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  .تحديد وصياغة إشكالية الدراسة    
  

 ويزيد وزنها ، مترا17 يفوق طولها ، ميالد أكبر آلة على وجه األرض1943م اشهد ع     
 ولم يتوقع لها أحد أن تكون معجزة العلم التي ،محل سخرية وضحك كانت ، طن30عن 

 مانحة جودة ،زمن والجهد والتكاليف ومقلصة لل،بفضلها ستحدث تغييرا يمس جميع المجاالت
الها في ححط رت ل،والثقافيثم المجال االقتصادي  ،وفي مقدمتها المجال العسكريودقة عالية 

 والتي ما فتأت وأن وطأته هذه التكنولوجيا حتى أصبحت محل جدل ،ميدان التربية والتعليم
   ت وفي مقدمتها المعززة متمخضا عنه عدة دراسا،ونقاش بين متفائل مؤيد ومتشائم معارض

     " اسـب"و" ينيسونهالرـف"ان ـ توصل الباحثثـحي، مـفي التعليم والتعلالستخدام الحاسوب 
)Vinsonhaler and Bass( يل التالميذ الذين يدرسون تحصأن  إلى ،1972 في عام
ها نتائج  ودعمت،%35 بنسبة تزيد عن ،الحاسوب أعلى من الذين تمدرسوا بالطريقة التقليديةب

، 1975في عام ) Edward, Norton, Taylor(" تايلر"و" نورتون"و "إدوار"دراسة 
 بأن إستخدام الحاسوب في التعليم كان أكثر ،1977سنة ) Harty" (هارتي"وتوصلت بحوث 

جاءت دراسة . ثانوية والاالبتدائيةالوسائل فعالية في تدريس الرياضيات في المرحلتين 
في مجال  بنتائج احدث بها ضجة ،1985سنة  )Kalik et Kalik" (كليك"و" كليك"الباحثان 

 مؤكدة أن استخدام الحاسوب في العملية ، ثائرة على كل ما هو تقليدي،التربية والتعليم
 إلى جانب أنه ،التعليمية يؤدي إلى رفع أداء المعلمين وقلة شكوى الطالب من ذاتية التقويم

 مما أدى إلى إحداث ثورة ،)1( المخصص للتعليم والتعلممن الوقت% 80يوفر الوقت بنسبة 
الواليات المتحدة األمريكية يادة ر ب،في جميع الدول المتقدمةفي اإلصالحات التربوية عارمة 

  .)1989-1984(حدثت سنة أ كانت أهمها التي ،التي عرفت سلسلة من اإلصالحات
 مؤكدة في ،"جورج بوش"زعامة ب" 2000وثيقة أمريكا "ميالد  1991 أفريل 18وفي      

 خاصة في العلوم والرياضيات لتكون األولى في العالم ،جوهرها على رفع مستوى التحصيل
" كلينتون" قطاع التربية والتعليم في حكومة حضي ولقد . وإزالة أمية الكبار2000بحلول عام 
ورة حصول كل  على ضر1997وأعلن في خطابه يوم الثالثاء من فبراير عام  ،بحصة األسد

 هو عالم وجريء ليمكنه من مواجهة عالم جديد ،في العالممواطن أمريكي على أفضل تعليم 
  :كانت أهم أهدافه هي، القرن الواحد والعشرين

 وربط جميع المدارس بهذه ، سنة قادرا على استخدام االنترنيت12 أن يكون تلميذ -   
  .2000الشبكة بحلول عام 

   . على االلتحاق بالجامعةقادرا سنة 18 أن يكون تلميذ -   
مركزا على االرتقاء ، "Bush W"" بوش"وكان إصالح التعليم حجر األساس في إدارة      

 ومكافأة المدارس التي تتمتع بأداء عال ومحاسبة المقصرين، ،الوطنية للتعليم بالمستويات
  .إضافة إلى تطوير مناهج الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا

  
  
  

 

            األردن،- عمانفكر، دار ال1ط ، الحاسوب في التعليماستخدام، )2002( ارـالفل ـالوكيإبراهيم عبد  -1
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 وتزعم ، أكبر محاولة لإلصالح التربوي1988وفي نفس السياق شهدت بريطانيا عام      
 مؤكدا على التحول من مفهوم ،موزراء اإلصالحات الثانية لتطوير التعليالرئيس " توني بلير"

 وزير  المتمثل في اإلنسان ورفع،الثورة الصناعية إلى مفهوم الرأسمال اليومالرأسمال إبان 
    : كانت أهم بنوده، "الورقة البيضاء" قميثا تربيتها

            .كات المعرفة اإللكترونية على شب تعتمد،تحويل المدرسة إلى بيئة تعليمية مفتوحة - 
يجب و ، رفع مستوى التحصيل والسعي ألن ال يكون هناك أي مكان لألداء الضعيف- 

  .القضاء على التأخر الدراسي والرسوب
شعار التعليم القائم على " بيراسشيمون " السابق لإسرائيوقد رفع رئيس وزراء      

 ،كير العلمي والذي ينص في محتواه التأكيد على تعليم طرق البحث العلمي والتف،التكنولوجيا
الدولة التي تملك ناصية العلم « :الفضائية أن) CNN( مصرحا لمحطة ،وحل المشكالت

 ناهيك عن ،)1(»والتكنولوجيا هي التي لها حق البقاء والعيش في عصر العلم والتكنولوجيا
 المؤكدة على ضرورة إستخدام تكنولوجيا ،االجتماعات والمؤتمرات التي عقدتها األمم المتحدة

المعنون " 1988أالسكو " منها مؤتمر ،عدة لقاءات ومؤتمرات وشهدت الساحة العربية ،تعليمال
 إلى جانب المجهودات الجبارة المبذولة من ،"رؤية مستقبلية للتعليم في الوطن العربي": بـ

  .)2(طرف زعماء الدول والباحثين
 وأن ،ؤمن كل اإليمانعلى مدى أهمية أن نإن كل ما سبق إن دل على شيء فإنما يدل      

 قرنا 19 بأن تلك الطرق التي دامت ،تمتلئ عقولنا بروح العلم القائمة على الموضوعية
تراثا تحتفظ به المكتبة من المعلومات سيبقى ونصف لم تعد تجدي اليوم، فذلك الكم الهائل 

مدارس القرن  إن . وأن أساليب التلقين والحفظ واالسترجاع لم تعد لها مكان اليوم،اإلنسانية
وفي مقدمة الناقد واإلبداعي تقوم على الفهم، اإلتقان، التفكير العلمي، الحادي والعشرين 

 هي ،المواد التي ستحظى باالهتمام على المستوى العالمي في ظل نظام عولمة العالم
، وفي ظل هذا منذ منتصف السبعينات  التي اجتاحها الحاسوبية،مالمجاالت التكنولوجية والعل

 من الواجب تناول موضوع التعليم المبرمج  أنهارتأيت ، الهائل من الدراسات والبحوثالزخم
 رغم أن المدرسة الجزائرية تعرف تأزما يزيد ،بالحاسوب وإدراجه ضمن العملية التعلمية

الذي  ، والواقع الذي تعيشه المنظومة التربوية ما زال بين المد والجزر،عمره عن العشرية
 حيث قدرت نسبة ،ة لهذه الوضعية نسب عالية من التسرب المدرسي والرسوبأفرز كنتيج

 وأصبح دورها هو تقييم ،%65حوالي  2000/2001الرسوب في شهادة البكالوريا لعام 
" هيماتشر" ويرى ،التالميذ وترتيبهم وإصدار األحكام عليهم بدال من التعليم والتعلم

"Humatcher "وفي ظل )3( المسؤول األول عن الرسوب أن المدرسة هي1993 عام في ،
تبنت الدولة الجزائرية مع مطلع األلفية الثانية سياسة إدراج اإلعالم اآللي كمادة هذا الوضع 

   هذا إن دل على شيء ،2006- 2005ثانوي للموسم دراسية وتطبيقها مع أقسام السنة األولى 
  
  

 

، شركة 1ية لمواجهة متطلبات العصر وتحديات المستقبل، ط، اإلصالحات التربو)2004(إبراهيم يوسف العبد هللا  -1
  .91-90المطبوعات للتوزيع والنشر، ص ص 

 .246، مرجع سابق، ص )2004(إبراهيم يوسف العبد هللا  -2
   .  19- 15، العدد الثاني، ص ص )مجلة المدرسة غدا(، إشكالية التقييم في الجزائر )2001(الغا . أ -3
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 إننا بهذه السياسة المحتشمة والخطوات .الدوليالعلمي  الركب فإنما يدل على مدى التأخر عن
رغم هذه التجربة إال أنها –عليها الدول منذ أمد بعيد  البطيئة نعايش اآلثار التي تركتها ومرت

ارتأيت خوض  والدولية اإلقليمية وفي ظل هذه الظروف -كانت محفوفة بالخوف والحذر
،  وتطلعات الحضارة الرقميةتبدو متماشيةإشكالية  على غمار هذا الموضوع، مسلطا الضوء

 وهذا بربط الحاسوب ،متجاوزة للنتائج التي حققها الحاسوب خالل األربعين سنة الماضية
ألمم ل الذي أصبح حلة ،مقدمتها التفكير العلميفي  تأتي و،التعليمي بالعمليات العقلية المعرفية

 ثم تناول األداء األكاديمي ،ا معالجة المعلوماتإلى جانب عملية الذاكرة التي يتم من خالله
 وفي ضوء ما تقدم ،-الحاسوب–باعتباره الثمرة التي يتم جنيها بعد إدراج المتغير المستقل 

  :فإن مشكلة هذا البحث تتمثل في اإلجابة عن التساؤل الرئيسي التالي

عرفية لعمليات الم هل يؤدي استخدام الحاسوب في العلوم الطبيعية إلى تحسين بعض ا-  

  .لتالميذ السنة الثالثة علوم الطبيعية والحياة) الذاكرة واألداء األكاديمي، التفكير العلمي(

  :إلى جملة من اإلشكاليات) المشكلة(وتم تفتيت التساؤل الرئيسي 

 هل الستخدام الحاسوب في تعليم العلوم الطبيعية أثر في تحسين التفكير العلمي لتالميذ -1 

  :علوم الطبيعة والحياة؟ أي الثالثة السنة

 لتالميذ السنة التفكير العلمي هل هناك فروق بين المجموعة التجريبية والضابطة في -      

    الثالثة علوم الطبيعة والحياة؟

 هل يؤدي إستخدام الحاسوب في تعليم العلوم الطبيعية إلى تحسين مستوى الذاكرة لتالميذ -2 

  :الطبيعة والحياة؟ أيالسنة الثالثة علوم 

هل هناك فروق بين المجموعة التجريبية والضابطة في مستوى الذاكرة لتالميذ السنة  -      

  الثالثة علوم الطبيعة والحياة؟

 األكاديمي لتالميذ األداء الحاسوب في تعليم العلوم الطبيعية أثر في تحسين الستخدام هل -3 

  :؟ أيالسنة الثالثة علوم الطبيعة والحياة

 هل هناك فروق بين المجموعة التجريبية والضابطة في التفكير العلمي لتالميذ السنة -      

  الثالثة علوم الطبيعة والحياة؟
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  فرضيات الدراسة     

في ظل تحديد مشكلة البحث، وفي ضوء اإلطار النظري والدراسات والبحوث السابقة      

  :يمكن صياغة الفرض العام التالي

  يؤدي إستخدام الحاسوب في تعليم العلوم الطبيعية إلى تحسين بعض العمليات المعرفية- 

  .علوم الطبيعة والحياة لتالميذ السنة الثالثة واألداء األكاديمي  )التفكير العلمي والذاكرة(

  :وبناءا على ما سبق فإن الفرضيات الجزئية صيغت على النحو التالي

  .ائية في التفكير العلمي بين المجموعتين التجريبية والضابطةتوجد فروق ذات داللة إحص  - 1

 . توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الذاكرة بين المجموعتين التجريبية والضابطة - 2

  . بين المجموعتين التجريبية والضابطةاألداء األكاديمي توجد فروق ذات داللة إحصائية في  - 3
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  :راسةأهداف الد    

  .هدف علمي، وآخر عملي: عادة ما يقسم الهدف من الدراسة إلى قسمين     

 ، فأما عن الهدف العلمي فيتمثل في البحث وتوسيع دائرة اإلدراك المعرفي للطالب الباحث

  .الجانب المنهجيالمتعلقة بوكذا تمكينه من التحكم في تقنيات البحث العلمي خاصة 

ى من خالل محاولة الكشف عن الدور المتوقع الستخدام أما عن الهدف العملي فيتجل -

الحاسوب في التعليم الثانوي بصفة عامة، والذي تتمخض عنه جملة من األهداف 

  :الجزئية نذكر منها

التفكير (الكشف عن مدى مساهمة الحاسوب في تحسين بعض العمليات المعرفية  -

  ).    العلمي والذاكرة

مادة - لحاسوب التعليمي في تحسين األداء األكاديميالكشف عن الدور الذي يلعبه ا -

   .علوم الطبيعة والحياة لتالميذ األقسام النهائية  –العلوم الطبيعية نموذجا

    

  :أهمية الدراسة    

تكمن أهمية الدراسة بصفة عامة في التنويه بالدور الذي يلعبه الحاسوب كوسيلة تعليمية      

وإبراز دوره في تنمية العمليات المعرفية  ،ما بعد السيليكونإبان ثورته الثالثة والموسومة ب

على األداء األكاديمي للطلبة الذي  وانعكاسها ،ومدى تأثيره على مستوى معالجة المعلومات

    . أهمية كبرى لجل السياسات التعليمية التربويةويعتبر ذ
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  : لمتغيرات الدراسةاإلجرائيالتعريف      

  :لمي التفكير الع-1 

 للقيام بالعمليات العلمية ،هو نمط من التفكير يلم فيه الفرد بمجموعة من مهارات التفكير     

، وتتمثل )1(، والتي يمكن قياسها بمقياس التفكير العلميمن أجل تحقيق الهدف من هذه العملية

  :الترتيب فيبهذه المهارة 

  .داف تتألف من تحديد المشكالت وصياغة األه:مهارات التركيز -

 . تتألف من المالحظة وصياغة األسئلة:مهارة جمع المعلومات -

 .  تتألف من استخدام الرموز واالسترجاع:مهارة التذكر -

 .التصنيف، الترتيب والتمثيل، من المقارنة تتألف :مهارة التنظيم -

 األفكار الرئيسية، األنماط، العالقات  تتألف من تحديد المكونات،:مهارات التحليل -

 . ءاألخطاو

 .التوسع والتنبؤ،  تتألف من االستدالل:مهارات التوليد -

      .التأكد والتدقيق،  تتألف من بناء المعايير:مهارات التقويم -

  

  : الذاكرة-2 

استرجاع الخبرة  و حفظ،تعرف الذاكرة على أنها العملية العقلية التي يتم فيها تسجيل     

الذي يقيس أربعة أبعاد ،  بمقياس عمليات الذاكرةسها في هذه الدراسةقيا التي تم ،)2(الماضية

  :هي

  .عمليات التذكر والنسيان:   البعد األول

  .عملية تغيير كفاءة الذاكرة:   البعد الثاني

  .عملية االحتفاظ:   البعد الثالث

  . عملية االستدعاء:   البعد الرابع
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  : األداء األكاديمي-3 

حصل عليها التلميذ على مقياس األداء األكاديمي، الذي يقيس هو مجموع الدرجات التي ي     

  :لتاليةاألبعاد ا

  . التحصيل الدراسي في مادة العلوم الطبيعية:األول  البعد 

  .التاريخ الدراسي في مادة العلوم الطبيعية:   البعد الثاني

   .الوضع االقتصادي واالجتماعي والثقافي في أسرة التلميذ:   البعد الثالث

لية، ويكون متوسط حيث يكون األداء األكاديمي مرتفعا إذا تحصل التلميذ على درجة عا    

 متوسط األداء، ويكون منخفضا إذا 10إذا تحصل على درجة متوسطة، وتمثل الدرجة 

  . تحصل على درجة منخفضة

  

  : المدرسة الثانوية-4 

 وزارة ايةصومؤسسة علمية تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، توضع تحت      

ي التالميذ الذين أتموا الدراسة في التعليم األساسي بناءا التربية الوطنية، يقبل في التعليم الثانو

 التربية، تدوم الدراسة في التعليم الثانوي ثالث ةراعلى شروط القبول المحددة من طرف وز

  .لبكالورياابشهادة سنوات، وتختم الدراسة في التعليم الثانوي 

   .م العالي أو الحياة العمليةما بالتعليإ في نهاية مرحلة التعليم الثانوي يلتحق التالميذ 

  

  ):في العلوم الطبيعية( الحاسوب التعليمي -5 

 الذي زود ببرنامج لتعليم مادة العلوم وب،نوع من التعليم الذاتي يتم بواسطة الحاس     

 وهذا وفقا للمنهاج الرسمي المقترح من ،الطبيعية لتالميذ السنة الثالثة علوم الطبيعة والحياة

 يتولى فيه التلميذ تعليم نفسه بنفسه تحت إشراف وتدخل محدود ،لتربية الوطنيةطرف وزارة ا

  .من طرف أساتذة المادة
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  :ثانيالفصل ال

  التعليــم بالحاســــوب
  

 . تعريف الحاسوب التعليمي-1
  . تعريف الحاسوب-1- 1
  . التطور التاريخي للحاسوب-2- 1
  . تعريف الحاسوب التعليمي-3- 1

 .هداف التربوية لتعليم العلوم األ-2
  .  المعرفة-2-1
  . الفهم-2-2
  . التطبيق-2-3
  . التحليل-2-4
  . التركيب-2-5
 . التقويم-2-6
 . مميزات وخصائص الحاسوب التعليمي-3
  . الحاسوب وميزته التقنية-3-1
  . الحاسوب والمناهج-3-2
  . الحاسوب والمعلم-3-3
  . الحاسوب والمتعلم-3-4
  .ب والتجارب المخبرية الحاسو-3-5
  . الحاسوب والتغذية الراجعة-3-6
 . الحاسوب والتعليم العالجي-3-7
 . مبررات استخدام الحاسوب في التعليمي-4
  . االنفجار المعرفي والثورة المعرفية-4-1
  . العولمة ومتطلبات الحياة-4-2
  . المبرر التعليمي-4-3
  المبرر الثالثي-4-4
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ربية والتعليم في مختلف أنحاء المعمورة وعبر جميع لت أنظمت التمع    

العصور والحضارات على توفير فرص النمو المتكامل للمتعلم في حدود قدراته 

 آخذة بالحسبان متطلبات العصر، كل هذا ولد تعددا في الوسائل التعليمية هوإمكانيات

 الحرب العلمية  وعلى وجه التحديد في فترة ما بعد،متأثرة بالتقنيات التكنولوجية

  .الثانية، والتي شهدت ميالد ما يعرف بالحاسوب

أدى نمو وتطور صناعته وتقدمها بشكل مذهل وسريع إلى إحداث ثورة معلوماتية؛ 

. جاعال المدرسة تتعايش ضمن جملة من التحديات والرهانات حول هذه الوسيلة

 ،ف التربويينقد بدد مخاو" Micro processeur"إال أن ظهور المعالج الدقيق 

جاعال من الحاسوب وسيلة تعليمية تغزو جل مدارس الدول المتقدمة ومؤيدا 

لالتجاهات التربوية الحديثة القائمة على التعلم الذاتي، وزيادة مسؤولية الفرد على 

تعلمه مع مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين ومراعيا المبادئ النفسية للتعلم، 

سية التي حقق الحاسوب تقدما في تدريسها نجد في طليعتها ومن بين المواد الدرا

  .مواد الفيزياء، الرياضيات والعلوم الطبيعية
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  : الحاسوب التعليمي-1
تعددت استخدامات الحاسوب وتنوعت تماشيا وحاجة كل مجال فكان الميدان العسكري 

  .السباق األول ثم تاله المجال االقتصادي
له أن يغزو عدة ميادين منها ميدان التربية والتعليم، ) الحاسوب( تسنىوفي مطلع السبعينات

وقبل تناول هذا الفصل كان من الواجب أن تكون االنطالقة بتعريف الحاسوب وأجياله وكذا 
  .تطوره التاريخي

  : الحاسوب-1- 1
أستاذ في جامعة السربون بطلب من " Byri" "بيري"هو " Ordinateur"أول من أدخل كلمة 

، ويعرف بكل بساطة على أنه آلة إلكترونية حاسبة مكونة )1(1956في سنة " IBM"ركة ش
من مجموعة من الوحدات، له قدرة كبيرة على تخزين المعطيات المرموزة وسرعة في 
المعالجة والبحث عن المعلومات وعرضها على الشاشة أو طبع نتائجها، كما يقوم بترتيب 

لعمليات الحسابية والمنطقية المختلفة حسب ما يتلقاه من وتنظيم هذه المعطيات وإجراء ا
 لكل منها )3(، ومر عبر خمسة أجيال)2(أوامر بصفة مباشرة أو عن طريق البرنامج
  :خصائصها والتي سوف يتطرق لها بشكل مختصر

استخدمت حواسيب هذا الجيل البطاقات ): من األربعينات إلى الخمسينات(الجيل األول * 
في بناء الدوائر المنطقية وخطوط التأخير الزئبقية في بناء ) صمامات المفرغةال(المثقبة 

 طن 30 مترا ووزنه 27والذي قدر ارتفاعه " ENIAC"الذاكرة، وظهور أول حاسوب 
  ألف مصباح وتتميز خصائص الحاسوب 18 واط ومزود بـ 150واستطاعته الكهربائية 

، الحجم الكبير ) ألف عملية في الثانية20(في هذا الجيل بالبطء النسبي في المعالجة 
  .والتخزين الضئيل

حيث كان أصغر حجما وأطول " Transistor"ظهور ): 1965- 1959(الجيل الثاني * 
عمرا وال يحتاج طاقة كهربائية عالية، وأصبحت سرعة المعالجة تقدر بالميلي ثانية، وحجم 

  ).Fortranمثل لغة (برمجة حواسب هذا الجيل أصغر من الجيل األول وظهور لغة ال
ظهور الدوائر المتكامل والمصنوعة من رقائق السيليكون ): 1970- 1965(الجيل الثالث * 

"intégrés Les circuits" أصبحت الحواسب أصغر حجما وظهور ما يسمى بتعدد ،
 وظهرت لغات )Multiprocessus")4"وتعدد المعالجات " Multiprogramme"البرامج 
، وتم إنتاج الشاشات الملونة وأجهزة "PascalوBasic " وفي مقدمتها لغة  راقيةبرمجة

  . ثانيةبالنانوالقراءة الضوئية وأصبحت سرعة المعالجة تقاس 
حصلت خالل هذه الفترة ثورة هائلة في ):  إلى نهاية التسعينات1970من (الجيل الرابع * 

دمجة وتميزت حواسب هذا صناعة الحواسب والبرمجيات، حيث قامت على الدوائر المن
وسرعة المعالـجة " Portables"الجيل بصغر حجها وظهور الحواسب الشخصية النقـالة 

  والمقدرة
 ــــــــــــــــ

 

3- Michale tischer (1993) pc. Programmation système, 4éme édition, micro application Paris, p.p 

19-30. 

4- Liouel Fournioux (1993) MS-DOS approfondi, 2éme édition copyright pour l’agévié, pp 15-16. 
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 وظهور ،RON والذاكرة الميتة RAMظهور الذاكرة الحية ( ثانية وسعة الذاكرة بالبيكو
  .األقراص الصلبة المصغرة واألقراص المرنة

 واالنفجار عنونة هذه الفترة بثورة السيليكون): من التسعينات إلى اليوم(الجيل الخامس * 
المعلوماتي، فحواسيب هذا الجيل يتميز بزيادة هائلة في المعالجة وكذا في التخزين، وظهور 

Windows95/98 واالنترنيت، أحدث الذكاء االصطناعي فيها تطورا مذهال يتخطى حدود 
الحقيقة إلى الخيال، واليوم نتعايش والثورة الرقمية والتي تأمل إلى إحداث ثورة ما بعد 

  .يليكونالس
  : التطور التاريخي للحاسوب-2- 1

إن الحاسوب ليس ابن اليوم، بل إنه ضرب جذوره في أعماق التاريخ، فكل حضارة بشرية 
حاولت أن تجد لنفسها وسيلة تساعدها في أداء معامالتها اليومية وفي مقدمتها النشاط 

 حصر التاريخ الذي التجاري، وباعتبار أن التاريخ هو جوهر اإلنسان والحضارة ولما كان
مر به الحاسوب  يتطلب العديد من الصفحات فإنه تم تقديمها ضمن ما يعرف بكرونولوجيا 

  .األحداث، مركزين على أهم التواريخ التي أثرت في تطوره
قبل ) 6( في الصين خالل القرن السادسAbacus أول نوع ظهر منها كان المعداد -

  .الميالد
  .ة تعد وتحسب بالحصوات اخترع المصريون آلة حاسب-
  . كان لدى اإلغريق آلة مماثلة-
   أحصى الكتاب ثالثة أنواع من اآلالت الحاسبة في روما-
  ".الجمع والطرح"كانت معظم هذه األدوات تستخدم إلتمام المعامالت التجارية عن طريق * 
 صورته ظهرت"حاسبا آليا رقميا " فيلهلم سكيكارد" اخترع األلماني 1632 وفي حوالي -

  .1973على طابع بريدي عام 
  ).-و (+  التي تقوم بعملية Bascal ينسب اختراع اآللة  الحاسبة غالبا إلى 1642 -
باختراع آلة تستطيع أن تجري عمليتين الضرب " تريدي، ولبام، ليبنتز" قام العلماء 1673 -

  .والقسمة
  .ا في الخدمةلوضعه" كوشان" من طرف المثقبة اختراع مخطط البطاقة 1728 -
  . البطاقة المثقبة تدخل في عملية اإلنتاج واالستهالك بشكل واسع1801 -
- 1840" babbage"  اخترع أداة ميكانيكية مختلفة تؤدي عمليات يمكن برمجتها لتشمل

  .تفرعات مشروطة
  . بداية ظهور المخطط الثالثي وبداية إنتاج أول االلكترونيات1907 إلى 1850 من -
  ".جونيكس"بإدخال أول برنامج داخل اآللة يطلق عليها " نيومان"م  قا1945 -
 30 مترا وزنه 27بوضع أول حاسوب إلكتروني ارتفاعه " ENIAC" قامت شركة 1946 -

  . ألف مصباح18طن وذو 
  ".الترانزيستور"تكتشف " بيل" مختبرات شركة 1948 -
  ).الحواسب حتى اليوم(اآلالت يحدد القواعد األساسية التي تستعمل في " نيومان "1954 -
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  . ميالد الذكاء االصطناعي1956 سبتمبر -
  . إنتاج أول برنامج للعبة الشطرنج1956 -
  ."Fortran" تقديم أول لغة عالية للبرمجة 1957 -
  . أول حاسوب إلكتروني يشتغل بالترانزيستور1958 -
  ".Cobol) "للتسيير( تقديم أول لغة للبرمجة 1961 -
في جامعة كاليفورنيا ولوس أنجلوس في " أربانت" انطالق مشروع 1961وفمبر  ن21 -

U.S.A.  
  ".IBM" بداية صناعة الحواسيب االلكترونية من طرف 1965 -
  ".Bli" ظهور لغة البرمجة 1966 -
  . الحاسوب يدخل إلى المدارس األمريكية1968 -
ي الواليات المتحدة  بناء أو عرض عن الواقع االفتراضي في البنتاغون ف1968 -

  .األمريكية
  ".بالو آلتو"في معامل " Alto" ظهور أول كومبيوتر شخصي نقال 1971 -
  . الحاسوب يعمم على جميع المدارس األمريكية للتدريس1974 -
  .8080ذو معالج دقيق " IBM" صناعة أول حاسوب دقيق ومتجانس من طرف 1980 -
  ).األردن(ة في التعليم  الحاسوب يدخل إلى أول دولة عربي1984 -
- 80186 تطور كبير في ميدان اإلعالم اآللي الدقيق واقتراح معالجات أكثر دقة 1989 -

80286.  
  .ينشئ الشبكة العنكبوتية العالمية" تيم بير نيرز" العالم الرياضي 1991 -
  ).يجمع بين التلفزيون والحاسوب( ظهور التلفزيون الرقمي 1998 -
  . المدارس الثانوية األمريكية يمتلك حاسوبا شخصيا متصل باالنترنيت كل تلميذ في2000 -
  . كل تلميذ في المدارس الثانوية األردنية يمتلك حاسوبا شخصيا2000 بحلول -
  . سنتات10 سعر المعالج الدقيق قدر 2000 -
  . سنتات5 سعر المعالج الدقيق 2005 -
  .تكنولوجيالحاسوب يحدث ثورة على المستوى المعلوماتي وال* 
  .الحضارة الرقمية تبلغ أوجها على مستوى جميع الميادين* 
  . باليين10 بعامل يقدر بـ1950قدرت الحاسوب ازدادت من عام * 
  .بداية ثورة ما بعد السيليكون* 
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  : تعريف الحاسوب التعليمي-3- 1
عليم الذاتي التعليمي المبرمج والت: أطلقت عدة مصطلحات على الحاسوب التعليمي منها

بالحاسوب والتعليم عن بعد الحاسوب وبعد االطالع على فحوى هذه التعاريف فإنها متقاربة 
  :ألبعد الحدود وفيما يلي يتم تقديم مجموعة من التعاريف

هو ذلك النوع من الخبرة التعليمية التي يأخذ منها مكان المدرس «": وليبرشرام"تعريف * 
 مجموعة معينة من أنماط السلوك المخطط المتتابع بحيث يجعل برنامج يقود التلميذ من خالل

  .)1(»من األكثر احتماال أم يسلك هذه التلميذ في المستقبل طريقا معينا مرغوبا فيه
أنه طريقة تربوية تتيح لنا نقل المعارف دون االستعانة «": موريس دو نموالن"تعريف * 

  .»عاة المثيرات النوعية لكل طالب على حدىالمباشر بالمعلم أو المرشد باإلضافة إلى مرا
أنه نوع من التعليم الذاتي يأخذ فيه المتعلم دورا إيجابيا وفعال «": عميرة والذيب"تعريف * 

  .)2(»ويقوم فيه البرنامج بدور الموجه نحو أهداف معينة مسبقا
  :مما سبق يمكن محاولة تقديم تعريفا شامال للحاسوب التعليمي

ليم الذاتي يتم بواسطة الحاسوب والذي يزود ببرنامج معد مسبقا يسمح هو نوع من التع
للمتعلم أن يندمج مع المهمات التعليمية التعلمية وفق ما يتناسب واحتياجاته، قدراته ومستوياته 
المعرفية والعقلية، وهذا بهدف تحقيق األهداف التربوية المسطرة وهذا تحت إشراف جد 

  .محدود من طرف المعلم
أننا نجد في التعليم المبرمج نموذجا يسير بنا نحو «: في هذا الصدد) 1984" (هليجارد"ى وير

تكنولوجيا التربية التي نحتاج إليها في عصر الذرة وأبحاث الفضاء، ففيه نرى أن أول 
محاولة لتطبيق ما نعرفه أو نكتشفه من علم التعلم عن طريق التجريب في معاملة علم النفس 

  .)3(»يب والتدريسعلى فن التدر
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  .231، صمصر- ، دار الفكر العربي القاهرة1، طتكنولوجيا التعليم والتعلم، )1998 (محمد رضا البغدادي -1
  .153ليبيا، ص-، منشورات جامعة قاز يونس بنغازي1، طنظريات التعليم، )1996(ناجي خليل/ العجيلي سركز-2
، مكتبة أبو عظمة، المدينة 2، طالمدخل إلى الوسائل التعليمية وتقنياتها، )ت. ب(حمزة أبو عظمة  محمد نجيب بن -3

  .372العربية السعودية، ص-المنورة
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  األهداف التربوية لتعليم العلوم -2
من اللبونات األساسية للمناهج والبرامج التربوية أن يكون لها أهداف واضحة ومحدودة حيث 

ئد تعليمية أو أدوات سلوكية يتوقع من التالميذ إظهارها بعد االنتهاء تصاغ على صورة عوا
بأن األهداف توفر قدرا كبيرا من الفهم ) 1986" (توق وعدس"من دراسة وحدة ما، ويرى 

واإلدراك وهي خاضعة للتعديل والتنقيح وفقا للتقدم العلمي والتكنولوجي، خاصة بالنسبة 
 وتعديال في األدوات التعليمية، التي تعكس صورة التآلف لتدريس العلوم التي تتطلب تغييرا

بين العلم والمجتمع حيث تتضافر جميعها في تعديل مناهج العلوم وغاياتها، حتى تتماشى 
وينصب دور األهداف في ثالث مجاالت تكمن في المناهج، التعليم والتقويم . ولغة العصر

ر خطوات متدرجة أولها تكمن في تحديد ولصياغة أهداف دقيقة فإن ذلك يستوجب المرور عب
المستويات، فلقد تم حصد ثالث مستويات لألهداف تأتي في طلعاتها األهداف بعيدة المدى، 
وهي تمثل األهداف التربوية بصفة عامة، التي ترمي إلى بناء شخصية الفرد ومن بينها على 

  .وظيفيةسبيل البالد تمثيل القيم واالتجاهات العلمية المناسبة بصورة 
ثم يليها المستوى المتوسط المدى ويسعى من خالله إلى تحقيق األغراض التي تنشدها العملية 
التربوية مثل اكتساب التالميذ لمجموعة من األداءات المعينة خالل دراستهم لبرامج العلوم، 
 ثم يليها المستوى المحدد لألهداف ويطلق عليه اسم األهداف السلوكية، الذي يعرف بأنه

عبارة عن الناتج النهائي لعملية التدريس، والتي تصاغ على شكل أهادف يمكن  مالحظتها 
وقياسها ويتكون الهدف السلوكي من بعدين هما البعد السلوكي الذي يشير إلى الفعل ويمثل 
نوع السلوك المراد تنميته في التلميذ، والبعد الثاني وهو بعد المحتوى الذي يمثل في الغالب 

) 1981" (كاظم وزكي" العلمية والمعرفية وهذا وفقا للنموذج الذي قدمه كل من المادة
  .لمستويات األهداف) 1986(سنة " نشواتي"و

وحتى يكتب لألهداف التعليمية والتربوية في تدريس العلوم أن تحقق مبتغاها، فإن هذا يستلزم 
انوي، وفي هذا اإلطار وبالضرورة أن تتجلى بخصائص ومعايير تتماشى ومرحلة التعليم الث

جملة من ) 1994" (وزيتون"، )1()1982(في " عميرة والذيب"و) 1979(وزمالئه " قالدة"حدد 
  :المعايير التي ينبغي األخذ بها عند وضع األهداف من بينها

 أن تراعي هذه األهداف تلبية حاجيات المجتمع وتعزز إمكانات تطوره ورقيه الحضاري -
  .ين العلم والتكنولوجيا من جهة والمجتمع من جهة أخرىوكذا معززة العالقة ب

 . أن تكون األهداف واقعية وتتماشى وظروف وواقع المجتمع-
 أن تقوم األهداف على أسس نفستربوية سليمة آخذة بعين االعتبار مبادئ التعلم المناسب -

  .لتدريس العلوم وظروف الطلبة السوسيوثقافية وكذا المعرفية
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 يجب إن يساهم في صياغتها الفريق ككل من معلمي العلوم ومفتشها ورجال البحث العلمي -
  .ومؤسسي المناهج

مكن من التعرف على مدى  أن تكون هذه األهداف قابلة للتحقيق، القياس، التقويم والتي ت-
  .نجاح أو إخفاق كل تلميذ

   يجب أن تمنح األهمية لتعليم مهارات التفكير العلمي واإلبداعي وعمليات العلم وطرقه-
 أن تكون لألهداف قيمة وظيفية بحيث تساعد التالميذ على تفسير الظواهر الطبيعية خارج -

  .)1(مجال الدراسي
 ينجر الحديث إلى اإلطالع على غايات تصنيف األهداف وبعدد اإللمام بالمراحل السابقة

التربوية المتبعة في تعليم العلوم، حيث يساعد التصنيف على إعطاء قيمة بالغة لألهداف 
 ألفضل الشروط ألداء بتحديدهالتربوية مما يسهل على المعلم والمهتم بالعملية التعليمية 

ة التعلمية، ألن كل مهمة تعليمية تتطلب شروطا المهمات التعليمية الموضوعة للعملية التعليمي
إلنجازها تختلف عن المهمات األخرى، كما تساعد في إعداد االختبارات حتى تضفي عليها 

  .ميزة الشمولية والتنوع
وألهمية هذه الخطوة نجمت في ظلها عدة محاوالت لعلماء النفس والتربية لتصنيف األهداف 

  .)2( منها في تحديد األهداف التربوية لتعليم العلومالتربوية، التي يمكن االستفادة
، وباإلطالع على ما ورد في كتاب "كلوبفر وبلوم"وأشهر هذه التصنيفات تصنيف 

 )3("إلبراهيم العبد هللا) "اإلصالحات التربوية لمواجهة متطلبات العصر وتحديات المستقبل(
للفلقاوي ) "يم الثانوي في البالد العربيةالتعل( وكتاب )4("لمتيشيو كاكو) "رؤى مستقبلية(وكتاب 
، تم انتقاء مجموعة من األهداف المسطرة في تدريس العلوم وإدماجها ضمن )5("والقذافي
باعتباره من أشهر التصنيفات انتشارا واستخداما، مركزين بشكل أساسي على " بلوم"تصنيف 

ا المجال بإكساب المتعلم المجال المعرفي، حيث تتعلق األهداف التدريسية للعلوم في هذ
المعلومات وتنمية قدراته ومهاراته ألجل االستثمار االيجابي للمعرفة العلمية، وفيما يلي سيتم 

  :التطرق إلى األهداف الستة المنتقاة
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  .120-89 ص، المرجع السابق، ص)2001(ميشيل كامل عطاء اهللا،  -1

 .78-77 صمرجع السابق، ص، ال)2001(ميشيل كامل عطاء اهللا،  -2

 .246نفس المرجع السابق، ص ، )2004 ( يوسف العبد هللاإبراهيم -3

       ،270، سلسلة عالم المعرفة العدد )ترجمة سعد الدين خرفان ( مستقبليةرؤى، )2001 (ميتشيو كاكو -4

 .311-179ص ص 

-، المكتب الجامعي الحديث1، طةالتعليم الثانوي في البالد العربي، )1996(محمد الفلقاوي ورمضان القذافي  -5

 .235-123 صمصر، ص
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تعتبر أدنى األهداف في مجال تدريس مادة العلوم، التي تقوم على مدى :  المعرفة-2-1
قدرة التلميذ على تذكر المعلومة والتمييز واستدعائها، ويشتمل هذا الهدف على معرفة 

التعابير، وكذا معرفة طرق التفاصيل التي تتضمن معرفة الحقائق العلمية والتعاريف و
ووسائل معالجة التفاصيل كمعرفة المفاهيم والرموز والمعايير للسلسالت إلى جانب معرفة 
التعميمات والتي تتضمن معرفة القوانين والنظريات والقواعد ونصيغ فيما يلي بعض األمثلة 

 بوصف عملية قيام التلميذ: السلوكية والخاصة بهذا المستوى والمتعلقة بتدريس العلوم
  .االنقسام االختزالي أو تسمية أجزاء الخلية بالترتيب

 ويقصد به مدى قدرة التلميذ على استيعاب معنى األشياء ):اإلدراك–االستيعاب( الفهم -2-2
وبالتالي القدرة على امتالك التلميذ لمعنى المادة العلمية المتعلمة، أي تفسير المبادئ والمناهج 

من شرح ما يالحظه من أشياء وأحداث وظواهر أو تحويل المواد من العلمية حيث يتمكن 
الهادف ) الشرح والتلخيص(أو تفسيرها ) من كلمات إلى أرقام أو معادالت(هيئة إلى أخرى 

إلى استيعاب الحقائق أو المفاهيم والمبادئ العلمية، وتفسير البيانات المستمدة من التجارب 
كيميائية بمزيد من الوضوح والعمق، ويتضمن كذلك الترجمة العلمية، أو تفسير التفاعالت ال

ويقصد بها ترجمة الصور الرمزية إلى عبارات أو العكس أو الترجمة من المستوى 
التجريدي على المستوى الحسي، إضافة إلى االستنتاج والتأويل والذي يقصد به القدرة على 

ة على التنبؤ من أمثلة األعمال استخالص االستنتاجات وصياغتها بدقة، إلى جانب القدر
  :السلوكية لصياغة هذا الهدف في تدريس العلوم ما يلي

  .3سم/غ1 أن يفسر التلميذ كثافة الماء المقطر التي تساوي -
  . أن يشرح قانون مندل األول في الوراثة-
ج=  أن يترجم العالقة التالية ث-

  . إلى صياغة كالميةك
ة على مدى استعمال أو تطبيق المعرفة العلمية التي تم  ويتمثل في القدر: التطبيق-2-3

تعلمها في مواقع جديدة، أو حل مسائل جديدة في أوضاع جديدة ويتضمن التطبيق القدرة 
  :على

  . تطبيق القوانين والمبادئ والتعميمات على مشكالت عملية واقعية-
  .جديدة تطبيق القواعد والقوانين والنظريات العلمية على مواقف عملية -
  . حل مسائل رياضية في العلوم-
  . استخدام اإلجراءات التجريبية المناسبة في إيجاد الحلول للمشكالت-

  :في ما يلي أمثلة ألهداف سلوكية على مستوى تطبيق تدريس العلوم
  .أن يطبق التلميذ العالقة التي تربط الكثافة والكتلة والحجم -
ء األجزاء على الرسم في ضوء المعلومات  العصبي ويضع أسماالمشبكأن يرسم منطقة  -

 .التي قرأها
 .أن يحل مسائل وراثية باستخدام قوانين الوراثية -
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 ماوهو القدرة على تفكيك المادة العلمية إلى أجزائها وعناصرها وإدراك :  التحليل-2-4
  : التاليةبينها من عالقات، مما يساعد على فهم بنيتها وتركيبتها، ويتركب التحليل من القدرات

  . تحليل المركبات إلى عناصر-
  . تحليل العالقات-
  . تحليل البناء التنظيمي لمادة ما-
  . تحديد أوجه الشبه واالختالف-
  . التمييز بين المكونات المختلفة لمادة ما-

وتتكون األهداف السلوكية في هذا المستوى في تدريس العلوم، والتي ينبغي أن يتقنها التلميذ 
  :ومنها على سبيل المثال) جزئ، يميز، يقارن، يربط، يستنتجيحلل، ي(
  أن يميز التلميذ بين الفضالت النيتروجينية التي يتخلص منها الكائن الحي وعالقتها -

  .بالبيئة التي يعيش فيها
  .أن يحلل نتائج التجربة العلمية ثم يفسرها -
 .أن يقارن بين الخلية الحيوانية والنباتية -
صد به القدرة على دمج أجزاء أو عناصر مختلفة مع بعضها لتكون ويق:  التركيب-2-5

مركبا جديدا وهو عكس التحليل، ويركز الناتج التعليمي في هذا المستوى على السلوك 
  :اإلبداعي واألنماط البنائية الجديدة، ويتضمن التركيب ما يلي

  .اقتراح خطة إلجراء تجربة علمية ما -
 .ياءاقتراح نظام جديد لتصنيف األش -
 .استنتاج عالقات جديدة من مجموعة من القضايا والعالقات والصور الرمزية -

التأليف، التركيب، التخطيط، (وتتضمن األهداف السلوكية للتركيب والخاصة بتدريس العلوم 
  :وعلى سبيل التمثيل ما يلي) التنظيم، اإلبداع، الجمع، إعادة البناء

  .ضوء في معدل التمثيل الضوء لدى نبات األلوديا أن يصمم التلميذ تجربة لقياس شدة ال-
  . أن يكتب تقريرا علميا عن نتائج تجربة ما-
هو القدرة على إعطاء قرار أو حكم على قيمة المادة المتعلمة، وهذا وفقا :  التقويم-2-6

لمعايير محددة وواضحة وتعتبر النتاجات التعليمية في مستوى التقويم أعلى األهداف في 
المعرفي العقلي،وذلك الحتوائها على عناصر األهداف السابقة، ويتضمن التقويم ما المجال 

   الحكم على الترابط المنطقي للمادة العلمية-: يلي
  . الحكم على قيمة عمل معين في العلوم-
  . الحكم على صحة االستنتاجات العلمية-

  :ومن أمثلة األهداف السلوكية للتقويم ما يلي
  ".يقف نيوتن على أكتاف الذين سبقوه" العبارة التالية أن يناقش التلميذ -
 .أن يبين رأيه في التعديل الوراثي -
 .أن ينتقد زواج األقارب على أسس علمية -
  أن يقارن بين دور اإلنزيم والهرمون ويبين أيهما أكثر أهمية في عملية التمثيل الغذائي -
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   الحاسوب وإمكانياته التعليميةمميزات -3
 بجملة مميزات جعلت منه البديل لجل الوسائل التعليمية التقليدية، وهذا نظرا يتميز الحاسوب

لما يتمتع به من سرعة ودقة ومرونة في االستخدام والتحكم في طرق العرض، جعلته أفضل 
 أن الحاسوب أكثر أنظمة المعلومات )Tylor")1تايلر "من طرق العرض المختلفة، حيث يرى 

ة منذ اختراع الكتب المطبوعة آليا، ونتعرض فيما يلي ألهم تأثيرا في المعرفة البشري
  .مميزات الحاسوب التعليمي

  :الحاسوب وميزته التقنية -3-1
على المستوى التقني والتطور التكنولوجي يعتبر الحاسوب بال منازع هو األول دون غيره 

تعليم بعد ثورتي من التقنيات األخرى، فبفضله أحدثت الثورة الثالثة في قطاع التربية وال
 سنة إال أنه شهد خالل هذه الفترة 63الورق والطباعة، رغم قصر عمره الذي لم يتجاوز 

القصيرة خمسة أجيال من التطور التكنولوجي، هذا ما لم تشهده البشرية من ذي قبل، وهذا 
  :التميز واالنفراد يرجع إلى عدة مميزات نذكر منها

الخامس أن تخزن كما هائال من المعلومات، مكونة تستطيع حاسوبات الجيل : التخزين -
بذلك بنكا معلوماتيا إلكترونيا، سواء على مستوى القرص الصلب الذي تقدر سعته إلى ما 

 أي ما )2( ميغا بايت650جيقا أوكتي، وتصل سعة القرص المضغوط إلى ) 80-40(يقارب 
كل ( كتاب 1000ب  مليون حرف، حيث يحتوي القرص الواحد على ما يقار675يقارب 

، متجاوزا بذلك الكتاب التقليدي وظهور ما يعرف باسم )3() صفحة360كتاب يحتوي على 
 بدل المحفظة تالكتاب االلكتروني والمحفظة االلكترونية، التي ال تتجاوز بضع غراما

  .يةالتقليدية التي أثقلت كاهل التالميذ بحملها صيفا وشتاءا إلى جانب ظهور المكتبة االلكترون
شهد تطورا ملحوظا على مستوى سرعة معالجة المعلومات، حيث : معالجة المعلومات -

بلغت سرعة معالجة المعلومات في حواسيب الجيل األول عشرين ألف عملية في الثانية، 
مستخدمة ما يسمى بالصمامات المفرغة التي تحتاج إلى حرارة وطاقة كهربائية عالية، إال 

ف بالترانزيستور في الجيل الثاني، أدى إلى حدوث ثورة في إنتاج أنه  بعد ظهور ما يعر
الحواسيب، وارتكزت أجيال الحواسيب الرابع والخامس على تكنولوجيا الدارة المندمجة، 

 مليون عملية في 20أكثر من (ةوأصبحت سرعة معالجة المعلومات تقاس بالبيكو ثاني
 .ية بدقة عالية، وينفذ العمليات الحسابية المنطق)4()الثانية

  
  ــــــــــــــــ

  .46، نفس المرجع السابق، ص )2002( إبراهيم عبد الوكيل الفار -1

 الديوان الوطني للمطبوعات ،كتاب اإلعالم اآللي للسنة األولى من التعليم الثانوي، )2005( لعجاج نور الدين وآخرون -2

  .9-8 ص ، صالجزائر-المدرسية

  .222ص  ،، نفس المرجع السابق)2002(فار  إبراهيم عبد الوكيل ال-3

  .50الجزائر، ص -، دار الهدى عين المليلةاإلعالم اآللي للمبتدئين والمبرمجين) 1999( عمر بالقاضي -4
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يتميز الحاسوب بقدرته العالية على إرسال المعلومات، وهذا وفقا لنظام : عملية االتصال -
سيب والملحقات المتصلة ببعضها، والتي الشبكة الذي يعرف على أنه مجموعة من الحوا

تسمح بانتقال المعلومات فيما بينها وفقا لقوانين معينة، كما تتيح لمستخدميها أن يتشاركوا في 
، مما )1(الموارد واألجهزة المتصلة بالشبكة، حيث أنها توحد المعلومات وتوفر الوقت والجهد

لكل تلميذ حاسوب (ميذ خالل الحصة يمكن المعلم من إرسال درس ما إلى مجموعة من التال
، وكذا تمكنه من إجراء اختيارات تقويمية لمعلوماتهم، عبر الشبكة موفرا بذلك )خاص به

  .من الوقت اإلجمالي للحصة% 40
وهي ميزة أخرى ينفرد بها الحاسوب دون غيره من الوسائل : تكنولوجيا الوسائط المتعددة -

تكنولوجيا الوسائط المتعددة على ) KALHBACH) "1994"التكنولوجية، وعرف كلمباتش 
استخدام اللغة المكتوبة والصوت باإلضافة إلى الصور الثابتة والمتحركة لينقل : "أنها

 على فكرة فحواها أن أي شيء تستطيع الكلمة نقلها للغير يمكن أن ينتقل معتمدا، )2("األفكار
الصورة من خالل الحاسوب، بصورة أفضل عن طريق مزيج متكامل ومتجانس بالصوت و

، تجعله يتفاعل إيجابيا )3(مما توفر للمتعلم االندماج التدريجي مع مدخالت الوسائط التعليمية
  .مع ما يشاهد ويسمعه ومتحكما في زمن العرض

  
  :الحاسوب والمناهج -3-2

ق من المعروف أن إعداد وتصميم وسيلة متكاملة ومرتبطة بالمنهج ال يتسنى إال في ظل فري
 المراد برمجته، بحيث تتم عملية اإلنتاج تحت إشراف خبراء المادة العلممتكامل مختص في 

العلمية والمناهج وطرق التدريس وعلماء النفس والوسائل التعليمية، لكل من هذه المحاور 
دور في عملية اإلعداد واإلنتاج، فخبراء المادة العلمية يقومون بكتابة المادة العلمية 

ا وتدقيقها وغربلتها، ويأتي خبراء المناهج بنظرتهم الفاحصة يشيرون على مصمم ومراجعته
الوسيلة بربط ما درسه الطالب خالل سنوات الدراسة، ويحدد علماء النفس مدى مناسبة 
الوسيلة لقدرات واستعدادات وميول واتجاهات الدارسين، هذا بجانب صياغة المادة العلمية 

 اإلعالم اآللي هم الذين يقومون بتصميم البرنامج التعليمي ويمكن ألهداف سلوكية، أما خبراء
  :صياغة ما سبق في المعادلة التالية

وسيلة = خبراء الوسائل التعليمية × خبراء المناهج وعلم النفس × خبراء المادة التعليمية 
  .تعليمة متكاملة

لتدل ) ×(عالمة أي البد من تفاعـل العناصر الثالثـة مع بعضها البعض لذلك وضعت 
  على

  
  ــــــــــــــــ
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  .237 ص،نفس المرجع السابق ،)1998(ي البغداد محمد رضا -3



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لتالي يمكن االستغناء على بعض ، التي تدل على اإلضافة وبا(+)التفاعل بدال من عالمة 
  .)1(العناصر أو كل مجموعة تعمل بشكل انفرادي

  :الحاسوب والمعلم -3-3
إن الدور الذي يلعبه المعلم في عملية التعليم والتعلم بالحاسوب غاية في التعقيد، مما يستوجب 

م مدرسة تحمل الكثير من المسؤوليات، إن دوره ضمن المدرسة االلكترونية أو ما يعرف باس
القرن الحادي والعشرين يتطلب منه أن يكون على درجة عالية من الكفاءة واألداء، ألنه لم 
يعد المصدر األساسي للمعرفة والمعلومة التي أصبحت تتحول وتنتقل بسرعة متجاوزة كل 
الحدود، ومن أهم وظائفه تقديم المساعدة الفردية للتالميذ، إضافة للتوجيه واإلرشاد، ألن 

اسوب سيوفر الوقت الكافي لمراعاة الجوانب التربوية للدارسين وحل مشكالتهم وتوجيههم الح
 الصف، ومن حجرة ألنه سيتعامل مع كل تلميذ وليس مع ،واكتشاف ميولهم ومالحظة نموهم

جهة ثانية يحرر الحاسوب المعلمين من المهمات واألعمال الروتينية مما يتيح له فرص 
وية التعليمية المهمة مثل توجيه عمليات التعلم، تجديد المعلومات التفرع لألعمال الترب

ومتابعة التطور الذي يحدث في مجال التخصص بكل دقة مما يؤدي إلى إحداث تفاعل 
إيجابي بين المعلم والتالميذ، هذا عكس الدور التقليدي للمعلم، حيث يكون المعلم هو المصدر 

  .جابي النشط في العملية التعليميةاألساسي للمعلومات ويمثل العنصر اإلي
بأن أنصاف المعلمين لن يكون لهم موضع )" TOFFLER) 1998" توفلر تعبيروعلى حد 

  .)2(قدم في مدارس القرن الحادي والعشرون
  :الحاسوب والمتعلم -3-4

يهيئ التعليم المبرمج عن طريق الحاسوب للمتعلم بيئة تعليمية تفاعلية تقل فيها عمليات 
 وعدم االنتباه، التي كثيرا ما تكشف طرائق التدريس التقليدية القائمة خاصة على التشتت

اإللقاء، إن تقديم المادة التعليمية للتلميذ مرتبط باستجاباته للمثيرات التي يقدمها له الحاسوب، 
إضافة إلى أن التعليم باستخدام الحاسوب يمكن المتعلم من التعلم حسب ميوله واستعداداته 

ره باالرتياح والحرية، مما يزيد في دافعيته إلى التعلم، ثم إنه ال يحاسبه وال يصدر ويشع
وديمقراطية،   أحكاما ضده وال يحرجه، ويحقق هذا النوع من التعليم تكافؤ الفرص التعليمية

التعليم إلى جانب مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ، حيث يأخذ كل تلميذ في تعلمه الوقت 
حتاجه بالضبط وليس الوقت الذي تخصصه المصالح التربوية، إلى جانب أنه يمد الذي ي

التلميذ بالمعلومات الفورية التي تعزز من أدائه وتصحح أخطائه، إن تلميذ المدرسة 
  .االلكترونية تسخر له هذه األخيرة لخدمته ال العكس
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  : دون غيره من الوسائلوفيما يلي بعض المهام والعمليات التي يقدمـها الحاسوب للمتعلم
  .تسجيل مالحظاته وأفكاره يستخدم الحاسوب لمعاونة المتعلم في تنظيم وقته و-
مهارات :  يستخدم الحاسوب كوسيلة لتدريب المتعلمين إلتقان المهارات التعليمية مثل-

التمارين الحسابية وموازنة المعادالت الكيميائية حيث يمثل الحاسوب مدربا ال يمل وال 
 .)1(يكل
 حسب ما توصلت إليه  يساهم في زيادة ثقة المتعلم بنفسه وينمي مفهوم إيجابي للذات وهذا-

 .)2(1989في عام " Lanzon et Moore" دراسة 
 . يمكن استخدامه في الدراسة المنزلية بعيدا عن إشراف المعلم المباشر-

مما يؤدي إلى تحقيق األهداف التربوية المعصرنة والمتماشية وثورة المعلومات والعولمة، 
راتهم العقلية وتعميقها وتعزيز عمليات فالحاسوب يرتقي بمستوى تفكير المتعلمين وتنمية قد

، حيث يضع المتعلم في مكان الباحث وذلك يستوجب عليه إتباع األسلوب واالستقصاءالبحث 
العلمي في البحث والتجريب بدل التسليم بها وحفظها، والتركيز في الموافق التعليمية على 

، التخيليةيمكنه من استخدام قواه عمليات التحليل، الربط، االستنتاج، الموازنة والتفسير مما 
 بهم إلى اإللمام بمصادر ءوينالتحليلية، التركيزية وتعزيز مهارات التعليم الذاتي، مما 

المعرفة التي تمكن المتعلمين من مواجهة المواقف المتجددة، وكذا يعودهم على الدقة في أخذ 
المواقف والحكم عليها، والذي المعلومات وانتهاج أسلوب التفكير العلمي في تقدير األمور و

بات مقصد وغاية قصوى لجل الدول المتقدمة، التي تسعى ألن يصبح لكل متعلم دور في 
  .)3(العملية التعليمية لضمان مشاركة الجميع بشكل إيجابي

  :الحاسوب والتجارب المخبرية -3-5
راستها بالقيام تتميز علوم المادة عن غيرها من العلوم التجريدية بخصائص تستوجب لدى د

بتجارب، بغرض فهم كيفية حدوث الظاهرة وكشف خفاياها، األمر الذي يتطلب في بعض 
األحيان دراسة أجزاء دقيقة من المادة وفصل بعض عناصرها، إن هذا العمل يتطلب الكثير 
من األجهزة الدقيقة المعقدة والمكلفة، وتتطلب خبراء على مستوى عال من التأهيل وبالتالي 

م معظم التالميذ من القيام بالتجارب بأنفسهم، إضافة إلى ما تهدره هذه التجارب من يحر
الوقت، ضف إلى ذلك ضرورة إعادة التجارب أكثر من مرة، بغرض معرفة الشروط 
الحقيقية التي تتحكم فعال في هذه الظاهرة، وإزالة كل الشكوك والغموض حولها وهذا ما 

 كلفة وأكثر سرعة بهدف االقتصاد قدر اإلمكان في الجهد يتطلب البحث عن بدائل تكون أقل
والوقت، وتمكين جميع التالميذ من متابعة ومالحظة التجارب بأنفسهم، ولهذا فقد انفرد 

 نظائرها من التقنيات التقليدية كالتلفزيون التعليمي وجهاز فاقتالحاسوب كتقنية حديثة 
 للخصائص التي يتمتع بها دون غيره كعرض اإلسقاط والفيديو التعليمي، بكثير وهذا نظرا

  التجارب وإجراء التعديالت لزيادة سرعة العرض أو إبطائه، ويمكن للحاسـوب أيضا إجراء
  
  

  ــــــــــــــــ
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قياسات وتسجيلها على الشاشة وتحويلها إلى مخططـات بيانية خالل أجزاء من الثانية، 
 إلى أن التعليم عن طريق الحاسوب يوفر زمن 1989" نرجس حمدي"وتوصلت دراسة 
  .)1(مقداره الثلثين تقريبا

وأكدت مجلة العلوم في المدارس البريطانية أن الحاسوب يمكن أن يحل محل العديد من 
الحاسوب (إلى أهمية البرمجيات التعليمية " دوس"و" بيتر"المعدات المخبرية، وتوصل كل من 

  .)2(في مساعدة مدرسي العلوم) المخبري
  :الحاسوب والتغذية الراجعة -3-6
تت الكثير من نظريات علم النفس أن التعزيز والمكافأة من أهم العوامل التي تعمل على أثب

، ألن التعزيز يعمل على تدعيم )3(تشويق المتعلم وترسيخ فهمه للمادة التي هو بصدد تعلمها
التغذية "االستجابات الناجحة وتثبيتها وإطفاء االستجابات الخاطئة، ويشار إليه أيضا باسم 

إن هذا المبدأ يعتبر من المبادئ . ألن نتائج السلوك الحالي تؤثر في السلوك الالحق" الراجعة
الهامة لحدوث التعلم فبدونه ال يتم التعلم الصحيح لذا البد من مراعاة هذا المبدأ عند تصميم 
وإنتاج الوسائل التعليمية، وفي مقدمتها الحاسوب الذي مكن من تطبيق هذا المبدأ بشكل ناجح 

 أبعد الحدود ألن سرعة استجابة الحاسوب توفر التغذية الراجعة الفورية والتي تزيد من إلى
دافعية المتعلم نحو التعلم، ألنه يتعرف على نتيجة تعلمه مباشرة وهذا عكس الوسيلة التعليمية 

فس التي ال توفر هذا المبدأ، وأكدت عدة أبحاث قام بها المشتغلون بالبرامج التعليمية وبعلم الن
 "Micheel et Maccoby" "ماكوبي"و" مشيل: "على قيمة التعزيز الفوري منها بحوث

 بعد مقارنته بين مجموعتين إلى وجود داللة إحصائية في درجات "Angell" "أنجل"وتوصل 
، فكلما كانت التغذية الراجعة مصاحبة )4(الطالب الذين عززت استجاباتهم بصورة فورية

 األداء عند المتعلمين أفضل، ألن الحاسوب يعمل على تكوين للنشاط وفورية كلما كان
االستجابات اإليجابية للمتعلم ألنه ال يستطيع االنتقال من خطوة إلى خطوة جديدة إال بعد ما 
يتقن سابقتها خالف لما يحدث في األقسام التعليمية، حيث ينتقل المعلم بالمتعلم من نقطة إلى 

تعلم لما سبق من النقاط، مما يؤثر في النهاية على التحصيل أخرى دون أن يتم استيعاب الم
وتتجلى أهمية الحاسوب في توفير هذا المبدأ . )5(الدراسي للتالميذ وإضعاف حماسهم للدراسة

  .في التعليم الذاتي المبرمج
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  :الحاسوب والتعليم العالجي -3-7
ليم باستخدام الحاسوب فعاليته في التعليم العالجي حيث يمكن استخدامه كمعلم أثبت التع

خصوصي لذوي التحصيل المتدني خصوصا في الصفوف المزدحمة ويمكن أيضا استخدامه 
، وقد )1(مع الطـلبة الذين فاتهم أجزاء من المقرر الدراسي بسبب الغياب لفترة طويلة 

 أن الحاسوب يفيد في مجاالت تعليم ذوي صعوبات  إلى1988سنة " صبحي"أكددت  دراسة 
  .)2(التعلم

ومن بين البرامج المنجزة بنجاح في هذا اإلطار فكرة اللغة الصناعية كنظام بديل للصوت 
اإلنساني لمساعدة وتعليم األفراد ذوي المشكالت اللغوية وكذا المكفوفين، وقد بدأت الجزائر 

اجها بوجه خاص في تعليم فئة المكفوفين التي تمثل نسبة باالستفادة من هذه التكنولوجيا وإدر
من مجمل اإلعاقات حيث تم تدريب مئة مكفوف على التعامل مع الحاسوب % 29.90

واالنترنيت وتتوفر معظم جامعات الجزائر على مكتبة خاصة هذه الفئة تحوي أجهزة 
  .)3(حاسوب تتماشى ونوعية إعاقتهم
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   مبررات استخدام الحاسوب-4
ثمة جملة من الدوافع التي أدت بالتربويين إلى إدراج الحاسوب من ضمن الوسائل المعتمد 

  :عليها في التعليم نذكر منها
  : االنفجار المعرفي والثورة المعلوماتية-4-1

ية الرقمية، وحدوث تطور هائل في مجال يتميز العصر الذي نعيش فيه بالثورة التكنولوج
اإلعالم واالتصال وتكنولوجيا المعلومات متخطيا حواجز الزمان والمكان، مما ولد كما هائال 
من المعارف يستحيل جمعه أو الحصول عليه بالطرق التقليدية، إال أن الحاسوب حقق ذلك 

  .)1(المجاالت والميادينبأقل جهد وأقصر وقت مما يمكن من تحقيق األهداف بيسر في جل 
  : العولمة ومتطلبات الحياة-4-2

أفرزت العولمة كنظام عالمي جديد تغيرا جيوسياسي للخريطة العالمية معيدة بذلك توزيع 
موازين القوى، وأصبح مفتاح النصر يتمثل في مدى اكتساب المعرفة والسرعة والدقة إلى 

 التفكير العلمي في جميع وشيوعلمية جانب حدوث امتزاج للثقافات وحرية التجارة العا
مجالت الحياة والمنافسة الحادة بين جميع دول العالم، وذلك بهدف الوصول إلى إنتاج ذو 
نوعية راقية محولة العالم إلى قرية عالمية تراجع فيها مفهوم االقتصاد القومي بصورته 

 كل الطاقات باستثماروالتميز التقليدية نحو التكتالت االقتصادية الحديثة واالهتمام بالتفوق 
التكنولوجية الحديثة، والقوى البشرية عالية المهارة فعالم الغد هو العالم الرقمي هذه هي 
حضارة عصر المعلومات، والتي تعتبر منطلق لعصر ثورة ما بعد التكنولوجيا الذي الحت 

 من تربية ومناهج  ال بدالمتسارعةبوادره، ولمواكبة هذه التحوالت والتغيرات والتطورات 
من نوع جديد تعتمد عقوال جديدة، بحيث تتماشى عملية التعليم والتعلم ومعايير الجودة العالية 

  .)2(ةالتي تستهدف تحديات العصر وتتمكن من التفاعل مع المستقبل ولمنافسة الكوني
  : المبرر التعليمي-4-3

يمكن من تطوير المدارس نحو يساهم الحاسوب في تحسين العمليات التعليمية التعلمية، و
األفضل بمساهمته في تحسين فعالية التدريس واالنفالت من ظاهرة الروتين الممل، فهو يقدم 

 التعلم، كما يمكن استخدامه إتقانالمادة التعليمية بصورة شيقة تدفع المتعلم خطوة خطوة نحو 
نه، وكذا فإنه يتناسب مع داخل المدرسة وخارجها مما يساهم في تشجيع التعليم الذاتي وتحسي

 التعليمية سواء مع العاديين أو ذوي الحاجات الخاصة، ويساهم في تغيير أسلوب الفئاتجميع 
 تعليم الطلبة ومتطلبات القرن الحادي والعشرين القائمة على الفهم، الدقة، اإلتقان، التفكير

  ين، الحفظ واالسترجاع،العلمي اإلبداعي، الناقد ومعالجة المعلومات بدال من أسلوب التلق
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" العجلوني"، وأورد )1(فيقبل المتعلم بذلك على العلم في جو يمتاز بالتفاعل االيجابي والحيوي
 النتائج المتوصل إليها من خالل بعض الدراسات التي أجريت لتقييم فعالية الحاسوب بعض

  :في التعليم منها ما يلي
  . استخدام الحاسوب يساعد على رفع مستوى تحصيل الطلبة-
 . استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية يساعد المعلم في شرح وإيضاح المفاهيم للطلبة-
عليمية يساعد الطلبة على تنمية مهارة حل المشكالت وتنمية  استخدام الحاسوب كوسيلة ت-

 .التفكير المنطقي
 . تقريب بعض الظواهر التي يصعب تخيلها أو عملها في المختبرات المدرسية-

 على تحديد األهداف السلوكية المطلوب ينبالمر أجبرفإدخال الحاسوب ضمن وسائل التلقين 
ل دقيق للب المادة الدراسية، وبالتالي اختيار السبل التي إيجادها عند المتعلمين، وإجراء تحلي

يجب إتباعها من أجل توضيحها وتفصيلها فتصبح بذلك عملية التعليم أكثر تشويقا وفاعلية من 
  .ذي قبل وأكثر تفاعال بين المعلم والمتعلم

  ):الدقة، الثقة، السهولة( المبرر الثالثي -4-4
لتي تثير الكثير من االهتمام بالحاسوب وتشجع على تمثل هذه الثالثية أحد األقطاب ا

استخدامه، إن توفر الثقة يعتبر شرط أساسي في أي دراسة أو بحث ال يمكن االستغناء عليها 
  .تحت أي ظرف والتي تتوقف بموجبها صحة النتائج

والتاريخ البشري يشهد على الكثير من األخطاء والحوادث التي نتجت عن الغياب أو عدم 
ر عنصر الثقة، فاإلنسان عادة يبدأ عمله بنشاط ثم يتدرج مع مرور الوقت إلى التعب توف

واإلرهاق مما يؤثر حقا على صحة النتائج التي يصل إليها، في حين الحاسوب يعمل بشكل 
متواصل في فترات زمنية طويلة دونما كلل أو تعب أو ضجر مانحا نتائج تتميز بالدقة 

عتمد صحة النتائج على العامل البشري الذي يتولى إدخال ت–وتخلو من أي نسبة خطأ 
، ورغم تركيبته المعقدة والتي تتطلب تكنولوجيا دقيقة في صناعته إال -البيانات إلى الحاسوب

أن عملية التعامل مع الحاسوب ال تعكس مستوى هذا التعقيد، بل هي عملية سهلة نتيجة 
 أو باستخدام نظام المخاطبة بالحنجرة واستخدام لتوفر البرمجيات الخاصة على لوحة المفاتيح

  .)2(األلعاب اإللكترونية
 مما سبق هو أن الحاسوب كتقنية تكنولوجية حديثة قد احتلت الريادة ما يمكن استنتاجه

وأصبحت عامال مؤثرا في توجيه الناس في تعاملهم وتواصلهم في المنزل والمدرسة 
 وحقق ضمن ما يعرف بالذكاء االصطناعي مختصرة للوقت والسرعة ومقتصدة للجهد،

 .نجاحا باهرا في محاكاة العقل البشري في أبعد الحدود
  

،  استخدام الحاسوب واالنترنيت في ميادين التربية والتعليم،)2003(جودة أحمد سعادة وعادل فايز السرطاوي  -1
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    :الفصل الثالث  

                 بعض العمليات المعرفية واألداء األكاديمي 
  العمليات المعرفيةبعض : أوال 

                      

  لتفكير العلمي ا •
  

  . تعريف التفكير وأشكاله الرئيسية-1
  . تعريف التفكير العلمي-2
  . أنماط التفكير-3
  . مهارات التفكير العلمي-4
  . التفكير العلمي والحاسوب-5
  

  الذاكرة •
  

   تعريف الذاكرة-1
 مراحل الذاكرة -2
   مرحلة التسجيل -1- 2
   مرحلة االحتفاظ-2- 2
   مرحلة االستدعاء-3- 2
  أنظمة الذاكرة -3
  . الذاكرة الحسية-1- 3
  . الذاكرة قصيرة المدى-2- 3
 . الذاكرة طويلة المدى-3- 3
 والحاسوب الذاكرة -3
  

      األداء األكاديمي-ثانيا 
   تعريف األداء األكاديمي-1
  العوامل المؤثرة في األداء األكاديمي-2
   القدرات العقلية والسمات الشخصية-1- 2
   المستوى االقتصادي-2- 2
   المستوى االجتماعي-3- 2
  . المستوى الثقافي-4- 2
   األداء األكاديمي والحاسوب-3
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لمعرفية العقلية بصفة عامة الموضوع الرئيسي الذي يبني على    تعتبر العمليات ا

أساس علم النفس المعرفي والذي يتناولها بشكل مفصل وتحليل معمق معتمدا في 

منهجه على األسلوب العلمي التجريبي ألجل صبر غمارها وتقديم أساليب ناجحة 

يين على حد بهدف تنميتها وتحسينها لذوي الحاجات الخاصة وكذا األشخاص العاد

  . سواء

    ومن بين أهم هذه العمليات العقلية والتي بات االهتمام بها وأصبحت ضرورة 

من ضروريات الحضارة الرقمية ومقصدا ومبتغى لكل األمم وفي صدارتها التفكير 

اإلبداعي والتفكير العلمي حيث يعتبر هذا األخير حجر األساس والرابط بين جميع 

عرفية وله تأثير بالغ األهمية على الذاكرة من خالل تأثيره العمليات العقلية الم

عملية اكتساب إستراتيجية فعالة في معالجة المعلومات، وتنعكس هاتين العمليتين 

على مخرجات المتعلم متجلية في درجة أدائه األكاديمي وهذا ما يتم التعرض له 

  .في هذا الفصل
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  يةالعمليات المعرفبعض : أوال 
  ميــير العلـالتفك  •

 :تعريف التفكير    1- 
ذهب الباحثون مذاهب شتى في تعريف التفكير العلمي وكل منهم يعرفه حسب اتجاهه     

 تعريفا للتفكير مما أنتج 150العلمي وخبرته وكذا مدرسته، فقد تم حصر ما يزيد عن 
ف عند المدرسة السلوكية، التي ارتأيت أن تكون االنطالقة بالوقو استحالة تناولها جميعا، لذا

" سكينر"في ظلها تم بناء أسلوب التعليم المبرمج عن طريق الحاسوب على أساس نظرية 
السلوكية، التي يرفض روادها التسليم بأن التفكير عملية بل يقرون أنه مجرد سلوك يحدث 

 مبادئ كاستجابة لمثيرات داخلية أو خارجية، وأنه يمكن تحسينه أو تطويره عن طريق
التعلم، رغم أن السلوكية تمثل أقوى المدارس التي أرست قواعد ومبادئ التعلم، مكنت من 
تطوير وتحسين عدة أساليب تعليمية خاصة في مجال الذكاء االصطناعي، ويؤخذ عليها بأنها 
تجاهلت وغضت النظر على أن أي سلوك في جوهره ينتج وينبع من جراء عملية سواء 

ير مرئية، وهذه العملية هي لب وطاقة تحريك السلوك لذا ال يعقل أن تكون كانت مرئية أو غ
هذه الطاقة توصف على أنها سلوك، في حين تعرف المدرسة المعرفية التفكير بأنه نشاط 
عقلي معقد، يتميز بعدة خصائص بارزة، األولى أن التفكير عملية معرفية يستدل عليها من 

لتفكير سلسلة من المعالجات داخل النظام المعرفي، أما خالل السلوك، والثانية يتضمن ا
  .)1(الخاصية الثالثة هي أن السلوك الناتج يكون له هدف مقصود

     إن التفكير في نظرهم عبارة عن معالجة للتمثيالت العقلية، ويستخدم الذاكرة واإلدراك 
  .وهي التي تتفاعل فيما بينهما لتكون الجانب العقلي

عملية تجميع لألدلة بشكل مالئم بحيث «:  التفكير على أنه1952في " ارتليتب"     وعرفت 
يقوم بملء الفجوات أو الثغرات التي توجد فيه ويتم هذا بالسير في خطوات مترابطة يمكن 

  .)2(»التعبير عليها في حينها أو يتم التعبير عليها فيما بعد
خذ ال يمكن األخذ بها، فكيف يصبح هذا     رغم االنتشار الذي لقاه هذا التعريف فإن له مآ

النشاط العقلي المعرفي المعقد والمتضمن لعدة مهارات يتطلب جهدا وعقال عارفا وزمنا، 
حتى ينتهي بإتقانها أن يكون مجرد عملية مأل للفجوات وترقيع وكأنه يماثل عمل اإلسكافي، 

مهارة جمع (ى مهارتين إن االسكافي ليس صانع الحذاء، ثم إنها اقتصرت في تعريفها عل
  .فالتفكير يمثل مجموع األجزاء فهل يمكن للجزء أن يمثل الكل؟) المعلومات ومهارة التوليد

  نشـاط عقلي متفاعل مع المدركات   «بأنه: 1985التفكير " COSTA" "كوستا"يعـرف   * 
  
  
  
  
  
  
  405-380ص ص   مصر، -طباعة القاهرة، دار غريب لل1، طعلم النفس العام، )1990(عبد الحليم محمود السيد  -1

أنماط التفكير وعالقاتها باستراتيجيات مواجهة اضطراب الضغوط التالية  للصدمة ، )2005-2004(طبي سهام   -2
 .28 الجزائر، ص –، جامعة باتنة )مذكرة ماجستير، غير منشورة (لدى عينة من المصابين بالحروق
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  .)1(»تم من خاللها إدراك األمور والحكم عليهاالحسية يتم تحويلها إلى أفكار بنائية لي
نشاط عقلي وكل « :التفكير على أنه) 2001" (مروان أجريش"و" عصام الصدفي"يعرف * 

عملية معرفية تستند إلى استخدام الرموز أي االستعاضة عن األشياء واألشخاص والمواقف 
  .)2(»واألحداث برموزها بدال من معالجتها معالجة فعلية

أن التفكير في نشاطه يتفاعل مع اإلدراكات الحسية وأن " كوستا"ح من خالل تعريف يتض* 
ما دون ذلك ال يندرج ضمن هذا النشاط باالضافة إلى أن عملية بناء األفكار يساهم فيها 

  .  اإلدراك مساهمة فعالة فدون إدراك ال يوجد هناك بناء لألفكار
بة تبني تعريف واحد للتفكير لذا آل الباحث      من خالل العرض السابق يتجلى مدى صعو
هو نشاط عقلي به نكتسب المعارف ونحل : أن يقدم تعريفا رآه شامال لمفهوم التفكير العلمي

 بالمعقولية والمنطقية وبه نكتشف من المعارف ما يؤمن لنا سلوكنا يتميزالمشكالت ويظهر 
أضرب متعددة من النشاطات العقلية المزيد من السيطرة على العالم الذي نعيشه، وللتفكير 

فعندما نستقرئ أو نستنتج أو نميز أو نعلل أو نعمم أو نحكم أو نتنبأ أو نخطط أو نتخيل إلى 
بسيط، معقد أو (غير ذلك من الفعليات، إنما نفكر وهذا بصرف النظر على مستوى التفكير 

راء تجربة مخبرية على ، وكذا محتواه أكان مجرد وضع ترتيبات لزيارة صديق أو إج)عميق
  .  )3(خلية عصبية

  : األشكال الرئيسية التفكير-1-1   
  :توجد ثالث أشكال رئيسية لعملية التفكير هي

 هو أحد أشكال عملية التفكير والذي يعكس الصفات العامة والهامة : المفهوم-1-1- 1
في قسمين أما أن للمواد والظواهر، ويوجد لكل مادة أو ظاهرة صفات مختلفة يمكن تصنيفها 

، ومن )قليلة األهمية(تكون صفات جوهرية أو ملموسة هامة، وإما صفات غير جوهرية 
  ).تلميذ، خلية، نباتات راقية(األمثلة على المفهوم 

 ويعكس الروابط والعالقات بين مواد وظواهر الواقع الموضوعي، يتضمن : الحكم- 1-2- 1
 .ون عامة أو خاصة، فريدة أو نادرةواألحكام يمكن أن تك. تأكيدا أو نفيا لها

 هو أحد أشكال التفكير يتم فيه التحليل ومقابلة أحكام مختلفة، : االستنتاج- 1-3- 1
واستخالص   أحكام جديدة منها، ويستخدم اإلنسان نوعين من االستنتاج االستدالل 

 .)4(االستقرائي واالستنباطي
  
  

  

  

  

  

  

  .3، مطبعة الرورنا، ص 3، طير في الدراسات االجتماعيةتعليم التفك، )2003(قاسم محمد مصري  -1
 .115 األردن، ص -، دار المسيرة عمان 1، طمدخل للصحة النفسية، )2001(عصام الصدفي ومروان أجريش  -2
 .477 األردن، ص -، دار الشروق عمان3، طمقدمة في علم النفس، )2003(راضي الوقفي  -3
 .206- 205األردن، ص ص -، دار الشروق عمان1لم النفس، ط، مبادئ ع)2004( محمد بني يونس-4
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  تعريف التفكير العلمي -2
    التفكير العلمي هو النمط الجوهري في عملية التفكير ككل وهو مبلغ ومقصد لكل 
السياسات التربوية والتعليمية، رغم اختالف مناهجها ووسائلها، ولذا عرف بأنه نشاط معقد 

ؤثر فيها عوامل متعددة، حيث يعتمد في أسلوبه على العقل في تكوينه وله خصائص ت
والبرهان المقنع بالتجربة والدليل، وهو ذو طبيعة تفسيرية حيث ال يتوقف عن الربط بين 

 والنتائج في دراسة الظواهر، بل يتتبع العمليات والتغيرات التي تطرأ على ظواهر المقدمات
ريات وتعميمات تفسر أسباب حدوث الظواهر موضوع الدراسة، ويهدف إلى التوصل إلى نظ

  .المختلفة
  : أنماط التفكير-3

    يزخر التراث اإلنساني المعرفي في مجال التفكير بالعديد من المدرسات والبحوث القديمة 
والحديثة، خاض غمار البحث والتنقيب فيها نخبة من الباحثين مما أفرز لنا عدة تعاريف 

ي أنماط التفكير، حيث تم حصر ما يزيد عن ثالثين نوعا أو للتفكير منعكسة على تنوع ف
  :، مبينة في الجدول التالي)1(نمطا من التفكير

   جدول أنماط التفكير: )1(رقم     جدول                             
  
  

   التفكير التبريري -16   التفكير العلمي-01
   التفكير الشمولي-17   التفكير التجريبي-02
   التفكير العقالني-18  تفكير المجرد  ال-03
   التفكير المغلق-19   التفكير التحليلي-04
   التفكير النفعي-20   التفكير الفعال-05
   التفكير الخرافي -21   التفكير الناقد-06
   التفكير التخميني -22   التفكير االستنتاجي-07
   التفكير العاطفي-23   التفكير االستقرائي -08
   التفكير غير الفعال -24  كير فوق المعرفي  التف-09
   التفكير المتسرع -25   التفكير اإلبداعي-10
   التفكير الجانبي-26   التفكير المنطقي-11
   التفكير المحسوس-27   التفكير االستنباطي-12
     التفكير التشعيبي-13
     التفكير التجميعي -14
     التفكير التأملي -15

  

  

  

  

  

  .44-40  ص، ص األردن-دار الشروق عمان، 1 ط،تدريس مهارات التفكير، )2003(سعادة جودة حمد أ -1
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    وفي ظل هذا الزخم المتعدد األنماط وبعد االطالع عليها وتفحصها بإمعان صيغة له 
صياغة جديدة بتصنيفها إلى نوعين أو نمطين أساسيين تندرج تحتهما تفرعات ثانوية، وذلك 

  .المطلع أن يدرك الصورة الكلية ألنماط التفكير ثم صورته الجزئيةحتى يتسنى للقارئ أو 
وهو التفكير العلمي القائم على الدليل والبرهان والتجريب وتمثله مهارات : النوع األول

  ). التنظيم، التحليل، التوليد، المالحظة العلمية والتكامل(التفكير العلمي 
المتمثل في التفكير العلمي إلى غاية ) 1(لرقم       وبرجوعنا إلى الجدول نالحظ انه من ا

المتمثل في التفكير العقالني، فان لبها األساسي يبنى على المهارات السابقة ) 18(الرقم 
الذكر، فلو اخذ على سيل التمثيل التفكير اإلبداعي فانه ال يتم لنا االرتقاء إليه إال بعد إتقان 

تليها ثمرة اإلبداع مبتدئة من التوليد في حين نالحظ أن المالحظة العلمية والتنظيم والتحليل، ل
التفكير الخرافي والمغلق والعاطفي ال يبنى على أسس تحليلية تفسيرية علمية بل تطغى عليه 

  .    االنفعاالت والتخمين والذاتية
      
 مهارات التفكير العلمي -4    

ملة من المهارات العقلية التي      تعرف مهارات التفكير العلمي على أنها عبارة عن ج
 معتمدين في ذلك على. )1(نمارسها ونستخدمها عن قصد في معالجة المعلومات والبيانات

األسس العلمية والبرهان المقنع بالتجربة والدليل، في نشاطها عموما تقوم على الطبيعة 
 إلى نظريات  متنوعة في مقدمتها الوصولفالتفسيرية في دراسة الظواهر بغيت تحقيق أهدا

  .وتعميمات
وأصبحت مهارات التفكير العلمي مقصدا تسعى إليه جل الدول لذلك سخرت له كل 

  .اإلمكانيات البشرية والتقنية لتعليم هذه المهارات منذ المراحل االبتدائية
   مهارة جمع المعلومات-4-1    

ر العلمي، على وجه      تتربع هذه المهارة على القاعدة العريضة في هرم مهارات التفكي
الخصوص فهي القدرة التي سيتوقف عليها إنتاج التفكير العلمي أو العكس، حيث تتألف من 
مهارات فرعية هي  المالحظة وصياغة األسئلة، وألهمية هذه المهارة تم إعطاءها مكانتها 

  .في التناول حيث سوف يتم التطرق إلى مهارة المالحظة ومهارات صياغة األسئلة
مكن تعريف المالحظة على أنها تلك المهارة الفكرية التي تستخدم من أجل اكتساب     ي

 ثم )2(المعلومات عن األشياء أو القضايا أو أنماط السلوك، وذلك باستخدام الحواس المختلفة
  .تسجيل النتائج بدقة وموضوعية، وتتضمن المشاهدة والمراقبة واإلدراك وتركيز االنتباه

  
  
  
  
  
  
  
  
 .45 مرجع سابق، ص، )2003(سعادة  دةجوحمد أ -1
 .353 مرجع سابق، ص، )2003(جودة سعادة حمد أ -2
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وتمثل المالحظة مفتاح المعرفة وبوابة تعلم مهارات الطرق العلمية، وحجر األساس في 
منهجية البحث العلمي، لذا البد أن تبنى على أساس شموليتها للحواس والمستقبالت المتنوعة، 

 تغيير في المناهج التعليمية التي أسست ولفترة طويلة على تربية األذن وهذا يستوجب إحداث
  .والذاكرة السمعية

     إن طفل القرن الحادي والعشرين يتلقى المعرفة من التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر 
% 30ولألذن نسبة % 40واالنترنيت، فهو مستخدم للعين وللذاكرة البصرية بنسبة تقدر بـ

  .لحواس المختلفة وهذا بخالف األجيال السابقةوباقي النسبة ل
 لتحل محلها برامج تعلم على أساس استخدام الحواس      التلقين     لقد حان زمن رحيل مناهج 

المختلفة ال حاسة واحدة فقط، إن ثورة العصر هي تكنولوجيا الوسائط المتعددة، فالمفكر 
  .)1(لحواس قد غيره التطور التكنولوجيالجيد هو مالحظ جيد وال بد أن نؤمن بأن ترتيب ا

    وفي مجال تدريس العلوم يستحسن أن نبني أهدافا سلوكية تتمحور حول تدريس الطرق 
العلمية بوجه عام والمالحظة بشكل خاص، فيمكن أن يكلف التالميذ بمالحظة وتتبع نشاط 

 عنها، إن هذا النشاط مثال، وتسجيل مالحظاتهم وتقديم تقرير) ب(و) أ(البركان في المنطقة 
. يتشكل من المالحظة الواعية والمقارنة والتلخيص وهي عمليات تفكيرية مترابطة فيما بينها

وتتميز العلوم عن غيرها باالهتمام بالمنهج االستقصائي الذي يقوم على المشاهدة والمالحظة 
التلميذ وتنشيطهم والتجارب والحكم علي الفرضيات ويلعب الوسيط دورا هاما في جذب انتباه 

  . )2(وتوليد الحوافز الستمرار التعليم
تمثل إستراتيجية تعليمية أكثر من كونها إستراتيجية  أما عن مهارة صياغة األسئلة فإنها     

 1998" مرزانو"تدريسية في إعداد المتعلمين المعتمدين على أنفسهم، ويؤكد في ذلك كل من 
  .ساهمتها في إعداد تلميذ يتحمل مسؤولية التعليم بنفسهعلى أهمية هذه المهارة وم" هنكنز"و

 يتم طرحها من طرف المعلم أو يولقد ظهرت عدة أنواع من تصنيفات األسئلة الت    
  :وهي التالميذ

 والتي تتطلب إجابة واحدة متفق عليها، ال جدال حولها : األسئلة ذات اإلجابة المحددة-أ
عدد الحاالت التي تكون عليها المادة؟ ما المصطلح (ية ومن أمثلتها في مادة العلوم الطبيع

  ).الكيميائي للحامض الكبريتي؟
يفتح فيها المجال للتلميذ لطرح رأي أو تعليق بطريقة :  األسئلة ذات اإلجابة المفتوحة-ب

كيف يمكنك (أكثر عمقا واتساعا وفيما يلي أمثلة على هذا النوع من مادة العلوم الطبيعية 
  ).التوازن البيئي، كيف تتصور أن يعيش اإلنسان بدون جهاز المناعةالدفاع عن 

  
  
  
  
  
  
  
  
-155  ص، ص األردن-دار الفكر عمان، 1 ط، مفاهيم وتطبيقات،تعليم التفكير، )2002( فتحي عبد الرحمن جروان -1

160. 
  .196- 145األردن، ص ص -، دار الشروق عمان 2، طأساليب تدريس العلوم، )1996( عايش زيتون -2
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على أنه السؤال " Knight"وتتطلب تفكير عميقا من التلميذ ويؤكد : األسئلة المتعمقة -ج
الذي يتجاوز األمور البديهية ويهدف إلى جوانب أكثر عمقا وصعوبة ومنها السؤال 

  .التركيزي التوضيحي، التبريري،
فض إلى وهي ستة مستويات من المنخ: يثيره األسئلة حسب مستوى التفكير الذي -د

  :العالي
عرف، ( تمثل أدنى مستويات األسئلة ومن األفعال التي يستخدمها المعلم :أسئلة الحفظ -

، أذكر مكونات الخلية S RNAعرف (وفيما يلي بعض األمثلة لهذا النوع ) أكمل، أذكر
  ).الحيوانية؟

عناها تبرز ما مدى قدرة التلميذ على إدراك المعاني وفهم م): االستيعاب(أسئلة الفهم  -
فسر، ترجم، (الحقيقي والتعبير عنها بلغته الخاصة ومن األفعال المستخدمة في هذه األسئلة

 ).علل، استنتج
يطلب من المتعلم تطبيق المفاهيم والقوانين والطرق التي درسها وأهم : أسئلة التطبيق -

 ).برهن، أثبت (ةاألفعال التي تستخدم في األسئلة التطبيقي
 من المتعلم أن يقوم بتجزئة المادة التعليمية إلى عناصر فرعية يطلب: أسئلة التحليل -

وإدراك ما بينهما من روابط ثم العمل على تنظيمها في مرحلة الحقة، وهذا النوع من األسئلة 
ومن أمثلها ) حلل، قارن، فرق(يتطلب مستويات عقلية عالية وبين األفعال المستخدمة ما يلي 

 .)1()والنباتية؟، فرق بين التقسيم الخلوي المتساوي والمضاعف؟قارن بين الخلية الحيوانية (
في هذا المستوى يكون المطلوب وضع أجزاء المادة التعليمية مع : أسئلة التركيب -

بعضها في قالب واحد وتعمل أسئلة التركيب على تجميع المواد التعليمية في ثوب جديد من 
 العمل اإلبداعي المعرفي للمتعلم، ومن أهم صنع المتعلم ال تقليدا لغيره وبذلك تتركز على

 ).أربط، خطط، صمم، اقترح(األفعال في هذا النوع 
في المجال المعرفي، ألنها تتطلب " بلوم" وتمثل قمة الهرم في تصنيف :أسئلة التقويم -

الحكم على قيمة المواد التعليمية وتشتمل على جميع المستويات السابقة الذكر، وأهم األفعال 
دافع (ومن أمثلتها ) أحكم على ، ابد رأيك في ناظر(تستخدم في صياغة أسئلة التقويم التي 

 .)2()عن أهمية صناعة األنسولين
 ،Elzeyدراسة (وتلعب مهارة صياغة األسئلة دورا جوهريا في تنمية مستويات التفكير 

Levine ، taba ( علىكشفت أن االعتماد" 1978:اللقاني"أو إحداث العكس ففي دراسة  
االستنكار والحفظ واالعتماد على الطرائق التقليدية يؤدي إلى مستويات دنيا من  أسئلة
  .التفكير
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نسبة تصل )  سؤاال395(لواحد وفي دراسة أخرى وجد أن المعلم يسأل خالل اليوم الدراسي ا
  .)1(من الوقت المخصص للتدريس % 30إلى 

  
           : مهارات التذكر- 4-2   

     تعتبر مهارة التذكر من أكثر مهارات التفكير أهمية، وتعرف على أنها عملية معرفية 
 متعلمةعقلية تقوم بتسجيل، حفظ واسترجاع الخبرات الماضية، وهي عملية اختيارية 

قصودة وليست عملية عشوائية وهي شديدة االرتباط بالتعلم، فإذا لم يحدث هناك احتفاظ دل م
على عدم حدوث التعلم، ولها أيضا ارتباط كل من الدافعية واالنتباه والمعادلة التالية توضح 

  :نوعية االرتباط بين هذه العناصر
 نتيجة لمعالجة إيجابية واحتفاظ (تذكر جيد = انتباه اختياري + الدافعية + وسيط تعلمي متقن 
  ).ثم استرجاع جيد

ويصبح مضمون التذكر يشمل توظيف عمليات االكتساب واالحتفاظ بالمعلومات وتسجيلها ثم 
، فإذا لم يتم دخول المعلومات إلى العقل البشري فإنه )2(عند الحاجة) استرجاعها(تذكرها 

ل يستحيل ذلك ألنه ال يوجد محتوى،  باألخرىيصعب االستفادة منها في مهارات التفكير 
  .                                                     فكيف يعيش اإلنسان بدون تذكر؟

     
      :  مهارة التنظيم-4-3    

    هي تلك اإلستراتيجية المعرفية التي تمكن المتعلم من ترتيب ومقارنة وتصنيف الظواهر 
  .)3( لما بينهما من عالقات متبادلة مما يساعد على فهمها والمعارف في نظام معين وفقا

 أما على مستوى النشاط المعرفي العقلي فهي تسهل من عملية نقل المعلومات من الذاكرة 
قصيرة المدى إلى الذاكرة طويلة المدى، فكلما كانت المعلومات منظمة ومرتبة في فئات 

  . بسهولةتمكن من معالجتها بدقة وبجهد أقل واسترجاعها
    لمهارة التنظيم خاصتان أولهما التتابعية التي تسمح للمتعلم وتمكنه من ترتيب األجزاء 
غير المرتبطة من المعلومات ثم تصنيفها إلى فئات وهذا ضمن ترتيب طولي ومتدرج 
ومنهجي محدد سلفا، حيث يرتب بعض المتعلمين معلوماتهم وفق نقاط متتابعة بأرقام أو 

صية الثانية هي العشوائية حيث يستقبل المتعلم المعلومات وينظمها بطريقة أحرف، والخا
  .)4(متعددة االتجاهات

  
  
  
  
  
  
، دار الشروق 1، طكفايات تدريس المواد االجتماعية بين النظرية والتطبيقية، )2004( سهيلة محسن كاظم الفتالوي -1

 .191-190 ص ص  األردن،-عمان
 .409-406، ص صاألردن-، دار الفكر عمان1، طأسس علم النفس التربوي، )2001 ( يوسف قطامي وآخرون-2
  . 215األردن، ص-، دار المسيرة للنشر والطباعة عمان1، طسيكولوجية التعلم والتعليم، )2001( سامي محمد ملحم -3
  .598-597، ص ص األردن-، دار الفكر عمان1ط ،تصميم التدريس ،)2000 ( يوسف قطامي وآخرون-4



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلى " FRAENKEL "1990" جاك فريانكل" وتعتبر المقارنة مهارة فرعية للتنظيم، ونبه    
أهمية ما أسماه بإستراتيجية بيان أوجه الشبه واالختالف، والتي تثير تفكير المتعلمين رغم 

  .)1(اختالف مستواهم التعليمي
معين في عقولنا     فعن طريق التصنيف فإننا نضع األسماء في مجموعات وهذا وفقا لمبدأ 

يكون أساسا للتصنيف ويعتبر التصنيف إسهام في معنى الخبرة ويشجع المتعلم على خلق 
، وعلى العموم فان هذه المهارة وبما )2(النظام والترتيب في عالمه وان يفكر بكل استقاللية

 تزيد في استبصارنا بالظواهر واألسماء -المقارنة والتصنيف والترتيب–تحويه من فروع 
وتشكل أيضا أحد لبونات التعليم والتفكير ألنها ترتبط بمعظم خبراتنا . وهذا بلمسة إبداعية

  .)3(التعليمية في مختلف العلوم والمواد الدراسية
  
  مهارة التحليل -4-4  

    يمكن أن تعرف التحليل أنه نشاط عقلي متعلم، يكتسبه المتعلم خالل مراحله التعليمية، 
توى تعليمي أعلى كلما صاحبه ارتقاء وإتقان في مهارات التفكير تماشيا فكلما ارتقا إلى مس

مع عمره العقلي، وال يتحقق هذا المبدأ إال إذا كانت المناهج المستخدمة في التعليم تأخذ بعين 
االعتبار هذه المهارات، فعن طريق هذه المهارة يقوم المتعلم بتفتيت مادة ما إلى مكوناتها 

العالقات بين هذه األجزاء، ثم استنباط األفكار الرئيسية وإدراك األسس الجزئية، وتحليل 
، ويرتبط التحليل بالتركيب رغم أنهما عمليتان متضادتان، )4(والقواعد التنظيمية المستخدمة 

، ويعتبر التحليل قاعدة )5(ففي التحليل تتم تجزئة الظاهرة أما التركيب فهو بناء لألجزاء 
أي عمل واستيعاب العلوم والمعارف، والمتعلم الذي يفتقد هذه المهارة في أساسية لفهم طبيعة 

  .تفكيره ال أهمية لتلك المعلومات التي يحملها فال يتعب نفسه
  
   مهارة التوليد-5- 4  

    تحتل مهارة التوليد مرتبة متقدمة في هرم مهارات التفكير العلمي فهي تتطلب إتقان  
تى يرقى المتعلم إلى إتقان هذه المهارة التي تشتمل على وتضافر المهارات السابقة، ح

  .االستدالل والتنبؤ
    فالستدالل عملية تفكير جوهرها تنظيم ومعالجة المعلومات لتؤدي إلى حل مشكلة أو 

   وقــاعد معينة تهدف تاستنتاج، فحين يقوم االستدالل المنطقي على مجموعة إستراتيجيا
  
  
  
  
  

    .، صنفس المرجع السابق، )2003( جودة سعادة حمدأ -1
 .371-370  صص، دار الفكر العربي مصر، 1 ط،إستراتيجيات التدريس والتعليم، )1999(جابر عبد الحميد  -2
 . 359، نفس المرجع السابق، ص)2002(فتحي عبد الرحمن جروان  -3
 .216-213، نفس المرجع السابق، ص ص )2001(سامي محمد ملحم  -4
  . 203نفس المرجع السابق، ص، )2004(محمد بني يونس  -5
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" نيكرسون"إلى توليد معرفة جديدة وهذا استخدام االستنباط أو االستقراء، واالستدالل عند 
  :يتضمن العمليات التالية

  .             توليد وتقييم الحجم واالفتراضات -
  .            البحث عن األدلة–
 .    التعرف على االرتباطات والعالقات السببية -
 .)1(التوصل إلى النتائج -

    أما التنبؤ هو مدى قدرة استخدام المتعلم لمعلوماته السابقة التنبؤ بحدوث ظاهرة أو حادث 
، ويعتبر من العناصر المهمة لتحديد العالقات السببية للظواهر الطبيعية )2(ما في المستقبل
 فعلى سبيل المثال فإن -ية ونقصد التنبؤ الذي يبنى على الطرق العلم-)3(والبشرية المختلفة

معرفة التلميذ للعالقة التي توجد بين الحرارة وتمدد المعادن، ستجعله قادرا على التنبؤ بأن 
قضبان السكك الحديدية سوف تتمدد وتتقوس إذا مر عليها القطار ولم تكن هناك فراغات بين 

  .)4(أجزاء السكة الحديدية
لتي يبين أنها ليست في متناول الجميع بل تحتاج إلى عن هذه المهارة وا" أفالطون"    ويقول 

  . )5(" فال نكن طالب موت، بل لنكن طالب حياة"الكد واالجتهاد 
   مهارة التكامل-4-6    

    التكامل من المهارات التي تحتاج إلى جهد فكري ونشاط يقوم على أساس التفكير العلمي 
ابقة، فهو عمل صعب وشاق يتطلب تدريبات المنهجي والتناسق واإلتقان ككل للمهارات الس

متواصلة، لذا نجد قلة القلة التي تتقن هذه المهارة، والتي تتألف من التلخيص وإعادة البناء، 
وهذا العمل يبنى على استخراج وتحديد األفكار الرئيسية للموضوع، وقراءة ما بين السطور 

مات بكل إبداع ومتفننا في البناء والغوص فيها مبعدا لكل ما هو غير أساسي، يداعب الكل
  .بلغته الخاصة ال مقلدا تابعا مطنبا في الشرح، مبدعا في الدوران وكثرة الكالم

    لقد أصبحت هذه المهارة عنوانا للتطور في أكناف حضارة متسارعة الخطى من 
  :)1(خصائصها

  .   تنوع في مصادر المعرفة ووسائل نقلها- 
 .           لية حلول العلمية محل المح- 
  . طغيان الطابع العولمي والتقني والمعلوماتي– 

  . ضيق الوقت لإللمام بكل متطلبات الحياة– 

فمدرسة المستقبل تبنى على الجهد والوقت والتكلفة والتقنية، وهذا لتحقيق هدفها األسمى 
  ".متعلم مسايرا للتطور واالنفجار المعرفي والتكنولوجي"المتمثل في 
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   مهارة التقويم-4-7 

    تشكل مهارة التقويم جزءا أساسيا وجوهريا في عملية تعليم التفكير العلمي، تستهدف هذه 

ار واألشياء ومدى سالمتها ونوعيتها وفق المهارة التوصل إلى إصدار حكم حول قيمة األفك

، قد تكون داخلية خاصة بالتنظيم أو خارجية خاصة بالهدف، ونقدم مثال )1(محكات أو معايير

  :من مادة العلوم الطبيعية تعكس هذه المهارة

نطلب من المتعلم أن يثبت أن الغذاء المتكامل ليس الذي يحتوي على البروتين الحيواني (

  ).فقط

تساعد المعلومات المتوصل إليها نتيجة عملية التقويم في الحكم على األهداف والغايات      و

التي تحققت من أهداف المناهج، وعن طريقها يتمكن المتعلم عن طريقة التقويم الذاتي من 

معرفة مدى إتقانه لمهارات التفكير العلمي، وتحتل في تصنيف المهارات أعلى قيمة في 

  .الهرم
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  :التفكير العلمي والحاسوب

 تم التعرض إلى عالقة الحاسوب وكذا مساهمته في تنمية وتحسين التفكير نصرفي هذا الع
 أو شبكة المعلومات مراجع إال أنه بعد عملية البحث سواء على مستوى ال،بصفة عامة

 ولم يتم إيجاد دراسة واضحة المعالم بل كل ما تم إيجاده وحصره ه) اإلنترنت(الدولية
  . أن الحاسوب ينمي التفكير والتفكير العلميفحواهامجموعة جمل أدبية 

إلى جانب أن جل السياسات التربوية والتعليمية توصي بضرورة تعليم التفكير وفلسفة 
نه يساهم بالنسبة للتالميذ في رفع مستوى  وأنه يمثل ناموس الحياة إلى جانب أ،التفكير

نمو  أدى ذلك إلى وكلما اقترن هذا التعليم مع تحسين مستوى التحصيل ،الكفاءة التفكيرية
" ديبونو"كد ، وأشعور الثقة في النفس لدى التالميذ لمواجهة مهام وتحديات المدرسة والحياة

De Bono" تتحسن وتنمو عن طريق  على أن التفكير مهارة يمكن أن 1994 في عام
  .)1(.الممارسة والتعلم والتدريب

 1989سنة ) بيزغزيتون وال( ومن بين الدراسات التي تناولت التفكير العلمي نجد دراسة
أثر استخدام أسلوب المخبر على تنمية التفكير العلمي لدى طلبة الصف الثاني "تحت عنوان 

 ذات حيث توصل إلى وجود فروق ،1989ة في دولة األردن سن" من التعليم الثانوي العلمي
 وتوصلت ، في حينداللة إحصائية بين المجموعة الضابطة والتجريبية لصالح هذه األخيرة

بالعالقة بين التفكير العلمي "  والموسومة1980في عام "  watson " "نسطاو"دراسة 
ي والتحصيل إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مهارات التفكير العلم" والتحصيل
 وهذا بين المجموعة التي تدرس العلوم كمادة أساسية والمجموعة التي تدرس ،الدراسي

وجهة الضبط وعالقاتها "ـالمعنونة ب" مدور مليكة" وتوصلت دراسة،)2(العلوم كمادة فرعية
إلى عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين " بأنماط التفكير لدى متربصي التكوين المهني

 1999في دراسته سنة " Parker" باركر" وأكد ،)3( الضبط والتفكير العلمي والناقدوجهة
 إال أن ،"باريس"والمقدمة في المؤتمر الدولي العاشر لتكنولوجيا المعلومات المنعقد في 

 وتنمية مهارات التفكير لدى الطالب ناستخدام الحاسوب في التفكير له فعالية في تحسي
  .ميةوتطوير البيئة التعلي

ومجمل القول أن استخدام الوسائل التعليمية يساهم في رفع المستوى التحصيلي للتالميذ وهذا 
 وعليه فكلما كانت ،) المجسمات، المختبر،الفيديو التعليمي(استنادا للدراسات التي تناولت

  . حققت أهدافهاالوسيلة متقنة الصنع ومراعية مبادئ التعليم ومتماشية وروح العصر
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وعلى هذا األساس فإن الحاسوب بما يحويه من تقنيات وإمكانات متطورة هذا من جهة ومن 
أصبح يمثل موضوعا جوهريا في التعليم وبذلك يعتقد أن الحاسوب جهة ثانية فإن التفكير 

سيساهم مساهمة فعالة سواء على مستوى التكلفة أو الجهد أو الوقت في تعليم التلميذ لمهارات 
التفكير العلمي سواء في ميادين العلوم التجريبية أو اإلنسانية ويساهم حسب التربويين في 

  .تحقيق األهداف التربوية

        

  

  

  

  

             

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :رةــالذاك •

يمكن تعريف الذاكرة بأنها نشاط عقلي معرفي يعكس القدرة على  : تعريف الذاكرة-1    
ترميز وتخزين، تجهيز ومعالجة المعلومات المستدخلة ثم استرجاعها، وهي كقدرة متالزمة 

  .)1(لمعرفي والتعلموغير مستقلة عن الوظائف العقلية أو النشاط العقلي ا

  : مراحل الذاكرة وخطواتها-2    

  : بين علماء النفس على أن للذاكرة ثالث مراحل تمر بهااهناك إجماع

عقبة تسجيل المعلومات الواردة إلينا، عن طريق التسجيالت الحسية : مرحلة التسجيل -2-1
علومات الحسية كالصوت فإنها تخضع لعملية الترميز، والتي تتضمن عملية انتقاء وتحويل الم

هذه العملية تشبه عملية ترميز البرقي حيث يتم ى نوع من الشفرة تقبله الذاكرة، و الصورة إل
: تحويل الحروف إلى نقط، وهناك إستراتيجيتان رئيسيتان مستخدمتان في هذه العملية، هما

 الوقت، بينما إستراتيجية التركيز التي تستخدم خاصة عندما يكون المتعلم واقعا تحت ضغط
إستراتيجية المسح تكون أكثر استخداما عندما ال يراعى الوقت، وبذلك نخلص إلى أن 

  .الترميز عملية ضرورية إلعداد المعلومات للتخزين
 بعد أن تتم عملية الترميز ومعالجة أو تجهيز المعلومات تأتي هذه :مرحلة االحتفاظ -2-2

ي تخزينها لفترات مختلفة قد تتراوح بين الثواني المرحلة التي فيها يتم حفظ المعلومات أ
وسوف نتناول في الصفحات التالية بأكثر تفصيل تحت إطار أنظمة . )2(وطول العمر 

 .الذاكرة
 هو عملية استرجاع وسحب للمعلومات المخزنة أو بمعنى آخر :مرحلة االستدعاء -2-3

االستثارة المالئمة، وتتوقف فعالية هو عملية استعادة الفرد لالستجابات المتعلمة تحت ظروف 
هذه العملية على عدة عوامل منها طريقة عرض لمادة موضوع االستعادة وترميزها، 

 .ومستوى التجهيز الذي تعالج عنده هذه المادة
إلى أن معدل استرجاع " MORRISON-LORD") 1979(وتوصلت دراسة     

ل استرجاعهم في ظل شرط العرض المفحوصين الكبار في ظل شرط التصنيف أكبر من معد
العشوائي، فكلما كانت القوائم خاضعة للتصنيف والتنظيم الربط كان أيسر، ويرى 

"LANGE") 1973 (أن للطبيعية التصنيفية للمثير أثر في زيادة فعالية نشاط الذاكرة)3(.  

  

  
 دار النشر للجامعات ،1، ط)4سلسلة علم النفس المعرفي (صعوبات التعلم، )1998(فتحي مصطفى الزيات  -1

  .369 مصر، ص - القاهرة

 .261، ص  نفس المرجع السابق،)2002(سامي محمد ملحم   - 2
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  : أنظمة الذاكرة-3

يتم تميز بين أنظمة الذاكرة على أساس خصائصها ودورها في عملية معالجة     
المعلومات، من حيث مستوى التنشيط الذي يتم فيها، وعلى العموم فإن دراسة هذه األنظمة 

  :يتم وفق المعايير التالية

  .السعة وتتمثل في كمية المعلومات التي يستطيع النظام االحتفاظ بها -
 التي يحتويها كل نظام، ويتمثل في طبيعة التحويالت والتغيرات التي شكل التمثيالت -

 .تجرى على المثيرات عبر هذه األنظمة
مستوى التنشيط الذي يحدث في النظام، ويتمثل في مدى استمرار المعلومات في الذاكرة  -

 .وديمومتها
ة يعزى إلى أسباب النسيان في كل نظام إن فقدان المعلومات في كل نظام من هذه األنظم -

 .أسباب مختلفة
  الذاكرة الحسية  -3-1

تمثل الذاكرة الحسية المستقبل األول للمنحالت الحسية من العالم الخارجي، فمن خاللها     
يتم استقبال مقدار كبير من المعلومات عن خصائص المثيرات التي تتفاعل معها، وذلك عبر 

  . بنوع معين من المعلوماتالمستقبالت الحسية المختلفة، حيث يختص كل منها

 والشيء ،تلعب الذاكرة الحسية دورا هاما في نقل صورة العالم الخارجي على نحو دقيق    
 ،)1(الذي يتم تخزينه يمثل الصور الحقيقية للمشيرات الخارجية دون أي تشويه وتزييف

، مما يساعد  بسرعتها الفائقة على نقل صورة العالم الخارجيSMوتمتاز المستقبالت الحسية 
في سرعة اتحاد األنشطة السلوكية الالحقة، وتمتاز أيضا بقدرتها الكبيرة على استقبال كميات 
هائلة من المدخالت الحسية، وبالرغم من هذه القدرة على االستقبال فإن المعلومات سرعان 

  .ما تتالشى منها، فقدرتها على االحتفاظ ال تتجاوز الثانية الواحدة

ان الذي يحدث في الذاكرة الحسية يتم وفق االضمحالل التلقائي ويلعب التداخل إن النسي    
  .واإلحالل دورا بارزا في فقدان المعلومات نتيجة التعرض إلى مثيرات جديدة

ورغم أن األبحاث العلمية تؤكد أن الذاكرة الحسية تتألف من مجموعة مستقبالت فانه لم يتم 
ت الذاكرة الحسية البصرية والذاكرة الحسية السمعية حصة دراسة جل هذه المستقبالت، بل لق

  .)2( والذي سوف يتطرق لها بشكل مختصر،األسد من اهتمام الباحثين
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   :الذاكرة الحسية البصرية -3-1-1    

 ويتم االحتفاظ بها ،كما هي في الواقع الخارجية تقوم باستقبال الصور الحقيقية للمثيرات   
 "Memory Iconic" لذا تعرف عند الكثير باسم الذاكرة األيقونة ،"Icon"على شكل أيقونة 

ثم يضمحل إذ لم )  ثانية0.15(ى األثر الحسي البصري في هذه الذاكرة حوالـــي ويبق
 "وبايرنز" "Sperling" 1963 جيخضع إلى المعالجة، وهذا استنادا إلى أبحاث سبر لين

1981 "Byrnes " وتشيز" "كيلي"، وتضيف دراسات" “Keele and chase 1967” إن 
   .)1( يعتمد على شدتها)ذ ح ب(بقاء األثر الحسي للمثيرات في 

  :الذاكرة الحسية السمعية -3-1-2
تعرف هذه الذاكرة باسم ذاكرة األصداء الصوتية ألنها مسؤولة عن استقبال الخصائص     

الصوتية لمثيرات البيئة، وهذه الذاكرة تستقبل صورة مطابقة للخبرة السمعية التي يتعرض 
لها الفرد في العالم الخارجي، وتشير نتائج تجارب االستماع المشوش أن األفراد يستطيعون 

ر من المدخالت الحسية السمعية في لحظة من اللحظات، ولكن سرعان ما استقبال عدد كبي
يزول الكثير منها حيث يتم التركيز على بعض المدخالت وإهمال البعض اآلخر، ويحدث 

  .)2(فقدان اآلثار الحسية السمعية بسبب عامل اإلحالل

  الذاكرة قصيرة المدى -3-2    

انية، كونها تستقبل المعلومات التي يتم االنتباه إليها تعد الذاكرة قصيرة المدى المحطة الث    
من الذاكرة الحسية وتقوم بترميزها ومعالجتها، وتشكل أيضا مستودعا مؤقتا للتخزين يتم فيه 

 ثانية حسب ما توصلت إليه عدة أبحاث 30-15االحتفاظ بالمعلومات لفترة تتراوح حوالي 
   .  )4("ويد ومارجريت تيرسونول"، )3(1991 سنة "Martindal"منها دراسة 

  سعة الذاكرة قصيرة المدى -3-2-1     

 محدودا جدا منها دراسة STMأكدت عدة أبحاث على أن قدرتنا على تخزين المعلومات     
 1956 "ميلر" وحديث 19في القرن " Hamilton et Jacobs"  "جاكوبس" و"هاملتون"
"Miller"و القدرة بالرقم السحري سعة زائد أو ، وحددت هذه السعة أ1960 "يروكز" و

، وهذا بغض النظر عن نوع المعلومات فعندما نعرض "ميلر"ناقص اثنان حسب قانون 
  وص فإنه يتذكرـى مفحـ عل،)و، ش، ع، ب، خ، ي، ر، غ، ق، ط(سلسلة الحروف التالية 
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 عشرة كلمات 10 وعندما نعرض عليه مجموعة مكونة من  حروف أي وحدات،7حوالي    

، ويطلق على عملية تجميع )1(فانه سوف يتذكر تسعة كلمات والتي تمثل سبعة وحدات
المفردات الجزئية مع بعضها مصطلح إعادة الترميز ويتم التعامل بعد ذلك مع المعلومات 

زجاجة والتغلب على محدودية كمجموعات كبيرة، فعن طريقة إعادة الترميز يتم كسر عنق ال

STM وأشار ،"Brooks et Watkins" إلى األثر اإليجابي لعملية إعادة 1990 سنة 

 وكلما كانت المعلومات خاضعة لقواعد التنظيم والتخزين كلما STMالترميز في زيادة سعة 

  . )3("ية التفكيردماء الحياة الفعلية لعمل"، وشبه ميلر هذه العملية بـ )2(كان الجهد العقلي ضئيال

  الترميز -3-2-2    

فعندما ننظر إلى المثيرات المعقدة، فنحن نركز عليه ثم نحفظ عددا من الخصائص التي     
تميزه، يطلق على هذا العمل بترميز المعلومات، وتأخذ عدة أنماط في ذلك، فربما يتم 

لية الزمة إلعداد التركيز على لون المثير أو شكله أو اسمه أو وظيفته والترميز عم
المعلومات للتخزين، ورغم تعدد أوجه االختالف واإلصرار على نوع دون اآلخر، لذا يرى 

 بأن لكل فرد إستراتيجيته االباحث أنه من الضروري الوقف واألخذ بكل األنواع وهذا إيمان
  .الخاصة في معالجة المعلومة

  :الترميز البصري    * 

، حيث كان يعرض فيها على المفحوصين 1969كاءه  وشر"بوسنر"توصلت دراسات     

  ،)Aa(حرفين ويطلب منهم أن يحكموا عليهما، وتوصل بذلك إلى أن المطابقة بين صيغة 

         1971 "ميتزلر" و"شبرد"لت دراسات ــز البصري، وتوصـــتتم على أسس الترمي

"Shepard et Metzler"ض رسمين معقدين على  القائمة على التدوير العقلي، حيث تم عر
عينة من األفراد وطلب منهم أن يصدروا حكما ما إذا كان نفس الشكل وأظهرت النتائج أن 

  ح الرسم الثانيـزمن الرجع للحكم بأنهما نفس الرسم يتحدد بدرجة التدوير المطلوبة كي يص

  "Books" 1968، وفي دراسات المهمة المزدوجة ومنها دراسته )4(بنفس اتجاه الرسم األول
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 يمكن أن يحتفظ برموز بصرية لكنها ال تستطيع أداء مهمتين STMتوصلت إلى أن 
بصريتين في نفس الوقت بسبب التداخل بينهما، ولكن إذا كانت المهمتان مختلفة مثال تصور 

  .)1(بصري واستجابة لفظية أمكن ذلك بسهولة لغياب التداخل

  :الترميز السمعي* 

لترميز السمعي وأهميته، وأبسط مثال عنه عندما تطلب أثبتت عدة دراسات عن وجود ا    
 فإنك تقوم بتكرار -في حالة عدم تدوينه–من صديق أن يمنحك رقم هاتف أحد األصدقاء 

الرقم بشكل جهري أو صامت حتى تستخدمه، يمثل هذا أحد طرق االحتفاظ السمعي في 
STMم أن البحث يتم بطريقة ، وعندما نبحث عن رقم الهاتف في المفكرة الشخصية مثال رغ

 1964 "كونراد"، وبين STMبصرية إال أن االحتفاظ يتم عن طريق الشفرة السمعية في 
"Conrad" أن األخطاء التي تصدر من STM ذات الترميز السمعي تكون نتيجة الخصائص 

  . )2(البصرية

  :   الترميز الداللي 

 ومنها STMفي النظام الذاكري ) يةالشفرة الدالل(قدمت أدلة على وجود رموز معنوية     
، مستخدمين )Solso، Heck، Mearnds" )3" 1987 "سولـسو، هيـك، ميـرنز"دراسة 

.  وهي طريقة شائعة االستخدام في دراسات عمليات الترميز ككل،الزائف طريقة التعرف
ت يعرض على المفحوصين عدد من المثيرات المختلفة سواء كلما: وتتلخص هذه الطريقة في

أو أشكال، ثم تعرض نفس الكلمات القديمة مثال ولكن تخلط مع كلمات جديدة، ثم يطلب من 
  .المفحوصين تقرير ما إذا كانت الكلمة التي تقدم له كلمة قديمة أو جديدة
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  :الذاكرة طويلة المدى -3-3    

يمكن اعتبار الذاكرة طويلة المدى كنظام من المعارف موضوعة في خزان لمدة زمنية     
ن مدة الذاكرة قصيرة المدى، وهي التي تمكننا من العيش في عالمين في نفس الوقت تزيد ع

،  الذي ال يتوقف للخبرات المباشرةالتدفق وهذا ما يمكننا من فهم ،)الماضي والحاضر(
، والتنشيط الترميز المتعدد ات عمليو ،محدودةالالسعتها بالتطرق إلى كون ي وتناولها

  .انوالتوقف عند أسباب النسي

  ):LTM( سعة الذاكرة طويلة المدى -3-3-1    

يبدو سجل الذاكرة الطويلة المدى كوحدة تتضمن معارف مختلفة محفوظة بشكل دائم     
نسبيا، مما يوحي بأن سعتها ال حدود لها سوى بنهاية حياة اإلنسان، إننا نستطيع أن نتعلم 

 والمعتقدات التي اكتسبها اإلنسان طيلة مراحل حياتنا، وبذلك فهي تحتوي على كل المعارف
 "تولفنج"وقد قسم . )1(طيلة مراحل حياته، والتي تساهم بدورها في تهيئة معارف أخرى

"1989 ""Tulving" هذا المستوى LTM ذاكرة األحداث الشخصية وذاكرة (  إلى نوعين
  .)2()المعاني

مفاهيم والقواعد واألفكار  يخزن في هذه الذاكرة معاني األلفاظ وال:ذاكرة المعاني    * 
المجردة، وتعتبر بمثابة موسوعة عقلية، ويطلق عليها البعض اسم الذاكرة المعجمية، وتتألف 
أوال من االفتراضات وهي جملة المعارف والمعلومات التي يمكن الحكم على أنها صحيحة 

بما يكون  فهذا االفتراض ر،)كل الطيور تطير في الهواء(أو خاطئة ومن األمثلة عليها
صحيحا أو خاطئا، ثانيا الصور الذهنية تساعد الفرد في تنفيذ العديد من العمليات المعرفية 
كالمحاكاة وعمل االستدالالت، وإصدار أحكام وإجراء المقارنات إلى غير ذلك، فعندما نطلب 
مثال من طالب أن يجري مقارنة بين منزله ومنزل صديقه فهو يلجأ بالضرورة إلى 

 الصور الذهنية المرتبطة بالمنزلين إلجراء هذه المقاربة، إن األشياء التي تمتاز استحضار
بالبساطة وقلة التفاصيل يتم استرجاع صورها الذهنية على نحو أسهل وأسرع من صور 

أما المكون األخير في ذاكرة المعاني فيتمثل في  .األشياء التي تمتاز بالتعقيد وكثرة التفاصيل
 معرفية تنظيمية تعمل على تنظيم المعرفة حول عدد من بنىوتتضمن  ةالمخططات العقلي

تعكس العالقات القائمة بين هذه المفاهيم أو   مجردةبنىالمفاهيم والمواقف واألحداث، فهي 
   .المواقف اعتمادا على أسس كدرجة التشابه أو االختالف بينها مثال
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  : ذاكرة األحداث    * 

تشمل هذه الذاكرة على جميع الخبرات الشخصية التي مر بها الفرد خالل مراحل حياته،     
أول يوم دخلت (فهي تستقبل وتحتفظ بالمعلومات عن األماكن واألسماء والميول ومن أمثلتها 

، ويتم تخزين هذه األحداث في )الخ... رسة االبتدائية، أول صديق لي في الجامعةفيه المد
شكل أشبه ما يكون بمخطوطة أصلية، وهذه الذاكرة عرضت للتغيير والفقدان إلى حد كبير 

  .بسبب افتقارها إلى البنية المنهجية

  : الذاكرة اإلجرائية    * 

ية القيام باألعمال والظروف التي تستخدم فيها، يتم فيها تخزين المعلومات المتعلقة بكيف    
وتشمل أيضا على اإلجراءات العقلية الالزمة للتفكير ومن أمثلتها قيادة دراجة هوائية أو حل 

 على أن طبيعة العمليات العقلية ،Anderson "1982" "أندرسون"مسألة رياضية، ويؤكد 
سواء في الذاكرة الداللية أو ذاكرة التي تنفذ في هذه الذاكرة تختلف عن تلك التي تطبق 

األحداث، وتخزن المعلومات في الذاكرة اإلجرائية على شكل نتاجات أو قواعد تعمل على 
  .)1(تنظيم األداء، وتتطلب جهدا ووقتا حتى يتم تعلمها، وبعد ذلك تصبح سريعة االستدعاء

  :طبيعة الترميز -3-3-2    

 بحيث يمكن تخزين المعلومة بجميع كيفياتها LTMإن جميع أشكال الترميز ممكنة في     
الحواسية وبجميع أبعادها الداللية، ولذا يمكننا إن نفترض وجود أثار ذاكرية متعددة المكونات 
خطية وصوتية وتركيبة وداللية، وبالرغم من هذا التعدد إال أنها ال تساهم بشكل متساو في 

  .)2(استرجاع المعلومة
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   الذاكرة والحاسوب- 4   
لم يتم إيجاد أي دراسة تناولت استخدام الحاسوب في تحسين الذاكرة البشرية وكل ما هنالك 

ن الحاسوب يساهم في تحسين العمليات العقلية  تؤكد بأمجرد أشارات إليه هكما سبق التنوي
ومنها الذاكرة إال أن ما يمكن قوله في هذا اإلطار هو أن الحاسوب قد نجح بفضل علماء 

في وضع ذاكرات آلية هذه األخيرة اهمت  وس،الذكاء االصطناعي في محاكاة الذاكرة البشرية
 ذلك من خالل جلى ويت،تأصبحت تفوق ذاكرة اإلنسان ماليين المراجد متطورة، حيث 

 مما مكن من توليد كم هائل من ،قدرتها على الحفظ والتخزين الهائل واالسترجاع السريع
 ويمكن أن يساهم الحاسوب بتقنياته العالية من ،المعارف والمعلومات التي تفوق ذاكرة البشر

لب  ظهر الق حيث يساهم في نقل التلميذ من الحفظ عن،تطوير ذاكرة التلميذ على وجه خاص
 ،عملية فهم جديدة تقوم على اإلستعاب واإلدراك وكذا التفسيرواالسترجاع اآللي إلى إكسابه 

فعن طريق نظام تكنولوجيا الوسائط المتعددة تسمح وتساهم في تنمية الذاكرة بأنواعها 
  على- مادة العلوم الطبيعية-  باإلضافة إلى أن برنامج ،...)الصورية، السمعية( المختلفة

 وهذا ،سبيل التمثيل والذي يتولى الحاسوب تدريسه فإنه يقدم معلومات إلى المسجالت الحسية
، االستدالل التمييزعلى االنتقاء، بصورة منظمة ومرتبة ومخاطبة لعدة حواس كلما ساعد 

 التي تؤثر بشكل مباشر في طريقة معالجة المعلومات في الذاكرة قصيرة المدى ،التنظيمو
التنظيم والحكم على المعلومات ثم إرسالها إلى الذاكرة طويلة المدى في التحليل، الذي يقوم ب

  .               صورتها النهائية
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  األداء األكاديمي: نياثا 
  
  

  : تعريف األداء األكاديمي-1   
ى إلى     يكشف مصطلح األداء األكاديمي غموضا حالكا في جمهرة العلماء والباحثين، أد

ما يزيد عن مائة وثالث عشر " مإبراها"توليد تضارب متعدد المفاهيم، وقد حصر أحد طلبة 
تعريفا، وانعكس هذا على شلة من المختصين في المجاالت التربوية والتعليمية، وانقسموا 

  : بدورهم إلى ثالثة اتجاهات لتحديد هذا المصطلح وهي
األكاديمي على نسبة الذكاء واعتبارها المعيار اعتمد في تعريفه لألداء : االتجاه األول  - أ

  :مفهوم نسبة الذكاء بقوله) 1916(في عام " لويس تيرمان"المناسب، وقدم 
األداء النسبي في اختبار ما، ويقارن بين أداء فرد ما  نسبة الذكاء هي دليل عددي يصف" 

  .)1("بأداء اآلخرين من نفس العمر
حيث يرون أن كل من ارتفعت درجة " دونالب، جودارد"    ومن بين أتباع هذا االتجاه 

 100 درجة صنف ضمن المتفوقين أكاديميا، أما عندما يحصل على أقل من 100ذكائه عن 
  . متوسط األداء100، وتمثل الدرجة )متدني(درجة فأداءه غير جيد 

 ويمثل ،"باسلو، ديور، عبد السالم عبد الغفار" من رواد هذا االتجاه :االتجاه الثاني   - ب
عندهم التحصيل األكاديمي محكا لألداء األكاديمي، فالنقطة التي يتحصل عليها الطالب تمثل 

 فهو 20 من 14النقطة التي يصنف بها على أنها متفوق أوال، فإذا حصل مثال على معدل 
  .  )2( متوسط األداء10متفوق وتمثل النقطة 

أن األخذ باتجاه واحد " رندايك، مارتينزبشين، ثو" يرى أنصاره منهم : االتجاه الثالث-ج  
  .في تصنيف أو لتحديد األداء األكاديمي يعتبرا إجحافا له، وإنقاصا لهذا المصطلح المركب

 درجة في الذكاء بأنه متفوق، 100    فال نستطيع تعميم على كل من يتحصل على أكثر من 
الرافضين الستخدام الذكاء صحيح ذكاءه مرتفع ولكن ال ينعكس بالضرورة على أدائه، ومن 

، )1962" (تورانس"، و)1949(كمعيار والمقدمين لعدة أدلة ودراسات في هذا اإلطار جونز 
، وفي نفس السياق تم الرد على أنصار محك التحصيل )1967(وطاهر عبد الرزاق 

ال يعني أنه متفوق فهناك % 50األكاديمي حيث أنه كان تلميذ تحصل على درجة تزيد عن 
  .)3(يستخدم أساليب ال تعكس هذا التفوق منها على سبيل المثال الغشمن 

    لذا فإن األخذ باالتجاه الثالث القائل بتعدد المحكات أو المعايير، يعتبر األفضل والمناسب 
إلعطاء تعريف دقيق ومحكم لمصطلح األداء األكاديمي، فهو يأخذ بكل الجوانب ويحصر كل 

، فكل هذه )4()عقلية، الثقة، الطموح، البيئة االجتماعية واالقتصاديةالذكاء، الصحة ال(العوامل
  .      العوامل لها تأثير على مستوى األداء األكاديمي للطالب

  

  .504، نفس المرجع السابق، ص )2004(محمد جاسم محمد  -1

 .102 مصر، ص -قاهرة، دار الفكر العربية المقدمة في العلوم السلوكية، )1972( حامد عبد اهللا ربيع - 2     

    .113-112، المرجع السابق، ص ص )1972( حامد عبد اهللا ربيع -3

 .40، ص)باتنة-ماجستير(، التحصيل األكاديمي وعالقته باالتجاه نحو تخصصه الجامعي )2003( يوسف رحيم -4
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  :العوامل المؤثرة في األداء األكاديمي - 2 
ي ال يمكن أن يحدده عامال واحدا بل هو محصلة لعدة  األداء األكاديم    ومن المسلم به أن

عوامل، يرتبط بعضها بالفرد والبعض اآلخر مرتبط بالبيئة التي يعيش فيها، بحيث تصبح 
     ويمكن في هذا الصدد يوسف مصطفى القاضي من ،عملية ملكية األسهم تؤثر وتتأثر

      شكل شامل ودقيق، ومتعددحصر جملة من العوامل حتى تكون مفهوم األداء األكاديمي ب
  .)1(األقطاب 

وبعد عملية الترحل والتنقيب بين سالسل الكتب والدراسات رأينا ضرورة االعتماد على     
العوامل –هذه العوامل ومضيفين لها من جهة ثانية عوامل أخرى، ومدرجين لكلمة المؤثرة 

ا السلبي، فإذا ما حدث تفاعل إيجابي  لتحوي البعد اإليجابي وكذ-المؤثرة في األداء األكاديمي
كانت النتيجة أداء أكاديميا ) السوسوثقافية، االقتصادية والذاتية(بين هذه العوامل المتعددة 

  .متفوقا، أما إذا واجهتها عناصر مفتتة ومشتتة لها كانت النتيجة أداء أكاديميا متدنيا

 بالتلميذ تتجلى في القدرات العقلية وتنشطر هذه العوامل إلى نصفين عوامل ذاتية خاصة    
والسمات الشخصية، والنصف الثاني يتمثل في العوامل االجتماعية والثقافية واالقتصادية، 

  . والتي سوف نتطرق إليها في الصفحات التالية

  : والسمات الشخصيةالقدرات العقلية -2-1     

ات الفكرية والعادات الذهنية  ويقصد بها مجموعة االستعداد:القدرات العقلية -2-1-1  
واالعتقادات األساسية لدى فرد من األفراد، حيث ترتبط العمليات المعرفية العقلية وفي 
مقدمتها االنتباه واإلدراك والتذكر والتفكير والذكاء ارتباطا موجبا باألداء األكاديمي، فهي 

 والمهني للطالب، حجر األساس في إحداث التوافق الشخصي والدراسي، وكذا االجتماعي
وتعد المسؤول األول عن اكتساب الخبرات التعليمية والتربوية عن طريق الوسائل المدرسية 
والالمدرسية للتعلم ثم استرجاعها لالستفادة منها في المواقف االختيارية ومواقف الحياة 
لى عموما، وأن أي خلل أو عجز يلحق بها يؤدي إلى نتائج يظهر صدها في عدم القدرة ع

تعلم القراءة والكتابة والحساب في مرحلة التعليم األساسي التي تعتبر الليونة األساسية للتعليم، 
ويكون لها انعكاس في مرحلة التعليم الثانوي تتمثل في قصور في تعلم المواد الدراسية، 

 أن صعوبات التعلم الدراسية تكون نتيجة 1988 سنة "كالفنت" و"كيرك"وأثبتت دراسة 
من % 22.7 نسبة 1989نمائية والنفسية، وسجلت العربية السعودية سنة بات التعلم اإللصعو

مجموع التالميذ الذين يعانون من صعوبات االنتباه والفهم والذاكرة، في حين سجلت 
لقدرات ، ومن جهة ثانية تساهم ا)2(%13.7 نسبة 1991اإلمارات العربية المتحدة سنة 

  الخاصة المتجلية 

، ص ة، دار المريخ الرياض العربية السعودي1، طاإلرشاد النفسي والتربوي، )1981(فى القاضي وخزان  يوسف مصط

432. 

  .4-1، مكتبة زهراء الشرق مصر، ص ص صعوبات التعلم والتعليم العالجي ،)1998(نبيل عبد الفتاح حافظ  -2
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ق أو اتساع شقة التوليد والتعليل في خل، التحليلفي جملة من المهارات منها الحفـظ، 
الفروق الفردية بين التالميذ، حيث تحقيق أداء أكاديمي متفوق لصاحبها، فهي التي تجعل من 

  :المكفوف أو العاجز متفوقا على العاديين، وفيما يلي نتطرق إلى بعض منها
 تزداد مقدرة تلميذ التعليم الثانوي على االنتباه سواء في مدته أو مداه، عكس:  االنتباه-أ   

 "Hogen، Hale، Pick"تالميذ المرحلة األساسية وأثبتت في هذا الصدد دراسات كل من 
أن األطفال الصغار أقل قدرة على التحكم في عمليات االنتباه لديهم، وأنهم أكثر محدودية 

وأقل مرونة في توزيع انتباههم على المعلومات المركزة وغير المركزة، ودعمت هذا 
، وتوصلت إلى أن 1978 التي أجريت عام  "Frankel ،Christy"االستنتاج دراسة 

استجابات األطفال الكبار أسرع منها لدى األطفال الصغار في المهمات التي تتطلب التركيز 
على الخاصية المتعلقة وتجاهل الخصائص غير المتعلقة، وعلى هذا األساس يمكن أن نستنتج 

بحون قادرين على التحكم في انتباههم وتكييفه أنه مع نمو األطفال وتزايد عمرهم الزمني يص
وفقا لمتطلبات المهام المختلفة، ويظهرون قدرة أكثر على التركيز على المعلومات 

  .)1(المتعلقة
يبنى ويؤسس عند تلميذ التعليم الثانوي على أساس الفهم والميل واستنتاج :  التذكر-ب   

ث أنه ال يتذكر موضوعا إال إذا فهمه العالقات الجديدة بين الموضوعات المتذكرة، حي
وهذا بخالف عملية التذكر عند األطفال الصغار، . )2(وربطه بما سبقه في خبراته السابقة

فتذكر طفل السادسة يكون آليا وبحلوله سن الثامن يبدأ بفهم ما يحفظ، وبمعنى آخر أنه كلما 
  .لمعلوماتنمى الطفل كلما اكتسب استراتيجيات ذات فعالية في معالجة ا

عندما يبلغ العمر العقلي للطفل الثالثة عشر تقريبا، فإنه يصل إلى مرحلة :  التفكير-ج   
، ففي هذه المرحلة يبلغ الفرد ذروة النمو العقلي، حيث تنمو كل "بياجيه"العمليات المجردة 

الهتمام  فيبدأ با–رغم بعض االختالالت–القدرات العقلية مثل التذكر واالنتباه واالستدالل 
بالمشكالت النظرية ذات الطبيعة المجردة ويستطيع القيام بعملية التحليل والتعليل بشكل 

منطقي، وظهرت هناك عدة محاوالت لوضع وإيضاح مميزات التفكير عند المراهق ومنها 
  : وهي1969سنة " Beard"التي وضعها 

 .أصبح قادرا على صياغة الفرضيات، ثم اختيار صحتها -
  لذهاب وراء المحسوس والمعدود والمألوف ليتصور ما هو غير محدود في       يستطيع ا-

  .الكبر والصغر
     

، دار الشروق جدة العربية  3، طالنمو النفسي للطفل والمراهق ونظريات الشخصية، )1990( مصطفى زيدان  -1
 .159السعودية، ص 

 . 308-303، نفس المرجع السابق، ص ص )1998( فتحي مصطفى الزيات  -2
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  .أصبح واعيا في تفكيره مستعينا به في تقديم مبررات منطقية لألحكام التي يعطيها -
يقبل المسلمات من أجل المناقشة وله قدرة في التعامل مع العالقات المعقدة، مثل التناسب  -

 .)1(والترابط
  :تقدير الذات ووجهة الضبط -2-1-2   

اإلنسان لذاته وثقته بنفسه، وبهويته الذاتية تقدير الذات تعبير يقصد به مدى تقدير     
وبأهدافه، وعن طريقه نتمكن من تمييز الطالب ذوي اإلنتاجية العالية عن ذوي اإلنتاجية 

وآخرون السمات التي تميز األشخاص  " Stanley " "ستانلي كوبر سميث"المتدنية، وقد حدد 
من التقبل لذواتهم ولآلخرين ذوي التقدير العالي للذات، فهؤالء يظهرون درجة عالية 

ويدركون نقاط القوة لديهم ونقاط القوة لدى اآلخرين، وعندما يواجهون تحديات أو مشاكل 
فإنهم يستجيبون بثقة ويحققون درجة عالية من النجاح ألنهم يتحملون مسؤولية أعمالهم، 

المقابل هناك ولديهم أهداف ودوافع تحركهم نحو ما يريدون الوصول إليه أو تحقيقه، وفي 
فئة األشخاص الذين يتسمون بتدني تقدير الذات هدفهم هو حفظ ماء الوجه ويخافون من 
المغامرة خشية الفشل ويشغلون أنفسهم بما يفكر به اآلخرين عنهم ويعجزون عن إنجاز 

رغم أنها ذكية ولغتها جيدة إلى " ز" المهام نتيجة التهرب من تحمل المسؤولية، فنجد الطالبة 
 تحصيلها ضعيف، فعندما توجه لها المعلمة سؤاال تهز كتفها لتشير إلى أنها ال تعرف، أن

إنها تخاف المحاولة خشية الوقوع في الخطأ وتفتقر إلى الثقة بقدراتها الخاصة وشديدة 
أن هناك صلة قوية بين التقدير العالي " John Gilmore ""جون جيلمور"الخجل، ولقد وجد 
العالية سواء كان في المجاالت األكاديمية أو القيادية، أوضح كذلك بأن تدني للذات واإلنتاجية 

  .)2(تقدير الذات من سمات ضعيفي التحصيل وقليلي اإلبداع والمنقادين لسواهم من األشخاص
إن موضوع تقدير الذات متشعب حيث نجد أن تقدير الذات للتالميذ يتأثر أو يؤثر فيه      

لمين والذين سوف نتناوله عند الحديث عن عالقة المعلم باألداء تقدير الذات لدى المع
فالطالب ذو ) الخارجية/ الداخلية (األكاديمي هذا من جهة، ونجد له عالقة بوجهة الضبط 

التقدير العالي للذات تسود عنده وجهة الضبط الداخلية وهو الذي يسيطر على األحداث سواء 
تالزم بين ما يقوم به من أفعال ومحصالت هذه األفعال في حالة النجاح أم الفشل، ويدرك ال

بينما متدني تقدير الذات يكون ذو وجهة ضبط خارجية فمسألة نجاحه أو فشله في اعتقاده 
  .تتحكم فيها قوى خارجية كالحظ أو الصدفة، أو في يد أشخاص أكثر قوة منه مثل اآلباء

  
 .532-529  ، ص ص،نفس المرجع السابق، )2000( يوسف قطامي وآخرون  -1
  .174-172 األردن، ص ص –، دار الفكر عمان 1، طالدافعية والذكاء العاطفي، )2006( حسين أبو رياش -2
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 إلى وجود ارتباط "Cléford، Cleary") 1982( سنة "كلفورد وكليري"وتوصلت دراسة   
هم جملة من موجب بين وجهة الضبط الداخلية والتحصيل المرتفع للطالب وأنه تسود عند

  : الصفات تدفعهم إلى تطويع البيئة وتحسين أدائهم منها
  .       تحمل المسؤولية الشخصية* 
  .المثابرة على العمل والتحضير له بعناية ومهارة* 
  .الصبر ألنهم يعلمون أن تحقيق الهدف يحتاج إلى وقت ويتطلب جهدا* 
  . ةيراجعون تقدمهم ويستخدمون التغذية الراجعة الذاتي* 
  . )1(يتحركون باتجاه إتقان مهاراتهم* 

ونجد هذه السمات غائبة عند ذوي وجهة الضبط الخارجي والمتدني لتقدير الذات، مما     
  .يقودهم إلى الفشل الدراسي ومن ثمة االنسحاب والشعور باالغتراب

  : مفهوم الذات -2-1-3    

ارتباطا موجبا بالتحصيل  إلى أن مفهوم الذات يرتبط "Blade"توصلت دراسة     
 الطالب األقل تحصيال مااألكاديمي، أي أن الطالب المتفوق يكون لديه مفهوم ذات موجب، بين

يكون من ذوي مفهوم الذات السالبة، فعن طريق المستوى األكاديمي يتم تحديد مكانة الطالب 
هتمام والتقدير مما ، فالمتفوق يلقى اال)األسرة، المدرسة، األصدقاء(في البناء االجتماعي 

 . أما المنخفض األداء الدراسي فيشعر بالخجل ويتجنب المواجهة،يشعره باالعتزاز والرضاء
أن المفهوم السلبي للذات ينتج عن ضعف األداء ) 1986( عام "Brayan"وأثبتت دراسة 

لة ، ويبقى يعيش في حا)2(للطالب ومروره بخبرات من الفشل الدراسي) التحصيلي(األكاديمي 
االفتقار إلى تقدير الذات من قبل األسرة أو المعلمين واألقران بل ويساهمون في إلحاق 
مصطلح الوصم به طوال حياته حتى وأن تمكن من تحقيق النجاح، وحتى تتضح الصورة 

  :ومدى المعاناة نورد المثال التالي

ات متدني جدا إلى تقدير ذ" ش"منذ مدة وحتى اليوم، يمتلك الطالب " ش"يعاني الطالب     
جانب مفهوم سلبي للذات لدرجة أصبح يشعر باالغتراب الكلي رغم أنه تمكن من تحقيق 
النجاح في شهادة الباكلوريا للمرة الثالثة وااللتحاق بالجامعة إلى أن األسرة ال تقدر ذلك أبدا، 

م أخواته إنه) س(و ) هـ(وعندما سألته كيف حاله قال لي ال تسأل علّي بل اسأل عن أخي 
أقل منه في العمر ولكن يتمتعون بقدر عالي في البيت بحيث يسمحون لهم بسياقة السيارة 

لحد اليوم يتكابد ويتعايش في ظل عواصف " ش"والحصول على المصروف الكافي في حين 
  .انفعالية مدمرة رغم أن الوالد مدير مؤسسة تعليمية

  
 .26- 25، ص ص بقجع السارنفس الم، )2005-2004( مدور مليكية  -1
، دار النشر 1، طاألسس النظرية والتشخيصية والعالجية صعوبات التعلم، )1998( فتحي مصطفى الزيات  -2

  .619-610مصر، ص ص- للجامعات القاهرة
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  :العامل االقتصادي -2-2   

 "ريدلس" و"هولنجرهيد"تؤكد األبحاث والدراسات التربوية والنفسية ومن بينها دراسة    
، على وجود عالقة وطيدة )1(1986 سنة "المال"، و1980  سنة"الدرويش"دراسة ، و1958

بين المستوى االقتصادي ألسر التالميذ والمستوى التحصيلي التعليمي الذي يصل إليه كل 
الدخل الشهري، طبيعة السكن ونوعيته، مهنة (طالب، حيث تلعب متغيرات هذا المستوى 

الطالب، فإما أن تؤدي إلى االستقرار النفسي والهدوء مما دورا هاما في التأثير على ) األب
يزيد في القدرة على التعلم ، أو تساهم في إحداث صورة عكسية يصبح فيها الطالب يعيش 
ألالستقرار النفسي وتشل دافعية التعلم لديه، ألن أفكاره منصبة حول الوضع االقتصادي 

 إذا كان ترتيبه األول، إن هذه الفئة لألسرة ومدى معاناتها منه وكيف يساعدها، خاصة
هي التي تضحي في أغلب األحيان بنفسها وتكون بمثابة كبش فداء إلنقاذ بقية ) الطفل األكبر(

  .أفراد األسرة

إن العوامل االقتصادية تقف وراء كثير من المشاكل التي يعانيها اإلنسان، والتي تنعكس     
تماعي، وتضطر األم إلى ترك البيت وعدم على األسرة وتؤدي إلى سوء التكيف االج

االهتمام به، كما تضطر األسرة الفقيرة إلى تشغيل أبنائها في سن مبكرة، أما األطفال الذين 
ينحدرون من أسر تتمتع بوضع اقتصادي جيد فإنها توفر لهم معظم متطلبات الحياة ويتمتعون 

 "ماري كاكزنسكا"توصلت دراسة بنسب عالية من الهدوء النفسي واالطمئنان االقتصادي، و
"Marie Kacznska" في هذا السياق إلى أن العالقة بين التحصيل الدراسي وظروف 

 واحتلت الحالة الصحية للتلميذ المرتبة ،المعيشة تأتي في المرتبة الثانية بعد العمليات العقلية
 جوانب الحياة لىالثالثة، وعلى هذا األساس فإن الجانب االقتصادي يؤثر تأثيرا بليغا ع

مما ينتج في النهاية أثر واضحا في ) الجسمية والعقلية، النفسية واالجتماعية(األساسية للتلميذ 
  . )2(المجال الدراسي

وإلبراز مدى تأثير الجانب االقتصادي نقول بلغة األرقام وطبقا لتوصيات لجنة الخبراء     
فإن ) WHO( الصحة العالمية ومنظمة) FAO(المشكلة من منظمة األغذية والزراعة 

 سعر حراري وتأتي معظم األقطار العربية تحت المتوسط 3000نصيب الفرد البالغ يوميا 
 سعر حراري، حيث نجد أسر تستهلك أقل من ثالثة أرباع من السعرات 2665العالمي بـ 

  .2665الحرارية من أصل 

  
 .124، ص 15الهيئة المصرية العامة للكتاب، العدد " مجلة فصلية  " علم النفس، )1990(كاميليا عبد الفتاح  -1
األردن، -، دار وائل عمان1، طتدني مستوى التحصيل واإلنجاز المدرسي، )2004(عمر عبد الرحيم نصر اهللا  -2

  .68-66ص ص 
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ومن جهة ثانية فإن حصول الفرد على غذاء متوازن من البروتين والطاقة والفيتامينات  
  .)1( على التحصيل الدراسي-بالنسبة للتالميذ–ه أهمية في الداللة والعناصر الضرورية ل

 إلى تنويه بأهمية العامل 1994وتوصلت دراسة قامت بها منظمة اليونسكو في عام     
االقتصادي في المجال الدراسي للتالميذ، حيث سجلت بأن التالميذ المنحدرين من طبقات 

  :ضعيفة ويمتازون بجملة من الخصائص أهمهااجتماعية محرومة تكون نتائجهم الدراسية 

    .نقص في القدرة التعبيرية واللغوية* 

  .تصورات تربوية محدودة* 

                                                             .عدم الثقة بالنفس وغياب تقدير الذات* 
  .)2(التعليمنقص واضح في بعض المفاهيم المعرفية المطلوبة في * 

عموما يمكن القول بأن المستوى االقتصادي الذي يعيش في كنفه التلميذ داخل األسرة     
يكون له تأثير واضح على حياته بصورة عامة وعلى سلوكه وتصرفاته، ومستقبلهم التعليمي 

  .على وجه الخصوص

  :العامل االجتماعي -2-3    

ها بالغ التأثير في األسرة وعلى مستوى التحصيل يعتبر من بين الجوانب األساسية التي ل    
الدراسي للمتعلمين وفي مستقبلهم بصورة عامة، إضافة إلى دوره في صقل مواهب المتعلمين 

  .وتربيتهم مما يستوجب تضمين المنهج التربوي أنماطا من التفاعالت بين الفرد والجماعة

 ،)األسرة، الرفاق، المدرسة(جمل تركيبته ويتأثر األداء األكاديمي بالنمو االجتماعي في م    
زاد والؤه ) التلميذ(وكلما كان هناك تفاعل إيجابي بين هذه العناصر التي ينتمي إليها المتعلم 

  .لها كما أنها قد تكون سببا في انحرافه وتدني مستويات النمو االجتماعي بصفة عامة

مهد الحقيقي للطبيعة اإلنسانية ويعرفها وتمثل األسرة حجر الزاوية في هذا البناء، فهي ال    
الوحدة األساسية في كل المجتمعات اإلنسانية بغض النظر عن «: على أنها"  جاليك ويكسلر"

الفروق الفردية، فهي ال تعمل على تلبية الحاجيات األساسية للفرد فحسب ولكنها تلب حاجاته 
  .»قية من جيل إلى آخرإلى الحب واالنتماء أيضا وتنقل التقاليد والقيم األخال

  ، وهنا تكتسي األسرة أهمية كبيرة في)3(وتقوم األسرة على قاعدة التأثير االجتماعي المتبادل

  

   

 –مطابع السياسة " عالم المعرفة" الثالث أمراض الفقر والمشكالت الصحية في العالم، )1992(فيليب عطية  -1
 .30-29الكويت، ص ص 

 االجتماعية االقتصادية لتالميذ السنة الثانية ثانوي وعالقتها بالتوجيهتويات ، المس)2001(طيبة عبد السالم  -2
 .51 الجزائر ص –، جامعة باتنة )مذكرة ماجستير(
  . 134-132 ص ص ،)ب د ن(،المرجع في مبادئ التربية، )1993(سعيد التل  -3
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اها تكوينه عملية التنشئة االجتماعية باعتبارها المحضن األولى للطفل التي يتم على مستو
لذا يجب التركيز هنا على دور الوالدين في التنشئة باعتباره من . )1(الفيزيولوجي والعقلي

 قبل أن ينتقل إلى المدرسة يجب أن يكون قد حصل ،العوامل األساسية الفعالة ألن الطفل
 فوجود األبوين ،على القدر الكافي والوافي من التنشئة االجتماعية والعلمية في األسرة

 ،المتعلمين القادرين على فهم ابنهما والعمل على توفير األلعاب التربوية التي تنمي ذكائه
ويجب التركيز أكثر هنا على دور األم المتعلمة باعتبار أنها تقضي أكبر وقت مع ابنها 
وبالتالي سوف تعمل على توفير الوسائل التعليمية المناسبة البنها من خالل فهمها لكل مرحلة 

 على عكس الوالدين المشغولين واللذان ال يجدان الوقت الكافي ،)2(احل تطورهمن مر
لتكريسه في مساعدة ابنهما على تحضير الواجبات المدرسية وال يحاوالن التناقش مع ولدهما 

، وقد يتطور األمر بشكل ، وبالتالي سوف يبقى حبرا على ورقحول ما يتعلمه في المدرسة
اصة مع تالميذ المراحل النهائية الذين يتعرضون لضغوط نفسية خطر أو يأخذ منحنا آخر خ

 وضغوط اجتماعية خارجية تتمثل في نظرة ،داخلية تتمثل في المسؤولية الملقاة على عاتقه
المجتمع إليه وكل هذه الضغوطات تحدث والتلميذ يمر بأدق مرحلة من مراحل تطوره أال 

رة القيام بمهامها بأكمل وجه والتعامل مع وهي مرحلة المراهقة، هذا ما يوجب على األس
ابنها آخذة بعين االعتبار جميع الضغوطات المحيطة به ومدركة حساسية الوضع الذي يعيش 

  .)3(فيه التلميذ

 المدرسية المحطة الثانية، وهي أكثر تباينا واتساعا من البيئة جتماعيةوتمثل البيئة اال    
مع الخارجي من البيت، وهي بهذا تترك آثار قوية المنزلية وأشد خضوعا لتطورات المجت

على اتجاهات التالميذ وعاداتهم وأدائهم، وتكفل المدرسة للتلميذ المراهق ألوان مختلفة من 
النشاط االجتماعي الذي يساعده على سرعة النمو واكتمال النضج ويدرك التلميذ نفسه في 

نية بمدرسيه ويبدي نفوره منهم أو حبه إطار معايير أقرانه ومستوياتهم ويتأثر من جهة ثا
على أنه يجب على المعلم أن " Brewerبراور " و"Andersonأندريسون " حيث دلت ،)4(لهم

   وقدرته على رؤية ،ه على خلق جو من الصداقة معهمـذه وقدرتـيؤمن برسالته وحبه لتالمي

 ورفاقه أن" Admoneون أدم"المشاكل بالطريقة التي يراها بها المراهقون التالميذ، ويرى 
  قيادة قوية، مناخ إنساني: ص منهاــالمدرسة الفعالة هي التي تتوفر على جملة من الخصائ
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 .407- 372ص ص  ،األول
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، مطابع السياسة، ص ص 166، عالم المعرفة، العدد األمومة، نمو العالقة بين الطفل واألم، )1992(فايز قنطار  -3
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مهمة لجميع الطلبة، اشتراك أعضاء هيئة ومرتب، التركيز على تعليم المهارات ال منظم
ية ــالتدريس، وااللتزام باألهداف التدريسية وإجراءات التقييم، بيئة غنية بالوسائل التعليم

على التالحم والتماسك " Wynne" "وين أشر"والتكنولوجية المتماشية وتطور العصر، وركز 
  .)1(بين جميع العناصر التربوية

صر المحرك والمنفذ لعملية التعليم والتعلم حيث أن تحقيق أداء أكاديمي ويعتبر المعلم العن    
مرتفع يساهم فيه مساهمة فعالة وهما نوعان المعلم اإليجابي الذي يكون قائدا لألنشطة 
والممارسات التدريسية بحيث يثير حماسة ودافعية تالميذه مما ينمي فيهم تحمل المسؤولية 

دراتهم، ويكون مرشدا منقبا عن أسباب ضعف بعض ويساعدهم على استغالل أقصى ق
التالميذ مما ينبئ بظهور شخصيات قيادية في المستقبل وتحقيق أداء أكاديمي جيد ومرتفع أما 
المعلم ذو المفهوم السلبي فإنه يفتقد للقيادة، يكون فنانا في القمع والقهر مدربا ماهرا للطاعة 

ألسئلة المتعلمين على أنها فخ مناقشة تعني السخرية العمياء، يرى في نفسه بأنه عالم مترجم 
، إنها ممارسات تكون نتيجتها إحداث سقوط مميت يوسم في النهاية بالفشل )2(وإنقاص قيمته

" أفالطون"عن المعلم أو الباحث عن العلم هو الذي وصفه . الدراسي والتسرب المدرسي
، إن االرتقاء بالعملية التربوية »من يعرف ال يعرف ومن ال يعرف يعرف«قديما في شعاره 

  وتحقيق تعلم متميز وإحداث تطور حقيقي في النظام التعليمي يؤكد على معايير ضبط الجودة

وفي مقدمتها المعيارية التي توضع الختيار معلم عصر المعلومات والتكنولوجيا واالتصاالت 
يقوم بتدريسها، والمبادر المبدع ذلك المعلم القائد المبادر المتمكن من المادة الدراسية التي 

المحفز والخبير بطرق البحث الفعال إن هذه الصفات هي التي تؤدي إلى رفع المستوى 
  . الدراسي والتعليمي للتالميذ

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
، مطابع 247، عالم المعرفة العدد )ترجمت عبد الفتاح الصبحي(األطفال واإلدمان التلفزيوني ، )1999 (ماري وين -1

 .114-93ص ص  ، الكويتالوطن
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  :العامل الثقافي   

تساهم ثقافة الوالدين في رفع المستوى التحصيلي المدرسي للتلميذ حيث يلعب فيها     
بها األطفال، إن المستوى التعليمي للوالدين دورا هاما في عملية النشأة االجتماعية التي يمر 

والعمل على توفير الجو المناسب له (وجود األبوين المتعلمين القادرين على فهم طفلهما 
يساعد على توفير الجو المناسب له الذي يساعده على توفير ) ومساعدته على تطوير ذاته

ها ذاته حيث تنعكس خبرة اآلباء على أبنائهم، وتنفرد في هذه الحلقة األم بدور متقدم ألن
تقضي جل وقتها مع طفلها، لذا فكل حظيت األم بمستوى تعليمي عال ساعدتها على فهم 
جميع مراحل النمو والتطور التي يمر بها الطفل وكذا على توفير الوسائل التعليمية العلمية 
المساعدة على تنمية قدراته العقلية وتطويرها وأكدت األبحاث والدراسات بأن الطفل الذي 

دراسة :  أسري متعلم يزيد في فرصة تطوير قدراته، ومن بين هذه الدراساتينشأ في جو
 وعليه فإن الطفل الذي يشب في )WOTTON ")1" "واتن"و " DOUGLASEدوجالس "

مع  جو أسري مثقف يمكنه من مناقشة المواضيع العلمية التي يشاهدها عبر وسائل اإلعالم
 تزخر بها مكتبة البيت ويداعب جهاز أسرته ويقرأ القصص والمجلدات والمجالت التي

الحاسوب منذ نعومة أظافره، إن هذه المواقف التربوية هي التي تساعد وتحث التلميذ على 
الدراسة مما يزيد من قدرته على التحصيل إال أن الصورة العكسية لما سبق تضع التلميذ 

مدرسة والتعليم ضمن جو مضغوط ومشحون يصعب الخروج منه وتكون نتيجته النفور من ال
 "اليزابيت"و" DREWS" "دروس"ألنه ال يشعر بدعم األهل وتوصلت دراسة 

"ELISABETH "تيهانز"و" "TEHANZ " إال أن الوالدين ذوي المستوى األكاديمي
المنخفض أكثر تسامحا وتقبال في معاملة أبنائهم المنخفضين في التحصيل من ذوي المستوى 

  .)2(التعليمي المرتفع
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  :  األداء األكاديمي والحاسوب     

على فعالية استخدام الكمبيوتر " COLEY et AL 1997وآخرون " كولي"    أكدت دراسة 
ية وأوصت بضرورة االستخدام األكثر للتكنولوجيا في المدارس حيث داخل الفصول الدراس

في كل من المنزل والمدرسة في جميع المواد ) 1994(تم استخدام الكمبيوتر في عام 
التكامل بين التعلم القائم : في بحثه المعنون بـ" NORTONنورتون "الدراسية وتوصل 

تكنولوجيا المعلومات خالل المناهج إلى ضرورة استخدام " على المشكلة والتكنولوجيا
إلى ) 2001(في " BADIبادي "الدراسية مما يوفر فرص تعليمية أفضل، وتوصلت دراسة 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط تحصيل الطلبة الذين تعلموا عن طريق 
  .الحاسوب والطلبة الذين تعلموا عن طريق األسلوب التقليدي

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات ) 2001(في " سدمويه"وكشفت دراسة 
تحصيل الصف العاشر األساسي في الفيزياء تعزى إلى إستخدام الحاسوب في التدريس 

 بواقع حصتين – حصة 14التجريبية التي دراسة مدة شهرين بمعدل لصالح المجموعة 
ر فروق ذات داللة إحصائية  ولم تظه و كان يجلس أمام الجهاز الواحد طالبان-أسبوعيا

شانغ  "في حين توصلت دراسة تعزى إلى الجنس والتفاعل بين الجنس وطريقة التدريس،
CHANG) "2002 ( إال أن الطلبة الذين درسوا العلوم عن طريق الحاسوب قد حصلوا على

درجات أعلى بداللة إحصائية من زمالئهم الذين تعلموا مادة علوم األرض حسب طريقة 
اضرة والمناقشة،  ويمكن أن نستنتج من خالل الدراسات السابقة إلى أن للكمبيوتر دور المح

  . إيجابي في تنمية التحصيل الدراسي لدى التلميذ

      وما يؤخذ على هذه الدراسات أنها عزلت التلميذ عن البيئة السوسيوثقافية واالقتصادية 
  عكس مستوى األداء لدى الطلبةحيث ركزت على عملية التحصيل الدراسي والذي ال ي
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 يتضح من خالل العرض السابق مدلول ومحتوى كل من التفكير العلمي وأنماطه 

داء وكذا مهاراته، ومحتوى الذاكرة ومراحلها وأنظمة التذكر وكذاك مفهوم األ

األكاديمي وأهم العوامل المؤثرة فيه والذي ينتهي بأن إحداث تنمية حقيقية على 

إكساب المتعلم إستراتيجية فعالة ) التفكير العلمي والذاكرة(مستوى هاتين العمليتين 

أثناء العملية التعليمية التعلمية يستوجب إستخدام أساليب تتماشى وتطلعات العصر 

 الساعة الحاسوب والذي دعمته العديد من األبحاث وأهمها على اإلطالق ولحد

 .والدراسات
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الشق الجوهري الثاني، والمكمل للجانب ) الميداني(   يعتبر الجانب التطبيقي 

النظري، ويعد من أهم خطوات البحث العلمي، فهو الذي يمكن الباحث من إثبات أو 

نفي صحة دراسته، وهذا من خالل تحويل نتائج دراسته من كيفية إلى كمية 

  .م التفسير المناسب لهاومناقشتها وتقدي

    في هذا الفصل يتم التعرض إلى اإلجراءات المنهجية وتقنيات البحث، والتي 

مة تتمثل في المنهج المتبع في الدراسة، ومجاالت الدراسة واألدوات المستخد

السيكومتـرية ثم التطرق إلى إجراءات تطبيق الدراسة، و أخيرا وخصائصها 

  .  صائية التي تم االعتماد عليها في الدراسةالتعرض إلى األساليب اإلح
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   المنهج المستخدم في الدراسة-1  

    منهج البحث هو األسلوب الذي يستخدمه الباحث في دراسته للظاهرة، ولما كانت الظواهر 

مختلفة ومتعددة اختلفت المناهج المستخدمة في دراستها، في رحاب علم النفس المعرفي فإن 

التي تحدد بأنها ) المنهج التجريبي(جمل مواضيعه وظواهره تخضع للدراسة التجريبية م

الدراسة العلمية التي فيها يتحكم الباحث بالزيادة وبالنقصان أو يضبط متغيرا أو عدة متغيرات 

  .مستقلة لكي يدرس أثر  هذا التحكم أو الضبط على المتغير التابع

حضة صدفة إذا تمكن الباحث من اختيار أفراد العينة و وزعهم     وتعتبر الدراسة التجريبية م

تعرض له من متغيرات مستقلة تعشوائيا على المجموعات التجريبية التي يتحكم المجرب فيما 

  .)1(»رغم أن هذا المبدأ ال يتحقق بصفة دائمة في البحوث اإلنسانية «

  :تجريبي الباحث للمنهج الرتياخفيما يلي جملة من النقاط تدعم ا 

 يستطيع الباحث التحكم في المتغير المستقل سواء بالزيادة أو بالنقصان أو الحذف، وهذا  - 1

بخالف الدراسات الشبة التجريبية والمتغير البعدي والتي يكون فيها المتغير المستقل موجودا 

  .قبل دراسة الباحث للظاهرة

ئيا على المتغيرات المستقلة  يستطيع الباحث في الدراسة التجريبية توزيع األفراد عشوا - 2

 .أما في الدراسات شبه التجريبية والمتغير البعدي، فال يستطيع ذلك ولهذا ينتقي أفراد عينته

 في الدراسات التجريبية يستطيع تقديم التفسير المناسب للظاهرة موضوع الدراسة لما  - 3

ي الدراسات شبه يتميز به هذا النوع من الدراسات بخصائص كالضبط والعشوائية في حين ف

وجود العديد من لالتجريبية فإن الباحث يكون عرضة لتقديم تفسيرات غير دقيقة وهذا 

المتغيرات المتداخلة التي ال يستطيع التحكم فيها وصعوبة توفير العشوائية الكاملة في اختيار 

 .  )2(وتوزيع أفراد العينة

  

  

  

    

، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 2، ط العلوم التربوية والنفسيةالبحث في، مناهج )2003( محمد الطيب وآخرون -1
  .95ص . مصر 

  .98-96، المرجع السابق، ص ص )2003( محمد الطيب و آخرون-  2



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   : متغيرات الدراسة-2    

  :تشتمل الدراسة على المتغيرات التالية

يتحكم فيه الباحث سواء وهو الذي يفترض مساهمته في إحداث الظاهرة، و: المتغير المستقل -

  ).الحاسوب التعليمي: ( بالزيادة أو الحذف أو النقصان، وحدد في هذه الدراسة بـ

  

يتمثل في األثر الذي يحدثه المتغير المستقل على خاصية ما، وحدد في هذه :  المتغير التابع-

  ).ير العلمي الذاكرة والتفك–األداء األكاديمي، وبعض العمليات المعرفية : ( الدراسة بـ

  

يطلق عليه أحيانا اسم المتغيرات الفردية الشخصية، وهي  :  Assigne المتغيرات المعنية -

مستوى ذكاء  الفرد أو مستوى طموحه أو مستواه ( متغيرات ال يمكن التحكم فيها تجريبيا مثال 

تي تشكلت ، فتالميذ يأتون للدراسة ولديهم مسبقا هذه الخصائص وال)االقتصادي واالجتماعي 

1( على العوامل الوراثية والبيئيةامن قبل، بناء(.  
  

        

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .110-109، ص ص  السابقنفس المرجع) 2003(  محمد الطيب و آخرون-1
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  :  مجاالت الدراسة-3    

  : المجال الزمني-1- 3

 شهر ماي  إلى غاية نهاية2005دامت الدراسة الميدانية تسعة أشهر وذلك من سبتمبر     

 والجدول الموالي يوضح )120-119-118 (ةفي الصفح) 3(، )2(، )1( أنظر الملحق 2006

  .التوزيع الزمني الخاص بفترة الدراسة الميدانية
  

  .جدول التوزيع الزمني الخاص بالدراسة الميدانية) 2(الجدول 
  

  المهام  الفترة الزمنية
  .تخللته اتصاالت شخصية تمهيدية  شهر سبتمبر

  .ر المجتمع األصلي واختيار أفراد العينةحص
  

  من الفاتح أكتوبر
   

  إلى غاية
  

  نهاية ديسمبر

ص ) 4( االجتماع مع الطاقم اإلداري للثانوية، أنظر الملحق رقم 
)121 .(  

إجراء اتصاالت شخصية مع مدير مركز التكوين المهني والتمهين 
  .ومسؤول نادي اإلنترنيت التابع لعمال التربية

مخصص لتدريس مادة العلوم ) cd 10(انتقاء مجموعة برامج  
  .الطبيعية لتالميذ الثالثة ثانوي علمي، وتوزيعها على أساتذة المادة

  .حول طريقة إجراء التقويمات) ع ط(االتفاق مع أساتذة المادة 
  .من التالميذتطبيق أدوات المقياس على عينة 

  .الدراسةالذي يطبق في ) cd(تحديد البرامج 
  . إجراء القياس القبلي

  من شهر جانفي
  إلى غاية

   ماي14

الطبيعية  لعلوماتدريس مادة ( المباشرة في تطبيق المتغير المستقل -
  ).بالحاسوب مع المجموعة التجريبية

   ماي15من 
   ماي30إلى 

  إجراء القياس البعدي

 خالل العطل الفصلية 
  )2(و) 1(

التابع  موعة التجريبية في نادي اإلنترنيتتتم الدراسة بالنسبة للمج
  .لعمال التربية

  

  

  : مالحظة

   .لحساب خصائصها السيكومترية) 90=ن( تطبيق أدوات الدراسة على عينة 

      



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : المجال المكاني-3-2 

 والية خنشلة الواقعة على الطريق "قنطري الصديق بابار"أجريت الدراسة الميدانية بثانوية     

 الرابط بين واليتي خنشلة وبسكرة، تم إنشاء المؤسسة طبقا للمرسوم الوزاري 83م الوطني رق

، وتتربع الثانوية على 3861 تحت الرقم الوطني 25/09/1993:  المؤرخ له بـ757: رقم

  .2م3273: ، أما المساحة المبنية فهي2 م19450: مساحة إجمالية تقدر بـ

مقعد بيداغوجي أما المنشآت الخاصة بعملية  720: طاقة استيعاب المؤسسة قدرت بـ    

  :التدريس فهي موزعة كما يلي

          15القاعات العاديـة     

          02  ) علوم ط(المخابر 

          02  )الفيزياء(الورشات 

  01  مخبر اإلعالم اآللي

  01     المكتبـــة
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  )المجتمع األصلي وعينة البحث( المجال البشري -3-3 

  :تقديم المجتمع األصلي -3-3-1   

بحيث تم توزيعهم على أربعة .  تلميذ، يمثلون األقسام النهائية لشعبة العلوم الطبيعة والحياة174يتكون مجتمع الدراسة من     
 ذآور 72"، بشكل منتظم منهم )2005/2006( خالل السنة الدراسية "قنطري الصديق ببابار"أقسام، ويزاولون دراستهم بثانوية 

  .ويشرف على تدريسهم في مادة العلوم الطبيعية أستاذان"  إناث102و

   عينة البحث وخصائصها-3-3-2    

 ذآر 30، منهم "شعبة علوم الطبيعة والحياة"  تلميذ وتلميذة، من األقسام النهائية العلمية 80نة البحث اإلجمالية من يتتكون ع    
  . تلميذ40موزعين على قسمين آل قسم يتكون من "  سنة19 و17" إناث، يتراوح معدل أعمارهم ما بين 50و

وقد تم اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية بحيث تمثل مجتمع الدراسة من حيث المستوى 

والتخصص والسن، وهذا وفقا للشروط والخطوات المتبعة والمنصوص عليها في اشتقاق العينة 

  .)1(العشوائية

 102 ذكور و72من بينهم "  تلميذ174( المجتمع األصلي كتابة أسماءبحيث قام الباحث     

 بشكل جيد وقبل السحب قلبها صغيرة ووضعها بعد ذلك في إناء كبير وتعلى قصاصا) إناث

  ).4، ق3، ق2، ق1ق(لتشكيل األقسام األربعة، منح الباحث أرقام لهذه األقسام 

، 2الثاني توضع في القسم  وعند السحب 1فعند السحب األول توضع الورقة في القسم      

 وإتمام هذه العملية 4، ثم في السحب الرابع توضع في القسم3عند السحب الثالث في القسم 

  .وفقا لهذا التنظيم حتى نهايتها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
، 2، ط)ترجمة محمد نبيل نوفل وآخرون (مناهج البحث في التربية وعلم النفس، )1986( دالين فانديو بولد  -1

 .428-427األنجلو المصرية، القاهرة، ص ص مكتبة 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبعد تحديد األقسام األربعة بشكل عشوائي تم سحب وتحديد المجموعة التجريبية والضابطة  

  :بنفس الطريقة السابقة، والجدول التالي يمثل عينة الدراسة

  
  

  جدول توزيع عينة الدراسة حسب الجنس والعدد والنسب المئوية) 3(جدول رقم 
  

  

 الدراسةعينة 
  % اإلناث  % الذكور العدد

  57.5 23  42.5 17 40 المجموعة التجريبية

  65 26  35 14 40 المجموعة الضابطة

  61.25 49  38.75 31 80 المجموع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   األدوات المنهجية المستخدمة في الدراسة-4    
  :)1( مقياس التفكير العلمي-4-1     

يعقوب حسين "ير العلمي الذي خضع إلى التطوير من طرف  مقياس التفك    تم اعتماد

، وفيما "هارانزو وزمالئه"، اعتمد هذا األخير على قائمة مهارات التفكير التي طورها "نشوان

سها مقياس التفكير العلمي بحيث يحدد اسم المهارة وعدد ييلي جدول يبين المهارات التي يق

  :البنود والهدف منها

  .لمهارات التي يقسها التفكير العلميجدول ا) 4(الجدول 

 الهدف الذي تحدده كل مهارة رقم البنود المهارات

 صياغة األهداف.تحديد المشكلة .3، 2، 1  مهارة التركيز- 1

مهارة جمع . 2
 المعلومات 

3 ،5 ،8 ،
26. 

 المالحظة ،صياغة األسئلة

استخدام  .13، 11، 10، 9  مهارة التنكر- 3
 الرموز ،االسترجاع

المقارنة،التصنيف،الترتيب،التمثيل  .40، 27، 20، 16، 19، 14، 6  مهارة التنظيم - 4

، 25،24،23،22،21،17،12،7  مهارة التكليل-5
18 

  تحديد السمات والمكونات
 تحديد العالقات و األنماط

، 31  مهارة التوليد- 6
32 ،33. 

 االستدالل التنبؤ 

 لتلخيص وإعادة البناءا .38، 37، 36، 35  مهارة التكامل- 7

 بناء المعايير، التأكد والتدقيق  .42، 41، 39، 33، 30، 29، 28  مهارة التقويم- 8

  
  

  

  

 
    
  

جامعة " 9"، العدد )مجلة التقويم والقياس النفسي( مستوى مهارات التفكير العلمي، )1997(يعقوب حسين نشوان  - 1   
  .52-50األزهر، غزة، ص ص 
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  :س صدق المقيا    *

المقياس على أساتذة مختصين في تدريس القياس " يعقوب حسين نشوان" عرض الباحث    

 أحدث عليه تعديالت ليظهر في صورته ثوالتقويم و العلوم بكلية التربية بجامعة صنعاء، حي

  ).البحث(النهائية التي استخدمها الباحث واعتمد عليها في هذه الدراسة

   : ثبات المقياس    *

لدرجات أفراد العينة "  براون"و" سيرمان"معادلة " يعقوب حسين نشوان" خدم الباحثاست    

  .0.79 واالستطالعية على المقياس بطريقة التجزئة النصفية وكان معامل ثبات المقياس ه

  :مفتاح تصحيح مقياس التفكير العلمي     * 

الصفر على درجة  ويتم تصحيح المقياس بإعطاء درجة واحدة على اإلجابة الصحيحة    

اإلجابة الخاطئة وبعدها تجمع الدرجات ، تمثل العالمة النهائية التي يحصل عليها التلميذ 

  .والجدول الموالي يوضح طريقة التصحيح
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  مفتاح تصحيح مقياس التفكير العلمي) 5(جدول 

 اإلجابات اإلجابات
  رقم

  السؤال 
   د   ج ب      أ الفقرة

  رقم
  السؤال 
   د   ج   ب    أ الفقرة

01     X 22    X    
02     X 23       X 
03     X 24       X 
04     X 25     X   
05    X  26       X 
06     X 27       X 
07    X  28      X  
08     X 29    X    
09     X    30     X   
10     X 31     X   
11    X 32     X   
12     X 33       X 
13    X  34      X  
14    X  35      X  
15    X  36     X   
16    X  37       X 
17    X  38      X  
18     X 39     X   
19    X  40      X  
20     X 41      X  
21    X 42      X  
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  :)1( مقياس عمليات الذاكرة-4-2     

عن " سيف الدين يوسف عبدون"د مقياس عمليات الذاكرة الذي ترجمه وأعده ماتعا     تم 

 التذكر « :، وتغطي أسئلته الجوانب التالية1987عام " perometr" "برميتر "ـاستخبار ل

 ومدى احتفاظ الذاكرة ،وكفاءة الذاكرة في مواقف الحياة الواقعيةوالنسيان في حياة الفرد 

، بالمعلومات والمعارف وقدرة الذاكرة على استرجاع المعلومات السابقة في الوقت الحاضر 

  .»والتغير الذي يحدث في ذاكرة الفرد مع مرور السنين

في صورته النهائية  التعديالت الالزمة حيث أصبح "سيف الدين يوسف عبدون"وأجرى الباحث 

دائما، غالبا، أحيانا، نادرا، ال :  سؤاال، وأعطى لكل سؤاال خمسة اختيارات هي54يتكون من 

أمام االختيار الذي يراه مناسبا له بالنسبة ) X(شيء، إطالقا، حيث يضع المفحوص عالمة 

  .سها المقياس يلكل سؤال، والجدول التالي يوضح العمليات التي يق

  

   جدول العمليات األربعة التي يقسها مقياس عمليات الذاكرة)6(الجدول 

 عدد البنود "الفقرات" البنود  التسمية العامل

 عمليات التذكر والنسيان األول
19،18،16،15،12،11،9،8،7،4  

20،51،39،33،30،29،28،23 18 

 الثاني
  عملية تغير كفاءة الذاكرة

 مع تقدم العمر

37،34،32،31،17،14،1  

48،14،10، 
11 

 عملية االحتفاظ الثالث
32،27،25،22،21،13،10،6،5،2  

50،49،48،46،45،43 
17 

 عملية االستدعاء الرابع
35،26،24،3  

54،53،52،12 
08 

    

  

  

  

  

 
  .11-5مصر، ص ص -، دار الفكر العربي، القاهرةمقياس عمليات الذاكرة، )1993( سيف الدين عبدون -1



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :صدق المقياس     * 

  : منها التاليةارنواختباحث بحساب عدة أنواع من الصدق قام ال    

  : الصدق المنطقي -    أ

    تم عرض عبارات المقياس على مجموعة من المحكمين عددهم عشرة من المتخصصين 

على % 95- 65في علم النفس، ثم قام الباحث بتحليل آرائهم وتراوحت نسبة االتفاق ما بين 

  .غة بعض األسئلة وفقا آلراء المحكمينجميع األسئلة، وتم تعديل صيا

  : الصدق التجريبي-ب   

تم تطبيق هذا المقياس على عينتين استطالعيتين من البيئة المصرية والسعودية، حيث     

طالبا بجامعة األزهر، والعينة الثانية من خمسة وستون ) 60(تكونت العينة األولى من ستون 

) 0.79 إلى 0.40(تراوحت معامالت االرتباط ما بين طالبا من الجامعة السعودية، و) 65(

    .، مما يدل على أنها تتميز بالصدق)0.01(وهي معامالت دالة وموجبة عند مستوى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :مفتاح تصحيح مقياس عمليات الذاكرة    * 

    يتم تصحيح المقياس وفقا لالختيارات الخمسة، حيث توضع أمام كل سؤال درجة كما هو 

  .ضح في الجدول التالي، لكل أسئلة المقياسمو

  )7(                                  جدول رقم 

 ال شيء إطالقا نادرا أحيانا غالبا دائما

43 2 1 0 

   

  :تصحح آما يلي) 52-26-25-10-3-2(ما عدا األسئلة المعكوسة عددها ستة وهي األسئلة    

 قاال شيء إطال نادرا أحيانا غالبا دائما

01 2 3 4 

  

ويمكن استخراج أربع درجات منفصلة لكل بعد من أبعاد المقياس إلى جانب الدرجة الكلية 

لألبعاد األربعة، وتشير الدرجة المنخفضة على أي بعد من أبعاد المقياس أو الدرجة الكلية إلى 

  .قوة وفاعلية الذاكرة، في حين الدرجة المرتفعة تشير إلى ضعف الذاكرة

  

  

  

  

  

  

     



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : مقياس األداء األكاديمي-4-3 

    لقياس األداء األكاديمي ألفراد الدراسة تم انتهاج  المحك المتعدد حتى يمكننا من الحصول 

على عالمة تحدد األداء األكاديمي للتلميذ بشكل يقترب من صدق األداء، فكلما كانت المعايير 

 األكاديمي، وتم االعتماد في هذه الدراسة متعددة كلما اقتربنا بشكل دقيق إلى تحديد األداء

  .على محك التحصيل األكاديمي ومحك المستوى االقتصادي واالجتماعي) البحث(

تم قياس التحصيل األكاديمي ألفراد العينة خالل المرحلة :  محك التحصيل األكاديمي-1 

  :كما يلي) القياس البعدي(والثانية ) القياس القبلي(األولى 

  ) =I يشمل مقرر الفصل(امتحان + تقويم ثاني  +تقويم أول  : القياس القبليمرحلة*   

3  

  ).Iالفصل( عالمة التحصيل في العلوم الطبيعية

  II( ÷3يشمل مقرر الفصل (امتحان + تقويم ثاني+ تقويم أول:    مرحلة القياس البعدي*   

   ).II الفصل( طبيعيةعالمة التحصيل في العلوم ال ═                              

  3÷ )امتحان نهائي(امتحان + يم ثاني وتق+  تقويم أول                      

  ).III الفصل( عالمة التحصيل في العلوم الطبيعية ═                                     

  .عالمة التحصيل في العلوم الطبيعية = 2÷ نجمع معدل الفصل الثاني ومعدل الفصل النهائي 

بعد اإلطالع على نتائج أفراد العينة ابتداء من السنة األولى ثانوي : المستوى الدراسي*   

فرد (والثانية والمتعلقة بمادة العلوم الطبيعية والمعدل السنوي وعلى أساسه تم منح كل تلميذ 

  :عالمة كما يلي) من العينة

  )المعدل السنوي للسنة الثانية+ عدل العلوم الطبيعية م)+(المعدل السنوي للسنة األولى+ معدل العلوم الطبيعية (

4  

 تم االعتماد على بعض الدراسات لتحديد هذا : محك المستوى االقتصادي واالجتماعي- 2

العربي " و)1(1986 والمال سنة 1980 والسيد سنة 1958 سنة "ريدلش"المحك منها دراسة 

  .)2("فرحاتي

  

  

  .124، مجلة فصلية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ص النفسعلم، )1997( كاميليا عبد الفتاح -1
تفاعل اللفظي وغير اللفظي بين المعلم والتالميذ داخل القسم وعالقته بالتحصيل الدراسي  ،)1999-1998( العربي فرحاتي -2

  .195-192     ص ص ، جامعة الجزائر،    )رسالة دكتوراه(واالتجاه بين الدراسة لدى تالميذ السنة أساسي 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : وقد تم استنباط القواسم المشتركة بينها وهي

      ).األم( مستوى تعليم األولياء -

        . مستوى دخل األسرة-

  ).أجهزة اإلعالم اآللي( الممتلكات واألجهزة -

  .)األب( مستوى تعليم األولياء -

  . منطقة اإلقامة-

  :اول التالية عالمة لكل مستوى كما هو موضح في الجدوتم وضع

  مفتاح تصحيح األداء األكاديمي): 8(جدول رقم 

  مستوى تعليم األولياء
  )األم(

  العالمة  )األب(مستوى تعليم األولياء   العالمة

  1  عامل يومي  1  أمي 
  2  فالح  2  ابتدائي
  3  موظف  3  متوسط
  4  إطار  4  ثانوي
  5  إطار  5  جامعي

    منطقة اإلقامة    مستوى دخل األسرة
  1  الريف  1  ضعيف
  2  شبه حضري  2  متوسط
  3  حضري  3  حسن
  4  جيد

  

  4  مدني
  

    أجهزة اإلعالم اآللي
  01  ال يوجد
  02  يوجد

  

  

  :يتم حساب األداء األكاديمي كما يلي* 

عالمة المستوى ) + 2+1السنة )(عالمة المستوى الدراسي + عالمة التحصيل األكاديمي (

  .عالمة األداء األكاديمي = 3÷ االقتصادي واالجتماعي 

  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : قياس الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة- 5     

  : قياس الخصائص السيكومترية لمقياس التفكير العلمي-5-1     

استخدم الباحث الصدق التمييزي وذلك بطريق المقارنة الطرفية بين : صدق المقياس*  

من كال الطرفين % 27يذ وتلميذة وأخذ  تلم90الدرجات المرتفعة والمنخفضة لعينة قوامها 

  :والجدول التالي يوضح ذلك
  

  جدول قياس الخصائص السيكومترية لمقياس التفكير العلمي) 9(جدول 
  

  مقياس التفكير العلمي
 

  العينة
 

االنحراف   المتوسط الحسابي
  المعياري

 

  "ت"قيمة 
 

مستوى 
  الداللة

  المجموعة المرتفعة
  

  المجموعة المنخفضة
24  

 

24  

15.92  
 

8.79  

5.34  
 

3.37  

  
5.53  

  

  
0.05  

  

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة، حيث بلغ ) 9(يتضح من الجدول     

في مقياس التفكير العلمي، وتحصلت ) 15.92(المتوسط الحسابي للمجموعة المرتفعة 

المحسوبة هي " ت"وكانت قيمة اختيار  ،)8.79(المجموعة المنخفضة على متوسط حسابي يبلغ 

مقياس (، مما يدل على أن المقياس )0.05(وهي دالة إحصائية عن مستوى الداللة ) 5.53(

  .يميز بين طرفي المجموعة وعليه فإنه يتميز بالصدق) التفكير العلمي

  :ثبات المقياس  * 

حيث النصفية، ) القسمة(لحساب ثبات مقياس التفكير العلمي تم استخدام طريقة التجزئة      

، وبعدها تم حساب معامل االرتباط لبيرسون )90=ن(طبق المقياس على عينة يقدر عددها بـ 

وبعد تصحيح معامل االرتباط السابق عن طريق ) 0.39(بين النصفين، وكانت نتيجة تساوي 

والتي تمثل معامل ثبات ) 0.59(وصل إلى ) ر+1\ر.ن = 1.1ر  (     براون–معادلة سبيرمان 

  .كير العلمي ككل وهي قيمة دالةمقياس التف

  

  

  

       



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : قياس الخصائص السيكومترية لمقياس عمليات الذاكرة5-2

 لحساب صدق مقياس عمليات الذاكرة استخدم الباحث طريقة المقارنة :صدق المقياس* 

من كال % 27 تلميذ وأخذ 90الطرفية بين الدرجات المرتفعة والمنخفضة لعينة قوامها 

  :و موضح في الجدول المواليالطرفين كما ه

  

  جدول قياس الخصائص السيكومترية لمقياس عمليات الذاكرة): 10(جدول رقم 

مقياس عمليات 

  الذاكرة

المتوسط   العينة

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

مستوى   "ت"قيمة 

  الداللة

  20.12  111.54  24  المجموعة المرتفعة

  6.63  92.96  24  المجموعة المنخفضة

 

 

17.52  

 

 

0.05  

  

،  ذوي )المجموعة(أنه توجد فروق دالة إحصائيا بين أفراد العينة ) 10(يتضح من الجدول     

الدرجات المرتفعة وذوي الدرجات المنخفضة، فقد كان متوسط درجات مقياس عمليات الذاكرة 

والمتوسط الحسابي للمجموعة المنخفضة يساوي ) 111.54(في المجموعة المرتفعة يساوي 

وهو فرق معتبر، ) 18.58(، ويقدر الفرق بين المتوسطات الحسابية للمجموعتين بـ )92.96(

وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 17.52(المحسوبة هي " ت"وكانت نتيجة اختيار 

  .، وهذا يدل على أن المقياس يميز بين طرفي المجموعة وبالتالي فهو يتميز بالصدق)0.05(

  :ثبات المقياس*  

مرة ت صفية لحساب ثبات مقياس عمليات الذاكرة حيث طبق   تم استخدام طريقة التجزئة الن 

، وتم حساب معامل االرتباط لبيرسون بين النصفين وكانت النتيجة )100=ن(واحدة على عينة 

 براون لتصحيح معامل االرتباط، وجد معامل -، وبعد استخدام معادلة سبيرمان)0.46(هي 

 .    وهي قيمة دالة) 0.63(كل هو ثبات المقياس ك

  : قياس الخصائص السيكومترية لمقياس األداء األكاديمي5-3    

 لحساب صدق مقياس األداء األكاديمي تم االعتماد على طريقة المقارنة :صدق المقياس*  

من كال % 27 تلميذ وأخذ 90الطرفية، وهذا بين الدرجات المرتفعة والمنخفضة لعينة قوامها 

  :رفين كما هو موضح في الجدول المواليالط



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  جدول قياس الخصائص السيكومترية لمقياس األداء األكاديمي): 11(جدول رقم 

مقياس عمليات 

  الذاكرة

المتوسط   العينة

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

مستوى   "ت"قيمة 

  الداللة

  1.68  6.27  24  المجموعة المرتفعة

  2.46  13.44  24  المجموعة المنخفضة

 

 

0.37  

 

 

 

  

،  )المجموعة(يتضح من الجدول أعاله أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة     

ذوي الدرجات المرتفعة وذوي الدرجات المنخفضة، فبالنظر إلى المتوسط الحسابي 

، وهذا كاف إلى أن يؤدي إلى وجود فروق دالة )7.17(للمجموعتين نجد الفرق يساوي 

  .وعليه يمكن االستنتاج بأن المقياس يميز بين طرفي المجموعة وأنه يتميز بالصدقإحصائيا 
  :ثبات المقياس*  

 حيث طبق المقياس مرة واحد على عينة قوامها النصفيةتم استخدام طريقة التجزئة      

، وبعدها تم حساب معامل ارتباطها بطريقة بيرسون بين النصفين، وكانت النتيجة )90=ن(

 براون، وجد معامل ثبات -، وبعد تصحيح معامل االرتباط بمعادلة سبيرمان)0.41(تساوي 

  .وهي قيمة دالة) 0.58(المقياس ككل هو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :إجراء تطبيق الدراسة -6

 عدة تغيرات وتعديالت سواء على المستوى األجهزة، وتتعلق بطريقة توزيعها     تم إجراء

 المختصين في التعليم وفي علوم اإلعالم اآللي حيث في القاعة، معتمدا في ذلك على توصيات

  " U"وزعت على شكل حرف 

  

  )1:(الشكل رقم                 

  طريقة توزيع األجهزة                 

  

  

  

 موجود مسبقا و Pintioum 4 DELL ،15"  حاسوب من نوع " 20"تم تجهيز المخبر بـ  -

ز حاسوب بملحقاته الضرورية وتم تزويد كل جها"  تم الحصول عليها من العالقات الشخصية5

إلى جانب توصيلها بشبكة االنترنيت، ) الطاولة الكرسي الخاص بالحاسوب األجهزة السمعية(

 .وتخضع كل أجهزة المخبر إلى التحكم من طرف الحاسوب الرئيسي

 .) اإلضاءة، طالء الجدران (تم إحداث تعديل على مستوى عوامل البيئية الفيزيائية  -

)  تلميذ20 2 تلميذ، ف20 1ف( تلميذ إلى فوجين 40التجريبية المكونة من قسمت المجموعة  -

 بغرض توفير حاسوب شخصي لكل تلميذ

  :البرنامج المستخدم والزمن الدراسي*     

الذي استخدمه الباحث في دراسته، تم هذا عبر عدة مراحل حتى " CD"فيما يخص البرنامج 

ع الباحث مجموعة من البرامج المخصص لتدريس أخذ صيغته النهائية، ففي بداية األمر جم

أساتذة متخصصين في المادة وخبرتهم تزيد عن " 10"مادة العلوم الطبيعية، وعرضها على 

  .سنوات وبعد عملية اإلطالع تم انتقاء برنامج واحدة منها للدراسة" 10"

بقى الباحث الزمن المخصص للتدريس سواء بالنسبة للمجموعة التجريبية أو الضابطة فقد أ

  .الزمن الدراسي لمادة العلوم الطبيعية كما حددته إدارة الثانوية

  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جدول التوزيع الزمني لحصة العلوم الطبيعية وتفوجها للمجموعتين ): 12(الجدول رقم 
  التجريبية والضابطة

  " المجموعة الضابطة"                                "المجموعة التجريبية         "

 2ف
 حصة التطبيق 1ف

10   -  12  

 2 الفوج

8   -  10  

 1 الفوج

 حصة التطبيق

 
 1حصة النظري 2ف + 1ف

10   - 11  

 1 الفوج

1حصة النظري

 
 2حصة النظري 2ف + 1ف

11  -  12  

 2 الفوج

 2حصة النظري

 
 3حصة النظري 2ف + 1ف

8   -  10  

 1 الفوج

 3حصة النظري

 
 4حصة النظري 2ف + 1ف

8   -  1  

 2 الفوج

 4حصة النظري

  

قام الباحث بتطبيق مقياس التفكير العلمي ومقياس عمليات الذاكرة على عينة استطالعية  *  

  .تلميذ وهذا لحساب الخصائص السيكومترية) 90(قدرت بـ 

  :إجراء القياس القبلي*      

الضابطة " قياس قبلي للمجموعتين بعدما تم توفير كل الظروف قام الباحث بإجراء    

  وذلك بتطبيق مقياس التفكير العلمي ومقياس عمليات الذاكرة واألداء األكاديمي" والتجريبية

 تدريسها عن طريق (الشروع في تطبيق المتغير المستقل مع المجموعة التجريبية  *  

  ).الحاسوب في مادة العلوم الطبيعية

   :إجراء القياس البعدي*      

بعد مرور ما يقارب أربعة أشهر ونصف من تطبيق المتغير المستقل قام الباحث بإجراء     

عن طريق تطبيق مقياس التفكير العلمي ) الضابطة والتجريبية(قياس بعدي للمجموعتين 

 . ومقياس عمليات الذاكرة واألداء األكاديمي

 

 

  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة-7

) اليدوية(لمعالجات اإلحصائية وتحليل نتائج الدراسة باستخدام الطريقة الكالسيكية تم إجراء ا

تم استخدامه ألجل التحقق من النتائج –) SPSS(عوضا عن استخدام برنامج الحزم اإلحصائية 

 .دة في الدراسةتمعفيما يلي المعادالت اإلحصائية المفقط وهذا تماشيا مع الهدف العلمي، و

  :متوسط الحسابيمعادلة ال * 

  ج الدرجات   م=             المتوسط الحسابي

                                     
  ن

  :)1(معادلة االنحراف المعياري بالطريقة العامة * 

   مج س    2          مج س   
  ـــــ   -ـــــ =            ع 

                   ن
      

  ن   
  "2ع"اف المعياري هو تربيع االنحر: التباين * 

إليجاد الفروق بين المتوسطات للكشف عن الفروق بين " ت"وتم استخدام اختبار  * 

  .)مرحلة القياس القبلي والبعدي، وفي مرحلة النهائية(المجموعتين التجريبية والضابطة 

  2م – 1م         
  ــــــ = )2("ت"معادلة اختبار 

  ع+     ع        
    ــ    ــ     
  2 ن        1  ن     
 الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة بشكل حتم استخدام النسب المئوية إليضا •

 .دقيق 

 .  لرسم المنحنيات البيانية  Excelاستخدام نظام  •

   

  

 

  
 .114، ص، دار الفكر العربي)د ط(وقياس العقل البشري ،  اإلحصائي، علم النفس)1978(فؤاد الباهي السيد  -1
  . 268 مصر، ص -، المكتب الجامعي الحديث اإلسكندرية1 اإلحصاء في التربية وعلم النفس، ط،)1999(حمد الطيب  أحمد م-2
  
  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  :الفصــل الخامس  
  تحليل، مناقشة وتفسير نتائج الدراسة        
  

  عرض وتحليل نتائج الدراسة: أوال

  .عرض وتحليل نتائج الفرضية األولى -1

 . الثانيةعرض وتحليل نتائج الفرضية -2

  .عرض وتحليل نتائج الفرضية الثالثة -3

  

  مناقشة وتفسير النتائج: ثانيا    

  .مناقشة وتفسير نتائج الفرضية األولى -1

  .مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الثانية -2

  .مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الثالثة -3

  
  
  
  
  
  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

رف والمعلومات،     يبنى البحث العلمي كما هو معروف من جملة من المعا

تتراص مع بعضها البعض مكونة ما يعرف بالجانب النظري بحيث يحدد معالم 

. الدراسة ومسارها، ليليها العمل المنهجي بإجراءاته وتقنياته محددا إلطار الدراسة

    .ليختتم في النهاية بالعمل الميداني ليدعم البناء النظري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ل نتائج الدراسةعرض وتحلي: أوال

  : عرض وتحليل نتائج الفرضية األولى-1     
توجد فروق ذات داللة إحصائية في التفكير العلمي بين المجموعة التجريبية والمجموعة  «    

  .  »الضابطة 
عرض وتحليل نتائج الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في التفكير العلمي * 

  ).يالمتعلقة بالقياس القبل(

جدول الفروق والمتوسطات بين المجموعتين التجريبية والضابطة في ): 13(جدول رقم 
  .درجات التفكير العلمي الخاص بالقياس القبلي

 الداللة "ت " قيمة  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية البيانات اإلحصائية
 40 40 عدد األفراد
  12.08  11.95  المتوسط

  2.72  2.76  االنحراف المعياري

  

0.21- 
  

 غير دالة

  :  نالحظ من خالل الجدول أعاله ما يلي

     أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التفكير العلمي بين المجموعتين التجريبية 
والضابطة خالل مرحلة القياس القبلي، حيث بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة 

، في حين كان المتوسط الحسابي )2.76(ـ بانحراف معياري قدر ب) 11.95(التجريبية

وعليه فإن الفروق ). 2.72(بانحراف معياري قدر بـ ) 12.08: (للمجموعة الضابطة يقدر بـ

، وكانت نتيجة )0.13(بين المجموعتين التجريبية والضابطة في المتوسط الحسابي يساوي 

  .وهي غير دالة إحصائية) -0.21(المحسوبة هي " ت"اختبار 

 يبين -2أنظر الشكل رقم–عزيزا لنتائج الجدول أعاله نقدم فيما يلي منحنى بياني     وت
، حيث عالمات المجموعتين وتدريجها بيانيا لتوضيح نقاط االلتقاء بينها والتطابق والفروق

  :يتجلى لنا أنه

    ال توجد هناك فروق بين المجموعتين في عالمات التفكير العلمي وقدرت النسبة المئوية 

وتحصلت المجموعة %) 28.45(التي تحصلت عليها المجموعة التجريبية في هذا المقياس بـ 

وهي %) 0.28(، وقدرت نسبة الفروق بين المجموعتين %)28.73(الضابطة على نسبة 
  .لصالح المجموعة الضابطة 

    ونالحظ أيضا من خالل المنحنى أن كال المجموعتين تحصلتا على عالمات في التفكير 

      ).   42من / 21(لعلمي دون متوسط عالمات التفكير العلمي المقدر بـ ا



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عرض وتحليل نتائج الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في التفكير العلمي * 
  .والمتعلقة بالقياس البعدي

جدول الفروق والمتوسطات بين المجموعتين التجريبية والضابطة في ) 14(جدول رقم 
  كير العلمي الخاص بالقياس البعديدرجات التف

 الداللة "ت " قيمة  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية البيانات اإلحصائية
 40 40 عدد األفراد

  14.85  17.3  "ح"المتوسط 

  4.82  5.12  االنحراف المعياري

  

2.20 
  

 دالـة 

  

  :نالحظ من الجدول أعاله ما يلي

صائية في التفكير العلمي بين المجموعتين التجريبية   أنه توجد فروق ذات داللة إح
  .والضابطة

خالل مرحلة القياس البعدي وقد قدر متوسط درجات التفكير العلمي الخاص بالمجموعة 

، أما بالنسبة للمجموعة الضابطة فإن )5.12(وبانحراف معياري قدر بـ ) 17.3(التجريبية بـ 

، وعليه فإن الفروق )4.82(اف معياري قدر بـ بانحر) 14.85(متوسطها الحسابي يقدر بـ 

تساوي " ت"، وكانت نتيجة اختبار )2.45(بين المجموعتين في المتوسط الحسابي يساوي 

  ).0.05(وهي دالة إحصائية عند مستوى الداللة ) 2.20(

 يبين -)3(أنظر الشكل رقم –    وتعزيزا لنتائج الجدول أعاله تم تدعيمه بمنحنى بياني 
 أنه توجد هناك فروق  المجموعتين وتدريجها بيانيا لتوضيح نقاط الفروق، ويتضح لناعالمات

، وقدر نموها %)41.18(بينهما لصالح المجموعة التجريبية وقدرت نسبة النمو المئوية لها بـ 

في التفكير العلمي، في حين تحصلت المجموعة الضابطة على نسبة %) 41.19(بنسبة مئوية 

لصالح المجموعة %) 5.84(، وقدرت نسبة الفروق بينهما بـ%)35.35(مئوية مقدرة بـ
  .التجريبية 

    ويالحظ أيضا أن المجموعتين تحصلتا على عالمات فوق متوسط درجات التفكير العلمي 

، وكان أفراد المجموعة التجريبية الذين تحصلوا على عالمات فوق المتوسط الحسابي )21(

من المجموعة الضابطة على عالمات فوق )  أفراد05(صل ، بينما تح) أفراد10(عددهم 
         .   المتوسط الحسابي لمقياس التفكير العلمي

  

  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :عرض وتحليل نتائج الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في التفكير العلمي* 

  

 والمتوسطات بين المجموعتين التجريبية والضابطة في قجدول الفرو) 15(جدول رقم 
  تفكير العلميال

 الداللة "ت " قيمة  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية البيانات اإلحصائية 
 40 40 عدد األفراد

  3.35  5.50  "ح"المتوسط 

  2.16  1.86  االنحراف المعياري

  

4.76 
دال عند جميع 

 المستويات

  

  :  نالحظ من خالل الجدول أعاله أنه

ية في التفكير العلمي بين المجموعتين التجريبية والضابطة  توجد فروق ذات داللة إحصائ- 
) 1.86(وانحراف معياري ) 5.50(حيث بلغ متوسط درجة التفكير العلمي للمجموعة التجريبية 

، )2.16(وانحراف معياري يساوي ) 3.35(في حين بلغ متوسط الحسابي للمجموعة الضابطة 
، وكانت نتيجة اختبار )2.15( الحسابي يساوي وعليه فإن الفرق بين المجموعتين في المتوسط

  ). 0.05 و0.01(وهي دالة إحصائية عند مستوى الداللة ) 4.76(المحسوبة تساوي " ت"

  

  : عرض وتحليل نتائج الفرضية الثانية-2     
تجريبية والمجموعة توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الذاكرة بين المجموعة ال «  

    »الضابطة

المتعلقة ( عرض وتحليل نتائج الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة لمقياس الذاكرة  *
  ).بالقياس القبلي

جدول الفروق بين متوسطات المجموعتين التجريبية والضابطة في درجات ) 16(جدول رقم 
  .الذاكرة الخاص بالقياس القبلي

 الداللة "ت " قيمة  لضابطةالمجموعة االمجموعة التجريبية البيانات اإلحصائية
 40 40 عدد األفراد
  106.75  107.98  المتوسط

  24  14.67  االنحراف المعياري

  

0.27 
  

 غير دالة

  :نالحظ من خالل الجدول أعاله ما يلي

    ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مقياس عمليات الذاكرة بين المجموعتين التجريبية 
القياس القبلي، حيث بلغ المتوسط الحسابي الخاص بالمجموعة والضابطة خالل مرحلة 

، في حين كان المتوسط الحسابي )14.67(بانحراف معياري قدر بـ ) 107.98(التجريبية 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعليه فإن الفروق ). 24(بانحراف معياري يساوي ) 106.75(للمجموعة الضابطة يقدر بـ 
، وكانت نتيجة )1.23(لحسابي يساوي بين المجموعتين التجريبية والضابطة في المتوسط ا

  .، وهي غير دالة إحصائية)0.27(المحسوبة تساوي " ت"اختبار 

 يبين عالمات -)4(أنظر الشكل رقم–   وتعزيزا لنتائج الجدول أعاله تم إدراج منحنى بياني 
نه ال ، حتى يتجلى لنا أالمجموعتين وتدريجها بيانيا لتوضيح نقاط االلتقاء بينها ونقاط الفروق

توجد هناك فروق بين المجموعتين، وقدرت النسبة المئوية التي تحصلت عليها المجموعة على 
، وقدر الفرق بين %)49.42(، بينما المجوعة الضابطة على نسبة %)49.98(هذا المقياس بـ

ويمكن أن نالحظ من خالل المنحنى . وهي لصالح المجموعة التجريبية%) 0.56(النسبتين بـ 
  أن عالمات قياس الذاكرة للمجموعتين شبهالبياني

 
      ).   108) = (107.36(متوازي بالنسبة لتوزيعهم من خالل قيمة المتوسط الحسابي المقدر بـ  

عرض وتحليل نتائج الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في الذاكرة والمتعلقة   * 
  .بالقياس البعدي

  

والمتوسطات بين المجموعتين التجريبية والضابطة في جدول الفروق ): 17(جدول رقم 
  .الذاكرة المتعلق بالقياس البعدي

 الداللة "ت " قيمة  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية البيانات اإلحصائية
 40 40 عدد األفراد

  113.07  123.55  "ح"المتوسط 

  16.97  38.08  االنحراف المعياري

  

1.59 
  

 دالـة 

  

  :ظ من الجدول أعاله ما يلي نالح

    أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في الذاكرة بين المجموعتين التجريبية والضابطة 
خالل مرحلة القياس البعدي وقد قدر المتوسط الحسابي لهذا المقياس بالنسبة للمجموعة 

ة المتوسط ، في حين كانت قيم)38.08(وبانحراف معياري مقدر بـ ) 123.55(التجريبية بـ 
، وعليه فإن )16.97(وانحراف معياري ) 113.07(الحسابي للمجموعة الضابطة تساوي 

" ت"، وبلغت قيمة اختبار )10.48(الفروق بين المجموعتين في المتوسط الحسابي يساوي 
  ).0.50(وهي دالة إحصائية عند مستوى ) 1.59(المحسوبة 

 يبين عالمات -)5(أنظر الشكل رقم –اني    وتعزيزا للجدول أعاله تم تدعيمه بمنحنى بي
أنه توجد المجموعتين وتدريجها بيانيا لتوضيح نقاط الفروق، ويتضح لنا من خالل هذا الشكل 

هناك فروق بين المجموعتين لصالح المجموعة التجريبية حيث قدرت النسبة المئوية لها بـ 
، %)52.34( مقدرة بـ، في حين تحصلت المجموعة الضابطة على نسبة مئوية%)57.19(

  .لصالح المجموعة التجريبية %) 4.85(وكان الفرق بين النسبتين يساوي 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :عرض وتحليل نتائج الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في الذاكرة  * 

 والمتوسطات بين المجموعتين التجريبية والضابطة في ق، جدول الفرو)18(جدول رقم 
  الذاكرة

 الداللة "ت " قمة  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية ائيةالبيانات اإلحص
 40 40 عدد األفراد

  6.32  5.50  "ح"المتوسط 

  4.28  3.76  االنحراف المعياري

  

12.97 
دال عند جميع 

 المستويات

  

  :  من خالل الجدول نالحظ ما يلي

التجريبية والضابطة، حيث      توجد فروق ذات داللة إحصائية في الذاكرة بين المجموعتين 
وانحرافها المعياري ) 18.02(بلغ متوسط درجات الذاكرة الخاص بالمجموعة التجريبية 

وانحرافها ) 6.32(، أما بالنسبة للمجموعة الضابطة فإن متوسطها الحساب هو )3.76(يساوي 
  ).4.28(المعياري يساوي 

عة الضابطة في المتوسط الحسابي     وعليه فإن الفرق بين المجموعة التجريبية والمجمو
وهي دالة إحصائيا عند مستوى ) 12.97(المحسوبة هي " ت"، ونتيجة اختبار )11.70(يساوي 
، وباستخدام النسبة المئوية فإن مقدار الفرق بين المجموعتين قد بلغ )0.01 و0.05(الداللة 

  . وهذا لصالح المجموعة التجريبية%) 4.29(

  :تائج الفرضية الثالثة عرض وتحليل ن-3      

توجد فروق ذات داللة إحصائية في األداء األكاديمي بين المجموعتين التجريبية  «      

    »الضابطة

عرض وتحليل نتائج الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في األداء األكاديمي      * 
  . المتعلقة بالقياس القبلي- مادة العلوم الطبيعية والحياة-

جدول الفروق بين متوسطات المجموعتين التجريبية والضابطة في درجات ) 19(دول رقم ج
  .الذاكرة الخاص بالقياس القبلي

 الداللة "ت " قيمة  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية البيانات اإلحصائية
 40 40 عدد األفراد
  10.36  8.61  المتوسط

  3.18  3.41  ياالنحراف المعيار

  

2.37- 
  

 غير دالـة

  

  :  نالحظ من خالل الجدول أعاله ما يلي



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    توجد فروق ذات داللة إحصائية في األداء األكاديمي بين المجموعتين التجريبية والضابطة 
) 8.61(القياس القبلي، حيث بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية أثناء القيام بعملية 
بانحراف ) 10.36(سط الحسابي للمجموعة الضابطة  بـ ، وقد المتو)3.41(بانحراف معياري 

  ). 3.18(معياري يساوي 

، وكانت نتيجة )1.75(      وبالتالي فإن الفرق بين المتوسط الحسابي للمجموعتين يساوي 
  .وهي غير دالة إحصائيا) -2.37(المحسوبة هي " ت " اختبار 

 الذي يبين -)6(أنظر الشكل رقم–بياني     وتعزيزا لنتائج الجدول أعاله تم تدعيمه بمنحنى 
 عالمات المجموعة التجريبية والضابطة وتدرجها بيانيا لتوضيح نقاط االلتقاء والفروق،

ويتضح لنا من خالل هذا الشكل، أن المنحنى البياني الخاص بالمجموعة الضابطة ذو قيم 
      .   مجموعة الضابطةمرتفعة مقارنة مع المجموعة التجريبية مما نتج عنه فروق لصالح ال

  

عرض وتحليل نتائج الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في األداء األكاديمي   * 
  .المتعلقة بالقياس البعدي

  

جدول الفروق والمتوسطات بين المجموعتين التجريبية والضابطة في ) 20(جدول رقم 
  .درجات األداء األكاديمي المتعلقة بالقياس البعدي

 الداللة "ت " قمة  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية بيانات اإلحصائيةال
 40 40 عدد األفراد

  11.05  10.63  "ح"المتوسط 

  2.98  2.9  االنحراف المعياري

  

0.64- 
  

 غير دالة

  

  :  من خالل الجدول أعاله نالحظ ما يلي

مي بين المجموعة التجريبية      ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في األداء األكادي
واالنحراف ) 10.63(والمجموعة الضابطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية 

) 11.05(، في حين أن المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة يساوي )2.9(المعياري يساوي 
  ).2.98(وانحرافها المعياري يساوي 

تجريبية والمجموعة الضابطة في المتوسط الحسابي     وبالتالي فإن الفرق بين المجموعة ال
  .وهي غير دالة إحصائيا) -0.64(المحسوبة هي " ت"، وكانت نتيجة اختبار )0.42(يساوي 

 حيث يبين -)7(أنظر الشكل رقم–    وتعزيزا لنتائج الجدول السابق تم تدعيمه بمنحنى بياني 
 يا لتوضيح نقاط االلتقاء والفروق،عالمات المجموعة التجريبية والضابطة وتدرجها بيان

  :ويتضح لنا من خالل الشكل أنه



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    توجد فروق بين المنحنيين وهذا لصالح المجموعة التجريبية حيث قدرت النسبة المئوية 
، بينما تحصلت المجموعة الضابطة على النسبة المئوية %)53.12(للمجموعة التجريبية بـ 

  %).55.25(المقدرة بـ 

  . وهذا لصالح المجموعة التجريبية%) 2.13(بين المجموعتين يساوي وهذا الفرق 

  

عرض وتحليل نتائج الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في األداء األكاديمي   * 
  ).مادة العلوم الطبيعية(

  

جدول الفروق والمتوسطات بين المجموعتين التجريبية والضابطة لألداء ): 21(جدول رقم 
  ياألكاديم

 الداللة "ت " قمة  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية البيانات اإلحصائية
 40 40 عدد األفراد

  0.81  1.97  "ح"المتوسط 

  0.73  0.75  االنحراف المعياري

  

7.00 
دال عند جميع 

 المستويات

  

  :  من خالل الجدول نالحظ ما يلي

كاديمي بين المجموعة التجريبية والمجموعة     توجد فروق ذات داللة إحصائية في األداء األ
وانحرافها ) 1.97(الضابطة، حيث بلغ متوسط دراجات األداء األكاديمي للمجموعة التجريبية 

) 0.81(، في حين بلغت قيمة المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة )0.75( المعياري يساوي 
  ).0.73(وانحرافها المعياري يساوي 

، وبلغت نتيجة )1.16( ق بين المتوسط الحسابي للمجموعتين يساوي     وعليه فإن الفر
  ).0.01 و 0.05( وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 7" (ت " اختبار     

والتي تمثل نسبة النمو %) 6.63(    وبلغ مقدار الفرق بين المجموعتين التجريبية والضابطة 
  .التي حققتها المجموعة التجريبية
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  مناقشة وتفسير النتائج: ثانيا
  :  مناقشة وتفسير نتائج الفرضية األولى-1     

  :نستنتج) 3- 2(والمنحى البياني رقم ) 15-14-13(  من خالل الجداول رقم 

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التفكير العلمي بين المجموعة التجريبية والمجموعة -
  . القبليالضابطة بعد إجراء عملية القياس

    حيث دلت النتائج على أن التفكير العلمي للمجموعتين متساو إلى حد ما، حيث قدرت نسبة 
التجريبية -، وبلغ الفرق بين المتوسطات الحسابية للمجموعتين %)0.28(االختالف بـ 

، وهي غير دالة ويتجلى لنا هذا التناسب )0.21" (ت"وقيمة اختبار ) 0.13 (-والضابطة
 ثم إن كلتا المجموعتين -)88(أنظر الصفحة –) 2(لعودة إلى المنحنى البياني رقم بوضوح با

وهي درجات ضعيفة مقارنة مع متوسط ) 12.08(لم يتجاوز متوسط درجات التفكير العلمي 
  .درجة) 42(من أصل ) 21(درجات المقياس والمقدرة بـ 

نهما خضوعهما إلى نفس     ويمكن تفسير هذا التقارب بإرجاعه إلى عدة أسباب من بي
" تخيل معي"األساليب التعليمية والمعتمدة بالدرجة األولى على الحفظ والتلقين واستخدام أسلوب 

في تعليم مادة العلوم الطبيعية والحياة في المرحلة الثانوية، إلى جاني افتقار البيئة التعليمية إلى 
 القدرات العقلية والمهارات خاصة مهارة الوسائل التعليمية، هذا ما ولد تشابها كبيرا أثر على

التحليل والتوليد، التكامل، والتقويم والتي تعتبر من المتطلبات األساسية في مجال دراسة العلوم 
   .الطبيعية

مع المجموعة التجريبية تمكنت ) التدريس بواسطة الحاسوب(عد إدراج المتغير المستقل ب    و
، في حين سجلت المجموعة %)41.19(حسن مقدرة بـ هذه األخيرة من تسجيل نسبة نمو وت

 –قبلي(وبحساب الفرق بين المجموعتين التجريبية والضابطة %) 35.35(الضابطة نسبة 
وهذا ما يبدو واضحا من خالل %) 6.12(، في مقياس التفكير العلمي مساو لـ )بعدي

  .، وهي لصالح المجموعة التجريبية)90(ص ) 3(المنحنى البياني رقم 

، )1980(في عام " Witson" "ويتسون"    ودعمت هذه النتائج ما توصلت إليه دراسة 
إلى وجود فروق ذات داللة » العالقة بين التفكير العلمي والتحصيل الدراسي«والموسومة 

  إحصائية بين مهارات التفكير العلمي والتحصيل الدراسي وهذا في ظل المتغير المستقل وهو 

سنة " زيتون الزغبي"ية كمادة أساسية أو فرعية وباالطالع أيضا على دراسة مادة العلوم الطبيع
أثر استخدام أسلوب المخبر على تنمية التفكير العلمي لدى طلبة الصف " والمعنونة بـ 1986

، والتي توصل من خاللها إلى وجود فروق دالة "الثاني من التعليم الثانوي علمي في األردن
  .ن الضابطة والتجريبية، وهذا لصالح األخيرةإحصائيا بين المجموعتي

والمقدمة في المؤتمر الدولي العاشر لتكنولوجيا " Parker" "باركر"     وجاءت دراسة 
إلى أن استخدام الحاسوب في " 1999باريس سنة "المعلومات وإعداد المعلم المنعقد في 

وير البيئة التعليمية، وعليه فإن التعليم له فعالية في تحسين وتنمية مهارات تفكير الطالب وتط
تحسين التفكير العلمي وتنمية مهاراته يتطلب بالضرورة استخدام الوسائل التعليمية، وكلما 
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كانت الوسيلة متقنة التصميم ومطبقة لمبادئ التعليم ومتماشية وتطور العصر حققت ذلك وهذا 
ة كتجربة رائدة في مجال ما اتضح بعد استخدام الحاسوب في تدريس مادة العلوم الطبيعي

الدافعية، التغذية الراجعة (التعليم الثانوي والتي أدت إلى تحقيق مبادئ التعلم وفي مقدمتها 
وكذا تحقيق أسس التعليم المبرمج ومنها توفير التعلم ) واالنتقال من المحسوس إلى المجرد

تالميذ منهجية التفكير المناسب لقدرات الطلبة وسرعتهم واستجاباتهم مما أدى إلى إكساب ال
  .العلمي التي تتماشى واألهداف التربوية لمادة العلوم الطبيعية

    وبالتالي فقد تحققت الفرضية األولى؛ أي أن استخدام الحاسوب يحسن التفكير العلمي 
  .    لتالميذ السنة الثالثة علوم الطبيعة والحياة

   :  مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الثانية-2     

، )5-4(والنسب المئوية والمنحنى البياني رقم ) 18- 17 -16(   من خالل الجداول رقم 
  :نستنتج ما يلي

 ال توجد فروق دالة إحصائيا في عملية الذاكرة بين المجموعة التجريبية والمجموعة -
  .الضابطة بعد إجراء عملية القياس القبلي

جموعتين متساو إلى حد بعيد ولم يتجاوز     حيث دلت النتائج على أن مستوى الذاكرة للم
أنظر –) 04(ويتبين هذا جليا عند مالحظة المنحنى البياني رقم %) 0.56(الفرق بينهما 

، هذا ما )1.23( وقد بلغت قيمة الفرق بين المتوسطات الحسابية للمجموعتين - )93(الصفحة 
ذاكرة سواء المتعلقـة يدل على أن هناك تقاربا بين المجموعـتين في مستوى عمليـات ال

بالحفـظ والتخزين واالسترجاع والذي قد يعود إلى استعمال نفس االستراتيجـيات في معالجة 
" إتكنسون"و" شيفرن"المعلومات والتي تتأثر بدورها بطرقة التدريس، واعتمادا على دراسات 

بر من المكونات والتي تقوم على اعتبار أن الذاكرة قصيرة المدى والذاكرة طويلة المدى تعت
 والذي 1985عام " كلوز مير"األساسية لنظم تجهيز المعلومات وبناءا على التفسير الذي قدمه 

يوضح فيه العمليات العقلية المعرفية لتجهيز المعلومات وعلى أساسه يتوضع الميكانيزم 
ردة إلى اإلدراكي بين المسجالت الحسية والذاكرة قصيرة المدى، فكلما كانت المعلومات الوا

المسجالت الحسية منظمة ومرتبة ومخاطبة لعدة حواس كلما ساعد االنتقاء واالستدالل والتمييز 
التي ستؤثر بطرقة مباشرة في مستوى معالجة المعلومات الذي يتم في الذاكرة قصيرة المدى، 

ة ضبط إن عملي. حيث يتم تحليلها وتنظيمها والحكم عليها ثم تتحول إلى الذاكرة طويلة المدى
تمكن من ترتيب وتنظيم عملية التدريس بما " سيجلر"ومعرفة عملية تجهيز المعلومات كما يرى 

يتفق مع تتابع المعلومات وضوابط معالجتها، باإلضافة أنها تحدد متى يواجه الطالب صعوبة 
ما وما هي طبيعة هذه الصعوبة وعلى هذا األساس فإن الحاسوب يساهم في تحسين مستوى 

التالميذ في مادة العلوم الطبيعية والحياة، ناقلة التلميذ من الحفظ على ظهر قلب إلى الفهم ذاكرة 
القائم على االستيعاب، اإلدراك والتفسير ألنه يقدم مواضيع نظام تكنولوجيا الوسائط المتعددة، 

ية في مما سيساهم في تنمية الذاكرة الصورية السمعية على حد السواء ومحققا لألهداف التعليم
 .تدريس مادة العلوم الطبيعية والحياة

وهذا ما تحقق مع المجموعة التجريبية حيث تم التوصل إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 
 وبذلك%) 4.29(لصالح هذه المجموعة، وقدر الفرق بين المجموعتين بنسبة 

  .        تحققت فرضية البحث الثاني
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  :ية الثالثة مناقشة وتفسير نتائج الفرض-3     

، )07-06(والنسبة المئوية والمنحنى البياني رقم ) 21-20-19(   من خالل الجداول رقم 
  : نستنتج    ما يلي

بين المجموعتين ) مادة العلوم الطبيعية( توجد فروق ذات داللة إحصائية في األداء األكاديمي -
ى أن األداء األكاديمي التجريبية والضابطة بعد إجراء قياس قبلي حيث دلت النتائج عل

، ويتبين هذا الفرق بوضوح من %)08.76(للمجموعتين متفاوت وهذا بنسبة مئوية تقدر بـ 
 وبلغ الفرق بين المتوسطين -)98(أنظر للصفحة –) 06(خالل مالحظة المنحنى البياني رقم 

  .وهذا لصالح المجموعة الضابطة) 1.75(الحسابيين للمجموعتين 

والتي ال ) التغيرات الفردية الشخصية(ذا القياس إلى المتغيرات المعينة     ويمكن إرجاع ه
يمكن التحكم فيها تجريبيا وتشمل كل مستوى ذكاء وطموح التلميذ والمستوى االقتصادي 

في سنة " Brayan"والثقافي واالجتماعي ألسرته الذي أكدته عدة دراسات من بينها دراسة 
على أن الظروف المعيشية تأتي في " Nska" "نسكاماري كاكز "، وأثبتت دراسة 1986

المرتبة الثانية بعد العمليات العقلية في تأثيرها على التحصيل الدراسي والذي يتوقف على ما 
 والمؤكد على أهمية العامل االقتصادي في المجال 1994سنة " اليونسكو"توصلت إليه دراسة 

  .الدراسي

  :نستنتج أنه) 20 (  ومن خالل مالحظة نتائج الجدول رقم

    ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابط في األداء 
 وهذا بعد إجراء عملية القياس البعدي وبلغ الفرق -في مادة العلوم الطبيعية والحياة-األكاديمي 

هي غير دالة و) 0.64(هي " ت"وكانت اختبار ) 0.42(بين المتوسطين الحسابيين للمجموعتين 
في %) 3.44(إحصائيا وبحساب الفرق بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة بلغ 

وهي نسبة ) 10.07(حين وجد الفرق بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية يساوي 
نمو تفوق ما حققته نظيرتها المجموعة الضابطة وكان الفرق بين المجموعتين التجريبية 

–) 21(لصالح المجموعة التجريبية وبالعودة إلى الجدول رقم %) 6.63(ابطة يساويوالض
وهي دالة إحصائيا وبالنظر إلى المنحنى ) 7(تساوي " ت" نجد أن قيمة –)101(أنظر الصفحة 

 وتدعم هذه النتائج بما توصلت إليه ، ويتضح لنا هذا الفرق-)100( أنظر الصفحة –) 7(رقم 
 ودراسة 1972عام " Vinsonhaler and Pass"  "باس"و" نهالرفينسو"دراسة كل من 

 Klik et" "كليك"و" كليك" وكذا دراسة الباحثان 1975وآخرون عام " Edward" "إدوارد"
Klik " 2001سنة " هيدموس"، وأخيرا دراسة 1985عام" Hidmoss "شانج"و" "Chang " في
استخدام الحاسوب في التدريس  إلى وجود فروق في تحصيل الطلبة ترجع إلى 2002سنة 

  .وهذا لصالح المجموعة التجريبية

 أي أن استخدام الحاسوب في تعليم مادة العلوم الطبيعية له أثر هدف الدراسةوبالتالي فقد تحقق 
خاصة لتالميذ السنة الثالثة شعبة (كبير في تحسين األداء األكاديمي لتالميذ األقسام النهائية 

  ).  اةالعلوم الطبيعة والحي
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  :االستنتاج العام  

    بعد تحليل ومناقشة وتفسير فرضيات الدراسة التي يدور فحواها حول اثر إستخدام 
التفكير العلمي -الحاسوب في تعليم مادة العلوم الطبيعية وتحسين بعض العمليات المعرفية 

 علوم الطبيعة والحياة، وعليه تم التوصل إلى  واألداء األكاديمي لتالميذ السنة الثالثة- والذاكرة
  :النتائج التالية

توجد فروق ذات داللة إحصائية في التفكير العلمي بين المجموعتين الضابطة  -

  .المجموعة التجريبيةوالتجريبية لصالح 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الذاكرة بين المجموعتين الضابطة  -

 .موعة التجريبيةوالتجريبية، لصالح المج

توجد فروق ذات داللة إحصائية في األداء األكاديمي بين المجموعتين التجريبية و  -

 .الضابطة، لصالح المجموعة التجريبية
    وقد تم تفسير هذه النتائج اعتمادا على المتوسطات الحسابية مدعمة بالنسب المئوية 

  .عتينوالمنحنيات البيانية للتوضيح والتدقيق لكلتا المجمو

     فما يمكن قوله عن القياس القبلي للمجموعتين التجريبية والضابطة في كل من التفكير 
العلمي والذاكرة أنهما سجلوا درجات دون متوسط درجات المقياسين وسجلت المجموعة 

، في حين كان بالنسبة للمجموعة )10.36(الضابطة في األداء األكاديمي متوسط حسابي قدره 
، مما يدل عموما بأنه يوجد هناك تقارب بين المجموعتين )8.61(دون المتوسط التجريبية 

يعود إلى ضعف مهارات التفكير العلمي، وفي مقدمتها عملية تجميع المعلومات واختيار البدائل 
  .الممكنة للوصول إلى النتيجة ثم التعميم

يل تحسن ملحوظ لصالح      وبعد إدراج المتغير المستقل مع المجموعة التجريبية، تم تسج
، وفي الذاكرة %)6.12(المجموعة التجريبية حيث قدرت نسبة التحسن في التفكير العلمي بـ 

  %).6.36(، وأخيرا نمو في األداء األكاديمي بنسبة )4.29(بـ

      وخالصة القول بأن التفسير األساسي لهذا االختالف بين القياس القبلي والبعدي يمكن 
خدام الحاسوب في تعليم مادة العلوم الطبيعية، هذا بخالف الطرق التقليدية إرجاعه إلى است

القائمة على التلقين وغياب أسلوب تنمية التفكير العلمي، وهذا إلى جانب عدم إلمام األساتذة 
  .     باستراتيجيات هذه التنمية إلى جانب غياب الوسائل التعليمية في تعليم هذه المادة
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  :الخاتمـة               
 بالبحث متناوال ، وسم موضوع هذه الدراسة حول إستخدام الحاسوب في التعليم  

الذاآرة وانعكاسها على  التفكير العلمي،  مدى مساهمته في تحسين آل من،والتنقيب
لتالميذ السنة الثالثة ثانوي علوم الطبيعة ) علوم الطبيعة آنموذجال(األداء األآاديمي 
 أنه توجد فروق دهاامف تم التوصل إلى نتيجة دام المنهج التجريبي، ولقوالحياة باستخد

دالة إحصائيا بين المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح هذه األخيرة وبالرغم من 
أن النتائج المتوصل إليها استغرقت مدة قصيرة، أحدثت خاللها تحسنا في آل من 

 ،الن إحداث تنمية حقيقية يتطلب مدة أطول؛التفكير العلمي، الذاآرة واألداء األآاديمي
 تقليدية المستخدمة في تدريس هذهالطرائق الوفي ظل النتيجة السابقة يمكن اإلقرار بأن 

المأل ( مرسبة ألسلوب الحفظ واالسترجاع اآلني المادة ال تحقق األهداف التربوية،
عليم العلوم ، في حين مكن الحاسوب بما احتواه من تقنيات وبرنامج ت)واإلفراغ

 هذا ،الطبيعية الذي صمم وفقا لألسس التقنية التربوية إلنتاج وتصميم الوسائل التعليمية
 مكن في ،ما يمهد إلى إثراء البيئة التعليمية سواء على المستوى اإلداري أو الطالبي

مال تطلعات آلالنهاية من تحقيق نتائج مشجعة باعثة على تعميم استخدامه وحاملة 
 مرآزة على تعلم آل فرد ،مسايرة للغة العصر للتحرر من العراقيل المختلفة وذالتالمي

  . ومانحة فرص النجاح للجميع،بدال من تعليم جماعة القسم
ليه من إوفي ضوء ما تم حصده من معلومات في الجانب النظري وما توصل      

 ما أنتجته  استخدام الحاسوب آآخر:نتائج في الجانب التطبيقي يمكن التصريح بأن
لى جانب شبكة المعلومات العالمية سيوفر بيئة جديدة ومتجددة بشكل دائم إتكنولوجيا ال

 وصوال إلى تحقيق ،ير دافعية المتعلمين للمشارآة الفعالةث تست،في التعليم والتعلم
كل من التفكير العلمي، الناقد واإلبداعي جاعال من لمعايير الجودة واإلتقان المتميز 

إن . ل الدراسي بالمدرسة عالما صغيرامن الفصبأسره فصال دراسيا آبيرا، والم الع
 وأماآن التعلم ،ع أشكال التعليميالتعمق في توظيف تقنية المعلومات سيؤدي على تنو

     . وهذا من خالل الشبكات المتخصصة والبريد االلكتروني
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  : اقتراحات وتوصيات

النتائج المتوصل إليها في هذه الدراسة وحداثة وتناول هذا الموضوع     بناءا على 
 استوجب تقديم جملة من االقتراحات ،وآذا أهميته في الساحة التربوية والتعليمية

  :والتوصيات التالية
 ، التشجيع على إجراء وتدعيم دراسات حول إستخدام الحاسوب في التدريس -1

  .ة المختلفةوأثره على العمليات المعرفية العقلي
 تجاوز مفهوم المدرسي الضيق باالعتماد الكلي على االنفتاح والتواصل مع  -2

 .العالم
 إصالح المنظومات التربوية لتتماشى وتتساير واالنفجار التكنولوجي  -3

والمعرفي والقضاء على الذهنيات المتحجرة، فمدارسنا اليوم لن تستطيع بما تحتويه 
 .اآبة الفكر العولمي والحضارة الرقميةمن وسائل ومناهج وذهنيات من مو

 إدراج الحاسوب آمادة دراسية في المراحل األساسية وإدراجه آوسيلة تعليمية  -4
 .ال بد منهأمر  ،في المراحل الثانوية

 . توظيف مختصين في اإلعالم اآللي والقضاء على أنصاف المعلمين -5
 . نظرية رفع لواء التعليم المبرمج الذاتي آواقع مطبق ال دساتير -6
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  .الجزائر-  جامعة باتنة-رسالة ماجستير غير منشورة– التكوين المهني

اسي للتالميذ ، أثر استخدام التغذية الراجعة على التحصيل الدر)2004/2005( مشطر حسين -

  . الجزائر- جامعة باتنة- ماجستير غير منشورة– ذوي صعوبات التعلم األكاديمية

 
 
 
 
 
 

       
  


