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شكر وعرفان

عمى جزيل فضمو وتتابع  وآخراً  هلل الحمد والشكر كما ينبغي لجالل وجيو وعظيم سمطانو أحمده أولً 
نعمو أن وفقني إلى إنجاز ىذا العمل، وأتوجو بخالص الشكر وعظيم المتنان لمدكتورة الفاضمة إيناس 

ومنحي  ناصر عمى إشرافيا عمى ىذه الدراسة ومؤازرتي في اتماميا من خالل تقديم النصح واإلرشاد
   المزيد من التقدم والتوفيق.الكثير من وقتيا وجيدىا، ادعو اهلل ان يجزييا كل الخير و 

جامعتي عمى احتضانيا لي منذ البكالوريوس حتى حصولي عمى شيادة  يطيب لي أن أشكركما و 
لمييئة التدريسية لمدراسات العميا في كمية العموم  أتوجو بالشكر الجزيل والثناء الحسنالماجستير، و 

رشاد، ولم يبخموا عم ألىل الفضل ووفاءً  عرفاناً التربوية في جامعة القدس  ى ما قدموه لي من نصح وا 
عمي بعمميم وخبرتيم القيمة، كما و أتقدم بالشكر والتقدير ألعضاء لجنة المناقشة الكرام عمى تفضميم 

 بمناقشة ىذه الدراسة.

وأشكر المرحوم الدكتور عائد صالح الدين  أعضاء لجنة تحكيم أدوات الدراسة، ولزاما عمي أن أشكر
عمى ما قدمو من مساعدة سائمة المولى أن يكون في ميزان حسناتو، وأتقدم بالشكر والعرفان لألستاذ 

ضواحي القدس وكل من قدم المساعدة من مكتب المديرية ومدراء  -أيوب عميان مدير التربية والتعميم
 فييا. ومعممي المدارس التي تم تطبيق الدراسة

لكل شخص قدم لي يد العون وساندني إلتمام ىذا العمل، وجزى اهلل الجميع خيرًا في  أدين بالشكرو 
الدنيا واآلخرة.

الباحثة
هدى نبيل سميم العريان



ت

الممخص

عمى الدمج بين إستراتيجيتي الصف  مقترح قائم برنامج تعميمي فاعميةتقصي ىدفت الدراسة إلى 
لدى طمبة الصف  وتنمية الميارات التكنولوجية المقموب والعصف الذىني اإللكتروني في التحصيل

مديرية تربية ، تكون مجتمع الدراسة من جميع طمبة الصف الثامن األساسي في الثامن األساسي
وتم تطبيق  ( طالبًا وطالبة،1262والبالغ عددىم ) 2012/2012ضواحي القدس لمعام الدراسي 

ذكور مسقط  ومدرسة . الدراسة عمى عينة من طمبة الصف الثامن في مدرسة بنات العيزرية الثانوية
طالبا وطالبة موزعين عمى مجموعتين )تجريبية وضابطة(  112، وتكونت عينة الدراسة من الثانوية
وأعدت الباحثة اختبارًا تحصيميًا وبطاقة مالحظة   .في كل مجموعة طالباً  (21( طالبة و)32)بواقع 

 دواتمن صدق األالتأكد وتم ، من كتاب التكنولوجيا لمصف الثامنوحدة تدريس لمميارات التكنولوجية ل
 لستخدامو في تطبيق البرنامج التعميمي المقترح. لموحدة باإلضافة إلعداد دليل معمم  .وثباتيا

من وضابطة(  تجريبية) مجموعتين تضمو التجريبي بالتصميم شبو التجريبي،  اعتمدت الدراسة المنيج
ناث( عمى الدمج  المقترح القائمبالبرنامج المجموعة التجريبية  درستإذ  لكل مجموعة، شعبين )ذكور وا 
ابطة بالطريقة والمجموعة الض لكتروني،العصف الذىني اإلو  المقموب الصفبين إستراتيجيتي 

الفروق ( لقياس ANCOVA) التغاير )التباين المصاحب(   ، وتم تحميل البيانات باستخداماإلعتيادية
وجود  والضابطة.  وقد أظيرت النتائجالميارات التكنولوجية بين المجموعتين التجريبية و في التحصيل 

، وعدم ، ولصالح المجموعة التجريبيةتعزى لطريقة التدريس الطمبةتحصيل دالة إحصائيًا في فروق 
كما   لمجنس والتفاعل بين الجنس والطريقة. طمبة تعزىالتحصيل وجود فروق دالة إحصائيًا في 

تعزى  في بطاقة المالحظةطمبة مل التكنولوجية المياراتأظيرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا في 
الح تعزى لمجنس لصالميارات التكنولوجية في  ، ولصالح البرنامج المقترح ووجود فروقلطريقة التدريس

، ولصالح تعزى لمتفاعل بين الجنس والطريقةالميارات التكنولوجية وكذلك وجود فروق في  ،الذكور
أوصت الدراسة التي توصمت ليا نتائج ال وفي ضوء . البرنامج المقترحالذكور الذين درسوا باستخدام 

الباحثة بضرورة إجراء المزيد من الدراسات التي تتناول أثر استخدام كل من الصف المقموب والعصف 
  الذىني اإللكتروني في متغيرات مختمفة.
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The Effectivness of Mixed Educational Program based on Flipped 

Classroom and Electronic Brainstorming Strategy on Achieving and 

Improving Technological Skills Among The Eighth Grade Students. 

Prepared by: Huda Nabeel Saleem Aryan. 

Supervisor: Dr. Enas Naser. 

Abstract: 

This Study aimed to investigate the effectivness of mixed educational program based 

on flipped classroom and electronic brainstorming strategy on eighth grade students 

achieving and improving their technological skills.  This study was applied on a 

sample of eighth grade students at Jerusalem suburbs schools, in the academic year 

2015- 2016.  The sample consisted of (112) students distributed into two groups 

(expermental & control), each one has (35) female and (21) male.  The researcher 

prepared an achievement test and a noting card, and she also prepared teacher's guide. 

Validity and reliability tests were applied on the study tools.  

The study applied the experimental approach with the Quasi-experimental design was 

applied in this study, in which the experimental group studied using the suggested 

educational program, while the control group studied using the traditional way.  The 

data was analyzed using Covariance analysis accompanying (ANCOVA) to measure 

the individual differences of achievement and performance in technological skills.  

The study showed that there were statistical significant differences in student 

achievement due to the teaching method in favor of the experimental group, and there 

were no statistical significant differences in student achievement due to gender and 

interaction between gender and the method.  The results also showed there wewre 

statisticall significant differences in the performance of students in the technological 

skills due to the teaching method in favor of the suggested program, and that therer 

were differences in performance due to gender in favor of male and differences in 

performance due to the interaction between gender and method, in favor of males who 

have studied with the educational program.  According to the results, the researcher 

recommended the necessity of holding more studies concentrate on using flipped 

classroom and electronic brainstorming on  different grade level, objects and variables. 
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  :الفصل األول
______________________________________________________

 مشكمة الدراسة وأىميتيا

المقدمة 1.1

كبيرا الستخداـ التقنيات الحديثة في كؿ  نتشاراكاعا ىائال في التطكر التكنكلكجي يشيد العالـ تسار 
مقكمات الحياة كمما ال يخفى عمينا ىك اىتماـ  أىـالتقنيات الحديثة مف  أصبحتمجاالت الحياة حيث 

التطكرات  .  كما أفالجيؿ الصغير بالتكنكلكجيا كانيماكيـ في مجاراتيا  بكؿ ما ىك جديد كحديث
تمثؿ   التكنكلكجية المتسارعة التي أتاحت لمفئات العمرية المختمفة سيالن مف المعارؼ كالمعمكمات،

 بالتقنياتستغالؿ اىتماـ المتعمميف ال الحاجة كتبرز  .كالعالـ ماـ المنظكمة التربكية في المنطقةتحديان أ
 المتعمميفف ذلؾ أل لكتركنيساليب التعميـ اإلأستخداـ العميـ ك تطكيع التكنكلكجيا في خدمة التلالحديثة ك 

كقد  ،فتراضيلـ اإللدييـ القدرة كالشغؼ لمحصكؿ عمى مصادر التعمـ مف خالؿ الشبكة العنكبكتية كالعا
عدـ اقتصارىا عمى حدكد  ثراء المناىج كإقد يساعد في  اذلؾ مم إلىبعضيـ قد سبؽ معمميو  يككف

نماالمقرر فحسب  بو عمى ر كتد حدثةالمعارؼ لو بصكرة شيقة كمست ـماـ كؿ متعمـ كتقدأفؽ فتح األت كا 
ك يمكف مف خالليا التغمب عمى معيقات التعمـ  كحدهميارات يصعب تحقيقيا مف خالؿ المقرر 
 . (2009)نايؼ،  المعاىد كالجامعاتك  لممدارسالتقميدم كالمقيد بالصؼ كالحدكد الجغرافية 

مع النظريات  ف استخداـ التكنكلكجيا جاء منسجمان أ(  2008)  كالعاني كالقادرم يالرصاع كيفيد
مثؿ النظرية البنائية التي ساعدت عمى كضع نماذج كاستراتيجيات تعميمية تعممية  التربكية الحديثة،

فرصا لمتعمـ كما تكفر ىذه النماذج لمطالب  ،نفيذ األدكار المنكطة بو بفاعميةتساعد المدرس عمى ت
ماذج البنائية ليو كىذه النئيسية تككؿ إاتية مف خالؿ أدكار ر ندماج الحقيقي كالمسؤكلية الذالنشط، كاإل

 الحديثة في ىذا المضمار. تنسجـ مع التكجيات

يقمؿ كيقمؿ مف الكقت الالـز لمتدريب كما  درجة كبيرة إلىيزيد مف فعالية التعمـ  لكتركنيفالتعمـ اإل
ماـ ألكتركني كالخيارات الكاسعة كلعؿ ما يظير جميا التنكع الكبير في بيئات التعمـ اإل ،تكمفة التدريب
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غير  منظمةستراتيجيات إكأف تكظؼ لكتركني كلكف مف الميـ عند استخداـ التعميـ اإل ،المتعمميف
التربكية المنشكدة  كتحديد األىداؼ ،خطكات كاضحة المعالـ كمنسقة بشكؿ مسبؽ ذات ،ةعشكائي

الحديثة التي تعتمد اإلستراتيجيات كمف   .محددة إستراتيجية  أكخالؿ برنامج  كالسعي كراء تحقيقيا
، كالتعيينات  اإللكتركنيكالتعميـ المبرمج  ةلكتركنيااللعاب األ إستراتيجية عمى التقنيات في التعميـ ) 

المقمكب  ك الصؼ ،لكتركنيكالعصؼ الذىني اإل ،كالرحالت المعرفية عبر اإلنترنتة ، لكتركنياإل
كنكع  )lassroomClipped F)المعككس  أكالمقمكب  إستراتيجية الصؼ كلقد ظيرت كغيرىا الكثير(

 لكتركنيبالتعميـ اإل عتياديةاال األنشطةالتعميـ المدمج حديثا يمزج بيف ثناياه تطبيؽ  أنكاعمف 
(Rasmussen, 2003) . 

 
المقمكب يحؿ  الصؼاستراتيجيات التدريس الفعاؿ أف  كتاب( في 2015) مطاكعك  خميفةالضح كأك  كما

عمى أساس قمب العممية التعميمية، حيث يتمقى  الكثير مف مشاكؿ التعميـ التقميدم بحيث تقكـ فكرتو
المتعمـ بتطبيؽ ، كيقكـ المعمـ مف قبؿ المجيزة مسبقا المفاىيـ الجديدة لمدرس في المنزؿ المتعمـ
أف يحؿ مف  المدرسة بدالن  كحؿ التماريف كالتكاصؿ مع زمالئو ضمف تكجييات المعمـ في األنشطة
غيرىا مف الكسائط  أك مقطع فيديككيتـ تقديـ المعرفة عمى شكؿ  في البيت، كالكاجبات البيتية التماريف
شبكات التكاصؿ  أك ةلكتركنياإل مكاقعال، كمشاركتو ليـ في إحدل دقيقة  2-11مدتو ما بيفالمتعددة 
 لمدرس المتطمبات المفاىيمية الالزمة إلى ستراتيجيةاإلباستخداـ ىذه  المتعمـ يصؿحيث   .االجتماعي

جيزة الحاسكبية األ أكمثؿ اليكاتؼ الذكية  المتكفرة لديو التقنيات الحديثة مف خالؿالجديد في المنزؿ 
إعادة مقطع الفيديك عدة مرات، ليتمكف مف استيعاب المفاىيـ الجديدة، كما  المتعمـ فيستطيع ،المحمكلة

 أسمكبفيحصؿ عمى المعرفة ضمف قدراتو الفردية ب . تـ استيعابو ماز ك اقطع لتجيمكنو تسريع الم
 إلكتركنياختبار تقكيـ المتعمـ باستخداـ  كما يمكف لممعمميف  .الرتابةالممؿ ك  خاؿ مف مشكؽ

(Electronic-Quiz)  يساعد المعمـ في لمتأكد مف تككيف المعرفة المطمكبة في البنية المعرفية  لو ك
 .ي استيعابيـ كلمستكل فيميـف  عمى نقاط الضعؼ كالقكةالتعرؼ 

 
مصادر التعمـ في أم  إلىيسمح لممتعمـ بالكصكؿ  أنو المعككس أكالمقمكب  كلعؿ ما يميز الصؼ

زماف كفي أم مكاف كفي أم مكضكع باستخداـ التقنيات المتاحة بعيدا عف الضغط الزمني في الصؼ 
عمـ كفؽ احتياجاتو كنمط التعمـ المناسب لو كيكظؼ التقنية المدرسي كيجعؿ منو متعمـ إيجابي يت

كاستخداـ ىذه   تعميـ يتناسب مع متطمبات العصر الحالي. كفي النتيجة الحصكؿ عمىالحديثة بذكاء 
ثراء المناقشات كتعزيز التعمـ   .الكافي لتقكيـ تعمـ المتعمميفتيح لممعمـ الكقت ي ستراتيجيةاإل كا 

االجتماعي كتنمية بعض الميارات مف ضمنيا حؿ المشكالت كميارات التفكير كالميارات التكنكلكجية 
ستخداـ الصفية التي قد تككف ضمف قالب تقميدم، كلكف يمكف التكجو ال األنشطةمف خالؿ 



3

استخداـ التكنكلكجيا كتتكافؽ في الصؼ المقمكب داخؿ الصؼ بحيث تجارييا ستراتيجيات تدعـ عمؿ إ
العصؼ إستراتيجية المناسبة ليذا الدكر اإلستراتيجيات مع النظريات الحديثة في التعميـ كلعؿ مف 

 .(2015، الكحيمي) (electronic brainstorming) لكتركنيالذىني اإل

قدح الذىف  مف أجؿ لكتركنيالعصؼ الذىني اإل إستراتيجية استخداـ  إلى( 2008كيشير عزمي )
غيره مف كسائؿ االتصاؿ عبر  أك لكتركنيمثؿ البريد اإل إلكتركنيفكار في قالب كاستمطار األ

 المتعمميف تساعد التي المناسبة الطرؽ مف يعتبر الذىني العصؼ أف (2007كأكد مصفى )  .اإلنترنت
 عمى تشجعيـ مما الصفية الغرفة داخؿ كفاعمية نشاطا كتزيدىـ اإلبداعية، الميارات تنمية عمى

يتمثؿ التعديؿ البسيط الذم طرأ كما ك   .نقدال القمؽ مف بدكف كتنمية اإلبداع لدييـ ك أفكارىـ استمطار
 اإلنترنت تتـ عبر أصبحت في أف ىذه العممية لكتركنيفي العصؼ الذىني اإل سمكب عمى األ
أك مكاقع  مثؿ ميكركسكفت ماسنجر، المنتديات التعميمية أكالمحادثة  أكأحد مكاقع التكاصؿ باستخداـ 

قارنت دراسة حديثة بيف كؿ مف ىذيف بحيث  . فيسبكؾ كتكيتر كغيرىامثؿ جتماعي التكاصؿ اإل
ىك الذم يتفكؽ في إنتاج األفكار غير المكررة  لكتركنييف، ككجدت أف العصؼ الذىني اإلسمكباأل

 (.,Michinov 2102) ميخينكؼ

. التقميدميحؿ بعض مشكالت العصؼ الذىني  لكتركنيالذىني اإلعمى ذلؾ أف العصؼ كزيادة 
يتكقؼ اآلخريف حتى  اإلنترنت، ليس عمى كؿ فرد انتظارفعندما يتـ العصؼ الذىني عمى شبكة 

السبب كراء اعتبار الناس،  يكضح ذلؾكربما   .كف أقؿ شعكرنا بالقمؽ مف التقييـعف الكالـ، كيك زمالءه
(Dennis, et al, 2005) تجربةن ُمرضية لكتركنيلذىني اإلفيما كرد عنيـ، لمعصؼ ا

يمكف اف تستخدـ في تطبيؽ التعميـ  لكتركنيمنصات عالمية تتبنى التعميـ اإل مؤخراكقد انتشرت 
تي استخدمت في البداية في ركاجا كقبكال كال أكثر االجتماعيقع التكاصؿ صبحت مكاأكقد المقمكب 
 ,Facebook) قعاالتعميمي كمف ىذه المك  بنيا دعمت الجانأال إالمية فكار الشخصية كاإلعنشر األ

Google + , Edmodo,  Schology) التي يمكف استخداميا في جمسات  كغيرىا مف المكاقع
مجانية لنشر المصادر التعميمية كربما مف  التي تتميز بتقديميا مساحة لكتركنيعصؼ الذىني اإلال

لممتعمميف كالمعمميف يضا التقبؿ االجتماعي ليا في الكسط العربي كسيكلة استخداميا بالنسبة أميزاتيا 
 .(2015)عبد السميع،  عمى حد سكاء

 التخمي مف اآلفمجاؿ  أم ستطيعي ال كالتي القطاعات مف كثير لنمك خصبة ان أرض التكنكلكجيا تعتبرك 
كتظير معيا كمكاكبتيا،  التغيرعمى قطاع التعميـ  لزامان  يككف المستمر تغيرىا كمع ،كجكدىا عف
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 كممارسة الحياة، لمكاجية كالميارات المعارؼ مف قدر بأكبر يتسمح جيؿ إعداد عمى العمؿضركرة 
 كيتداخؿ األخرل المناىج مكاد مع يتكامؿ التكنكلكجيا منياجكما أف  .المجتمع خدمة في بإيجابية دكره
 كاآلالت كالصناعة كاليندسة:  الفنية كالميارات المختمفة العممية التطبيقات مف كؿ  مع كيتقاطع معيا
 إطالعالمناىج عمى عدة أىداؼ مف أىميا  كيتكجب أف تركز .  كغيرىا كالحاسكب كالزراعة كالبيئة
 بعض تطبيؽ بفضؿ ابتكارىا تـ التي التقنية كاألدكات اآلالت مف العممية المنجزات عمى المتعمـ
 الميداني العمؿ مكاد عمى المتعمـ تعرؼ كذلؾ العمـ، فركع مختمؼ في المكتسبة كالمعارؼ المبادئ
 الفكرية لألبعاد ستجابة، كاالالمستقبؿ لمينة األفضؿ االختيار مف تمكينو أجؿ مف كقكاعده كأدكاتو

رؼ ، كمف خالؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ يتـ إكساب المتعمـ ما يعكاالجتماعية كالكطنية كاإلنسانية
 (.2002مسمـ،  ( بالميارات التكنكلكجية

 الدراسي، بالتحصيؿ النفس كعمـ التربية ميداف في ف( إلى اىتماـ المختصي 2016)  كتشير الجاللي 
 مف التعميمية المؤسسة في يحدث عما ناتج فيك الدراسية، الطالب حياة في كبيرة أىمية مف لو لما

 المعرفي، العقمي نشاطو عمى تدؿ مختمفة كعمكـ كمعارؼ لميارات كمتعددة متنكعة تعمـ عمميات
 كحتى الطفكلة منذ كالمتسمسمة المتدرجة حياتو مراحؿ جميع في لنفسو الفرد يحقؽ أف يعني فالتحصيؿ
 مف االنتقاؿ يستطيع خاللو مف فيك المعرفة، أك العمـ مف مستكل أعمى عمره مف المتقدمة المراحؿ
.كالمعرفة العمـ عمى الحصكؿ في كاالستمرار تمييا التي المرحمة الى الحاضرة المرحمة

إلى دراسة  (2015)عاـ  في البحريف الذم انعقد دعا المؤتمر الدكلي الخامس لمتعمـ اإللكتركنيكقد 
ميكؿ الطمبة لممناىج الحديثة، كتطكيرىا، كالعمؿ عمى إدخاؿ عكامؿ اإلثارة كالمتعة كالتشكيؽ في التعمـ 

كدعا مشركع التعميـ اإللكتركني السابؽ إلى ضركرة أف يتنبو األساتذة كالقائمكف عمى  .اإللكتركني
بالتعامؿ مع التقنية، كأال يترددكا في استخداـ المنظكمة التعميمية إلى أىمية االرتقاء بأنفسيـ فيما يتعمؽ 

 يمكف أفيعد منياج التكنكلكجيا ىك الحاضف األساسي الذم ك  التكنكلكجيا في الفصؿ بالطريقة المناسبة
 .يتـ فيو تعميـ كممارسػة الميارات التكنكلكجية التي يجب أف يتقنيا الطالب في مرحمة الدراسة

مشكمة الدراسة 2.1
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تدني تحصيؿ الطمبة مف خالؿ خبرة الباحثة لمدة خمس سنكات في تدريس مادة التكنكلكجيا الحظت 
تشير اإلحصائيات الحديثة زيادة في إقباؿ الطمبة عمى استخداـ التكنكلكجيا، كما ك كمف جية أخرل 

عميـ كالتي أشارت ليا أغمب المؤتمرات التعميمية كخاصة العربية كالمؤتمر الدكلي الخامس لمت
استخداـ عمى مف قبؿ فئة الشباب اإلقباؿ الشديد  ، إلى2015في البحريف عاـ  كالذم انعقداإللكتركني 

 أكصتاستخداـ التكنكلكجيا في التعميـ ك إلى  مكاقع التكاصؿ االجتماعي.  حيث دعت ىذه المؤتمرات
إستراتيجية  باستخداـ  أيضاكما أكصت الحديثة  لكتركنيستراتيجيات التعميـ اإللكتركني كا  بالتعميـ اإل

استشعرت الباحثة مف ىنا   الصؼ المقمكب. إستراتيجية باستخداـ  ك لكتركنيالعصؼ الذىني اإل
غمب عمى خالليا التبضركرة استخداـ إستراتيجيات حديثة كتطبيقيا عمى الطمبة في المدارس ليتـ مف 

العصر الميارات التكنكلكجية إذ تدخؿ ىذه كمف الضركرات الممحة في ىذا   .اإلعتيادمسمبيات التعميـ 
 الميارات في حؿ الكثير مف المشكالت التي نكاجييا كتأتي تمبية لحاجات اإلنساف في التطكر كالتقدـ .

 
تقدـ الباحثة مف خالؿ ىذا البحث برنامجا مقترحا لمدمج بيف إستراتيجيتي الصؼ المقمكب كالعصؼ ك 

 لكتركنياسات العربية حكؿ الصؼ المقمكب كالعصؼ الذىني اإلالدر  قمةكبسبب الذىني اإللكتركني، 
برنامج فاعمية  لمكشؼ عف كاف ىذا مبررا كسببا آخرا لعمؿ ىذه الدراسة)في حدكد عمـ الباحثة( 

في  لكتركنيكالعصؼ الذىني اإلالمقمكب الصؼ تعميمي مقترح قائـ عمى الدمج بيف إستراتيجيتي 
 لدل طمبة الصؼ الثامف األساسي.نكلكجية تنمية الميارات التكالتحصيؿ ك 

 
 

 أسئمة الدراسة 3.1
 

 :اآلتي السؤاؿ الرئيس عفسعت الدراسة لإلجابة 
 
كالعصؼ الذىني المقمكب الصؼ قائـ عمى الدمج بيف إستراتيجيتي مقترح برنامج تعميمي ما فاعمية  
 ؟الصؼ الثامف األساسيلدل طمبة تنمية الميارات التكنكلكجية في التحصيؿ ك  لكتركنياإل

 :اآلتيةاألسئمة الفرعية عف السؤاؿ الرئيس كيتفرع 
 
المقمكب الصؼ قائـ عمى الدمج بيف إستراتيجيتي مقترح برنامج تعميمي . ىؿ تختمؼ فاعمية 1

 ؟طمبة الصؼ الثامف األساسيتحصيؿ  في لكتركنيكالعصؼ الذىني اإل
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قائـ عمى الدمج بيف إستراتيجيتي الصؼ المقمكب مقترح برنامج تعميمي فاعمية  ىؿ تختمؼ. 2
  ؟لدل طمبة الصؼ الثامف األساسيتنمية الميارات التكنكلكجية  في لكتركنيكالعصؼ الذىني اإل

 
 فرضيات الدراسة 4.1
 

 اآلتية: صفريةالفرضيات الإلى  تـ تحكيؿ أسئمة الدراسة الفرعية
 
( بيف المتكسطات الحسابية  α ≥  0.05الداللة )عند مستكل  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية .1

كالجنس،  لتحصيؿ طمبة الصؼ الثامف األساسي تعزل لطريقة التدريس )البرنامج المقترح، اإلعتيادية(
 .كالتفاعؿ بينيما

 
( بيف المتكسطات الحسابية  α ≥  0.05عند مستكل الداللة ) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية .2

لطريقة التدريس )البرنامج المقترح،  طمبة الصؼ الثامف األساسي تعزل التكنكلكجية لدلتنمية الميارات 
 .، كالتفاعؿ بينيما(ذكر، أنثى) لجنسكا اإلعتيادية(

 
 أىداف الدراسة 5.1
 

 تحقيؽ اآلتي: إلىىذه الدراسة  ىدفت
 
عمى الدمج بيف إستراتيجيتي الصؼ المقمكب كالعصؼ  مقترح قائـ برنامج تعميمي فاعميةتقصي  .1

 الذىني اإللكتركني في التحصيؿ لدل طمبة الصؼ الثامف األساسي .
 
عمى الدمج بيف إستراتيجيتي الصؼ المقمكب كالعصؼ  مقترح قائـ برنامج تعميمي فاعميةتقصي  .2

 امف األساسي .الذىني اإللكتركني في تنمية الميارات التكنكلكجية لدل طمبة الصؼ الث
 

 أىمية الدراسة: 6.1
 

تنبع أىمية الدراسة في ككنيا تمبي الحاجات الممحة الستخداـ التكنكلكجيا في التعميـ كتكظيفيا بشكؿ 
  فعاؿ في تحسيف العممية التعميمية التعممية، حيث أنيا تتفؽ كميكؿ كاحتياجات الطمبة في ىذا العصر.

كحدة مصممة كفؽ استراتيجيات حديثة ) الصؼ المقمكب كالعصؼ كتكمف أىمية الدراسة في أنيا تقدـ 
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الذىني اإللكتركني(.  مما قد يتيح المجاؿ لممعمميف االستفادة في عمؿ كحدات تدريسية أخرل كفؽ ىذه 
 اإلستراتيجيات .

 
 إضافة إلى أف ىذه الدراسة قد تساعد مخططي منياج التكنكلكجيا بإعادة النظر في المقررات الدراسية

ف أنشطة العصؼ مف حيث طريقة عرض المحتكل باستخداـ إستراتيجية الصؼ المقمكب كتضمي
، كالتركيز عمى التقكيـ الحقيقي بدال مف التماريف المرىقة التي يحميا الطمبة كحدىـ الذىني اإللكتركني

 في البيت.
 

يب التدريس الحديثة بحيث كيمكف ليذه الدراسة أف تفيد الباحثيف في مكاضيع التعميـ اإللكتركني كأسال
عمى الدمج بيف  قائـ برنامج تعميمي مقترحتقدـ ليـ مرجعا لمبحث خاصة كأنيا مف الدراسات التي 

يفتح أماميـ مجاال كاسعان  يمكف أفإستراتيجيتي الصؼ المقمكب كالعصؼ الذىني اإللكتركني، مما 
 لمبحث.

 
 الدراسة: حدود 7.1
 

 : حددت ىذه الدراسة في
 
 .2016-2015إجراء ىذه الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي  تـ: ةزمانيال الحدكد .1
ضكاحي إجراء ىذه الدراسة في المدارس الحككمية التابعة لمديرية تربية  تـ: ةالمكانيالحدكد  .2

برات القدس، تحديدا في مدرسة بنات العيزرية الثانكية كمدرسة ذككر مسقط الثانكية الحتكائيا عمى مخت
 .حاسكب مجيزة بمعدات تكنكلكجية تفيد الدراسة

كليا منياج انت، كىي كحدة يتكنكلكجيا البناء"إجراء الدراسة عمى كحدة " : تـ ةالمكضكعيالحدكد  .3
 .في الفصؿ الدراسي الثاني التكنكلكجيا الفمسطيني في الصؼ الثامف األساسي

في مديرية تربية  ىذه الدراسة عمى طمبة الصؼ الثامف األساسي تـ إجراء: ةالبشريالحدكد  .4
 .ضكاحي القدس

تحدد بطبيعة المستخدمة في البحث كما داللة المصطمحات ب تحددت المفاىيـ: ةالمفاىيميالحدكد  .5
 األدكات المستخدمة.

 
 

 مصطمحات الدراسة: 8.1
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  : Flipped Classroom  المقموب إستراتيجية  الصف.1
 

بأنو تعديؿ لنمكذج التعميـ المتمركز حكؿ المعمـ  ( الصؼ المقمكبTucker, 2012تككر )يعرؼ 
تككف  مدمج في بيئة تعمـ بنائية تعمـ بأنوالسائد لسنكات طكيمة ليصبح تعميـ متمركز حكؿ المتعمـ ك 

فيو المحاضرة عبارة عف كاجب منزلي كيتـ فيو استغالؿ زمف الحصة الصفية أك المحاضرة في التعمـ 
 (EDUCAUSE, 2013) زك اإيديكك مؤسسة كتعرؼ  التعاكني، كالتعمـ القائـ عمى االستقصاء.

 تربكم كنمكذج " المقمكب التعمـ التعميمية العممية في لمتقنية الفعاؿ االستخداـ دعـ في المتخصصة
 كالقياـ المنزؿ في ككاجب نمكذجية محاضرة مشاىدة يتـ بحيث التعميمية العممية عكس عمى يقـك

 . الحصة الصفية في بالمقرر المتعمقة باألنشطة
 

ما بيف زمف الحصة تقمب  كتعرؼ الباحثة استراتيجية الصؼ المقمكب إجرائيان بأنيا استراتيجية
المادة التعميمية في البيت مف خالؿ كسائط متعددة ككسائؿ الكتركنية  الطمبة تعمـكالكاجبات البيتية، اذ 

الحصة لمتركيز عمى النقاط الميمة  كقت تـ تخصيصالمعمـ عبر منتدل تعميمي إلكتركني ك  عرضيا
الطمبة عمى االستعداد ألداء األنشطة كحؿ األسئمة كالممارسة الفعمية  اذ ساعدتمف المادة التعميمية 

كقامت الباحثة بإعداد كحدة تدريسية مف مقرر التكنكلكجيا لمصؼ الثامف كفؽ برنامج  ،راتالممي
تعميمي مقترح قائـ عمى الدمج بيف إستراتيجيتي الصؼ المقمكب كالعصؼ الذىني اإللكتركني كتـ 

كتركني بحيث قامت بتزكيد الطالب مف خاللو بفيديكىات لعرض المحتكل ضمف منتدل تعميمي إ
مادة تعميمية شاىدىا مسبقا في المنزؿ قبؿ الحصة الدراسية.  كتـ تطبيؽ أنشطة صفية أثناء كصكر ك 

 زمف الحصة .
 

 :  E-Brainstorming   لكترونيال  الذىني .العصف2
 

العصؼ الذىني بأنو استمطار أكبر عدد مف األفكار مف  (  Sefertzi, 2000) سيفيرتزميعرؼ 
كىك طريقة فعالة لتبادؿ األفكار مع اآلخريف باستخداـ  قصير.مجمكعة كبيرة مف الناس في زمف 

 .(Dzindolet, Paulus & Glazer, 2012)أنظمة إلكتركنية 
 

( أف استراتيجية العصؼ الذىني اإللكتركني مف أىـ االستراتيجيات التي 2015كتشير عبد السميع )
تساعد في تنمية أنكاع عديدة مف التفكير لدل الطالب، كذلؾ لما تتمتع بو مف خصائص تجعؿ منيا 

بداعي يعمؿ عمى تنمية التفكير ال نشط كالذم طريقة في التفكير حيث ترتقي بالتدريس بأسمكب جذاب كا 
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مف خاللو ينقؿ األسمكب التقميدم لمتدريس القائـ عمى الحفظ اآللي لممعمكمات الذم يركز عمى القكؿ 
المفظي إلى مستكيات أرقى مف التفكير المبدع المتعمؽ بمكضكعات متكاممة أكثر تطكران كمالئمة في 

 .  ىذا العصر 
 

بداعية ممية جمع أكبر عدد مف االفكار اإلعو بأنكتعرؼ الباحثة العصؼ الذىني اإللكتركني إجرائيا 
يجاد حمكؿ لمشكمة مطركحة أك حد مف قبؿ، يتـ انتاجيا مف خالؿ إمف الطمبة التي لـ يسبقيـ الييا ا

المعمـ عبر المنتدل التعممي اإللكتركني في البيت كيتـ جمع  الحمكؿ يعرضياجابة عمى قضية مفتكحة إ
تركنيا بشكؿ غير كجاىي، ليتـ مناقشة ىذه اإلجابات كتنقيحيا فيما اإلجابات كحفظيا عبر المنتدل إلك

لتطبيؽ العصؼ الذىني اإللكتركني فكائد كثيرة عمى أطراؼ  كترل الباحثة أف . بعد خالؿ كقت الحصة
إعداد كحدة تدريسية مف كقد تـ   العممية التعميمية ككؿ كتؤدم دكر ميـ في تحسيف كتطكير التعميـ.

التكنكلكجيا لمصؼ الثامف كفؽ برنامج تعميمي مقترح قائـ عمى الدمج بيف إستراتيجيتي الصؼ مقرر 
 المقمكب كالعصؼ الذىني اإللكتركني .

 
 :لكتروني. الدمج بين إستراتيجيتي الصف المقموب والعصف الذىني ال 3
 

مقمكب يجية  الصؼ الىي الطريقة المقترحة في التدريس في ىذه الدراسة حيث تشمؿ الدمج بيف إسترات
بينما أثناء زمف الحصة   .د الطمبة بمكاد دراسية في المنزؿاذ تـ تزكي كالعصؼ الذىني اإللكتركني،

الصفية تـ استخداـ إستراتيجية العصؼ الذىني اإللكتركني كأنشطة تعاكنية أخرل بيدؼ تقصي أثر 
 التكنكلكجية.البرنامج تعميمي المقترح في التحصيؿ كتنمية الميارات 

 
كتعرؼ الباحثة الدمج بيف استراتيجتي الصؼ المقمكب كالعصؼ الذىني االلكتركني إجرائيان بأنو برنامج 
تـ استخدامو لتدريس كحدة تكنكلكجيا البناء لمصؼ الثامف األساسي بحيث عرضت المادة التعميمية في 

نشرىا عبر منتدل تـ ك  ة ليذا الغرضالباحثيا تالبيت مف خالؿ كسائط متعددة ككسائؿ الكتركنية أعد
، كبعد عرض المادة التعميمية لكؿ درس طرحت الباحثة قضية تثير النقاش بيف تعميمي إلكتركني

كتـ جمع األفكار اإلبداعية لتنقيحيا  الطمبة إليجاد الحمكؿ ليا مف خالؿ العصؼ الذىني اإللكتركني
 كتـعمى النقاط الميمة مف المادة التعميمية  خصص كقت الحصة لمتركيز قدك  فيما بعد أثناء الحصة

كمف ثـ تـ عمؿ المراجعة كالتنقيح لممعارؼ األنشطة كحؿ األسئمة كالممارسة الفعمية لمميارات،  تنفيذ
كقامت الجديدة كاألفكار التي انتجيا الطمبة، كتطبيؽ التقكيـ الحقيقي باالستعانة بأدكات الدراسة.  

 .مقترح البرنامج تعميمي ىذا ال ية مف مقرر التكنكلكجيا لمصؼ الثامف كفؽالباحثة بإعداد كحدة تدريس
 . التحصيل:4
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التحصيؿ ىك نتاج عممية التعمـ في المادة، كىك إدراكي في معظمو يتركز عمى المعارؼ كالخبرات 

 (.1996، ات كمكاقؼ تعميمية تعممية )حمدافالتي يكتسبيا المتعمـ نتيجة مركره بخبر 
 إجرائيا بالعالمة التي حصؿ عمييا المتعمـ في االختبار التحصيمي المعد مف قبؿ الباحثة.كيعرؼ 

 
 :التكنولوجية الميارات.5
 

 يمتمكيا أف يجب التي كالتطبيقية العممية األداءات مف مجمكعةبأنيا  (2009) أبك سكيرح يعرفيا
تقاف بكفاءة كيطبقيا المتعمـ  . ممكنيف ككقت جيد كبأقؿ كا 

  
بأنيا جميع الميارات التي تتضمنيا كحدة تكنكلكجا البناء في كتاب التكنكلكجيا لمصؼ  تعرؼ إجرائيان ك 

التي تـ أدائيا كتنميتيا مف خالؿ البرنامج التعميمي المقترح القائـ عمى الدمج بيف الثامف األساسي 
 التكنكلكجية إجرائياتقاس الميارات  ك استراتيجيتي الصؼ المقمكب كالعصؼ الذىني اإللكتركني

 عمييا المتعمـ في اختبار الميارات التكنكلكجية كالذم قامت الباحثة بإعداده. يحصؿ التي بالدرجة
 
  الطريقة العتيادية:.6
 

ىي الطريقة التي يتبعيا معظـ المدرسيف في أثناء تدريسيـ، حيث يتحمؿ فييا المعمـ مسؤكلية كبيرة 
ترتكز عمى التمييد، كالشرح، كعرض األنشطة؛ ليككف تطبيقا مباشرا  إليصاؿ المعرفة إلى الطمبة، إذ

لما تعممو مف مفاىيـ كميارات كتتضمف تقكيـ أداء الطمبة، كتقديـ تغذية راجعة ليـ باالستعانة بالعرض 
الشفكم، كالتمخيص عمى المكح، كينحصر دكر الطمبة باالستماع كالمشاىدة كأحيانا المساىمة في 

 كتعد إجرائيا أم طريقة أخرل غير الطريقة المتبعة في الدراسة .(. 2003قشة )الفتالكم، الحكار كالمنا
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  :الثانيالفصل 
 الطار النظري والدراسات السابقة

 
 مقدمة:

في ىذا الفصؿ التحدث عف األدب النظرم المتعمؽ بإستراتيجية الصؼ المقمكب كبإستراتيجية  تـ
العصؼ الذىني اإللكتركني كالبرنامج التعميمي المقترح القائـ عمى الدمج بيف االستراتيجيتيف كأيضا 

 الميارات التكنكلكجية.
 

 الطار النظري 1.2
  
 :  Flipped Classroomالمقلوب لو  : اتراايجيج  الف المحور األ  1.1.1

 
 مفيوم الصف المقموب: 1.1.1.2

 
جزءان مف حركة كاسعة يتقاطع فييا التعمـ المدمج كالتعمـ "( المعككس) المقمكب الصؼيعتبر 

 ، المختمفة التي تسعى إلى المركنة كأدكاتوباالستقصاء كغيرىا مف استراتيجيات التدريس كأساليبو 
كيتـ تدريس الطمبة خارج الحصة الصفية مف .  " كتفعيؿ دكر الطالب كجعؿ التعمـ أكثر متعة كتشكيقا

المالحظات  كيدكفخالؿ فيديكىات تعميمية تشاىد عبر االنترنت، بحيث يفيـ الطالب المفاىيـ كاألفكار 
كاألسئمة حكؿ المادة التعميمية، كفي الصفكؼ الدراسية يككف دكر المعمـ اإلجابة عمى أسئمة الطمبة 
كالمشكالت التي كاجيت البعض مف الطمبة أثناء متابعة الفيديكىات التي تـ عرضيا )الشرماف، 

2015 ،164.) 
 كقد ُعّرفت استراتيجية الصؼ المقمكب بعدة تعريفات كمنيا:
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  تشير   (McDaniel ,et , 2013)مؤسسة   بأفEDUCAUSE  عرفتيا عمى أنيا نمكذج تربكم

يتـ خاللو عكس بيف المحاضرات كالكاجبات المنزلية، يعتمد عمى التعمـ المدمج كيستخدـ 
ستراتيجيات أخرل كالتعمـ النشط، كتكمف أىمية ىذا العكس إلى استغالؿ كقت الحصة ككرشة عمؿ إ

 كاختبار ميارات الطمبة في تطبيؽ المعرفة كالممارسة العممية ليا.لتطكير 
   قمب مياـ التعمـ بيف المدرسة كالبيت، يستخدـ المعمـ بعض ىي استراتيجية يتـ مف خالليا

التقنيات الحديثة كالكسائؿ التكنكلكجية إلعداد الدركس، كيجيزىا في شريط مرئي )فيديك(، كيشاىدىا 
 الطرؽمنزلية في  فركضيخصص كقت الحصة ألداء األنشطة التي كانت الطالب في المنزؿ، ك 

 (.2013الشامسي،االعتيادية، مما يعزز فيـ الطالب لممادة التعميمية )
  استراتيجية تعمـ كتعميـ مقصكدة تستخدـ لتكصيؿ المحتكل التعميمي لمطالب قبؿ زمف الحصة

الفيديكىات كالكسائؿ المرئية أك المسمكعة كخارجيا كيتـ مف خالؿ تكظيؼ تكنكلكجيا التعميـ مثؿ 
كغيرىا، كتفيد بعد ذلؾ في استثمار زمف الحصة لحؿ األسئمة كالممارسة الفعمية لممعرفة عبر 

 (.35، 2015)الكحيمي،  األنشطة في سياؽ اجتماعي، كىك مف أنكاع التعمـ المدمج )المزيج(
 

المقمكب تساىـ بشكؿ كبير في تكظيؼ كقت كيتضح مف التعاريؼ السابقة بأف استراتيجية الصؼ 
الحصة أك المحاضرة كتكفر الكثير مف جيد المعمـ لمتركيز عمى النقاط الميمة مف المادة التعميمية 

 كتساعد الطمبة عمى االستعداد العممي كالنفسي لمكاضيع كأنشطة الحصة.
 

 نبذة عن الصف المقموب: 2.1.1.2
 

( J. Wesley Baker، عندما قدـ جي كيسمي بيكر )2000 نشأت فكرة التعمـ المقمكب في عاـ
 The Classroom Flip: Using Web Course Management Tools to“الكرقة البحثية 

Become the Guide ” قمب نظاـ الفصؿ الدراسي: باستخداـ أدكات إدارة المقرر الدراسي عبر(
ؿ التدريس كالتعميـ الجامعي. حيث اقترح الكيب لتصبح الدليؿ( في المؤتمر الدكلي الحادم عشر حك 

بيكر نمكذج قمب نظاـ الفصكؿ الدراسية يستخدـ فيو المعمـ أدكات كيب كبرامج إدارة المقررات عبر 
الكيب لتقديـ التعميـ عبر اإلنترنت في حيف يقكـ الطالب بتقييـ "الكاجب المنزلي". كفي الفصؿ 

تعمؽ أكثر مع األنشطة التعميمية الفعالة كالجيكد التعاكنية الدراسي، يككف لدل المعمـ الكقت الكافي لم
 (.Baker, 2000مع طالب آخريف )

مف  مف أجؿ تحقيؽ أقصى قدر كيعزز الصؼ المقمكب التعميـ باستخداـ التكنكلكجيا خارج كقت الدراسة
مشاركة الطالب كالتعمـ أثناء كقت الدراسة في الصؼ، أم إنو استبداؿ لمتػدريس المباشػر فػي الصػفكؼ 
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الدراسػػية إلػػى طػػرؽ الستكشػػاؼ كاسػػتعراض المػػكاد الدراسػػية خػػارج الصػػفكؼ الدراسػػية مػػف خػػالؿ مقػػاطع 
 (. (Mazur& et.al,  2015الفيديك، كالقراءات، أك لقطات الشاشة..كغيرىا 

 
 :أىمية استراتيجية الصف المقموب 3.1.1.2

 
 تكمف أىمية استخداـ ىذه االستراتيجية  بتأثيرىا المباشر كغير المباشر عمى كؿ مف المتعمـ كالمعمـ ك

التعميمية كأكلياء األمكر.  اذ تركز عمى مستكيات التعمـ العميا لممتعمميف بحيث يتـ اكساب  العممية
خارج الصؼ، كفي الصؼ يتـ التركيز عمى ميارات التفكير العميا المستكيات الدنيا مثؿ الفيـ كالتذكر 

بمساعدة األقراف كاستراتيجيات التعمـ النشط، كتكاكب اىتمامات المتعمـ التكنكلكجية في العصر الحديث 
اذ تقدـ لو المادة التعميمية في قالب مشكؽ، كتتيح لممتعمـ التعمـ متى يشاء ككيفما يشاء. لذا فيي 

مما يزيؿ عنصر الممؿ كتعزز ميارات التفكير كالتفكير الناقد   كؽ الفردية بيف الطمبة.تراعي الفر 
كالتفكير اإلبداعي كالتعمـ الذاتي، كتساىـ في تنمية الميارات التطبيقية المختمفة كفي رفع التحصيؿ 

تتيح لو تحكؿ استراتيجية الصؼ المقمكب دكر المعمـ إلى المرشد كالمكجو ك متعمميف.  ك الدراسي لم
الكقت الكافي لمتابعة أعماؿ الطمبة كتقكيميا تقكيما حقيقيا، كتعطيو الفرصة لمتكاصؿ مع طمبتو بشكؿ 
فعمي كيساعده في عممية اإلدارة الصفية كتحفيز البيئة التعميمية نحك األفضؿ.  كالصؼ المقمكب يخدـ 

ستخداـ التقنيات الحديثة، كتصبح العممية التعميمية اذ تسيؿ عممية الرجكع الى المحتكل كأرشفتو با
ىناؾ بيئة تعميمية محفزة كيتـ تفعيؿ استراتيجيات أخرل تناسب الصؼ المقمكب كالعصؼ الذىني، 
التعميـ المتمايز، المناقشات مجمكعات العمؿ، التجارب المعممية، الميمات الحقيقية، كيحدث التعمـ 

يتـ االسياـ في االقتصاد التعمـ ذك المعنى ك  ختمفة كيتحقؽأكثر مف مرة خارج الصؼ كداخمو بطرؽ م
المعرفي مف خالؿ األنشطة، كيمكف اتاحة الفرصة ألكلياء األمكر بمتابعة المتعمـ كالحصكؿ عمى 

 (.Brame, 2013) يتالب معمكمات أكثر مف أشرطة الفيديك التي يشاىدىا المتعمـ في
 

عمى أساس قمب  التقميدم بحيث تقكـ فكرتوكما أف الصؼ المقمكب يحؿ الكثير مف مشاكؿ التعميـ 
، المعمـ مف قبؿ المجيزة مسبقا المفاىيـ الجديدة لمدرس في المنزؿ المتعمـالعممية التعميمية، حيث يتمقى 

كيقكـ المتعمـ بتطبيؽ األنشطة كحؿ التماريف كالتكاصؿ مع زمالئو ضمف تكجييات المعمـ في المدرسة 
  أك غيرىا مف الكسائط مقطع فيديكالبيت، كيتـ تقديـ المعرفة عمى شكؿ بدالن مف أف يحؿ التماريف في 

أك شبكات التكاصؿ  اإللكتركنية مكاقعالدقائؽ، كمشاركتو ليـ في إحدل  عدةمدتو المتعددة 
 لمدرس ستراتيجية  إلى المتطمبات المفاىيمية الالزمةباستخداـ ىذه اإل المتعمـ يصؿحيث  .االجتماعي

جيزة الحاسكبية األمثؿ اليكاتؼ الذكية أك  المتكفرة لديو التقنيات الحديثة مف خالؿزؿ الجديد في المن
إعادة مقطع الفيديك عدة مرات، ليتمكف مف استيعاب المفاىيـ الجديدة، كما  المتعمـ فيستطيع ،المحمكلة
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بأسمكب . فيحصؿ عمى المعرفة ضمف قدراتو الفردية تـ استيعابو ماكز ايمكنو تسريع المقطع لتج
 (E-Quiz)اختبار إلكتركنيتقكيـ المتعمـ باستخداـ  . كما يمكف لممعمميفالرتابةالممؿ ك  خاؿ مف مشكؽ

يساعد المعمـ في التعرؼ عمى نقاط لمتأكد مف تككيف المعرفة المطمكبة في البنية المعرفية  لو ك  
 (.2015)الكحيمي،  في استيعابيـ كلمستكل فيميـ  الضعؼ كالقكة

 
  المقموب الصفمميزات  4.1.1.2

 
أف لمصؼ المقمكب ميزات كثيرة  كمنيا أنيا يمكف أف  ( (Mazur et.al,  2015فكآخرك  يشير مازكر

كمػػػا  ، ستقصػػػاءممػػػا يتػػػيح كقتنػػػا أكبػػػر لألنشػػػطة القائمػػػة عمػػػى اال لمحاضػػػرة،االسػػػتغالؿ الجيػػػد لكقػػػت ا تضػػػمف
تػكفير أنشػطة  إلػى حػد كبيػر، كيػتـ مػف خاللػو الفرديػةالفػركؽ  قػد يراعػيحػكؿ الطالػب ك  ان متمركز يصبح التعمـ أف

الطالػػب إلػػى باحػػث عػػف كيحػػكؿ  االبتكاريػػة كاالستقصػػاءميػػارات التركػػز عمػػى  الحصػػةفػػي  كتعاكنيػػة تفاعميػػة
مصادر معمكماتو مما يعزز التفكير الناقد كالتعمـ الذاتي كبناء الخبرات كميارات التكاصؿ كالتعػاكف بػيف 

كذلػػػؾ عػػػف طريػػػؽ إجػػػػراء  محاضػػػرةلطالػػػب حػػػافز لمتحضػػػير كاالسػػػتعداد قبػػػؿ كقػػػت المػػػنح اك  ،الطػػػالب
كيتػػػيح  عالمػػػات،نترنػػػت أك حػػػؿ أكراؽ عمػػؿ مقابػػػؿ اختبػػارات قصػػػيرة أك كتابػػػة كاجبػػػات قصػػيرة عمػػػى اإل

بمينية أكثر بناءان عمػى نتاجػات الطمبػة أثنػاء الػتعمـ مػف خػالؿ أدكات  لتكجيو كالتحفيز كالمساعدةالممعمـ 
آليػػة لتقيػػػيـ بحيػػػث يػػكفر الصػػؼ المقمػػػكب ، عالقػػات أقػػكل بػػػيف الطالػػب كالمعمػػـ يبنػػػيك التقػػكيـ الحقيقػػي 

ى نقػاط الضػعؼ استيعاب الطالب، فاالختبارات كالكاجبات القصيرة التػي يجرييػا الطالػب ىػي مؤشػر عمػ
كممػا يميػػز الصػؼ المقمػكب أيضػػا  .التركيػػز عمييػا فػيلممحتػكل، ممػا يسػػاعد المعمػـ  ابوكالقػكة فػي اسػػتيع

تػكفير تغذيػة راجعػة  ا كممػكف بيػفي اختيار الكقت كالزماف كالسرعة التي يتع لمطمبةالحرية الكاممة  إتاحة
كالتعميمػي بػيف التكاصؿ االجتمػاعي  كمف الميزات امكانية الحصة،فكرية لمطالب مف المعمميف في كقت 

مسػاعدة عمػى سػد الفجػكة المعرفيػة التػي يسػببيا ال ، كالطالب عند العمؿ فػي مجمكعػات تشػاركية صػغيرة
 .المدرسة في ظركؼ معينةغياب الطالب عف 

 

يسمح لممتعمـ  مف كجية نظر الباحثة أنو المعككس أكالمقمكب  كلعؿ مف أىـ ما يميز الصؼ
اف كفي أم مكاف كفي أم مكضكع باستخداـ التقنيات المتاحة مصادر التعمـ في أم زم إلىبالكصكؿ 

بعيدا عف الضغط الزمني في الصؼ المدرسي كيجعؿ منو متعمـ إيجابي يتعمـ كفؽ احتياجاتو كنمط 
تعميـ يتناسب مع متطمبات  كفي النتيجة الحصكؿ عمىالتعمـ المناسب لو كيكظؼ التقنية الحديثة بذكاء 

ثراء   .الكافي لتقكيـ تعمـ المتعمميفتيح لممعمـ الكقت ستراتيجية  يىذه اإل كاستخداـ  العصر الحالي. كا 
المناقشات كتعزيز التعمـ االجتماعي كتنمية بعض الميارات مف ضمنيا حؿ المشكالت كميارات 

 . الصفية التي قد تككف ضمف قالب تقميدم األنشطةالتفكير كالميارات التكنكلكجية مف خالؿ 
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  :الصف المقموب المعيقات التي تواجو 5.1.1.2

 
ا تعميمينا إال أف ىناؾ بالصؼعمى الرغـ مف االىتماـ  اذ بعض التحديات التي تكاجيو  المقمكب كنمكذجن

المنتجة  غير عادييف يقعاف عمى عاتؽ المؤسسة أك الجية اا ككعين تسجيؿ المحاضرات يتطمب جيدن اف 
، منيا العناصر المرتبطة بأدائيا المقمكب الصؼفي نمكذج يناؾ عناصر أساسية ، فالحصصليذه 

، كالتي يجب أف يتكامؿ فيما بينيما لضماف صؼكالعناصر التي تؤدم داخؿ ال صؼخارج حدكد ال
يتطمب  ؛ مماالمقمكب يمكف أف يعني عمالن إضافيان الصؼ تقديـ  ، ككذلؾدافعيتيـك فيـ الطالب 

تعمـ ا لكجو أماميـ، إذ يعتمد الالمعمـ كجين مف افتقاد ك الطالب قد يشك، ميارات جديدة في أداء المعمـ
كيتزايد اإلحساس بيذا  كال يتاح لمطالب الفرصة لطرح األسئمة أثنائياعمى مشاىدة المحاضرة المقمكب 

  نترنت.ال سيما إذا شعركا بأف ىذه المحاضرات المخصصة ليـ متاحة ألم شخص عمى اإل ،الفقد
ف المحاضرات نظرا أل سرعة في استالـ محاضرات الفيديك أك الكسائط .ر المعدات ك لبنا قد ال تتكافغا

 االنضباط الذاتي يتأثربعض الطالب أقؿ انتباىا ك  ، فقد يككفرسمية أقؿ بيئة تعميميةتبث في 
المقمكب ال يزيد عف ترؾ الطالب  الصؼيرل البعض أف كقد  مباشر الكاقعي.تعميـ الالبالمقارنة مع 

 كقد يصعب ذلؾ عمى بعضيـ كقد يصبح المتعمـ سمبي كمستمع فقط بالمنزؿ يعممكف أنفسيـ بأنفسيـ
 .(2116)الباز، 

 

  المقموب: الصف فيوالمتعمم  دور المعمم   6.1.1.2 
 

داخؿ القاعة مشاركة المتعمميف مسئكليتيـ عف تعمميـ مف المقرر سكاء مف صفات المعمـ الجيد 
رضا المتعمميف عف ك  تحفيز الطالب نحك االستفادة مف المقرر، ك يقع عميو أيضا الدراسية أك خارجيا

ثقة المتعمميف ، ك زيادة مميف بحيث تثير انتباه المتعمميفارتباط محتكل المقرر بحاجات المتع،المقرر
كيتعيف عمى المعمـ في الصؼ   ؿ.في مصادر التعمـ االلكتركني باعتبارىا مصدر التعمـ داخؿ المنز 

، إذا تصميـ مكاقؼ تعميمية ذات عالقة بخصائص المتعمميف تدفعيـ نحك ثقتيـ فيما يتعممكنوالمقمكب 
.  كما أف ازف عبر بيئات التعمـ االلكتركنيألساليب متنكعة لدعـ األداء المتك حاجة بالمتعمميف أف 

كيكـ دكر الصؼ المقمكب في ، حفيز نفسو لمتعمـ مف المقررإلى تالتعمـ الذاتي يحتاج فيو المتعمـ دائما 
تكظيؼ استراتيجيات التعمـ االلكتركني التي تقدـ مخفزات تدفع المتعمـ نحك التعمـ، حيث تختمؼ 

نيا أاستراتيجيات التعمـ في المقرر المقمكب في ككنيا تجمع بيف التعمـ الذاتي الفردم كالجماعي كما 
 .(2015)مصطفى،  تيجيات التعمـ القائمة عمى الكيبالتعمـ كجيا لكجيا كاستراتجمع بيف استراتيجيات 
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 :Electronic Brainstorming  استراتيجية العصف الذىني االلكتروني: الثانيالمحور  2.1.2
 العصف الذىني 1.2.1.2

 
قائمة مف عرؼ العصؼ الذىني بأنو " عبارة عف مؤتمر ابتكارم ذم طبيعة خاصة مف أجؿ إنتاج ي

أك  ،األفكار يمكف أف تستخدـ كمفاتيح تقكد الى أفكار جماعية متحػررة مػف القيكد، متفتحة عمى الكاقع
ىك أسمكب مػنظـ لمتفكير كذلؾ حينما تستخدـ الذىف لعصؼ المشكمة المطركحة مف عدة زكايا لتكليد 

العصؼ الذىني ك   (Osborn, 1963, 86) . أكبر عدد مف األفكار التي تساعد عمى حؿ المشكمة
لمطمبة بكافة ىي مناسبة تعزيز ميارات التفكير اإلبداعي ك  فيعمى نطاؽ كاسع استراتيجية تساىـ 

كتطكرت  بكاسطة الكس أكسبرف 1930الفئات أطفاؿ أك بالغيف.  بدأت كتقنية إدارية مناسبة منذ سنة 
 .(Sefertzi, 2000) فيما بعد لتستخدـ في التعميـ

 
  العصف الذىني اللكتروني 2.2.1.2

 
أف العصؼ الذىني اإللكتركني ىك عبارة عف تطبيؽ لنماذج تكنكلكجيا  (Craft, 2005)يشير كرافت 

بحيث يساىـ في تحسيف ( Information Communication Technology)( ICTالتعميـ )
كتسمط الضكء عمى  التفكير اإلبداعي لدل المتعمميف في مكاضيع أساسية تثرم المحتكل التعميمي،

في صفكؼ التعميـ يككف ىنالؾ   قضايا عممية بحيث تصنع كقتا أكبر لتغطية المقررات الدراسية.
ضغط نفسي بالنسبة لمطمبة كالمعمـ، كخاصة عندما يقدـ المعمـ المفاىيـ الجديدة فاف استيعاب ىذه 

ؼ الذىني االلكتركني احدل كيعد العص المفاىيـ بحاجة إلى استراتيجيات كطرؽ معينة في التدريس،
ىذه الطرؽ الحديثة الذم يحدث فيو التعميـ في كضعية تقكـ بدمج الطمبة مع زمالئيـ بجمسات مريحة، 

دلكف المعمكمات فيما بينيـ ايمارسكف فيو التعميـ كيتناقشكف حكؿ قضايا تخص المادة التعميمية كيتب
(Holubbova, 2010).   ممارسة العصؼ الذىني اإللكتركني ىي كذلؾ مف األمكر اإليجابية في

تكليد األفكار ضمف كسيمة إلكتركنية كتأخير تقكيميا كالحكـ عمييا بحيث تحفظ في ىذه الحاضنة 
اإللكتركنية لحيف رؤيتيا مف قبؿ باقي المجمكعة، لذلؾ يككف ىنالؾ فرصة كبيرة لألفكار الخالقة 

نتقاؿ لمناقشة جزئيات تفصيمية حكؿ مكف االكاإلبداع أكثر مف العصؼ الذىني الكجاىي، ككذلؾ ي
(.  Easton, 1992المكضكع كىنا يستخدـ المعمـ العصؼ الذىني اإللكتركني كأداة أكثر شمكالن )

مف أىـ االستراتيجيات التي تساعد في تنمية أنكاع عديدة كتعد استراتيجية العصؼ الذىني اإللكتركني 
مف التفكير لدل الطالب، كذلؾ لما تتمتع بو مف خصائص تجعؿ منيا طريقة في التفكير حيث ترتقي 
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بداعي يعمؿ عمى تنمية التفكير النشط كالذم مف خاللو ينقؿ األسمكب  بالتدريس بأسمكب جذاب كا 
حفظ اآللي لممعمكمات الذم يركز عمى القكؿ المفظي إلى مستكيات أرقى التقميدم لمتدريس القائـ عمى ال

)عبد السميع، مف التفكير المبدع المتعمؽ بمكضكعات متكاممة أكثر تطكران كمالئمة في ىذا العصر 
قد تككف مستعممة في مجمكعات صغيرة تعمؿ معان  االستراتيجيةكمف ناحية أخرل فإف ىذه   .(2015

قدرة أحد األفراد عمى إنجاز العمؿ كما عدـ كع معيف في حاؿ كجكد تخكؼ مف كفريؽ إلنجاز مشر 
يجب، كيصبح االنتاج في ىذه الحالة بدكف عائؽ أك ممانع كيحفز عمى التفكير اإلبداعي، إف استعماؿ 
العصؼ الذىني اإللكتركني في الصفكؼ يعتمد عمى تغافؿ لحظي لكجكد باقي أفراد المجمكعة مما 

يجادز بشكؿ أكبر كيجعؿ األفكار خالقة كعددىا أكثر يدعـ التركي حمكؿ مرنة لمتعامؿ مع بعض  كا 
المشكالت التي استمدت مف استخداـ التكنكلكجيا في التعميـ، كىذه األفكار كميا تظير كتطفك عمى 
السطح في كقت متزامف كبدكف تأخير، كذلؾ األمر تشجع ىذه األداة عمى بزكغ البيئة المحفزة عمى 

بداءبداع اذ تتيح مجاال كاسعا لمطمبة إلرساؿ أفكارىـ الجريئة اإل ردكدىـ عمى أفكار أقرانيـ فكران، مما  كا 
 يثرم النقاش فيما بينيـ.

 
فإف العصؼ الذىني اإللكتركني يمكف أف يحسف مف أداء المعمـ اذ عميو أف يككف  إضافة لما سبؽ

ي العصؼ الذىني اإللكتركني مثؿ بشكؿ متخصص كمتكامؿ لمكاكبة ظركؼ الجمسة ف جاىزان 
اإلقتراحات العشكائية التي تدعـ تعمـ الطمبة كتقنيات التدريس أك سياسات المدرسة، ككذلؾ فإف المعمـ 
يمارس ما لديو بشكؿ فعمي مف خالؿ ردكده ضمف مجالو الخاص في منتدل الحكار المفتكح ىذا 

ي الكجاىية، كما أف لديو الصالحيات كيعالج القصكر الممكف أف يحدث في جمسات العصؼ الذىن
 (.Gallupe, et al.1992المتاحة في إدارة المجمكعات كالتقكيـ ك التدقيؽ في نتاجات الحكار )

 
كإلنجاز جمسات العصؼ الذىني اإللكتركني يتكجب تكفر عناصر إلكتركنية كأجيزة الحاسكب أك 

بحيث يتـ طرح المقترحات لحؿ مشكمة الحاسب المحمكؿ لبدء جمسة العصؼ الذىني اإللكتركني 
معينة كيدكر النقاش بشكؿ مباشر كيمكف تكفر شاشة عرض كبيرة لعرض األفكار كلكف بدكف تحديد 
المصدر كيمكف تحسيف العممية أيضا مف خالؿ كسائؿ اإلتصاؿ لتفاعؿ عدد أكبر مف األعضاء 

لكتركني عف العصؼ الذىني كيتميز العصؼ الذىني اإل(.  Coskun,2011كالتحرر مف المكاف. )
يف، ككجدت أف العصؼ الذىني سمكبقارنت دراسة حديثة بيف كؿ مف ىذيف األالكجاىي، بحيث 

  .(,Michinov 2102)ىك الذم يتفكؽ في إنتاج األفكار غير المكررة  لكتركنياإل
لتطبيؽ العصؼ الذىني اإللكتركني فكائد كثيرة عمى أطراؼ العممية التعميمية ككؿ  أف كترل الباحثة

عمى المشاركة عف طريؽ  الطمبةشجع ت فيذه الطريقة ،دكر ميـ في تحسيف كتطكير التعميـكتؤدم 
يعني ظيكر العديد مف   ما الخاصة، لجة المكضكع مف كجيتوليتكلى كؿ شخص معا الكتركنيةتقنيات 



18 
 

الذيف يفضمكف تكليد األفكار بشكؿ مستقؿ عمى  كتقمؿ مف الحرج لمطمبة فرصة اإلبداعية، األفكار
كيساعد الطمبة في التركيز عمى انتاج أفكارىـ الخاصة كتسيـ في تكصميـ لممعارؼ  ،الكجاىيالنقاش 

 العصؼ الذىني التقنيات التي يمكف استخداميا في تميز تك  بأنفسيـ مما يعزز تعممو الذاتي. 
إلييا، كيكفر الكثير  الرجكعتـ اقتراحيا لفترة طكيمة كسيكلة عمى حفظ األفكار التي  ابقدرتياإللكتركني 

مف الكقت كالجيد في حاؿ عمؿ جمسة العصؼ الذىني في كقت الحصة الصفية، كىذا يعني التعمـ 
 في أم مكاف كفي أم كقت.

 
القائم عمى الدمج بين استراتيجيتي الصف : البرنامج التعميمي المقترح الثالثالمحور  3.1.2

 :لمقموب والعصف الذىني االلكترونيا
 

ىك برنامج تـ استخدامو لتدريس كحدة تكنكلكجيا البناء لمصؼ الثامف األساسي بحيث عرضت المادة 
التعميمية في البيت مف خالؿ كسائط متعددة ككسائؿ الكتركنية أعدتيا الباحثة ليذا الغرض كتـ نشرىا 

ر منتدل تعميمي إلكتركني، كبعد عرض المادة التعميمية لكؿ درس طرحت الباحثة قضية تثير عب
النقاش بيف الطمبة إليجاد الحمكؿ ليا مف خالؿ العصؼ الذىني اإللكتركني كتـ جمع األفكار اإلبداعية 

ادة لتنقيحيا فيما بعد أثناء الحصة كقد خصص كقت الحصة لمتركيز عمى النقاط الميمة مف الم
التعميمية كتـ تنفيذ األنشطة كحؿ األسئمة كالممارسة الفعمية لمميارات، كمف ثـ تـ عمؿ المراجعة 
كالتنقيح لممعارؼ الجديدة كاألفكار التي انتجيا الطمبة، كتطبيؽ التقكيـ الحقيقي باالستعانة بأدكات 

 الدراسة.
 

مف كفؽ برنامج تعميمي مقترح قائـ عمى بإعداد كحدة تدريسية مف مقرر التكنكلكجيا لمصؼ الثاكقد تـ 
الدمج بيف إستراتيجيتي الصؼ المقمكب كالعصؼ الذىني اإللكتركني كتـ عرض المحتكل ضمف منتدل 

بحيث قامت بتزكيد الطالب مف خاللو بفيديكىات كصكر كمادة تعميمية شاىدىا  إلكتركنيتعميمي 
  .شطة صفية أثناء زمف الحصةطبيؽ أنمسبقا في المنزؿ قبؿ الحصة الدراسية.  كتـ ت

 
كتـ استخدامو في  كات التالية في إعداد البرنامج،كفؽ الخط اآلتيالباحثة ببناء النمكذج  كقامت 

 الدراسة بعد تحكيمو مف قبؿ محكميف متخصصيف.
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( البرنامج التعميمي المقترح القائـ عمى الدمج بيف استراتيجيتي الصؼ المقمكب كالعصؼ 1.2شكؿ)

 الذىني اإللكتركني.
 الطريقة المتبعة في التدريس ) البرنامج المقترح(.تفصيل خطوات 

 
  التخطيط .1

 :يأتي، كما ممخرجات األساسية مف التعمـ كخطة الدرسل المعمـ تحديد
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دارة المحتوى :أوالً   إنشاء المنتدى التعميمي وا 

تاحة  إنشاء منتدل تعميمي ليتـ مف خاللو عرض المحتكل التعميمي االلكتركني البصرم كالمكتكب كا 
 امكانية النقاش عبر التعميقات لمطالبات. 

 
 زمنية الخطة ال تحضير :ثانياً 

يتـ مف خالليا تكزيع األنشطة الصفية كعناكيف المناقشات عمى الحصص ، بحيث يتـ عرض المحتكل 
تسمسؿ حسب الخطة باستخداـ استراتيجية الصؼ المقمكب عبر المنتدل التعميمي التعميمي الم

االلكتركني ، كثـ طرح األسئمة المتعمقة بالعصؼ الذىني االلكتركني كتكليد أكبر عدد مف األفكار مف 
االلكتركني ، كمف ثـ يتـ تطبيؽ أنشطة ىذه الخطة  منتدل التعميميخالؿ المناقشات الجماعية عبر ال

الحصص الصفية، بحيث يتـ االستفادة مف كامؿ كقت الحصة في المناقشة كتطبيؽ األنشطة  في
 التكنكلكجية المطمكبة.

 
 عداد المحتوى التعميمي االلكتروني إ :ثالثاً 

، التعميمي كتحديد األىداؼ كالمفاىيـ كالقكانيف كالمبادئ كالتعميمات كاألفكار المستيدفةمحتكل البتحميؿ 
 الجيد لكؿ درس كفؽ الخطة الزمنية.كالتحضير 

 
 .طرح مواضيع العصف الذىني االلكتروني :رابعاً 

تحضير مكاضيع كأسئمة معدة لممناقشة عبر المنتدل التعميمي كىي أسئمة تثير تفكير الطمبة كتدفعيـ 
 اليجاد الحمكؿ لممشكالت المطركحة كيتـ تكليد عدد كبير مف الألفكار ، كيتـ بعد ذلؾ مناقشتيا

 كتنقيحيا كتكجيييا أثناء المناقشة الصفية.
 

 عمى استخدام المنتدى التعميمي المتعممين: تدريب خامساً 
عمى  المتعمـ التعميمي بيئة تحفزمج، لمتأكد مف أف المنتدل اعمؿ جمسة تدريبية قبؿ البدء بتطبيؽ البرن

 دكف خجؿ كبعيدا عف التكتر النفسي كالضغط الزمني أثناء الحصة. األفكارالتفكير كالتعبير عف 
 

 : تحضير الوسائط التعميمية  .2
كقد تككف مف عدد مف الفيديكىات التعميمية كالصكر ، تصميـ فيديك كصكر تناسب مخرجات الدرس

 .التي تعالج مكاضيع الدركس المقررة 
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  النشر  .3
سيكلة التعامؿ معو كانتشاره كمالئمتو لمفئة ,اف يتميز ب، الكتركني منتدل تعميميمشاركة الفيديك عبر 

 العمرية المستيدفة في الدراسة.
 
  عصف ذىني الكتروني  .4

  ستدعي تفكير الطمبة كعمؿ جمسة لمحكار عبر االنترنتت مكاقؼ كمشكالت طرح
 
 ) مناقشة الكترونية( جمع األفكار  .5

  عبر االنترنتمف الطمبة   لممشكمة المطركحة جمع اكبر عدد ممكف مف األفكار كالحمكؿ
 
 ناقشة صفية م .6

 مناقشة حكؿ المادة التعميمية المطركحة عبر االنترنت كمناقشة نتائج جمسة العصؼ الذىني كتنقيحيا
 كعرض األفكار االبداعية.

 
 توزيع الميام .7

 .لفحص صحتيا باألفكارة المرتبطة تكزيع الطمبة الى مجمكعات كتكزيع المياـ التطبيقية كالمياري
 
 التعمق: .8
 . التعمؽ بشكؿ اكبر في الدرس مف خالؿ أنشطة كحؿ أسئمة متنكعة 
 
  .اعادة التقييم9

 الطمبةقامت الباحثة بمتابعة استجابة .  ك مراجعة اعماؿ الطمبة كتقييـ مياميـ كاعادة ترسيخ المفاىيـ 
مع المناقشات المطركحة عبر المنتدل  كتفاعميـالطمبة لمبرنامج التعميمي المستخدـ كمالحظة سمكؾ 

ثراءالتعميمي، كتقديـ التغذية الراجعة لمطالبات حكؿ مكاضيع المناقشات االلكتركنية   المكاد التعميمية. كا 
 
 

  مراجعة وتنقيح وتكرار.10
بعممو في مراجعة نتائج ىذا البرنامج كتحسينو ك مراجعة ما قمنا ك  تغيير ما لـ ينجز عمى ما يراـ

  الدرس
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 :التحصيل الدراسي : الرابعالمحور  4.1.2
 

 كمستكل الشخص يحققيا التي االكتساب درجة ىك الدراسي التحصيؿ بأف( 2000 عالـأبك ) عرؼ
 التحصيؿ بأف( 1996) الحامد أشارقد ك   .تعميمو مجاؿ أك دراسية مادة في إليو يصؿ الذم النجاح
 مف المتعمـ يدركو كما معينة مادة دراستو خالؿ معمكمات مف المدرسة مف الفرد يتعممو ما ىك الدراسي
 بكضع اختيار عمى المتعمـ أداء في تنعكس حقائؽ مف منيا يستنبطو المعمكمات ىذه بيف العالقات

 .التحصيؿ بدرجات يسمى بما كميا المتعمـ أداء تقدير مف تمكنو قكاعد فكؽ
 

أك براعة في العمؿ المدرسي يقاس مف قبؿ  اإلنجازيعرؼ التحصيؿ الدراسي بأنو مستكل محدد مف ك 
داء في ميارة ما أك في ألأيضا بأنو إنجاز أك براعة في ا كيعرؼ المقررة، ختباراتباإلالمعمميف أك 

 .)1999، مكسكعة عمـ النفس الشاممة)عارؼ مجمكعة مف الم
 
أف مفيكـ التعمـ المدرسي أكثر إال  بمفيـك التعمـ المدرسيمفيـك التحصيؿ الدراسي يرتبط كأيضا فإف 

داء تحت ظركؼ التدريب كالممارسة في المدرسة، كما يتمثؿ في أليشير إلى التغيرات في ا فيك شمكالن 
التكافؽ, كيشمؿ كالقيـ كتعديؿ أساليب  االتجاىاتاكتساب المعمكمات كالميارات كطرؽ التفكير كتغيير 

 أك بة لمتعمـبالنكاتج المرغك  الن فيك أكثر اتصا ،التحصيؿ الدراسي النكاتج المرغكبة كغير المرغكبة، أما
ان ىي: التعميمية، كىك عامؿ تابع أك متأثر بعكامؿ أخرل مستقمة، أىميا كأكثرىا مباشرة كحدكث األىداؼ
 كاألقراف كاألسرةدارة المدرسية إلذه العكامؿ اتاب المنيجي، يمي ىكالمعمـ كالمنيج أك الك المتعمـ

  .(1996 ،ا )أبك حطبكالغرفة الدراسية كالمكائح التنظيمية كغيرى الطالبي كاإلرشادكالتقنيات التربكية 
ذم يظير كيعتبر التحصيؿ الدراسي أحد الجكانب اليامة في النشاط العقمي الذم يقكـ بو الطالب كال

 .(1993طو، ) فيو أثر التفكؽ الدراسي
 
تقسـ إلى قسميف: العكامؿ  ،عكامؿ تؤثر في التحصيؿ الدراسي ( إلى كجكد 1996الحامد، يشير)ك 

كالعكامؿ الداخمية كىي الخصائص المعرفية كالنفسية لمطالب  ،الخارجية كىي البيئة المحيطة بالطالب
 ال صيؿ الدراسي لديوادة مستكل التحالتي تميز شخصيتو عف غيره، كتعد ىذه العكامؿ ميمة في زي

أف ىناؾ  .  كال أعتقد كبالتالي عمى المجتمع كاألسرةأحد ينكر أىمية التحصيؿ الدراسي عمى الفرد 
الكبرل لمتحصيؿ العممي في تحقيؽ التقدـ كاجتثاث ركاسب التخمؼ  األىميةيقدر  ال مجتمعا كاحدان 

ذا كانت المجتمعات الحديثة اليكـ تستمد بناء قطاعات يا المختمفة مف ما تكفره ليا مخرجات منو، كا 
التعمـ بأنكاعيا فإف ىذه المخرجات تقاس في إنجازىا ككفاءتيا بمقياس التحصيؿ الدراسي الذم أصبح 
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كالمفتاح الذم بكاسطتو تنفتح أبكاب التدرج العممي الذم  األىميةلقياس الجدارة  األداةفي مفيكـ العصر 
 .قاده أبناؤىا
 
 الميارات التكنولوجيةالمحور الخامس:  5.1.2

 
 تعريف التكنولوجيا 1.5.1.2

 
ىي مخزكف المعرفة المتاحة لممجتمع في مجاؿ الفنكف الصناعية كتظير التكنكلكجيا في السمع 
كاألساليب االنتاجية كاإلدارية عند األفراد أك المؤسسات، كيتمثؿ التقدـ التكنكلكجي في تحسيف مستكل 

التكنكلكجيا المتاحة، كمما يميز التكنكلكجيا أنيا قابمة لمتعمـ كالنقؿ كاالستيعاب مف مكاف إلى كنكعية 
 (. 222، 1992مكاف كمف دكلة إلى دكلة أخرل تحتاجيا )ميراف، 

 
عمى أنيا طريقة نظامية تسير كفؽ المعارؼ المنظمة التكنكلكجيا  (Galbraith) كقد عرؼ جمبرت

المتاحة مادية كانت أـ غير مادية بأسمكب فعاؿ إلنجاز العمؿ المرغكب فيو  كتستخدـ جميع اإلمكانات
فقد عرفيا بأنيا التنظيـ الفعاؿ ( (Donald Bellرجة عالية مف اإلتقاف أك الكفاية، أما دكنالد بيؿ إلى د

طة لخبرة اإلنساف مف خالؿ كسائؿ منطقية ذات كفاءة عالية، كتكجيو القكل الكامنة في البيئة المحي
 .(23، 2002،  الفرجاني)بنا، لالستفادة منيا ماديان 

 
كترل الباحثة أف التعاريؼ السابقة تشترؾ في أف التكنكلكجيا ىي عمـ كفف يتـ مف خالليا تطبيؽ 
المعرفة إليجاد حمكؿ فعالة لحؿ مشكمة معينة أك تمبية حاجة مف حاجات اإلنساف كما أف المنتجات 

 النظـ مف حيث المدخالت كالعمميات كالمخرجات. التكنكلكجية تسير كفؽ مبدأ
 

 تكنولوجيا التعميم 2.5.1.2
 
شير مصطمح تكنكلكجيا التعميـ إلى العممية التي تكظؼ أسمكب النظـ في المكاقؼ التعميمية سعيان ي

لتخطيطيا كتنفيذىا كتقكيميا، مستعينة بالمصادر البشرية كغير البشرية كمستندة إلى نتائج األبحاث 
 (.2003مجاؿ التعميـ كالتعمـ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التعميمية)عسقكؿ،  في

كقد أصبح التعمـ الذاتي كاقعان يمارس عمى مختمؼ المستكيات كخاصة بعد التطكر الكبير في الكسائؿ 
التعميمية التكنكلكجية ككسائؿ اإلتصاؿ كالتكاصؿ المتطكرة. مما يدلؿ عمى أىمية تسخير ىذه الكسائؿ 
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ثة في عممية التعمـ ضمف نظاـ متكامؿ بقيادة اإلنساف كىك الذم أدل إلى مسمى تكنكلكجيا الحدي
 (.2005التعميـ )الكمكب، 

 
 الميارات التكنولوجية  3.5.1.2

 
 يمتمكيا أف يجب التي كالتطبيقية العممية األداءات مف مجمكعةبأنيا  (2009, )أبك سكيرح يعرفيا
تقاف بكفاءة كيطبقيا المتعمـ  . ممكنيف ككقت جيد كبأقؿ كا 

 
 :التكنولوجية الميارات خصائص 1.3.5.1.2

 
 الميارات كخصائص الميارات، مف غيرىا عف تميزىا خصائص بعدة التكنكلكجية الميارات تتميز

 ( :130ص، 2006،  كعكض عياد ( ذكرىا كما التكنكلكجية
 

 القطع لحاـ عممية إجراء مثؿ عممية أك عمؿ أداء عمى القدرة عف التكنكلكجية الميارة عبرت .1
 .كغيرىا االلكتركنية

 بحيث حركيةأك  اجتماعيةأك  عقمية السمككيات أك االستجابات مف خميط مف عادة الميارة تتككف .2
 العقمية السمككيات إف حيث عالية، بدقة التكنكلكجية الميارة لتؤدل بعضيا مع االستجابات ىذه تنسجـ
 في التجارب مف مجمكعة إجراء أك الحاسكب عمى الطباعة مثؿ كالحركية التجريب، عمييا يغمب

 .كالتجربة كالمبادرة اآلراء إعطاء في تتمثؿ كالتي االجتماعية أما ية،ائالكيرب التكصيالت
 مف البد فمثال أساسينا جزءنا المعرفة تككف إذ المعمكمات، أك المعرفة عمى الميارم األداء يرتكز  .3

 .المطمكب بالعمؿ البدء لمطالب ليتسنى معرفية مادة تكفر
 .كالممارسة التدريب خالؿ مف التكنكلكجي الميارم األداء ينمى .4
 نحكـ لكي إننا حيث اإلنجاز في كالسرعة الدقة معيارم مف بكؿ عادة الميارم األداء تقييـ يتـ .5

 الميمة، ىذه إلنجاز قطعت التي كالفترة المنجز العمؿ دقة إلى النظر مف البد التكنكلكجية الميارة عمى
 القطع لحاـ عممية فمثال العمؿ في عالية دقة إلى تحتاج التكنكلكجية الميارات جميع إف حيث

ال دقة إلى بحاجة جميعيا المنزلية الكيربائية التمديدات أك كالتكصيالت اإللكتركنية،  مخاطر فحدكث كا 
 .نفسو اإلنساف تضر قد جسيمة

 
 :التكنولوجية الميارات تصنيف 2.3.5.1.2
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 عمـ رأسيا كعمى المعرفة، مجاالت جميع في التطكر لتسارع كذلؾ التكنكلكجية الميارات مجاالت تتعدد
ا التكنكلكجيا تعتبر حيث مجاالتيا، بكافة التكنكلكجيا  المعرفة مجاالت جميع في يدخؿ بينينا عممن
 سعد) دراسة مثؿ المجاؿ ىذا في دراسات عدة إلىالرجكع  خالؿ كمف المعاصر اإلنساني كالنشاط
، (، )عبد العاطي2005(، )عياد، 2008  شقفة،( ، ) 2007 طاحكف، أبك، )) 2007الديف،
 :التالي النحك عمى التكنكلكجية الميارات تصنيؼ أمكف( 2001(، )الزعانيف، 2001

 

 
 

 ( تصنيف الميارات  التكنولوجية2.2شكل )
 

 :الحاسوبية الميارات
 لإلنساف الضركرية الحاسكبية المياـ كتنفيذ إدارة مف الفرد تمكف التي الميارات مف مجمكعة

 استخداـ ك ميارات المادية المككنات معرفة التشغيؿ، أنظمة استخداـ ميارات : أمثمتيا المعاصر،كمف
 استخداـ ميارة االلكتركني، كالبريد لمحاسكب (hardware) المادية كغير  (software)،تاالنترن

 .كغيرىا كالكاميرات الضكئي كالماسح الطابعات مثؿ اإلضافية الحاسكب ممحقات
 
 :وااللكترونية الكيربائية الميارات
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 إجراء في كتكظيفيا كااللكتركنية الكيربائية كاألدكات األجيزة مع لمتعامؿ الالزمة الميارات مف مجمكعة
 مشكالت كحؿ الرفاىية تحقؽ بحيث المختمفة، كااللكتركنية الكيربائية كالدكائر كالتكصيالت التمديدات

 .الفرد
 
 :اليندسي الرسم ميارات
 كالتصميمات كالمعمكمات األفكار كنقؿ كتحديد تكضيح خالليا مف يتـ الميارات مف مجمكعة

 .كالمغات الجنسيات مختمؼ لدل مفيكمة عالمية كرمكز كمصطمحات بمغة كالعممية، التكنكلكجية
 
 :والتركيب الفك ميارات
 الالزمة كالفنكف باألساسيات اإللماـ خالليا مف الفرد يستطيع التي كاآللية اليدكية الميارات مف مجمكعة
 كتشمؿ ،سميـ تسمسمي كترتيب منطقية خطكات كفؽ المختمفة، الصناعية األجساـ كتفكيؾ لتجميع
 لألدكات السميـ كاالستخداـ المختمفة، كالخامات المكاد طبيعة مع كالتعامؿ لفيـ المناسبة بالثقافة اإللماـ
تباع كمراعاة المتعددة، كالعدد  .العمؿ أثناء كالسالمة األمف قكاعد كا 

 
 :االتصاالت تكنولوجيا ميارات
 كالكاعي المنظـ االستخداـ خالؿ مف اآلخريف، مع التكاصؿ مف الفرد تمكف التي الميارات مف مجمكعة
 عبر االتصاؿ ككسائؿ الخمكم، كالياتؼ اإلنترنت مثؿ الحديثة، التكنكلكجية كالكسائؿ اإلمكانيات لكافة

 .الصناعية األقمار
 
 :والتصنيع النتاج تكنولوجيا ميارات
نتاج لتصميـ الالزمة الميارات مف مجمكعة  الصناعية النظـ كصؼ ميارة مثؿ الصناعية المنتجات كا 
 .الصناعية لممنتجات أكلية نماذج تصميـ كميارة

 
 :والزراعية الحيوية التكنولوجية ميارات
 المياه تكنكلكجيا معرفة ميارة مثؿ كالزراعية الحيكية التقنيات مع لمتعامؿ الالزمة الميارات كافة

 .الكراثية كاليندسة الحيكية التطبيقات كتكنكلكجيا األغذية حفظ كتكنكلكجيا
 

 بكافة الحياة مجاالت جميع غزا قد بينيا عمما تعتبر التكنكلكجيا أف إلى التكنكلكجية الميارات تنكع إف
 بما المتعددة، العمـك كمفاىيـ مبادئ لتطبيؽ الرئيسي كالمحرؾ المدخؿ التكنكلكجيا أصبحت قد نكاحييا،
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 العمـك مف االستفادة إمكانية لتطكير المشكالت كحؿ التفكير في كمناىج كأدكات كسائؿ مف تفرزه
 .جميعيا

 
 المستمر لمبحث نتيجة ليا حصر ال التكنكلكجية الميارات مف كأصنافا أنكاعا المقبمة السنكات تفرز كقد
 .كاإلنسانية المعرفية المجاالت شتى في التكنكلكجيا كمنتجات مفاىيـ تطبيؽ في
 

 الدراسات السابقة 2.2
 

الذىني بعد أف اطمعت الباحثة عمى الدراسات السابقة المتعمقة بمكاضيع التعميـ المقمكب كالعصؼ 
 :إلىقامت بتصنيؼ ىذه الدراسات  لكتركنياإل
 

 المقموب. بالصفالدراسات المتعمقة  1.2.2
 
 سات العربيةاالدر  أ.
 

لى تحديد مدل فاعمية المقرر االلكتركني المقمكب في تنمية ميارات إ (2016 )الباز ىدفت دراسة 
المرتبطة بيا كالميارات التشاركية لدل تدريس العمكـ لذكم االحتياجات الخاصة كالجكانب المعرفية 

المنيج شبو التجريبي لقياس فعالية المقرر  كاتبعت الدراسة الطالب معممي العمكـ في كمية التربية.
االلكتركني المقمكب كمتغير مستقؿ في تنمية التحصيؿ كميارات التدريس لذكم االحتياجات الخاصة 

اختبار تحصيؿ في كاستخدمت أدكات بحث متنكعة كىي   كمتغيرات تابعة.ميارات التعمـ التشاركي ك 
بطاقة مالحظة ألداء ، ك المعارؼ التربكية المرتبطة بميارات تدريس العمكـ لذكم االحتياجات الخاصة

ة ميارات التدريس ميارات تدريس العمكـ لذكم االحتياجات الخاصة لمطالب المعمميف في ضكء قائم
ب معممي العمكـ في كمية التربية، كقد اء ميارات التعمـ التشاركي لمطالبطاقة تحميؿ أدالمعدة سابقان، ك 

في مجمكعة مف الطالب معممي العمكـ في كمية التربية الفرقة الثالثة شعب )عمكـ  العينة تمثمت
كمف أىـ   ـ.2116/ 2115( طالبنا معممان لمعاـ الجامعي 25ابتدائي، كيمياء، بيكلكجي( كعددىـ )

الطالب معممي العمكـ في اختبار متكسطي درجات كجكد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف نتائج الدراسة 
متكسطي درجات الطالب كجكد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف ك  ،تطبيؽ البعدملصالح ال التحصيؿ

فرؽ ذك داللة إحصائية كأيضان كجكد ، لبعدملصالح التطبيؽ افي بطاقة مالحظة األداء معممي العمكـ 
 .لصالح التطبيؽ البعدم عمى مقياس االتجاهمتكسطي درجات الطالب معممي العمكـ بيف 
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 تنمية في المقمكب الصؼ استراتيجية استخداـ أثر( دراسة ىدفت لمتعرؼ عمى 2015) عطيةأجرت 
 اتبعت الدراسة أىداؼ كلتحقيؽ المجمعة، بجامعة التربية كمية طالبات لدل الناقد التفكير ميارات
 استراتيجية لتطبيؽ عدادىاإ مف كاست فكد الباحثة استخدمت كما. التجريبي شبة المنيج الباحثة
 مف الدراسة بيانات لجمع كأداة( كجميسر لكاطسف الناقد التفكير) اختبار ككذلؾ المقمكب الصؼ

 بمغ كالالتي ،المجمعة بجامعة التربية كمية في األكؿ المستكل طالبات جميع في المتمثؿ مجتمعيا
 التجريبية المجمكعتيف بيف مقسمة طالبة(  61 ) بمغ فقد العينة حجـ أما طالبة،( 331) عددىف

 عف الدراسة أسفرت كقد.  المقمكب الصؼ بإستراتيجية التجريبية كتـ تدريس المجمكعة كالضابطة،
 بيف (0.05) داللة مستكل عند إحصائية داللة ذم فرؽ كجكد: أبرزىا النتائج، مف مجمكعة

 الناقد التفكير ميارات عند التجريبيةلمجمكعة ا لدرجات القبمية كالمتكسطات البعدية المتكسطات
( 0.05) داللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد ككذلؾ البعدم، ختباراإل لصالح جميعيا،

 الضابطة كعةالمجم لدرجات البعدية كالمتكسطات التجريبية المجمكعة لدرجات البعدية المتكسطات بيف
 .التجريبية المجمكعة لصالح ،المجمعة بجامعة التربية كمية طالبات لدل( التفسير) ميارة عند

 
 إستراتيجية  تطبيؽ في المستخدـ التصميمي النمكذج عمى التعرؼ إلى (2015) الزيندراسة  ىدفت
 كمية لطالبات األكاديمي التحصيؿ في المقمكب التعمـ إستراتيجية  استخداـ أثر كعمى ، المقمكب التعمـ
 مف طالبة (77مف ) تككنت عينة عمى أجريت كقد ، الرحمف عبد بنت نكرة األميرة بجامعة التربية
 ،دراسةال مف اليدؼ كلتحقيؽ ة(المبكر  كالطفكلة الخاصة التربية( تخصص في التربية كمية طالبات
 المجمكعة طالبات مستكل تحديد إلى ييدؼ الكحدة مفردات معظـ شمؿ اختبار ببناء الباحثة قامت

ا المقمكب التعمـ إستراتيجية  تطبيؽ كبعد قبؿ التجريبية  قبؿ الضابطة المجمكعة مستكل تحديد كأيضن
 التحصيؿ في المقمكب التعمـ فاعمية النتائج كأظيرت ي،عتيادياال التعمـ باستخداـ التدريس كبعد

 كتكصمت .أعمى نتائج كتحقيؽ الرحمف عبد بنت نكرة األميرة بجامعة التربية كمية لطالبات األكاديمي
 المقمكب التعمـ إستراتيجية استخداـ  عمى المعممات تشجيع ضركرة :منيا النتائج مف لمعديد سةاالدر 
 قبؿ المقمكب التعمـ إستراتيجية  مفيكـ عمى لمتدريب كالطالبات لممعممات عمؿ ككرش تار ك د كعقد

 .تطبيقو
 
 عمى المقمكب لممقرر التحفيزم لمتصميـ نمكذج تطكيردراسة قاـ فييا ب (2015مصطفى )كأجرل 
 االحتياجات لذكم المساندة التكنكلكجيا مستحدثات كتقبؿ المعمكمات معالجةل كمستك  التعمـ نكاتج

منيج  بجامعة الممؾ عبد العزيز بحيث اعتمد الخاصة التربيةفي  العالي الدبمـك طالب لدل الخاصة
 المقمكب التحفيزم المقرر التصميـ :المستقؿ المتغير أثر لمعرفة التجريبي شبو المنيج الدراسة عمى
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 لذكم التكنكلكجيا المساندة كتقبؿ المعمكمات تجييز كمستكل التعمـ نكاتج ( التابعة المتغيرات عمى
 المرتبط التحصيمي كقد استخدـ الباحث ثالثة أدكات في دراستو االختبار )الخاصة االحتياجات
 المعمكمات كمقياس تجييز مستكل الخاصة كمقياس االحتياجات لذكم المساندة التكنكلكجيا بمستحدثات

كأىـ النتائج التي أظيرتيا الدراسة  الخاصة. االحتياجات لذكم المساندة التكنكلكجيا مستحدثات تقبؿ
التعميـ المقمكب في نتائج اختبار التحصيؿ  إستراتيجية فركؽ دالة إحصائيا لصالح استخداـ  كجكد

التكنكلكجيا  مستحدثات تقبؿ، ك نتائج مقياس نتائج المستكل لتجييز المعمكمات البعدمك البعدم 
 المساندة لذكم االحتياجات البعدم.

 
 في المقمكب التعمـ نمكذج التعرؼ عمى فاعمية إلىدراسة ىدفت  (2015ىارون وسرحان )كما أجرل 
 فييا استخداـ تـ لدل طمبة البكالكريكس في كمية التربية لكتركنيلميارات التعمـ اإل كاألداء التحصيؿ
التجريبي ذك التصميـ شبو التجريبي مع القياس القبمي كالبعدم. تككنت عينة الدراسة مف  المنيج

بالطريقة العشكائية  قسمت( طالبا، 115طالب المستكل الثالث بكمية التربية جامعة الباحة كعددىا )
باستخداـ نمكذج  لكتركني( طالبا، تـ تدريسيـ مقرر تطبيقات التعمـ اإل55تجريبية )إلى مجمكعتيف 

ية. تمثمت عتيادي( طالبا، تـ تدريسيا ذات المقرر بالطريقة اال60التعمـ المقمكب، كمجمكعة ضابطة )
أعدىما الباحث.  لكتركنييارات التعمـ اإلأدكات الدراسة في اختبار تحصيمي كبطاقة مالحظة األداء لم

تـ تطبيؽ أدكات الدراسة قبميا كبعديا عمى المجمكعتيف. تـ تحميؿ البيانات باستخداـ اختبار تحميؿ 
التبايف أحادم االتجاه، كمعادلة معيار ككىيف لحجـ األثر، تمثمت نتائج الدراسة في كجكد فرؽ ذم 

( بيف متكسط درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة α ≥  0.05داللة إحصائية عند مستكل داللة  )
في التطبيؽ البعدم لكؿ مف االختبار التحصيمي كبطاقة مالحظة أداء الميارات، لصالح المجمكعة 

 التجريبية.
 

الفصكؿ المقمكبة  إستراتيجيةدراسة ىدفت إلى الكشؼ عف فاعمية  (2015) أبو جمبةكقد أجرت 
لدل  ( في تنمية التفكير اإلبداعي، كاالتجاه نحك مادة األحياءEdmodoباستخداـ مكقع إدمكدك )

طالبات الصؼ األكؿ الثانكم في مدينة الرياض، كاتبعت الباحثة المنيج التجريبي تصميـ شبو 
نحك مادة األحياء، كقد  تجريبي، كاستخدمت اختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي، كأعدت مقياس االتجاه

( بيف مجمكعة ضابطة كتجريبية، كقد تكصمت الدراسة كجكد فركؽ ذات 52بمغ عدد أفراد العينة )
داللة إحصائية بيف المجمكعة التجريبية كالضابطة في ميارات التفكير اإلبداعي في قياس البعدم 

بيف المجمكعة التجريبية ، ككذلؾ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح المجمكعة التجريبية
 لصالح المجمكعة التجريبية.كالضابطة في االتجاه نحك مادة األحياء 
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 الخامس الصؼ طالب لدل الرياضي التفكير ميارات تنمية إلى (2015) آل معدي دراسة ىدفت
 المنيج الباحث اتبع الدراسة ىدؼ كلتحقيؽ  .المقمكبة بالفصكؿ المدمج التعمـ باستخداـ االبتدائي
 الصؼ في العاـ التعميـ طالب مف الدراسة مجتمع تككف كقد التجريبي، شبو بتصميمو التجريبي
  بكاقع قصديان  الدراسة عينة اختيار كتـ ، ق 1435 الدراسي الفصؿ في المنتظميف االبتدائي الخامس

 مجمكعة مف تككنت تدائية،اإلب ىريرة أبي بمدرسة االبتدائي الخامس الصؼ طالب مف طالبان  (82)
 طالبان،( 27) بكاقع المقمكبة الفصكؿ تمثؿ أكلى تجريبية كمجمكعة طالبان، (27)قكاميا ضابطة

 الدراسة كاستخدمتطالبان،  (28)قكاميا االفتراضية المقمكبة الفصكؿ تمثؿ ثانية تجريبية كمجمكعة
 بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد إلى الدراسة تكصمت كقد، الرياضي التفكير ميارات اختبار

 اختبار جاتدر  متكسطات في المقمكبة لصالح الفصكؿ المجمكعة الضابطة المقمكبة ؿالفصك  مجمكعة
 كجكد عدـ جانب إلى التعميـ،االستنتاج ك  ميارتي مفردات درجات كفي ؿكك اضييالر  التفكير ميارات
دراؾ بالرمكز كالتعبير االستقراء ميارات مفردات في إحصائية داللة ذات فركؽ  كتكصمت العالقات، كا 
 االفتراضية المقمكبة الفصكؿ كمجمكعة المقمكبة الفصكؿ مجمكعة بيف داللة ذات فركؽ كجكد عدـ إلى
 الفرعية الميارات مفردات متكسطات كفي ككؿ الرياضي التفكير ميارات اختبار دراجات متكسطات في
 المقمكبة الفصكؿ مجمكعة بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد عدـ إلى تكصمت كما حدة، عؿ كؿ

 مفردات كفي الرياضي التفكير ميارات اختبار جاتدر  متكسطات في ابطةالمجمكعة الض االفتراضية
 .الفرعية الميارات
 
دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى فاعمية استخداـ التدريس المقمكب عمى  (2015العبيري )أجرل 

تحصيؿ طالب الصؼ الثالث المتكسط في مقرر الفقو كاتجاىاتيـ نحك المقرر، كقد تـ ذلؾ مف خالؿ 
( طالبان مف طالب الصؼ الثالث 40التفاعمي.  كككنت عينة الدراسة مف ) جياز العرضتقنية ال

طة كتجريبية( بالتساكم، كاعتمدت الدراسة المنيج التجريبي بتصميـ شبو مقسمة عمى مجمكعتيف )ضاب
التجريبي، كاستخدمت الدراسة اختبار تحصيمي في مقرر الفقو كمقياس اتجاه نحك المقرر، كأسفرت 
النتائج عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات طمبة المجمكعتيف التجريبية 

تحصيؿ البعدم عند مستكل التذكر لصالح طالب المجمكعة التجريبية، ككجكد كالضابطة في اختبار ال
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات طمبة المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار 

ككجكد فركؽ ذات داللة  التحصيؿ البعدم عند مستكل الفيـ لصالح طالب المجمكعة التجريبية،
درجات طمبة المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار التحصيؿ البعدم بيف متكسطي  إحصائية

 عند مستكل التطبيؽ لصالح طالب المجمكعة التجريبية.
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 تعميـ في الَمْقُمكب الّصؼّ  إستراتيجّية فاعمّيةلمتعرؼ عمى  تدراسة ىدف (2014البموشية )كأجرت 
الدراسة  كقد تككف مجتمع  الّتجريبيّ  شبة التجريبي بتصميـ المنيجكقد اتبعت  كاستثمارىا  العربّية الّمغة

 األساسي لمّتعميـ عز بمدرسة األساسي العاشر الصؼ طالبات مف طالبة 24 مف راسةالد عينة تككنت
 مقياس ,يتحصيم راختباكقد أعدت الباحثة  كضابطة تجريبيةف عتيمجمك  إلىمقسمة  في سمطنة عماف

 في المقمكب الّصؼّ  إستراتيجّية فاعمية نحك األساسيّ  العاشر الّصؼّ  طالبات اتجاىات يقيس اتجاىات
 متكسط بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكدككانت نتائج الدراسة  .كاستثمارىا العربّية الّمغة تعميـ

 فاعمية نحك االتجاه لمقياس البعدم طبيؽتلا في كالضابطة الّتجريبّية المجمكعتيف طالبات استجابات
 االختبار في الّطمبة أداء متكسطات بّيف إحصائّية داللة ذات فركؽ كجكدك  ،الصؼ إستراتيجية
 العربّية الّمغة تعميـ في المقمكب ريسالتد طريقة متغّير إلى زلتع الّتجريبّية المجمكعة لصالح الّتحصيميّ 
 .الّتجريبّية المجمكعة لصالح كاستثمارىا
 

تعرؼ عمى فاعمية إستراتيجية الفصكؿ المقمكبة كأثرىا عمى (  إلى 2014) آل فييدىدفت دراسة 
تحصيؿ طالبات البرامج التحضيرية بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية كاتجاىاتيف نحك البيئة 
 الصفية الجامعية في مقرر فكاعد المغة اإلنجميزية، مف خالؿ تقنية بكدكاست عبر األجيزة المتنقمة

أيضا معرفة العالقة بيف اتجاىات الطالبات نحك البيئة الصفية الجامعية كالتحصيؿ كىدفت الدراسة 
، طالبة منقسمة بشكؿ متساٍك إلى )ضابطة كتجريبية( 42الدراسي، كتككنت عينة الدراسة مف 

كاستخدمت الباحثة اختبار تحصيمي كأعدت مقياس اتجاىات نحك البيئة الجامعية بصكرة عربية مف 
ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات ، كجاءت نتائج الدراسة بكجكد فركؽ (CUCEI)مقياس 

طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم لمقياس االتجاىات لصالح المجمكعة 
التجريبية، ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات الطالبات في التطبيؽ البعدم 

 الدراسي لصالح المجمكعة التجريبية. الختبار التحصيؿ 
 
 ب. الدراسات األجنبية:

 
لمعرفة آثار الصؼ المقمكب عمى   (Zheng, et al,  2014)زينغ وآخرون كما كىدفت دراسة 

كطمبة ينتمكف  كيسككنسففاعمية التدريس كقد شممت الدراسة أعضاء مف ىيئة التدريس في جامعة 
مف  73كالثانية تضمنت  2013مف الطمبة في خريؼ  65أكؿ دراسة لثالثة أقساـ مختمفة في الجامعة 

عة الضابطة كقد استخدـ الباحث كانت المجمك  27الطمبة في نفس الفترة كلنفس المحاضر بينما كاف 
كات اختبارات التحصيؿ كاالختبار القبمي. كقد كانت نتيجة الدراسة ىي كجكد فركؽ في المتكسطات أد

 بة لصالح إستراتيجية  الصؼ المقمكب.الحسابية لعالمات الطم
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المقمكب عند تحكيؿ  الصؼكصؼ فعالية  إلىدراسة ىدؼ فييا  (Butt, 2014) بوتجرل أكقد 

سئمة كمالحظات كمراجعة كاد كتخصيص بداية المحاضرة لطرح أقراءة قبمية لمم إلىالحصة االعتيادية 
داة في الدراسة كاستخدـ أمف الطمبة  61، كقد شارؾ  األنشطةالدركس خالليا كحؿ التماريف ك 

بشكؿ افضؿ مف خالؿ  انيـ تعممك أمنيـ  36فقد قاؿ  ستراتيجية المقابالت في رأم الطمبة حكؿ ىذه اإل
 بينما صرح عتياديةالصفكؼ اال افضمك  10مف القراءة ك  استفادكامنيـ  14الصفية بينما  األنشطة
كأظيرت  المحاضرة كاف افضؿ بالنسبة ليـ . أسمكب نجميزية باف اإل متحدثيف بالمغةالغير الطمبة 

بنعـ عند سؤاليـ أف استخداـ ىذه الطريقة يككف ناجعا  ابكاأج% مف الطمبة 75ف النتائج في دراستو أ
 فاعمية مف الطريقة االعتيادية. أكثرفي استغالؿ الكقت بشكؿ 

 
معممي العمكـ استطالع رأم  الى Schiller, 2013) &(Herreid ىيريد وسكيمر دراسة  ىدفت
أنيـ استخدمكا التعمـ المقمكب كذكركا  امعممن ( 200)استخداـ التعمـ المقمكب في التدريس، كأكد  حكؿ

األسباب التي تجعميـ يستخدمكف التعمـ المقمكب كمنيا: تكفير كقت كاؼ لمطالب لمعمؿ عمى األجيزة 
مف  المحاضرة فقط، كتمكيف الطالب الذيف يتغيبكف عف يةقاعات الدراسكالمعدات المتكفرة في ال

اشتراكيـ في األنشطة كمشاىدة ما فاتيـ، كما يقدـ التعمـ المقمكب التعزيز لمتفكير داخؿ كخارج كقت 
 الفصؿ لدل الطالب كيزيد مف تفاعميـ في العممية التعميمية بصكرة أكبر.

 
معرفة أثر الصؼ المقمكب عمى تحصيؿ إلى   تدراسة هدف ( Marlowe, 2012مارلو )أجرى 

مف  14ذككر ك 5منيـ   19الطمبة كمستكل التكتر النفسي لدييـ ، بحيث تككنت عينة الدراسة مف 
االناث مف طمبة السنة الثانية مف تخصص النظـ البيئية لمحصكؿ عمى الشيادة الثانكية  كقد تمت 

لطريقة االعتيادية كالفصؿ الثاني باستخداـ الدراسة خالؿ الفصميف بحيث تـ تدريس الفصؿ األكؿ با
الصؼ المقمكب كتـ قياس ذلؾ باستخداـ اختبار كاستخدمت اداة مقياس لمالحظة التكتر لدل الطمبة، 
ككانت نتائج الدراسة ىي ارتفاع في درجات التحصيؿ بمعدؿ ثالث درجات لكؿ طالب كانخفاض حدة 

 التكتر لدييـ.
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 الدراسات المتعمقة بالعصف الذىني اللكتروني. 2.2.2
 

 أ. الدراسات العربية
 

 لكتركنياإل الذىني العصؼ لمجمكعة حجـ تحديد أنسب إلى (2015) عبد السميعىدفت دراسة 
 التفكير ميارات تنمية مف كؿ عمي بتأثيره فيما يتعمؽ ذلؾك  صغيرة مقابؿ  متكسطة، مقابؿ  كبيرة،
 "+Google".اإللكتركنى الذىنى العصؼ لبيئة الطالب تقبؿ لكمستك  الناقد

 مناىج ”Development Research” التطكيرية البحكث فئة إلىكقد صنفت الباحثة بحثيا 
 كالمنيج كالتصميـ، كالتحميؿ الدراسة مرحمة في  (النظـ كتطكير الكصفي، المسح )الكصفية الدراسات
، حيث التقكيـ مرحمة في التابعة متغيراتو عمي لمبحث المستقؿ المتغير فاعمية قياس عند التجريبي

، كتحكيمو كمقياس آخر لمتقبؿ التكنكلكجي الناقد التفكير اعتمدت الدراسة عمى أداتي لمقياس مقياس
 مقرر في التعميـ تكنكلكجيا شعبة النكعية التربية بكمية كلىاأل الفرقة ت الدراسة عمى طالبيجر كقد أ

كعند تحميؿ النتائج تكصمت    كمية التربية النكعية في جامعة عيف شمس. ة مفميالتعمي تكنكلكجيا
 طالب درجات متكسطات بيف αمستكل الداللة  عند إحصائية دالة فركؽ الباحثة انو يكجد

 العصؼ مكقع باستخداـ الدراسة عند الناقد التفكير مقياس في التجريبية  "+Google"المجمكعات
 متكسطة،مقابؿ مقابؿ كبيرة،لكتركني اإل الذىني العصؼ مجمكعات لحجـ األساسي لألثر الذىني يرجع

 صغيرة.
 

بعنكاف: "فاعمية أساليب العصؼ الذىنى اإللكتركنى  رسالة دكتكراة (2015) السيد محمد كقد أجرت 
 التعمـ اذ قرارات إدارة مراكز مصادرالقائمة عمى تطبيقات الجيؿ الثانى لمكيب في تنمية ميارات اتخ

كيفية تنمية ميارات اتخاذ القرارات اإلدارية بمقر إدارة مراكز مصادر التعمـ لدل  الدراسة لتك اكتن"
طالب الدراسات العميا بمرحمة الماجستير بقسـ تكنكلكجيا التعميـ عف طريؽ اختبار فاعمية أساليب 

إدارة الجمسات ) المكجية كغير  يالتكازل كذاكرة المجمكعة ( بنمط العصؼ الذىنى اإللكتركنى )
ككانت نتائج  المنتديات" في تحقيؽ ذلؾ المكجية( عبر تطبيقات الكيب "محررات الكيب التشاركية ك

الدراسة بكجكد فركؽ دالة احصائيا لمصمحة استخداـ العصؼ الذىني اإللكتركني في تنمية ميارات 
 .اتخاذ القرار 

 الذىني العصؼ عمي قائـ كيب مكقع عف فاعميةإلى الكشؼ  (2014) أبو بكرىدفت دراسة 
 تكنكلكجيا ألخصائيي اإلبتكارم التفكير تنمية في التكنكلكجية استخداـ المستحدثات لميارات اإللكتركني

تكنكلكجيا التعميـ عف طريؽ برامج كذلؾ لعالج القصكر المكجكد لدل أفراد العينة كىـ أخصائيي  التعميـ
تدريبية كقامت الباحثة باستخداـ عدة أدكات كىي االختبار التحصيمي كبطاقات المالحظة كاختبار 
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 كالتي ، ضالفرك  ضكء في البحث إلييا ؿتكص التيميارات التفكير اإلبتكارم.  كقد تمخصت النتائج 
لدل  ارمداء الميارم، كتنمية التفكير اإلبتكأكدت فاعمية مكقع الكيب في كؿ مف التحصيؿ، كاأل

 أخصائيي تكنكلكجيا التعميـ.
 

مف خالؿ التعرؼ عمى أثر استخداـ العصؼ الذىني  إلىدراسة ىدفت  (2004دويدي ) أجرل
استخدـ الباحث المنيج التجريبي  ،دل طالب طرؽ تدريس المغة العربيةفي تنمية التفكير ل اإلنترنت

ثالث مجمكعات,  إلىطالبا تـ تكزيعيـ  (96)كتمثمت عينة البحث العشكائية مف  ،لدراسة ىذا األثر
لى )مارست العصؼ الذىني التقميدم( كالمجمكعة التجريبية الثانية )مارست ك المجمكعة التجريبية األ
بينما درست المجمكعة الثالثة بالطريقة المعتادة كمجمكعة ضابطة.  (،اإلنترنتالعصؼ الذىني عبر 

عمى تصميـ مساقات لكحدة  اإلنترنتعبر  أك تياديةعاعتمدت ممارسة العصؼ الذىني بالطريقة اال
العزيز بالمدينة المنكرة,  دراسية في مقرر طرؽ تدريس المغة العربية بكمية التربية فرع جامعة الممؾ عبد

صاحب ىذه المساقات اختبار ، ـ محتكل كنشاط التعمـ في المساؽفي تنظي كذلؾ كفؽ سالسؿ التعمـ
ضحت النتائج كجكد فرؽ معنكم بيف المجمكعة أك فقرة.  42مككنة مف  ،تحصيمي يضـ سبعة أسئمة

ضحت النتائج أك ككذلؾ  ،لىك لى كالمجمكعة الضابطة لصالح المجمكعة التجريبية األك التجريبية األ
لى كالمجمكعة ك كجكد فرؽ معنكم بيف المجمكعة التجريبية الثانية ككؿ مف المجمكعة التجريبية األ

كانتيى البحث بأربع تكصيات في مجاؿ استخداـ تقنية  ،مكعة التجريبية الثانيةصالح المجالضابطة ل
 .لتنمية التفكير لدل طالب طرؽ تدريس المغة العربية اإلنترنت

 
 

 ب. الدراسات األجنبية
 

تأثير المقارنة  ىدفت لكشؼ عف دراسة(  ,2015Michinov, et alميخينوف وآخرون ) أجرل
العصؼ الذىني  خالؿاآلخريف مف عية كاإلبداع الفردم في األداء كاالستماع ألفكار اإلجتما

مف خريجي عمـ النفس مف جامعات فرنسية بمغ متكسط ( 41كقد طبقت الدراسة عمى ) اإللكتركني
مقياس كقاـ الباحثكف باستخداـ ثالثة أدكات لمدراسة كىي % منيـ إناث.  86عاما  23.15أعمارىـ 

لمتفكير اإلبداعي كمقياس متكسط أصالة األفكار كبطاقة مالحظة لتعقب  (CPS 1979 غكؼ،)
( α <  0.05)داللة إحصائية عند مستكل داللة  فرؽ ذمبكجكد  حركة العيف، ككانت نتائج الدراسة

، لصالح في أدكات الدراسةبيف متكسط درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم 
 عة التجريبية.المجمك 
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دراسة لمحصكؿ عمى درجة الدكتكراة مف جامعة اكسيتر  (Alsenaidi, 2012) السنيديأجرل 
(Exeter ىدفت الستعراض أىمية استخداـ العصؼ الذىني اإللكتركني في الدراسات اإلسالمية في )

التفكير اإلبداعي  المدارس األساسية في المممكة العربية السعكدية، كذلؾ لمطمبة كالمعمميف في تحسيف
كمف أجؿ تحقيؽ المقاربة التعميمية في األنشطة الصفية.  كقد اجريت الدراسة عمى ثالثة مجمكعات 
المجمكعة األكلى درست باستخداـ العصؼ الذىني اإللكتركني كالثانية باستخداـ العصؼ الذىني 

تمفة كمعمميف مختمفيف كقد الكجاىي، بينما تمقت المجمكعة األخيرة التعميـ اإلعتيادم في شعب مخ
استخدـ الباحث الطرؽ الكمية كالنكعية لجمع البيانات مف خالؿ الصفكؼ أك مف المنتديات اإللكتركنية 
بحيث اف األدكات كانت مقابالت شخصية لممعمميف كالطالب عمى حد سكاء.  كاختبار تكرانس 

 الطمبة .لميارات اإلبداع  قبميان كبعديان، باإلضافة لمالحظة مشاركة 
عاما كثالثة  12إلى  11مف طمبة التعميـ األساسي تتراكح اعمارىـ ما بيف  61كقد تككنت العينة مف 

معمميف لمدراسات اإلسالمية، كجاءت نتائج الدراسة بكجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف التعميـ باستخداـ 
ا فركؽ دالة احصائيا بيف العصؼ الذىني اإللكتركني مقارنة بالعصؼ الذىني الكجاىي مف جية كأيض

ككانت النتيجة النيائية كجكد   .عتياديةالتعميـ باستخداـ العصؼ الذىني الكجاىي مقارنة بالطريقة اال
الفركؽ لمصمحة التعميـ باستخداـ العصؼ الذىني اإللكتركني في تحسيف اإلبداع كالمشاركة كختـ 

س الدراسات اإلسالمية في المدارس بالتكصيات الستخداـ العصؼ الذىني اإللكتركني في تدري
 األساسية في المممكة العربية السعكدية.

 
 الدراسات المتعمقة بالميارات التكنولوجية: 3.2.2

 
 أ. الدراسات العربية

 
ىدفت إلى التعرؼ عمى فعالية مدكنة الكتركنية تكظؼ استراتيجية  دراسة( 2014أبو خاطر )أجرت 

جيجسك في تنمية المفاىيـ الحاسكبية كميارات اتخاذ القرار لدل طالبات الصؼ الحادم عشر بغزة، 
، كتككنت عينة الباحثة أداة تحميؿ المحتكل كاختبارم المفاىيـ الحاسكبية كميارات اتخاذ القراركأعدت 

( طالبة، كقد 50الدراسة مف طالبات الحادم عشر في مدرسة الخنساء الثانكية لمبنات كبمغ عددىف )
إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات طالبات المجمكعة تكصمت الدراسة 

ار، كتبيف أف حجـ التجريبية كمتكسط قريناتيف في المجمكعة الضابطة في اختبار ميارات اتخاذ القر 
( كىذا يعتبر حجـ تأثير كبير، كأظيرت الدراسة أف معدؿ 0.14التأثير لممدكنة اإللكتركنية يزيد عف )

 (.1.37الكسب الختبار المفاىيـ الحاسكبية قد بمغ )
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 في التعميمي التصميـ عمى قائـ تدريبي برنامج بناء إلىدراسة ىدفت  (2009)أبو سويرح كأجرل 
 لدل التكنكلكجية الميارات بعض تنمية في التدريبي البرنامج أثر كقياس التدريبية، االحتياجات ضكء
 معممنا ( 80 ) عددىا بمغ كقد بغزة، التكنكلكجيا معممي مككنة عينة الباحث كاختار، التكنكلكجيا معممي
 التدريبية االحتياجات لتحديد التحميمي الكصفي المنيج الدراسة لطبيعة كفقا الباحث كاستخدـ كمعممة،

 االحتياجات لتحديد استبانوعد الباحث أك  .ضكءىا في التدريبي البرنامج لبناء التكنكلكجيا يمعمم لدل
 نمكذج باستخداـ تدريبي برنامج ببناء الباحث قاـ كاختبار تحصيمي كبطاقة مالحظة ك التدريبية،

ا األكثر التكنكلكجية الميارات لتنمية كذلؾ كالتدريب، التعميـ برامج لتصميـ الشامؿ "كمب"  كىي احتياجن
ا (18) مف مككنة عينة عمى التدريبي لبرنامج تطبيؽ كتـ ،"كااللكتركنية الكيربائية الميارات"  معممن

 البرنامج تطبيؽ قبؿ التحصيؿ في إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد إلى الباحث تكصؿك  .كمعممة
في  إحصائية داللة ذات فركؽ كجكدك  البعدم التطبيؽ لصالح التطبيؽ بعد كدرجاتيـ التدريبي
 .البعدم التطبيؽ لصالح التطبيؽ بعد كدرجاتيـ المالحظة بطاقة تطبيؽ في التكنكلكجية الميارات

 
 بعض لتنمية التقنية المستحدثات ضكء في تقني برنامج بناء إلى (2008) شقفة دراسة ىدفت

 الباحث قاـ بغزة، األساسي العاشر الصؼ طالبات لدل التكنكلكجيا منياج في اإللكتركنية الميارات
(  (28 مف تككنت حيث االلكتركنية، لمميارات المالحظة بطاقة في تمثمت كالتي الدراسة أدكات ببناء
 مف اختيار نكع مف اختبارينا بندنا ( 28 ) مف تككف حيث التحصيمي االختبار إلى باإلضافة فقرة،

 لمصؼ التكنكلكجيا كتاب في الكاردة االلكتركنية بالميارات قائمة إعداد قاـ أف بعد متعدد،
 المجمكعة تمثؿ إحداىما شعبتيف مف مككنة قصدية عينة الباحث كاختار (،الثالثة الكحدة)العاشر

 بمدرسة العاشر الصؼ طالبات مف طالبة ( 40 ) عددىف بمغ كقد الضابطة، كاألخرل التجريبية،
 محتكل لتحميؿ التحميمي الكصفي المنيج كذلؾ الباحث استخدـ ك رفح، بمحافظة"ب" الثانكية القدس
 الميارات قائمة الستخراج كذلؾ العاشر، لمصؼ التكنكلكجيا كتاب في )األنظمة( الثالثة الكحدة

 بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد إلى الدراسة كتكصمت األنظمة، كحدة في الكاردة اإللكتركنية
 الضابطة المجمكعة طالبات درجات متكسطات كبيف التجريبية المجمكعة طالبات درجات متكسطات

 .التجريبية المجمكعة لصالح التحصيمي كاالختبار المالحظة لبطاقة البعدم التطبيؽ في
 

 منحى عمى قائـ مقترح متعددة كسائط برنامج فاعمية كقياس بناء إلى 2008 )) شاىين دراسة ىدفت
 باستخداـ الباحثة قامت األساسي،لذلؾ التاسع لمصؼ الكيربائية التمديدات ميارة تنمية  في النظـ
 أدكات ،كبناء كالتطبيقي النظرم المقترح البرنامج ببناء قامت حيث التجريبي كالمنيج البنائي المنيج
 مف الدراسة عينة كتككنت مالحظة، كبطاقة فقرة  ( 30 )تحصيمي اختبار في تمثمت كالتي الدراسة
 مجمكعتيف إلى تقسيميا تـ األساسي التاسع الصؼ طالبات مف طالبة( 56 ) مف مككنة قصدية عينة
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 النتائج كأظيرت  .األساسي التاسع لمصؼ المنزلية الكيرباء كحدة محتكل لدراسة كتجريبية، ضابطة
 تمديدات تكصيؿ ميارات في الطالبات ميارات كتنمية تحصيؿ زيادة في المقترح لمبرنامج فاعمية كجكد

 .المنزلية الكيرباء
 

 حكؿ المتمركز التعمـ إستراتيجية استخداـ أثرالبحث في إلى  دراسة ىدفت (2008) ثبرغو  أجرل
عينة ، عمى بغزة األساسي السادس الصؼ لطالب التكنكلكجيا في الميارات بعض تنمية عمى المشكمة

( اآلخركف في المجمكعة الضابطة ك 40التجريبية ك)( منيـ في المجمكعة 40طالبا ) 80مككنة مف 
ككاف منيج الدراسة  تجريبيان بحيث استخدـ أداتيف في دراستو األكلى كانت اختبار لممعرفة التكنكلكجية 
كاألداة الثانية بطاقة مالحظة ألداءات الطمبة كطبقيما قبميا كبعديا عمى المجمكعتيف الضابطة 

 المجمكعة طالب أداء متكسط بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكددراسة ككانت نتائج ال كالتجريبية.
 طالب لصالح التكنكلكجية الميارات بطاقة في الضابطة المجمكعة طالب أداء كمتكسط التجريبية
كأيضا كجكد فركؽ دالة إحصائيان في متكسطات درجات الطمبة في إختبار   .التجريبية المجمكعة

 الجانب المعرفي لصالح المجمكعة التجريبية.
 

 إكساب في البنائي بالنمكذج مقترح برنامج إلى الكشؼ عف أثر (2007) أبو طاحونىدفت دراسة 
 أداتيف بتصميـ الباحث كقاـ غزة محافظة في التاسع لمصؼ التكنكلكجيا بمنيج اليندسي الرسـ ميارة

 كقد.  مالحظة ي كبطاقةتحصيم ختبارا كىما الميارات ليذه الطالب اكتساب مدل إلى لمكصكؿ
 الصؼ طمبة مف ضابطة عينة (40) تجريبية، عينة (40) طالبنا ( 80 ) مف الدراسة عينة تككنت
( بيف متكسط درجات α ≥  0.05كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية عند مستكل داللة  ) .األساسي التاسع

المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم كؿ مف االختبار التحصيمي كبطاقة المالحظة 
 لصالح المجمكعة التجريبية.

 
 مقرر في المتضمنة الحياتية الميارات عف الكشؼ إلى  (2007) سعد الدين  دراسة ىدفت

 التحميمي، الكصفي المنيج الباحثة كاستخدمت ليا، الطمبة اكتساب كمدل العاشر، لمصؼ التكنكلكجيا
 كما ،العاشر لمصؼ التطبيقية كالعمـك التكنكلكجيا كتاب محتكل التحميؿ لعممية الباحثة اختارت حيث

 مدارس  اختارت الدراسة،حيث عينة اختيار في العشكائية العنقكدية العينة طريقة الباحثة اعتمدت
 قامت الدراسة أىداؼ كلتحقيؽ طالبة، ك طالبنا ( 597 ) لمعينة الكمي العدد بمغ حيث غزة، بمديرية
 عمى كتطبيقيا المحتكل، تحميؿ أداة تصميـ عمييا بني التي الحياتية بالميارات قائمة بتصميـ الباحثة
 كقد العينة، أفراد عمى كتطبيقو الحياتية الميارات اختبار بتصميـ الباحثة قامت ثـ الدراسة، قيد المقرر
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 لمميارات العاشر لمصؼ التطبيقية كالعمكـ التكنكلكجيا مقرر تناكؿ ضعؼ إلى الدراسة تكصمت
 %.80 التمكف مستكل إلى يصؿ لـ العاشر لمصؼ الحياتية الميارات مستكل أفكما  الحياتية،
 

 ميارة اكتساب في المتعددة الكسائط برمجيات أثر عف الكشؼ إلى (2006)ورد  أبو دراسة ىدفتكقد 
 المنيج الباحث كاستخدـ العاشر، الصؼ طالبات لدل التكنكلكجيا مادة نحك كاالتجاه األساسية البرمجة
 مف طالبة( 60)مف عينة عمى كطبقيما اتجاه، كمقياس مالحظة، بطاقة بإعداد كقاـ كالتجريبي، البنائي
 شعبتيف عمى مكزعة غزة بمحافظة العالي كالتعميـ التربية لكزارة التابعة األساسي العاشر الصؼ طالبات
 التدريس، عممية في المتعددة الكسائط برمجيات استخداـ فاعمية إلى الدراسة كتكصمت قصدية، بطريقة
 لبرنامج األساسية البرمجية ميارات اكتساب متكسط في إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد إلى ككذلؾ
 .التكنكلكجيا مادة نحك االتجاه متكسط في ككذلؾ التجريبية المجمكعة طالبات بيف بيسؾ لغة
 

 ب. الدراسات األجنبية
 

( دراسة ىدفت الى تطكير كاختبار الميارات  (Brush, et al, 2008قد أجرل بركش كآخركف
التكنكلكجية، ك المعتقدات  كالمكثكقية في اتخاذ القرار لدل المعمميف المتدربيف قبيؿ الخدمة، كقد 

 يقع الميداف في المعمميف إعداد برنامج معمـ متدرب في 176باستخداـ استبانة مف جمعت البيانات 
 صحيح مقياس ىك المقياس أف النتائج كأظيرت. المتحدة الكاليات في رئيسية جامعة غرب جنكب في

 معمـ عمى إعداد  كآثارىا كالحكاجز كالمعتقدات، التكنكلكجيا، المعمميف ميارات لتطكير كمكثكؽ
 تكنكلكجيا.
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 تعقيب عمى الدراسات السابقة 3.2
 

داـ الصؼ ثر فعاؿ الستخؿ تفحص كتحميؿ الدراسات السابقة أف ىنالؾ أاتضح لمباحثة مف خال
، كقد اتفقت معظـ الدراسات مع الدراسة الحالية في دراسة أثر الصؼ المقمكب في بعض المتغيرات

الدراسات في المتغيرات التابعة كأدكات الدراسة أك المنيج المقمكب في التحصيؿ كاختمفت بعض 
كأف بعض الدراسات تناكلت إستراتيجية العصؼ   .المستخدـ أك حتى الفئة المستيدفة في الدراسة

كقد اجتمع كثير منيا عمى  ،الذىني اإللكتركني كأثرىا عمى التحصيؿ كبعض المتغيرات التابعة األخرل
 اإللكتركني في التحصيؿ كتنمية بعض الميارات.دراسة أثر العصؼ الذىني 

 
( كدراسة 2016كدراسة )الباز،  التحصيؿ فيأثر الصؼ المقمكب  تقصيدراسات عديدة  ركزتفقد 

، كدراسة )العبيرم، (2015كدراسة )ىاركف كسرحاف،  ،(2015(، كدراسة )مصطفى، 2015)الزيف، 
 (،Zheng, et,al, 2014) كدراسة (،2014 كدراسة )آؿ فييد، (،2014كدراسة )بمكشية،  (،2015

(.  ككانت النتائج مشابية لنتائج الدراسة الحالية مف حيث كجكد فركؽ Marlowe, 2012كدراسة )
في اختبار التحصيؿ تعزل لمتدريس بطريقة الصؼ المقمكب، إال أنيا قد تباينت مف حيث الفئة  حقيقية

كتشابيت الدراسة الحالية مع دراسات أخرل في استقصاء   .المستيدفة كطريقة جمع البيانات كمعالجتيا
نكاتج التعمـ ، كمستكل معالجة )كىي:  أثر الصؼ المقمكب كلكف اختمفت مف حيث المتغيرات التابعة

المعمكمات، كميارت التعمـ اإللكتركني، كالتفكير اإلبداعي، كالتفكير الرياضي، كاالتجاىات نحك بعض 
(، كدراسة )آؿ معدم، 2015)أبك جمبة،  (، كدراسة2015)عطية،  اسةمثؿ در المكاد الدراسية(، 

 (.Herreid & Schiller, 2013، كدراسة )(Butt,2014)(، كدراسة 2015
 كقد تشابيت الدراسة الحالية مع دراسات أخرل مف حيث تقصي أثر الصؼ المقمكب كالفئة المستيدفة

(، كدراسة 2015كدراسة )العبيرم،  (،2015معدم، )آؿ  (، كدراسة2015كدراسة )أبك جمبة،  ذاتيا
( 2016)الباز، دراسة كؿ مف  استيدفتبينما  . (، فقد استيدفت طمبة المدارس2014)بمكشية، 

 (،2015(، كدراسة )ىاركف كسرحاف، 2015(، كدراسة )مصطفى، 2015كدراسة )الزيف، 
(Marlowe, 2012طمبة الجامعات ). 

 
إستراتيجية العصؼ الذىني اإللكتركني عمى التحصيؿ كبعض المتغيرات أثر بعض الدراسات  كتناكلت

كاختمفت الدراسة الحالية  . (2004)دكيدم،  (، كدراسة2014مثؿ دراسة )أبك بكر،  التابعة األخرل
مع بعض الدراسات التي تناكلت العصؼ الذىني االلكتركني مف حيث بعض المتغيرات التابعة 

تنمية استخداـ المستحدثات ك كالتقبؿ التكنكلكجي كاتخاذ القرار  كالتفكير الناقد كالتفكير اإلبداعي
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(، 2015، كدراسة )السيد محمد، (2015كدراسة )عبد السميع، التكتكلكجية كميارة االستماع، كدراسة 
 . (Alsenaidi, 2012ككذلؾ دراسة )( Michinov, et al, 2015كدراسة )
 

ثر بعض استراتيجيات التدريس في المتغير التابع ذاتو الذم ركزت عميو كىنالؾ دراسات عدة تناكلت أ
(، كدراسة )أبك سكيرح، 2014الدراسة الحالية كىك تنمية الميارات التكنكلكجية كدراسة )أبك خاطر، 

(، كدراسة )أبك 2008(، كدراسة )برغكث، 2008(، كدراسة )شاىيف، 2008(، كدراسة )شقفة، 2009
 Brush, et(، كدراسة )2006(، كدراسة )أبك كرد، 2007راسة )سعد الديف، (، كد2007طاحكف، 

al, 2008). 
 

أف بعض الدراسات السابقة تناكلت إستراتيجية  تتشابو الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في 
تتميز ف ىذه الدراسة أ إالالصؼ المقمكب  ي كبعضيا اآلخر تناكؿ إستراتيجيةالعصؼ الذىني اإللكتركن

تنمية الميارات  فيكأثرىا  لكتركنيفي الدمج بيف إستراتيجيتي التعميـ المقمكب كالعصؼ الذىني اإل
المقترح  الدمجىذا  إلىالباحثيف  مف في حدكد عمـ الباحثة لـ يتطرؽ احدك   .كفي التحصيؿ التكنكلكجية

 .بيف اإلستراتيجيتيف كأثرىا عمى تنمية الميارات التكنكلكجية بشكؿ خاص
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  الفصل الثالث
 الطريقة والجراءات

 
 مقدمة

 
صفا لمجتمع الدراسة كأيضا ك  الباحثة، أجرتياتضمف ىذا الفصؿ كصفا لمنيج الدراسة الحالية التي 

جراءات كالمعالجة اإل كتناكؿكما ، ككيفية التحقؽ مف صدقيا كثباتياأدكات الدراسة كالعينة، ك 
 الباحثة في استخالص نتائج الدراسة كتحميميا.استخدمتيا اإلحصائية التي 

 
 منيج الدراسة .1.3

 
 كذلؾ لمناسبتو ليذه الدراسة. كتصميـ شبو تجريبي ،قامت الباحثة باستخداـ المنيج التجريبي

 
 تصميم الدراسة 2.3
 

بي المككف التجرياستخداـ المنيج ، كتصميـ شبو تجريبي . كتـ الباحثة بإتباع المنيج التجريبي  قامت
مف تككنت  أحداىما تجريبيةمف مجمكعتيف لمالئمتو أىداؼ البحث، كليذا فقد ضـ البحث مجمكعتيف ،

ناث( ناث( كالثانية ضابطة شعبيف )ذككر كا  المجمكعة التجريبية  درست، إذ مف شعبتيف )ذككر كا 
 لكتركني،لعصؼ الذىني اإلاك  المقترحة القائمة عمى الدمج بيف إستراتيجيتي الصؼ المقمكب بالطريقة

تـ   االختباريف القبمي كالبعدم.تماد عمى االع كتـ, ابطة بالطريقة التعميمية اإلعتياديةكالمجمكعة الض
 اختيار العينة قصديَا كتـ تعييف المجمكعات التجريبية كالضابطة عشكائيان:
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 : المجمكعة التجريبية.E حيث 
     C .المجمكعة الضابطة : 
      X.المعالجة : 

   O1  لمتحصيؿ  : االختبار القبمي. 
   O2   التكنكلكجية لمميارات: قياس قبمي . 
     O1

 لمتحصيؿ. : اختبار بعدم/
O2

 .التكنكلكجية لممياراتقياس بعدم :      /
 

 مجتمع الدراسة 3.3
 

تككف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة الصؼ الثامف األساسي في مديرية تربية ضكاحي القدس لمعاـ 
( طالبة 797( طالبان ك )885( طالبان كطالبة، منيـ )1682كالبالغ عددىـ ) 2015/2016الدراسي 

( مدارس مختمطة، 3( مدرسة إناث، ك)19( مدرسة ذككر، ك)18( مدرسة منيا )40مكزعيف عمى )
 ؾ حسب إحصائيات مديرية التربية كالتعميـ في ضكاحي القدس.  كذل
 

  عينة الدراسة 4.3
 

ناث(، مدرسة بنات العيزرية الثانكية كمدرسة ذككر مسقط  تـ اختيار عينة مف مدرستيف )ذككر كا 
الثانكية كذلؾ بشكؿ قصدم لتطبيؽ الدراسة.  كيرجع سبب االختيار الى تكفر المختبرات التكنكلكجية 

الباحثة الالزمة لتطبيؽ األنشطة المقترحة في البرنامج التعميمي في تمؾ المدراس، بحيث طبقت 
مف أصؿ ثالث البرنامج عمى طمبة الصؼ الثامف األساسي في كال المدرستيف، كتـ اختيار شعبتاف 

طالبة(.   35طالبة( كاألخرل ضابطة ) 35مف مدرسة البنات احداىما تجريبية )شعب بشكؿ عشكائي،
ا( كأخرل طالب 21تجريبية تككنت مف ) ،كطبؽ البرنامج التعميمي في مدرسة الذككر عمى شعبتيف

 طالبا(. 21ضابطة )
 

 E:                O1      O2       X       O1
/    O2

/ 

C:                O1      O2               O1
/    O2

/ 
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 والمنتدى التعميمي دليل المعمم 5.3
 

المقترح  بالبرنامج التعميمي تعريؼ يحكم دليؿ عف عبارة ( كىك1أعدت الباحثة دليؿ معمـ )ممحؽ رقـ 
 كتحميؿ تنفيذىا، كخطكات كالدمج بيف استراتيجيتي الصؼ المقمكب كالعصؼ الذىني اإللكتركني،

 سير خطكات تكضيحتـ كقد   .كالنظريات التعميمات، المفاىيـ، الحقائؽ، حيث مف التعميمية كحدةمل
يدمج بيف الصؼ المقمكب كالعصؼ الذىني  البرنامج التعميمي المقترح الذم إلى ستنادباإل الدرس

 باستخداـ الدركس شرح كيفية عمى المعمـ تدريب ىك الدليؿ ىذا إعداد مف اليدؼااللكتركني.  ك 
 االستراتيجية المقترحة.

 
 دليل المعمم 1.5.3

 
 صدق دليل المعمم

 
في  كمدرسيف ،يفجامعيأساتذة  كمدرسيف ك المتخصصيف، مف مجمكعة عمى الدليؿ عرض تـ

كتحضير  ،رائيـآل كفقا الدليؿ عمى الالزمة التعديالت إجراء تـك (. 1)ممحؽ رقـ تكنكلكجيا المعمكمات
 .المعمـ دليؿ مف النيائية النسخة

 
 إعداد المنتدى التعميمي وفق البرنامج المقترح 2.5.3

 
 تـ إنشاء منتدل تعميمي لمبرنامج المقترح كفؽ الخطكات اآلتية:

 
اختارت الباحثة كحدة "البناء" مف كتاب التكنكلكجيا لمصؼ الثامف األساسي، كذلؾ ألنيا بحاجة  -

كفؽ البرنامج التعميمي المقترح القائـ عمى الدمج بيف لإلثراء كذات طابع تطبيقي يصمح لتنفيذ الدراسة 
 إستراتيجيتي الصؼ المقمكب كالعصؼ الذىني اإللكتركني.

عداد قائمة بالميارات التكنكلكجية المستيدفة مف خالؿ أنشطتيا. -  قامت الباحثة بتحميؿ الكحدة كا 
(، facebookفيسبكؾ )  االجتماعيأعدت الباحثة المنتدل التعميمي باستخداـ مكقع التكاصؿ  -

كقامت بتحضير الصكر كالفيديكىات التعميمية التي استخدمت فيما بعد لتحقيؽ استراتيجية الصؼ 
المقمكب، كأعدت مكاضيع قامت بطرحيا أثناء تطبيؽ البرنامج المقترح كمكاضيع نقاش في جمسات 

 العصؼ الذىني اإللكتركني.
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( تكضح مف خاللو كيفية تدريس الكحدة المصممة 1رقـ  قامت الباحثة بإعداد دليؿ لممعمـ )ممحؽ -
  .المقترح لتتناسب مع البرنامج

 
 البرنامج  التعميمي المقترح مراحل إعداد 3.5.3

 
دارة المحتوى  أواًل: إنشاء المنتدى التعميمي وا 

 
في كتـ عف طريؽ التسجيؿ  ،في البرنامج يفالمستيدف بالطمبةمنتدل تعميمي خاص  أنشأت الباحثة
ليتـ مف خاللو عرض المحتكل التعميمي االلكتركني  فيسبكؾمكقع التكاصؿ االجتماعي  صفحة عبر

تاحة امكانية النقاش عبر البصرم كالمك  . الطمبةتعميقات تكب كا 
 

 : إعداد المحتوى التعميمي االلكتروني ثانياً 
 

 لكؿ درس كفؽ الخطة الزمنية.قامت الباحثة بتحميؿ محتكل كحدة تكنكلكجيا البناء، كالتحضير الجيد 
 

 : تحضير الخطة الزمنية ثالثاً 
 
تكزيع األنشطة الصفية كعناكيف المناقشات عمى الحصص خالؿ الكحدة  ؿ الخطة الزمنيةمف خال تـ

تـ تطبيؽ البرنامج التعميمي مف خالليا، بحيث تـ عرض المحتكل التعميمي المتسمسؿ حسب  التي
طرح األسئمة ك الخطة باستخداـ استراتيجية الصؼ المقمكب عبر المنتدل التعميمي االلكتركني ، 

ر المتعمقة بالعصؼ الذىني االلكتركني كتكليد أكبر عدد مف األفكار مف خالؿ المناقشات الجماعية عب
صص الصفية، بحيث تـ االلكتركني ، كمف ثـ تـ تطبيؽ أنشطة ىذه الخطة في الح منتدل تعميميال

 في المناقشة كتطبيؽ األنشطة التكنكلكجية المطمكبة.كامال  كقت الحصة االستفادة مف
 

 رابعًا: طرح مواضيع العصف الذىني االلكتروني.
 

لتعميمي كىي أسئمة تثير تفكير الطمبة كتدفعيـ مكاضيع كأسئمة لممناقشة عبر المنتدل ا تـ تحضير
تـ بعد ذلؾ مناقشتيا كتنقيحيا  األفكار، كيتـ تكليد عدد كبير مف الحمكؿ لممشكالت المطركحة  إليجاد

 كتكجيييا أثناء المناقشة الصفية.
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 عمى استخدام المنتدى التعميمي الطمبةخامسًا: تدريب 
 

عمى التفكير كالتعبير ىـ بيئة تحفز  ، ككفرتالمنتدل التعميمي استخداـقامت الباحثة بتدريب الطمبة عمى 
 كقد تابعت الباحثة  دكف خجؿ كبعيدا عف التكتر النفسي كالضغط الزمني أثناء الحصة. ـعف أفكارى

كمدل تحقيؽ أىداؼ البرنامج كمف خالؿ يـ ؼ الخطة الزمنية لمعرفة مدل تقدمفي منتص الطمبة
ىنالؾ كأف نشطة الصفية ف بالراحة أثناء تطبيؽ األك يشعر  الطمبةأتضح اف كثير مف  ،تطبيؽ المقابمة
كالتفكير براحة  ـمساحة لمتعبير عف أرائي ـتكفر لي، ك في الحصة لتنفيذ األنشطة الصفيةكقت كاؼ 

 تامة عند االجابة عمى أسئمة العصؼ الذىني االلكتركني.
 

( 1كقد عرضت الباحثة كؿ مف المنتدل المعد كفؽ البرنامج المقترح كدليؿ المعمـ لمكحدة )ممحؽ رقـ 
عمى مجمكعة مف المحكميف مف ذكم االختصاص في تكنكلكجيا المعمكمات كأساليب التدريس كإلبداء 

قـ تـ الرأم في مدل مناسبتيا لمغرض الذم أعدت مف أجمو، كاقتراح أم تعديالت يكصكف بيا.  ك 
، بإجراء التعديالت المناسبة عمى البرنامج (2األخذ باالقتراحات التي قدميا المحكمكف )ممحؽ رقـ 

 (.1كاعتماد دليؿ المعمـ )ممحؽ رقـ  ،التعميمي المقترح ليأخذ صكرتو النيائية لمتطبيؽ
 

 أدوات الدراسة  6.3
 

ي كذلؾ لقياس فاعمية البرنامج التعميمي القائـ عمى الدمج بيف استراتيجيت عمى أداتيفاشتممت الدراسة 
لكتركني، األكلى اختبار التحصيؿ، كالثانية بطاقة المالحظة، الصؼ المقمكب كالعصؼ الذىني اال

 عرض لإلجراءات التي تـ فييا إعداد األدكات كالتأكد مف صدقيا كثباتيا. يأتيكفيما 
 
 اختبار التحصيل  1.6.3

 
  بإعداد اختبار تحصيؿ كفؽ الخطكات اآلتية: قامت الباحثة

 
تحميؿ المحتكل العممي لكحدة "تكنكلكجيا البناء" مف الكتاب المقرر لمتكنكلكجيا في الفصؿ الثاني  -

 لمصؼ الثامف األساسي كحصر المفاىيـ كالتعميمات كالمبادئ العممية التي يتضمنيا المحتكل.
.  كتـ اعتماد جدكؿ إعدا - د االختبار في صكرتو األكلية حيث تـ اعتماد مستكيات تصنيؼ بمـك

( يراعي الكزف النسبي لكؿ مف 3المكاصفات لالختبار التحصيمي كفقا لمستكيات بمـك )ممحؽ رقـ 
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مف نكع االختيار مف  ( سؤاالن 12) ( سؤاؿ منيا20صياغة ) ، كقد تـالمحتكل كمستكيات األىداؼ
 (.4( أسئمة مكضكعية )ممحؽ رقـ 8متعدد ذم البدائؿ األربعة، ك)

 
 صدق االختبار

 
تـ التحقؽ مف صدؽ االختبار بعرضو عمى عدد مف المحكميف مف ذكم الخبرة كاالختصاص مف 

( 4 ( ك )الممحؽ رقـ2أساتذة جامعات كمشرفيف تربكييف كمعممي تكنكلكجيا معمكمات )الممحؽ رقـ 
 كذلؾ لمراجعة فقرات االختبار كالحكـ عمييا، كتـ األخذ باقتراحاتيـ كتعديالتيـ.

 
 معامالت الصعوبة والتمييز

 
قامت الباحثة بتحديد درجة الصعكبة كمعامؿ التمييز لفقرات االختبار بعد تطبيقو عمى عينة 

 النتائج كما يأتي:( فجاءت 1.3( طالبان، كما يكضح الجدكؿ ) 20استطالعية مككنة مف ) 
 

 ( درجة الصعوبة ومعامالت التمييز لفقرات االختبار1.3جدول )
 

 معامل التمييز درجة الصعوبة رقم السؤال معامل التمييز درجة الصعوبة رقم السؤال
1 0.63 0.40 11 0.76 0.68 
2 0.76 0.77 12 0.33 0.40 
3 0.60 0.59 13 0.66 0.72 
4 0.72 0.81 14 0.68 0.68 
5 0.32 0.36 15 0.32 0.36 
6 0.56 0.54 16 0.42 0.54 
7 0.52 0.40 17 0.52 0.52 
8 0.44 0.50 18 0.72 0.74 
9 0.52 0.50 19 0.76 0.81 
10 0.76 0.68 20 0.56 0.56 
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 كانت جميع األسئمة كاضحة لمطالب. -
 كانت مدة االختبار مناسبة. -
 باستخداـ المعادلة اآلتية:تـ حساب معامؿ الصعكبة لكؿ سؤاؿ  -
 

 x 100%     س    معامؿ الصعكبة =
 ف                       
 إجابة صحيحة.الذيف أجابكا عف السؤاؿ حيث س: عدد الطالب 

 ف: مجمكع الطالب.       
 

 أما معامؿ التمييز فقد تـ حسابو كما يأتي:
 
 . تـ ترتيب أكراؽ االختبار تصاعديان حسب الدرجات.1
 (.15( كدنيا )أقؿ مف 15تـ تقسيـ أكراؽ الطمبة إلى مجمكعتيف عميا )أعمى مف أك تساكم  .2
. تـ حصر عدد الطالب الذيف أجابكا عف كؿ سؤاؿ إجابة صحيحة، مف بيف اكلئؾ الذيف حصمكا 3

 عمى درجات عميا.
ف حصمكا . تـ حصر عدد الطالب الذيف أجابكا عف كؿ سؤاؿ إجابة صحيحة، مف بيف اكلئؾ الذي4

 عمى درجات دنيا.
 . تـ طرح الخطكة الثالثة مف الخطكة الرابعة.5
 . يقسـ الناتج عمى عدد أفراد إحدل الجمكعتيف.6
     .ص   -س    . كبيذا يككف معامؿ التمييز = 7

 ف                                        
 عمى السؤاؿ إجابة صحيحة.حيث  س: عدد طالب الفئة العميا في التحصيؿ الذيف أجابكا 

 ص: عدد طالب الفئة العميا في التحصيؿ الذيف أجابكا عمى السؤاؿ إجابة صحيحة.       
 ف: مجمكع طالب إحدل المجمكعتيف.       

 
تـ اعتماد فقرات االختبار، ألف مييز لفقرات االختبار كبناءان عمى جدكؿ درجات الصعكبة كمعامالت الت

ذا كانت قيـ تمييزىا أكبر مف  0.8-0.2إذا تراكحت معامالت الصعكبة بيف)الفقرة  تعد جيدة  (، كا 
 ( .2000)عكدة،  0.3
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 ثبات االختبار
 

( طالبا مف مجتمع الدراسة كخارج عينتيا، ثـ 20طبؽ االختبار عمى عينة استطالعية مككنة مف )
عامؿ ارتباط بيرسكف بطريقة أعيد تطبيؽ االختبار عمى العينة نفسيا بعد مركر أسبكعيف، كحساب م

(Test - Retest( حيث بمغ )0.82)كبذلؾ كاف االختبار يتصؼ بالثبات ،. 
 

 زمن االختبار
 
( دقيقة، بحساب المتكسط الحسابي لمزمف الذم 40حساب زمف اإلجابة عف أسئمة االختبار كالبالغ )تـ 

 استغرقو طالب العينة االستطالعية.
 

 ثبات التصحيح
 

 ختبار، اتبعتابة عمى األسئمة المكضكعية في االكمكضكعية تصحيح اكراؽ اإلج لزيادة ثبات
 اإلجراءات اآلتية:

 
 نمكذجية يتـ التصحيح عمى أساسيا.. كضع إجابات 1
. كضع نقاط رئيسية لفقرات االختبار تحدد مسار إجابة الطالب، بحيث ال تتطمب الفقرة إال إجابة 2

 كمركزة.قصيرة كمحددة كلكنيا دقيقة 
 . تـ تطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية مف غير معرفة مسبقة بطالبيا.3
 . تصحيح كؿ فقرة عمى حدة مرة كاحدة لجميع الطمبة قبؿ االنتقاؿ إلى الفقرة األخرل كىكذا.4
. قامت الباحثة بتصحيح أكراؽ اإلجابة ككضع عالمات الطمبة عمى كرقة منفصمة عف كرقة اإلجابة، 5
 قاـ شخص آخر بإعادة تصحيح أكراؽ اإلجابة.ثـ 
يجاد نسبة االتفاؽ بينيما كالبالغة )6 %( باستخداـ معادلة ككبر 88. تمت مقارنة التصحيحيف كا 
(Cooper.) 

 .                  عدد مرات االتفاؽ            =نسبة االتفاؽ  
 عدد مرات االتفاؽ + عدد مرات االختالؼ                 

 
 مف أقؿ(: 465 ،2000 خطاب،) كاآلتي االتفاؽ نسبة بداللة الثبات مستكل Cooper ككبر حدد كقد
 أف يتبيف السابؽ الجدكؿ كمف البطاقة، ثبات ارتفاع فأكثر% 85 البطاقة، ثبات انخفاض% 70
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 مستكل قياس في المستخدمة البطاقة ثبات ارتفاع عمى تدؿ نسبة كىي%  84.9االتفاؽ نسبة متكسط
 المعمـ الطالب أداء
مف قبؿ الباحثة بعد أسبكعيف، ككانت نسبة لمعينة االستطالعية . تـ إعادة تصحيح أكراؽ اإلجابة 7

 %(.  كبذلؾ تـ التأكد مف ثبات التصحيح.91.03اإلتفاؽ بيف التصحيحيف لمباحثة عبر الزمف ىي )
 

 لقياس الميارات التكنولوجية  بطاقة مالحظة 2.6.3
 

لقياس الميارات التكنكلكجية في كحدة تكنكلكجيا البناء ( 5)ممحؽ رقـ  الباحثة بطاقة مالحظةأعدت 
لدل طمبة الصؼ الثامف األساسي كقد قامت الباحثة ببناء ىذه األداة بعد الرجكع إلى األدب التربكم 

قفة، (، كدراسة )ش2009(، كدراسة )أبك سكيرح، 2014كدراسة )أبك خاطر،  كالدراسات السابقة
، بحيث تـ تحديد الميارات الرئيسية التي شممتيا بطاقة المالحظة كثـ صياغة فقراتيا، كتـ (2008

يجاد الصدؽ كالثبات الخاص بيذه األداة   : كاآلتيإعدادىا في صكرتيا األكلية ثـ تحكيميا كا 
 

 بطاقة المالحظةصدق 
 

تـ عرض بطاقة المالحظة عمى عدد مف المحكميف مف ذكم الخبرة كاالختصاص مف أساتذة جامعات 
( كذلؾ لمراجعة فقرات 5( ك )ممحؽ رقـ 2كمشرفيف تربكييف كمعممي تكنكلكجيا معمكمات )ممحؽ رقـ 

 بطاقة المالحظة كالحكـ عمييا، كتـ األخذ باقتراحاتيـ كتعديالتيـ.
 

 بطاقة المالحظةثبات 
 
 الثبات عبر الزمف:  -

تحققت الباحثة مف ثبات األداة عف طريؽ تصكير حصص التكنكلكجيا لمصؼ الثامف األساسي لمعينة 
الميارات كرصد  أياـ ةعشر ، عمى مدار كلـ تكف الباحثة عمى معرفة مسبقة بطمبتيا االستطالعية

كنكلكجية مف قبؿ الباحثة بعد مدة التكنكلكجية باستخداـ بطاقة المالحظة.  تـ إعادة رصد الميارات الت
%( باستخداـ معادلة 91.4أسبكعيف، ككانت نسبة اإلتفاؽ بيف المالحظتيف لمباحثة عبر الزمف ىي )

 (.Cooperككبر )
 .                  عدد مرات االتفاؽ            =نسبة االتفاؽ  

 عدد مرات االتفاؽ + عدد مرات االختالؼ                 
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 الثبات عبر األشخاص: -
أيضان عف طريؽ المقارنة بيف مالحظاتيا كمالحظات معممة أخرل، إذ تحققت الباحثة مف ثبات األداة 

تـ تقييـ أداء الطمبة في كؿ ميارة عمى حدة مرة كاحدة لجميع الطمبة، بحيث تتضمف األنشطة الصفية 
خرل كىكذا.  ك قامت معممة المادة برصد ميارة أك اثنتيف في كؿ حصة قبؿ االنتقاؿ إلى الميارات األ

يجاد نسبة االتفاؽ بينيما  الميارات عمى بطاقات مالحظة أخرل لمطمبة.  تمت مقارنة المالحظتيف كا 
 (.Cooper%( باستخداـ معادلة ككبر )84كالبالغة )

 
 إجراءات الدراسة: 7.3
 
 (6كتاب تسييؿ ميمة مف جامعة القدس لمبدء بإجراء الدراسة )ممحؽ رقـ الحصكؿ عمى  .1
كذلؾ  البحث؛ بمكضكع المرتبطة كالدراسات العممية لألدبيات تحميمية مسحية دراسةأجرت الباحثة  .2

عداد لمبحث، النظرم اإلطار إعداد بيدؼ  كصياغة البحث، أدكات كتصميـ التجريبية، المعالجات كا 
 .نتائجو كمناقشة فركضو،

عادة صياغتيا مف كتاب التكنكلكجيا لمصؼ الثامف األساسي، كحدة دراسية اختيار .3  إلبراز   ،كا 
المحتكل  ارتباط كمدل المحددة، األىداؼ العممي لتحقيؽ المحتكل كفاية كمدل الدركس، ىذه أىداؼ

 .باألىداؼ
المقترح بالدمج بيف )استراتيجيتي الصؼ المقمكب كالعصؼ الذىني  التعميميالبرنامج  تصميـ .4

في تدريسيا المختارة كفؽ خطكات ىذا البرنامج تعميمية الكحدة ال إعدادكالعمؿ عمى  االلكتركني(
 لمطمبة.

 .النيائية صكرتيا في ككضعيا ، كتحكيميا إعداد أدكات الدراسة .5
 التأكد مف صدؽ كثبات أدكات الدراسة. .6
في  إعدادىا كتـ العتمادىا، تكنكلكجيا التعميـ؛ مجاؿ في خبراء عمى كعرضيا الدركس إعداد .7

 . التعديالت إجراء بعد ، النيائية صكرتيا
لمتصميـ  كفقنا التجريبيةك  الضابطة المجمكعات عمى الطالب كتكزيع األساسية البحث عينة اختيار  .8

 .التجريبي لمبحث شبو
 أدكات الدراسة بشكؿ قبمي عمى عينة الدراسة. تطبيؽ .9

البيئة االفتراضية اإللكتركنية المناسبة لعرض المحتكل التعميمي كفؽ التعميـ  اختارت الباحثة .10
جرا  ء جمسات العصؼ الذىني اإللكتركني كىي بيئة مكقع التكاصؿ االجتماعي فيسبكؾ )المقمكب كا 
(Facebook ، كسيكلة استخداميا لمفئة العمرية في الصؼ الثامف بسبب تكفر الخدمة بشكؿ مجاني

 .األساسي كتكفر عناصر العرض كالمتابعة المناسبة لمبرنامج التعميمي مف خالليا
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 .عمى المجمكعة التجريبيةكفؽ البرنامج التعميمي المقترح الكحدة التعميمية الباحثة  تطبيؽ .11
 .بعديان  البحث أدكات تطبيؽ .12
تحميؿ  ثـ كمف SPSSاإلحصائي البرنامج باستخداـ كذلؾ لمنتائج، اإلحصائية المعالجة إجراء .13

 .البيانات كتفسيرىا
 

 متغيرات الدراسة 8.3
 

 أوال : المتغيرات المستقمة:
 
المقمكب  الصؼعمى الدمج بيف إستراتيجيتي  كىي البرنامج التعميمي المقترح القائـطريقة ال .1

 .لكتركنيكالعصؼ الذىني اإل
 الجنس .2

 
 المتغيرات التابعة:ثانيا : 

 
 الباحثة ليذا الغرض. أعدتوقياسو باستخداـ اختبار التحصيؿ الذم  . التحصيؿ: تـ1
 الباحثة ليذا الغرض. تـ بناؤىا مف قبؿقياسو باستخداـ أداة  تـ. الميارات التكنكلكجية: 2
 

 المعالجة الحصائية 9.3
 
كمعامؿ كركنباخ  SPSSاإلحصائي  البرنامج باستخداـ كذلؾ لمنتائج، اإلحصائية المعالجة إجراء تـ

، كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية Cooperكمعادلة ككبر  ألفا كمعامؿ ارتباط بيرسكف
يبي لبعض المتغيرات لعدـ التمكف مف الضبط التجر  ANCOVA التغاير )التبايف المصاحب(  كتحميؿ 

زالة أم تأثير ميما كانت داللتو ك ؛ ى الخطػأ التجريبيكتخفيض التبايف في المشاىدات الذم ُيعزل إل ا 
رجاعو لممتغير المستقؿ لحصكؿ عمى مجمكعات متكافئة حسب ، إذ يصعب اعمى نتائج البحث كا 

 تحميؿ البيانات،قامت الباحثة بك  . يؤثر عمى نتائج التجربة إلى جانب تأثير المعالجةقد متغير معيف 
التعميـ المقمكب كالعصؼ  استراتيجيتيالدمج بيف  البرنامج التعميمي القائـ عمى فاعمية مدل كحساب

ثـ األساسي.   عمى التحصيؿ كتنمية الميارات التكنكلكجية لدل طمبة الصؼ الثامف لكتركنيالذىني اإل
 كالنظريات النظرم، كالدراسات، اإلطار ضكء عمى كتفسيرىا كمناقشتيا، التطبيؽ، نتائج مقارنة تمت

 .المرتبطة
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

 
  مقدمة:

 
التػي ىػدفت إلػى الكشػؼ عػف أثػر برنػامج ك لمنتائج التي تكصػمت إلييػا الدراسػة  تناكؿ ىذا الفصؿ عرضان 

تعميمػػي مقتػػػرح قػػػائـ عمػػػى الػػػدمج بػػػيف اسػػػتراتيجيتي الصػػػؼ المقمػػػكب كالعصػػػؼ الػػػذىني اإللكتركنػػػي فػػػي 
التكنكلكجيػػػة لػػػدل طمبػػػة الصػػػؼ الثػػػامف األساسػػػي، كبعػػػد تطبيػػػؽ إجػػػراءات التحصػػػيؿ كتنميػػػة الميػػػارات 

 يػػأتيحصػػائية الكصػػفية كاالسػػتداللية المطمكبػػة، كفيمػػا بياناتيػػا، اسػػتخدمت التحمػػيالت اإل الدراسػػة كجمػػع
 عرض النتائج بالتسمسؿ حسب األسئمة.

 
 السؤال األول لمدراسةبالنتائج المتعمقة  1.4
 
ب والعصف قائم عمى الدمج بين إستراتيجيتي الصف المقمو التعميمي البرنامج ال فاعمية تختمفل ى

باختالف طريقة التدريس والجنس طمبة الصف الثامن األساسي تحصيل الذىني اللكتروني في 
 والتفاعل بينيما؟

 
 عف السؤاؿ الفرضية الصفرية اآلتية:انبثؽ ك 
 

( بيف المتكسطات الحسابية  α ≥  0.05الداللة )عند مستكل  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية
 .ك الجنس كالتفاعؿ بينيما لتحصيؿ طمبة الصؼ الثامف األساسي تعزل لطريقة التدريس
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الطمبة في الصؼ المعيارم لعالمات  نحراؼية، تـ حساب المتكسط الحسابي كاالكالختبار ىذه الفرض
( 1.4الجنس كطريقة التدريس، كيبيف الجدكؿ )كذلؾ بحسب  الثامف األساسي في اختبار التحصيؿ

 المعيارية. كاالنحرافات الحسابية المتكسطات
 
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لعالمات الطمبة في اختبار التحصيؿ  ( 1.4الجدكؿ )

 القبمي ك البعدم حسب طريقة التدريس كالجنس 
 

 اإلحصاءات الجنس
 الكصفية

 البعدم نتائج اختبار التحصيؿ  القبمي التحصيؿاختبار نتائج 
 الضابطة التجريبية الضابطة التجريبية

 21 21 21 21 العدد ذككر
 15.48 19.57 10.43 11.29 المتكسط الحسابي

 3.16 2.44 4.28 4.16 االنحراؼ المعيارم
 35 35 35 35 العدد إناث

 16.89 21.66 12.34 12.6 المتكسط الحسابي

 2.99 1.92 4.17 2.90 االنحراؼ المعيارم

 65 65 65 65 العدد المجموع
 65.65 88.22 11.63 11.73 المتوسط الحسابي
 6.68 8.62 4.28 3.58 االنحراف المعياري

 

لعالمات طمبة الصؼ  المتكسطات الحسابية في( أف ىناؾ فركقا ظاىرية 1.4يالحظ مف الجدكؿ )
كما أظيرت النتائج مف ،  البعدم في اختبار التحصيؿ طريقة التدريس كالجنستبعا ل الثامف األساسي
مف المتكسطات  أقؿ المجمكعة الضابطة( أف المتكسطات الحسابية لعالمات 1.4خالؿ الجدكؿ )

( 20.88حيث بمغ المتكسط الحسابي لممجمكعة التجريبية )، المجمكعة التجريبيةالحسابية لعالمات 
(.  3.10( بانحراؼ معيارم قيمتو )16.36(، كلممجمكعة الضابطة )2.34متو )بانحراؼ معيارم قي

مف  أقؿ( أف المتكسطات الحسابية لعالمات الذككر 1.4أظيرت النتائج مف خالؿ الجدكؿ )ك كما 
بانحراؼ  (19.27المتكسطات الحسابية لعالمات اإلناث، حيث كانت متكسطات عالمات اإلناث )

في  (3.47بانحراؼ معيارم قيمتو ) (17.52كمتكسطات عالمات الذككر ) (3.46معيارم قيمتو )
الفركؽ الظاىرية في المتكسطات الحسابية  ىذه كلمعرفة ما إذا كانت  .اختبار التحصيؿ البعدم
التغاير  تـ استخداـ اختبار تحميؿ ( α   0.05 ≤) كلػد مستػػة عنػة إحصائيػلعالمات الطمبة ذات دالل

 ( يكضح ذلؾ.2.4) ، كالجدكؿ(ANCOVA) )التبايف المصاحب( 
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عالمات طمبة لمتكسطات  (ANCOVA)التغاير )التبايف المصاحب( (: نتائج تحميؿ 2.4جدكؿ )

 الصؼ الثامف األساسي في اختبار التحصيؿ البعدم كفقا لطريقة التدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيما.

 (α = 1.15دالة عند مستكل الداللة ) *
 

 النتائج المتعمقة بطريقة التدريس:

يف ( أف قيمة )ؼ( المحسكبة لمفرؽ بيف متكسطي عالمات طمبة المجمكعت2.4يالحظ مف الجدكؿ )
( كأف مستكل الداللة المحسكبة قد بمغ 196.22التحصيؿ تساكم )الضابطة كالتجريبية في اختبار 

فركؽ دالة احصائيان عند كجكد البديمة ب بالفرضيةالصفرية كالقبكؿ  الفرضية( كعميو يتـ رفض 0.001)
 )3.4(كالجدكؿ طريقة التدريس، في تحصيؿ الطمبة تعزل الستخداـ ( α ≥  0.05مستكل الداللة )

  البعدم حسب طريقة التدريس: في االختبار لمتحصيؿيبيف المتكسطات الحسابية المعدلة 

لدل  التحصيؿالمتكسطات الحسابية المعّدلة كاألخطاء المعيارية البعدية لمتكسطات  (:3.4الجدكؿ )
 حسب طريقة التدريس. األساسي في اختبار التكنكلكجيا البعدم الثامفطمبة الصؼ 

 
 الخطأ المعيارم ةالمعدل ةالحسابي اتالمتكسط المجمكعة

 2231. 16.34 الضابطة

 2221. 20.74 التجريبية

 

مجمكع  مصدر التبايف
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.001 181.63 470.42 1 470.42 االختبار القبمي
 0.001 196.40 508.70 1 508.70 التدريس طريقة

 0.069 3.38 8.77 1 8.77 الجنس
 0.467 0.53 1.381 1 1.381 الجنس× الطريقة

 -- -- 2.59 107 277.39 الخطأ
 -- -- -- 112 40271.00 المجمكع



55 
 

كبر مف أ( كىك 20.74ىك ) التجريبية( أف المتكسط المعدؿ لطريقة التدريس 3.4كيالحظ مف الجدكؿ )
كبذلؾ تككف الفركؽ حسب طريقة التدريس  ،(16.34) االعتياديةالمتكسط المعدؿ لطريقة التدريس 

 .االعتياديةمقابؿ طريقة التدريس  التجريبيةلصالح طريقة التدريس 

 

 النتائج المتعمقة بالجنس:

 
( ك أف مستكل  3.38بمغت ) لمتغير الجنس قيمة )ؼ( المحسكبة( أف 2.4يالحظ مف الجدكؿ )

كعميو ( α ≥ 0.05) اإلحصائية مستكل الداللة( كىي قيمة أعمى مف 0.069الداللة المحسكبة قد بمغ )
لمجنس في اختبار التحصيؿ الطمبة تعزل  عالماتفي يتـ قبكؿ الفرضية الصفرية بعدـ كجكد فركؽ 

 البعدم.

 :والجنس النتائج المتعمقة بالتفاعل بين طريقة التدريس

 
( ANCOVA) التغاير )التبايف المصاحب(   تحميؿ اختباراتتحميؿ  نتائج( 2.4الجدكؿ )بالرجكع الى 

( كمستكل الداللة المحسكبة 0.53يتبيف أف قيمة )ؼ( لمتفاعؿ ما بيف طريقة التدريس كالجنس ىي )
فركؽ  ال تكجدأم أنو (α  ≤ 0.05) ( كىي قيمة أكبر مف مستكل الداللة اإلحصائية 0.467يساكم )

لمتفاعؿ بيف استراتيجية التدريس كجنس  (α  ≤ 0.05) عند مستكل الداللة ذات داللة إحصائية
كعميو يتـ قبكؿ النظرية الصفرية بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ، الطالب

(α ≥  0.05 بيف المتكسطات الحسابية لتحصيؿ طمبة الصؼ الثامف األساسي تعزل لمتفاعؿ بيف )
 طريقة التدريس كالجنس.

 
 المتعمقة بالسؤال الثاني لمدراسةالنتائج  2.4
 
برنامج تعميمي قائم عمى الدمج بين إستراتيجيتي الصف المقموب والعصف الذىني ىل تختمف  

باختالف طريقة  اللكتروني في تنمية الميارات التكنولوجية لدى طمبة الصف الثامن األساسي
 التدريس والجنس والتفاعل بينيما؟
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 الصفرية اآلتية: انبثؽ عف السؤاؿ الفرضية
 

( في متوسطات درجات طمبة α ≥  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
الميارات التكنولوجية تعزى لطريقة التدريس والجنس بطاقة مالحظة الصف الثامن األساسي في 

 والتفاعل بينيما.
 

طمبة الصؼ  لعالماتالمعيارية  اتكاالنحراف ةالحسابي اتكالختبار ىذه الفرضية، تـ حساب المتكسط
كذلؾ بحسب الجنس كطريقة التدريس، كيبيف  الميارات التكنكلكجية بطاقة مالحظةالثامف األساسي في 

 المعيارية. كاالنحرافات الحسابية المتكسطاتىذه ( 4.4الجدكؿ )
 
المعيارية لدرجات طمبة الصؼ الثامف األساسي في  اتكاالنحراف ةالحسابي اتالمتكسط( 4.4الجدكؿ )

 تبعا لطريقة التدريس كالجنس. ةكالبعدي ةالقبمي الميارات التكنكلكجية بطاقة مالحظة
 

 الحصاءات الجنس
 الوصفية

 ةالبعدي بطاقة المالحظةنتائج   بطاقة المالحظة القبميةنتائج 
 الضابطة التجريبية الضابطة التجريبية

 21 21 21 21 العدد ذككر
 23.57 46.05 13.67 19.29 المتكسط الحسابي
 18.25 5.58 9.74 4.16 االنحراؼ المعيارم

 35 35 35 35 العدد إناث
 38.26 42.11 23.34 21.69 المتكسط الحسابي
 7.63 6.10 5.94 3.58 االنحراؼ المعيارم

 56 56 56 56 العدد المجموع
 35.54 43.59 21.84 20.79 المتوسط الحسابي
 7.79 6.17 5.73 3.95 االنحراف المعياري

 

طمبة الصؼ  لعالمات المتكسطات الحسابية في( أف ىناؾ فركقا ظاىرية 4.4يالحظ مف الجدكؿ )
كما ، تبعا لطريقة التدريس كالجنس ةالبعدي الميارات التكنكلكجية بطاقة مالحظةالثامف األساسي في 

 أقؿ المجمكعة الضابطة لعالمات( أف المتكسطات الحسابية 4.4مف خالؿ الجدكؿ )أظيرت النتائج 
حيث بمغ  ،في بطاقة المالحظة البعدية المجمكعة التجريبية لعالماتمف المتكسطات الحسابية 
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(، كلممجمكعة 6.17( بانحراؼ معيارم قيمتو )43.59المتكسط الحسابي لممجمكعة التجريبية )
( 4.4أظيرت النتائج مف خالؿ الجدكؿ )ك كما (.  7.79بانحراؼ معيارم قيمتو )( 35.54الضابطة )

إلناث، حيث كانت ا لعالماتمف المتكسطات الحسابية  أقؿالذككر  لعالماتأف المتكسطات الحسابية 
الذككر  درجاتكمتكسطات  (7.13بانحراؼ معيارم قيمتو ) (40.19اإلناث ) عالماتمتكسطات 

 ىذه كلمعرفة ما إذا كانت  .في بطاقة المالحظة البعدية (9.45معيارم قيمتو )بانحراؼ  (38.52)
 ≥α) كلػد مستػػة عنػة إحصائيػالطمبة ذات دالل لدرجاتالفركؽ الظاىرية في المتكسطات الحسابية 

( 5.4كيبيف الجدكؿ ) ،(ANCOVA) التغاير )التبايف المصاحب(  تـ استخداـ اختبار تحميؿ ( 0.05
ابطة في التجريبية كالضالطمبة في المجمكعتيف  لعالمات التغاير )التبايف المصاحب( نتائج تحميؿ 

 بطاقة المالحظة البعدية .

 
الطمبة في بطاقة  لعالمات (ANCOVA) التغاير )التبايف المصاحب(  ( نتائج تحميؿ 5.4الجدكؿ )

 التدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيما.المالحظة البعدية كفقا لطريقة 

 (α = 1.15دالة عند مستكل الداللة ) *
 

 النتائج المتعمقة بطريقة التدريس:

 

طمبة المجمكعتيف  عالمات( أف قيمة )ؼ( المحسكبة لمفرؽ بيف متكسطي 5.4يتضح مف الجدكؿ )
( كأف مستكل الداللة المحسكبة قد بمغ 179.13الضابطة كالتجريبية في بطاقة المالحظة تساكم )

فركؽ دالة احصائيان عند كجكد البديمة ب بالفرضيةالصفرية كالقبكؿ  الفرضية( كعميو يتـ رفض 0.001)

درجات  مجمكع المربعات مصدر التبايف
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.001 181.84 2853.17 1 2853.17 االختبار القبمي
 0.025 5.14 80.66 1 80.66 الجنس

 0.001 179.05 2809.22 1 2809.22 التدريس طريقة
 0.001 36.91 579.04 1 579.04 الجنس× الطريقة

 -- -- 15.69 107 1678.01 الخطأ
 -- -- -- 112 182543.00 المجمكع
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يبيف  )6.4(كالجدكؿ   .في بطاقة المالحظةالطمبة  عالماتفي ( α ≥  0.05مستكل الداللة )
 .حسب طريقة التدريس ةالبعدي بطاقة المالحظة في الطمبة لعالماتالمتكسطات الحسابية المعدلة 

 

لدل   العالماتالمتكسطات الحسابية المعّدلة كاألخطاء المعيارية البعدية لمتكسطات  (:6.4الجدكؿ )
حسب طريقة لمميارات التكنكلكجية   ةالبعدي األساسي في بطاقة المالحظة الثامفطمبة الصؼ 

 التدريس.

 
 الخطأ المعيارم ةالمعدل ةالحسابي اتالمتكسط المجمكعة
 0.547 34.60 الضابطة

 0.551 44.99 التجريبية

 

كبر مف أ( كىك 44.99ىك ) التجريبية( أف المتكسط المعدؿ لطريقة التدريس 6.4كيالحظ مف الجدكؿ )
كبذلؾ تككف الفركؽ حسب طريقة التدريس  ،(34.60) عتياديةالتدريس االالمتكسط المعدؿ لطريقة 
 .عتياديةمقابؿ طريقة التدريس اال التجريبيةلصالح طريقة التدريس 

 
 النتائج المتعمقة بالجنس

 
(،  كأف مستكل 5.14تساكم ) لمتغير الجنس أيضا أف قيمة )ؼ( المحسكبة( 5.4تبيف مف الجدكؿ )

 الداللة عند مستكل ذات داللة إحصائية( أم أف ىناؾ فركؽ 0.025الداللة المحسكبة بمغ )
 (0.05 ≥  α) يبيف المتكسطات الحسابية  )8.4(كالجدكؿ ، الطمبة في بطاقة المالحظة عالماتفي

 :سب الجنسح ةالبعدي في بطاقة المالحظة لعالمات الطمبةالمعدلة 

 الثامفطمبة الصؼ  لعالماتالمتكسطات الحسابية المعّدلة كاألخطاء المعيارية البعدية  (:7.4الجدكؿ )
 .الجنسحسب لمميارات التكنكلكجية   ةالبعدي األساسي في بطاقة المالحظة

 
 الخطأ المعيارم ةالمعدل ةالحسابي اتالمتكسط المجمكعة

 0.632 40.72 ذككر

 0.483 38.87 اناث
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لمعدؿ كبر مف المتكسط اأ( كىك 40.72ىك )لمذككر ( أف المتكسط المعدؿ 7.4كيالحظ مف الجدكؿ )
 الذككر.لصالح  الجنسؽ حسب كبذلؾ تككف الفرك  ،(38.87) إلناثل
 

 النتائج المتعمقة بالتفاعل بين طريقة التدريس والجنس
 

بمغت  لمتفاعؿ بيف الجنس كالطريقة ( يتبيف أف قيمة )ؼ( المحسكبة5.4)لى الجدكؿ كبالرجكع إ
( كىي قيمة أقؿ مف مستكل الداللة 0.001(، كأف مستكل الداللة المحسكبة يساكم )36.92)

فركؽ ذات داللة  نو تكجدإكعميو يتـ رفض الفرضية الصفرية أم   (α  ≤ 0.05)اإلحصائية 
طمبة الصؼ الثامف  لعالماتبيف المتكسطات الحسابية  (α  ≤ 0.05) الداللة عند مستكل إحصائية
لمتفاعؿ بيف استراتيجية التدريس كجنس في بطاقة مالحظة الميارات التكنكلكجية تعزل  األساسي
 .الطالب

لدرجات ( يبيف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 8.4كلمعرفة مصدر الفركؽ فاف الجدكؿ )
 تبعا لمتفاعؿ بيف الجنس كطريقة التدريس.الطمبة في بطاقة مالحظة الميارات التكنكلكجية 

 
لدرجات الطمبة في بطاقة المتكسطات الحسابية المعّدلة كاألخطاء المعيارية البعدية ( 8.4الجدكؿ )

 مالحظة الميارات التكنكلكجية تبعا لمتفاعؿ بيف الجنس كطريقة التدريس.
 

  
باستخداـ البرنامج المقترح ( أف الفركؽ جاءت لصالح الذككر الذيف درسكا 8.4كيالحظ مف الجدكؿ )

( كخطأ 48.27مقارنة بالمجمكعات الثالث األخرل اذ بمغ المتكسط الحسابي لدرجات ىذه المجمكعة )
(، كيميو مجمكعة اإلناث المكاتي درسف باستخداـ البرنامج المقترح األخرل اذ 0.880معيارم قيمتو )

 (.0.670يمتو )( كخطأ معيارم ق41.71بمغ المتكسط الحسابي لدرجاتيف ) 

 الخطأ المعيارم ةالمتكسطات الحسابية المعدل عدد الطمبة طريقة التدريس  الجنس
 0.879 33.17 21 الطريقة االعتيادية  ذككر

 0.880 48.27 35 البرنامج المقترح
 0.689 36.03 21 الطريقة االعتيادية اناث

 0.670 41.71 35 البرنامج المقترح 
 -- -- 112  المجمكع
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 ممخص نتائج الدراسة: 3.4
 
، تحصيؿ طمبة الصؼ الثامف األساسي تعزل لطريقة التدريس. كجكد فركؽ دالة إحصائيان في 1

 كلصالح البرنامج المقترح )الدمج بيف استراتيجيتي الصؼ المقمكب كالعصؼ الذىني اإللكتركني(.
 لمجنس. الثامف األساسي تعزل تحصيؿ طمبة الصؼ. ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في 2
لمتفاعؿ بيف الجنس  تحصيؿ طمبة الصؼ الثامف األساسي تعزلال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في  .3

 كالطريقة.
طمبة الصؼ الثامف األساسي تعزل لطريقة ل الميارات التكنكلكجية. كجكد فركؽ دالة إحصائيان في 4

بيف استراتيجيتي الصؼ المقمكب كالعصؼ الذىني ، كلصالح البرنامج المقترح )الدمج التدريس
 اإللكتركني(.

تعزل لمجنس،  طمبة الصؼ الثامف األساسيل الميارات التكنكلكجيةكجكد فركؽ دالة إحصائيان في  .5
 كلصالح الذككر.

تعزل لمتفاعؿ  طمبة الصؼ الثامف األساسيل الميارات التكنكلكجيةكجكد فركؽ دالة إحصائيان في  .6
طريقة الجنس، كلصالح الذككر الذيف درسكا باستخداـ البرنامج المقترح )الدمج بيف استراتيجيتي بيف ال

 الصؼ المقمكب كالعصؼ الذىني اإللكتركني(.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 
 

 
 
 
 
 
 
 

  الخامس الفصل
 مناقشة النتائج والتوصيات

 
 

 مقدمة:
التدريس باستخداـ برنامج تعميمي مقترح قائـ عمى الدمج بيف  فاعميةىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء 

لدل طمبة الصؼ الثامف تنمية الميارات التكنكلكجية  استراتيجيتي الصؼ المقمكب كالعصؼ الذىني في
 األساسي.

 
 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول لمدراسة 1.5
 

برنامج تعميمي قائم عمى الدمج بين إستراتيجيتي الصف المقموب والعصف  فاعمية ختمفىل ت
باختالف طريقة التدريس  طمبة الصف الثامن األساسي الذىني اللكتروني في التحصيل لدى

 والجنس والتفاعل بينيما؟
 

تحصيؿ طمبة الصؼ الثامف األساسي تعزل لطريقة كجكد فرؽ جكىرم في أظيرت نتائج ىذه الدراسة 
، كلصالح الطمبة الذيف درسكا كفؽ البرنامج المقترح ) الدمج بيف استراتيجيتي الصؼ المقمكب التدريس

مما يدؿ عمى أف التعميـ   كالعصؼ الذىني اإللكتركني( مقابؿ الطمبة الذيف درسكا بالطريقة االعتيادية.
 باستخداـ ىذا البرنامج لو أثر إيجابي في تحسيف مستكل التحصيؿ.
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مممكسا عمى سمكؾ المتعمميف  رد ىذه النتيجة إلى أف استخداـ البرنامج التعميمي قد أجرل تغييراكيمكف 
ف استخداـ الصؼ المقمكب كقمب المياـ الصفية إلى بيتية ساىـ في تحضير الطمبة نفسيا كعمميا اذا أ

، كما أف كقتمة كمريحة ليـ في أم لمحصة القادمة مما يساعدىـ في التحضير الجيد في ظركؼ مالئ
استخداـ العصؼ الذىني اإللكتركني ضمف البرنامج ساىـ كثيرا في تفعيؿ النقاش كاعتماد الطمبة عمى 
أنفسيـ في حؿ المشكالت ضمف قالب الكتركني محبب بالنسبة ليـ ككتابة آرائيـ براحة تامة، حيث أف 

ية، كقد ساىـ ىذا البرنامج في المتعمميف تحكلكا مف متمقيف إلى مشاركيف فعمييف في العممية التربك 
استثمار حقيقي لزمف الحصة في عمؿ األنشطة كالممارسة الفعمية لممعرفة كتطبيؽ التجارب التي تعمؽ 

لصؼ المقمكب كالعصؼ الذىني اإللكتركني، كيتـ ربط المعرفة يـ التي تعممكىا سابقا مف خالؿ االمفاى
مات لكقت أطكؿ، كجعمت المادة التعميمية المجردة أكثر بالتطبيؽ، كزيادة قدرتيـ عمى االحتفاظ بالمعمك 

 متعة كأكثر ارتباطا بخبرات الطمبة.
 

نصر أساسي في البرنامج عكتعزك الباحثة سبب ىذه الفركؽ أيضا الستخداـ الكسائط المتعددة ك
مصؼ كطبيعة منياج التكنكلكجيا ل اذ تالئـالتعميمي، كىي كسائؿ سمعية كبصرية تكاكب التكنكلكجيا 

ىذا يجذب انتباىيـ مف جانب آخر.  كالتدريس باستخداـ الثامف مف جانب كيحاكي اىتمامات الطمبة ك 
 البرنامج قد حسف مف عممية تنظيـ المعمكمات كتعميؽ فيميـ ليا. 

 
كقد تبيف أيضان أنو ال تكجد فركؽ في تحصيؿ طمبة الصؼ الثامف تعزل لمجنس، كال تكجد فركؽ تعزل 

لجنس كالطريقة.  كمف خالؿ ىذه النتائج يظير فعالية البرنامج التعميمي في تحسيف لمتفاعؿ بيف ا
ناثان، أم أف البرنامج التعميمي مالئـ لمتدريس في مدارس الذككر  التحصيؿ لكال الجنسيف ذككرا كا 

)ىاركف (، كدراسة 2015، الزيف)(، 2016)الباز، دراسة كىذا يتفؽ مع   كاألناث عمى حد سكاء.
 ،آؿ فييد)(، كدراسة 2014، العبيرم)(، كدراسة 2014 ،البمكشية)كدراسة ، (2015ف، كسرحا
أكضحكا أف  ، حيث(  Marlowe, 2012) كدراسة،  (Zheng, et,al, 2014)(، كدراسة  2013

الطمبة يظيركف تحسنا في التحصيؿ عند تدريسيـ باستخداـ استراتيجية الصؼ المقمكب.  ككذلؾ تتفؽ 
، حيث أظيركا تحسف (2004 ،دكيدم)(، ك دراسة  2014 ،أبك بكر)نتائج الدراسة مع دراسة  

ل ذلؾ إلى تحصيؿ الطمبة الذيف درسكا باستخداـ استراتيجية العصؼ الذىني اإللكتركني.  كيعز 
تمثؿ بطمبة الجامعات كالمدارس ماستخداـ استراتيجيات التعميـ اإللكتركني مع مجتمع الدراسة ال

استخداـ  مياراتتنمية  مف حيث (2014)أبك بكر، دراسة  كتتفؽ النتائج أيضا مع الثانكية.
 .  الستخداـ استراتيجية العصؼ الذىني اإللكتركني التكنكلكجية المستحدثات
 
 



63 
 

 الثاني مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال 2.5
 

فاعمية برنامج تعميمي قائم عمى الدمج بين إستراتيجيتي الصف المقموب والعصف  ختمفىل ت
باختالف  الذىني اللكتروني في تنمية الميارات التكنولوجية لدى طمبة الصف الثامن األساسي

 طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينيما؟
 

طمبة الصؼ الثامف األساسي في  عالماتاتضح مف خالؿ نتائج الدراسة بأف ىنالؾ فركؽ حقيقية في 
 بطاقة مالحظة الميارات التكنكلكجية تعزل لطريقة التدريس.

 
التي شاىدىا الطمبة كاألنشطة  العركض التكنكلكجيا مف خالؿ استخداـ في التنكيعكترل الباحثة أف 

كالمشكالت التي تفاعؿ مف خالليا الطمبة في جمسات  الصؼ المقمكبفي  التي مارسكىا بشكؿ مريح 
 مف بالميارات القياـ خطكات عرض خالؿ مف المياراتالعصؼ الذىني اإللكتركني قد طكرت مف 

 التعميمية المكاقؼ في كدكرىا التعميمية، الكسائؿ تمعبو الذم الكبير لمدكر ان نظر  محكسبة، تعميمية أفالـ
ؾ في ذل كيكمف األدائي أك المعرفي أك النفسي الجانب في سكاء التأثير مف عالية درجة بمكغيا إلى
 في الرغبة نفكسيـ فيالطمبة ك تخمؽ  أذىاف في كثباتنا عمقنا أكثر التطبيؽ العممي لألنشطة تجعؿ أنيا

 ربط خالؿ مف الحقائؽ إلدراؾ الجيدة الفرصة، كقد يتيح البرنامج المقترح التكنكلكجية قدراتيـ تطكير
 الجديدة. بالخبرات السابقة الخبرات

 
كقد بينت نتائج الدراسة كجكد فركؽ حقيقية في تنمية الميارات التكنكلكجية تبعا لمجنس، كلصالح 
الذككر كيمكف أف يرجع سبب ىذه الفركؽ إلى ميكؿ الذككر بشكؿ أكبر لمجانب الميارم، كاىتماميـ 

 الكبير بالمستحدثات التكنكلكجية.
 

كأظيرت النتائج أيضان كجكد فركؽ حقيقية في الميارات التكنكلكجية تعزل لمتفاعؿ بيف الجنس كطريقة 
التدريس، كذلؾ يعني أف التدريس باستخداـ البرنامج التعميمي المقترح القائـ عمى الدمج بيف 

اء الذككر أك سك استراتيجيتي الصؼ المقمكب كالعصؼ الذىني اإللكتركني كاف مالئمان لجميع الطمبة 
فيما يتعمؽ بالميارات التكنكلكجية لدل طمبة المجمكعة  الفعاليةىناؾ تكافؤ في اإلناث، حيث كاف 

التجريبية، باإلضافة إلى التعرض لنفس إجراءات المعالجة.  مما يدؿ عمى أىمية استخداـ مثؿ ىذا 
تحسف في ميارات ( كالتي أظيرت 2015 ،ىاركف كسرحاف)كىذا يتفؽ مع دراسة   البرنامج التعميمي.

التي  (،2014 ،أبك خاطر)دراسة ، ككذلؾ التعمـ اإللكتركني باستخداـ استراتيجية الصؼ المقمكب
الميارات التكنكلكجية باستخداـ برنامج تعميـ إلكتركني. كتدؿ ىذه النتائج أظيرت تحسف أداء الطمبة في 
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لذىني اإللكتركني كاستراتيجيات التعمـ اإللكتركني في عمى أىمية استخداـ الصؼ المقمكب كالعصؼ ا
 تنمية الميارات التكنكلكجية.

 
 توصيات الدراسة 3.5
 

 في ضوء ما توصمت إليو الدراسة من نتائج، يمكن تقديم التوصيات اآلتية:
 
تبني استخداـ كسائؿ تكنكلكجية حديثة في التعميـ، كتضميف أنشطة تفعؿ مف خالليا استخداـ  .1

 المقمكب كالعصؼ الذىني اإللكتركني.الصؼ 
 مؤسسة كاعية مكاجية الحياة لمكاجية الّتعممية؛ الّتعميمّية العممّية فيلمطمبة  الفّعاؿ الّدكرتفعيؿ  .2

 .كنكلكجيتّ ال كالتّقدـ المعمكماتي الثراء في الحديثة التّقانات باستعماؿ مسمحة عممّية يةمعرف قاعدة عمى
 المعمميف باستراتيجيات التدريس الحديثة التي تكظؼ التقنيات لتعريؼ تدريبّية برامج إعداد ضركرة. 3
 ليا اّلتي الّتدريسّية األساليب عمى كتدريبيـكالعصؼ الذىني اإللكتركني  المقمكب، الّصؼّ  ستراتيجّيةكا

  تدريبيـ أك إعدادىـ أثناء في أكاف سكاء ،الّتعممّية الّتعميمّية بالعممّية الّطالب دكر فاعمية تحقيؽ في دكر
 ظؿ في الفاعمة، الّتدريس أساليب تنكيع في المعمميف مساىمة متابعة عمى الّتربكييف المشرفيف حثّ . 4

 .الّتعميمّية العممّية في أساس كمحكر الطالب دكر تفعيؿ في دكر ليا التي الّتكنكلكجي التّقدـ
لتنمية (، Facebook) اإلجتماعٌة كفٌسبوك المواقع وتطبٌقات أدوات واستخدام بتوظٌف اإلهتمام. 5

 .الدراسية المراحؿ لمختمؼ الطالب بيف كالمشاركة التعاكف ميارات
عقد دكرات تأىيمية لممعمميف بيدؼ تطكير مياراتيـ الحاسكبية، كمتابعة تطبيؽ األنشطة . 6

 التكنكلكجية كتفعيؿ دكر التكنكلكجيا في التعميـ.
 الكيب. عبر كالمشاركة كالتفاعؿ التعمـ إستراتيجيات عمى استخداـ التدريس ىيئة أعضاء تشجيع. 7
 كتنمية اإلدراكّية، الميارات كتحسف ، المتعمـ شخصية التي تنمي كاإلستراتيجّيات األساليب تكظيؼ. 8

 األفكار تمؾ أكانت ءسكا عميو المعركضة األفكار مراجعة مف التي تمكنو ،المالحظة كالتفسير ميارات
 .كمناقشتيا مرئّية، أك بصرية أك سمعّية بصكرة معركضة

 الّتعميمّية العممّية في الّطالب فاعمية تحقؽ بصكرة المتطكرة اتنيقتّ ال استعماؿ عمى الّطالب تشجيع. 9
 لقاءات عقد معيـ يصعب الذيف الطالب مع ، خاصةالّتعميمّية األىداؼ تحقيؽ في أساس كمحكر
 .مستمر بشكؿ الحضكر كالمشاركة عمييـ يصعب الذيف لمطالب مباشرة
كاإلرتقاء  كالتفاعؿ، التكنكلكجي، اإلقباؿ مف قدر أكبر لتحقيؽ الطمبة بيف اإللكتركنية الثقافة نشر. 10
 .التعميـ مف النمط بيذا
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المستقبمية  البحكث دعمت ما إذا خاصة التطبيقي، المستكل عمى الحالي البحث نتائج مف اإلفادة. 11
 تصميـ متغيرات بعض أثر تناكلت التي السابقة كالبحكث الدراسات نتائج مف كاإلفادةالنتائج،  ىذه

نتاجيا البيئات ىذه تصميـ عند المختمفة التعمـ نكاتج في كتطكيرىا التعمـ اإللكتركني بيئات  .كا 
مقترحة إجراء المزيد مف الدراسات كاألبحاث العممية الجديدة التي تتناكؿ فاعمية برامج تعميمية . 12

كالدمج بيف استراتيجيات تعميـ حديثة تتكافؽ مع تكنكلكجيا التعميـ مثؿ الصؼ المقمكب كالعصؼ 
 الذىني اإللكتركني عمى مستكيات صفية .

إجراء المزيد مف األبحاث العممية الجديدة التي تتناكؿ أثر الدمج بيف استراتيجيتي الصؼ المقمكب . 13
 تغيرات مختمفة؛ كالتفكير، كالدافعية، كالذكاء.كالعصؼ الذىني اإللكتركني عمى م
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 قائمة المصادر والمراجع
 المراجع العربية

 

لميارات  اللكتروني الذىني العصف عمي قائم ويب موقع فاعمية(. 2014).أبك بكر، ريحاب 
جامعة  .التعميم تكنولوجيا البتكاري ألخصائيي التفكير تنمية في التكنولوجية المستحدثات استخدام
 .، مصر(رسالة دكتكراه غير منشكرة ) ،المنيا

فاعمية إستراتيجية الفصول المقموبة باستخدام موقع إدمودو  .(2014) .أبك جمبة، منيرة
(Edmodoفي تنمية التفكير البداعي )  واالتجاه نحو مادة األحياء لدى طالبات الصف األول

 .فمسطيف ،اإلسالمية سعكد بف محمد اإلماـ جامعة .الثانوي في مدينة الرياض

 .نجمك المصرية، القاىرةأل. مكتبة االقدرات العقمية. (1996)أبك حطب، فؤاد. 

. فعالية مدونة الكترونية توظف استراتيجية جيجسو في تنمية المفاىيم ( 2014أبك خاطر، دعاء. )
 ،غزة ،الجامعة اإلسالمية  . الحادي عشر بغزةالحاسوبية وميارات اتخاذ القرار لدى طالبات الصف 

 .فمسطيف ، (غير منشكرة رسالة ماجستير )

االحتياجات  ضوء في التعميمي التصميم عمى قائم تدريبي برنامج(. 2009أبك سكيرح، أحمد. )
، ، غزةالجامعة اإلسالمية. التكنولوجيا معممي التكنولوجية لدى الميارات بعض لتنمية التدريبية

 .فمسطيف ، (منشكرة غير ماجستير رسالة)

 الرسم اليندسي ميارة إكساب في البنائي بالنموذج مقترح برنامج أثر. (2007)أحمد.  أبك طاحكف،
 غير ماجستير رسالة (، الجامعة اإلسالمية ، غزة ،غزة محافظة في التاسع لمصف التكنولوجيا بمنيج
 .فمسطيف ،(منشكرة

 . مطبعة دار القمـ، الصفاة، الككيت، قياس وتقويم التحصيل الدراسي (.2000) رجاء. أبك عالـ،

 األساسية البرمجة  ميارة في اكتساب المتعددة الوسائط برمجيات أثر. ( 2006 ).  إيياب ،دكر  أبك
 رسالة) ، غزة،اإلسالمية الجامعة، الصف العاشر طالبات لدى التكنولوجيا مادة نحو واالتجاه
 .فمسطيف ،(منشكرة غير ماجستير

 تنمية في المتنقمة األجيزة باستخدام المقموبة الفصول استراتيجية فاعمية (.2014. )آؿ فييد، مي
 لطالبات البرامج النجميزية المغة قواعد مقرر في الدراسي والتحصيل الصفية البيئة االتجاىات نحو
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، اإلسالمية سعكد بف محمد اإلماـ جامعة .السالمية سعود بن محمد المام بجامعة التحضيرية
 .فمسطيف ، )رسالة ماجستير غير منشكرة(

 تنمية في المقموبة بالفصول المدمج التعمم استخدام ( .فاعمية2015) .آؿ معدم، عبد العزيز
، اإلسالمية سعكد بف محمد اإلماـ جامعة، االبتدائي الخامس الصف لطالب الرياضي ميارات التفكير

 .فمسطيف ، منشكرة()رسالة ماجستير غير 

العموم لذوي  تدريس تنمية مياراتمقرر الكتروني مقموب في مية عفا (.2016الباز، مركة. )
، كمية التربية ،الطالب المعممين بكمية التربية لدى الخاصة وميارات التعمم التشاركي االحتياجات

 .جامعة بكرسعيد

 تنمية عمى المشكمة حول المتمركز التعمم إستراتيجية استخدام أثر.  (2008 ) محمكد برغكث،
 ، غزة،اإلسالمية الجامعة، في التكنولوجيا لطالب الصف السادس األساسي بغزة الميارات بعض

 .فمسطيف ، (منشكرة غير ماجستير رسالة)

 .كاستثمارىا العربّية الّمغة تعميـ في الَمْقُمكب الّصؼّ  إستراتيجّية فاعمّية (.2014.)البمكشّية، نكاؿ
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 المالحق
 (1ممحق رقم )

 
 

تكنولوجيا البناء في الصف الثامن األساسي المصممة لوحدة ودليل المعمم تحكيم المحتوى العممي 
جيتي الصف المقموب والعصف الذىني عمى برنامج تعميمي مقترح قائم عمى الدمج بين استراتي

 اللكتروني
 
 

/ة ---------------------------ة/ المحكـ حضرة  المحتـر
 

دراسة بعنكاف )فعالية برنامج تعميمي قائـ عمى الدمج بيف استراتيجيتي الصؼ  بإجراءتقكـ الباحثة 
المقمكب كالعصؼ الذىني االلكتركني في التحصيؿ ك تنمية الميارات التكنكلكجية لدل طمبة الصؼ 

ييدؼ المحتكل المتضمف في دليؿ المعمـ كالمنتدل التعميمي المعد مف قبؿ الباحثة  ،الثامف األساسي(
، كنظرا لما عيدناه فيكـ مف في كحدة تكنكلكجيا البناء لدل طمبة الصؼ الثامف حقيؽ األىداؼتلى إ

بداءرجى مف حضرتكـ التكـر بتحكيمو خبرة عممية كعممية، ي ضافة كحذؼ ما تركنو الرأم فيو كا  ، كا 
 مناسبا.

 
 

 مع الشكر كالتقدير
 
 
 

 الباحثة
 ىدل العرياف
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 دليل المعمم/ة

 مقدمة

 المعمـ / أختي المعممة...أخي 

" فاعمية برنامج تعميمي قائم عمى الدمج بين استراتيجيتي تقكـ الباحثة باجراء دراسة بعنكاف :
الصف المقموب والعصف الذىني اللكتروني في التحصيل وتنمية الميارات التكنولوجية لدى طمبة 

ثة بتحضير دليؿ المعمـ كفقا ليذا كبيدؼ تحقيؽ ىذه الدراسة قامت الباح  الصف الثامن األساسي".
 البرنامج .

كتقدـ الباحثة ىذا الدليؿ اإلرشادم المخصص لتكظيؼ منتدل تعميمي )مجمكعة تعميمية( عبر 
ككيفية تدريس كحدة تكنكلكجيا البناء مف كتاب  Facebook فيسبكؾمكقع التكاصؿ اإلجتماعي 

ثاني، كالذم أعدتو الباحثة ضمف إجراءات الفصؿ الدراسي ال -التكنكلكجيا لمصؼ الثامف األساسي
 تطبيؽ دراستيا.

كسيتـ عرض المحتكل ضمف المنتدل تعميمي بحيث تقكـ الباحثة بتزكيد الطالب مف خاللو 
بفيديكىات كصكر كمادة تعميمية يشاىدىا مسبقا في المنزؿ قبؿ الحصة الدراسية.  كمف ثـ يطبؽ أنشطة 

اـ إستراتيجية الصؼ المقمكب كمف بيف األنشطة مناقشة األفكار صفية أثناء زمف الحصة كامال باستخد
 التي تـ تكليدىا في جمسة العصؼ الذىني اإللكتركني.

 :يأتيويتضمن الدليل ما 

 الخطة الزمنية المقترحة لتدريس الكحدة المستيدفة. .1
 األىداؼ العامة لمكحدة. .2
 نبذة عف الميارات التكنكلكجية المراد تنميتيا. .3
 الطريقة المتبعة في التدريس ) البرنامج المقترح(.اجراءات  .4
 الكسائؿ التعميمية المستخدمة في التدريس. .5
 أساليب التقكيـ. .6

 الباحثة: ىدى نبيل العريان                                                              
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 الصف الثامن األساسي

 الوحدة الرابعة 

 )تكنولوجيا البناء(

 العامة لموحدة: األىداف

 التعرؼ إلى مراحؿ تصنيع حجر البناء في فمسطيف .1
 رسـ المساقط العمكية )المسطحات( كالمساقط الجانبية )الكاجيات( لمجسـ. .2
 تصميـ نمكذج لجسر .3
 التعرؼ إلى العناصر االنشائية التي يتككف منيا الجسر كدكر كؿ منيا. .4
 باستخداـ األسمكب كالنظريات العممية.حؿ بعض المشكالت التي تكاجو التصميـ كالتنفيذ  .5

 
 

 لموحدةالخطة الزمنية 

 عدد الحصص اسم الدرس
 4 الحجر ذىب فمسطين االبيض

 4 الرسم اليندسي
 3 انشاء الجسور

 حصة 11المجموع:  
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 توزيع مواضيع المناقشات والميام واألنشطة المقموبة لكل حصة

 الحصصعدد  الموضوع عدد الحصص اسم الدرس

الحجر ذىب 
فمسطين 
 االبيض

 الحجر ذىب فمسطين االبيض  4

 انواع الحجر 

 ) صناعة الحجر في فمسطين(1:1:4 تنفيذ نشاط 

1 

 مراحل صناعة الحجر

)دور التكنولوجيا في تصنيع  2:1:4تنفيذ نشاط 
 الحجر(

1 

 األحجار االصطناعية  

 )إعداد مكبس حجر اصطناعي( 4:1:4تنفيذ نشاط 

1 

 )األمن والسالمة في البناء( 3:1:4تنفيذ نشاط 

 حل أسئمة الدرس

1 

الرسم 
 اليندسي

 الرسم اليندسي وادواتو 4

 )أدوات الرسم اليندسي( 1:2:4تنفيذ  نشاط 

1 

 )الرسم اليندسي( 2:2:4تنفيذ نشاط 

 )رسم مسطح ممعب مدرسة( 3:2:4تنفيذ نشاط 

1 

 1 مبنى سكني() رسم مسطح  4:2:4تنفيذ  نشاط 

 1 المساقط اليندسية 

 )المساقط اليندسية( 5:2:4تنفيذ نشاط 

 حل أسئمة الدرس
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 الميارات التكنولوجية المراد تنميتيا في وحدة البناء.

 انكاع مف نكع كؿ خكاص لتكضيح الحاسكب باستخداـ جدكؿ الطالب يحضر جدول: تحضير .1
 كسرعة كاتقاف بميارة الحجر

 البناء في التكنكلكجيا دكر مبينا محكسبا عرضا الطالب يحضر تقديمي: عرض تحضير .2
 .جذاب كبتصميـ بسرعة ، كالسالمة كالسرعة المنجز العمؿ كدقة المعدات حيث مف بالحجر

 حكؿ الحاسكب باستخداـ تقرير الطالب يكتب: لمحجر االقتصادية األىمية حول تقرير كتابة .3
 كمتقف كمكثؽ كاضح فمسطيف في المستخرج الطبيعي لمحجر االقتصادية األىمية

 كسائؿ حكؿ محكسب تقرير الطالب يكتب األمن: عمى المحافظة حول محوسب تقرير كتابة .4
 .كاتقاف بسرعة جديدة افكارا كيبتكر البناء عممية في كالسالمة األمف عمى المحافظة

 الخشب قطع مف صغير يدكم  طكب مكبس عمؿب : يقـك الطالب يدوي  طوب مكبس عمل .5
 . البالستيؾ اك

 مسطرة باستخداـ كالعمكدية االفقية الخطكط الطالب يرسـ :(T) مسطرة باستخدام الخطوط رسم .6
(T )بسرعة مرتبة ك دقيقة قياسات. 

 باستخداـ دائرية غير منحنيات عمى تحتكم أشكاؿ الطالب يرسـ:  دائرية غير منحنيات رسم .7
 .جديدة رسكمات كيبتكر كاتقاف بسرعة المنحنيات اداة

انشاء 
 الجسور

 تطور بناء الجسور 3

 القدم البشرية جسرنا األول

 مفيوم الجسور 

1 

 تصميم الجسور

 )اختيار مكان الجسر( 1:3:4تنفيذ نشاط 

1 

 )عمل نموذج جسر( 2:3:4تنفيذ نشاط 

 تحديد حاجات واستعماالت الجسر

1 

  11 
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 لرسـ المثمثات ك( T)  اؿ مسطرة الطالب يستخدـ:معا المثمثات و( T)  ال مسطرة استخدام .8
 .كاتقاف بسرعة كمتكازية عمكدية خطكط

 خطكط لرسـ( T) اؿ مسطرة الطالب يستخدـ: مائمة خطوط لرسم( T) ال مسطرة استخدام .9
 . كسرعة كباتقاف كمتكازية درجة 60 بزاكية مائمة

  A3 مقاس كرقة عمى  مدرسة ممعب مسطح الطالب يرسـ:  مدرسة ممعب مسطح رسم .10
 بالعرض الكرقة ككضع( 200:1) رسـ بمقياس الفرجار ك المثمثات ك( T) اؿ مسطرة باستخداـ
 .كاتقاف بسرعة

 االحتياجات يناسب مبتكر  سكني مبنى مسطح الطالب يصمـ: سكني مبنى مسطح تصميم .11
 ..كاتقاف بسرعة  االسرة افراد كعدد

 بسرعة( كالجانبي الرأسي ك األفقي) اليندسية المساقط الطالب يرسـ : اليندسية المساقط رسم .12
  كاتقاف

 الجسر ركائز بيف كالمسافة مختمفة مكاد مف جسر نمكذج الطالب يبني:  جسر نموذج بناء .13
 . جذاب بشكؿ سـ 80 حكالي الطرفية

 

 الطريقة المتبعة في التدريس ) البرنامج المقترح(.

  التخطيط .1
  األساسية مف التعمـ كخطة الدرسممخرجات ل المعمـ تحديد

  تحضير الوسائط التعميمية  .2

  تصميـ فيديك كصكر تناسب مخرجات الدرس

  النشر  .3
  فيسبكؾالكتركني مثؿ  منتدل تعميميمشاركة الفيديك عبر 

  عصف ذىني الكتروني  .4
  طرح مكقؼ يستدعي تفكير الطمبة كعمؿ جمسة لمحكار عبر االنترنت

 الكترونية( ) مناقشة جمع األفكار  .5
  عبر االنترنتمف الطمبة   لممشكمة المطركحة جمع اكبر عدد ممكف مف األفكار كالحمكؿ

 ناقشة صفية م .6
مناقشة حكؿ المادة التعميمية المطركحة عبر االنترنت كمناقشة نتائج جمسة العصؼ الذىني 

 كعرض األفكار االبداعية. كتنقيحيا
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 توزيع الميام .7
الى مجمكعات كتكزيع المياـ التطبيقية كالميارية المرتبطة باالفكار لفحص  الطمبةتكزيع 

 صحتيا .
 التعمق: .8

  التعمؽ بشكؿ اكبر في الدرس مف خالؿ أنشطة كحؿ أسئمة متنكعة 

  .اعادة التقييم9

 مراجعة اعماؿ الطمبة كتقييـ مياميـ كاعادة ترسيخ المفاىيـ 

  مراجعة وتنقيح وتكرار.10 

مراجعة نتائج ىذا البرنامج كتحسينو ك مراجعة ما قمنا بعممو في ك  ينجز عمى ما يراـ تغيير ما لـ
  الدرس
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 الدرس األول
 الحجر ، ذىب فمسطين األبيض

 الحصة األولى
 :األىداف التعميمية

 .أف يكضح الطالب استخدامات الحجر .1
 .أف يذكر الطالب  اماكف انتشار مناشر الحجر في فمسطيف .2
 . الحجر انكاع مف نكع كؿ خكاص لتكضيح الحاسكب باستخداـ جدكؿ الطالب يحضرأف  .3
 أف يكتب الطالب تقريرا حكؿ األىمية االقتصادية لمحجر األبيض في فمسطيف. .4

 استراتيجيات وطرق التدريس:
  التخطيط .1
لمدرس ىي التعرؼ عمى األىمية االقتصادية كالحضارية لصناعة الحجر األبيض لمخرجات األساسية ا

،  كيكتب تقريرا محكسبا حكؿ األىمية االقتصادية في فمسطيف مف خالؿ النقاش في بداية الحصة 
لمحجر األبيض في فمسطيف، ثـ يحضر جدكؿ يبيف انكاع الحجر )الطبيعي كالصناعي( كيكضح 

 خكاص كؿ نكع.
  وسائط التعميميةتحضير ال  .2

تحضير فيديك تعميمي بعنكاف الحجر ذىب فمسطيف األبيض كصكر لمدف كقرل فمسطينية تمتاز بالبناء 
 تبيف أنكاع الحجر )الطبيعي كالصناعي(. بالحجر

  النشر  .3
نشر الفيديك التعميمي ، كتكفيره لمطمبة لفترة قبؿ الحصة عبر الصفحة االلكتركنية مف اجؿ مشاىدتو 

المحتكل التعميمي كتككيف فكرة كافية عف مكضكع الدرس كتفاصيمو حكؿ األىمية اإلقتصادية كتحضير 
 كالحضارية لمبناء بالحجر كالتعرؼ الى دكر التكنكلكجيا في تطكر صناعة الحجر.

عرض صكر مف مدف كقرل فمسطينية مختمفة كاضحة المعالـ بحيث تكضح األىمية الحضارية لمحجر 
ندسية العامة لمعمارة الفمسطينية قديما كحديثا، تتضمف الصكر مباني مصنكعة األبيض كالسمات الي

 مف نكعي الحجر الطبيعي كالصناعي.
  عصف ذىني الكتروني  .4

 السؤاؿ األكؿ)خاص بالفيديك أك المنشكر األكؿ(: كضح سبب تسمية الحجر بذىب فمسطيف األبيض
ذكر اسـ المدينة أك القرية الفمسطينية التي تراىا السؤاؿ الثاني)خاص بالصكر(: تأمؿ بالصكر التالية، ا

في الصكرة حسب ما تتكقع. ما ىك نكع الحجر المستخدـ في بناء المباني في كؿ صكرة )طبيعي أك 
 صناعي(؟ ىؿ تقع في الشماؿ اك في جنكب فمسطيف؟ ماذا تستنتج؟
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 ) مناقشة الكترونية( جمع األفكار  .5
  عبر االنترنتمف الطمبة   لممشكمة المطركحة كالحمكؿجمع اكبر عدد ممكف مف األفكار 

 ناقشة صفية م .6
يتـ في بداية الحصة تقديـ تحميؿ عاـ حكؿ اإلجابات كعرض نماذج لإلجابات كمناقشتيا كتنقيحيا ، 

 ثـ التركيز عمى األفكار الجديدة كاإلبداعية كتعزيزىا.
 
 توزيع الميام .7

 كتكزيع المياـ التطبيقية كالميارية المرتبطة باالفكار لفحص صحتيا .  الى مجمكعات الطمبةتكزيع 
في مختبر الحاسكب  كتصميـ الطمبة لجدكؿ  ) صناعة الحجر في فمسطين(1:1:4 تنفيذ نشاط 

 يضمف انكاع الحجر كخصائص كؿ نكع.
 
 التعمق: .8

 استنتاج األىمية االقتصادية لمحجر األبيض
 استنتاج أنكاع الحجر المختمفة .     

 أكثر مف الجنكبية. تفسير سبب انتشار صناعة األحجار كاستخداميا في المحافظات الشمالية
 
  .اعادة التقييم9

، تقييـ أداء الطمبة مف خالؿ مشاركاتيـ مراجعة اعماؿ الطمبة كتقييـ مياميـ كاعادة ترسيخ المفاىيـ 
 أدائيـ في الميارات التكنكلكجية مف خالؿ مالحظتيا.عبر المنتدل التعميمي ، تقييـ 

  مراجعة وتنقيح وتكرار.10 
مراجعة نتائج ىذا البرنامج كتحسينو ك مراجعة ما قمنا بعممو في ك  تغيير ما لـ ينجز عمى ما يراـ

  الدرس
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 الحجر ، ذىب فمسطين األبيضالدرس األول: 
 الثانيةالحصة 

 
 :األىداف التعميمية

 .أف يتعرؼ الطالب عمى مراحؿ صناعة الحجر  .1
 الطالب  عمى االدكات المستخدمو  في مراحؿ صناعة الحجر.  يذكراف  .2
 أف يحضر الطالب عرضا تقديميا يكضح خاللو دكر التكنكلكجيا في تصنيع الحجر. .3

 استراتيجيات وطرق التدريس:
  التخطيط .1

مف المتكقع مف الطالب أف يستنتج مراحؿ صناعة الحجر مف خالؿ الفيديك التعميمي المرفؽ بحيث يتـ 
في بداية الحصة مراجعة كتنقيح األفكار المتعمقة بجمسة العصؼ الذىني االلكتركنية كيتعرؼ عمى 

لحجر خالؿ األدكات المستخدمة ، ثـ يحضر عرضا تقديميا يكضح خاللو دكر التكنكلكجيا في تصنيع ا
 زمف الحصة.

 
 
  تحضير الوسائط التعميمية .2

تحضير فيديك تعميمي مدبمج يكضح مراحؿ صناعة الحجر بالصكت كالصكر كالنصكص )مرحمة 
استخراج الصخكر مف باطف األرض، مرحمة قص ك تحضير القطع الحجرية، مرحمة دقاقة الحجر 

، كيعرض خاللو التقنيات  كتمميع الحجر (كمرحمة تركيب الحجر كفي النياية مرحمة تنظيؼ 
 التكنكلكجية المستخدمة في كؿ مرحمة.

  النشر  .2
نشر الفيديك التعميمي ، كتكفيره لمطمبة لفترة قبؿ الحصة عبر الصفحة االلكتركنية مف اجؿ مشاىدتو 

تطكر  كتحضير المحتكل التعميمي كتككيف فكرة كافية عف مراحؿ صناعة الحجر ك دكر التكنكلكجيا في
 صناعة الحجر.

  عصف ذىني الكتروني .3
 طرح سؤاؿ العصؼ الذىني لإلجابة عنو إلكتركنيا: 

 األبيض الحجر عف لمبحث زحؿ كككب الى الذىاب منؾ طمب       
 لماذا؟ معؾ؟ تصطحبيا التيالحديثة   كاآلليات  األدكات ىي ماأ. 

............................................................................................ 
 البحث؟ منطقة في األبيض الحجر كجكد عمى المؤشرات ىي ماب. 
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............................................................................................ 
 ؟ لمبناء المناسبة الحجر كعيةن تختار كيؼج. 

............................................................................................ 
 
 ) مناقشة الكترونية( جمع األفكار  .4

  عبر االنترنتمف الطمبة   لممشكمة المطركحة جمع اكبر عدد ممكف مف األفكار كالحمكؿ
 ناقشة صفية م .5

بداية الحصة تقديـ تحميؿ عاـ حكؿ اإلجابات كعرض نماذج لإلجابات كمناقشتيا كتنقيحيا ، يتـ في 
 ثـ التركيز عمى األفكار الجديدة كاإلبداعية كتعزيزىا.

 
 :توزيع الميام .6

 كتكزيع المياـ التطبيقية كالميارية المرتبطة باالفكار لفحص صحتيا .  الى مجمكعات الطمبةتكزيع 
في مختبر الحاسكب  بحيث يحضر الطمبة  )دور التكنولوجيا في تصنيع الحجر( 2:1:4تنفيذ نشاط 

عرضا تقديميا يبيف فيو دكر التكنكلكجيا كالتقنيات الحديثة التي تعمميا مف خالؿ الفيديك في تطكر 
 صناعة الحجر مف حيث المعدات كدقة العمؿ كالسرعة كالسالمة كاألماف.

 
 التعمق: .7

 الحجر مف خالؿ الفيديك كالنقاش.مراحؿ صناعة استنتاج 
 استنتاج أنكاع الحجر المختمفة .     
  .اعادة التقييم9

، تقييـ أداء الطمبة مف خالؿ مشاركاتيـ مراجعة اعماؿ الطمبة كتقييـ مياميـ كاعادة ترسيخ المفاىيـ 
 عبر المنتدل التعميمي ، تقييـ أدائيـ في الميارات التكنكلكجية مف خالؿ مالحظتيا.

  مراجعة وتنقيح وتكرار.10 
مراجعة نتائج ىذا البرنامج كتحسينو ك مراجعة ما قمنا بعممو في ك  تغيير ما لـ ينجز عمى ما يراـ

  الدرس
 
 
 
 
 



85 
 

 الحجر ، ذىب فمسطين األبيضالدرس األول: 
 )األحجار االصطناعية( الحصة الثالثة

 
 األىداف التعميمية:

 . االصطناعية.يكضح عممية تصنيع األحجار  اف.1
 . البالستيؾ اك الخشب قطع مف صغير يدكم  طكب مكبسيصنع الطالب  أف.2

 استراتيجيات وطرق التدريس:
 التخطيط .1
أىـ مخرجات التعمـ في ىذه الحصة أف يتتبع عممية تصنيع األحجار كيقكـ بانجاز نشاط الكتاب  

نتاج الطكب في الصؼ.   المتعمؽ بعمؿ قالب كا 
  التعميميةتحضير الوسائط   .2

إعداد الفيديك المناسب لعممية تصنيع الحجر يبيف العممية مف حيث تحضير المكاد كاألسمنت كالرمؿ 
 كالقالب كيكضح خمط المكاد كصبيا كتحضير الطكب الجاىز. 

  النشر .3
، كتكفيره لمطمبة لفترة قبؿ الحصة عبر الصفحة االلكتركنية مف اجؿ  كالصكر نشر الفيديك التعميمي

مشاىدتو كتحضير المحتكل التعميمي كتككيف فكرة كافية عف مراحؿ صناعة الحجر ك دكر التكنكلكجيا 
 في تطكر صناعة الحجر.

  عصف ذىني الكتروني .4
 طرح سؤاؿ العصؼ الذىني لإلجابة عنو إلكتركنيا: 

مكاطنيف بناء بيتو باستخداـ حجر طبيعي بينما ىنالؾ مف يفضؿ بناء البيت لماذا يفضؿ بعض ال
 باستخداـ الحجر االصطناعي؟ 

 ) مناقشة الكترونية( جمع األفكار  .5
  عبر االنترنتمف الطمبة   لممشكمة المطركحة جمع اكبر عدد ممكف مف األفكار كالحمكؿ

 ناقشة صفية م .6
حكؿ اإلجابات كعرض نماذج لإلجابات كمناقشتيا كتنقيحيا ، يتـ في بداية الحصة تقديـ تحميؿ عاـ 

 ثـ التركيز عمى األفكار الجديدة كاإلبداعية كتعزيزىا.
 :توزيع الميام .7

  لفحص صحتيا . باألفكاركتكزيع المياـ التطبيقية كالميارية المرتبطة   تكزيع الطمبة الى مجمكعات
 . البالستيؾ اك الخشب قطع مف صغير يدكم  طكب مكبس الطالبيعمؿ 

 التعمق: .8



86 
 

 كيفية صناعة األحجار الصناعية.استنتاج 
  .اعادة التقييم9

عادةمراجعة اعماؿ الطمبة كتقييـ مياميـ  ، تقييـ أداء الطمبة مف خالؿ مشاركاتيـ ترسيخ المفاىيـ  كا 
 عبر المنتدل التعميمي ، تقييـ أدائيـ في الميارات التكنكلكجية مف خالؿ مالحظتيا.

  مراجعة وتنقيح وتكرار.10 
مراجعة نتائج ىذا البرنامج كتحسينو ك مراجعة ما قمنا بعممو في ك  تغيير ما لـ ينجز عمى ما يراـ

  الدرس
 

 الحجر ، ذىب فمسطين األبيض
 الرابعة )األمن والسالمة في البناء(الحصة 

 
 األىداف التعميمية:

 .البناء في كالسالمة األمف أسس الطالب يقيـ اف.1
 .البناء عممية في كالسالمة األمف عمى المحافظة كسائؿ حكؿ محكسب تقرير يكتب الطالبأف .2
 

 استراتيجيات وطرق التدريس:
 التخطيط .1
أىـ مخرجات التعمـ في ىذه الحصة اكساب الطالب القيـ كاألخالؽ كأسس السالمة الالزمة لمحفاظ  

عمى أمف كسالمة العماؿ أثناء البناء،  مف خالؿ الفيديك التعميمي كالنقاش في مكضكع العصؼ 
 الذىني.   

  تحضير الوسائط التعميمية  .2
 عممية البناء .ممارسات سمبية كايجابية أثناء نشر صكر تحتكم عمى 

  النشر  .3
لمطمبة لفترة قبؿ الحصة عبر الصفحة االلكتركنية مف اجؿ مشاىدتو  ا، كتكفيرىكالفيديك الصكرنشر 

 إجراءات األمف كالسالمة كتحضير المحتكل التعميمي كتككيف فكرة كافية عف مراحؿ 
  عصف ذىني الكتروني .4

 طرح سؤاؿ العصؼ الذىني لإلجابة عنو إلكتركنيا: 
أبك محمد عامؿ كيعمؿ منذ فترة طكيمة في كرش البناء، كيقكؿ بأنو ليس بحاجة إلى مالبس        

مالئمة أك خكذة أك الى حباؿ، تعرض أبك محمد لحادث عمؿ أثناء نقمو مكاد البناء لمطابؽ الثاني 
 بحيث سقط ككسرت يده كأصيب بجركح في رأسو. 
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 أبك محمد؟ ككيؼ يمكف الحد مف ىذه الحكداث أك تقميميا؟ برأيؾ ما ىي األسباب التي أدت إلى إصابة
 
 ) مناقشة الكترونية( جمع األفكار  .5

  عبر االنترنتمف الطمبة   لممشكمة المطركحة جمع اكبر عدد ممكف مف األفكار كالحمكؿ
 ناقشة صفية م .6

كتنقيحيا ،  يتـ في بداية الحصة تقديـ تحميؿ عاـ حكؿ اإلجابات كعرض نماذج لإلجابات كمناقشتيا
 ثـ التركيز عمى األفكار الجديدة كاإلبداعية كتعزيزىا.

 
 :توزيع الميام .7

 كتكزيع المياـ التطبيقية كالميارية المرتبطة باالفكار لفحص صحتيا .  تكزيع الطمبة الى مجمكعات
 كسائؿ حكؿ محكسب تقرير يكتب الطالب)األمن والسالمة في البناء (  3:1:4تنفيذ نشاط 

 البناء في مختبر الحاسكب. عممية في كالسالمة األمف عمى المحافظة
 التعمق: .8

 كيفية صناعة األحجار الصناعية.استنتاج 
  تكظيؼ ما تعممو حكؿ األمف كالسالمة في مجاالت مختمفة مف الحياة.    
  .اعادة التقييم9

أداء الطمبة مف خالؿ مشاركاتيـ ، تقييـ مراجعة اعماؿ الطمبة كتقييـ مياميـ كاعادة ترسيخ المفاىيـ 
 عبر المنتدل التعميمي ، تقييـ أدائيـ في الميارات التكنكلكجية مف خالؿ مالحظتيا.

  مراجعة وتنقيح وتكرار.10 
مراجعة نتائج ىذا البرنامج كتحسينو ك مراجعة ما قمنا بعممو في ك  تغيير ما لـ ينجز عمى ما يراـ

  الدرس
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 لثاني: الرسم اليندسيالدرس ا
 األولى والثانية والثالثة والرابعة )الرسم اليندسي وأدواتو(الحصة 

 
 األىداف التعميمية:

 .التعرؼ عمى أنكاع الرسـ كأدكاتو )الحر، اليندسي، باستخداـ الحاسكب(.1
 . استنتاج خصائص الرسـ الحر كعالقتو بالتعبير عف الذات.2
 اليندسي باستخداـ أدكات الرسـ المختمفة.. استنتاج خصائص الرسـ 3
 . بناء مشركع متكامؿ في نياية الكحدة شامؿ لمميارات التي اكتسبيا الطمبة.4

 صطمحات مالمفاىيم وال
المسقط، الرسـ، الرسـ الحر، الرسـ اليندسي، مخطط ىندسي، المجسـ)المنظكر(، مقياس الرسـ، الرسـ 

 ثالثي األبعاد.
 

 التدريس:استراتيجيات وطرق 
 التخطيط .1
خالؿ الفيديك  ،  مفأف يكضح الطالب مفيـك الرسـ اليندسي .أىـ مخرجات التعمـ في ىذه الحصة  

التعميمي كالنقاش في مكضكع العصؼ الذىني.  كيقكـ المعمـ بتحضير االدكات الالزمة لمرسـ اليندسي 
كالمكاد التعميمية عبر  الرسـ كرؽ المنحنيات  الرسـ طاكلة  المسطرة الرصاص أقالـ مثؿ  خاصة

 المنتدل التعميمي، 
  تحضير الوسائط التعميمية  .2

 نشر صكر كفيديك تعميمي لمرسـ اليندسي، المساقط، طرؽ رسـ المنظكر، أبعاد الرسـ.
  النشر  .3

لمطمبة لفترة قبؿ الحصة عبر الصفحة االلكتركنية مف اجؿ مشاىدتو  ا، كتكفيرىكالفيديك الصكرنشر 
 إجراءات األمف كالسالمة كتحضير المحتكل التعميمي كتككيف فكرة كافية عف مراحؿ 

  عصف ذىني الكتروني .4
 طرح سؤاؿ العصؼ الذىني لإلجابة عنو إلكتركنيا: 

 الميمة؟ بيذه يقكـ مف مناسب ىندسي تصميـ كضع يجب البيت ببناء القياـ قبؿ
 .لذلؾ الالزمة األدكات ىي كما تصاميمو؟ يجسد كيؼ
 ) مناقشة الكترونية( جمع األفكار  .5
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 كاألفكار  التصاميـ بعض بالنا في يخطر أف بد ال البناء بعممية البدء قبؿ كالتحميؿ المناقشة خالؿ مف
 في الرسـ كيسمى  كبالرسـ الكرؽ عمى األفكار ىذه بتجسيد  المعمارم الميندس يقكـ حيث البناء ليذا
 اليندسي الرسـ كاليندسة العمارة مجاؿ

 ناقشة صفية م .6
يتـ في بداية الحصة تقديـ تحميؿ عاـ حكؿ اإلجابات كعرض نماذج لإلجابات كمناقشتيا كتنقيحيا ، 

 ثـ التركيز عمى األفكار الجديدة كاإلبداعية كتعزيزىا.
 
 :توزيع الميام .7

• كتكزيع المياـ التطبيقية كالميارية المرتبطة باالفكار لفحص صحتيا .  مجمكعاتتكزيع الطمبة الى 
 في مختبر الحاسكب. كالنشاط( 1:2:4) 81 ص النشاط نفذ الرسـ أدكات استخداـ عمى لمتدريب - 
 منيا خطكات بعدة القياـ يجب سكني لمسطح مبنى لرسـ
  االحتياجات دراسة.1
 لممبنى الداخمي المعمارم التصميـ أعداد.2
 األمامي المسقط عنيا كينتج اليندسية الساقط  رسـ بطريقة األبعاد ثالثي مجسـ أم عف التعبير يمكف 

 الخ..... كمتكازم  المكعب المجسمات عمى األمثمة كمف الجانبي كالمسقط  العمكم كالمسقط
 كيقـك المتعمـ برسـ مسطح ممعب باستخداـ الحاسكب.

 التعمق: .8
 كيفية صناعة األحجار الصناعية.استنتاج 

  تكظيؼ ما تعممو حكؿ األمف كالسالمة في مجاالت مختمفة مف الحياة.    
  .اعادة التقييم9

عادةمراجعة اعماؿ الطمبة كتقييـ مياميـ  ، تقييـ أداء الطمبة مف خالؿ مشاركاتيـ ترسيخ المفاىيـ  كا 
 التكنكلكجية مف خالؿ مالحظتيا.عبر المنتدل التعميمي ، تقييـ أدائيـ في الميارات 

  مراجعة وتنقيح وتكرار.10 
مراجعة نتائج ىذا البرنامج كتحسينو ك مراجعة ما قمنا بعممو في ك  تغيير ما لـ ينجز عمى ما يراـ

  الدرس
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 الدرس الثالث: إنشاء الجسور
 األولى والثانية والثالثة )تصميم الجسور(الحصة 

 
 األىداف التعميمية:

 . التعرؼ عمى أىمية كمبررات انشاء كاستخداـ الجسكر.1
 .كصؼ مراحؿ تطكر صناعة الجسكر.2
 . استنتاج القكل المؤثرة عمى الجسكر.3
. المقارنة بيف تقنيات الجسكر )التكمفة، مادة الصنع، الطكؿ، مكاف بناءه، اليدؼ مف بناءه، الفترة 4

 الالزمة لبناءه، الثقؿ الذم يتحممو(.
 مجسـ لجسر باستخداـ المكاد الالصقة كالقطع الخشبية. . انتاج5

 صطمحات مالمفاىيم وال
 الجسر، قكة الضغط، قكة الشد، تقكس القدـ، بصمة القدـ،اجيادات الشد، اجيادات الضغط. 

 استراتيجيات وطرق التدريس:
 التخطيط .1
خالؿ الفيديك التعميمي  ،  مفجسرأف يكضح الطالب مفيكـ الأىـ مخرجات التعمـ في ىذه الحصة  

 تصميـ في تكفرىا الكاجب الشركطكالنقاش في مكضكع العصؼ الذىني عبر المنتدل التعميمي، 
 .بالتصميـ البدء عند يضعيا التي المصمـ اعتبارات القكم ك الجسر

  تحضير الوسائط التعميمية  .2
 ..لإلنساف بدائي جسر كتككف جدكؿ طرفي عمى شجرة كقكع قصةنشر صكر كفيديك تعميمي 

  النشر  .3
لمطمبة لفترة قبؿ الحصة عبر الصفحة االلكتركنية مف اجؿ مشاىدتو  ا، كتكفيرىكالفيديك الصكرنشر 

 صناعة الجسكر كصكر لجسكر معركفة عالميا. كتحضير المحتكل التعميمي كتككيف فكرة كافية عف 
  عصف ذىني الكتروني .4

 طرح سؤاؿ العصؼ الذىني لإلجابة عنو إلكتركنيا: 
 .لمقدـ التقكس كىيكؿ شكؿ ىك االنساف قدـ في الثقؿ اك القفز عند القكة تحمؿ سرما ىك 

 ) مناقشة الكترونية( جمع األفكار  .5
 .الحضارات عبر كحديثا فديا كاىميتو الطالب مع الجسر مفيكـ المعمـ مناقشة خالؿ مف
 ناقشة صفية م .6

في بداية الحصة تقديـ تحميؿ عاـ حكؿ اإلجابات كعرض نماذج لإلجابات كمناقشتيا كتنقيحيا يتـ 
 مف البدائي القديـ الجسر إلنشاء مكاد مف يستعمؿ كاف ما الطالب سؤاؿ مع صكر بعرض المقارنة،
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 اما, مائي مجرل اك نير اك كاد طرفي بيف لربطيا الحباؿ كاستعممت المرنة كالنباتات االشجار جذكع
ثـ التركيز عمى األفكار الجديدة  ،كغيرىا المسمحة كالخرسانة الحديد تستعمؿ فباتت الحديثة الجسكر

 كاإلبداعية كتعزيزىا.
 
 :توزيع الميام .7

 • كتكزيع المياـ التطبيقية كالميارية المرتبطة باالفكار لفحص صحتيا .  تكزيع الطمبة الى مجمكعات
 تمؾ في بعضيا انشاء اىمية ما كذكر العالـ في مكجكدة جسكر اسماء عف البحثتكميؼ الطمبة ب

 .مزدحمة طرؽ مفارؽ اك انير اك عميؽ كاد كجكد عند فمثال,  البمداف
 جسر نمكذج عمؿ( 94صػػػ( 4:3:2)نشاط) ػة/الطالب يطبؽ افك 
 التعمق: .8

 لتحيؽ المياـ كتكزع مجمكعات شكؿ عمى الطمبة المعممة تكزع الدرس لمكضكع حياتية امثمة ذكر
 .بالمشاريع التعمـ مفيكـ

  .اعادة التقييم9
عادةمراجعة اعماؿ الطمبة كتقييـ مياميـ  ، تقييـ أداء الطمبة مف خالؿ مشاركاتيـ ترسيخ المفاىيـ  كا 

 عبر المنتدل التعميمي ، تقييـ أدائيـ في الميارات التكنكلكجية مف خالؿ مالحظتيا.
  مراجعة وتنقيح وتكرار.10 

مراجعة نتائج ىذا البرنامج كتحسينو ك مراجعة ما قمنا بعممو في ك  تغيير ما لـ ينجز عمى ما يراـ
  الدرس
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 (2ممحق رقم )

 أسماء الخبراء والمختصين من أعضاء لجنة التحكيم:

 التخصص االسـ
 المادة المحكمة

االختبار  مكاف العمؿ
 التحصيمي

بطاقة 
 المالحظة

 البرنامج ك
 دليؿ المعمـ

المنتدل 
 التعميمي

مناىج كطرؽ  د. محسف عدس
 تدريس العمـك

✓ ✓ ✓  
 جامعة القدس

 جامعة القدس  ✓ ✓ ✓ دكتكراه تربية عممية د. غساف سرحاف
مناىج كتكنكلكجيا  د.ابراىيـ عرماف

 معمكمات
✓ ✓ ✓  

 جامعة القدس

مناىج كطرؽ  د. زياد قباجة 
 تدريس العمـك

✓ ✓   
 جامعة القدس

 جامعة القدس   ✓ ✓ دكتكراه تربية عممية د. عفيؼ زيداف
 جامعة القدس المفتكحة  ✓ ✓ ✓ تدريس الرياضيات د. رندة النجدم
ماجستير عمكـ  دعاء ابك زياد

 ✓    الحاسكب
 معممة تكنكلكجيا

طرؽ تدريس  فاطمة خميس
 ✓    كتكنكلكجيا

 معممة تكنكلكجيا

 ماجستير فيزياء سامر حجيجي
✓  ✓  

مشرؼ تربكم/ ضكاحي 
 القدس

ماجستير اساليب  انتصار عفانة
 تدريس

✓ ✓   
 معممة صؼ

 معممة تكنكلكجيا ✓ ✓   ىندسة حاسكب نيفيف عمر
 جامعة القدس المفتكحة  ✓ ✓ ✓ دكتكراه مناىج د. نادر أبك خمؼ

 معمـ تكنكلكجيا ✓ ✓   ىندسة الكتركنيات احمد خمؼ
 معمـ تكنكلكجيا ✓ ✓   تكنكلكجيا معمكمات جفاؿصالح 
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 (3ممحق رقم )
 

 لوجيا البناء"و جدول المواصفات الوحدة الرابعة "تكن
 

فقرة مقسمة حسب تصنيؼ بمكـ إلى مستكياتو حيث يشتمؿ عمى تنكيع  20يتككف امتحاف الكحدة مف 
 في المستكيات حسب تقسيـ الكتاب المقرر .

 أسماء الدركس لمكحدة كعدد األىداؼ المخصصة لكؿ درس مف دركس الكحدة:كالجدكؿ التالي يكضح 
 

عدد  الدرس
 الحصص

عدد 
 األىداؼ

 عدد األسئمة
 تقكيـ تركيب تحميؿ تطبيؽ فيـ التذكر

 1 0 3 0 1 6 23 4 الحجر ذىب فمسطيناألول: 
 0 0 1 1 0 2 9 4 الرسم اليندسيالثاني: 
 0 0 2 0 1 2 13 3 إنشاء الجسورالثالث: 
 1 0 6 1 2 10 45 11 المجموع:
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 (    4ممحق رقم )
  

 تحكيم اختبار تحصيمي في مادة التكنولوجيا في وحدة تكنولوجيا البناء لمصف الثامن األساسي
 

 /ةالمحتـر ---------------------------ة/ المحكـ حضرة
 كبركاتو، اهلل كرحمة عميكـ السالـ

دراسة بعنكاف )فعالية برنامج تعميمي قائـ عمى الدمج بيف استراتيجيتي الصؼ  بإجراءتقكـ الباحثة 
المقمكب كالعصؼ الذىني االلكتركني في التحصيؿ ك تنمية الميارات التكنكلكجية لدل طمبة الصؼ 

 ف فقرة مف عشرياذ يتض ىذا االختبارك لتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة ببناء  ،الثامف األساسي(
كحدة تكنكلكجيا البناء لدل طمبة الصؼ  في قياس تحصيؿ طمبة الصؼ الثامف األساسيتيدؼ الى 

، كنظرا لما عيدناه فيكـ مف خبرة عممية كعممية، يرجى مف حضرتكـ التكـر بتحكيـ ىذا االختبار الثامف
ضافة كحذؼ ما تركنو مناسبا. بداء الرأم في فقراتو، كا   كا 

 
 

 كالتقدير مع الشكر
 

 الباحثة
 ىدل العرياف
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 اختبار تحصيل بعدي في مادة التكنولوجيا لوحدة "تكنولوجيا البناء"
 الصف الثامن األساسي

 اسم الطالب:...................                        التاريخ:....../........./........
 ( عالمة25( دقيقة. المجموع )45الزمن: )                        )      (                :الشعبة

 . يمتاز الحجر األبيض الفمسطيني1
أ. مكاصفات عالية مف حيث الصالبة كمقاكمة العكامؿ 

 الجكية.
 ب. غير مقاـك لمعكامؿ الجكية كلكنو غير ثابت.

  كالخشب كالطكب.د. تعد مكاد البناء األخرل أفضؿ  ج. حاجتو الدائمة لمصيانة .
 . نوع من أنواع الحجر يتم النقش عميو بتيذيب السطح باألزميل بخطوط متساوية ومتوازية بشكل مكثف ىو:2

 ب. حجر مجمي أ. حجر ممطش
  د. حجر مطبكب ج. حجر مسمسـ

 . يطمق اسم مدماك الحجر عمى 3
ليا نفس االرتفاع عمى شكؿ صؼ  ب. كضع اأحجار أ. تمبيس الحكائط بالحجر بعد عممية صب الحكائط.

 افقي.
  د.البناء بالحجر أثناء إنشاء الحكائط. ج. نمط البناء باستخداـ حجارة غير مقصكصة.

 . ىي تعريف ل) نسبة امتصاص الحجر لمماء(:4
 ب. دقاقة كنقش الحجر. أ. الكحمة.

  د. مقاكمة الحجر لمماء. ج. مسامية الحجر.
 متوفرة في بعض مصانع ومناشير الحجر وىي: (Water- Jet الماء ). تعتبر تقنية نفث 5

 ب. استخداـ الماء لتنظيؼ الحجر مف الشكائب. أ. تقنية لقص الحجر بكاسطة ضغط الماء.
ج. استخداـ أقراص مزكدة بقطع مف الماس لقص 

 الصخكر.
 د. عممية بناء الحجر أثناء نزكؿ المطر.

 
 اليندسي بأنيا:. تتميز طاولة الرسم 6

 ب. طاكلة دائرية الشكؿ ثابتة الحركة. أ. طاكلة قابمة لمحركة كالدكراف .
د. أداة لمرسـ حكافيا بشكؿ أقكاس تستخدـ لرسـ األشكاؿ  ج. لكح مثبت في الحائط .

  غير الدائرية.
أنو يجب اتباع أسس األمن . انتشرت في الفترة االخيرة عدد من الحوادث الخطرة في ورشات البناء ، ىل تعتقد 7

 والسالمة في البناء
 أ. نعـ                     ب. ال
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 اذا كانت اجابتؾ نعـ ما ىي اىـ الخطكات الكاجب اتباعيا لمكقاية كالحد مف خطكرة ىذه الحكادث.
أ. يجب عمى صاحب العمؿ تكفير التأميف الصحي 

 لعالج المصابيف.
ط لمحد مف اثار ب. يجب عمى العماؿ استخداـ خكذة فق

 السقكط .
ج. يجب اتخاذ اجراءات مف حيث تكفير أسباب 
السالمة مثؿ الحباؿ كالمالبس كالقفازات المناسبة كعمى 
الميندسيف عمؿ محاضرات تكعية لحث العماؿ عمى 

 استخداميا .

د. يمكف استخداـ اجراءات السالمة في الكرش الخطرة 
فيمكف االستغناء كالكبيرة فقط اما في الكرش الصغيرة 

 عنيا.

 
 عن أدوات الرسم اليندسي اليدوية : تتميز أدوات الرسم اليندسي باستخدام الحاسوب. . 8

ب. بحاجة الى تدريب كبير عمى برامج الحاسكب كالتكمفة  أ. سيكلة االستخداـ لغير الميندسيف.
 العالية أثناء بناء التصاميـ.

تكفير الكقت كالجيد كسيكلة التعديؿ كالدقة العالية في الرسـ د.  ج. الحفاظ عمى نظافة الكرقة. .
 كالحصكؿ عمى امكانية الرسـ ثالثي األبعاد .

 ما ىك سبب اختيارؾ لإلجابة..............................................................................
  
 . سم ، احسب النسبة بين عرضيا الى طوليا 42سم  وطوليا  29.7عرضيا  A3ورقة   رسم . 9

 1: √- 2ب. 3:2أ. 
 √ 2: 1د. 1:2ج.

 
 

 . أداة من أدوات الرسم اليندسي تستخدم لرسم الخطوط األفقية والعمودية ىي:10
 ب. الفرجار                    منحنيات  أ.  أداة اؿ

  (Tج.مسطرة )
 

د.                      
  منقمة
  

 
. منشآت تشكل جزءًا من الطريق . وتبنى بديال عن الردميات الترابية وتستخدم عند تقاطع ومفارق الطرق 11

 المزدحمة لتسييل المرور.
 ب. الجسر. أ. المصعد
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  د. االشارات الضكئية. ج. مفترؽ الطرؽ
 .  اجيادات الشد ىي:12

خالليا المساعدة اثناء بناء الجسر  أ. ىي قكل يتـ مف
 فقط.

ب. ىي قكل تميؿ فييا جزيئات المادة إلى االبتعاد عف 
 بعضيا البعض .

ج. ىي قكل تميؿ فييا جزيئات المادة لالقتراب مف 
 بعضيا البعض.

 د. ىي عمؿ حفر عميقة لممحافظة عمى ارتفاع الجسر.

 
 20وحتى  13اجب عن األسئمة التالية من 

 لماذا تنتشر صناعة االحجار في المناطق الشمالية اكثر من الجنوبية.. 13
............................................................................................................. 

الحجر ذىب فمسطين .تعتبر صناعة الحجر األبيض من المجاالت الميمة اقتصاديا في فمسطين ويطمق عمى  14
 . األبيض، وضح حسب رأيك أسباب ىذه األىمية

............................................................................................................... 
ام الحجر . يفضل البعض استخدام الحجر االبيض الطبيعي في البناء، بينما البعض اآلخر يبني باستخد15

 االصطناعي ما ىي معايير اختيار الحجر المناسب في البناء ؟ فسر اجابتك.
................................................................................................................ 

 ر لفترة طويمة تؤثر عمى البيئة؟. تعد صناعة الحجر منتشرة في فمسطين.برأيك ىل استمرار صناعة الحج16
........................................................................................................ 

 ما ىي اقتراحاتؾ لالستمرار في ىذه الصناعة الميمة كالحفاظ عمى البيئة ايضا؟
 وتريد تصميم نموذج لجسر رتب الخطوات حسب اولويتيا. لديك عدد من عيدان البالستيك المسطحة ، 18

) فحص تحمؿ الجسر لألحماؿ قبؿ استخدامو، عمؿ رسـ لمجسر قبؿ تنفيذه ، التكزيع الصحيح لمعيداف لتحمؿ قكل 
 الشد كالضغط ، اختيار مكاف الجسر (

........................................................................................................ 
 . طمب منك الذىاب الى كوكب زحل لمبحث عن الحجر األبيض19

 ما ىي األدكات  كاآلليات التي تصطحبيا معؾ؟ لماذا؟
......................................................................................................... 

 المؤشرات عمى كجكد الحجر األبيض في منطقة البحث؟ما ىي 
....................................................................................................... 

 كيؼ تختار نكعية الحجر المناسبة لمبناء ؟
....................................................................................................... 
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 . الحظ الصورة التالية، اذا عممت ان مفترق الطرق يعاني دوما من أزمة مرورية خانقة وحوادث سير  20
 ما ىك الحؿ المناسب باعتقادؾ؟

....................................................................................... 
اذا طمب منؾ تصميـ جسر لمحد مف األزمة المركرية ، ما ىي األمكر التي يمكف اخذىا بعف االعتبار عند بناء 

 الجسر؟
......................................................................................................... 

 الجسر؟ لماذا يجب اتخاذ اجراءات السالمة عند بناء
........................................................................................................... 

 
 انتهت األسئلة
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 (5ممحق رقم )
 
 

 تحكيم أداة مالحظة الميارات التكنولوجية لوحدة تكنولوجيا البناء في الصف الثامن األساسي
 
 

/ة ---------------------------ة/ المحكـ حضرة  المحتـر
 

دراسة بعنكاف )فعالية برنامج تعميمي قائـ عمى الدمج بيف استراتيجيتي الصؼ  بإجراءتقكـ الباحثة 
المقمكب كالعصؼ الذىني االلكتركني في التحصيؿ ك تنمية الميارات التكنكلكجية لدل طمبة الصؼ 

لى قياس مستكيات الميارات التكنكلكجية المتضمنة في كحدة إ ىذه األداة تيدؼ ،الثامف األساسي(
رجى مف ، كنظرا لما عيدناه فيكـ مف خبرة عممية كعممية، يتكنكلكجيا البناء لدل طمبة الصؼ الثامف

بداء الرأم في فقراتيحضرتكـ التكـر بتحكيـ ىذه األداة  ضافة كحذؼ ما تركنو مناسبا.اكا   ، كا 
 
 

 كالتقديرمع الشكر 
 
 
 

 الباحثة
 ىدل العرياف
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 التكنولوجية الميارات لقياس مالحظة أداة
 

 ة/المحترم --------------------------- ة/المعمم تي/عزيزي
 وبركاتو، اهلل ورحمة عميكم السالم

 
يا عشرة فقرة تيدؼ الى قياس مستكيات الميارات التكنكلكجية المتضمنة في كحدة تكنكلكج ثالثةتحتكم ىذه األداة عمى 

  .تقييـ ميارات طمبتكـ بناءا عميياارجك .البناء لدل طمبة الصؼ الثامف

 انثى          الجنس:              ذكر                     اسم الطالب: ..................................................

 

 (1ضعيف) (2متوسط) (3بارع) (4متميز) الميارة الرقم الدرس
جدول باستخدام  ٌحضر تحضٌر جدول  1 األول

الحاسوب لتوضٌح خواص 
 كل نوع من انواع الحجر

 بمهارة واتقان وسرعة

جدول باستخدام  ٌحضر
الحاسوب لتوضٌح خواص 

 كل نوع من انواع الحجر
جدول باستخدام  ٌحضر

 ٌوضح بعضالحاسوب 
 خواص انواع الحجر

جدول باستخدام  ٌحضر
  بشكل جزئً الحاسوب

 خاطئة خواص الحجرو

تحضٌر  2

عرض 

 تقدٌمً 

ٌحضر عرضا محوسبا 
مبٌنا دور التكنولوجٌا فً 

البناء بالحجر من حٌث 
المعدات ودقة العمل 

المنجز والسرعة والسالمة 
 ، بسرعة وبتصمٌم جذاب.

ٌحضر عرضا محوسبا 
مبٌنا دور التكنولوجٌا فً 

البناء بالحجر من حٌث 
المعدات ودقة العمل 

والسرعة والسالمة بشكل 
 صحٌح.

ٌحضر عرضا محوسبا 
وٌبٌن   جزءا من دور 

التكنولوجٌا فً البناء 
 بالحجر 

ٌحضر عرضا محوسبا 
وال ٌبٌن  دور التكنولوجٌا 

 فً البناء بالحجر .

كتابة تقرٌر  3

حول األهمٌة 

االقتصادٌة 

 للحجر

تقرٌر باستخدام  ٌكتب
الحاسوب حول األهمٌة 

االقتصادٌة للحجر 
الطبٌعً المستخرج فً 

واضح وموثق  فلسطٌن
 ومتقن

تقرٌر باستخدام  ٌكتب
الحاسوب حول األهمٌة 

االقتصادٌة للحجر 
الطبٌعً المستخرج فً 

  فلسطٌن

تقرٌر باستخدام  ٌكتب
األهمٌة  ٌوضحالحاسوب 

والمعلومات االقتصادٌة 
  غٌر كافٌة.

تقرٌر باستخدام  ٌكتب
غٌر منسق الحاسوب 

األهمٌة  والمعلومات عن
 خاطئةاالقتصادٌة 

كتابة تقرٌر  4

محوسب 

حول 

المحافظة 

 على األمن.

تقرٌر محوسب  ٌكتب
حول وسائل المحافظة 

على األمن والسالمة فً 
وٌبتكر افكارا  عملٌة البناء

 بسرعة واتقان. جدٌدة

تقرٌر محوسب  ٌكتب
حول وسائل المحافظة 

على األمن والسالمة فً 
 . عملٌة البناء

ٌكتب تقرٌر محوسب و 
وسائل جزءا من  ٌبٌن

المحافظة على األمن 
  والسالمة فً عملٌة البناء

ٌكتب تقرٌر محوسب غٌر 
منسق وٌكتب معلومات 

االمن  وسائل خاطئة  حول
 والسالمة

عمل مكبس  5

 طوب  ٌدوي 

عمل مكبس ٌبدع فً 
طوب  ٌدوي صغٌر من 

قطع الخشب او البالستٌك 
بسرعة  واعداد طوب

 .واتقان وٌعمل 

عمل مكبس طوب  ٌدوي ٌ
صغٌر من قطع الخشب او 

 البالستٌك واعداد طوب
 .وٌعمل

عمل مكبس طوب  ٌدوي ٌ
صغٌر من قطع الخشب او 

 البالستٌك واعداد طوب
 .وال ٌعمل

عمل مكبس كمل ال ٌ 
طوب  ٌدوي صغٌر من 

قطع الخشب او البالستٌك 
 .وال ٌعمل واعداد طوب

رسم الخطوط  6 الثانً

باستخدام 

 .(T)مسطرة 

 

رسم الخطوط االفقٌة ٌ
والعمودٌة باستخدام 

قٌاسات دقٌقة  (T)مسطرة 

 .و مرتبة بسرعة

رسم الخطوط االفقٌة ٌ
والعمودٌة باستخدام 

قٌاسات  (T)مسطرة 

 .صحٌحة

افقٌة رسم خطوط ٌ
غٌر دقٌقة عمودٌة و

باستخدام مسطرة القٌاسات 

(T). 

 
 
 

غٌر افقٌة و رسم خطوط ٌ
 .عمودٌة غٌر 
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 (6ضعٌف) (8متوسط) (6بارع) (2متمٌز ) المهارة الرقـ الدرس

رسم منحنٌات  7 الثانً

 غٌر دائرٌة 

رسم أشكال تحتوي على ٌ
منحنٌات غٌر دائرٌة 

 باستخدام اداة المنحنٌات
بسرعة واتقان وٌبتكر 

 .رسومات جدٌدة

 المطلوبة شكالاألرسم 
تحتوي على منحنٌات غٌر 

دائرٌة باستخدام اداة 
 .المنحنٌات

رسم أشكال تحتوي على 
منحنٌات غٌر دائرٌة 

  باستخدام اداة المنحنٌات
 شكل غٌر دقٌقب

رسم أشكال تحتوي على 
منحنٌات غٌر دائرٌة 

  باستخدام اداة المنحنٌات
 خاطئ.شكل ب

استخدام  8

مسطرة ال  

(T)  و

 المثلثات معا.

و  (T)م مسطرة ال  ٌستخد

المثلثات لرسم خطوط 
بسرعة  عمودٌة ومتوازٌة

 .واتقان

و  (T)م مسطرة ال  ٌستخد

المثلثات لرسم خطوط 
 .عمودٌة ومتوازٌة

 و  (T)م مسطرة ال  ٌستخد

ال ٌستخدم المثلثات  بشكل 
لرسم خطوط مناسب 
 .ومتوازٌةعمودٌة 

مسطرة  ال ٌتقن استخدام
 والمثلثات  معا. (T)ال  

استخدام  9

مسطرة ال 

(T)  لرسم

خطوط مائلة 

. 

 (T)م مسطرة ال ٌستخد
لرسم خطوط مائلة بزاوٌة 

 درجة ومتوازٌة 61

 . وباتقان وسرعة

 (T)م مسطرة ال ٌستخد
لرسم خطوط مائلة بزاوٌة 

 .درجة ومتوازٌة 61

 (T)م مسطرة ال ٌستخد
سم خطوط مائلة وٌر

 بزاوٌة غٌر محددة.

م مسطرة ال ٌتقن استخد 
 . (T)ال 

رسم مسطح  10

 ملعب مدرسة  

رسم مسطح ملعب ٌ
مدرسة  على ورقة مقاس 

A3   باستخدام مسطرة ال

(T)  و المثلثات و الفرجار

( 200:1بمقٌاس رسم )

 ووضع الورقة بالعرض
 بسرعة واتقان.

رسم مسطح ملعب ٌ
مدرسة  على ورقة مقاس 

A3   باستخدام مسطرة ال

(T)  و المثلثات و الفرجار

 ( 200:1بمقٌاس رسم )

رسم مسطح ملعب ٌ
مدرسة  على ورقة مقاس 

A3   باستخدام مسطرة ال

(T)  و المثلثات و الفرجار

 غٌر صحٌح.بمقٌاس رسم 

رسم مسطح ملعب ٌ
مدرسة  على ورقة مقاس 

A3  مقٌاس ب غٌر مرتب

 غٌر صحٌح.رسم 

تصمٌم  11

مسطح مبنى 

 سكنً 

 مسطح مبنى سكنً  ٌصمم
ٌناسب االحتٌاجات مبتكر 

  وعدد افراد االسرة
 .بسرعة واتقان.

مسطح مبنى سكنً  ٌصمم
ٌناسب االحتٌاجات وعدد 

 افراد االسرة.

مسطح مبنى سكنً  ٌصمم
ال ٌناسب  االحتٌاجات  

 عدد افراد االسرة.و

غٌر مسطح  ٌصمم
 مناسب.

رسم المساقط  12

 الهندسٌة 

رسم المساقط الهندسٌة ٌ
)األفقً و الرأسً 

 بسرعة واتقان  والجانبً(
رسم المساقط الهندسٌة ٌ

)األفقً و الرأسً 
  والجانبً(

مسقطٌن بشكل رسم ٌ
 صحٌح

 ٌرسم مسقط واحد فقط 

بناء نموذج  13 الثالث

 جسر 

نموذج جسر من  ٌبنً
مواد مختلفة والمسافة بٌن 

ركائز الجسر الطرفٌة 
بشكل  سم 81حوالً 

 .جذاب 

نموذج جسر من  ٌبنً
مواد مختلفة والمسافة بٌن 

ركائز الجسر الطرفٌة 
 سم 81حوالً 

نموذج جسر من  ٌبنً
مواد مختلفة والمسافة بٌن 

ركائز الجسر الطرفٌة 
 غٌر صحٌحة

 غٌر صحٌحنموذج  ٌبنً
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 (6ممحق رقم )
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 (7ممحق رقم )
 أوراق عمل

 
 ورقة عمل ختامية

 
عزيزم/تي الطالب/ة تتككف كرقة العمؿ مف عشرة أسئمة أجب عمييا  جميعيا باختيار رمز االجابة 

 الصحيحية
 مف خالؿ مشاىدتؾ لمصكر التالية، أجب عف األسئمة التي تمييا

 
 . الشكؿ يعبر عف :1

 لممنزؿ                                    ب. مراحؿ تصنيع الحجر الطبيعيأ. التصميـ الداخمي 
 ج. مراحؿ صناعة الطكب                                    د. مراحؿ النقش عمى الحجر

 . تتـ عممية قص كتجييز الحجر باستخداـ:2
 ة نفث الماءأ. مناشير يدكية تحتكم قطع ألماس                          ب.  تقني

 ج. مناشير الميزر باستخداـ الحاسكب                         د.  جميع ما ذكر صحيح.
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 تمعف في الصكر التالية ثـ اجب عف األسئمة التي تمييا

 حجر طبزة          حجر مسمسـ
 . يتـ نقش كتشكيؿ الحجر المسمسـ مف خالؿ:3

ب. ترؾ شكمو كما ىك كتيذيب أطرافو                      أ. نقشو باالزميؿ بخطكط متكازية كمائمة  
 فقط

 ج. النقر عميو باستخداـ اداة المطبة بشكؿ مكثؼ                د. تنظيفو باستخداـ الجاليات.
 شاىد الصكر التالية كأجب عما يمييا

 بيت قديـ في راـ اهلل مخيـ الشاطئ في غزة         
 
 ثرة في فمسطيف في:. تنتشر صناعة الحجر بك4

 أ. المناطؽ الجنكبية                                          ب. المناطؽ الشمالية
 ج. المناطؽ الصحراكية                                     د. األغكار

 
 

 الحظ الصكرة التالية كأجب عما يمييا
 

 
 
 

 عف أدكات الرسـ اليندسي اليدكية :. تتميز أدكات الرسـ اليندسي باستخداـ الحاسكب 5

أ. سيكلة االستخداـ لغير 
 الميندسيف.

 ب. بحاجة الى تدريب كبير عمى برامج الحاسكب كالتكمفة العالية أثناء بناء التصاميـ.

ية د. تكفير الكقت كالجيد كسيكلة التعديؿ كالدقة العالية في الرسـ كالحصكؿ عمى امكان ج. الحفاظ عمى نظافة الكرقة. 
 الرسـ ثالثي األبعاد .
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 ?  A1الى  A0 . ما ىي النسبة بيف كرقة 6

 أ. النصؼ                                    ب. الضعؼ
 ج. الضعفيف                                   د. الربع

 ؟A5. ماذا تتكقع اف تككف مقاسات كرؽ 7
 148mm*210mmب.                    210mm*240mm أ.
 148mm*297mm د.                  210mm*210mm ج.
 

 الحظ صكر المساقط التالية ثـ أجب عف السؤاؿ الذم يميو
 :يأتي. يتـ التعبير بالرسـ عف المسقط العمكم كما 8

                                     أ.                 ب.
  
 . 
 

ج.                                  د.
 

 :يأتيفي ضكء فيمؾ لمشكؿ المقابؿ ، اجب عما 
 
 
 
 
 

تأمؿ الصكرة التالية كأجب عف األسئمة التي 
 تمييا:
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 . ماذا تمثؿ العناصر المشار الييا في الشكؿ :9

 معبد لمركر المشاةأ. القكل عمى نفؽ سكة الحديد                            ب. القكل عمى طريؽ 

 ج. القكل عمى الجسر                                      د. القكل عمى أسكار حديدية

 . عناصر الجزء العمكم ىي:10

 أ. قكل الشد                                                ب. قكل الحمؿ

 قكة الجاذبية                                           ج. قكل الضغط                                          د. 

 انتيت األسئمة
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  (8ممحق رقم )
 صور

 أثناء تطبيق األنشطة الصفية الطمبةصور . 1
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 صور لممنتدى التعميمي
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 فيرس الجداول
 

 46 كمعامالت التمييز لفقرات االختباردرجة الصعكبة  (:1.3جدكؿ )

الحسابية كاالنحرافات المعيارية لعالمات الطمبة في اختبار المتكسطات  :(1.4)جدكؿ 
 التحصيؿ  القبمي ك البعدم حسب طريقة التدريس كالجنس 

53 

عالمات لمتكسطات  (ANCOVA) التغاير )التبايف المصاحب(  نتائج تحميؿ  (:2.4جدكؿ )
الثامف األساسي في اختبار التحصيؿ البعدم كفقا لطريقة  طمبة الصؼ

 التدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيما

54 

 التحصيؿالمتكسطات الحسابية المعّدلة كاألخطاء المعيارية البعدية لمتكسطات  (:3.4جدكؿ )
حسب طريقة  األساسي في اختبار التكنكلكجيا البعدم الثامفلدل طمبة الصؼ 

 التدريس.

54 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات طمبة الصؼ الثامف  :(4.4جدكؿ )
األساسي في بطاقة مالحظة الميارات التكنكلكجية القبمية كالبعدية تبعا لطريقة 

 التدريس كالجنس.

56 

( لعالمات الطمبة في ANCOVA) التغاير )التبايف المصاحب(  نتائج تحميؿ  :(5.4جدكؿ )
 المالحظة البعدية كفقا لطريقة التدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيما.بطاقة 

57 

 العالمات المتكسطات الحسابية المعّدلة كاألخطاء المعيارية البعدية لمتكسطات  (:6.4جدكؿ )
لمميارات   ةالبعدي األساسي في بطاقة المالحظة الثامفلدل طمبة الصؼ 

 حسب طريقة التدريس.التكنكلكجية 

58 

طمبة الصؼ لعالمات المتكسطات الحسابية المعّدلة كاألخطاء المعيارية البعدية  (:7.4)جدكؿ 
حسب لمميارات التكنكلكجية   ةالبعدي األساسي في بطاقة المالحظة الثامف
 .الجنس

58 

لدرجات الطمبة في المتكسطات الحسابية المعّدلة كاألخطاء المعيارية البعدية  :(8.4جدكؿ )
 الميارات التكنكلكجية تبعا لمتفاعؿ بيف الجنس كطريقة التدريس.بطاقة مالحظة 

59 
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 فيرس المالحق

 83 (: تحكيم المحتوى ودليل المعمم1ممحق رقم )

 105 (: أسماء الخبراء والمختصين من أعضاء لجنة التحكيم2ممحق رقم )

 78 (: جدول المواصفات3ممحق رقم )

 73 واالختبار(: تحكيم فقرات االختبار 4ممحق رقم )

 80 (: تحكيم بطاقة المالحظة5ممحق رقم )

 106 (: تسييل الميمة6ممحق رقم )

 101 (: أوراق العمل7ممحق رقم )

 107 (: صور8ممحق رقم )
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 فيرس األشكال
   البرنامج التعميمي المقترح القائـ عمى الدمج بيف استراتيجيتي الصؼ المقمكب  (1.2شكؿ )

 الذىني اإللكتركني.كالعصؼ 
18  

 25 تصنيؼ الميارات التكنكلكجية (2.2شكؿ )
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 فيرس المحتويات
 

 أ اإلقرار
 ب الشكر كالعرفاف

 ج الممخص بالمغة العربية
 د الممخص بالمغة اإلنجميزية

 1 كأىميتيا الدراسة مشكمة:  الفصؿ األكؿ
 1 المقدمة 1.1
 5 مشكمة الدراسة 2.1
 5 أسئمة الدراسة 3.1
 6 فرضيات الدراسة 4.1
 6 أىداؼ الدراسة 5.1
 7 أىمية الدراسة 6.1
 7 حدكد الدراسة 7.1
 8 مصطمحات الدراسة 8.1

 11 : اإلطار النظرم كالدراسات السابقةالفصؿ الثاني
 11 اإلطار النظرم 1.2

 11 المحكر األكؿ: استراتيجية الصؼ المقمكب 1.1.2
 16 المحكر الثاني: استراتيجية العصؼ الذىني االلكتركني 2.1.2
المحكر الثالث: البرنامج التعميمي المقترح القائـ عمى الدمج بيف استراتيجيتي  3.1.2

 الصؼ المقمكب كالعصؼ الذىني االلكتركني
18 

 22 المحكر الرابع: التحصيؿ الدراسي  4.1.2
 23 التكنكلكجيةالمحكر الخامس: الميارات  5.1.2
 27 الدراسات السابقة 2.2

 27 الدراسات المتعمقة بالصؼ المقمكب. 1.2.2
 33 الدراسات المتعمقة بالعصؼ الذىني اإللكتركني. 2.2.2
 35 الدراسات المتعمقة بالميارات التكنكلكجية 3.2.2
 39 التعقيب عمى الدراسات السابقة 3.2
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 41 كاإلجراءات: الطريقة الفصؿ الثالث
 41 منيج الدراسة 1.3
 42 تصميـ الدراسة 2.3
 42 مجتمع الدراسة 3.3
 42 عينة الدراسة 4.3
 43 دليؿ المعمـ كالمنتدل التعميمي 5.3
 45 أدكات الدراسة 6.3
 50 إجراءات الدراسة 7.3
 51 متغيرات الدراسة  8.3
 51 المعالجة اإلحصائية 9.3

 52 الرابع الفصؿ
 52 لمدراسة األكؿ بالسؤاؿ المتعمقة النتائج 1.4
 55 لمدراسة الثاني بالسؤاؿ المتعمقة النتائج 2.4
 60 :الدراسة نتائج ممخص 3.4

 61 الخامس الفصؿ
 61 لمدراسة األكؿ بالسؤاؿ المتعمقة النتائج مناقشة 1.5
 63 الثاني بالسؤاؿ المتعمقة النتائج مناقشة 2.5
 64 الدراسة تكصيات 3.5
 66 كالمراجع المصادر قائمة

 74 مالحؽ
 111 فيرس الجداكؿ

 112 المالحؽ فيرس
 113 فيرس األشكاؿ

 114 فيرس المحتكيات
 

 

 


