخدمة ، وكيفية بناء أدوات البحث والتأكد من صدقها وثباتهـا وكـذلك المعالجـات               

  . المستخدمة الختبار فرضيات البحثاإلحصائية

  :منهج البحث: أوالً

  :استخدم الباحث وفقًا لطبيعة البحث المنهجيات التالية

خطوات منظمة إليجاد هيكل معرفي تربوي جديد ،أو لم يكـن           : " المنهج البنائي    .١

معروفًا بالكيفية نفسها من قبل ،يتعلق باستخدامات مستقبلية ،ويتواءم مع الظروف           

قعة واإلمكانات الواقعية ،يستفيد الباحث من خاللهـا مـن رؤى تـشاركيه             المتو

 )٢٢ : ٢٠٠١األغـا ،    ("للخبراء أو المعنيين في مجال معين لتحقيق أهداف معينـة         

ال توجد وحدة محوسـبة     أنه  وحيث إن البرمجيات التعلمية لم تكن موجودة ، كما          

لمتعددة لذا كان المـنهج      تركيب الحاسوب على أساس الوسائط ا      –في التكنولوجيا   

  .البنائي هو األنسب  لبناء البرمجيات التعلمية وفق أسس التفكير البصري

هو المنهج الذي يدرس ظاهرة حالية مع إدخال تغيرات في أحد           :"المنهج التجريبي  .٢

تبـاع  ا وقد تم    )٨٣ :٢٠٠٢األغا ،واألستاذ، ("ورصد نتائج هذا التغير   –العوامل أو أكثر  

مع تطبيق قبلي   ) تجريبية وضابطة (ي ذو المجموعتين المتكافئتين     التصميم التجريب 

 :وبعدي 

  اختبار بعدي  متغير مستقل  اختبار قبلي  تجريبية  مجموعة

  اختبار بعدي  متغير مستقل  اختبار قبلي  ضابطة  مجموعة

)Key , 1997 :232(    وذلك لفحص مدى فاعلية البرمجيات التعلميـة علـى التفكيـر ، 

  . لدى أفراد المجموعة التجريبيةالبصري والتحصيل

هو المنهج الذي يدرس ظاهرة أو حدثًا أو قضية موجودة حاليا           : "المنهج الوصفي  .٣

يمكن الحصول منها على معلومات تجيب عن أسئلة البحث دون تـدخل الباحـث              

 .وذلك لوصف وتفسير نتائج البحث) ٨٣ :٢٠٠٢األغا ،واألستاذ ، ("فيها
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  :متغيرات البحث : ثانيا

  :تكونت متغيرات البحث من المتغيرات التالية 

  .المتغير المستقل وهو استخدام البرمجيات التعلمية  .١

  .المتغير التابع ويشمل التفكير البصري والتحصيل .٢

  :مجتمع البحث: ثالثًا

تكون مجتمع البحث من طالبات الصف الحادي عشر أدبي بمدرسة كفـر قاسـم              

اق تكنولوجيا المعلومات من الفـصل الدراسـي األول         الثانوية للبنات والالتي يدرسن مس    

  .شعب) ٥(طالبة موزعة على ) ٢١٠(م والبالغ عددهن ٢٠٠٥/٢٠٠٦

  :عينة البحث:  رابعا

، حيث ة من شعب الصف الحادي عشر آدابتم اختيار عينة البحث بطريقة قصدي

  : عينة البحث من مجموعتين كالتالي تتكون

مدرسة كفر قاسم   ٤٢  مجموعة ضابطة ١ أدبيالحادي عشر 

  ٤١  مجموعة تجريبية ٢ أدبيالحادي عشر   ناتالثانوية للب

تم اختيار عينة البحث في ضوء الحصول على إذن خطي من وزارة التربية 

 مدرسة كفر قاسم الثانوية للبنات ، بواسطة مدير التربية  مديرة إلىاغزة ، موجه بوالتعليم

  ).٦قم رالملحق (والتعليم بغزة ، 

  :البرمجيات التعلمية :  خامسا

في ضوء مفهوم التفكير البصري ومهاراته تم دراسة المضمون العلمـي لوحـدة             

تركيب الحاسوب في مقرر تكنولوجيا المعلومات للصف الحادي عشر ، ووجد أنهـا             

تفي بتحقيق أهداف البحث ، حيث قام الباحث بعد ذلك بتصميم البرمجيـات التعلميـة               

  :ا بالمراحل التالي مروروبنائها

  : وبنائهاةمراحل تصميم البرمجيات التعليمي

  :مرحلة الدراسة والتحليل : المرحلة األولى 

قام الباحث بتحديد خصائص المتعلمين وتوصيفهم ،وتحديد الحاجات التعليميـة للبرنـامج            

احة فـي   وذلك بوضع قائمة بالمعلومات والمهارات البحثية ،وتحديد المصادر التعليمية المت         

المدرسة المعنية ،وكذلك تحديد المعيقات والحدود الخاصة بتعلمها وفيمـا يلـي عـرض              

  :لخطوات هذه المرحلة 
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فهم في الجوانب   يتم تحديد خصائص المتعلمين وتوص     :تحديد خصائص المتعلمين      -د 

  :التالية 

  .طالبة من طالبات الصف  الحادي عشر ) ٤١(تمثلت عينة الدراسة بـ  .١

 . القدرة على التعامل مع الحاسوبلدى الطالبات .٢

 .ليس لدى الطالبات خبرة سابقة في التفكير البصري .٣

لدى الطالبات رغبة في دراسة موضوع تركيب الحاسوب من الخالل البرمجيات            .٤

 .التعلمية

 .لدى الطالبات رغبة في تنمية مهارات التفكير البصري لديهن .٥

 .سنة) ١٦(متوسط أعمار الطالبات  .٦

 تشمل الحاجات التعليمية لـدى المتعلمـين      :يمية لموضوع الوحدة    الحاجات التعل   -ه 

النقص في الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية، و يتطلـب إكـسابهم لهـذه             

  :الجوانب ما يلي 

  .إدراك تركيب الحاسوب الداخلي  .١

 .الخ...معرفة المفاهيم المتعلقة بالحاسوب من إدخال وإخراج ومعالجة وذاكرة  .٢

 .ة حساب سعة القرص اكتساب مهار .٣

 .اكتساب مهارات البحث عن البيانات .٤

 .اإللمام بأنظمة التشغيل ومهامها .٥

اإللمام بوسائط التخزين واإلدخال واإلخراج و القدرة على التمييز بيـنهم حـسب              .٦

 .األفضلية

 .اكتساب اتجاهات ايجابية نحو الحاسوب .٧

 .تقدير دور الحاسوب في حل المشكالت المختلفة .٨

 .ة التمييز بين النواقل داخل الحاسوباكتساب مهار .٩

 :وتتمثل بـ :  المصادر التعليمية  -و 

  .مختبر الحاسوب  .١

 .Pentium IVذات مواصفات عالية ) ٢٢(جهاز حاسوب عدد  .٢

 .LCDجهاز عرض  .٣

 .السبورة البيضاء .٤
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 .أقالم فلوماستر .٥

 واجهت الباحث بعض العوائق أثناء إعداد البرنامج التعليمي المحوسب          :العوائق   -ز 

 :من أهمها و

  .عدم وجود وحدة محوسبة تناسب البحث الحالي  .١

 .عدم توفر برمجيات تساعده في تصميم رسوم التفكير البصري .٢

 .ضعف تحميل الملفات من االنترنت .٣

 .عدم وجود دليل لمدرس التكنولوجيا ليسترشد به الباحث .٤

عدم توفر صور ورسومات مناسبة لمحتوى البرنامج التعليمي وقد تم الحصول            .٥

عليها من خالل التصفح في شبكة المعلومات العالمية االنترنـت عبـر موقـع              

COM.CLIPART.WWW،          وتجهيز بعـضها اآلخـر بواسـطة برنـامج

ADOPE PHOTO SHOPE 7.0 ME وبرنامج CORNNER STONE 

 .SCANNER، وإدخال بعضها عن طريق الماسح الضوئي 

 تم تدريس البرمجيات التعليمية لعينة من طالبات الصف الحادي عـشر            :الحدود   -ح 

في مدرسة كفر قاسـم الثانويـة للبنـات بغـزة فـي الفـصل الدراسـي األول                  

 .م٢٠٠٥/٢٠٠٦

   :مرحلة التصميم : ثانيا 

تضم مرحلة التصميم صياغة األهداف التعليمية ، وتحديد عناصر المحتوى واالختبار           

ار خبرات التعلم ، وتصميم السيناريو ، وتصميم عناصر عملية          مرجع المحك ، واختي   

  :التعلم ، وتصميم إستراتيجية تنفيذ التدريس ، وفيما يلي عرض لما سبق 

تمت صياغة غاية البرمجيات التعليمية وأهدافها العامة       :صياغة األهداف التعليمية     -ح 

  :وأهدافها اإلجرائية على النحو التالي 

تنمية مهارات التفكير البصري والمهارات المعرفيـة فـي          هي   :غاية البرنامج    .١

تكنولوجيا المعلومات بشكل عام وبموضع تركيب الحاسوب بشكل خـاص لـدى            

  .طالبات الصف الحادي عشر في مدرسة كفر قاسم الثانوية للبنات بغزة

 :األهداف العامة  .٢

خـراج  اإلدخـال واإل  ( وحدات: يعرف المفاهيم المتعلقة بتركيب الحاسوب مثل        •

  .، النواقل ، المتحكمات ، أنظمة التشغيل)  والذاكرة والمعالجة 
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 .يدرك طبيعة عمل المعالج  •

 .يدرك وظائف النواقل وأنواعها •

 .يكتسب مهارات حساب سعة القرص •

 .يكتسب مهارات البحث عن البيانات وتنظيمها وتصنيفها •

 .يستوعب طرق الوصول للبيانات •

 .اسوبيكتسب اتجاهات ايجابية نحو الح •

 .يكتسب تقديراً لدور حوسبة التعليم في حل المشكالت وتنمية مهارات التفكير •

 :األهداف اإلجرائية  .٣

  .أن يذكر الطالب مفهوم الحاسوب  

  .أن يعدد الطالب مكونات الحاسب اآللي  

  .أن يذكر الطالب وظيفة أجهزة اإلدخال واإلخراج  

  .أن يعدد الطالب مكونات وحدة المعالجة  

  .يذكر الطالب وظيفة وحدة الحساب والمنطق أن  

  .أن يذكر الطالب وظيفة وحدة التحكم 

  .أن يذكر الطالب وظيفة وحدة الذاكرة 

  .أن يعرف الطالب مفهوم الناقل 

  .أن يعدد الطالب أنواع النواقل  

  .أن يفرق الطالب بين أنواع النواقل 

  .أن يعرف الطالب المسجل حسب فهمه  

  .ب شكالً يعبر عن تركيب الحاسوب البسيط أن يرسم الطال 

  .أن يعرف الطالب مفهوم التعليمة  

  .أن يكتب الطالب برنامجاً بلغة التجميع  

  .أن يكتب الطالب برنامجاً بلغة اآللة  

  . في الذاكرة تأن يعدد الطالب طرق الوصول المختلفة للبيانا 

  . في الذاكرة أن يفرق الطالب بين طرق الوصول المختلفة للبيانات 

  .أن يميز الطالب بين أقسام الذاكرة  

   .RAMأن يعرف الطالب الذاكرة الداخلية  
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  .أن يعدد الطالب أنواع الذاكرة الداخلية  

  .أن يعرف الطالب الذاكرة المخبأة  

قائمة تضمن أنـواع مختلفـة مـن     من ضمن  ROMأن يتعرف الطالب على الذاكرة  

  .الذاكرة

   . RAM أنواع الذاكرة أن يعدد الطالب 

   .ROMأن يعدد الطالب بين أنواع الذاكرة  

  ROMأن يفرق الطالب بين أنواع الذاكرة  

  .أن يذكر الطالب مبدأ عمل الذاكرة المخبأة  

  .أن يعرف الطالب الذاكرة الثانوية  

  .أن يذكر الطالب أمثلة عن الذاكرة الثانوية  

   .أن يذكر الطالب مكونات القرص الصلب 

  .أن يحدد الطالب طبيعة عمل القرص الصلب  

  .أن يذكر الطالب طريقة حساب سعة القرص  

  .أن يحسب الطالب سعة القرص الصلب  

  .أن يعرف الطالب الشريط الممغنط  

  .أن يذكر الطالب طبيعة التخزين في الشريط الممغنط  

  .أن يعرف الطالب القرص المدمج  

  .زين في القرص المدمج أن يذكر الطالب طريقة التخ 

  .أن يذكر الطالب أمثلة أخرى على الذاكرة الثانوية  

  .أن يستنتج الطالب العالقة بين سرعة المعالج وحجم الذاكرة  

  .أن يفرق الطالب بين أجهزة اإلدخال وأجهزة اإلخراج  

  .أن يذكر الطالب أنواع المتحكمات بأجهزة اإلدخال واإلخراج  

  .مثلة على أجهزة اإلدخالأن يعدد الطالب أ 

   .جأن يعدد الطالب أمثلة على أجهزة اإلخرا 

  .أن يعدد الطالب أمثلة على أجهزة اإلدخال واإلخراج معاً  

  .أن يذكر الطالب وظيفة كرت الشاشة  

  .أن يعدد الطالب وظائف متحكمات اإلدخال واإلخراج  
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  .لمركزي والجهاز الخارجي أن يذكر الطالب خطوات تبادل البيانات بين المعالج ا 

  .أن يعبر الطالب بالرسم عن تبادل البيانات بين المعالج المركزي والجهاز الخارجي 

   . ISA   ، PCIأن يفرق الطالب بين  

   . AGPأن يذكر أن يذكر الطالب سرعة نقل البيانات في  

   . USBأن يعرف الطالب ناقل  

  .صول لألجهزة السريعة أن يحدد الطالب الناقل الذي يستخدم للو 

  .أن يعرف الطالب نظام التشغيل  

  .أن يعدد الطالب مهام نظام التشغيل  

  .أن يذكر الطالب أمثلة على نظام التشغيل  

  .أن يرسم الطالب شكالً يعبر عن عالقة نظام التشغيل بوحدات الحاسب اآللي  

 عناصر المحتـوى    في هذه الخطوة قام الباحث بتحديد     : تحديد عناصر المحتوى      -ط  

  :التي تحقق األهداف اإلجرائية وهي كالتالي

 .تركيب الحاسوب البسيط 

 .تركيب المعالج 

 .النواقل وطبيعة عملها 

 .الذاكرة وأنواعها 

 .طرق الوصول للبيانات في الذاكرة 

 .أجهزة اإلدخال واإلخراج 

 .متحكمات اإلدخال واإلخراج ومهامها 

 .النواقل داخل الحاسوب 

 .ل وأنواعه ومهامهنظام التشغي 

قام الباحث بإعداد اختباري التفكير البصري والتحصيل   :االختبار مرجعي المحـك      -ي 

ومن ثم تم التأكد من ثبات وصدق االختبارين بطرق متعددة ، حيث تكون اختبار              

  .سؤاالً)  ٤٠(سؤاالً واختبار التحصيل من )  ٤٠(التفكير البصري من 

 :تعليمية اختيار خبرات التعلم والوسائط ال -ك 

ولما كان الهدف من البرمجيات التعلميـة تنميـة  مهـارات التفكيـر البـصري                -أ 

والتحصيل ، فقد كان التركيز على استخدام الوسائط التعليمية المتعددة من خـالل             
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توفير الرسوم التخطيطية وخارطة المفاهيم والصور الواقعية والرموز والنصوص         

 .جرائية السابق ذكرهافي البرنامج ، لكل هدف من األهداف اإل

اعتمد الباحث توزيع  الطالبات على مجموعات ولكل مجموعة تم تحديد قائـد ،                -ب 

وقد وضح للمجموعات طريقة العمل وكيفية عرض المعرفـة وتنـاول األسـئلة             

 .واستقبال االستجابات

  :وقد اهتم الباحث في هذه الخطوة بالتالي  : التعلميةتصميم الوسائط المتعددة -ل 

لمادة العلمية إلى إجراءات تفصيلية دقيقة من خالل تجزئة المواقف          ترجمة ا  

 .التدريسية إلى عناصر فرعية

 .تحديد النصوص واألشكال ومواقعها على الشاشة 

 .تحديد العالقة بين الفقرات المتتالية والمتشبعة 

 .تحديد عدد الشاشات وتسلسلها 

 .خرآلتحديد كيفية االنتقال من عنصر  

 .األلوان المناسبةاختيار الصور و 

 .ربط الشاشات ببعضها 

حيث تم تحديد  عدد من عناصر عملية التعلم التي         : تصميم عناصر عملية التعليم       -م 

تساعد على تقديم اإلحداث التعليمية للتعلم ، التي يجب االهتمام بها عند تـصميم              

  :المنظومة التعليمية ، وهذه العناصر هي 

  يمكيفية مراعاته في التصم  العنصر  م

١ 
استحواذ انتباه 

  المتعلم

وتم ذلك من خالل اغناء الموقف التعليمي بالمثيرات البـصرية          

والحركية المتكاملة وتكمن طريقة التوضيح للمتعلم أهمية ما سيتم         

  .تعلمه في الوحدة المحوسبة وربط ما يتعلمه بالحياة الواقعية

٢ 
تعريف المتعلم 

  بأهداف التعلم

 كاملة لها ، حيـث يـتم فتحهـا       حيث تم تخصيص شاشة فرعية    

  .بالضغط على رابط خاص بها بالزر األيسر للماوس

٣ 
استدعاء التعلم 

  السابق

وتم ذلك عن طريق ربط الشاشات الفرعية ذات الصلة ببعـضها           

  .وتخصيص فقرات في دليل المدرس الستدعاء التعلم السابق

٤ 
عرض 

  المثيرات

ـ  حيث يتم ذلك من خالل النصوص المكتوبة والم         ةلونة والمنظم

والنصوص الفائقة والصور العلمية الواقعية والرسوم التخطيطية       

  .والرموز البصرية وخرائط المفاهيم
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  توجيه التعلم ٥
وتم ذلك عن طريق تخصيص شاشـة إرشـادية للمـتعلم فـي             

البرمجيات التعلمية ، وتـوفير التلميحـات والتغذيـة الراجعـة           

  .باإلضافة إلى متابعة المدرس

٦ 
 تحرير

استجابات 

  المتعلم

وتم ذلك بالتدرج في عرض األمثلة ،وإتاحة الفرصة للتفاعل مع          

  .الوحدة المحوسبة ومع خطوات إستراتيجية التفكير البصري

٧ 
تقديم التغذية 

  الراجعة

تمت بصورة فورية وبأشـكال متعـددة مـستخدما النـصوص           

  والصوت الصادر من المدرس بشكل متزامن

  قياس األداء ٨
 مستوى التفكير البـصري والتحـصيل قبـل تجريـب           تم قياس 

  .البرنامج وبعدها وتشخيص أدائهم في كل حصة

 يعتبر تصميم إستراتيجية تنفيـذ التـدريس        :تصميم إستراتيجية لتنفيذ التدريس      -ن 

حجر الزاوية في تحديد أساليب عمل عناصر المنظومة التعليمية لتحقيق أهـدافها            

حداث التعليمية وعناصر عملية التعليم ،واألهداف      ويضمن التتابع والترابط بين األ    

 به المتعلم ومـا يقـوم بـه         ماإلجرائية ،والوسائط والتسهيالت التعليمية ،وما يقو     

 .المدرس حتى تتحقق تلك األهداف 

  :حيث تشمل على : المرحلة الثالثة 

  :إنتاج عناصر الوسائط المتعددة التي تم استخدامها وهي كالتالي  -أ 

   : كتابة النصوص -١

 Microsoft Power Pointحيث تم كتابة النصوص باستخدام برنـامج  

 والبعض اآلخـر باسـتخدام      Al-Rassamوالبعض اآلخر باستخدام برنامج     

 Macromedia Flash ، لنقل الكتابة إلـى برنـامج   Al-Waseetبرنامج 

MX وقد تمت مراعاة الجوانب التصميمية التالية عند كتابة النصوص، :  

 .بنط واضح ومقروءالكتابة ب 

 : استخدام الخطوط المألوفة لدى المستخدمين مثل 

 Simplified Arabic. 

 Andalus. 

 Monotype Koufi. 
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 .صياغة الجمل بشكل دقيق وصحيح 

 .توحيد العناوين من حيث نوع الخط واللون والحركة  

 .توحيد نوع خط الشرح والحجم والتعداد النقطي والرقمي 

 .ت المهمةتمييز الكلمات والعبارا 

 .وضع عنوان لكل شاشة في أعالها 

  .مراعاة التباين اللوني بين الخطوط والخلفية المستخدمة 

تم إنتاج بعض المؤثرات    :إنتاج الصوت والموسيقى والمؤثرات الصوتية     -٢

الصوتية المناسبة للتنقل والدخول لبعض اإلطارات الفرعيـة بواسـطة          

 العديدة وتم الحصول على ،نظراً المتيازاته)   Sound Forge(برنامج 

  :بعض المؤثرات من شبكة االنترنت ،وتمت مراعاة الجوانب التالية

 .وضوح الصوت، ومناسبته للعروض المصاحبة 

 .تزامنه مع تنفيذ األمر على الزر 

 .تزامنه مع فتح اإلطار 

 .جاذبيته النتباه المتعلم 

 .التنوع في الصوت 

تخطيطيـة المناسـبة لتحقيـق      تم إنتاج الرسومات ال   : الرسوم التخطيطية  -٣

  Corner Stoneاألهداف اإلجرائية للوحة المحوسبة بواسطة برنـامج  

  :وتمت مراعاة الجوانب التصميمية التالية

 .البساطة  

 .الوضوح 

 .األلوان 

 .المناسبة للنصوص المكتوبة 

تمت إضافة المـؤثرات الحركيـة المناسـبة علـى           :المؤثرات الحركية  -٤

 Gifخرائط والخلفيات من خالل برنـامج  النصوص والصور وبعض ال

Animation وبرنامج Macromedia Flash MX  وقد تمت مراعـاة 

  :الجوانب التصميمية التالية 

 .مناسبة الحركة بالمحتوى 
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 .مناسبة الحركة لمستوى المتعلمين 

 .التنوع في الحركات 

 .تجنب المبالغة 

لها إلى الحاسـوب     تم إنتاج الصور الثابتة من خالل إدخا       :الصور الثابتة  -٥

 باإلضافة إلى الحصول على صـور       Scannerبواسطة الماسح الضوئي    

 المتوفر في شبكة االنترنت وتمـت مراعـاة   Clip Artعديدة من موقع 

  :الجوانب التصميمية التالية

 .مناسبة حجم الصور 

 .مناسبة مضمون الصور مع النصوص 

 .الجاذبية النتباه المتعلم 

  .سب في شاشة العرضظهور الصور في مكان منا 

 عدداً من البرامج    لقد استخدم الباحث  : البرامج المستخدمة في التصميم والبرمجة     -ب 

  :إلنتاج البرمجيات التعلمية وهي 

فـالش منـذ   برنامج   لقد انطلق:Macromedia Flash MXبرنامج  -١

البداية كبرنامج يقوم على أساس الرسوم المتجهـة ، أو المنحنيـات ،             

لقدرة على إنشاء العناصـر الرسـومية بمزيـد مـن            ا لمستخدمتيح ل وي

 علـى   ةقـدر الالسهولة والسرعة مع القدرة الجيدة على التحكم بالعمل و        

إنشاء الرسوم المتحركة المميزة والمخصصة لالستخدام علـى شـبكة          

اإلنترنت ، وهي تمتاز بسرعة التحميل والعرض على الـشبكة نتيجـة            

فات المشابهة التي تنتجها الوسائط     لصغر حجم الملفات ، قياساً على المل      

خرى ، كما أنه يتعامل مع أنواع كثيرة من ملفات الصوت ويـستقبل             األ

 .ملفات الفيديو ويتيح للمستخدم ميزة التحكم بالفيديو

يعد هذا البرنامج : ADOPE PHOTO SHOPE 7.0 MEبرنـامج   -٢

من أقوى برامج معالجة الصور والرسومات وإدخال المؤثرات عليهـا           

 ويعمل هذا البرنامج تحت بيئة ويندوز بإصداراته المتعددة وقد استخدم         

إضـافة  مثـل    والصوررسومات  ال هذا البرنامج لمعالجة بعض      الباحث

  .تغيير درجة الوضوح والتداخل  واأللوان
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ويعتبر هذا البرنامج من البـرامج   :Sound Forgeبرنامج الصوت  -٣

 عليه وزيادة جودته مـن      المميزة في إعداد الصوت وإدخال المؤثرات     

خالل ما يوفره من أدوات تحاكي مؤثراتها العديد من التأثيرات التي ال            

يستطيع أن يفورها المبرمج في بيئة عادية حيث تتطلب مختبر خـاص            

    .بالصوتيات

أحد بـرامج تعـدد الوسـائط    : Microsoft Power Pointبرنامج  -٤

عروض التقديميـة     ويسمى برنامج ال    Microsoftوالمتوفر من شركة    

تصميم : ،ويتميز هذا البرنامج بتوفير العديد من الخدمات للمستخدم مثل        

واستخدام العروض وتشغيلها ، استخدام الرسومات الـصور ، إضـافة     

المؤثرات الصوتية ، باإلضافة إلى إمكانية نشر المعلومات على صفحة          

ـ            ض االنترنت ،وقد استخدمه الباحث إلنتاج بعض الـصور ولنقـل بع

  . Flashالعبارات والنصوص إلى برنامج 

يعتبر هـذين البرنـامجين حلقـة       : برنامجي الوسيط والرسام العربي    -٥

الوصل بين الكتابة باللغة العربية والبرامج التي ال تدعم الكتابة باللغـة            

وبرنـامج   ، .Flashالعربية ومـن أشـهر هـذه البـرامج برنـامج            

AutoCAD.  

أحد برامج معالجة النـصوص   : Microsoft Wordبرنامج الكتابة  -٦

   ويسمى برنامج معالجة النـصوص        Microsoftوالمتوفر من شركة    

وورد ، وقد استخدمه الباحث في كتابة بعض الفقرات لنقلها بعد ذلـك             

 المتـوفرة فـي   WORD ART باستخدام أدوات Flashإلى برنامج 

  .برنامج وورد

وسـائط  أحد برامج تعـدد ال : Macromedia Swish MXبرنامج  -٧

 وهو من البرامج المكملة لبرنامج      Macromediaوالمتوفر من شركة    

Flash             ويتميز بالعديد من المزايا لعل من أهمها دعم الكتابـة باللغـة 

العربية وسهولة االستخدام والقدرة على كتابة نصوص متحركة بألوان         

متنوعة وحركات مثيرة وجذابة ، كما يتميز بصغر حجم ملفاتـه وقـد             
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ه الباحث في إنتاج بعض الحركات على النصوص لتـصديرها          استخدم

   .Flashبعد ذلك لبرنامج 

محتـوى  ل  التعلمية لمزيد من دقة تناول البرمجيات    : مرحلة التقويم : المرحلة الرابعة   

وحدة تركيب الحاسوب ، وللتأكد من دقتها العلمية ووضـوح األلـوان والرسـومات              

كير البصري ، قام الباحث بـالتقويم البنـائي         والخطوط ومدى ارتباطها بمهارات التف    

 سالمتها وصالحيتها للتجريب النهائي ، وتم ذلك من         على للوقوفللوحدة المحوسبة ،    

طالبا تخـصص تكنولوجيـا     ) ١٤(خالل التجريب االستطالعي على عينة مكونة من        

ى التعليم ، وقد طلب الباحث منهم تسجيل مالحظاتهم وآرائهم في التـصميم ومحتـو             

البرنامج وإمكانية التعامل معه والزمن الالزم لدراسة محتواه ومناسبته لمستوى الفئـة            

المستهدفة ، وقد خلص الباحث إلى مناسبة الوحدة المحوسبة لمستوى الطلبـة ،حيـث              

أنهم أبدوا إعجابهم الشديد بها وأوصوا بضرورة تعميمها على المدارس ، مع إبـداء              

ن كان بهما شيء من التشويش ، وقد أخذ         ييح صورت بعض المالحظات من أهمها توض    

الباحث بتلك المالحظات وأجرى التعديالت المطلوبة ،وبعد ذلك قام الباحث بعـرض            

البرمجيات التعلمية على مجموعة من الخبراء في مجال الحاسوب والمناهج وطـرق            

مون ، وقد ذكر األساتذة الخبـراء أن المـض        )٢، ١ملحق رقم   (التدريس وعلم النفس    

العلمي للبرمجيات التعلمية يلبي تماماً التوصـيف المقـرر فـي كتـاب تكنولوجيـا               

المعلومات للصف الحادي عشر ، بل ويزيد عليه كثيراً من المعلومات اإلثرائية ، هذا              

فضالً عن دقة المعلومات الواردة فيها، وحداثتها، وترتيبها المنطقي ، وجودة واجهـة             

عها ووضوح الخطوط واأللوان ، وعبروا عـن إعجـابهم          البرنامج وسهولة التعامل م   

بتميز التقنية العالية إلنتاج البرمجيات التعلمية ، ولكن أشاروا إلى ضرورة التعديل في             

         هم تم تعـديل     على آرائ  صورة واحدة ومخطط واحد من حيث نسبة الوضوح ، وبناء

  .الصورة والمخطط

  :ميةاستخدام البرمجيات التعل: المرحلة الخامسة 

وتشمل هذه المرحلة تحديد متطلبات االستخدام وتعميمها والتكاليف التي تم إنفاقها على            

طالبة ونعرض فيما يلـي     ) ٤١(تطويرها وتكاليف تشغيل المنظومة واستخدامها لعدد       

  :توضيح لهذه الخطوات 
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يتطلب استخدام المنظومة وتعميمها إعداد      :متطلبات استخدام المنظومة وتعميمها     -أ 

ة أو مطوية لتعريف األفراد بمحتوياتها وأهميتها ومزايا استخدامها وسـهولة           نشر

التعامل معها وتطبيقها على عينة كبيرة نسبيا من الطلبة باإلضافة إلى وضع عدة             

  .نسخ منها في مدارس وزارة التربية والتعليم العالي 

لمكونات التاليـة   لقد تم استخدام ا   : التكاليف التي تم إنفاقها على تطوير المنظومة       -ب 

في تطوير المنظومة التعليمية المحوسبة التي تكونـت باألسـاس مـن الوحـدة              

  : المدرس ومستلزمات تطبيقها والجدول التالي يوضح ذلك المحوسبة ودليل 

  اإلجمالي  الثمن بالدوالر  العدد  العنصر  م

 31.5  ٠,٧  ٤٥  اسطوانة ليزر   ١

 4  ٠,٨  ٥  طباعة الدليل   ٢

 90  ٢  ٤٥  طباعة االختبار   ٣

 14  ٢,٨  ٥  برامج متنوعة   ٤

 10  ١  ١٠  اسطوانات تعليمية   ٥

  ٢٠  ٢٠  -  أجرة مواصالت   ٦

  ١٦٩,٥  اإلجمالي

والجدول التالي يوضح    :طالبة  ) ٤١(تكاليف تشغيل المنظومة واستخدامها لعدد       -ج 

  :ذلك 

  اإلجمالي  الثمن بالدوالر  العدد  العنصر  م

 14.76  ٠,٣٦  ٤١  اسطوانة ليزر   ٧
 0.8  ٠,٨  ١  لطباعة الدلي   ٨
 82  ٢  ٤١  طباعة االختبار   ٩
 -  - ٣٠-١٠  جهاز حاسوب   ١٠
 -  -  LCD 1جهاز    ١١
  -  -  ١  سبورة بيضاء   ١٢
 1.5  ٠,٥  ٣  أقالم فلوماستر   ١٣

  ٩٩,٠٦  اإلجمالي
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وبذلك يكون الباحث قد أجاب على السؤال األول من أسئلة الدراسة  والذي ينص 

  "جيا للصف الحادي عشر؟ ما صورة البرمجيات التعلمية في التكنولو"على 
  

  

  :البحثأدوات : سادسا

تم إعداد اختبار التفكير البصري في التكنولوجيا وفقـاً          :اختبار التفكير البصري     : ١

  :للخطوات التالية 

 قياس قدرة الطالبات عينة البحث على فهم وترجمـة          :تحديد الهدف من االختبار       - أ

 ) .وبة منطوقة أو مكت(الشكل البصري إلى لغة لفظية 

 تمت صياغة تعريف إجرائـي للتفكيـر البـصري          في ضوء الهدف من االختبار     - ب

  :تباع الخطوات التالية اوتحديد عملياته ب

طالع على األدب التربوي المتعلق بموضوع البحث الحالي ، حيث تم االستفادة            اال .١

  . من الدراسات الخاصة بالتفكير البصري وكيفية التعامل معهعددمن 

مهارات ) ٦( تعريفاً إجرائياً للتفكير البصري وحدد مهاراته وعددها          الباحث وضع .٢

 .غ تعريفاً إجرائياً لكل مهارةاصمن ثم و

عرض التعريفات السابقة على مجموعة من المحكمين مـن تخـصص المنـاهج              .٣

، حيث عدلت بعـض التعريفـات         ) ١ملحق رقم   (وطرق التدريس وعلم النفس     

ربهما وتداخلهما من وجهة نظر المحكمين ، وبالتالي        ودمج مهارتين معاً نظراً لتقا    

 ).٥ملحق رقم (مهارات ) ٥(ن مهارات التفكير البصري أصبح عددها إف

تحليل محتوى الوحدة في ضوء مهارات التفكير البصري للكشف عـن األمـاكن              - ت

 : الجدول التالي انظرالمرتبطة بمهارات التفكير البصري 
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  )١(جدول رقم 

  ختبار التفكير البصريجدول مواصفات ا

  

  

  

 مفردات االختبار في صورة االختيار مـن        تم صياغة  : صياغة مفردات االختبار   - ث

أحـدها يعتبـر اإلجابـة      ) ث(،  ) ت(،  ) ب(،  ) أ: (متعدد متبوعاً بأربعة بدائل       

 .سؤاالً ) ٤٢(الصحيحة للسؤال، وقد بلغ عدد فقرات االختبار في صورته األولية 

  :صدق االختبار -  ج

ي أثنـاء    وقد اعتمد على الصدق المنطقي في تحديده وقد روع         :صدق المحتوى    .١

بناء االختبار تمثيله لمهارات التفكير البصري فقط دون التطرق إلـى مهـارات             

 .)١انظر الجدول (أخرى 

 حيث تم عرض اختبار التفكير البصري على مجموعـة مـن            :صدق المحكمين    .٢

المحكمين في تخصص المناهج وطرق التدريس وعلم النفس والحاسوب بالجامعة          

حيث أبدو مالحظاتهم    ) ١ملحق رقم   ( معة األزهر   اإلسالمية وجامعة األقصى وجا   

في النسخة  ) ١٢،  ١٠،  ١،٢،٤،٦،٩(عليه ، كما تم التعديل على صياغة الفقرات         

 .النهائية لالختبار في ضوء آراء السادة المحكمين 

حيث تم احتساب معامل االرتباط بين البعد واالختبـار ككـل           : االتساق الداخلي    .٣

  :ك والجدول التالي يوضح ذل

  الوزن النسبي  عدد األسئلة  البعد

  %١٤  ٦  مهارة التعرف على الشكل ووصفه

  %٢٩  ١٢  مهارة تحليل الشكل

  %٢٦  ١١  مهارة الربط بين العالقات

  %١٢  ٥  مهارة تفسير الغموض

  %١٩  ٨  مهارة استخالص المعاني

  %١٠٠  ٤٢  اإلجمالي
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  )٢(الجدول رقم 

   )٣٠= ن ( معامالت االرتباط لكل بعد الختبار التفكير البصري

 الداللة اإلحصائية معامل االرتباط بيرسون  البعد

 دالة 804.  مهارة التعرف على الشكل ووصفه

 دالة 899. مهارة تحليل الشكل

 دالة 531. مهارة الربط بين العالقات

 لةدا 890. مهارة تفسير الغموض

 دالة 933. مهارة استخالص المعاني
  ٠,٣٦١) = ٠,٠٥(الجدولية عند مستوى   ر   قيمة
  ٠,٤٦٣) = ٠,٠١(الجدولية عند مستوى   ر   قيمة

 عند مـستوى    ح من الجدول السابق أن جميع معامالت االرتباط لألبعاد دالة إحصائيا          يتض

  .الية من الدقة، مما يدل على أن فقرات االختبار على درجة ع٠,٠١داللة 

 : ثبات االختبار  .٤

قد تم تطبيق االختبار استطالعياً علـى عينـة          :الثبات بطريقة التجزئة النصفية       .  أ

طالبة من طالبات الصف الحادي عشر بمدرسة كفر قاسـم الثانويـة       ) ٣٠(مكونة من   

حيث كانـت   ) ر  (للبنات ، حيث استخدم الباحث طريقة التجزئة النصفية إليجاد قيمة           

  )٣٠=ن (:باستخدام معادلة جاتمان والجدول التالي يوضح ذلك )٠,٨٤٠٣(

  ٠,٨٣٣٨  القيم الفردية

  ٠,٧٥٣٩  القيم الزوجية

  ٠,٨٤٠٣  معامل جاتمان

  

وبعد ذلك استخدم الباحث معادلة سبيرمان براون لحساب قيمة معامل ثبات االختبـار             

  .من ثبات االختبارات وهي درجة عالية ٠,٩١٣وعليه فان قيمة معامل ثبات االختبار 

) ٣٠(وعند احتساب معامل ألفا كرونباخ بعد تجربة االختبار على عينة عشوائية   . ب

طالبة من طالبات الصف الحادي عشر بمدرسة كفر قاسم الثانوية للبنات بغزة ، كانت 

  . وهي نسبة عالية تدل على القبول ٠,٨٨٣نسبة معامل ألفا 
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تم تقدير الزمن المناسب الستجابة الطلبة علـى         :تقدير زمن االستجابة على االختبار       .٥

 من االسـتجابة علـى      ت انته ةأسئلة االختبار بحساب متوسط زمن استجابة أول طالب       

 من االسـتجابة علـى      ت انته ةدقيقة وزمن آخر طالب   ) ٣٢(فقرات االختبار حيث بلغ     

وهو الزمن  دقيقة ،   ) ٤٠(دقيقة ، فبلغ متوسط الزمنين      ) ٤٨(أسئلة االختبار حيث بلغ     

  .المناسب لالستجابة على أسئلة اختبار التفكير البصري

بعد حذف فقرتان   )  سؤاالً ٤٠(بلغ عدد مفردات االختبار   : الصورة النهائية لالختبار   .٦

 ولكل سؤال درجة واحـدة لتـصبح الدرجـة          )٣٣-١١(من فقرات االختبار وهي     

ن النسبية لالختبار فـي  درجة، والجدول التالي يوضح األوزا  ) ٤٠ ( لالختبار النهائية

  ):٣ملحق رقم (صورته النهائية

  )٣(الجدول رقم 

  جدول مواصفات اختبار التفكير البصري

  

  

  

  

  

  
 

  

  :تم إعداد اختبار التحصيل في التكنولوجيا وفقاً للخطوات التالية  :اختبار التحصيل  : ٢

قياس تحصيل الطالبات عينة البحث في وحدة تركيب         : تحديد الهدف من االختبار     - أ

 .شر الحاسوب في مادة تكنولوجيا المعلومات للصف الحادي ع

 النسبية ألهداف الوحدة ليتسنى في ضـوئها        تحليل محتوى الوحدة لوضع األوزان     - ب

 ) .٤(ئلة االختبار ، انظر الجدول رقم صياغة أس

  

  

  

  

  الوزن النسبي  عدد األسئلة  البعد

  %١٥  ٦  مهارة التعرف على الشكل ووصفه

  %٣٠  ١٢  مهارة تحليل الشكل

  %٢٨  ١١  مهارة الربط بين العالقات

  %١٠  ٤  مهارة تفسير الغموض

  %١٧  ٧  رة استخالص المعانيمها

  %١٠٠  ٤٠  اإلجمالي
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  )٤(جدول رقم 

  جدول مواصفات اختبار التحصيل

 
تم صياغة مفردات االختبار في صورة االختيار مـن          : صياغة مفردات االختبار   - ت

أحـدها يعتبـر اإلجابـة      ) ث(،  ) ت(،  ) ب(،  ) أ: (متعدد متبوعاً بأربعة بدائل       

 .سؤاالً) ٤٨(ل، وقد بلغ عدد فقرات االختبار في صورته األولية الصحيحة للسؤا
 
  :صدق االختبار -  ث

 وقد اعتمد على الصدق المنطقي في تحديده وقد روعي أثنـاء            :صدق المحتوى    .١

انظر الجدول  ( أخرى   أهدافبناء االختبار تمثيله أهداف المقرر دون التطرق إلى         

٤(. 

يل على مجموعة من المحكمـين      حيث تم عرض اختبار التحص     :صدق المحكمين  .٢

في تخصص المناهج وطرق التدريس وعلم النفس والحاسوب بالجامعة اإلسالمية          

حيث أبدو مالحظاتهم  عليـه       ) ١رقم  ملحق  ( وجامعة األقصى وجامعة األزهر     

فـي النـسخة النهائيـة      ) ٤١ ، ٢٩ ، ٢٨(،كما تم التعديل على صياغة الفقـرات        

 .المحكمينلالختبار في ضوء آراء السادة 
 
 حيث تم احتساب معامل االرتباط بيرسون بين البعد واالختبار          :االتساق الداخلي    .٣

  ):٥أنظر الجدول (ككل 

  

  

  عدد األسئلة  األوزان النسبية  تطبيق  فهم  تذكر  البعد

  ١١  %٢٣  ١  ٣  ٨  الحاسوب البسيط

  ٢١  %٤٥  ١  ١٠  ١٣  الذاكرة

  ٨  %١٧  ١  ١  ٧  اإلدخال واإلخراج

  ٤  %٧  ٠  ٢  ٢  النواقل

  ٤  %٨  ١  ١  ٢  أنظمة التشغيل

  ٤٨  اإلجمالي
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  )٥(جدول رقم 

   )٢٨= ن ( التحصيلمعامالت االرتباط لكل بعد الختبار 
  

  ٠,٣٧٤) = ٠,٠٥(الجدولية عند مستوى   ر   قيمة
  ٠,٤٧٨) = ٠,٠١(الجدولية عند مستوى   ر   قيمة

واضح من الجدول السابق أن جميع معامالت االرتباط لألبعاد دالة إحصائيا عند مـستوى              

  . مما يدل على أن فقرات االختبار على درجة عالية من الدقة، ٠,٠١داللة 

 : ثبات االختبار  .٤

) ٢٨(قد تم تطبيق االختبار استطالعياً على عينـة         :الثبات بطريقة التجزئة النصفية       .  أ

طالبة من طالبات الصف الحادي عشر بمدرسة كفر قاسم الثانويـة للبنـات ، حيـث                

حيـث كانـت    ) ر       (ية إليجـاد قيمـة      استخدم الباحـث طريقـة التجزئـة النـصف        

  )٢٨=ن( :باستخدام معادلة جاتمان والجدول التالي يوضح ذلك)٠,٨٩٨٣(

٠,٧٣٥  القيم الفردية

٣  

٠,٨٦٥  القيم الزوجية

٤  

٠,٨٩٨  معامل جاتمان

٣  

وبعد ذلك استخدم الباحث معادلة سبيرمان براون لحساب قيمة معامل ثبات االختبـار             

 وهـي درجـة عاليـة مـن ثبـات           ٠,٩٤٦٤بات االختبار   وعليه فان قيمة معامل ث    

  .االختبارات 

 الداللة اإلحصائية معامل االرتباط بيرسون  البعد
  دالة 856. الحاسوب البسيط

  دالة 957.  الذاآرة
  دالة 860.اإلدخال واإلخراج

  دالة 759. النواقل
  دالة 792.  أنظمة التشغيل
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) ٢٨(وعند احتساب معامل ألفا كرونباخ بعد تجربة االختبار على عينـة عـشوائية               .  ب

طالبة من طالبات الصف الحادي عشر بمدرسة كفر قاسم الثانوية للبنات بغزة ، كانت              

 .ل وهي نسبة عالية تدل على القبو% ٠,٨٩٧١نسبة معامل ألفا 

تم تقدير الزمن المناسب السـتجابة الطلبـة         :تقدير زمن االستجابة على االختبار     .٥

 من االستجابة   ت انته ةعلى أسئلة االختبار بحساب متوسط زمن استجابة أول طالب        

 من االستجابة   ت انته ةدقيقة وزمن آخر طالب   ) ٣٥(على فقرات االختبار حيث بلغ      

دقيقـة ،   ) ٤٠(قة ، فبلغ متوسط الزمنين      دقي) ٤٥(على أسئلة االختبار حيث بلغ      

  .وهو الزمن المناسب لالستجابة على أسئلة اختبار التحصيل

 ٨( بعد حذف   )  سؤاالً ٤٠(بلغ عدد مفردات االختبار     : الصورة النهائية لالختبار   .٦

ولكـل  ) ٤١-٣٤-٣٣-٢٢-٢١-٢٠-٧-٦(من فقرات االختبار وهي     ) أسئلة

 ).٤ملحق رقم (درجة ) ٤٠ ( لالختبارائيةسؤال درجة واحدة لتصبح الدرجة النه

 الدراسـة   مجمـوعتي للتأكد من تجانس طالبات      :تجانس مجموعات الدراسة  : سابعا

أجرى الباحث تطبيقًا قبليا لكل من اختبار التفكير البصري واالختبار التحصيلي اللذين            

متوسطات وتم حساب ال   . الباحث وذلك على المجموعتين الضابطة والتجريبية        اأعدهم

 يبين نتـائج    )٦(والجدول التالي رقم    ) ت( وقيمة   واالنحرافات المعيارية للمجموعتين  

  .لمجموعتين الضابطة والتجريبية االتطبيق القبلي الختباري 

  )٦(جدول رقم 

  لمجموعتين الضابطة والتجريبيةانتائج التطبيق القبلي الختباري 
المجموعة 

  الضابطة

 المجموعة

  ن  نوع االختبار  التجريبة

  ع  م

  ن

  ع  م

قيمة 

  ت

قيمة 

  الداللة

مستوى داللة 

  الفروق

  غير دالة  ٠,٥٤٤  ٠,٦١٠  ٣,٧٨  ١٤,٥٩  ٤١  ٤,٨٣  ١٥,١٧  ٤٢  التفكير البصري

  ٣,٢٨  ١٣,٦٦  ٤١  ٣,٤٩  ١٢,٤١  ٤٢  التحصيل
-

١,٦٨٦  
  غير دالة  ٠,٠٩٦

  ١,٩٩قيمة ت الجدولية تساوي 

  

المحسوبة والموضحة في الجدول    ) ت(يتضح من الجدول السابق أنه بمقارنة قيمة        

الجدولية تبين أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة            ) ت(مع قيمة   
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 بين متوسطات درجات طالبات المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية وهذا          ٠,٠٥

  .يدل على تجانس العينة عند تطبيق اختباري التفكير البصري والتحصيل

  

  

  

  :المعالجة اإلحصائية: ثامنًا

تهدف أساليب المعالجة اإلحصائية التي اختارها الباحث إلى التحقق من صحة 

  :فرضيات البحث وقد تحددت باآلتي 

 T_Testالختبار صحة الفرضين األول والثاني اسـتخدم الباحـث اختبـار             .١

)Independent_Samples_Test .( 
مـل االرتبـاط بيرسـون      الختبار صحة الفرض الثالث استخدم الباحـث معا        .٢

)Pearson_Correlation(. 

الختبار صحة الفرضين الرابع والخامس استخدم الباحـث معادلـة الكـسب             .٣

  )٢٠٠١:٣١عفانة ،(: المعدل لبالك وهي كالتالي
 

   س–ص    س–ص 
  =نسبة الكسب المعدل 

   س–د 
+  

  د

  :حيث أن 

  . في االختبار البعدياتدرجمتوسط ال= ص  •

 . في االختبار القبلياتالدرجمتوسط = س  •

 .النهاية العظمى لالختبار= د  •

 .الكسب الخام= ص  - س •

  .الكسب المتوقع= د  - س •
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 الفصل الخامس

 

  والتوصيات المقترحةنتائج البحث ومناقشتها
 

 

 .................................................................................عرض نتيجة الفرض األول 

 ................................................................................عرض نتيجة الفرض الثاني 

 ................................................................................عرض نتيجة الفرض الثالث 

 ................................................................................عرض نتيجة الفرض الرابع 

 ............................................................................عرض نتيجة الفرض الخامس 

 ...............................................................................................توصيات الدراسة 

  ...........................................................................................................المقترحات
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  الفصل الخامس

  نتائج البحث ومناقشتها

 يتضمن الفصل الحالي عرضا لنتائج البحث التي تم التوصل إليهـا ،بعـد القيـام              

بخطوات البحث ، من خالل اإلجابة عن أسئلة البحث ،والتحقق من فروضه ، باإلضـافة               

إلى مناقشة تلك النتائج ، كما يتضمن التوصيات التي تم استخالصها ،والمقترحات التـي              

  .تمت صياغتها في مجال البحث

   :ه ونص، عرض نتيجة الفرض األول ومناقشتها:أوالً 

بـين متوسـطي    )  α ≥0.05  (حصائية عند مستوى  ال توجد فروق ذات داللة إ      "

 المجموعة الضابطة فـي اختبـار التفكيـر         وطالبات المجموعة التجريبية    طالباتدرجات  

  ".البصري

وللتحقق من هذا الفرض تم رصد درجات طلبة المجموعتين التجريبية والـضابطة فـي              

حسابيين واالنحـرافين  اختبار التفكير البصري بعد تطبيق التجربة، وحساب المتوسطين  ال   

،للتعرف إلى الفروق بين متوسطي درجات الطلبة فـي كـل مـن    ) ت(المعياريين وقيمة   

، وكانت النتائج كما    ) ٠,٠٥(المجموعتين ، ثم الكشف عن داللة الفرق عند مستوى داللة           

  ) .٧(يوضحها الجدول 

  )٧(جدول 

ر البصري لدى طالبات الختبار داللة الفروق في اختبار التفكي) ت(نتائج اختبار 

  المجموعتين التجريبية والضابطة 

  عدد الطلبة  المجموعة
النهاية 

  العظمى

متوسط 

  الدرجات

االنحراف 

  المعياري

قيمة 

  "ت"
Sig 

(2tailed)
مستوى 

  الداللة

  ٤,٢  ٣٣,٧  ٤٠  ٤١  التجريبية

  ٥,٨  ٢٢,١  ٤٠  ٤٢  الضابطة

-

١٠,٣٤  
  دالة  0.0005

  )٠,٠٥(عند مستوى داللة ) ٨١(ت حرية لدرجا) ١,٩٩(قيمة ت الجدولية  •

  )٠,٠١(عند مستوى داللة ) ٨١(لدرجات حرية ) ٢,٦٤(قيمة ت الجدولية  •
  ج

الجدولية ،وهذا  ) ت(المحسوبة أكبر من قيمة     ) ت(يتضح من الجدول السابق أن قيمة       

بـين متوسـطي درجـات      ) ٠,٠١(يدل على وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة          

لمجموعة التجريبية بعد تجريـب البرمجيـات التعلميـة لـصالح المجموعـة       الطلبة في ا  
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ال توجد فروق ذات داللة      "التجريبية، مما يعني رفض الفرض الصفري الذي ينص على          

 المجموعة التجريبيـة    طالباتبين متوسطي درجات    )  α ≥0.05  (إحصائية عند مستوى  

  ".صري المجموعة الضابطة في اختبار التفكير البوطالبات

  : ويمكن تفسير هذه النتيجة من خالل عوامل عدة هي 

توفير البرمجيات التعلمية لعدد كبير من الرسومات التخطيطيـة والرمـوز والـصور              -

والخرائط المفاهيمية والتي تشكل بمجملها أدوات التفكير البصري ، ممـا يؤكـد علـى               

  ارتباط هذه األدوات بمهارات التفكير البصري ، 

جيات التعلمية قدر كبير من المعرفة ، وعرضها بتسلسل منطقي ، وسـرعة             تخزن البرم  -

مناسبة ، وتقديم المعلومات وتكرارها حسب رغبة المتعلم وتزويده بتغذية راجعة فورية            

 .، تعينه على تحديد وضعه والتوجه به نحو تحقيق هدفه 

 المتعلم النفسية ،     تفاعل المتعلم مع البرمجيات بأفضل األساليب  والمحافظة على راحة          -

والعمل على توفير عنصر الجذب والتشويق من خـالل تـوفير العديـد مـن األلـوان             

 . الفروق الفردية ةوالمثيرات الحركية ، ومراعا

منح الحرية للمتعلم في التحكم في سرعة تدفق المعلومات التي تتضمنها البرمجيات مـن         -

لوضوح في صياغة عباراته مع     خالل تفعيل مجموعة من الحواس وتسلسل المحتوى وا       

 .اإلثارة

 ،و  )٢٠٠١  ، عبد الكـريم  ( ، و دراسة     )٢٠٣ :٢٠٠٣حبيب ، (وهذا يتفق مع دراسة     

،و ) ٢٠٠٣الميهـي ،  (،ودراسـة   ) ٢٠٠٢عابد ،والسيد ،    (،ودراسة    ) ٢٠٠١عباس ،   (

 ،ودراسة ) ٢٠٠٤، Jean Margaret Plough (،ودراسة  ) ٢٠٠١أبو ناجي ، ( دراسة 

  . التي أشارت إلى فاعلية البرامج المحوسبة على تنمية مهارات التفكير ،)١٩٩١  ،علي(

   :ه ونص، عرض نتيجة الفرض الثاني ومناقشتها: ثانيا

 بين متوسطي درجات طلبة     α ≥(0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         ال"

  ."ختبار التحصيلالمجموعة التجريبية وطلبة المجموعة الضابطة في ا

وللتحقق من هذا الفرض تم رصد درجات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة           

في اختبار التحصيل بعد تطبيق التجربة ، وحساب المتوسطين واالنحـرافين المعيـاريين             

، للتعرف إلى الفرق بين متوسطي درجات الطلبة في كل من المجمـوعتين ،              ) ت(وقيمة  
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، وكانت النتـائج كمـا يوضـحها        ) ٠,٠٥(ى داللة   ثم الكشف عن داللة الفرق عند مستو      

  ) .٨(الجدول 

  )٨(جدول 
الختبار داللة الفرق في اختبار التحصيل لدى طالبات ) ت(نتائج اختبار 

  المجموعتين التجريبية والضابطة 

  المجموعة
عدد 

  الطلبة

النهاية 

  العظمى

متوسط 

  الدرجات

االنحراف 

  المعياري

قيمة 

  "ت"
Sig(2-
tailed) 

 مستوى

  الداللة

  ٣,٥  ٣٣,٣٢  ٤٠  ٤١  التجريبية

  ٥,٧  ٢٢,٣٨  ٤٠  ٤٢  الضابطة
  دالة  0.0005  ١٠,٤

  )٠,٠٥(عند مستوى داللة ) ٨١(لدرجات حرية ) ١,٩٩(قيمة ت الجدولية  •

  )٠,٠١(عند مستوى داللة ) ٨١(لدرجات حرية ) ٢,٦٤(قيمة ت الجدولية  •
  

الجدولية ،وهذا  ) ت( من قيمة    المحسوبة أكبر ) ت(يتضح من الجدول السابق أن قيمة       

بـين متوسـطي درجـات      ) ٠,٠١(يدل على وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة          

الطلبة في المجموعة التجريبية بعد تجريـب البرمجيـات التعلميـة لـصالح المجموعـة         

 توجد فروق ذات داللـة      ال"التجريبية، مما يعني رفض الفرض الصفري الذي ينص على          

 بين متوسطي درجات طلبة المجموعة التجريبية وطلبة        α ≥(0.05( مستوى   إحصائية عند 

  ."ختبار التحصيلالمجموعة الضابطة في ا

وبناء على ذلك يمكن القول بأن تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الـضابطة             

قدرة البرمجيات التعلمية على جذب اهتمام      : في التحصيل ، يرجع إلى عوامل عديدة منها         

تخزين البرمجيات التعلمية لقدر كبير من المعرفة ،        : المتعلمين وإثارة تفكيرهم من خالل      

وعرضها بتسلسل منطقي ، وسرعة مناسبة ، وتقديم المعلومات وتكرارها حسب رغبـة             

المتعلم وتزويده بتغذية راجعة فورية ، تعينه على تحديد وضعه والتوجه به نحو تحقيـق               

مع البرمجيات بأفضل األساليب  والمحافظة على راحـة المـتعلم           هدفه ، وتفاعل المتعلم     

 الفروق الفردية   ةالنفسية ، من خالل توفير العديد من األلوان والمثيرات الحركية ، ومراعا           

، وذلك بدعم المعرفة بالرسوم التخطيطية والصور والنـصوص والرمـوز ، وإشـراف              

ة تدفق المعلومـات التـي تتـضمنها        المدرس ، ومنح الحرية للمتعلم في التحكم في سرع        

  .البرمجيات وتسلسل المحتوى والوضوح في صياغة عباراته مع اإلثارة
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 ،  )٢٠٠٣،  فـارس (، ودراسة   ) ٢٠٠٤،الهرش وأبو جاموس    (وهذا يتفق مع دراسة     

 )٢٠٠٠الحيلـة ،     ( ،ودراسـة  )٢٠٠٠،عبد الباسط ( ، ودراسة    )٢٠٠١،  هديب(ودراسة  

 ، التي أشارت إلى فاعلية البـرامج        )٢٠٠٤،شتات   (دراسة    ، و  )٢٠٠٣بارود،  (،ودراسة  

 .المحوسبة على تنمية التحصيل

   :ه ونص، عرض نتيجة الفرض الثالث ومناقشتها: ثالثًا

 المجموعـة التجريبيـة فـي        طالبات بين متوسطي درجات  دالة إحصائيا    عالقةال توجد   "

  ".البصري ودرجاتهم في اختبار التحصيل اختبار التفكير

للتحقق من هذا الفرض تم رصد درجات طلبة المجموعة التجريبيـة  فـي اختبـار                و

التفكير البصري واختبار التحصيل بعد تطبيق التجربة، وحساب معامل االرتباط بيرسون           

بين المتوسطات ، للكشف عن داللة العالقة بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في             

ود عالقة دالة   وج، وهذا يدل على     )٠,٧٦٦( االرتباط   االختبارين ، حيث كانت قيمة معامل     

بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية في اختبار التفكيـر البـصري            إحصائيا  

أن الزيادة في متوسط درجاتهم في      على  ومتوسط درجاتهم في اختبار التحصيل ، مما يدل         

في اختبـار التحـصيل وأن      اختبار التفكير البصري يؤدي إلى زيادة في متوسط درجاتهم          

رجاتهم في  الزيادة في متوسط درجاتهم في اختبار التحصيل يؤدي إلى زيادة في متوسط د            

  .اختبار التفكير البصري

ويعزي الباحث هذه النتيجة إلى قدرة البرمجيات التعلمية على التأثير الفعال في تنمية             

 لدى طالبات الـصف الحـادي       التحصيل ومهارات التفكير البصري المتعلقة بالتكنولوجيا     

عشر، حيث استخدم الباحث الوسائط المتعددة التفاعليـة، فاسـتخدام الوسـائط التعدديـة              

التفاعلية من شأنه أن يقدم المعلومات للمتعلم بأسلوب محبب إلى نفسه، كمـا أنـه يتـيح                 

اسـي  الفرصة للمتعلمين للتعرف إلى العديد من المعلومات غير المتوافرة في المقرر الدر           

العادي وهذا يتناسب مع تعليم التفكير الذي يحتاج إلى إثارة قدرات المتعلمـين ،وتـوفير               

المناخ التعليمي المناسب لتنميتها، مما جعل عملية التدريس عملية جذابة ومثيرة لالهتمام،            

  .وهذا ما الحظه الباحث أثناء قيام أفراد المجموعة التجريبية بدراسة البرمجيات التعلمية

   :ه ونص، عرض نتيجة الفرض الرابع ومناقشتها: بعارا

تتصف البرمجيات التعلمية بفاعلية في تنمية مهارات التفكير البصري في التكنولوجيـا             "

 ".لدى طالبات الصف الحادي عشر تزيد عن نسبة الكسب المعدل لبالك
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الك والجدول  وللتعرف على فاعلية البرمجيات التعلمية قاتم الباحث باستخدام معادلة ب         

  :التالي يوضح ذلك 

  )١٠(جدول 

  قيمة الكسب المعدل الختبار التفكير البصري

  اختبار التفكير البصري

  ١٤,٥٩  متوسط الدرجات قبليا

  ٣٣,٧  متوسط الدرجات بعدي

  ٤٠  النهاية العظمى

  ١,٢٣  نسبة  معدل الكسب

ر البصري هـي     الختبار التفكي  يتضح من الجدول السابق أن نسبة الكسب المعدل       

وهي معدل كسب عالية إذا ما قورنت بالحد األدنى لنسبة الكـسب المعـدل              ) ١,٢٣(

  .مما يعني أن للبرنامج فاعلية في تنمية مهارات التفكير البصري) ١(لبالك وهي 

وبناء على ذلك يمكن القول بأن تفوق التطبيق البعدي في المجموعـة التجريبيـة              

سهولة تناول المـتعلم للمعلومـات      :  عدة عوامل منها     على التطبيق القبلي يرجع إلى    

على شكل أجزاء صغيرة ،وعرضها وفقًا الحتياجاته وفق تنظيم مرن غير ملزم بتتابع             

استعراضها ، فيتيسر للمتعلم تشكيل المعلومات في ذهنه بما يتواءم مع أبنيته المعرفية             

وتهيئة بيئـة تعليميـة مرنـة       والسماح للمتعلم التعامل مع المخزنات بتتابع مناسب له         

،تتطلب من المتعلم اتخاذ القرار وإفساح المجال إلبراز المـتعلم لقدراتـه المختلفـة              

واستفادته من المحتوى بالطريقة التي تؤدي إلـى جعـل االسـتخدامات ذات معنـى               

والتحكم في تناولها ،بما يؤدي إلى زيادة التفاعل بين المتعلم ومحتـوى البرمجيـات              

  .التعلمية 

وإغناء البرمجيات التعلمية بالمثيرات البصرية من نصوص مكتوبـة وتوظيـف           

األلوان والصور والرسومات والحركات والتنويع فيها وعن طريق التصميم المناسـب           

لتلك الوسائط وعن التوضيح للمتعلم أهمية المعلومات التي سيتعلمها من البرمجيـات            

  .التعلمية 

فرص أمام الطالبات للتدرب على مهـارات التفكيـر         وإتاحة البرمجيات التعلمية ال   

البصري بطريقة عرض جديدة ومتنوعة ، وتوفر العديد مـن التطبيقـات المتعلقـة              
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بمهارات التفكير البصري ، كما إن البرمجيات التعلمية راعت الجاذبية والبساطة فـي             

ـ             وم عرض المهارات من خالل التخفيف من التجريد والحرص على اإلكثار من الرس

والصور والخرائط وتخصيص شاشات فرعية لذلك ،مـع إمكانيـة المتعلمـين فـي              

  . الوصول إلى ما يشاءوا منها وفق قدرتهم ورغبتهم في ذلك

كما يدل على أن البرمجيات التعلمية كان لها تأثير فعال في تنمية مهارات التفكير              

 حيـث اسـتخدم     البصري المتعلقة بالتكنولوجيا لدى طالبات الصف الحادي عـشر ،         

الباحث الوسائط المتعددة التفاعلية ، فاستخدام الوسائط التعددية التفاعلية من شـأنه أن             

يقدم المعلومات للمتعلم بأسلوب محبب إلى نفسه ، كما أنه يتيح الفرصـة للمتعلمـين               

للتعرف إلى العديد من المعلومات غير المتوافرة في المقرر الدراسي العـادي وهـذا              

تعليم التفكير الذي يحتاج إلى إثارة قدرات المتعلمـين ،وتـوفير المنـاخ             يتناسب مع   

التعليمي المناسب لتنميتها ، مما جعل عملية التدريس عملية جذابة ومثيـرة لالهتمـام              

،وهذا ما الحظه الباحث أثناء قيام أفراد المجموعة التجريبيـة بدراسـة البرمجيـات              

  .التعلمية

   :ه ونص، امس ومناقشتهاعرض نتيجة الفرض الخ: خامسا

 في التكنولوجيـا لـدى طالبـات        التحصيلتتصف البرمجيات التعلمية بفاعلية في تنمية        "

  ".الصف الحادي عشر تزيد عن نسبة الكسب المعدل لبالك

وللتعرف على فاعلية البرمجيات التعلمية قاتم الباحث باستخدام معادلة بالك والجدول           

  :التالي يوضح ذلك 

  )١١(جدول 

  التحصيلقيمة الكسب المعدل الختبار 

  اختبار التحصيل

  ١٣,٦٦  متوسط الدرجات قبليا

  ٣٣,٣٢  متوسط الدرجات بعديا

  ٤٠  النهاية العظمى

  ١,٢٤  نسبة  معدل الكسب
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) ١,٢٤( هي   التحصيليتضح من الجدول السابق أن نسبة الكسب المعدل الختبار          

 األدنى لنسبة الكسب المعدل لبالك وهـي        وهي معدل كسب عالية إذا ما قورنت بالحد       

  .مما يعني أن للبرنامج فاعلية في تنمية التحصيل) ١(

وبناء على ذلك يمكن القول بأن تفوق التطبيق البعدي في المجموعـة التجريبيـة              

قدرة البرمجيات التعلمية على تنظيم     : على التطبيق القبلي يرجع إلى عدة عوامل منها         

سب وبأسلوب مالئم للمتعلمين في المرحلـة الثانويـة وتجزئـة           المعلومات بشكل منا  

المعلومات وتبسيطها وتنظيمها واإلكثار من األمثلة والرسـوم والـصور والخـرائط            

المفاهيمية التي تراعي الفروق الفردية بين المتعلمـين وإتاحـة الفرصـة للمتعلمـين           

اشات الفرعيـة   الوصول إلى المعلومات وفق رغبتهم ومن خالل التنقـل بـين الـش            

  .للبرمجيات التعلمية 

وسهولة تناول المتعلم للمعلومات على شكل أجزاء صـغيرة ،وعرضـها وفقًـا             

الحتياجاته وفق تنظيم مرن غير ملزم بتتابع استعراضها ، فيتيـسر للمـتعلم تـشكيل            

المعلومات في ذهنه بما يتواءم مع أبنيته المعرفية والـسماح للمـتعلم التعامـل مـع                

 بتتابع مناسب له وتهيئة بيئة تعليمية مرنة ،تتطلب من المتعلم اتخاذ القـرار      المخزنات

وإفساح المجال إلبراز المتعلم لقدراته المختلفة واستفادته من المحتوى بالطريقة التـي            

تؤدي إلى جعل االستخدامات ذات معنى والتحكم في تناولها ،بما يؤدي إلـى زيـادة               

  .برمجيات التعلمية التفاعل بين المتعلم ومحتوى ال

كما يدل على أن البرمجيات التعلمية كان لها تأثير فعال في تنمية التحصيل فـي               

التكنولوجيا لدى طالبات الصف الحادي عشر ، حيث استخدم الباحث الوسائط المتعددة            

التفاعلية ، فاستخدام الوسائط التعددية التفاعلية من شأنه أن يقدم المعلومـات للمـتعلم              

 محبب إلى نفسه ، كما أنه يتيح الفرصة للمتعلمين للتعرف إلى العديـد مـن                بأسلوب

المعلومات غير المتوافرة في المقرر الدراسي العادي وهذا يتناسب مع تعليم التفكيـر             

الذي يحتاج إلى إثارة قدرات المتعلمين ،وتوفير المناخ التعليمي المناسـب لتنميتهـا ،             

ابة ومثيرة لالهتمام ،وهذا ما الحظه الباحث أثنـاء         مما جعل عملية التدريس عملية جذ     

  .قيام أفراد المجموعة التجريبية بدراسة البرمجيات التعلمية
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   :البحثتوصيات 

في ضوء نتائج البحث الحالي ، حيث أثبتت البرمجيات التعلمية فاعليتها فـي تنميـة               

 عشر فـإن الباحـث   مهارات التفكير البصري في التكنولوجيا لدى طالبات الصف الحادي   

  :يوصي باألمور التالية 
  

ضرورة توظيف برامج التفكير بشكل عام وتوظيف برامج التفكير البصري بـشكل             .١

 .خاص في التعليم

 .التعليمية واقفمالفي التفاعلية االهتمام بتوظيف الوسائط المتعددة  .٢

صري بشكل  التفكير الب تنمية مهارات   التأكيد على تنمية مهارات التفكير بشكل عام و        .٣

 .خاص

 . البصرياالسترشاد باختبار التفكير البصري عند تقويم الطلبة فيما يتعلق بالتفكير .٤

توظيف البرمجيات التعلمية القائمة على الوسائط المتعددة التفاعلية التي تم إنتاجهـا             .٥

 .في البحث الحالي في تدريس التكنولوجيا

 . عشرحوسبة باقي جوانب منهاج التكنولوجيا للصف الحادي .٦

ئط المتعـددة   تقديم كافة أشكال الدعم لتطوير البرمجيات التعليمية القائمة على الوسا          .٧

 .التكاملية التفاعلية بما يساهم في تحقيق أهداف المؤسسة التعليمية

النظر إلى الحاسوب ومستحدثات تكنولوجيا التعليم األخرى، كتكنولوجيات إلعـادة           .٨

 .بناء البيئة المدرسية

ج وطرائق التدريس، بحيث تتـضمن اسـتخدام هـذه التكنولوجيـات            تطوير المناه  .٩

 .الحديثة

  تقنية المعلومات  ي الكتساب مهارات جديدة في مجال     المعلمين/للطلبةإتاحة الفرصة    .١٠

  .والتفكير

  :المقترحات 

  :استكماالً لما انتهى إليه البحث الحالي يقترح الباحث إجراء األبحاث التالية 

في شبكات الحاسوب على تنمية التفكير البصري لدى طلبة         فاعلية موقع الكتروني     .١

  . والعلوم التطبيقية بجامعة األقصىاالتكنولوجي

أثر اكتساب مدرسي التكنولوجيا بالمرحلة الثانوية لمهارات التفكير البصري فـي            .٢

 .اكتساب طلبتهم له
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فاعلية برمجيات تعلمية في التكنولوجيا على التفكير المنظـومي لـدى طالبـات              .٣

 .الصف الحادي عشر

 .فاعلية برامج كلية التربية على تنمية التنور الحاسوبي لدى طلبتها .٤

 .مستويات التفكير البصري لدى معلمي التكنولوجيا في المدارس الحكومية .٥

المعلمين للتنور الحاسـوبي وتمكـنهم مـن مهـارات          /العالقة بين اكتساب الطلبة    .٦

 .التدريس البصري

 تنمية التنور التقني لدى طلبة كلية التربيـة بالجامعـة           فاعلية برنامج تدريبي على    .٧

 .اإلسالمية

برنامج مقترح لتقويم جودة استخدام عضو هيئة التدريس للحاسوب فـي التعلـيم              .٨

 .الجامعي
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  قائمة المراجع

  

 العربية واألجنبية
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  :المراجع العربية 

 .القرآن الكريم  .١
فعالية برنامج محوسب مقترح ) : ٢٠٠٥(أبو جحجوح ، يحيى محمد محمود  .٢

لتنمية التنور البحثي لدى طلبة التخصصات العلمية بكلية التربية في جامعة 

رسالة دكتوراه غير منشورة ، البرنامج المشترك بين جامعة األقصى  : األقصى

 .وجامعة عين شمس 
ر وتعلم أثر المناقشة بواسطة الكمبيوت) : ٢٠٠١(أبو ناجي ، محمود سيد محمود  .٣

المعلومات العامة على التفكير االستداللي للطالب أعضاء جمعيات العلوم 

  .١٧) ٢( جامعة أسيوط –، مجلة كلية التربية بالمدارس الثانوية 

أثر المنطق الرياضي ) : ٢٠٠١(أحمد ،نعيمة حسن ،وعبد الكريم ،سحر محمد .٤

ية القدرة المكانية والتدريس بالمدخل البصري في أنماط التعلم والتفكير وتنم

 ، مجلة التربية العملية ، وتحصيل تالميذ الصف الثاني اإلعدادي في مادة العلوم

 .المجلد الثاني ، كلية التربية ، جامعة عين شمس
 ، الطبعة عناصره ،مناهجه ،أدواته: البحث التربوي ) : ٢٠٠٣(األغا ، إحسان  .٥

 .الرابعة ،غزة
 ، الطبعة تصميم البحث التربوي) : ٢٠٠٢(د األغا ،إحسان ، واألستاذ ،محمو .٦

 .الرابعة ،غزة
 ، مكتبة األنجلو المصرية ، التقنيات التربوية) : ٢٠٠٢(إبراهيم ، مجدي عزيز  .٧

 .مصر 
ـ ١٤١٨(إبن منظور    .٨  ،بيروت ، دار إحياء التراث      ٢ ،ج ٢، ط لسان العرب    : ) ه

  .العربي

دام تكنولوجيا المعلومات و البنية التحتية الستخ) : ٢٠٠٣(إسماعيل ، فادي  .٩

االتصاالت في التعليم، و التعليم عن بعد ، ورقة عمل مقدمة إلى الندوة اإلقليمية 

 ، و التعليم عن بعد ، حول توظيف تقنيات المعلومات و االتصاالت في التعليم

 دمشق



 126 

 
فاعلية برنامج محو سب مقترح في الكسور ) : ٢٠٠٣(بارود ،بسمة مصطفى  .١٠

 ، رسالة  تنمية التحصيل لدى تالميذ الصف الثالث األساسي في غزهالعادية في

  .ماجستير غير منشورة ، جامعة األقصى

االتجاهات الحديثة في تدرسي الرياضيات للتالميذ بطيئي ) : ١٩٩٢(بدر،محمود .١١

  http://mbadr.hypermart.net/articles/goldresh.htm التعلم

 ، ١٢٨٨ ، رقم المقرر الحاسوب في التعليم ) :١٩٩٨(برنامج التعليم المفتوح  .١٢

 .جامعة القدس المفتوحة : القدس 
 ، دار النشر للجامعات ١ ،طالوسائط المتعددة) : ٢٠٠١(البسيوني ، عبد الحميد  .١٣

 .،مصر
 ، دار الفكر ٢ ، طتكنولوجيا التعليم والتعلم) : ٢٠٠٢(البغدادي ، محمد رضا  .١٤

 .التربوي ، القاهرة 
 جامعة األقصى ، مكتبة - ، كتاب جامعي تنمية التفكير) : ٢٠٠٥(ن البنا وآخرو .١٥

 .آفاق ، فلسطين ، غزة
 األمم – ، اإلسكو تقييم البرمجيات التعليمية) :١٩٨٧(الجابري ، محمد رجب  .١٦

 . نوفمبر–المتحدة ،المجلس االقتصادي واالجتماعي ، تشرين ثاني 
 ، الطبعة األولى، هيم وتطبيقات، مفا تعليم التفكير ) : ٢٠٠٢( جروان، فتحي  .١٧

 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: عمان
 ، القاهرة ، تكنولوجيا التعليم النظرية والعملية: ) ٢٠٠٢(الجزار ، عبد اللطيف  .١٨

 .كلية البنات ، جامعة عين شمس
 ، الطبعة اتجاهات حديثة في تعليم التفكير): ٢٠٠٣(حبيب ، مجدي عبد الكريم  .١٩

 .، دار الفكر العربي ، القاهرة األولى 
مساهمة التعليم العالي في تطوير األنظمة التعليمية، ): ١٩٩٨(حمود ، رفيقة  .٢٠

 المنعقد وثيقة عمل مقدمة في المؤتمر اإلقليمي العربي حول حول التعليم العالي

  .٥-٢في بيروت في الفترة 
، ١، طنظرية والتطبيقتكنولوجيا التعليم بين ال: ) ١٩٩٨(الحيلة ، محمد محمود  .٢١

 .دار المسيرة ، عمان 
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 ، ط أساسيات تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية: ) ٢٠٠١(الحيلة ، محمد محمود  .٢٢

 .، دار المسيرة ، عمان 
فعالية تدريس وحدة تعليمية مبرمجة للتذوق : ) ١٩٩٦(خضر ، صالح الدين  .٢٣

نة عمان القائمة وتاريخ الفن على تحصيل طالب الصف األول الثانوي بسلط

 – جامعة السلطان قابوس – ، كلية التربية والعلوم اإلسالمية على التعلم الذاتي

 .سلطنة عمان
 ، دار الكندي ١ ، طأساسيات في الكمبيوتر التعليمي: ) ١٩٩٣(الخطيب ، لطفي  .٢٤

 .، إربد
بعض مشكالت نظام التعليم العالي العربي ): ١٩٨٩(الخوالدة،محمد محمود  .٢٥

 ، المجلة العربية لبحوث التعليم العالي، العدد العاشرت تجديدهومسوغا

الدورة التدريبية العربية في ): ١٩٩٨(الدليمي ،حيدر مخلف وناهل كمال خليل .٢٦

  . مايو١١-٢ المنعقدة في عدن في الفترة من استخدام الحاسوب في التعليم

ر المعلومات تكنولوجيا التعليم في عص ) : ٢٠٠٢(زيتون ، كمال عبد الحميد  .٢٧

 .، القاهرة ، عالم الكتبواالتصاالت 

 مع مئـات مـن األمثلـة        –تدريس مهارات التفكير     : )٢٠٠٣(سعادة، جودت    .٢٨

  .عمان، دار الشروق للنشر والتوزيعالتطبيقية، 

 ،دار الفكر ، ١ ، طالوسائل التعليمية والمنهج) : ٢٠٠٠(سالمة ، عبد الحافظ  .٢٩

 .األردن 
 ١ ،  ط الحاسوب في التعليم: ) ٢٠٠٢( و أبو ريا ، محمد سالمة ، عبد الحافظ .٣٠

 .، األهلية ، عمان
أثر توظيف الحاسوب في تدريس النحو على ) : ٢٠٠٤(شتات ، سمير محمود  .٣١

 ، رسالة تحصيل طلبة الصف الحادي عشر واتجاهاتهم نحو االحتفاظ بها

 .ماجستير غير منشورة ، الجامعة اإلسالمية
إعداد برامج : ) ١٩٩٧(د و محمود ، نصر اهللا محمد صادق ، عالء محمو .٣٢

 ، دار الكمبيوتر لألغراض التعليمية دراسة على الدوال والمعادالت الجبرية

 .الكتب العلمية ، القاهرة 
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 ، المكتب الحاسب اآللي وتربية الطفل) : ٢٠٠٠(صالح ، ماجدة محمود محمد  .٣٣

 .العلمي ، اإلسكندرية 
أثر استخدام الطلبة معلمي الرياضيات شبكة االنترنت ) : ٢٠٠٢(عابد ، والسيد  .٣٤

 ، مجلة كلية التربية ، ع على تفكيرهم الرياضي ومعتقداتهم بفاعلية تدريسهم

 . ، الجزء األول ، جامعة عين شمي ، مصر٢٦
فاعلية استخدام الكمبيوتر في التحصيل ) : ٢٠٠١(عباس ، هناء عبدة علي  .٣٥

 ، مجلة التربية االبتكارية لدى تالميذ المرحلة االبتدائيةاألكاديمي وتنمية القدرات 

 .العملية ، العدد الثاني ، المجلد الرابع ، كلية التربية ، جامعة عين شمس
فعالية استخدام تكنولوجيا المعلومات : ) ٢٠٠٠(عبد الباسط ، حسين محمد أحمد  .٣٦

يل لدى طالب في تدريس الجغرافيا على تنمية بعض المهارات البحثية والتحص

 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية بقنا ،جامعة الصف األول الثانوي

 .جنوب الوادي
برنامج مقترح لتدريب الطالب : ) ١٩٩٩(عبد الحميد ، عبد العزيز طلبة  .٣٧

  في تصميم وإنتاج Power Pointالمعلمين على استخدام العروض التقديمية 

وسائط وتنمية اتجاهاتهم نحو استخدام الكمبيوتر في برمجيات تعليمية متعددة ال

 ،)مناهج التعليم في ضوء مفهوم األداء (التعليم ، المؤتمر العلمي الرابع عشر 

 .جامعة عين شمس -المجلد األول ، دار الضيافة
أثر التعلم الفردي الذاتي باستخدام الوسائط ) : ٢٠٠١(عبد الكريم ، سعد خليفة  .٣٨

ة والحقائب التعليمية في زيادة التحصيل والتفكير االبتكاري المتعددة المتطور

، مجلة كلية لدى طالب األحياء بالفرقة الثانية بكلية التربية بسلطنة عمان 

 .١٩٧-١٥٢ ، ص ص ١ ، العدد ١٧التربية ،جامعة أسيوط ، المجلد 
التدريبات " تقويم كراسة ) : ٢٠٠٣(عبد الهادي ،جمال الدين توفيق يونس  .٣٩

لمناهج العلوم بالمرحلة االبتدائية في ضوء أساليب االتصال البصرية " ألنشطة وا

 ، مجلة التربية العملية ، المجلد السادس ، العدد الثاني ، وعمليات العلم األساسية

 .كلية التربية ، جامعة عين شمس
 التدريس الصفي بالذكاوات المتعددة) : ٢٠٠٤(عفانة ، عزو و الخزندار ، نائلة   .٤٠

 .،آفاق ، غزة
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 . ،آفاق ، غزة١ ، طأساليب تدريس الحاسوب: ) ٢٠٠٥(عفانة ، عزو وآخرون  .٤١

أثر استخدام المدخل البصري في تنمية القدرة على حل ) : ٢٠٠١(عفانة ،عزو  .٤٢

المسائل الرياضية واالحتفاظ بها لدى طلبة الصف الثامن األساسي بغزة ، 

عليم والثورة المعرفية والتكنولوجية المؤتمر العلمي الثالث عشر ، مناهج الت

 . ، جامعة عين شمس المعاصرة

حل المشكالت بالكمبيوتر جرافيك ومهارات : ) ١٩٩١(علي ، محمود السيد  .٤٣

 . ، مؤتمر تكنولوجيا التعليم ، الكتاب الثاني ، كلية التربيةالتصميم الفني

غير ) تربويةكتقنية (هل الحاسب اآللي ): ١٩٩٠(العيسى، السيد احمد محمد .٤٤

  . السنة العاشرة٣٤، رسالة الخليج العربي، العدد محايد ثقافيا

  ، دار استخدام الحاسوب في التعليم ) : ٢٠٠٢( الفار ، إبراهيم عبد الوكيل  .٤٥

 .الفكر ، عمان 
تصميم برمجية تعليمية ودراسة أثرها في ) : ٢٠٠٣(فارس ، عبد اإلله عقلة  .٤٦

 ، رسالة سي في مادة اللغة العربية وفروعهاتحصيل طلبة الصف السابع األسا

 .ماجستير غير منشورة ، جامعة اليرموك ، اربد
االنترنـت فـي    :ورقة عمل بعنـوان   ، عبد العزيز  ،السلطانو، عبد القادر  ،الفتوخ .٤٧

  . هـ١٤٢٠،  مشروع المدرسة اإللكترونية،التعليم

 ، المجلة  التربيةمفهوم التعلم الذاتي ونظمه في) : ١٩٨٥(القال ، فخر الدين  .٤٨

  ) .١(٥العربية للتربية ، 

 ، ط الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم: ) ١٩٩٩(قنديل ،  يس عبد الرحمن  .٤٩

 .، دار النشر الدولي ،الرياض ٢
 ، ترجمة أحمد خيري كاظم تصميم البرامج التعليمية: ) ١٩٩١(كمب ، جيرولد  .٥٠

 .، القاهرة ، دار النهضة العربية
مناهجنا التعليمية وتكنولوجيا التعليم االلكتروني ): ٢٠٠٤(حسام محمد مازن،  .٥١

 رؤية مستقبلية، المؤتمر العلمي -والشبكي لبناء مجتمع المعلوماتية العربي

  . تكوين المعلم، المجلد األول، جامعة عين شمس-السادس
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 برنامج مقترح في الرياضيات لتنمية التفكير) : ٢٠٠١(محمد ، مديحة حسن  .٥٢

البصري لدي التلميذ األصم في المرحلة االبتدائية ،الجمعية المصرية لتربويات 

، معايير ومستويات: الرياضيات ، المؤتمر العلمي السنوي، الرياضيات المدرسية

 .المجلد األول
دور كل من الدرس المنفذ بصريا ولفظيا ) : ١٩٩٣(المشيقح ، محمد سليمان  .٥٣

ذ فقط بالتسجيل في جعل التعليم أبقى أثرا لدى بالشرائح مع الصوت ، والمنف

، دراسات في المناهج وطرق التدريس ، الجمعية طالب الصف الثاني االبتدائي 

 ).٢٠(المصرية للمناهج وطرق التدريس، العدد 
 أنماط برمجيات التعليم بمساعد الحاسب ) :  ١٩٩٦(المناعي ، عبد اهللا سالم .٥٤

وزارة التربية : ربوية ، العدد الثامن ، قطر ، مجلة آفاق تومراحل إنتاجها 

 والتعليم ، إدارة التوجيه التربوي 
مقدمة في علم الحاسب ): ١٩٨٨(منصور ، عوض و أبو النور ، محمد  .٥٥

 . ، دار األمل ، اربد ٣، طاإللكتروني  

استخدام تقنية المعلومات والحاسوب ) : ٢٠٠٢(الموسى ، عبد اهللا بن عبد العزيز .٥٦

 ،مكتب التربية العربي لدول الخليج ، ليم األساسي في دول الخليجفي التع

 .الرياض
قضايا في تعليم وتعلم الرياضيات مع إشارة خاصة ). ١٩٩٤(مينا، فايز مراد  .٥٧

 .مكتبة األنجلو المصرية: ، القاهرةللعالم العربي

أثر اختالف نمط ممارسة األنـشطة      : ) ٢٠٠٣(الميهي ، رجب السيد عبد الحميد        .٥٨

التعليمية في نموذج تدريسي مقتـرح قـائم علـى المـستحدثات التكنولوجيـة              

والنظرية البنائية على التحصيل وتنميـة مهـارات قـراءة الـصور والتفكيـر              

االبتكاري في العلوم لدى طالب المرحلة الثانوية ذوي مركز الـتحكم الـداخلي             

  .لثالث  ، مجلة التربية العلمية ، المجلد السادس ، العدد اوالخارجي

 ، الحاسوب وتطبيقاته التربوية) : ٢٠٠٢(النجار ، عبد الفتاح النجار وآخرون  .٥٩

 .مركز النجار الثقافي ، اربد 
  ، دار األرقم٣ ، طرياض الصالحين: ) ١٩٨٨(النووي ، محيي الدين  .٦٠
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نحو توظيف تكنولوجيا المعلومات لتطوير ) : ١٩٩٥(الهادي ، محمد محمد  .٦١

 أبحاث ودراسات المؤتمر العلمي الثاني لنظم المعلومات  ،التعليم في مصر

 .وتكنولوجيا الحاسبات ،القاهرة ، المكتبة األكاديمية 
أثر استخدام كل من الـتعلم التعـاوني والـتعلم          ) : ٢٠٠١(هديب ، بثينة محمد      .٦٢

الفردي من خالل الحاسوب في التحصيل المباشر والمؤجـل  لطالبـات الـصف           

 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعـة         اعد النحو العربي  العاشر األساسي لقو  

  .اليرموك ، اربد 

التقنية الحديثة في المعلومات والمكتبات، ).٢٠٠٢(الهرش، أبو بكر محمود  .٦٣

 .دار الفجر: القاهرة
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  تخصص المناهج وطرق التدريس وعلم النفس–لخبراء أسماء ا

  

  الجامعة  االسم  الرقم

  الجامعة اإلسالمية  عزو عفانة. د.أ  ١

  الجامعة اإلسالمية  محمد أبو شقير.د  ٢

  الجامعة اإلسالمية  فتحية اللولو.د  ٣

  الجامعة اإلسالمية  جميل الطهراوي.د  ٤

  الجامعة اإلسالمية  عاطف األغا.د  ٥

  جامعة األقصى   األستاذمحمود.د  ٦

  جامعة األقصى  تيسير نشوان.د  ٧

  جامعة األقصى  نائلة الخزندار.د  ٨

  جامعة األقصى  جمال الزعانين.د  ٩

  جامعة األقصى  يحيى أبو جحجوح.د  ١٠

  جامعة األقصى  خالد السر.د  ١١

  جامعة األقصى  نعمات علوان.د  ١٢

  جامعة األزهر  علي نصار.د  ١٣

  

  تخصص الحاسوب–أسماء الخبراء 

  الجامعة  االسم  الرقم

  الجامعة اإلسالمية  توفيق برهوم.د  ١

  جامعة األقصى  أسامة كساب.د  ٢

  جامعة األقصى  يحيى عامر. أ  ٣

  جامعة األقصى  حازم الباز.أ  ٤

  جامعة األقصى  تامر فطاير.أ  ٥
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  خطاب تحكيم البرمجيات التعلمية

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  الموقر أدام اهللا ظله ورعاة   _______________ /الدكتور  ادةسع

  ،،،وبعد... تحية طيبة مباركة من عند اهللا والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 
  

فعالية استخدام برمجيـات    : "أستاذي الفاضل ، يقوم الباحث بدراسة تحت عنوان         

عشر الحادي  دى طالبات الصف    تعلمية على التفكير البصري والتحصيل في التكنولوجيا ل       

."  

إبـداء رأيكـم     التكرم ب  ، وعليه يرجى من سيادتكم       إعداد برنامج محوسب    مما تطلب منه    

  .في البرنامج الحكيم 
 

  ولكم وافر التقدير واالحرتام
    الباحث
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א א א
  

  سم اهللا الرمحن الرحيمب
  

  / الطالبة أختي
  

نعرض عليك في هذا النموذج مجموعة من األسئلة التي تهـدف إلـى اختبـار               

مـن  سؤاالً من نوع االختيـار      ) ٤٢(مهاراتك في التفكير البصري ، حيث يعرض عليك         

، باإلضافة   )١١ إلى صفحة    ٢من صفحة   ( صفحات  ) ١٠(خيارات ، في    ) ٤(متعدد ذو   

الخاصـة  في خانة اإلجابة    ) ×(رة  إلى ورقة مفتاح اإلجابة ، حيث يتطلب منك وضع إشا         

  .في ورقة مفتاح اإلجابة 

  

  

  واهللا ويل التوفيق
  

  

  

  الباحث

حسن ربحي مهدي
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א١ א
:

א.١ :א
א  − .א
א −  .א
א − א  .א
− +. 

:א.٢
א  − א א א−.א א  .א
א  − א .−.א

א.٣ א א :א
א− א א  .א−.א
א− א א−.א .א

א.٤ א א א :א
א−  .א−.א
.−.א−

א.٥ א .א
א  − א(א א א−א א א–א א–א ).א
א  − א(א א א−א א  ).א–א
א  − א א א  .א
א  − א א א .א

٢

א :א

 

א  א

א א
א  א

א א
 א

א א
 א
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א.٦ :א
א− א א א−.א א  .א
א−.א− א א .א

:א.٧
א  − א א א .א
אא  − א א  .א
א  − א א א א א  .א
−  +

:א.٨
א  − א א א .א
א  − א א א  .א
א  − א א א א א  .א
−  +

א.٩ א :א
א  − א א .א
א  − א א א א א  .א
אא  −  .א
א  − א

٣

:א
א.١٠ :א

א  −  .א−.א
א− א א א א .+−.א
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א.١١ א א :א
 .א−.  −
.+−.א−

:א.١٢
א−.אא  − א  .א
א− .א−.א

א.١٣ א :)A > B(א
 .א−.א  −
א− א−.א .א

٤

:א

א.١٤ :אא
א−.א  − א  .א
א−.א− .א

:א١א.١٥
א−.א  −  .א
.א−.א−

:א٢א.١٦
א−.א  −  .א
.א−.א−

:א٣א.١٧
א−.א  −  .א
.א−.א−

٢ ١ 

٣
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:א٥

א.١٨ :א
א  − א א א−.א  .ROMא
א− א−.CACHEא א  .א

١٩.:
א  − א א  RAMא
אא  − א  .ROMא
א  − א א  .CACHEא
א  − א א א .א

א.٢٠ א :א RAMא
−  PROM.−SDRAM . 
−DDR – SDRAM.−RDRAM.

א.٢١ א א א  :א
−READ ONLY MEMORY.−RANDOME ACCESS MEMORY. 

−ELECTRICAL PROM.−FLASH MEMORY.
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٦

:א
א.٢٢ :א

א  − א א א א−.א א א  .א
א− א א א א−.א א א .א

א.٢٣ א א :א
−  RAM .−ROM . 
−CACHE.−.

א.٢٤ א א א  :א
− PROM.−EPROM 
−SRAM.−+.

א.٢٥ א :א RAMא
א  − א−.ROMא  .FROMא
א− −.CACHEא

٧

hard-drive
: 

 :א.٢٦
א  − א−.א  .א
א− א .−.CACHEא
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א.٢٧ א א :א
א  −  .א−.א
.א−.א−

א.٢٨ א א :א
א  −  .א−.א
א− .−.א

א.٢٩ א א א :א
א−.א  −  .א
.א−.א−

٨

:
א.٣٠ א א  :א

א  − א א−.א  .א
א− .+−.א

א.٣١ א :א
א  − א−.א  .א
א− א−.א .א

٩

:
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א.٣٢ א  :א
א−.א  − .א
א−.א−  .א

א.٣٣ א  :__________א
.א−.א  −
 .−.א−

א.٣٤  :אא
 .א−.א  −
 .−.א−

א.٣٥ א א :א
א  − .א
אא  −  .א
א  − א א  .א
א  − א א א א .א

א.٣٦ א א א :א
 .−.א  −
.א−.+−

١٠

:
א.٣٧ א  :א

 .א−.  −
א−.א− .א

א.٣٨ א א :א
 .א−.א −
.−.א−

 

 

DOS 
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א.٣٩ :א
א  − א א−.א א א  .א
א− א−.א א .א

א.٤٠ :א
−  WINDOWS.−EXCEL 
−LINUX.−MSDOS.
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אא
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  

  

  /عزيزتي الطالبة 
  

موعة من األسئلة التي تهـدف إلـى اختبـار          نعرض عليك في هذا النموذج مج     

سؤاالً من  ) ٤٨( ، حيث يعرض عليك      وحدة تركيب الحاسوب   في   مستوى التحصيل لديك  

 إلى صـفحة    ٢من صفحة   ( صفحات  ) ٥(خيارات ، في    ) ٤(متعدد ذو   من  نوع االختيار   

في خانـة   ) ×(، باإلضافة إلى ورقة مفتاح اإلجابة ، حيث يتطلب منك وضع إشارة              )٦

  .الخاصة في ورقة مفتاح اإلجابة اإلجابة 

  

  

  واهللا ويل التوفيق
  

  

  

  الباحث

حسن ربحي مهدي
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א :א

א  − .א  −.א
١. 

.  −.א  −
א :א

א  − א א אא  −.א .א
٢. 

א  − א .+  −.א
א א :א

א  −.א  − .א
٣. 

א  − .  −.א
א :א

.א  −.א  −
٤. 

א  − א  −.א .א
א א :א

א  −.א  − .א
٥. 

א  − א  −.א .א
א א ، א ، :א

א  −.א  − .א
٦. 

.FLASHא  −.א  −
:א

א  − א  −.א .א
٧. 

−  +.−  .
א א א א :א

א  − א  −.א א .א
٨. 

א  − א  −.א .א
: RAMא

א  − א א  −.א א .א
٩. 

א  − א א .+  −.א
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א א :RAMא

−  SDRAM.−  SRAM.
١٠. 

−  RDRAM.−  .
א٦א א א :א
−  SRAM.−  RDRAM.

١١. 

−  DRAM.−  PROM.
אא א :א
א  − א א א  −.א א א .א

١٢. 

א  − א .+  −.א
א א א :א

−  EPROM.−  FLASH MEMORY.
١٣. 

−  SRAM.−  PROM.
א א :אRAMא

א  − א א  −.א א .א
١٤. 

א  − א .  −.א
א א :א

−  PROM.−  CACHE.
١٥. 

−  RAM.−  +.
א א א א א א א א :א

א  − א א  −.א .א
١٦. 

א  − א  −.א .א
א א א א :א

א  − א  −.א א .א
١٧. 

א  − .  −.א
א א א DRAMא :א

−  SDRAM.−  DDR-SDRAM.
١٨. 

−  SDROM.−  RD-RAM.
:א
−  RAM.−  א א .א

١٩. 

−  ROM. −  .
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:א
א  − א  − .א א .א

٢٠. 

א  − א .+  − .א
א א א א א :א

א  − .א  − .א
٢١. 

א  − א  − .א א .א
א א א א :א

א  − א  − .א .א
٢٢. 

א  − א  − .א .א
א א א :א

א  − .א  − .א
٢٣. 

א  − .א  − א
א١٥٦٣ א א١٣٣٢٨، א א ،

א٥١٢ ،:
−  64.48GB −  8.446GB

٢٤. 

−  6.448GB −  6.448B
א א :٣٢,٢٥٦א٥١٢א

−  ٦٣  − ٦٥
٢٥. 

−  ٥  − ٥٠
א א :א

א  − .ZIPא  − .א
٢٦. 

א  − א .א  − .א
א :א

א  − א  − .א .א
٢٧. 

א  − .+  − .א
א א א א :א

א  − א  − .א .א
٢٨. 

א  − .+  − .א
א א א א א :א

.א  − .א  −
٢٩. 

א  − .+  − .א
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א :א
א  − א  −.א .א

٣٠. 

א  − א .+  −.א
א א :א

א  −.א  − .א
٣١. 

א  − .א  −.א
א א א :א

א  − .א  −.א
٣٢. 

א  −.א  − .א
א א א :א

א  − .א  −.א
٣٣. 

.  −.א  −
א א :א

א  − א .א  −.א
٣٤. 

.א  −.א  −
:א

−  USB−  PCI
٣٥. 

−  AGP−  FIREWIRE
א :א

−  USB−  PCI
٣٦. 

−  AGP−  FIREWIRE
א :א

א  −.א  − א .א
٣٧. 

א  −.א  − א .א
א א א :א

.א  −.א  −
٣٨. 

א  − א .א  −.א
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א :א

א  − א א  −.א א א .א
٣٩. 

א  − א  −.א א .א
א א א :א

.א  −.א  −
٤٠. 

.  −א  −
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  التعريفات اإلجرائية للتفكير البصري ومهاراته 

  

 :التفكير البصري  .١

منظومة من العمليات  تترجم قدرة الفرد على قراءة الشكل البصري وتحويل اللغة             

، واسـتخالص   ) نطوقـة مكتوبـة أو م   (البصرية التي يحملها ذلك الشكل إلى لغة لفظية         

  .المعلومات منه
  

 :مهارات التفكير البصري .٢
  

 :مهارة التعرف على الشكل ووصفه  - أ

  .القدرة على تحديد أبعاد وطبيعة الشكل المعروض

 : تحليل الشكلمهارة  -  ب

  .القدرة على رؤية العالقات في الشكل وتحديد خصائص تلك العالقات وتصنيفها

 : ربط العالقات في الشكلمهارة  -  ت

ة على الربط بين عناصر العالقات في الـشكل وإيجـاد التوافقـات بينهـا               القدر

  .والمغالطات فيها

 : إدراك وتفسير الغموضمهارة  -  ث

  .القدرة على توضيح الفجوات والمغالطات في العالقات والتقريب بينها

  : استخالص المعانيمهارة  -  ج

 خـالل   القدرة على استنتاج معاني جديدة والتوصل لمفاهيم ومبادئ علميـة مـن           

الشكل المعروض مع مراعاة تضمن هذه الخطوة الخطوات السابقة ، إذ أن هـذه              

  .الخطوة هي محصلة الخطوات الخمس السابقة
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غزة ، موجهة إلى مدرسة كفر قاسم الثانوية –إذن خطي من وزارة التربية والتعليم

  للبنات 

  


