
   غـزة –الجامعة اإلسالميــة 
  عمادة الدراسـات العليــــا
  كليــــــة التربيــــة 
  قسم المناهج وتكنولوجيا التعليم 

  
  

على في ضوء نظرية جانبي الدماغ أثر برنامج محوسب 
 لدى طالبات الصف التفكير فوق المعرفيتنمية مهارات 
  .غزة محافظات ب  بمادة تكنولوجيا المعلوماتالحادي عشر

  
  

  إعداد الباحثة
   جيهان موسى اسماعيل يوسف

  
  إشراف 

  محمد عبدالفتاح عسقول/ األستاذ الدكتور 
  
  

  قدمت ھذه الرسالة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر 
   تخصص تكنولوجیا التعلیم–في المناھج وطرق التدریس 

  
  

ھـ1430-م2009
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  
ِنعمتك الَِّتي أَنعمت علَـي    أَوِزعِني أَنْ أَشكُر﴿ربِّ

صـاِلحا ترضـاه وأَدِخلِْنـي     وعلَى واِلدي وأَنْ أَعملَ
اِدكِفي ِعب ِتكمحِبر ﴾اِلِحينالص  

 
)19النمل،(          
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  ملخص الدراسة 
في ضوء نظرية جانبي الدماغ علـى       هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر برنامج محوسب         

 لدى طالبات الصف الحادي عشر بمادة تكنولوجيا المعلومات         التفكير فوق المعرفي  تنمية مهارات   
  :التاليالرئيس بمحافظات غزة، حيث تم تحديد مشكلة الدراسة في السؤال 

فكير فـوق   التما أثر استخدام برنامج محوسب في ضوء نظرية جانبي الدماغ على تنمية مهارات              
   بمحافظات غزة ؟ المعلومات لدى طالبات الصف الحادي عشر بمادة تكنولوجياالمعرفي

  : األسئلة التالية ويتفرع من السؤال الرئيس
الواجب تنميتها لدى طالبات الصف الحادي عشر بمـادة  ما مهارات التفكير فوق المعرفي       .1

 تكنولوجيا المعلومات ؟

التفكيـر  رية جانبي الدماغ المقترح  لتنمية مهـارات         ما البرنامج المحوسب في ضوء نظ      .2
 لدى طالبات الصف الحادي عشر في مادة تكنولوجيا المعلومات بمحافظات           فوق المعرفي 

 غزة ؟

توسـط  وم هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية           .3
نولوجيـا   بمادة تك  المعرفيالتفكير فوق    في اختبار مهارات     درجات المجموعة الضابطة    

 ؟  تعزى إلى البرنامجللصف الحادي عشرالمعلومات 

ـ         .4  التحـصيل فـي   اتهل توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسـط درجـات مرتفع
 التحصيل في المجموعة الـضابطة فـي        اتتوسط درجات مرتفع  ومالمجموعة التجريبية   

  تعزى للبرنامج ؟التفكير فوق المعرفياختبار مهارات 

 التحـصيل فـي     اتهل توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجـات منخفـض            .5
 التحصيل في المجموعة الضابطة فـي       اتتوسط درجات منخفض  ومالمجموعة التجريبية   

  تعزى للبرنامج ؟التفكير فوق المعرفياختبار مهارات 

  :ولإلجابة على أسئلة الدراسة تم صياغة الفرضيات على النحو التالي
بـين متوسـط درجـات     ) α ≥0.05(عند مـستوى   جد فروق ذات داللة احصائية توال   .1

التفكيـر   في اختبار مهـارات   توسط درجات المجموعة الضابطة     وم المجموعة التجريبية 
 .  تعزى للبرنامجللصف الحادي عشرنولوجيا المعلومات  بمادة تكفوق المعرفي

بـين متوسـط درجـات     ) α ≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مـستوى     .2
ـ وم التحصيل في المجموعة التجريبية     اتمرتفع  التحـصيل فـي   اتتوسط درجات مرتفع

 . تعزى للبرنامجالتفكير فوق المعرفيالمجموعة الضابطة في اختبار مهارات 
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بـين متوسـط درجـات     ) α ≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مـستوى     .3
 التحصيل فـي    اتتوسط درجات منخفض  وملتجريبية   التحصيل في المجموعة ا    اتمنخفض

 . تعزى للبرنامج التفكير فوق المعرفيالمجموعة الضابطة في اختبار مهارات 

وقد اتبعت الباحثة المنهج التجريبي والمنهج البنائي، حيث تم اختيار عينة الدراسة من طالبات              
طالبة تم تقسيمهن إلـى  ) 80(دها بلغ عد" أ"الصف الحادي عشر في مدرسة سكينة الثانوية للبنات         

البرنامج المحوسب في ضوء نظرية     "مجموعتين تجريبية وضابطة، وتم إخضاع المتغير المستقل        
، وتم تنفيذ الدراسة    " مهارات التفكير فوق المعرفي   "وقياس أثره على المتغير التابع      " جانبي الدماغ 

  .2008/2009خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 
ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد قائمة بمهارات التفكيـر فـوق المعرفـي، واختبـاراً               
لمهارات التفكير فوق المعرفي ، وبعد التحقق من صدق وثبات االختبار، تم تطبيـق االختبـارين             
القبلي والبعدي على مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة، وحللت النتائج قبلياً للتأكد من تكـافؤ   

لمجموعتين وبعدياً للتعرف على داللة الفروق بين متوسطات درجات الطالبات في المجمـوعتين             ا
التجريبية والضابطة حيث تم استخدام المتوسطات الحسابية، واإلنحرافـات المعياريـة، ومعامـل       

  .، واختبار مان ويتني، ومربع إيتا"ت"االرتباط، واختبار
  :وقد أسفرت النتائج عن

بين متوسط درجات المجموعـة      ) α  =0.01(عند مستوى    داللة احصائية د فروق ذات    وجو •
 التفكير فـوق المعرفـي     في اختبار مهارات     توسط درجات المجموعة الضابطة     وم التجريبية
 . تعزى للبرنامج لصالح المجموعة التجريبية للصف الحادي عشرنولوجيا المعلومات بمادة تك

ـ      ) α  =0.01(توى   فروق ذات داللة احصائية عند مس      وجود •  اتبين متوسط درجـات مرتفع
ـ   ومالتحصيل في المجموعة التجريبية       التحـصيل فـي المجموعـة       اتتوسط درجات مرتفع

تعـزى  لـصالح المجموعـة التجريبيـة     التفكير فوق المعرفـي  الضابطة في اختبار مهارات     
 .للبرنامج

 اترجات منخفـض  بين متوسط د  ) α  =0.01( فروق ذات داللة احصائية عند مستوى        وجود •
 التحـصيل فـي المجموعـة     اتتوسط درجات منخفـض   ومالتحصيل في المجموعة التجريبية     

التفكير فوق المعرفـي لـصالح المجموعـة التجريبيـة تعـزى       الضابطة في اختبار مهارات     
 . للبرنامج

وفي ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج قامت الباحثة بعرض بعض التوصيات والتي تهدف 
التفكير  ستفادة من البرنامج المحوسب في ضوء نظرية جانبي الدماغ على تنمية مهاراتإلى اال

.فوق المعرفي لدى طالبات الصف الحادي عشر في مادة  تكنولوجيا المعلومات بمحافظات غزة   
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Abstract 
 

The aim of the study was to investigate the effect of computer 
program in the light of two sides of brain theory on developing meta-
cognitive skills at IT Subject on eleventh Grade students in Gaza. The main 
question of the study aimed to explore the effect of using the brain of two 
sides' theory on developing Meta-Cognitive Skills at IT subject on Eleventh 
Grade students in Gaza. 

 
There are other sub-questions to be answered such as: 

1. What are the meta-cognitive skills needed to be developed for 
eleventh grade students in IT field? 

2.  What is the computer program in the light of two sides of brain 
theory on developing meta-cognitive skills at IT Subject on eleventh 
Grade students in Gaza? 

3. Are there statistically significant differences between the average of 
students' marks in the experimental group and that of their peers in 
the control group in the meta-cognitive skills test due to using the 
computer program? 

4. Are there statistically significant differences between the average of 
students' high marks in the experimental group and that of their peers 
in the control group in the meta-cognitive skills test due to using the 
computer program 

5. Are there statistically significant differences between the average of 
students' low marks in the experimental group and that of their peers 
in the control group in the meta-cognitive skills test due to using the 
computer program 

 
In order to answer the questions of the study, the following hypotheses were 
put forward: 

1. There are no statistically significant differences at level (0.05) 
between the average of students' marks in the experimental group and 
that of their peers in the control group in the meta-cognitive skills test 
due to using the computer program? 

2. There are no statistically significant differences at level (0.05) 
between the average of students' high marks in the experimental 
group and that of their peers in the control group in the meta-
cognitive skills test due to using the computer program? 

3. There are no statistically significant differences at level (0.05) 
between the average of students' low marks in the experimental group 
and that of their peers in the control group in the meta-cognitive skills 
test due to using the computer program? 
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The experimental and constructional methods were used in carrying out 
the research. the study sample number was (80) of eleventh grade students 
from Sukina secondary school for girls, the students were divided into two 
groups (an experimental group and a control group), the study has been 
implemented in the first term of the school year 2008/2009. 

 
In order to achieve the goals of the study, the researcher prepared a list of 

meta-cognitive skills, test for meta-cognitive skills and a teacher's guide. 
After the verification of the validity of the study tools, the researcher carried 
out before and after experimental tests on the two groups. The results were 
analyzed before the study to verify the compatibility of the two groups and 
after the study to find the differences between the average of students' marks 
in the two groups using mean tests, standard deviations, T-tests, and Mann-
Whitney test. 
 
The results were as follow: 

1. There are statistically significant differences at level (0.01) between 
the average of students' marks in the experimental group and that of 
their peers in the control group in the meta-cognitive skills test in 
favor of the experimental group due to using the computer program. 

2. There are statistically significant differences at level (0.01) between 
the average of students' high marks in the experimental group and that 
of their peers in the control group in the meta-cognitive skills test in 
favor of the experimental group due to using the computer program. 

3. There are statistically significant differences at level (0.01) between 
the average of students' low marks in the experimental group and that 
of their peers in the control group in the meta-cognitive skills test in 
favor of the experimental group due to using the computer program. 

 
The researcher recommends: 

- Try to supply equipped computer's laboratories and to use it in 
developing Meta-cognitive thinking skills. 

- To employ computer's programs not only in the scientific subjects but 
also in the literary subjects. 

- Design computer's programs to develop thinking skills in general 
according to students' needs and the demands of real society. 
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  إهداء  
  
  .الحبيب..........إلى أبي
  .الحنون..........إلى أمي

  .رفيق دربي "... الناديمحمد. د "إلى زوجي
  ."حكمت "..إلى أختي
  ."محمد."…إلى أخي
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  شكر وتقدير 
   

الحمد والشكر هللا عزوجل في عاله، على ما وفقني إليه فـي إتمـام هـذه                
أتوجه بالشكر مع خالص    ....الرسالة وانطالقاً من مبدأ التقدير واالعتراف بالجميل        

 أستاذي ومشرفي الفاضل األستاذ الدكتور محمد عبـدالفتاح         تقديري واحترامي إلى  
، على ما أبداه لي من سـعة صـدر وصـبر            )غزة-وزير التربية والتعليم  -عسقول

وتحمل، ومن نصح وإرشاد وأسأل اهللا العلي العظيم بأن يجعل ذلـك فـي ميـزان                
  .حسناته

  
كانا يقدمان كما أتوجه بالشكر الممزوج بالحب إلى أبي وأمي الحبيبين ألنهما 

 لي العون ويدفعانني ألكمل دراستي، وإلى زوجي العزيز لما قدمه لـي مـن دعـم               
  .  ودافعية في مشوار دراستيوتقدير

  
 /ورن والدكت ، صالح الناقة  /وأتوجه بخالص شكري وتقديري للدكتور الفاضل     

لـي  لما قدموه   فتحية اللولو   / والدكتورة ، رحمة عودة  / والدكتورة ،محمد أبو ملوح  
كما ن نصح وارشاد، وأتوجه بالشكر إلى األستاذ سامي األطرش لتدققه الرسالة،            م

أتوجه بالشكر والعرفان لكل المحكمين لما أدلـوه لـي بمعلومـات قيمـة ألدوات               
  .الدراسة
  

ونهاية أتقدم بأسمى كلمات العرفان لكل من ساهم حتى ولو بكلمـة النجـاز         
  .نكم ودنياكمهذه الدراسة وبارك اهللا لكم جميعاً في دي

  
  

  جيهان موسى إسماعيل يوسف/ الباحثة
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  فهرس الموضوعات
  

  الصفحة  الموضوع
  أ  ملخص الدراسة باللغة العربية

  ت  ملخص الدراسة باللغة اإلنجليزية
  ج  اإلهداء

  ح  الشكر والعرفان
  خ  فهرس المحتويات

  ر  قائمة الجداول 
  ز  قائمة المالحق

  فيتهامشكلة البحث وخل: الفصل األول
  2  المقدمة

  4  مشكلة الدراسة
  5  فروض الدراسة

  5   الدراسةأهداف
  6  أهمية الدراسة
  6  حدود الدراسة

  7  مصطلحات الدراسة
  اإلطار النظري: الفصل الثاني

  9  البرامج المحوسبة
  9    البرنامج المحوسب 

  10  أنواع البرامج المستخدمة في الحاسوب التعليمي
  11   في التعليم استخدامات الحاسوب

  13  خصائص البرمجية التعليمية الجيدة 
  13  مبررات استخدام الحاسوب في التعليم

  14  مميزات استخدام الحاسوب في العملية التعليمية
  16  نظرية جانبي الدماغ 
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  16  األسس البيولوجية و الفسيولوجية للتعلم المستند إلى الدماغ 
  19  مكونات الدماغ ذي الجانبين 

  20  نالتفكير والدماغ ذي الجانبي
  22  خصائص التعلم القائم على الدماغ ذي الجانبين 

  23  مبادئ تعلمية مأخوذة من أبحاث الدماغ 
  24  أسس التدريس و التعلم بجانبي الدماغ

  26  خصائص نظرية التعلم القائم على الدماغ ذي الجانبين
  26   جانبي الدماغالعوامل المؤثرة في نظرية التعلم القائم على

  27  التعلم القائم على الدماغ ذي الجانبين و المنهاج المدرسي 
  33  الفرق بين نظرية التعلم بجانبي الدماغ والنظرية التقليدية 

  34  التفكير فوق المعرفيمهارات 
  34  التفكير فوق المعرفي

  35  التفكير فوق المعرفيمهارات 
  38  دماغما وراء المعرفة ونظرية جانبي ال

  الدراسات السابقة: الفصل الثالث
  41 الدراسات التي تناولت البرامج المحوسبة: أوالً
  44  الدراسات التي تناولت جانبي الدماغ: ثانياً
 49 الدراسات التي تناولت ما وراء المعرفة: ثالثاً

  54  التعقيب العام على الدراسات السابقة 
  تالطريقة واإلجراءا: الفصل الرابع

  57  منهج الدراسة
  58  مجتمع الدراسة
  58  عينة الدراسة

  58  أدوات الدراسة
  65  بناء البرنامج

  70  التكافؤ بين العينتين 
  70  خطوات الدراسة
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  71  المعالجات اإلحصائية
  نتائج الدراسة والتوصيات: الفصل الخامس

  73  ول وتفسيرهاألنتائج السؤال 
  73  نتائج السؤال الثاني وتفسيره
  73 نتائج السؤال الثالث وتفسيره
  75 نتائج السؤال الرابع وتفسيره

  76 نتائج السؤال الخامس وتفسيره
  77  حجم تأثير البرنامج

  79  تعقيب الباحثة على النتائج
  79  التوصيات 
  80  المقترحات

  81   باللغة العربيةالمراجع
  87  المراجع باللغة اإلنجليزية

  88  المالحق
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  قائمة الجداول

  الصفحة  الجدول  الرقم

  21  وظائف نصفي الدماغ  1

  21  أنماط التفكير في الجانبين األيمن و األيسر  2

  28  استراتيجيات االتدريس المستخدمة في كٍل من الجانبين  3

  33  الفرق بين نظرية التعلم بجانبي الدماغ والنظرية التقليدية  4

التفكيـر   كل فقرة والدرجة الكلية في اختبار مهارات         معامالت االرتباط بين    5
  61   فوق المعرفي

  63  معامالت الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار  6

  64  معامالت التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار  7

لحساب الفروق بين المجمـوعتين فـي االختبـار         ) T-Test(نتيجة اختبار     8
  69  القبلي

التفكيـر  للمقارنة بين متوسط اكتساب الطالبات لمهارات       ) ت(نتائج اختبار     9
  74  فوق المعرفي

 للمقارنة بين متوسط اكتساب الطالبـات لمهـارات         مان وتني نتائج اختبار     10
  75   لدى مرتفعات التحصيلالتفكير فوق المعرفي

 للمقارنة بين متوسط اكتساب الطالبـات لمهـارات         مان ويتني نتائج اختبار     11
  76   لدى منخفضات التحصيلر فوق المعرفيالتفكي

الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس مـن              12
  78  مقاييس حجم التأثير

  78  حجم التأثير  13
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  الفصل األول 
  خلفية الدراسة

  
  مقدمة

يتصف العالم المعاصر بالتغير السريع والتطور الهائل في جميع المجاالت بـشكل عـام              
 ،فـي البحـث العلمـي   واكب هذا التطور تحوالً قد ي مجال العلم والتكنولوجيا بشكل خاص، و      وف

لبيئـة  واج  المنهوابحيث تغيرت النظرة إلى العملية التعليمية فلم تعد نتاج عوامل خارجية كالمعلم             
عوامل داخلية مؤثرة بشكل كبير جدا في عمليـة الـتعلم، مثـل قـدرة       وإنما هناك   فقط،  التعليمية  

  .هتم بتعليم الطالب كيف يفكر ومن هنا ظهر االهتمام بنظريات التعلم التي ت المتعلم على التفكير،
فالحياة في القرن الحادي والعشرين أصبحت أكثر تعقيداً مما هي عليه سابقاً ، ولن يكتب                
التوفيق في هذا القرن إال لمن يستطيع أن يستوعب التغيرات التكنولوجية والمعلومـات المذهلـة،             

والعولمة والحفاظ على أصالة    ويتمكن من ناحية أخرى من تحقيق نوع من التوازن بين المعاصرة            
الهوية اإلسالمية والوطنية والتي تعمل على تفجير طاقات الخلق واإلبـداع واسـتخدام القـدرات               

  .)1: 2000 شهاب،(العقلية النافذة 
 هـدفاً    ومهارات التفكير العليا   التفكير فوق المعرفي  أصبح التعليم من أجل تنمية مهارات       ف

 مـع تفجـر     ةكن ذلك المتعلم من التعامل بكفاءة وفاعلي       المتقدمة، إذ يم   إستراتيجياً للتعليم في الدول   
المعرفة ومع متغيرات العالم المعاصر الذي يعتمد على التفكير الناقد والتفكيـر اإلبـداعي وحـل               

  .المشكالت كأساس للتقدم والتطور الحضاري
التفكيـر  هـارات   وقد تكثفت المحاوالت والجهود الخاصة بتطوير التعليم من خالل تعلم م          

وعدم االقتصار على المهارات األساسية في الحفظ والتذكر         ومهارات التفكير العليا     فوق المعرفي 
  : حيث برز اتجاهان أساسيان ،واالستيعاب منذ السبعينات من القرن الماضي

 التفكير كمادة أساسية من المواد المنهجيـة المقـررة           وتنمية مهارات   يطالب بتعليم  األول
 خاللها الطلبة معلومات عن مهارات التفكير، وأهمية التفكير، وماهية التفكيـر ودواعـي     من يتعلم

تعليم التفكير وظهرت بعض البرامج المصممة لتعليم مهارات التفكير بشكل مباشر ومستقل عـن              
لتعلـيم   يطالب باستخدام التفكير كإستراتيجية للتعليم والتعلّم وتطوير مواد ا    والثاني،المواد الدراسية   

لتبنى على أساس أنشطة تفكيرية تتخلّل المواد الدراسية وليست نشاطاً مستقالً، وبرز مؤيدون لهذا              
  . وظهرت برامج في كال االتجاهين،االتجاه أو ذاك
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إال أن تعليم التفكير كمادة مستقلة لم يحظ بـالقبول  . ومع أن تطبيق هذه البرامج كان حديثاً     
بل المعلمين والطلبة، فتزايدت أهميـة إعـداد المـواد التدريبيـة     من قبل مخططي المناهج ومن ق     

  .لمنهجية وتعليم التفكير من خالل تطوير محتويات المناهج الدراسية وإستراتيجيات تنفيذهاواأ
 متفقاً مع اإلتجاهـات     يأتيإن اإلهتمام بتنمية وعي التلميذ بما يقوم به أثناء عملية التعلم            و

ن بلوغ التلميذ حد إدراك ما يتعلمه من معارف علمية لـن يكـون كافيـاً      الحديثة التي تؤكد على أ    
وحده لبلوغ مستوى التعلم الجيد وأن الطريق إلى ذلك يتطلب أن يكون لديه قـدر مـن الـوعي                   

كتـسبه مـن   واإلستراتيجيات التي استخدمت لتحقيق ذلك القدر من اإلدراك لما تعلمه     واباألساليب  
أيضاً بأساليب المعالجة الدماغية لهذه المعلومات وكيفية التحكم في هذه          المعارف العلمية، والوعي    

دماج الخبرات الجديدة المكتـسبة  واإلستراتيجيات بما يمكّنه من توليد األفكار اإلبداعية      وااألساليب  
  ).102: 2003 ،لفرحاتيواالشربيني (بما هو متوافر لديه من خبرات سابقة ذات عالقة 

السريعة في االهتمام بنظريات التعلم المعرفية إلى زيادة االهتمـام بمـا            أدت الزيادة   قد  و  
في " ما وراء المعرفة  " أو  " الفوق معرفي "، وقد ظهر مفهوم     ) Meta-cognition(وراء المعرفة   

الذي اهتم بكيفية قيـام المـتعلم       ) Flavell( في بحوث فالفل      من القرن الماضي   بداية السبعينيات 
عمليـات مـا وراء     و  ،لتقويم لمـا تعلمـه    والمتابعة  واأي قدرته على التخطيط     بفهم نفسه كمتعلم    

  والـتحكم    ،المعرفة تأتي على قمة المنظومات المعرفية والتي تعني معرفة الشخص عن تفكيـره            
، وإدارة الوقـت و  ، ومراقبة الجـودة   بضبط الذات عند االنشغال بعمل عقلي معين من حيث الدقة         

  ).108-107 :2003 وعفانة، عبيد(ا لزم األمر تعديل مسار التفكير اذ
 واعين بتفكيرهم أثناء قـراءتهم وكتـابتهم وحلهـم          واإن تعلم الطالب يتحسن عندما يكون       

للمشكالت أي أنها تساعدهم على أداء أفضل فقد أثبتت الدراسات وجود فروق في قدرات ما وراء               
لدرجات العاليـة يميلـون   واجحين فالتالميذ ذولمتعلمين غير الناواالمعرفة بين المتعلمين الناجحين   

: 2005المـزروع ،  ( مهارات ما وراء المعرفة أكثر من زمالئهم غير النـاجحين  اإلى أن يمتلكو 
15.(  

مركزها القشرة المخية ، ولذلك هي خاصة باإلنـسان فقـط،        ) ما وراء المعرفة    (وعملية    
يجيات التي نتخـذها لحـل المـشكالت        إلستراتوالوعي بالخطوات   واوهي القدرة على التخطيط     

) Meta cognition(والقدرة على تقييم كفاءة تفكيرنا ، ولقد حظي موضوع التفكير في التفكيـر  
سـعيد  (باهتمام ملحوظ في السنوات القليلة الماضية باعتباره طريقة جديدة في تـدريس التفكيـر               

،2002 :90  .(  
ائد في بحوث التعلم يـذهب إلـى أن   بأن االتجاه السVan Cleaf & Schkade ويذكر 

الفرد عندما يعالج المعلومات المقدمة له إنما يستخدم طريقة معينة في معالجتها، كما أنه يميل إلـى        
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استخدام أسلوب معين في طريقة التعلم والتفكير، وقد أثبتت الدراسات أنها مرتبطة بأحـد جـانبي             
  ).10: 2007طي، الغو(لنصفين معاً واأ) أليسروااأليمن أ(الدماغ 

" البيلـي "، ودراسة   )Barbara,2002" (باربارا" كدراسة   وتشير كثير من نتائج الدراسات      
)Al Biali, 1996( ودراسة ،) ،التي استندت إلى نظريـة النـصفين الكـرويين    )1983عكاشة 

والتي اهتمت بأنماط التفكير السائدة لـدى  ) (Two Hemi-Spheres Brain Theoryللدماغ   
، إلى أن التعليم فيها يركز على نمـط          بناءاً على وظائف جانبي الدماغ      المدارس والجامعات  طلبة

ن أن  ، في حـي   ه من وظائف الجانب األيسر للدماغ     لمنطق الرياضي وهذ  واللغة  واالتفكير التحليلي   
 ، والتركيبـي ،   وظائف الجانب األيمن للدماغ، والمتمثلة في التفكير البصري، والمكاني، والحدسي         

  ).42: 2004، نوفل(الشمولي في تراجع والكلي و
وتوجد العديد من الدراسات التي تؤكد بأن معرفة طريقة عمل الدماغ تسهل عمليـة تعلـم       

هام العمليـة   التالميذ للمعرفة، مما يؤدي بالعملية التدريسية والتربوية ألن تكون أكثر دقة والقيام بم            
 التي تعاني من مشاكل متعـددة       ،ى التعليم في مدارسنا   ، ومن أجل رفع مستو    التربوية أكثر سهولة  

 وحتـى أوليـاء     ال تخفى على أحد من المراقبين للعملية التعليمية من مشرفين تربويين ومعلمـين            
  .موراأل

 أن االهتمام بتنمية التفكير لدى الطالب في مدارسنا أصبح ضرورة           للباحثةمن هنا يظهر      
ـ  ملحة، وألن موضوع ما وراء المعرفة      ا يتعلـق لم يتطرق اليه الكثير من الباحثين وخاصـة فيم

 تكنولوجيا المعلومات على المستوى المحلي ، باإلضافة إلى أن نظرية جانبي الدماغ هـي               بمجال
 أصبح لدى الباحثة رغبـة فـي        في التعلم، استناداً إلى ما سبق     نسبياً  الحديثة  واحدة من النظريات    

لذلك قامت الباحثة ببناء برنـامج       ،التفكير فوق المعرفي  ارات  الربط بين نظرية جانبي الدماغ ومه     
في وحـدة    التفكير فوق المعرفي  في ضوء نظرية جانبي الدماغ ودراسة أثره على تنمية مهارات           

 في كتاب تكنولوجيا المعلومات المقرر علـى طـالب الـصف        " الوحدة الثانية  "مبادئ الحاسوب   
  .الحادي عشر 

  
  الدراسةمشكلة 
  :مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي تنحصر 

 فوق التفكيِر  مهاراِتما أثر استخدام برنامج محوسب في ضوء نظرية جانبي الدماغ على تنميةِ   
  محافظات غزة ؟بالصف الحادي عشر بمادة تكنولوجيا المعلومات  لدى طالبات المعرفي

  :وتتفرع  منه األسئلة التالية 
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الواجب تنميتها لدى طالبات الصف الحادي عشر بمـادة    لمعرفيالتفكير فوق ا  ما مهارات    .1
 تكنولوجيا المعلومات ؟

التفكيـر  في ضوء نظرية جانبي الدماغ  لتنمية مهـارات          المقترح  ما البرنامج المحوسب     .2
 لدى طالبات الصف الحادي عشر في مادة تكنولوجيا المعلومات بمحافظات           فوق المعرفي 

 غزة ؟

توسـط  وم لة احصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية      هل توجد فروق ذات دال     .3
نولوجيـا   بمادة تك  التفكير فوق المعرفي   في اختبار مهارات     درجات المجموعة الضابطة    

 ؟  تعزى إلى البرنامجللصف الحادي عشرالمعلومات 

ـ         .4  التحـصيل فـي   اتهل توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسـط درجـات مرتفع
 التحصيل في المجموعة الـضابطة فـي        اتتوسط درجات مرتفع  وميبية  المجموعة التجر 
  تعزى للبرنامج ؟التفكير فوق المعرفياختبار مهارات 

 التحـصيل فـي   اتهل توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجـات منخفـض            .5
 التحصيل في المجموعة الضابطة فـي       اتتوسط درجات منخفض  ومالمجموعة التجريبية   

  تعزى للبرنامج ؟التفكير فوق المعرفيت اختبار مهارا

  
  فروض الدراسة 

بـين متوسـط درجـات     ) α ≥0.05(عند مـستوى   توجد فروق ذات داللة احصائية ال   .1
التفكيـر   في اختبار مهـارات   توسط درجات المجموعة الضابطة     وم المجموعة التجريبية 

 . لبرنامج تعزى لللصف الحادي عشرنولوجيا المعلومات  بمادة تكفوق المعرفي

بـين متوسـط درجـات     ) α ≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مـستوى     .2
 ات مرتفع  الطالبات توسط درجات وم التحصيل في المجموعة التجريبية      اتمرتفعالطالبات  

 تعـزى   التفكيـر فـوق المعرفـي     التحصيل في المجموعة الضابطة في اختبار مهارات        
 .للبرنامج

بـين متوسـط درجـات     ) α ≥0.05(ة احصائية عند مـستوى  ال توجد فروق ذات دالل   .3
 الطالبـات   توسـط درجـات   وم التحصيل في المجموعة التجريبيـة       اتمنخفضالطالبات  
 التفكير فـوق المعرفـي     التحصيل في المجموعة الضابطة في اختبار مهارات         اتمنخفض

 .تعزى للبرنامج 
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  أهداف الدراسة 
  :تهدف هذه الدراسة إلى 

 . الواجب توافرها لدى طالبات الصف الحادي عشرالتفكير فوق المعرفيت تحديد مهارا .1

في كتاب  مبادئ الحاسوب   بناء برنامج محوسب في ضوء نظرية جانبي الدماغ في وحدة            .2
 .تكنولوجيا المعلومات للصف الحادي عشر 

 
 يالتفكير فوق المعرف  معرفة أثر استخدام البرنامج المحوسب المقترح على تنمية مهارات           .3

 . تكنولوجيا المعلومات كتابلدى طالبات الصف الحادي عشر في 
 

 التفكير فوق المعرفي  معرفة أثر استخدام البرنامج المحوسب المقترح على تنمية مهارات           .4
 . تكنولوجيا المعلومات كتابلدى طالبات الصف الحادي عشر المرتفعات التحصيل في 

 
 التفكير فوق المعرفي  رح على تنمية مهارات     معرفة أثر استخدام البرنامج المحوسب المقت      .5

 . تكنولوجيا المعلومات كتابلدى طالبات الصف الحادي عشرالمنخفضات التحصيل في 

  
  أهمية الدراسة

 بكتاب تكنولوجيـا المعلومـات      مبادئ الحاسوب تقدم الدراسة برنامجاً محوسباً مقترحاً لوحدة        .1
 . على مادة تكنولوجيا المعلومات شرفونلموا لحادي عشر قد يستفيد منه المعلمونللصف ا

  .ء الحاسوبىمباد في وحدة التفكير فوق المعرفي قائمة بمهارات توفر هذه الدراسة .2

ا المعلومات  قد    تكنولوجي  في مادة   التفكير فوق المعرفي  مهارات  توفر الدراسة اختباراً لقياس      .3
 .تفيد المعلمين 

 تكنولوجيا المعلومات في ضوء نظريـة جـانبي         تقدم هذه الدراسة رؤية جديدة لتدريس مادة       .4
 .الدماغ 

  
  حدود الدراسة 

 على نظرية جانبي الـدماغ  لتنميـة مهـارات           اً هذه الدراسة برنامجاً محوسباً قائم     قدمت .1
 من كتاب تكنولوجيا المعلومات للـصف       مبادئ الحاسوب   في وحدة     التفكير فوق المعرفي  

 .الحادي عشر

مدرسـة سـكينة الثانويـة    طالبات الصف الحادي عشر في    البرنامج على عينة من     طبق   .2
 التفكير فوق المعرفـي   للبنات في مدينة دير البلح، واقتصرت الدراسة على تنمية مهارات           
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 في الفـصل    تمن كتاب تكنولوجيا المعلوما   ) مبادئ الحاسوب (في تدريس الوحدة الثانية     
 .2008/2009الدراسي األول للعام 

  
  مصطلحات الدراسة 

ف الباحثة اجرائياً مصطلحات الدراسة بما يليتعر:  
ü البرنامج المحوسب   

وحدة دراسية مصممة باستخدام البرمجة الحاسوبية وتتضمن مجموعة من األهداف          هو  
والخبرات التربوية التي توظف أبحاث الدماغ ذي الجـانبين واألنـشطة والوسـائل التعليميـة               

   .يميةوأساليب التقويم التي تحقق األهداف التعل
 
ü  نظرية جانبي الدماغ  

 أن جانبي الدماغ مصطلح يـستخدم لوصـف الخـصائص           هي النظرية التي تنص على    
المميزة لألفراد الذين لديهم رغبة أو ميل إلى االعتماد بدرجة كبيـرة علـى أي مـن النـصفين                   

 .الكرويين بالمخ في عملية توظيف و تشغيل المعلومات 

  
ü  التفكير فوق المعرفيمهارات    

مجموعـة  ويشار إليها أيضاً في هذه الدراسة بمهارات ما وراء المعرفة وهي عبارة عن              
من المهارات العليا التي تقوم بإدارة نشاطات التفكير عندما ينشغل الفرد في موقف حل المـشكلة                

 وتضم كـل فئـة   "التخطيط والمراقبة والتقييم"تخاذ قرار وقد صنفت في ثالث فئات رئيسية هي واأ
وتقاس اجرائياً في هذه الدراسة بالعالمة التي تحصل عليها الطالبـة            ، من المهارات الفرعية   عدداً

  .التفكير فوق المعرفيفي اختبار مهارات 
  
ü  طالبات الصف الحادي عشر 

هن الطالبات المسجالت في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعلـيم، وأنهـين سـنوات             
  .سنة) 17-15(ما بينفي العادة رهن التعليم األساسي، وتتراوح أعما
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  لفصل الثاني ا

  اإلطار النظري
ý البرامج المحوسبة 

   .البرنامج المحوسب
 .أنواع البرامج المستخدمة في الحاسوب التعليمي

   . التعليمستخدامات الحاسوب فيا
  .خصائص البرمجية التعليمية الجيدة

  .مبررات استخدام الحاسوب في التعليم  
   .التعليمتخدام الحاسوب في مميزات اس

  
ý  نظرية جانبي الدماغ 

  .لفسيولوجية للتعلم المستند إلى الدماغوااألسس البيولوجية 

  .مكونات الدماغ ذي الجانبين

  .التفكير والدماغ ذي الجانبين

  .خصائص التعلم القائم على الدماغ ذي الجانبين

  .مبادئ تعلمية مأخوذة من أبحاث الدماغ
 .لتعلم بجانبي الدماغوايس أسس التدر

 .خصائص نظرية التعلم القائم على الدماغ ذي الجانبين

 .العوامل المؤثرة في نظرية التعلم القائم على جانبي الدماغ

   .لمنهاج المدرسيواالتعلم القائم على الدماغ ذي الجانبين 
   .الفرق بين نظرية التعلم بجانبي الدماغ والنظرية التقليدية

 
ý  لتفكير فوق المعرفيامهارات 

 .التفكير فوق المعرفي

  .التفكير فوق المعرفيمهارات 

  .ما وراء المعرفة ونظرية جانبي الدماغ
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  الفصل الثاني
  اإلطارالنظري

  
حوسـبة  م الجوانب التي تتعلق بالدراسة وهي البـرامج ال         عرضاً ألهمِ  يتناول هذا الفصلُ     

  .معرفيالتفكير فوق الونظرية جانبي الدماغ ومهارات 
  

  البرامج المحوسبة : أوالً
حاسوب شتى مناحي الحياة بـدءاً   ال  فقد دخل،يمثل الحاسوب قمة ما أنتجته التقنية الحديثة  

  ، الناس بشكل مباشر أو غير مباشر      في حياة ر  وأصبح يؤث   ،من المنزل وانتهاءاً بالفضاء الخارجي    
 التعليمية فقد اتسع استخدامه في العمليـة  من الوسائل ولما يتمتع به من مميزات ال توجد في غيره

  .التعليمية
  

  البرنامج المحوسب 
مجموعة من الوحدات المتدرجة لتحقيق أهـداف معينـة       " بأنه  ) 7: 1981( يعرفه الشلبي 
  "ساليب تدريس و تقويم، وتمهد كل وحدة للتي تليهاوانشطة وامن خالل  محتوى 

ة الخبرات والتدريبات واألنشطة والوسـائل    مجموع"بأنه  ) 65: 1996(ويعرفه أبوعميرة   
وأساليب التدريس وأساليب التقويم ونوعية االختبارات المقدمة للتالميذ المتفوقين، سواء كانت هذه            
الخبرات موضوعات أساسية يدرسها كل فئات التالميذ أم موضوعات اضافية يدرسها المتفـوقين             

  ."فقط
رمجتهـا  وبلمادة التعليمية التي تـم اعـدادها        هو تلك ا   ) " 415: 2002( الحيلةعرفه  وي

  ".بواسطة الحاسوب من أجل تعلمها 
تـضمنة  وموحدة تعليمية مصممة بطريقـة مترابطـة        "بأنه  ) 75 :2000(عرفه عفانة   وي

  "ساليب التقويم المتنوعة واساليب التدريس والوسائل واألنشطة وامجموعة من الخبرات 
  

وحدة دراسية مصممة   " امج المحوسب اجرائياً بأنه     وفي ضوء ما سبق يمكن تعريف البرن      
باستخدام البرمجة الحاسوبية وتتضمن مجموعة من األهداف والخبرات التربويـة التـي توظـف            
أبحاث الدماغ ذي الجانبين واألنشطة والوسائل التعليمية وأساليب التقويم التـي تحقـق األهـداف          

 "التعليمية
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  سوب التعليميأنواع البرامج المستخدمة في الحا
يمكن استخدام العديد من البرامج التعليمية من خالل استخدام الحاسوب في التعليم من أهمها ما يلي                

  ):87: 2004عفانة واللولو، ( 
 .برامج للتمرن والممارسة مثل برامج اللعب وغيرها .1

 .برامج المحاكاة التعليمية مثل اجراء التجارب المخبرية وغيرها .2

 معلومات من خالل وحدات صغيرة تتضمن أسئلة خاصـة ولهـا عـدة              برامج بحثية تقدم   .3
 .خيارات لإلجابة

مشكالت وعمـل عمليـات     برامج لحل المشكالت باستخدام لغات البرمجة ومعالجة تلك ال         .4
 .المتعلم يكتب البرنامج، الحاسوب يوجد به برنامج: حسابية معقدة وهي على نوعين

 يمكن تصنيف برامج الحاسوب المستخدمة في التعلـيم         إنه )3: 2005عفانة وآخرون،   (كما يذكر   
  :إلى أربعة أنواع رئيسة وهي 

  Tutorial Softwareالبرامج التعليمية : أوالً
وتستخدم داخل الفصول الدراسية، وقد صممت خصيصاً لتدريس الموضوعات الدراسـية             

لعـاب التعليميـة وبـرامج    والمهارات المختلفة، ومن أمثلتها برامج التدريب والمران، وبرامج األ        
  .المحاكاة
وتركز هذه البرامج بشكل أساسي على عملية تعزيز التعلم، واالستعانة بالتغذية الراجعـة               

لدعم عملية التعلم، حيث يركز مصممو هذا النوع من البرامج على دورها فـي تحـسين عمليـة                  
سات التي أجريت في هذا الـشأن  التعلم وجعله فاعالً ومؤثراً، وقد أكدت العديد من األبحاث والدرا  

  .قدرة هذه البرامج على زيادة مستوى تحصيل الطالب وتنمية مهاراتهم 
  Application Software: برامج التطبيقات: ثانياً

بالرغم من أن هذه البرامج ال تصمم في األساس للطالب، بل لألغراض العامة، إال أنهـا                  
حيـث يمكـن اسـتخدامها    . ها داخل الفصول الدراسـية    تعد أكثر أنواع البرامج حظاً في تطبيقات      

  :بفاعلية كأداة لحل المشكالت، أو لتوضيح وتفسير الموضوعات الدراسية المختلفة، ومن أمثلتها
التي يمكن اسـتخدامها فـي كثيـر مـن     ): Word Processor(برامج معالجة الكلمات  •

 .المجاالت الدراسية لكتابة التقارير والبحوث والمقاالت

التي تستخدم في دراسـة الرياضـيات والعلـوم، لتحليـل          ): Graphics(رامج الرسوم   ب •
 .البيانات، واجراء العمليات المختلفة عليها وتمثيلها بيانياً بعدة صيغ مختلفة

وتستخدم في تبادل المعلومـات، والحـصول   ): Communications(برامج االتصاالت    •
 ).44 : 2005دين، ضياء ال(عليها من أماكن متعددة في العالم 
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   Multimedia Programs: برامج الوسائط المتعددة: ثالثاً
الصورة الثابتة والمتحركـة المـدارة      ولقد حدث تطور كبير في مجال تطبيقات الصوت           

 بل تم استخدامه فـي       بالحاسوب، ولم يقتصر الحاسوب على عملية عرض النصوص والرسوم،        
المؤثرات الصوتية وكما أمكن التحدث بواسطة الحاسـوب        لحية المدعمة ب  وامشاهدة عروض الفيدي  

  .وتسجيل هذه المحادثات، وسماع التوجيهات التي يصدرها الحاسوب
وتتميز هذه البرامج بقدرتها على توظيف الصوت والصورة والنصوص بـشكل تفـاعلي          

  .وجذاب جداً للمتعلم
  : برامج خدمة المعلم: رابعاً

لخدمة للمعلم وإدارة الطالب، أي أن هـذه البـرامج          واائدة، أ تسمى هذه البرامج ببرامج الف      
 األعمال االعتيادية له من عمل وتـصحيح االختبـارات، وإعـداد           معلم في إنجاز  تقوم بمساعدة ال  

  .خطته الدراسية وتنظيم أنشطة الطالب، ومراجعة األعمال اليومية
  

البرامج ( ن هذه البرامج وهو   وهنا البد أن تشير الباحثة إلى أنها استخدمت النوع األول م          
إلتمام دراستها الحالية، نظراً لما تتمتع به هذه البرامج من خصائص جيدة مثل عمليـة               ) التعليمية

التعزيز، والتعذية الراجعة وإمكانية ادخال الصوت والصورة الثابتة والمتحركة فيهـا ، كمـا أن               
 في زيادة مـستوى تحـصيل الطـالب         العديد من الدراسات السابقة أكدت على قدرة هذه البرامج        

  .وتنمية مهاراتهم
  

  استخدامات الحاسوب في التعليم 
 : 2002(يمكن تلخيص أهم الوظائف التربوية للحاسوب كما يراها سـالمة وأبـو ريـا                 

228-236: (  
  التعلم عن الحاسوب : أوالً 

مجته، ويـشمل   ويتطلب التركيز على تعليم عمليات الحاسوب ومهاراته واستخداماته وبر           
ألمية الحاسوبية أو مقـرر الثقافـة الحاسـوبية،         واالتعلم عن الحاسوب ما يعرف عامة ببرامج مح       

  :وتتضمن هذه البرامج 
 .تعريف مكونات نظام الحاسوب •

 .لغات الحاسوب أو لغات البرمجة •

 .عمليات الحاسوب األساسية •

 .مقدمة في البرمجة •
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  .التعلم بالحاسوب: ثانياً 
دور المختبر لقدرة المتعلم، وتشمل     وبب هنا بدور وعاء ومصدر للمعلومات أ      يقوم الحاسو   

أنماط البرمجيات الحاسوبية المستخدمة في هذا المجال برمجيات التعليم الخصوصي وبرمجيـات            
  .التدريب والممارسة

ويعتبر هذا النموذج من أكثر أنماط استخدامات الحاسوب شيوعاً عند العامة، ومن ِأشـهر             
ه ما يدعى التعليم بمساعدة الحاسوب، وفي هذا اإلطار يستخدم الحاسوب إما لتعليم المـتعلم               وسائل

كيفية استخدام برمجية تعليم خصوصي، أو تزويد المتعلم بتدريبات إضافية تتصل بمهـارة معينـة     
  .باستخدام برمجية تدريب وممارسة

  .تعلم التفكير باستخدام الحاسوب: ثالثاً
 بالحاسوب على تعليم المحتوى العلمي، وهناك وجه آخر للتعليم يحسن           ينحصر دور التعلم    

لعمليات، وفي هذا اإلتجاه ظهر عدد غير قليل من برمجيات          وااإللتفاف إليه وهو تعليم المهارات أ     
المحاكاة واأللعاب التربوية الحاسوبية التي تتناول بعض هذه العمليات، وبالرغم من أن غالبية هذه              

 تصمم لتعليم هذه العمليات تحديداً، إال أن نتائج هذه التجربة تشير إلى أن طبيعتهـا                البرمجيات لم 
  .تساعد في تنمية عمليات العلم عند المتعلم

  .إدارة التعلم بالحاسوب: رابعاً
يكون التركيز هنا على استخدام الحاسوب لمساعدة المعلـم وإدارة المدرسـة فـي تنظـيم وإدارة      

معالجـة الكلمـات، وجـدول      : ستخدم في ذلك أكثر من برنامج حاسوبي مثل       العملية التعليمية، وي  
  .المدرسة، والجداول الحاسوبية مثل لوتس، وقواعد البيانات، ونظم االسترجاع المكتبية

  :وكان من أبرز استخدامات المعلم للحاسوب في هذا المجال، ما يلي
 .إعداد اإلختبارات •

 .تحليل نتائج اإلختبارات •

 . اختبارات تشخيصية وعالجيةبناء وتطوير •

 .عمل ملفات وجداول العالمات، والحضور والغياب •

 .عمل جداول الدروس اإلسبوعية النظرية والعملية •

  
ستنتج أن استخدام الحاسوب في العملية التعليمية أصبح سـمة          تأن  للباحثة  مما سبق يمكن    

تقـدم المعرفـي المـذهل      من سمات العصر الحديث، كما أن الحاسوب يعالج مشكلة التطـور وال           
 المعرفي، كما أنه يعـالج عـدة مـشاكل          تقدمويساعد في مواكبة العملية التعليمية لهذا التطور وال       

  .لبعد الزماني والمكانيوا التعلم لدى المتعلمين ذوي القدرات المحدودة  بطىءأخرى مثل
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  خصائص البرمجية التعليمية الجيدة 
من المعلوم أن انتاج البرمجيات الجيدة يتطلب       أنه  ) 32 : 2002النجار وآخرون،   (يذكر    

تصميمها بطريقة تناسب خصائص الطلبة وطبيعة المادة الدراسية، حيث تصاغ بأسلوب مناسـب             
وسهل، وتراعى وضوح التعليمات وعمليات الخروج من تدريب إلى آخـر، وتتميـز البرمجيـة               

 .الجيدة بصفات منها سهولة استخدامها من قبل الطلبة

 . البرمجية منذ البدايةعرض .1

احتوائها على التعليمات لتسهل عملية التنقل بين التدريبات، ووضوح طريقة الخروج منها             .2
 .بكل يسر

مما يزيـد فعاليـة   ..) اللون، والحركة(تصميمها بطريقة تستثمر إمكانيات الحاسوب الفنية   .3
 .المادة التعليمية

 .باهه للمادة التعليمية المعروضةأن تصمم بطريقة مناسبة تشد المتعلم، وتجذب انت .4

أن يرفق مع البرمجية التعليمية دليل التعليمات الـذي يبـين طريقـة تـشغيل البرمجيـة           .5
 .واستخدامها

 .أن تتيح البرمجيات للمتعلم فرصة للمشاركة والتفاعل اإليجابي .6

 .أن يجد المتعلم متعة في استعمالها، بحيث ال تكون كتاباً الكترونياً .7

 .ية من أي تحيز لعرق ما، أو لجنس ما، أو لون ماأن تكون خال .8

 .أن تزود الطالب بالتغذية الراجعة المناسبة والفورية .9

 .أن تثير في الطالب النشاط والدافعية المناسبة والفورية .10

 .أال تكون الشاشة مزدحمة بالمعلومات، حتى يسهل على الطالب تتبعها .11

 .هداف المراد تحققهاأن تكون واضحة، وتربوية، وشاملة، ومحققة لأل .12

 .أن تكون خالية من اإلثارات السلبية، التي تفقدها قيمتها التعليمية .13

 .أن تتنوع التدريبات والتطبيقات في البرمجية .14

 .أن تكتب البرمجية بلغة سليمة وأسلوب شائق .15

 .أن تحتوي البرمجية توقيتاً لقياس سرعة تعلم الطالب .16

 .أن تصمم الشاشة بطريقة جيدة .17

  
  ستخدام الحاسوب في التعليممبررات ا
عدد من األسباب التي أدت إلى استخدام الحاسوب فـي  ) Wood word (يذكر وود ورد  

  ):45 : 2008المالكي، ( التعليم وهي كاآلتي 
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اإلنفجار المعرفي وتدفق المعلومات جعل اإلنسان يبحث عن وسيلة لحفظ هذه المعلومات             .1
 .واسترجاعها عند الضرورة

معرفية عقلية عليا مثل حل المشكالت والتفكير وجمع البيانـات وتحليلهـا            تنمية مهارات    .2
 .وتركيبها

 .الحاجة إلى السرعة في الحصول على المعلومات .3

 .تحسين فرص العمل المستقبلية، وذلك بتهيأة التالميذ لعالم يتمحور حول التقنيات المتقدمة .4

 .ت الرياضية المعقدةالحاجة إلى المهارة واإلتقان في أداء األعمال والعمليا .5

سهولة ادخال المعلومات واسترجاعها، من خالل الحاسوب في كافـة الميـادين ومنهـا               .6
 .ميادين التربية والتعليم

إيجاد الحلول لمشكالت صعوبات التعلم حيث أثبتت البحوث والدراسـات أن للحاسـوب              .7
لـتعلم،  دوراً مهماً في المساعدة على حل المشكالت لدى من يعـانون مـن صـعوبات ا               

 .والتخلف العقلي البسيط
 

تحديد أهمية استخدام الحاسوب التعليمي في عمليتي التعليم والتعلم         للباحثة  مما سبق يمكن      
  :من خالل ما يلي 

 ولعاديين أ واالموهوبين أ ( مساعدة التالميذ بكافة مستوياتهم العقلية وبجميع فئاتهم         •
 ).طيئي التعلمب

التعلم عن طريق تهيئة مناخ البحث عن المـصادر         يدعم الحاسوب عملية التعليم و     •
 .التعليمية المختلفة واستكشافها

 .أكثر فاعليةيساعد الحاسوب المعلم على أداء عمله بشكل  •

ع الطالب عن طريق عرض المعلومـات     يتيح الحاسوب فرص التفاعل المباشر م      •
  . الفوريةوتوجيه األسئلة واستقبال اإلجابات وتقويمها وتقديم التغذية الراجعة

  
  .مميزات استخدام الحاسوب في العملية التعليمية

أن من مميزات استخدام الحاسوب في العملية التعليمية مـا          ) 65 : 2001(يذكر العمري     
  :يلي
  التفاعلية: أوالً

باالستجابة للحدث الصادر عن المتعلم فيقرر الخطوات التالية بنـاءاً   حيث يقوم الحاسوب  
 ومن خالل ذلك يمكن مراعاة الفروق الفرديـة للمتعلمـين ،          . ودرجة تجاوبه   لمتعلم  اعلى اختيار 

من مراجعة  يتم تشكيل حلقة دراسية ثنائية االتجاه بين البرنامج والمتعلم وبذلك يتمكن التلميذ حيث
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البرنـامج يقـوم   ن لى مساعدة لحل نقطة صعبة عليـه فـإ  ما تعلمه ودراسة ما يريد وإذا احتاج إ       
  .حتاج لفهم ما صعب عليهبتزويده بما ي

  تحكم المتعلم بالبرنامج: ثانياً
لفقرة التـي يريـد   وايختار الجزء أ شاء وله أنيلدى المتعلم الحرية في تعلم ما يشاء متى   

 .في اختيار ما يريد تعلمـه والكميـة المطلوبـة    ها مناسبة له وبذلك تكون لديه الحريةاتعلمها وير

  تلقي إلى المستنتجنقل المتعلم من دور الم: ثالثاً
العملية التعليمية يساعد على أن ينقل المتعلم مـن دور المتلقـي        ي  اسوب ف إن استخدام الح    

 مستنتج لهذه المفاهيم والفرضيات مـن خـالل   لىوالمفاهيم من قبل المعلم إ للمعلومات والمعارف
  .يقدمها له البرنامج حول موضوع ماوالبيانات التي  المعلومات

  ارة والتشويقاإلث: رابعاً
جدا وعنصر له دور أساسي في  إن وجود اإلثارة والتشويق في العملية التعليمية أمر هام  

تتوفر فيه هذه الصفة حيـث يـتم مراعـاة     التفاعل الجيد بين التالميذ والمادة العلمية ، والحاسوب
  . تعبلل أوم دون مجذب الطالب إلى التعل وجودها عند تصميم البرامج التعليمية التي تحاول

 
  :مميزات أخرى وهي كالتالي) 19 : 1997(ويذكر صادق

 .القدرة على تخزين واسترجاع كم هائل من المعلومات .1

 .القدرة على العرض المرئي للمعلومات .2

 .السرعة الفائقة في إجراء العمليات الرياضية .3

  .القدرة على التحكم وإدارة العديد من الملحقات .4
  

أن الحاسوب يشجع التالميذ على     :فة بعض الميزات األخرى مثل       اضا وترى الباحثة أنه يمكن   
التجربة والمخاطرة، وذلك بتحريرهم من الخوف المثبط إزاء الخطأ وحكـم اآلخـرين، وتزيـل               

  .التوتر من المشاكل التي يواجهها الطالب في حل المسائل ، وتشجع التعلم القائم على االكتشاف 
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  ماغ نظرية جانبي  الد: ثانياً
أصبحت تمدنا اليوم بحقائق مذهلـة عـن تركيـب         التي  لكتب  وا األبحاث   يوجد العديد من  

توسعت أبحاث الدماغ في نهاية القرن العشرين وذلـك بـسبب            حيثالدماغ ، ووظائفه المتنوعة     
ظهور التقنيات الحديثة التي أتاحت للعلماء فرص سبر مناطق في الـدماغ طالمـا تـرك شـأنها           

خمين ولم يتمكن أي بحث من استثارة االهتمام اكثر مما فعله البحث فـي نـصفي      لتواللتخرصات  
الدماغ ، ألن الكشف عن أن كل نصف منها يعمل بطريقة تختلف عن النـصف اآلخـر، يـوحي      

حن نملك الـدليل  ونبتوسيع مفهومنا عن عمليات التفكير التي تميل إلى العمليات اللفظية التحليلية ،    
  لتركيز يؤدي إلى تجاهل نصف قدرات العقل ، فماذا عن النصف اآلخر ؟ اآلن على أن هذا ا

علم األعصاب جعلتنا نعي أننا نمتلـك       وبإن نتائج األبحاث الحديثة المتعلقة بنصفي الدماغ        
) خطـوة إثـر خطـوة    ( ي وأسلوبين مختلفين لكن متكاملين في معالجة المعلومات ، أحدهما خط 

 واآلخـر يتعـرف   من الدماغ يسرذا يتم في النصف األوه األنماط يحلل األجزاء التي تتشكل منها    
، وقد حرك هذه االكتشاف قـدراً ال        يوعلى العالقات بين األجزاء المنفصلة وال ينتقل بشكل خط        

بأس به من اإلثارة بين المربين وولد لديهم رغبة في استكـشاف التطبيقـات الـصفية لألبحـاث               
هية التطبيقات التربويـة التـي مـن         بالتربويين للتساؤل عن ما    ما حدا م ،المتعلقة بنصفي الدماغ    

الممكن استخدامها في عمليتي التعليم والتعلم ، من هنا ظهرت لنا نظرية تـسمى نظريـة جـانبي          
  .... في الفقرات القادمة نبذة مختصرة عنها تعرض الباحثة الدماغ ، وسوف 

  ى الدماغ لفسيولوجية للتعلم المستند إلوااألسس البيولوجية 
  مكونات الدماغ 
ـ ركز العقل الذي يميز االنسان عن باقي المخلوقات الحية          ومالدماغ ه  صورة خاصـة   وب

  ) . 110-106: 2007لخزندار ، واعفانة ( هم أجزاء الجهاز العصبي أووهالحيوانات 
من وزن جسم اإلنسان البالغ ، ويتكون من ثالثة أقسام رئيـسية            % 2بلغ وزن الدماغ    وي

  ) : 40-32: 2004لسلطي ، ا(هي 
  الدماغ األمامي  •
    الدماغ المتوسط  •
  )جذع الدماغ(الدماغ الخلفي  •

  
  الدماغ األمامي : أوالً 

لدماغ البيني ،   واالمخ ،   ( ذه األجزاء هي    وهويتكون هذا الجزء من الدماغ من ثالثة أجزاء         
  ) لجهاز اللمبي وا
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 ) 38: 2004السلطي  (المخ .1

ـ لمسئول عن األنشطة العقلية المعقدة ،       واوهاألمامي  كبر جزء من الدماغ     واه شار إلـى   وي
هي المادة الدهنية   نها مكسوة بالغالف الميليني ، و     لك أل وذالمخ في الغالب على أنه المادة البيضاء        

ويتكون الدماغ فعلياً من مجموعة من الوصالت التـي         . الت خاليا الدماغ    وصالتي تغلف بعض    
ـ ) يـسر واأيمن ( نصفين ىنقسم المخ إلويى الجسم ، ترسل رسائل من الدماغ إل  سيطر الجـزء  وي

يرتبطان بواسطة حزمة   ى الجانب األيسر من حركة الجسم والعكس صحيح ، و         األيمن من المخ عل   
من األلياف تسمى الجسم الجاسئ ففي حالة سالمة هذا الممر فإنه يتولى توصيل المعلومات بـين                

خاصة ذات العالقة باللغـة فهـي   وبللمخ دائما بتحليل األفكار هتم النصف األيسر وي. نصفي المخ  
الرياضيات، أما األيمن فيـرتبط  التفاصيل والوقت ، والمنطق ، والتتالي ، و   مسئولة عن الكالم ، و    

التعـرف علـى    الحدس والصور والتلخـيص و    بالموسيقى والفن واالستجابات االنفعالية الحادة و     
ب األيسر مع الجزئيات في حين يتعامل الجانب األيمن مع الكليات           تعامل الجان وي) الذاكرة(الوجوه  

ـ       وي خ عمل هذا النصفان معا باتساق من أجل حياة مثالية، ويتكون الجزء الخارجي من نـصفي الم
ونها رمادي بسبب احتوائها على أجـسام الخاليـا         ولالتي تكون كثيرة التالفيف     و من قشرة المخ    

  :قشرة الدماغ وظائف عدة منها ول. ظهر فيها حمرة الدماغ الحي أللياف القصيرة و تواالعصبية 
  . تنظيم الحركات اإلرادية وتبدأ فيها  .  أ

 .توجد فيها مراكز االحساسات .  ب

 .النفسية والذهنيةيها مراكز الذاكرة واالنفعاالت توجد ف .  ت

 . توجد فيها مراكز النطق والبصر والسمع الذوق والشم .  ث
 

  )109: 2007ار، عفانة والخزند ( الدماغ البيني .2

بين الدماغ المتوسط ونصف كرة     ) لوطاء  واالمهيد أ ( يحتوي على المهاد وما تحت المهاد       
المخ، ويتكون المهاد من نويات وظيفتها إيصال الرسائل العصبية التي لها عالقة بالحس واإلنفعال              

من المخـيخ إلـى     لواردة  إلى قشرة الدماغ، كما يحتوي المهاد على كتل نووية توصل السياالت ا           
) ماعدا الـشم ( وتنتهي جميع األحاسيس . ويوجد في المهاد مركز حي للشعور باأللمنصف الكرة،   
أما المهيد يقع أدنى المهـاد وهـو        . لمسؤول عن استمرار حاالت الوعي واليقظة     وافي المهاد، وه  

 كثير من الدوافع    ثر في اله  مركز مهم جدا في الدافعية والسيطرة على الجملة العصبية الخارجية و          
  .  ويلعب دورا مهم في السلوك االنفعالي ،ل والشرب والنوم وتنظيم درجة الحرارةككاأل
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  )109: 2007عفانة والخزندار، : ( لحافيواالجهاز اللمبي أ .3

تين الكبيرتين وتحـيط    يسمي بالجهاز الحافي نسبة لوقوعه على حواف نصفي الكرتين المخ           
 .اغ الخلفي كما السوار يحيط بالمعصمتراكيبه ومكوناته بالدم

  
  )110-109: 2007عفانة والخزندار، (  الدماغ المتوسط: ثانياً

  :ويتكون من جزئين مهمين هما
وهي خيوط من األلياف العصبية تربط الـدماغ األمـامي بالـدماغ    : السويقتان المخيتان  .1

  .الخلفي
ى مراكز االحساسات السمعية   وي عل توهي أربعة بروزات تح   : األجسام التوأمية الرباعية   .2

 .والبصرية

  
  الدماغ الخلفي : ثالثاً
يشير إليه البعض بجذع الدماغ ويقوم بأدوار متعددة منها توصيل المعلومات إلى المخ وإليـه،                 

  .والنخاع المستطيل) الجسر ( ويتكون من المخيخ والقنطرة 

  المخيخ .1
 المـستطيل ويـسمى أيـضاً       وهو جسم صغير يقع أسفل نصف كرة المخ وخلف النخاع            

بالدماغ الصغير، وله دور في تنظيم الحركات اإلرادية ويحافظ على توازن الجسم بالتعاون مـع               
العضالت، ويسيطر على توتر العضالت والمنعكسات الخاصة بتوازن الجسم عن طريق األلياف             

  . التي تصل المخ بالنوى الدهليزية في األذن وكذلك نوى التكوين الشبكي
  :تكون المخيخ من وي
  بوجود تالفيف على سطحيهما لتزيد مـن مـساحة القـشرة             انتتميز : نصفي كرة مخيخية   -

  .المخيخية
تشبه الدودة، ويقوم المخيخ بتنسيق التقلصات العضلية وتقويتها لضمان اتزان          : الفصم الدودي  -

 .الجسم

  القنطرة .2

ي الجسر الذي ينقل الـسياالت    وتقع فوق النخاع المستطيل على الوجه السفلي للدماغ، وه            
  .العصبية من قشرة المخ إلى كرة المخيخ، وتحتوي على أصول األعصاب الدماغية
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 النخاع المستطيل .3

يقع أسفل المخ والمخيخ حيث يصل النخاع الشوكي بأجزاء الـدماغ، وتتقـاطع أغلـب               و   
ـ قوم النخـاع ال األعصاب المحركة داخل النخاع المستطيل لتكون ما يشبه األهرامات، وي     ستطيل م

الت يابعدة وظائف مهمة منها نقل المعلومات الحسية من النخاع الشوكي إلى الدماغ وينقـل الـس               
كز عـصبية  االعصبية الحركية من الدماغ إلى النخاع الشوكي، ويحتوي النخاع المستطيل على مر          

  .خاصة تقوم بتنظيم القلب والمضغ والبلع والقيء في اإلنسان
  

  ماغ ذي الجانبين مكونات الد
هو مركز العقل الذي يميز اإلنسان عن باقي المخلوقات الحيـة، ومـن             ) Brain(الدماغ    

لتربويين أن الدماغ البشري يتكون من جانبين أحـدهما أيمـن واآلخـر             واالمعروف لدى العلماء    
 عبيـد    حيث يذكر   لي،وكعمالن معاً بشكل متكامل     ويما جزئين ال يمكن الفصل بينهما       وه  أيسر،

أن اإلنسان يمتلك دماغاً واحداً، إال أنه يتكون من نـصفي كـرة لمعالجـة               ) 17:2003(وعفانة  
المعلومات بأسلوبين مختلفين، فالنصف األيمن من الدماغ يتخصص في إعـادة بنـاء وتركيـب               
األجزاء لتكوين كل متكامل، كما أنه يتعرف على العالقات بين األجزاء المنفصلة، وهو ال ينتقـل                
بصورة خطية وإنما يعمل بشكل كلي متوافق ومتواٍز، بينما يبدي النصف األيسر للكرة الدماغيـة               

لمكانية، فنحن ال نفكر بنصف واحد دون اآلخر، فكالهمـا   وافاعلية في عمليات المعالجة البصرية      
  .يشترك في العمليات العقلية العليا

  مكونات الدماغ
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ذه األجـزاء كمـا     وه أجزاء رئيسة تعمل معاً بشكل متكامل        ثالثةى  يشتمل الدماغ البشري عل   

  :هي) 16-15: 2008(يذكرها عفانة والجيش
 :الطبقة األولية .1

، جـذع الـدماغ     )Cerebellum(  وتتضمن العديد من األجزاء الفرعية منها المخيخ      
)Brain stem(  النخاع الـشوكي،)(Medulla       الممـر الـشمي مـن المـخ إلـى األنـف ،
)Olfactory bulbs(  إذ يقوم هذا الجزء من الدماغ بالتحكم في عملية التنفس والعـضالت ،

وضربات القلب، كما أنه يكون نشيطاً لتكرار السلوكيات دون أن يتم أي نوع مـن التعـديل                 
ألنشطة، ولهذا فإن هذا الجزء سمي بالعقل الميكانيكي، وذلك         والتغيير في روتين الحركات أ    واأ

  .اطه المستمر حتى لو كان اإلنسان نائماًنظراً لعمله ونش
  

 :)الجاسئ( الجسم الثقني  .2

لذي يتحكم بالجوانب االنفعاليـة المرتبطـة باألنمـاط الـسلوكية           واوهذا الجزء ه     
لإلنسان، وذلك مثل االحباط، الرغبة، الميل، االرتياح، وغيرها ولهذا فإن هذا الجزء يـتحكم              

الحوافز والبواعث االنفعالية تجاه عمليات التعلم، ويشكل       بالجهاز العصبي التلقائي الذي يوفر      
الجسم الثقني الطريق العام الرئيسي للعصبونات الواصلة بين نصفي الدماغ، إذ بدونه لم يكـن         
هناك تواصل بين النصفين الدماغيين األيمن واأليسر، حيث أثارت الدراسات األولية لنـصفي      

ن النصفان الدماغي المنفـصل أحـدهما عـن اآلخـر        الدماغ عدة أسئلة مهمة حول ما إذا كا       
، وحول طبيعة الدور الذي يؤديه مثل هـذا  )التواصل معا (  التحادث معا   يةيستمران في إمكان  

ــدعى    ــصبونات ت ــن الع ــضعة جــسور م ــاك ب ــل، فهن ــر والفع ــي الفك التواصــل ف
ـ         )Commissars(الملتقيات أن الجـسم   ، تربط النصفين الدماغيين أحدهما باآلخر، مع العلم ب

  .الثقني أضخمها
 

 : القشرة الدماغية .3

 Attentional(وهي الجزء األقدم بدائية فـي الـدماغ ، إذ إن منظومـة االنتبـاه     

System (      تشكل عدة بنى من القشرة الدماغية التحتية)Sub-cortex(،      بينما القـشرة العليـا
آلخـر  وادهما أيمـن  وتنقسم القشرة إلى نصفين اح ، )Thinking cap(تسمى بغطاء التفكير

تحكم الجزء األيمن من الدماغ في الجانب األيـسر  ويأليسر،  واأيسر تعرفان بالدماغين األيمن     
  .بينما يتحكم الجزء األيسر في الجانب األيمن منه من الجسم،
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األجزاء الثالثة المكونة للدماغ ذي الجانبين تعمل بشكل تفاعلي وتكاملي          وترى الباحثة أن    
   .المنطلق الذي تتوقف عليه عملية التعلم لدى الفرد بينها لتكّون 

  
   الجانبين والتفكير والدماغ ذ

 اًمـر  أون فهم أنواع الوظائف التي يقوم بها كل جانب من جانبي الدماغ ه      وترى الباحثة أ    
لتربويين بشكل عام على فهم عملية التعليم ومعرفـة أن          واألنه يساعد المعلمين بشكل خاص      هاماً  

إن معرفة اختصاص   و.عالوفملية يجب أن يخطط لها لتعزيز عمل النصفين بشكل متناسق           هذه الع 
كل جانب من جانبي الدماغ بأنماط تفكير معينة ال تلغي فكرة أن الدماغ يعمل بشكل كلي ومتكامل                 

نتـاج  وافي حل المشكالت التي يواجهها المتعلم ، ألن الطريقة التي نستخدم بها الدماغ إلسـتقبال            
  .عرفة تستوجب نشاط الجانبين معاًالم
  
  : أن أهم وظائف نصفي الدماغ هي) 111:2007(يرى عفانة والخزندار و

  )1(جدول
  وظائف نصفي الدماغ

  المعالجة في النصف األيمن  المعالجة في النصف األيسر
يهتم بـاألجزاء المكونـة ، يكـشف عـن          

  .المظاهر
، ) الجـشتالية (ألشكال الكلية   وايهتم بالكل   

  .نظمها في كلويمج بين األجزاء يد
  .عالئقية ، بنائية ، وباحثة عن األنماط  .تحليلية

  .معالجة آنية ، معالجة متوازية  .معالجة متتالية، معالجة تسلسلية
  .مكانية  .زمنية

لفظيــة ، ترميــز وفــك رمــوز الكــالم 
  .لموسيقى واللحن والرياضيات وا

  . وموسيقيةبصرية،

  
تصوير بالرنين المغناطيسي نالحـظ أن هنـاك اختالفـاً فـي أداء     ومن خالل استخدام ال   

الجانبين من الدماغ، إذ يقوم الجانب األيمن بالعديد من أنماط التفكير تتميز عن أنماط التفكير التي                
عبيد ( يقوم بها الجانب األيسر، والجدول التالي يوضح أنماط التفكير لكل جانب من جانبي الدماغ               

  ) :121:2003وعفانة، 
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  )2(جدول
 أليسرواأنماط التفكير في الجانبين األيمن 

  الجانب األيمن من الدماغ  الجانب األيسر من الدماغ
  تخطيطي

(Planned) 
  رياضي

(Mathematical) 
  موسيقي

(Musical) 
  تخيلي

(Imaginative) 
  تقني

(Technical) 
  تحليلي

(Analytical) 
  تخاطبي

(Talking) 
  بنائي

(Synthetic) 
  اريإد

(Administrated) 
  تحكمي

(Control) 
  فني

(Artistic) 
  روحي

(spiritual) 
  حل المشكالت
(Problem 
Solving) 

  منظومي
(Systemic) 

  عاطفي
(Emotional) 

  مفاهيمي
(Conceptual)  

  احتفاظي
(Conservated) 

  استداللي
(Deductive) 

  داخلي
(Internal) 

  كلي
(Holistic) 

  
أليـسر فـي إنجـاز      واناك تناسقاً بين جانبي الدماغ األيمن       في ضوء ما سبق نجد أن ه      

التفكير المقبول والمالئم، إال أن هذا التناسق ال يعني أن التفكير ال يكـون عرضـة للمغالطـات                  
عفانـة،  (المنطقية، األمر الذي يلزمنا بيان مواطن الخطأ في التفكير والتي يمكن إيجازها فيما يلي      

63:2002:(  
 .اك الحسيأخطاء في اإلدر .1

 .أخطاء في استخدام اللغة على نحو غير صحيح .2

 .أخطاء عدم تناسق الفكر .3

 .أخطاء في سيطرة الوجدان على العقل .4

  
  :خصائص التعلم القائم على الدماغ ذي الجانبين

يتصف التعلم القائم على الدماغ ذي الجانبين بالعديد من المواصفات والخصائص الهامـة               
  ) 123-122: 2004يد وعفانة ، عب: ( نلخصها فيما يلي 

يتأثر الدماغ ذوالجانبين بالخبرات البيئية والتجارب العملية ، مما يزيد من قدرات المـتعلم          .1
على التعامل مع األشياء بصورة أفضل ، حيث تتجدد الخاليا الدماغية والعصبية من حين              

الدماغية والعصبية ثابتـة     لعمليات التعلم المكتسبة ، فال تبقى الخاليا         ، وذلك طبقاً  إلى آخر 
كما هي من الميالد إلى الممات كما كان علماء الوراثة يعتقدون، بل إن الخاليا الدماغيـة                
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والعصبية تتجدد كلما يفكر االنسان ويكتسب أنماط تفكيرية جديدة، وبالتالي عـن طريـق              
، اًيـد الخبرات المكتسبة تكون السعة الدماغية قابلة لتعلم موضوعات أصـعب واكثـر تعق          

وعلى هذا فإن البيئة تعد مصدراً أساسياً في تنميـة القـدرات العقليـة وزيـادة الـسعة                   
  .الدماغية

يؤكد التعلم القائم على الدماغ ذي الجانبين أن الذكاء ديناميكي غير ثابت ، حيث أنه يتأثر                 .2
 القائم  بالعوامل البيئية وينمو بنموالفرد ويأخذ سمات وخصائص متعددة ، ولهذا فإن التعلم           

على الدماغ ذي الجانبين يتفق في هذه الخاصية مع نظرية جاردنر للذكاءات المتعـددة ،               
حيث أن خاليا الدماغ تتأثر بالبيئة المحيطة بالفرد و تنمو تلك الخاليا من حين إلى آخـر                 
طبقاً للمعلومات اآلتية من الحواس ، فالخلية العـصبية الواحـدة قـادرة علـى التطـور         

ستمرين ، حيث أن الدماغ البشري يحتوي مائة مليار خلية عصبية ، األمر الذي              والنموالم
يؤكد أن الدماغ البشري جهاز معقد يتغير ويتطور طبقاً لالستجابات الخارجيـة ، ولهـذا               
فإن الدماغ البشري مرن وقابل ألن يكتسب قدرات جديدة تساعد على صقل وتقوية العديد              

 .من الذكاوات بصورة متفاوتة 
 

يتأثر التعلم القائم على الدماغ ذي الجانبين بمراحل نموالفرد ، حيـث تنمـو و تتطـور                   .3
القدرات بسرعة في مرحلتي الطفولة والمراهقة ، اللتين تعدان مهمتين في بنـاء وصـقل               
قدرات الفرد ، وخاصة في تعلم اللغة ، و تقليـد األصـوات ونطـق الكلمـات و تعلـم                    

فكير بصرياً فـي األشـكال والرسـومات ، واكتـساب           المصطلحات والرموز وكيفية الت   
 .المهارات الحركية ونموالجوانب الوجدانية ، وفهم المتغيرات البيئية المحيطة وغيرها

  
  )أ3 :2004كوفاليك،  ( مبادئ تعلمية مأخوذة من أبحاث الدماغ

م وعلى الـرغ   إن وصف كيف يتعلم الدماغ يمكن أن يتم باستخدام عبارات بسيطة نسبياً،           
أننا ال نعرف الكثير عن كيف يتعلم الدماغ إال أننا نعرف بالتأكيد ما يكفي للبدء بهذا العمـل ،                   من  

  :هناك خمسة مبادئ تعلمية مأخوذة من أبحاث الدماغ وهي 
 الذكاء هو نتيجة للخبرة  .1

الذكاء هو نتيجة تغير فسيولوجي حقيقي في الدماغ يحدث نتيجة لمعطى حـسي،             
 وتشذيب، فالعوامل الوراثية ليست محدداً ثابتاً للذكاء كما كان يعتقد من            ومعالجة، وتنظيم، 

  .قبل
 التعلّم عبارة عن عالقة بين الجسم والدماغ غير قابلة لإلنفصال .2

 .ألداءوااإلنفعاالت كحارس للتعلم  •
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التي تنـتج   " مواد المعلومات "كثير من المعلومات التي تعالج في الدماغ تأتي من          
التي تحفز االنتباه   " جزيئات االنفعال " الجسم، وكثير منها تشكل      من مختلف أجزاء  

  .والذي بدوره يحفز على التعلم والتذكر
 الحركة تعزز التعلم •

  .إن مراكز الدماغ المتخصصة بالحركة تساعد أيضاً على ترتيب أفكارنا
 هناك ذكاءات متعددة  .3

قل، وكل منها يعمـل     ليس لدينا ذكاء عام واحد بل سبعة أنواع من الذكاء على األ           
القدرة على حـل  " الذكاء بأنه Howard Gardnerيعرف . من جزء مختلف من الدماغ

  "المشاكل أو تقديم نواتج
 :التعلم عملية تتكون من خطوتين .4

 الخطوة األولى  •

وأثناء قيامه بهذه العملية فإنه يفعل      . يكون الدماغ معنى من خالل البحث عن نمط       
تمثل الخطوة التعلم األولى استخالص     .  أو غير متسلسلة   ذلك بطريقة غير منطقية   

 .لتشويش الكاملواأنماط ذات معنى من الفوضى أ

 الخطوة الثانية •

والبرنامج هنا هو تسلسل منظم     . معظم المعلومات التي نستخدمها تدمج في برامج      
لتحقيق غرض أو هدف ما، والمعلومات التي ال تدمج في برامج تكـون عمومـاً          

إذاً فخطوة التعلم الثانية هـي  . ة لالسترجاع وبالتالي غير قابلة لالستخدام    غير قابل 
  .اكتساب برنامج عقلي

 ألداءواالشخصية تؤثر على التعلم  .5

لميول الشخصية التي نولد وهي معنا بشكل قوي على كيفيـة           واتؤثر التفضيالت أ  
خـرين عنـد    فهمنا للمعلومات، وتنظيمها، واتخاذ قرارات بـشأنها، والتفاعـل مـع اآل           

  .استخدامها
  
  لتعلم بجانبي الدماغواأسس التدريس 

عفانـة  (يعتمد التدريس والتعلم بجانبي الدماغ على مجموعة أسس من أهمهـا مـا يلـي              
  ):123-121: 2004والخزندار، 

برات تعليميـة   وخأليسر كلما تعرض المتعلم إلى مواقف       وايتحسن الدماغ بجانبيه األيمن      .1
لمحيطة بالمتعلم، إذ أن دماغ اإلنسان تتغير خالياه مـن حـين            واية أ مرتبطة بالبيئة الصف  

 .براتوخآلخر في ضوء ما يتعرض له من ظروف ومواقف 
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يفقد دماغ المتعلم المعنى المطلوب إذا كانت الخبرات التعليمية التي يتعرض لهـا أعلـى                .2
لخبـرات وال  واأقل من مستواه، وبالتالي فإن دماغ المتعلم ال يتأثر بتلـك المعلومـات     واأ

 .الكتشافوايتطور في فهمه لتلك الموضوعات مما يحد من قدرته على التفكير 

يتصف دماغ المتعلم بخصائص تتفق مع طبيعته، حيث أن دماغ المـتعلم ال يـستطيع أن                 .3
لخبرات الالحقة إذا لم يكن للخبرات      وايجد عالقات أو روابط معينة بين الخبرات السابقة         

ة في البنية المعرفية، وبالتالي ال يمكن للمـتعلم فـي هـذه الحالـة أن       السابقة أسس حقيقي  
لى أسس واضـحة، وذلـك      وعيستخدم دماغه للبحث عن المعنى المقصود بصورة سليمة         

لمضامين تتفـق مـع     والذي يقوم بإيجاد عالقات معينة بين الخبرات أ       واألن الدماغ ذاته ه   
 . تلك الخبراتطبيعة المتعلم وخصائصه عن طريق ميكانيزم ينظم

لتعاون مع اآلخرين، فالطفل في بداية حياته       واالدماغ ذاته ينمو ويتطور من خالل التفاعل         .4
تنمو قدراته الدماغية عندما يتفاعل مع البيئة الخارجية بصورة كبيرة، ولذا فـإن المعلـم               

اطـاً  يستطيع أن يهيئ المتعلم ليتفاعل مع أقرانه في البيئة الصفية بحيث يكتسب مـنهم أنم       
 .ذكائية وقدرات تفكيرية وعالقات اجتماعية تسمح بتوسيع سعة الدماغ وتطوره

لدماغ عند المتعلم كلما انتقل أو تدرج من صف إلى آخر، وهـذا يعلـل أن الـسعة                  واينم .5
الدماغية تتأثر بمرور الوقت، بل أنها تتحسن كلما كان المتعلم أكثر نضجاً، ولهـذا فـإن                

متكاملة تتضمن حاويات منمذجة على هيئة خبـرات مترابطـة      الدماغ له منظومة شاملة و    
تناسقة، حيث تكون تلك الخبرات جاهزة للتفاعل مع المثيرات الخارجيـة التـي تتفـق      وم

 .معها

لتي تهدد كيان المتعلم، ولذا يسعى المتعلم       ا المواقف   ولدماغ بالمواقف المحرجة أ   وايتأثر نم  .6
لتقوقع وعدم االنفتاح الكتساب خبرات أخـرى،       إلى عدم اكتساب تلك الخبرات المؤذية وا      

وبالتالي فإن عملية التعلم في هذه الحالة تكون تهديداً للمتعلم وتؤثر في تكوينـه، فيـسعى                
 .لدماغ وتطورهواكتساب غيرها مما يحد من نمواحثيثاً لعدم التعرض لتلك الخبرات أ

ن أنه معقـد فـي تكوينـه        لنشاط على الرغم م   واالنظام الدماغي للمتعلم يتصف بالحركة       .7
ومهامه، إذ أن السعة الدماغية تستطيع أن تفرض أنماطاً معينة من التفاعـل الـديناميكي               

شاطه، كما ان الدماغ يستطيع أن يتعامل       ونالذي يمكن استيعابه من خالل تحركات المتعلم        
مع عدة مستويات أو مواقف في وقت واحد، وذلك مثل اإلنسان الذي يرمي ثالث قطـع                 

شبية في الهواء ويستطيع أن يلتقطها مرة واحدة، ثم يحاول تبديل تلك القطـع مـن يـد          خ
 .ألخرى

يستطيع الدماغ البشري أن ينمذج الخبرات او يعطيها اسـماً معينـاً أو مفتاحـاً خاصـاً                  .8
)Coding(             وذلك من أجل سهولة الفهم وإدراك المعنى، فالكثير من المتعلمين يقومـون ،
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إعطاء مفتاح معين لتلك الخبرات مثل القوانين أو منطوق النظريـات           وببترميز الخبرات أ  
لتواريخ وغيرها، وذلك من أجل التمكن من اإلستجابة للمثيرات المرتبطـة           والحوادث أ واأ

بتلك الخبرات، هذا فضالً عن أن الدماغ نفسه يضع الخبرات المكتسبة على هيئة خـرائط          
 الخارجية، واآلخر فطري قام الدماغ ببنائهـا        فكرية منمذجة، جزء منها مكتسب من البيئة      

 ) .Mental Containers(و تكوينها لتخزينها في الحاويات العقلية 

كل متعلم له صفات دماغية خاصة تختلف من فرد إلى آخر، وذلك مثل بـصمة إصـبع                  .9
ذلك الدماغ البـشري    وكائصه،  صوخاإلبهام ، حيث يختلف كل فرد عن آخر في طبيعته           

وخبراته وقدراته وسعته يختلف من متعلم إلى آخر حتى ولو كان المتعلم فـي              في تكوينه   
سـاليب  واضامين الخبـرات  وملصف، ومن هنا نرى أن الجوانب الوراثية     وانفس السن أ  

ختالف البيئة التي يعيش فيها المتعلم تؤثر جميعها في تمـايز صـفات الـدماغ               واالتعلم،  
 .صائصهوخ

غ بمهام خاصة به، بمعنى أن كل جانب يتعامل مع مهـام            يقوم كل جانب من جانبي الدما      .10
المواقـف  مـع   الجانب األيمن من الدماغ يتعامل      : جزئية أو مواقف تعليمية خاصة، فمثالً     

البصرية وخاصة في الهندسة الفراغية، بينما الجانب األيسر من الدماغ يتعامل مع الزمن             
هـام غيـر مرتبطـة إال أن     ومزاء  الالزم إلنهاء مهمة معينة، وعلى الرغم من ظهور أج        

الدماغ ذاته يقوم بإنشاء الكليات، ولذلك فإن المتعلم يستطيع أن يتعامل مع كـل المواقـف           
 .التعليمية

  
تنوعة تتبـاين مـن   ومهارات مختلفة ومأن الدماغ يمتلك قدرات تستنتج الباحثة مما سبق ب    

دى الفرد، وأيضاً يعتمد على     وهذا يعتمد على مدى نضج الجانب الفسيولوجي ل        فرد إلى آخر،  
العوامل البيئية واإلجتماعية والثقافية المحيطة بالفرد، ولكن اآللية التي يعمل بها الدماغ هـي              

يضاً واحـد، ممـا      أ وآلية واحدة لدى جميع البشر، كما أن التكوين الدماغي لدى كل البشر ه            
تالفـات الخارجيـة    يعني بأن الدماغ البشري يتصف بخصائص ثابتة بغض النظـرعن االخ          

  .األخرى
  

  خصائص نظرية التعلم القائم على الدماغ ذي الجانبين
لمواصفات لنظرية الـتعلم القـائم      وابأن من أهم الخصائص     ) 107:2004(تذكر السلطي     

  :على الدماغ ذي الجانبين ما يلي
 .نجاز عمل معينواالدماغ هو طريقة في التفكير تتعلق بتعلم شيء ما أ .1

 .تعلم يتم من خالل االعتماد على تركيب الدماغ ووظيفتهفهم عملية ال .2
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 .تعد نظاماً في حد ذاتها وليس تصميماً معد مسبقاً .3

 .يجابية لتحسين القدرة على التعليم والتعلموااعمة ودطريقة طبيعية  .4

 .تعتمد على مواصفات الدماغ من أجل اتخاذ القرارت وحدوث التعلم .5

  
   القائم على جانبي الدماغالعوامل المؤثرة في نظرية التعلم

من أهم العوامل التي يمكن أن تؤثر على نظرية التعلم القائم على الـدماغ ذي الجـانبين                 
  :ما يلي ) 106-101: 2008عفانة والجيش، (

 :العامل البيولوجي .1

باإلمكان اآلن استخدام نظرية التعلم القائم على جانبي الدماغ لما لها من فائدة في              
دى المتعلمين إال أن ذلك يتطلب توفير جو صفي يسمح بمراعاة هذا النـوع       تنمية التفكير ل  

من التعلم وخاصة دراسة المعلمين ألفضل السبل التي يمكن أن تنمي أدمغـة المتعلمـين               
تجاه أهداف محددة، وهذا يتطلب من المعلمين أن يكونوا قادرين على فهم كيفيـة عمـل                

ه لها، كا ينبغي أن يكون لديهم معرفـة ودرايـة           سيانونيفية تخزينه للمعلومات    وكالدماغ  
بتركيب الدماغ ووظائفه حتى يمكن إفادة المتعلمين إلى أقصى درجة وذلـك مـن خـالل      

خصائص تطبيق استراتيجيات تدريس تتناغم مع      عمل برامج وورشات عمل تيسر عليهم       
  .أدمغة المتعلمين وتحدث الفهم المطلوب

 :العامل الوراثي .2

دوراً مهماً في عملية التعلم القائم على الـدماغ         ) Heredity(اثة  يلعب عامل الور  
على قدرات الـدماغ مـن      ) Genetics(لجينات  واذي الجانبين، حيث تؤثر الموروثات أ     

  .يرهاوغلتفكير والذكاء واحيث التذكر 
 :العامل اإلنفعالي .3

ـ             ث تؤثر الخبرات العاطفية التي يصحبها انفعاالت حادة على عمل الدماغ من حي
) Sousa,1998(لتذكر والتفكير، إذ أشار سوسا      واالنتباه  واعدم قدرة الفرد على التركيز      

إلنفعاالت في عملية التعلم، وخاصة واإلى أهمية العواطف )  Le Doux,1996(وليودكس
يرة من حل مشكالت معينة، إذ تعد مثل هذه العواطـف           وحتلك التي تضع المتعلم في قلق       

  .ملية التعلمإلنفعاالت محفزة لعوا
 :العامل البيئي .4

لخبـرات  وايمكن للدماغ أن يغير بنيته ووظيفته كإسـتجابة للمـؤثرات البيئيـة             
ولـذى يجـب أن   ) Neural Plasticity(و ما يطلق عليه المرونة العصبية وهالخارجية 

  ) .Challenge(يوفر المعلمون البيئة المليئة بالتحدي 
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 :العامل الحسي الحركي .5

 المعلومات من مداخل مختلفة للحواس، حيـث تقـوم المـستقبالت           يستقبل الدماغ 
بترجمة و تنظيم العمليات الحسية اآلتية من الحواس إلرسالها إلى الدماغ، إذ تعـد تلـك                
المستقبالت مصادرنا عن المعلومات حول العالم، كما أن التعلم الحركي يعتمـد بـصورة              

تالف في ميكانيكيات الحواس ، ولكـن   كبيرة على المعلومات الحسية بالرغم من وجود اخ       
  .الخصائص الوظيفية متشابهة 

 :العامل الغذائي .6

يتأثر الدماغ بالتغذية ، فالنظام الغذائي القائم على أسس علمية ويعتمـد بـصورة              
  .نجازاتهوانمو ويتحسن في قدراته ويمباشرة على الفيتامينات يجعل الدماغ ينشط 

  
  لمنهاج المدرسي واانبين التعلم القائم على الدماغ ذي الج

،   في المجاالت التعليمية المختلفة     دوراً مهماً   يلعب  التعلم القائم على الدماغ ذي الجانبين      نإ  
ضـوء  يفية التعامل مـع المـتعلم فـي         وكنظراً لتركيزه على الجوانب العقلية والدماغية  للمتعلم         

المعدة في ضوء هذا النوع من الـتعلم        هذا فإن المناهج الدراسية     ول،  لتفكيريةواخصائصه الدماغية   
  )123-125 :2004عبيد وعفانة، ( :ينبغي أن تراعي األمور التالية 

  
  محتوى المنهاج : أوالً 

اختيار محتوى المنهاج في ضوء خصائص البيئة المحيطة بالمتعلم بحيث يجـد المـتعلم               .1
قلية ، وذلك من خالل     للخبرات المتعلمة معنى ، ثم يستطيع دمج هذه الخبرات في بنيته الع           

 .لتعامل معها جماعياً أو فردياً وايئية يمكن حلها وبعرض مشكالت اجتماعية و ثقافية 

لك من أجل االستفادة من     وذتنظيم محتوى المنهاج في ضوء قدرات المتعلمين التفكيرية ،           .2
نظـيم  القدرة الديناميكية للدماغ في بناء الخبرات و تنظيمها ، حيث ال يـستطيع الـدماغ ت   

 .الخبرات بسهولة إذ لم يكن هناك خبرات أساسية منظمة مسبقة تتصل بالخبرات القادمة 

تضمين المحتوى موضوعات تراعي الفروق الفردية في القـدرات الذكائيـة الخاصـة ،               .3
بحيث تنشط الوصالت العصبية للدماغ في إيجاد األنمـاط التركيبيـة الالزمـة إلحـداث        

 .المعنى المطلوب
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  استراتيجيات التدريس  : ثانياً
ن المنهاج القائم على الدماغ ذي الجانبين يمكن تدريسه باستخدام اسـتراتيجيات مختلفـة              إ  

طبقاً لخصائص النصفين الكرويين للدماغ ، حيث إن الجانب األيمن له استراتيجيات مغايرة عـن               
  : كما يلي يمكن تلخيصهاواستراتيجيات الجانب األيسر 

  )3(جدول
  يجيات االتدريس المستخدمة في كٍل من الجانبيناسترات

  استراتيجيات تدريس الجانب األيسر  استراتيجيات تدريس الجانب األيمن 
  .للغوي وااستراتيجية الشرح اللفظي أ  .لبصري وااستراتيجية الشرح المرئي أ

استراتيجية تناول عدة موضـوعات فـي آن        
  .شكل متواز وبواحد 

لومات بشكل متسلـسل    استراتيجية تناول المع  
  .ومتتابع 

استراتيجية التجـارب العلميـة والزيـارات       
  .الميدانية 

  .لقوانين وااستراتيجية تعلم منطوق النظريات 

استراتيجية التعلم بالحواس وتكوين الـصور      
  .الذهنية 

لتـي تتطلـب    وااستراتيجية األسئلة المباشرة    
  .التذكر المعرفي البسيط

جاد عالقة بين شـيئين     اي(استراتيجية المجاز   
  ).ليس بينهما عالقة 

استراتيجية استخدام األنشطة الواقعية في فهم       
  .العالقات

  .فصالًماستراتيجية تناول الموضوع مجزأ و  .لتركيب وااستراتيجية التأليف 
  

ويمكن استخدام استراتيجيات تدريسية تساعد المتعلمين على زيادة السعة العقليـة لـديهم،             
 أن تكسب قدرات ذكائية مختلفـة،       المنهاج القائم على الدماغ ذي الجانبين بحيث يمكن       وتنسجم مع   

  : تزيد من عمل الجانبين معاً و
 .استراتيجية التفكير االفتراضي  .1

 .استراتيجية العمليات المتبادلة  .2

 .استراتيجية تحليل وجهات النظر  .3

 .استراتيجية التناظر  .4

 .استراتيجية اإلكمال  .5

 .بيق األنظمة الرمزية استراتيجية تط .6
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  دور المعلم : ثالثاً 
لتعرف على مـا يتمتـع بـه    واساليبه الخاصة بكل متعلم واأن يكتشف المعلم أنماط التعلم   .1

 .المتعلم من قدرات دماغية معينة 

أن يهيء المناخ الصفي المالئم بما يتفق مع العمل التعاوني ، حيث أن الخبرات المكتـسبة       .2
 .سمح بتوفير أساليب للتفاعل اإلجتماعي واحترام اآلخرين بالعمل التعاوني ت

إتاحة الفرصة للمتعلمين لتحليل وتركيب األشياء بحيث يكتسب المتعلم مهـارات حركيـة              .3
 .لجماعي والعمل الفردي والمناقشة والك عن طريق الحوار وذوتوافقاً جسمياً ، 

لبـصرية و توسـيعها ، فعنـدما        أن يكون المعلم قادراً على اكتشاف إمكانات المتعلمين ا         .4
صرية معا ، فإن ذلك يوفر فرصة أفضل لنجـاح  وبيعرض المعلم لطالبه معلومات لفظية    

عتمدون على المعالجات البـصرية فـي تعلمهـم ، فعـرض األشـكال              يالمتعلمين الذين   
لرسومات والصور المناسبة تساعد المتعلمين على التمثيل العقلي وتكوين صور ذهنيـة            وا

 .سات للمحسو

لعـصف الـذهني بحيـث يـستطيع المتعلمـون      واأن يعطي المعلم فرصة لليقظة العقلية        .5
إلثنـين معـاً فـي اكتـشاف البيئـة      واليسرى أوااالستعانة بأدمغتهم سواء أكانت اليمنى أ    

 .ثارة التعلم المرغوب واالخارجية 

إلجتماعيـة  واتوفير مرتكزات فكرية تمكن المتعلمين من التعامل مع المشكالت العلميـة             .6
تجاهـات  وايرها بحيث تسود عملية التعلم التحدي الهادف ، وتسمح بتكوين اهتمامات            وغ

جتماعية والموضوعات الدراسية وتزيد من اقبالهم على حل مشكالت علمية          وامرغوبة نح 
 .لخاصة واتتفق مع قدراتهم الذكائية العامة 

 للتعبير عن رغباتهم     لهم فرصةتاحة ال اوعدم إشعار المتعلمين بالتهديد أثناء عملية التعلم ،          .7
، المـسرحيات   ، تمثيـل األدوار   عاب التعليميـة  لباستخدام أساليب مريحة وممتعة مثل األ     

 .يرها وغالمدرسية 

بحيث ارجها من خالل توفير وسائل تقنية متعددة        وخن داخل البيئة الصفية     يملتنشيط المتع  .8
ـ تمكنهم من إدراك األبعاد المكانية لألشياء، وت        بأهميـة الـتعلم   شعرحريك المتعلم بحيث ي

ورها في تنمية الجوانب الجسمية وتحمل المسؤولية في انجاز المهام التعليمية المطلوبة            ود
 .منه 
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  دور المتعلم : رابعاً 
أن يكون المتلعم قادراً على المشاركة مع اآلخرين في صناعة القرارات التـي تخـصهم                .1

 .سهم بالتركيز على الموضوعات التي تصقلها و تنميها وتوجيه قدراتهم الذكائية بأنف

لتـي تنمـي    واأن يتمكن المتعلم من التعامل مع أساليب حل المشكالت بأنواعها المختلفة             .2
قدرات المتعلم الذكائية في جانبي الدماغ سواء أكان ذلك من خالل المحسوسات المدركـة              

 .يرها وغلعلمية وا الرياضية لمصطلحاتوالرموز واأو من خالل التعامل مع األرقام 

مشاركة المتعلمين في التفاعل مع المؤسسات التعليمية الخارجية بحيث يستطيع كل مـنهم              .3
لتعامـل اإلجتمـاعي    واأن يطور من دماغه الذي يعتمد بصورة مباشرة علـى الواقـع             

 .القاته المختلفة وع

ماعياً بحيث يـتمكن مـن      وجاً  أن يكون المتعلم مدركاً لعمليات التقويم الالزمة لتعلمه فردي         .4
خاصـة شخـصيته    وب،  ة حول موضوعات معينة تلبي حاجاته     إعطاء نفسه صورة خاص   

مـو  ونلك ليتعرف على قدراته الذكائية الضعيفة والتي هي بحاجة إلى تطـور  وذالذاتية ،  
 .مستمرين 

 فـي   أن يتسم المتعلم في هذا النوع من المناهج بالقدرة على استخدام الجوانب الجـسمية              .5
لعقلي بحيث يقوم ببناء وتركيب األشياء بطرق معينة تعطي لألفكار المتعلمـة            واخدمة النم 

 .تعلم طبقاً لها ويمعنى، حيث أن لكل فرد سماته الخاصة 
 

  تقنيات التعليم : خامساً 
تساعد التقنيات الحديثة المتعلمين على التفاعل اإليجابي مع الموضوعات الدراسية التـي              

ـ سليدات تعرض خالل عملية التعلم الصفية وايسكات ودها على هيئة أفالم  يمكن برمجت  ن أهـم  وم
  :التقنيات ما يلي  

لك وذبكات اإلنترنت في تنمية القدرات الذكائية المختلفة ،         وشاستخدام أجهزة الكمبيوتر     .1
بإعتبار أن تلك األجهزة تعد مصدراً هاماً في تزويد المتعلمين بالموضوعات األساسـية             

 .الزمة لعملية التعلم القائمة على الدماغ ذي الجانبين لوا

اإلستعانة بالمعامل الدراسية في تنمية القدرات المهارية مثل حل المـشكالت ، إجـراء               .2
 .لرياضية ، تعديل البنى العقلية و تطويرها واالتجارب ، إكساب المفاهيم العلمية 

لتعلم ، حيـث    والتطوير  وا البحث   لمكتبات المدرسية في  وااإلستفادة من بنك المعلومات      .3
يستطيع المتعلمون بناء قاعدة معلومات تزيد من تخيلهم للموضوعات الدراسية وتمكنهم           

 .رق تعلمهم وطمن توسيع مداركهم وتحسين أساليب 
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كسابهم مهـارات تـصويرية     وااستخدام قاعدة الفن في تنمية قدرات المتعلمين التفكيرية          .4
لصور التي توحي بها ، وتنميـة قـدراتهم الـسمعية           وا لرسوماتوالمضامين األشكال   

 .يرها وغأللحان الموسيقية والحسية من األناشيد وا

يام دراسية للمتعلمين تساعدهم على تنمية مواهبهم الخاصـة         واعارض  ومعمل متاحف    .5
طالعهم على نتاجات البيئة المحلية في صناعة الوسـائل التعليميـة الالزمـة لفهـم               وا

لمية المختلفة و تنمية مهاراتهم من خالل صناعة تلك الوسائل بأنفـسهم         الموضوعات الع 
 .يرها وغإلدراكية والبصرية والحسية وا، األمر الذي يحسن من الجوانب الجسمية 

 )128-127: 2004فانة ، وعوليم ( 

ومن تقنيات التعليم التي ظهرت حـديثاّ الـرحالت المعرفيـة والمتـاحف والفـصول                .6
 . عليم اإللكترونياإلفتراضية، والت

  
 أليسر يتـولى نفـس الوظـائف      واأليمن   ا الدماغجانب من جانبي     أن كل    وترى الباحثة 

كن بإتجاه معاكس يجعل كل منهما يتقاطع مع اآلخر فالنـصف األيمـن يتـولى إدارة                ولالجسمية  
خدام إلبداع بإسـت  واإلنفعال  وايه تتركز الوظائف المرتبطة بالحدس      وفاألجزاء اليسرى من الجسم     

الخيال فلهذا سمي هذا النصف بالنصف الحدسي ، أما النصف األيسر فيتـولى إدارة و تحريـك                 
لى هذا فإن توقـف العمـل فـي         وعسمى بالنصف التحليلي العقلي     وياألعضاء اليمنى من الجسم     

ألعـضاء اليمنـى مـن الجـسم     وا يؤدي إلى حدوث شلل في المناطق  من الدماغ النصف األيسر   
كن غالبـاً مـا تكـون الـسيادة     ولد تكون السيادة ألحد النصفين دون اآلخر وق لعكس صحيح ، وا

  .للنصف األيسر لدى معظم الناس 
  

  
  . الفرق بين نظرية التعلم بجانبي الدماغ والنظرية التقليدية

تختلف نظرية التعلم بجانبي الدماغ عن النظرية التقليدية السائدة في مدارسنا فـي             
ساسية والجدول الالحق يعـرض أهـم وجـوه اإلخـتالف بـين             العديد من الجوانب األ   

  .النظريتين
 طرق تدريس تعتمد على نظرية جانبي       ة أنه من األفضل أن ينمي المدرسون      وترى الباحث 

  .الدماغ ألنها نظرية تجعل من المتعلم نشط وتزيد من قدراته التفكيرية واإلبداعية
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  )4(جدول
  ماغ والنظرية التقليديةالفرق بين نظرية التعلم بجانبي الد

  نظرية التعلم بجانبي الدماغ  النظرية التقليدية  أوجه المقارنة

آلية عمل الدماغ أساس عملية   المادة العلمية محور التعلم  اإلطار الفلسفي
  التعلم

  نظرية التعلم بجانبي الدماغ  النظرية التقليدية  أوجه المقارنة

تنظيم األنشطة في ضوء   تنظيم المادة العلمية منطقياً  التنظيم
  خصائص جانبي الدماغ

فيزيائية خارجية تتعلق بكمية   العوامل المؤثرة
  المعلومات

بيولوجية وفسيولوجية تتعلق 
  بالدماغ بدرجة كبيرة

  استظهار المعرفة و تخزينها  تطور المعرفة
بناء تراكيب معرفية في بنية 

  الدماغ

  ايجابي نشط  المعلم
احص لخصائص وفموجه 
  تعلمين وأدمغتهمالم

  سلبي غير متفاعل  المتعلم
ايجابي متفاعل مع اآلخرين 
لتنمية التراكيب المعرفية في 

  الدماغ

لمحاضرة وانادرة تعتمد على الشرح   األنشطة
  لمنافسة الفرديةوا

متنوعة تقوم على دراسة 
التشابهات والمتناقضات والتعلم 

التعاوني واستراتيجيات ما 
  وراء المعرفة

      

مضبوط خال من التحركات   لمناخ الصفيا
  وتسلطي يسوده استقبال المعلومات

خال من التهديد يسوده التحدي 
يئة خصبة وبوالمجازفة وه

  وغنية تثير التفكير

قياس أدنى مستويات المعرفة   التقويم
  .والتذكر واالستيعاب

قياس القدرات الدماغية في 
أليسر واالجانبين األيمن 

  .حاولة تنشيطهماوم
  ).124-2008:123عفانة والجيش، ( 
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   التفكير فوق المعرفيمهارات : ثالثاً
  

  التفكير فوق المعرفي
 العـالم   في السبعينات علـى يـد     ) Meta-cognition(ظهر مصطلح ما وراء المعرفة      

معرفة الفرد بعملياته المعرفية ونواتجها ومـا يتـصل         " وزمالئه حيث عرفه بأنه   ) Flavell(فالفل
 مـا وراء  -فـوق المعرفـة  ( ولهذا المصطلح عدة أسماء أخرى باللغة العربية منها      " معرفةبتلك ال 
 يعد، ومع أن هذا المصطلح      " التفكير في التفكير  "المصطلحات ترمز إلى    أغلب هذه   ولكن  ) اإلدراك

من المصطلحات الحديثة نسبياً إال أنه حظي باهتمام األدبيات التربوية مما جعـل الكتـب تزخـر                 
  .ديد من التعريفات لهذا المصطلح بالع

بمعنـى  ) Self-awareness( يشير دانييل إلى أن ما وراء المعرفة تعني الوعي بالـذات          
االنتباه إلى الحاالت الداخلية التي يعيشها اإلنسان، وبهذا الـوعي التـأملي النفـسي يقـوم العقـل           

  ).166: 2002، عبدالوهاب(اسة الخبرة نفسها بما فيها من انفعاالت ربمالحظة ود
ويفرق الشرقاوي بين المعرفة وما وراء المعرفة حيث يذكر أن مصطلح المعرفة يعنـي              
العمليات النفسية التي بواسطتها يتحول المدخل الحسي ويطور ويختزن إلى حين اسـتدعائه فـي               

ـ             ها المواقف المختلفة في حين أن مصطلح ما وراء المعرفة يعني وعي الفرد بالعمليات التي يمارس
  ).31: 2005المزروع، (في مواقف التعليم المختلفة 

على أنها التفكير في التفكير وتـأمالت        ما وراء المعرفة     ) 139:1996( عدس وقد عرف 
  .عن المعرفة ووعي الفرد بالعمليات المعرفية وميكانزم التنظيم المستخدم لحل المشكالت

ط وتنظـيم هـذه المعرفـة،    بأنها الوعي بالمعرفة وضـب ) 257:1998(ويعرفها الزيات   
والقدرة على التقويم الذاتي، وإصدار األحكام على الذات، والمراقبة الفعالة للمعرفة، وكذا التمييـز              

والعمـل بهـا،   ) Understanding Knowledge( وفهم المعرفة) Knowledge( بين المعرفة
  .بمعني الوعي واإلستخدام المالئم لها

معرفة  هي في األساس معرفة عن المعرفة فإذا كانـت           نرإلى أن ما وراء ال    ردويشير جا 
 إدراك الفـرد   فـي المعرفة تتضمن اإلدراك والفهم والتذكر فإن ما وراء المعرفة تتضمن التفكيـر       

وما وراء  ) Meta-Perception( وفهمه وتذكره،ومن ثم يمكن التعبير عنها بأنها ما وراء اإلدراك         
على أن تبقى مـا وراء      ) Meta-memory( الذاكرةوما وراء   ) Meta-comprehension( الفهم

  .المعرفة في المرتبة العليا
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بأنها مهارات عقلية معقدة تعد من أهم مكونـات الـسلوك        ) 44: 1999( ويعرفها جروان 
الذاتي في معالجة المعلومات وتقوم بمهمة السيطرة على جميع نشاطات التفكير العاملة والموجهـة              

  .لموارد المعرفية للفرد بفاعلية في مواجهة متطلبات التفكيروادرات ألحل المشكلة واستخدام الق
ؤكد علـى مـا لـدى    ي ما وراء المعرفة  مصطلحمن التعريفات السابقة يمكننا استنتاج أن     

المتعلم من معرفة باإلضافة إلى توظيف هذه المعرفة وتعتبر أحد مهارات التفكيـر العليـا ،وهـي            
  .ي طريقة تفكيره، وأنها تساعد المتعلم على تنظيم المعرفة لديهنشاط يقوم به المتعلم ليفكر ف

 من أكثر Meta-cognitive Thinking) فوق المعرفي(يعد التفكير ما وراء المعرفي و   
) James(موضوعات علم النفس حداثة مـع أنـه لـيس فكـرة جديـدة، فقـد وصـف جـيمس                 

لى التأمل الذاتي الشعوري خـالل       على أنها تحتوي ع    عمليات ما وراء المعرفة   ) Dewey(وديوي
  ).62:2006الطيطي، (لتعلم واعملية التفكير 

ــا  و    ــان منه ــدة مع ــي ع ــوق المعرف ــالتفكير ف ــصد ب ــر: يق ، )Thinking(التفكي
الــسيد، ) (Controlling(لــتحكموا، الــسيطرة أ)Learning(، الــتعلم)Knowledge(المعرفــة

129:2002. (  
مفهوم التفكير فوق المعرفي بأنه نمـوذج معرفـي         فتعرف  ) 161:2002(أما حسام الدين     

لمـتعلم فـي أثنـاء الموقـف     واللتدريس وتنظيم المحتوى الدراسي، يؤكد على التفاعل بين المعلم          
: لعمليات الذهنية، ويتم ذلك من خالل أربعة أطوار هـي           واالتعليمي، ويعتمد على األنشطة العلمية      

  .ر تطبيق المفهوم، وطور تقييم المفهومطور االستكشاف، وطور تقديم المفهوم، وطو
-Meta(بأنه يمكن تعريف مفهوم التفكير فـوق المعرفـي          ) 52:2002(وأوضح جروان 

cognition (               على أنه عمليات عقلية تعد من أهم مكونات السلوك الذكي في معالجـة المعلومـات
ـ              شكلة، واسـتخدام   وتقوم بمهمة السيطرة على جميع نشاطات التفكير العاملة الموجهـة لحـل الم

  .لموارد المعرفية بفاعلية في مواجهة متطلبات مهمة التفكيرواالقدرات أ
على أنها التفكير فـي التفكيـر   ) Leather & Mecloughlin(ويعرفها ليزر وميكلوغين

لتفكير حول المعالجات الذاتية وهـي تتـضمن الـوعي والفهـم            والتفكير حول المعرفة الذاتية أ    واأ
ل التفاعل مع المهـام التعليميـة        ترتيب المادة واإلختيار والتقويم والتي تتكون خال       والتحكم وإعادة 

  ).64:2006لطيطي، ا(
نالحظ من التعريفات السابقة أن أغلب التربويين اتفقوا على تعريف مصطلح التفكير فوق             

  .المعرفي بأنه التفكير في التفكير
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   التفكير فوق المعرفيمهارات 
مهـارات  " و  " التفكير"أن هناك حاجة للتفريق بين مفهومي       ) 35 : 1999(يذكر جروان      

عملية كلّية نقوم عـن طريقهـا بمعالجـة عقليـة للمـدخالت الحـسية               " التفكير"ذلك أن   " التفكير  
لحكم عليها ، وهي عملية غير مفهومة تماماً        واستداللها أ والمعلومات المسترجعة لتكوين األفكار أ    وا

لحدس ، وعن طريقها تكتـسب  واالحتضان والمعالجة الواعية  والخبرة السابقة   وتتضمن اإلدراك وا  
ستخدمها عن قصد في معالجة     ونفهي عمليات محددة نمارسها     " مهارات التفكير "أما  . الخبرة معنى   

المعلومات مثل مهارات تحديد المشكلة ، إيجاد االفتراضات غير المذكورة في الـنص ، أو تقيـيم                 
  .دعاء إلواقوة الدليل أ

أن التفكير مفهوم غامض يمكن أن نفهـم مخرجاتـه مـع            )  93 : 2005(ويذكر الجمل   
عجزنا عن شرحه فالطفل يتعلم التفكير قبل اإللتحاق بالمدرسة بزمن طويـل ، و تبقـى وظيفـة                

لتي تؤثر تأثيراً فاعالً في بناء شخـصية الفـرد          واالمدرسة بتهيئة الظروف المواتية لنمو مهاراته       
لتصنيف والقدرة  علـى اتخـاذ القـرار،         والتعميم  وا عليها من خالل قدرته على التجريد        نستدل

  .لتفكير الناقد، وحل المشكالتوا
ويرى بعض العلماء أن المهارات المعرفية هي التي يحتاجها الفرد ليـؤدي المهمـة أمـا              

  .لمهمةمهارات ما وراء المعرفة فهي المهارات الضرورية إلدراك كيف أدى المتعلم ا
 مهارات التفكير فوق المعرفي بأنها مجموعة من المهـارات العليـا          Sternbergويعرف  

تخـاذ قـرار وقـد    واالتي تقوم بإدارة نشاطات التفكير عندما ينشغل الفرد في موقف حل المشكلة أ  
صنفت في ثالث فئات رئيسية هي التخطيط والمراقبة والتقييم وتضم كل فئة عدداً مـن المهـارات      

  ).49:1999: جروان(فرعيةال
بأنه عمليات تحكم وظيفتها التخطيط والمراقبة والتقيـيم ألداء    ) 68:2003(ويعرفها زيتون 

  .الفرد في حل المشكلة
أن ما وراء المعرفة يمكن تصنيفها إلى ثالث مهـارات          ) 50-48: 1999(يرى جروان و   

  :هي 
 مهارة التخطيط .1

 .مهارات المراقبة والتحكم .2

 .يم مهارات التقي .3

  
بأن مارزانو وزمالئه قد صنفوا ما وراء المعرفـة إلـى           ) 100:2005(بينما يذكر محسن  

  :المهارات التالية
 مهارة التنظيم الذاتي، وهي تتضمن .1
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 .الوعي بقرار إنجاز المهام األكاديمية •

 .لمهام األكاديميةوااإلتجاه اإليجابي نح •

 .ضبط اإلنتباه بإنجاز المهام األكاديمية •

 :لالزمة ألداء المهام األكاديمية، منهاالمهارات ا .2

 .لسياقيةالمعرفة ا •

 .المعرفة اإلجرائية •

 .المعرفة الشرطية •

 :، وتشمل)التنفيذي(مهارات التحكم اإلجرائي .3

 .ثناء وبعد المهاموامهارات تقويم الطالب لمعارفهم قبل  •

 .ستراتيجيات إنجاز المهاموالمتروي لخطوات وامهارات التخطيط المعتمد  •

 .راقبة التعلم وإنجاز المهامومات التنظيم الالزمة إلكمال المهام وضبط مهار •

ـ Printrich & Degrootويرى برينتش وديجروت  ة أن مفهوم ما وراء المعرفة له ثالث
 ).37: 2005المزروع،  (والتنظيممكونات وهي التخطيط والمراقبة 

طيطياً يصنف مـا    بأن منى عبدالصبور قد وضعت شكالً تخ      ) 173:2003(ويذكر بهلول 
  :وراء المعرفة كالتالي

  المعرفةراءما و

  

  ما وراء المعرفة
Meta cognition 

  التقویم الذاتي للمعرفة
Self –appraisal of 

cognition 

  اإلدارة الذاتیة للمعرفة
Self-management of 

cognition 

المعرفة 
  اإلجرائية

Procedural 
Knowledge 

المعرفة 
  السياقية

Cnntextual 
Knowledge 

  التخطيط
Planning 

  لتقويما
Evaluation 

  التنظيم
Regulation 

المعرفة 
  التقريرية

Declaration 
Knowledge 
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  :ما وراء المعرفة إلى ثالثة صنوف من السلوك العقلي هي ) 7-6: 2000( ويصنف عبيد
 .معرفة الفرد عن عمليات فكره الشخصي ومدى دقته في وصف تفكيره .1

لما يقوم به عند انشغاله بعمل عقلي، مثل حـل          لضبط الذاتي ومدى متابعة الفرد      واالتحكم   .2
رشاد نشاطه الـذهني    وامشكلة معينة ومراقبة جودة استخدام الفرد لهذه المتابعة في هدى           

 .في حل هذه المشكلة

معتقدات الفرد وحدسياته الوجدانية فيما يتعلق بفكره عن المجال الذي يفكر فيـه ومـدى                .3
 .تأثير هذه المعتقدات في طريقة تفكيره

  
 ما وراء المعرفة يالحظ أن هناك إجماع على ثالث        تصنيفات  ل عرضهمن خالل ما سبق     

ة التي  المهارات الثالث الرئيس  وهذه  )  التقييم – المراقبة والتحكم    –التخطيط  (مهارات أساسية وهي    
 ، وقد تفرعت عن كل مهارة رئيسية مجموعـة مـن المهـارات           الدراسةاعتمدتها الباحثة في هذه     

 أن استخدام ما وراء المعرفة في التعليم يجعل العملية التعليمية تتحول مـن              ويمكن القول  .الفرعية
تحصيل كم معرفي إلى القدرة على تحصيل المعرفة بالبحث الذاتي، ومن خاللها يمكن خلق وعـي           
لدى المتعلم بعملياته التفكيرية ، وهذا يعمل على دفع الطالب إلى تحقيق الهـدف التعليمـي الـذي                  

طط له وتقويم الطريقة التي حقق بها هذا الهدف مع األخذ بعـين اإلعتبـار أن التفكيـر فـوق                    خ
جراء داخلي يقوم المتعلم به، وقد ال يعي المتعلم أنـه يقـوم بـه ، فمـثالً                   إ والمعرفي هو عملية أ   

ق رحنا سؤاالً ما على المتعلم واستغرق وقت قبل اإلجابة فسوف يكون تفسيرنا للوقت المستغر             وطل
ن المتعلم قد يقوم بمراجعة     وافي اإلجابة هو واحد من اثنين إما أن المتعلم ال يعرف إجابة السؤال أ             

  .اإلجابة وتنظيم خطوات تفكيره 
  

  نظرية جانبي الدماغوما وراء المعرفة 
في أنه يقدم نتاج التفكير في النـصف األيمـن مـن          تكمن   قوة التخيل كقدرة عقلية       تكمن   

سم ما ولـيكن  إ باا بمصادر في كال الجانبين، فإذا طلبنا من المتعلمين مثالً أن يفكروالدماغ، ويزودن 
فسيستجيبون بمعلومات من النصف األيسر من الدماغ، وإذا طلبنا منهم أن يـصبحوا      ) مروان(مثالً  

 استبصار النصف األيمن من الـدماغ،       دعونيستهم أنفسهم إسماً ويخبرونا عن كيفية شعورهم، فس       
يل من وظائف النصف األيمن من الدماغ، ولذا فإنه يعد عملية مختلفة تمامـاً عـن عمليـات                  فالتخ

النصف األيسر منه، ويحدث التفكير في النصف األيمن من الدماغ دون وعي لفظي، ولذلك فـنحن           
أقل شعوراً به، وفي التخيل نستقبل الصور من النصف األيمن من الدماغ، فالعملية تشبه نوعاً مـا                 

دة فيلم سينمائي وال تحكم للمشاهد طبعاً في الصور، بينما يستطيع المتعلم أن يجـد ظروفـاً                 مشاه
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 معينة تمكنه من استدعاء الصور الخيالية من النصف األيسر للدماغ بالوصول إلى الوعي بـسهولة           
  .)25: 2008عفانة والجيش، (
  
ـ               شكل متعـاون فـي أداء      وترى الباحثة أن جانبي الدماغ األيسر واأليمن يقومان معـاً ب

عمليات ما وراء المعرفة كأحد عمليات التفكير العليا، فمثالً في حين يقوم الجانب األيسر بعمليـات                
التخطيط والمراقبة والتحكم وهي عمليات ما وراء المعرفة الرئيسة، فإن الجانب األيمن من الدماغ              

اء المعرفة بشكل ضـمني ألن الجانـب        يقوم بالربط بين هذه العمليات كما أنه يقوم بعمليات ما ور          
األيمن من الدماغ أحد وظائفه التفكير غير اللفظي، وعمليات ما وراء المعرفة بشكل عـام تحـدث        

  . في فكر االنسان أي أنها عمليات تفكير غير لفظية
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  الفصل الثالث
  

  الدراسات السابقة
  
  

  
  يثالثة محاور كالتالوتم تصنيفها في 

  
 
ý ًالدراسات التي تناولت البرامج المحوسبة: أوال 
  
 
ý ًالدراسات التي تناولت جانبي الدماغ: ثانيا 

  
 

ý ًالدراسات التي تناولت ما وراء المعرفة: ثالثا 
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  الدراسات السابقة
  الدراسات التي تناولت البرامج المحوسبة:أوالً

  ) 2006(دراسة مهدي  .1
رف على فاعلية استخدام البرمجيات التعليمية علـى التفكيـر    هدفت هذه الدراسة على التع      

البصري وزيادة التحصيل في التكنولوجيا لدى طالبات الصف الحادي عـشر، اسـتخدم الباحـث     
 من طالبات الصف الحادي عشر من مدرسة كفر قاسم للبنـات            مكونةالمنهج التجريبي على عينة     
واستخدم الباحث اختبـاري التفكيـر البـصري        ،  )تجريبية وضابطة (تم تقسيمها على مجموعتين   

والتحصيل، وتوصل الباحث إلى وجود فروق دالة احصائياً بين متوسـطي درجـات الطالبـات               
  .الختبار التحصيليوالصالح المجموعة التجريبية في كل من اختبار التفكير البصري 

  
 )2005(دراسة كشكو  .2

قترح في ضـوء اإلعجـاز العلمـي     هدفت هذه الدراسة إلى بناء وتجريب برنامج تقني م        
قام الباحث ببنـاء  . لتنمية التفكير التأملي في العلوم لدى طلبة الصف التاسع األساسي بمدينة غزة         

 )35(أداة الدراسة المتمثلة باختبار التفكير التأملي ، وطبقت أداة الدراسة على عينة مكونة مـن                
ة كمجموعة ضابطة ، وقد أظهرت النتـائج         طالباً وطالب  )35(طالباً وطالبة كمجموعة تجريبية و    

وجود فروق دالة احصائياً بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية الذين درسوا بالبرنامج             
التقني في اختبار التفكير التأملي ومتوسط درجات المجموعـة الـضابطة لـصالح المجموعـة               

  .التجريبية
  

 )2005(دراسة العبادي  .3

النـشاط  " ب"ختبار تورانس للتفكير االبتكاري الصور الشكلية       استهدفت الدراسة حوسبة ا   
الثاني والثالث، بحيث يتضمن نفس مواصفات ومالمح النسخة األصلية، حيث يـستطيع الطالـب              

الطريقة (إجراء هذا االختبار عن طريق الحاسوب دون الحاجة إلى تطبيقه باستخدام الورقة والقلم              
. هج الوصفي والتحليلي، ثم المنهج البنائي لبناء البرنامج المحوسـب         واتبعت الباحثة المن  ). التقليدية

 طالباً من خارج الفئة األساسية، للتأكـد مـن تكـافؤ            ) 30(ثم تجريبه على عينة استطالعية من       
، حيث أثبتت النتائج دقة التقويم باالختبـار المحوسـب مقارنـة            )اإللكترونية والتقليدية (النسختين  

  .بالطريقة التقليدية
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 )2002(دراسة خالد  .4

الدراسة لمعرفة أثر استخدام برمجية تعليمية بالكمبيوتر في تدريس الهندسة لتنميـة            هدفت  
ستخدام الكمبيوتر لدى تالميـذ الـصف       واالتفكير االبتكاري والناقد والتحصيل وتكوين االتجاه نح      

ه التجريبي، للمجمـوعتين    طالباً، منتهجة المنهج شب   ) 120(وبلغت عينة الدراسة    . األول االعدادي 
سـتخدام  واوقد قامت الباحثة بتصميم اختبار التحصيل، وكذلك مقياس االتجاهـات الوجدانيـة نح            

الكمبيوتر، واستعانت باختبارات مقننة لقياس التفكير االبتكـاري والناقـد، واسـتخدمت الباحثـة              
ومـن األسـاليب    . برمجية كورت لتنمية مهارات التفكير باإلضافة إلـى البرمجيـة المحوسـبة           

المتوسطات الحسابية، واالنحرافـات المعياريـة، واختبـار ت للعينـات           (االحصائية المستخدمة   
، وتم التوصل إلى وجود فروق دالة احـصائياً لـصالح المجموعـة             ) المستقلة، ومعامل االرتباط  

ة التحصيل، وزيادة   التجريبية، ولفعالية البرمجية على تنمية قدرات التفكير االبتكاري والناقد وزياد         
  .النمو في اتجاه استخدام الكمبيوتر في العملية التعليمية

 
 )2001(دراسة عباس  .5

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى فاعلية استخدام الكمبيوتر في التحصيل األكاديمي وتنميـة             
بـي  وقـد اسـتخدمت الباحثـة المنهـاج التجري        . القدرات اإلبتكارية لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية     

واختارت عينة الدراسة بطريقة قصدية من مدرسة الجمعية الشرعية بمحافظة الدقهلية في مـصر،              
، وأعـدت   ) تجريبيـة وضـابطة   ( طالباً، قُسموا إلى مجموعتين      )88(وتكونت عينة الدراسة من     

ونسبة الكسب المعدل لـبالك     ) ت(استها اختبار رالباحثة اختبار تحصيلي ، واستخدمت الباحثة في د       
إجراءات احصائية، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة احصائياً بين متوسـطات درجـات              ك

تالميذ المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار القدرة على التفكير اإلبتكاري لصالح المجموعـة             
التجريبية، باإلضافة إلى وجود فروق دالة احصائياً بين متوسطات درجـات تالميـذ المجموعـة               

  .ية والمجموعة الضابطة في التحصيل البعدي ككل لصالح المجموعة التجريبيةالتجريب
  

 )2001(دراسة حبيب  .6

القائمـة علـى    ( أثر الوسائط المتعددة في بيئـة الـتعلم          الدراسة إلى التعرف على   هدفت  
واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي؛ لتحليـل       . تعلمالعلى تنمية مهارات التفكير و    ) الكمبيوتر

تنميـة التعلـيم والتفكيـر،    : العديد من الدراسات التي تناولت أثر الوسائط المتعددة على كل مـن           
ومن نتائج الدراسـة أن الـسلوكيات   . والسلوك األكاديمي وحل المشكالت، وتنمية مهارات التفكير 

ن  واإلنترنت تنمي الجوانب اإليجابيـة وتحـس       المتعلمة من خالل استخدام بيئات شبكة المعلومات      
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مهارات التفكير المنظم للطالب، وأوصى الباحث بضرورة زيـادة اسـتخدام شـبكة االنترنـت               
  .وشبكات المعلومات في المدارس المصرية

  
 )2000(دراسة القاعود وجورانة  .7

استهدفت هذه الدراسة قياس أثر التعليم بواسطة الحاسوب في تنمية التفكير االبتكاري لدى             
عينة الدراسـة  وتكونت .  في المملكة األردنية في مبحث الجغرافيا   طالبات الصف العاشر األساسي   

البات الصف العاشر للمجموعة الواحدة، باختبار قبلي وبعدي، وكانـت أداة           طالبة من ط  ) 30(من  
على البيئة األردنية للتفكير االبتكاري، ومن أهم النتـائج التـي           ) المقنن(الدراسة اختبار تورانس    

  .اسة وجود فروق دالة احصائياً على اختبار التفكير االبتكاري بشكل عامتوصلت إليها هذه الدر
  

 )1998(دراسة عبدالمجيد  .8

هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر استخدام الكمبيوتر فـي تـدريس االحتمـاالت علـى                
بكليـة التربيـة    ) شعبة الرياضـيات  (التحصيل وتنمية التفكير االبتكاري لدى طالب الفرقة الثالثة         

ج، واستخدم الباحث المنهج الوصفي، والمنهج التجريبي، وقام بإعداد برنامج تعليمي علـى             بسوها
الكمبيوتر، واختبار تحصيلي، واختبار لقياس مهارات التفكير االبتكاري، وقام بتطبيقها على عينة            

طالباً من شعبة الرياضيات بسوهاج، وتـم تقـسيمهم إلـى مجمـوعتين             ) 64(البحث التي بلغت    
 دالة احصائياً لصالح المجموعة التجريبية في       ، وأسفر البحث عن وجود فروق     )ةية وضابط تجريب(

االختبار التحصيلي واختبار التفكير االبتكاري، وكذلك عدم وجود عالقة ارتباطية بـين درجـات              
  .المجموعة في التحصيل الدراسي، ودرجاتهم في التفكير االبتكاري

  
  األولالتعليق على دراسات المحور 

ض السابق لهذه الدراسات التي اهتمت بأثر البرامج المحوسـبة علـى التفكيـر               من العر  
  :توصلت الباحثة إلى ما يلي 

  بالنسبة لألهداف
رنامج بالوسائط المتعددة علـى     ب وأغلب الدراسات السابقة تناولت أثر برنامج محوسب أ       

) 2002( ودراسة خالد ) 2005(كشكو  ودراسة  ) 2006( مهديمهارة التفكير كما ورد في دراسة       
) 2005( العبـادي أمـا دراسـة     ) . 2000( القاعود وجورانة    ودراسة  ) 2001( حبيبودراسة  

  .فاستهدفت حوسبة اختبار تورانس للتفكير
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  بالنسبة لعينة الدراسة
تباينت عينة الدراسة من حيث المرحلة التعليمية المستهدفة في هذا المحور بين التعليم مـا                

ومرحلة التعليم الجامعي ، ففي حين      ) اإلبتدائية واإلعدادية والثانوية  (عي بمراحله الثالث    قبل الجام 
 طالب المرحلة اإلبتدائية كعينة للدراسة، استخدمت كل من دراسـة     ) 2001( عباسولت دراسة   تنا

طالب المرحلة اإلعدادية كعينة للدراسة، بينما اسـتخدمت        ) 2005(كشكو   ودراسة) 2002( خالد
طـالب المرحلـة الثانويـة كعينـة        ) 2000( ، ودراسة القاعود وجورانة   )2006( مهدية  دراس

لدراستهم وهذا ما اتفقت به هذه الدراسة مع هذه الدراسات حيـث اسـتخدمت طـالب المرحلـة                  
فقـد اسـتخدمت الطالـب المعلـم كعينـة      ) 1998(عبدالمجيد  أما دراسة   الثانوية كعينة للدراسة،    

  .للدراسة
  

  وات الدراسةبالنسبة ألد
 عبدالمجيـد ، ودراسـة  )2005( ، ودراسـة كـشكو  )2006( مهديقامت كل من دراسة      

ببناء اختبار للتفكير وهذا ما اتفقت معه الدراسة الحالية حيث قامت الباحثة ببناء اختبـار            ) 1998(
  .التفكير فوق المعرفيلمهارات 

  
  بالنسبة لنتائج الدراسة

  .المستخدمة لتنمية مهارات التفكيرالمحوسبة امج  جميع الدراسات فعالية البركدتأ  
  

  الدراسات التي تناولت جانبي الدماغ: ثانياً
  ) 2007(دراسة الغوطي  .1

ماغ عنـد   ة في جانبي الـد    رف على العمليات الرياضية الفاعل    هدفت هذه الدراسة إلى التع      
م اختيارهـا بطريقـة    طالباً وطالبة ت   )346(طلبة الصف التاسع بغزة، وتكونت عينة الدراسة من         

ـ     )40(عشوائية، وصمم الباحث اختباراً مكون من        العمليـات  " مجـاالت    ة فقرة موزعة على ثالث
الرياضية في الجانب األيسر من الدماغ، والعمليات الرياضية في الجانب األيمـن مـن الـدماغ،                

ي، وقـام الباحـث     والعمليات الرياضية في الجانبين معاً، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليل         
 كأساليب احـصائية ،     T-testبتطبيق التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية واختبار        

  :وتوصل الباحث إلى
توجد عمليات رياضية فاعلة في الجانب األيسر من الدماغ لدى كل من الذكور واإلنـاث                •

 ).إلى معادلةتحويل العبارة اللفظية -الطرح-الضرب-القسمة: ( وهذه العمليات هي
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توجد عمليات رياضية فاعلة في الجانب األيمن من الدماغ لدى كل من الذكور واإلنـاث                •
-ايجـاد المتـشابهات والنـسبة     -المقارنة-التقاطع-االتحاد-الجمع: ( وهذه العمليات هي  

 ).العالقات التي تربط بين األشكال

 درجـة الفاعلـة، أمـا       توجد عمليات رياضية في جانبي الدماغ معاً ولكنها ال تصل إلى           •
القـسمة  : ( العمليات التي اقتربت من الفاعلة في جانبي الدماغ فكانت عند الذكور وهـي            

  ).والضرب معاً
  

 )American Psychological Association,2005(دراسة  .2

دراسة إلى معرفة ما إذا كان العقل يعمل بشكل أفضل لدى الطلبة الموهوبين             هدفت هذه ال  
 طالباً وطالبـة،    )60( الطلبة ذوي القدرات العادية، وتكونت عينة الدراسة من          في الرياضيات من  

من مراحل عمرية مختلفة، حيث أظهرت النتائج موهبة الرياضيات عند الذكور أعلى منهـا عنـد       
اإلناث، وأظهرت النتائج تفوق الطالب الموهوبين على الطالب ذوي القـدرات العاديـة ، كمـا                

يمين (ألحرف على شاشة الحاسوب بغض النظر عن مكان وجوده          اا  ودرك الموهوبين أ  أنأظهرت  
  .أسرع من إدراك العاديين للحرف) أو يسار الشاشة

  
  ) 2004(دراسة نوفل  .3

 تعلمي مستند إلى نظرية اإلبداع الجاد       -هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر برنامج تعليمي         
وي السيطرة الدماغية اليسرى ، حيث قام الباحث        في تنمية الدافعية العقلية لدى طلبة الجامعة من ذ        

 طالبـاً  )30(مـن   كل مجموعـة   تكونتوألخرى ضابطة   وابتشكيل مجموعتين احداهما تجريبية     
البة من طلبة كلية العلوم التربوية ذوي السيطرة الدماغية اليسرى ، وقد قام الباحـث بتطبيـق            وط

لمجموعـة  واالبرنامج وتوصل إلى وجود فروق ذات داللة احصائية بين المجموعـة الـضابطة              
  .التجريبية لصالح المجموعة التجريبية 

  
 )Barbara, 2002" (باربارا"دراسة  .4

 المقارنة بين مجموعة تعلمت باستخدام اسـتراتيجية المجموعـات         الدراسة إلى  هدفت هذه     
بين مجموعة تعلمت نفس المادة بالطريقـة       والتعاونية الصغيرة المستندة إلى نظرية التعلم الدماغي        

قـد أتـيح    و، واستمرت هذه الدراسة المقارنة لمدة سـنتين،          األمريكية التقليدية في مدرسة ماكينز   
ية اختيار أي جزء من المادة تريد تعلمه وبالترتيب الذي ترغب بـه،             فرص حر للمجموعة األولى   

، )تفـضلها ما بين مهمات فيها تحد وأخرى هي        (وإتاحة الفرص لها لتطوير طرائق تقويم متنوعة        
وبينت نتـائج الدراسـة     . واختيار طرائق التعبير عما تعرفه مثل الرسومات واألبحاث والكتابات        
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ت بهذه الطريقـة     لدى أفراد المجموعة التي تعلم     )%10(التفوق مقداره   ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة     
  . التي تعلمت بالطريقة التقليديةمقارنة بالمجموعة

  
  ) 2000(دراسة أبو شعيشع  .5

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الفروق الوظيفية بين نصفي المخ في معالجـة المعلومـات       
 طالباً من طالب علم النفس  نـصفهم مـن           )54(المعروضة بصرياً ، وتكونت عينة الدراسة من        

 ، حيـث اسـتخدم      الذين يستخدمون اليد اليسرى   لنصف اآلخر من    وا الذين يستخدمون اليد اليمنى   
الباحث طريقة العرض التاكستوسكوني التبادلي العشوائي بين نصفي المجال البصري ، وتوصـل       

إلسترجاع من نصف المجـال البـصري     تميز عندهم ا   لذين ستخدمون اليد اليمنى   الباحث إلى أن ا   
بصورة دالة احصائياً على اإلسترجاع من نصف المجال البـصري          ) نصف الدماغ األيمن  (األيسر

 ، تميز أيضاً اإلسترجاع من نصف المجـال         بالذين يستخدمون يدهم اليسرى   يما يتعلق   وفاأليمن ،   
  .كن الفرق لم يكن دال إحصائياً ولالبصري األيسر 

  
  ) 1998 (دراسة الشيخ .6

لتفكير المعتمد علـى أفـضلية      واهدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين أسلوب التعلم            
 )102(لثنائي لدى عينة تكونت من      وا البصري المنفرد    –لتآزر الحركي   وااستخدام نصفي الدماغ    

لمتحـدة   تلميذة من تالميذ الصف السادس اإلبتدائي في مدارس اإلمارات العربيـة ا   )103(تلميذاً و 
 البـصري ،    –وجميعهم ممن يستخدمون اليد اليمنى ، وقد استخدم الباحث اختبار التآزر الحركي             

وقد توصل الباحث إلى وجود فروق دالة احصائياً بـين       . واختبار نصفي الدماغ كأدوات للدراسة      
لح ستخدام النـصفين معـاً لـصا      واستخدام النصف األيسر من الدماغ أ     وااستخدام النصف األيمن    

 فرداً من أفراد العينـة البـالغ        )89(النصفين معاً ، كما بينت الدراسة إلى وجود ميل واضح لدى            
ـ  إلى استخدام نصف معين من الدماغ عن النصف اآلخر ،            )205(عددهم   د أشـارت نتـائج     وق

الدراسة أيضاً إلى تفوق الذكور على اإلناث في استخدام النصف األيمن مـن الـدماغ ، وتـشابه               
  .ستعمال النصفين معاً في مرحلة ما قبل المراهقةواإلناث في استخدام النصف األيسر وار الذكو

  
 )Al Biali, 1996(دراسة البيلي  .7

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين نصفي المخ وحل المشكالت ، وطبق الباحـث               
بـرج هـانوي لحـل      اختبار تورانس ألنماط التعلم والتفكير والنسخة الكمبيوترية مـن اختبـار            

 طالباً وطالبة من طـالب المرحلـة الجامعيـة ، وقـد     )78(بلغ قوامها اسة المشكالت، عينة الدر  
أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة بين مجموعة الدراسة في حل المشكالت فـي اتجـاه                 
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مـل عنـد    أصحاب النمط األيسر عند مقارنتهم بالمجموعتين األخريين، وفي اتجاه الـنمط المتكا           
  .مقارنتهم بأصحاب النمط األيمن

  
  )Al Biali, 1993(دراسة البيلي  .8

هدفت هذه الدراسة إلى البحث في العالقة بين النصف المستخدم في التفكير والتعلم بـين                 
 طالباً وطالبة مـن طـالب جامعـة    )190(كل من الجنس والتخصص األكاديمي، وضمت العينة      

دم الباحث مقياس تورانس ألنماط التعلم والتفكير، وأشارت النتائج         اإلمارات العربية المتحدة واستخ   
إلى حصول كل من الذكور واإلناث على درجات مرتفعة في النمط المتكامل ودرجات أقل علـى                

  .النمط األيمن، ولم توجد فروق دالة بين الجنسين على النمط األيسر
  

 )1983(دراسة عكاشة  .9

 وظائف النصفين الكرويين وعالقتهما باألداء علـى        هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على     
بعض اختبارات الذكاء والتفكير، وأجريت الدراسة على عينة من طالب كليـة التربيـة بجامعـة                

 الدراسـة مقيـاس     ن طالب السنة الرابعة، واستخدمت     طالباً م  )187(االسكندرية بدمنهور بلغت    
 إلى وجود فروق دالة بين طالب القسم العلمـي  تورانس ألنماط التعلم والتفكير، وتوصلت الدراسة  

النمط األيمـن   (وطالب القسم األدبي في األداء على اختبار العالقات المكانية لصالح القسم العلمي           
، بينما ال توجد فروق بين القسم العلمي والقسم األدبي في أداء اختبـار القـدرة                ) والنمط المتكامل 

  .اللفظية والقدرة العددية
  

  لثاني على دراسات المحور االتعليق
ض السابق لهذه الدراسات التي اهتمت بجانبي الدماغ خلصت الباحثة إلـى مـا               من العر  

  :يأتي 
  

  بالنسبة لألهداف
إن معظم الدراسات التي ذكرت في هذا المحور اهتمت بالتعرف على أنمـاط الـتعلم والتفكيـر                  

عكاشـة  ودراسة ) Al Baili, 1993(اسة والفروق بين الجنسين في أبحاث جانبي الدماغ مثل در
، وعلى الرغم من أن أنماط التعلم قد تعكس طبيعـة النـصف             )1998(الشيخ  ، ودراسة   )1983(

  .المسيطر في الدماغ إال أنها ال تعني بالضرورة وجود هذه العالقة
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  بالنسبة للعينة المختارة
، ودراسـة أبـو   )2004( على المرحلة الجامعية مثل دراسة نوفل   أغلب الدراسات طُبقت    

، أما باقي الدراسات فطبقت على مراحل مختلفة مـن   ) 1983( ، ودراسة عكاشة  )2000(شع  شعي
  ).1998( الشيخالتعليم مثل المرحلة األساسية العليا كما في دراسة 

  
  بالنسبة ألدوات الدراسة

ة تمثلت في   استخدمت معظم الدراسات العربية واألجنبية التي ذكرت في األعلى أداة واحد            
اختبار تورانس ألنماط التعلم والتفكير، وقد ظهرت بعض الدراسات التي اسـتخدمت اختبـارات              

  ).1998( الشيخودراسة ) 2007( الغوطيدراسة كنصفين الدماغ 
  

  بالنسبة لمنهج الدراسة 
ألجنبية المنهج التجريبي حيث تقسم العينة في الدراسـة         وااتبعت أغلب الدراسات العربية       

) 2007( الغـوطي ى مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة، وقد اسـتخدمت دراسـة            إل
  .المنهج الوصفي التحليلي

  
  بالنسبة للنتائج

اتفقت أغلب الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت موضوع نـصفي الـدماغ أن لكـل        
ادت منه الباحثـة فـي   جانب من جانبي الدماغ طرق خاصة به لمعالجة المعلومات ، وهذا ما استف  

مـثالً كاسـتخدام    (بناء برنامجها في ضوء نظرية جانبي الدماغ حيث استخدمت الشرح البصري            
العروض والرموز البصرية في شرح الدرس للطالبات اللواتي يعتمدن بشكل اكبرعلـى الجانـب              

تمدن بـشكل  األيمن من الدماغ بينما استخدمت الشرح اللفظي في شرح الدرس للطالبات اللواتي يع   
  ).أكبر على الجانب األيسر من الدماغ في برنامجها المحوسب

 
  

   التفكير فوق المعرفيالدراسات الخاصة بمهارات : ثالثاً
  )2008(دراسة الحارثي  .1

إلى معرفة فعالية استخدام استراتيجية التدريس التبـادلي فـي تنميـة      هدفت هذه الدراسة   
" التخطيط في القراءة ،المراقبة والـتحكم، تقـويم القـراءة          "مهارات ما وراء المعرفة في القراءة       

 )60(جتمعة ، في مادة القراءة لدى طالب المرحلة الثانوية ، تكونت عينة الدراسة من               وممنفصلة  
ألخرى تجريبية ، واسـتخدم الباحـث اختبـار         واطالباً مقسمين إلى مجموعتين إحداهما ضابطة       
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إلى وجود فروق دالة احصائياً بين المجموعـة الـضابطة           تحصيلي من إعداده  كأداة ، و توصل       
لتحكم في القـراءة لـصالح      والمجموعة التجريبية في مهارة التخطيط للقراءة ومهارة  المراقبة          وا

دم وجود فروق دالة احصائياً بـين المجموعـة الـضابطة والمجموعـة             وعالمجموعة التجريبية   
لمجموعة واروق دالة احصائياً بين المجموعة الضابطة       التجريبية في مهارة تقويم القراءة ووجود ف      

مجتمعـة  ) لمراقبة في القراءة وتقويم القـراءة    والتحكم  واالتخطيط للقراءة   ( التجريبية في مهارات    
  .معاً لصالح المجموعة التجريبية 

  
  )2007(دراسة العلوان والغزو  .2

هارات مـا وراء المعرفـة     هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فاعلية برنامج تدريبي لم           
على تنمية التفكير الناقد لدى طلبة الجامعة، واقتصرت الدراسة على عينة من طـالب وطالبـات                
جامعة الحسين بن طالل في كليات اآلداب، والعلوم، والعلوم التربوية، وتكونت عينة الدراسة من              

وعتين فـي ضـوء متغيـرات     طالباً وطالبة تم توزيعهم بالطريقة العشوائية البسيطة إلى مجم         72
 طالباً وطالبة ، وقام الباحثـان       36بحيث أصبح في كل مجموعة      ) الجنس، الكلية، السنة الدراسية   (

، واسـتخدم  ) التخطيط، المراقبة، التقـويم ( ببناء برنامج تدريبي لمهارات ما وراء المعرفة الثالث    
اقد، وقد توصـل الباحثـان إلـى     للتفكير الن " WastonoGlaser"الباحثان في هذه الدراسة اختبار    

وجود أثر للبرنامج في تطوير التفكير الناقد لدى عينة الدراسة لصالح المجموعة التجريبية، ولـم               
  .لسنة الدراسيةوالكلية أواتظهر النتائج وجود أثر للبرنامج التدريبي يعزى إلى متغير الجنس أ

  
  )2007(دراسة السيد .3

ة الوسائل الفائقة على التحـصيل وإكـساب طـالب          هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلي       
لمنهج شبه  وااتبعت الباحثة المنهج الوصفي     .تكنولوجيا التعليم بعض مهارات التفكير فوق المعرفي      

 طالباً كعينة للبحث بطريقة عشوائية من طالب الفرقة         )70(التجريبي ، وقد قامت الباحثة باختيار       
 إلـى   تـم تقـسيمهن   ة التربية النوعية في جامعة عين شـمس،         الثالثة بقسم تكنولوجيا التعليم بكلي    

 طالب، وقامت الباحثـة ببنـاء       )35(ألخرى ضابطة   وا طالب   )35(مجموعتين إحداهما تجريبية    
إلى وجـود فـروق     لدراسة  اختبار تحصيلي ومقياس لمهارات التفكير فوق المعرفي ، وتوصلت ا         

يبية ومتوسطي درجات المجموعة الـضابطة      دالة احصائياً بين متوسطي درجات المجموعة التجر      
 إلى وجود فروق دالـة  لدراسةفي االختبار التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية ، كما توصلت ا      

توسطي درجات المجموعة الضابطة فـي      وماحصائياً بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية       
  .ةمقياس مهارات التفكير فوق المعرفي لصالح المجموعة التجريبي
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  )2006(دراسة الوطبان  .4
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة العالقة بين كل من مـستوى فاعليـة الـذات       

مهارة تحديد األهـداف  : ومهارات ما وراء المعرفة التي تتمثل في) مرتفعة مقابل منخفضة (العامة  
وتكونت عينة الدراسة   .ةوالخطة ومهارة التحكم والمراقبة ومهارة التقويم الذاتي لدى طالب الجامع         

طالباً من طالب المستويين السابع والثامن في قسمي اللغة العربية واللغة اإلنجليزيـة             ) 299(من  
وتم تطبيق مقياسين على أفراد العينة كـان        .في كلية العلوم العربية واالجتماعية في جامعة القصيم       

 جوأظهـرت النتـائ   . ة الذاتية العامة  األول لقياس مهارات ما وراء المعرفة واآلخر لقياس الفاعلي        
 مهارة تحديـد األهـداف   علىتية اتفوق الطالب مرتفعي الفاعلية الذاتية على منخفضي الفاعلية الذ    

تفوق الطالب مرتفعي الفاعلية الذاتية على منخفضي الفاعلية الذاتية في مهـارة            ،ولخططاووضع  
تية على منخفضي الفاعلية الذاتية في مهـارة        تفوق الطالب مرتفعي الفاعلية الذا    ،والتحكم والمراقبة 

  .التقويم الذاتي للتعلم
  

  )2005(دراسة محسن  .5
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أثر استراتيجية مقترحة قائمة على الفلسفة البنائيـة لتنميـة                 

مهارات ما وراء المعرفة وتوليد المعلومات في مادة العلوم لطلبـة الـصف التاسـع األساسـي،                 
طالبة من طالبات الصف التاسع األساسي بمدرسة بنات جباليـا          ) 85(عينة الدراسة من    وتكونت  
لالجئات التابعة لوكالة الغوث الدولية بغزة، وتم تقسيمهن إلى مجموعتين تجريبيـة            " ب"اإلعدادية  

طالبة، واستخدم الباحث أداتين للدراسة تمثلت في مقياس        ) 41(طالبة وضابطة عددها  ) 44(عددها  
واستخدم الباحث المنهج التجريبي    , ات ما وراء المعرفة، واختبار توليد المعلومات في العلوم        مهار

والوصفي، وقد دلت النتائج على وجود فروق ذات داللـة إحـصائية بـين متوسـطي درجـات          
 النتائجالمجموعتين على اختبار توليد المعلومات البعدي لصالح المجموعة التجريبية، كما أشارت            

د فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالبات المجمـوعتين علـى مقيـاس               إلى وجو 
  .مهارات ما وراء المعرفة لصالح المجموعة التجريبية

  
  )2005(دراسة المزروع  .6

براز األسس التي بنيت عليهـا      واهدفت هذه الدراسة إلى تقديم استراتيجية البيت الدائري           
لتحـصيل الدراسـي لـدى    واة مهارات ما وراء المعرفـة   ن ثم التعرف على فاعليتها في تنمي      وم

لـسعة  والتعرف على تأثير التفاعل بين استراتيجية شكل البيت الدائري   واطالبات المرحلة الثانوية    
لتحصيل الدراسي لدى طالبات المرحلة الثانويـة ،        واالعقلية على تنمية مهارات ما وراء المعرفة        

يبي ، واختارت الباحثة فصلين من فصول الثاني الثـانوي ،           واعتمدت هذه الدراسة المنهج التجر    
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واستخدمت الباحثة اختبار لألشكال المتقاطعة مترجم لجان بسكاليوني ، وأعدت الباحثـة مقيـاس              
 بوجـود فـروق دالـة       تبار تحصيلي ، وأظهرت النتـائج     خواللوعي بمهارات ما وراء المعرفة      

لطريقة المعتادة في الـوعي بمهـارات مـا وراء          واي  احصائياً بين استراتيجية شكل البيت الدائر     
رتفعات الـسعة  ومالمعرفة لصالح استراتيجية البيت الدائري ، وأنه ال توجد فروق بين منخفضات    

نه ال توجد فروق دالة احصائياً للتفاعل الثنائي بين         واالعقلية في الوعي بمهارات ما وراء المعرفة        
  . الوعي بمهارات ما وراء المعرفة لسعة العقلية علىواطريقة التدريس 

  
  )2004(لفرحاتي وادراسة الشربيني  .7

هدفت هذه الدراسة إلى البحث في عالقة مهارات ما وراء المعرفـة بأهـداف اإلنجـاز                  
البة منهم  وط طالب   )376(لفشل لدى طالب الجامعة ، وتكونت عينة الدراسة من          ا وسلوب عز وا
ستخدم الباحثين مقياس مهارات ما وراء      واالشعب األدبية    من   )194(لعلمية و  من الشعب ا   )173(

وكشفت الدراسة عن وجود فروق     . لفشل  واقياس أهداف اإلنجاز واستبيان اسلوب عز     ومالمعرفة  
الب الشعب األدبية في مهـارات مـا وراء المعرفـة           وطدالة احصائياً بين طالب الشعب العلمية       

تخصصات العلمية ، وعـن وجـود ارتبـاط دال          لفشل لصالح ال  واوأهداف اإلنجاز وأسلوب عز   
لفشل مجتمعـين   وازوعل من أهداف اإلنجاز     وكاحصائياً بين مهارات ما وراء المعرفة من ناحية         

ـ                 اف اإلنجـاز   دمن ناحية أخرى ، وأنه قد أمكن التنبؤ بمهارات ما وراء المعرفة من خـالل أه
  .لفشل واسلوب عزوا
  

  )2003(دراسة العدل وعبدالوهاب  .8
لطالب المتفوقين عقلياً فـي     وات هذه الدراسة إلى معرفة الفرق بين الطالب العاديين          هدف  

 فـرداً   )236(ختار الباحثين عينة من     وامقدرتهم على حل المشكالت ومهارات ما وراء المعرفة         
 طالبـة نـصفهن     )116(لنصف اآلخر عاديين و   وا نصفهم متفوقين    )120(بلغ عدد الطالب منهم     

ختبـار القـدرة علـى    واستخدم الباحثان اختبار الذكاء العالي وااآلخر عاديات  صفهن  ونمتفوقات  
قياس مهارات ما وراء المعرفة من اعداد       ومالتفكير االبتكاري ومقياس القدرة على حل المشكالت        

الباحثين ، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة دالة احصائياً بين درجات الطالب في القدرة علـى       
رجاتهم في مهارات ما وراء المعرفة ، ووجود عالقة دالة احصائياً بـين حـل               دوحل المشكالت   

لمراجعة لصالح العاديين ووجود تأثير لكـل مـن نـوع الطالـب             واالمشكالت ومقياسي الوعي    
ومستوى التفوق العقلي على درجات الطالب في كل من القدرة على حل المشكالت ومهارات مـا         

فاعل الثنائي بين النوع ومستوى التفوق العقلي على درجات الطالب          وجد تأثير للت  ويوراء المعرفة   
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هارات ما وراء المعرفة تعـزى لعامـل        ومو توجد فروق في درجات القدرة على حل المشكالت          
  .الجنس لصالح البنين

  
  )2002(دراسة السيد  .9

 هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من فعالية برنامج مقترح لتنمية بعض مهـارات مـا وراء     
لوعي بها لدى الطالب المعلمين شعبة الدراسات اإلجتماعية بكليـة التربيـة، وشـملت            واالمعرفة  

الدراسة مجموعة من طالب الفرقة الرابعة شعبة التعليم اإلبتدائي تخصص الدراسات اإلجتماعيـة             
، واستخدم الباحث مقياس للوعي بمهارات مـا        2001/2002بكلية التربية بسوهاج للعام الدراسي      

وراء المعرفة وبطاقة مالحظة من اعداده، وتوصل الباحث إلى وجود فروق دالة احـصائياً بـين        
عده فـي ادائهـم لمهـارات مـا وراء     وبمتوسطي درجات الطالب المعلمين قبل دراسة البرنامج        

المعرفة أثناء تدريسهم الدراسات اإلجتماعية لصالح التطبيق البعدي و وجود فروق دالة احـصائياً      
متوسطي درجات الطالب المعلمين قبل دراسة البرنامج وبعده في وعيهم لمهارات مـا وراء              بين  

  .المعرفة لصالح التطبيق البعدي 
  

  )Parker)1998دراسة باركر  .10
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير استخدام عدة استراتيجيات في حل المشكالت،               

رسين لمادة األحياء بالصفين التاسع والعاشر مـن        وإكساب مهارات ما وراء المعرفة للطالب الدا      
، وتوصلت الدراسة إلى أن اإلستراتيجيات لها فائدة في كـل مـن تنميـة               )بنين وبنات (الجنسين  

مهارات حل المشكالت، وما وراء المعرفة التأملي، كما توصلت النتائج أيضاً إلى عـدم وجـود                
  .لمشكالت وما وراء المعرفة التأمليفروق دالة بين الجنسين في كل من القابلية لحل ا

  
  

  )Yore & Craig)1992دراسة يور وكريج  .11
إلجرائية والشرطية  واالتقديرية  : هدفت هذه الدراسة إلى تحديد معارف ما وراء المعرفة            

في مجاالت قراءة العلوم والكتب المقررة في العلوم، واإلستراتيجيات القرائية في العلـوم، وقـد               
 من طلبة الصف    )108( من طلبة الصف الرابع و     )113( طالباً وطالبة منهم     532شملت الدراسة   

 مـن طلبـة   )109( من طلبة الصف السابع، و)39( من طلبة الصف السادس،   )109(الخامس، و 
الصف الثامن، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى امتالك الطلبة              

 لصالح مرتفعي القدرة    ي القدرة القرائية لمعارف ما وراء المعرفة      مرتفعي القدرة القرائية ومنخفض   
  في معارف ما وراء المعرفة     كما توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة احصائية         ،القرائية
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بين الجنسين لصالح اإلناث، وإلى عدم وجود تحسن في معارف ما وراء المعرفة مع تقدم الطلبـة      
  .في العمر

  
  الثالثاسات المحور التعليق على در

 وراء المعرفة خلصت الباحثـة      راتاهض السابق لهذه الدراسات التي اهتمت بم       من العر  
  :إلى ما يلي 

  بالنسبة لألهداف
 وراء المعرفة من خالل استراتيجيات خاصـة مثـل       رات ما اههدفت بعض الدراسات إلى تنمية م     

أو من خالل استراتيجية قائمـة علـى   ) 2005(وع استراتيجية شكل البيت الدائري كدراسة المزر  
أو من خالل عدة استراتيجيات في حل المشكالت كدراسة         ) 2005( محسنالفلسفة البنائية كدراسة    

)Parker, 1998.(   كما هدفت بعض الدراسات األخرى إلى معرفة مدى فاعلية أسـاليب أخـرى
، وفعاليـة   )2007 (الـسيد فاعلية الوسائل الفائقـة كدراسـة       ( على تنمية ما وراء المعرفة مثل       

الوطبـان  ، وفعالية الذات العامة كدراسـة       )2008(الحارثي  استراتيجية التدريس التبادلي كدراسة     
  .)2002( السيد، وفعالية برنامج مقترح كدراسة )2006(
  

  بالنسبة للعينة المختارة
 الغزوالعلوان و  الجامعات كدراسة    ةاختارت مجموعة من الدراسات عينة الدراسة من طلب       

، فيما اختارات مجموعة أخرى عينتها      )2002(السيد  ، ودراسة   )2007(السيد  ، ودراسة   )2007(
، ودراسـة   )2005( المـزروع    ، ودراسـة  )2008( الحارثيمن طلبة المرحلة الثانوية كدراسة      

تخذت من طالب المـدارس فـي المراحـل         ا، أما باقي الدراسات ف    )2004(الشربيني والفرحاتي   
  .ألساسيةاالتعليمية 

بالنسبة للدراسة الحالية فقد تم اختيار عينة الدراسة من طالب المرحلة الثانوية وهذا يتفق              
الـشربيني  ، ودراسـة  )2005(المـزروع    ، ودراسة )2008 (مع عينة الدراسة لكل من الحارثي     

  ).2004( والفرحاتي
  

  بالنسبة ألدوات الدراسة
على استخدام مقياس مهارات ما وراء المعرفـة        جنبية  فقت غالبية الدراسات العربية واأل    ات  

  .واختبار تحصيلي كأدوات

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 54

بالنسبة للدراسة الحالية فقد استخدمت الباحثة قائمة مهارات فوق معرفية باالضـافة إلـى                
  .اختبار مهارات فوق معرفية كأدوات

  
  بالنسبة لمنهج الدراسة 

ي حيث تقسم العينة في الدراسـة       ألجنبية المنهج التجريب  وااتبعت أغلب الدراسات العربية       
لمنهج المستخدم في الدراسة الحاليـة  واإلى مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة، وهذا ه   

  .باإلضافة إلى المنهج البنائي
  

  بالنسبة للنتائج
وجود فروق دالة احصائياً بين طلبة المجموعات التجريبيـة         اتفقت جميع الدراسات على       

التفكير فـوق   لضابطة لصالح طلبة المجموعات التجريبية في مقياس مهارات         وطلبة المجموعات ا  
  . واختبارات التحصيلالمعرفي
راسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخدامها لنظرية جـانبي الـدماغ            دوقد اختلفت ال    

  .التفكير فوق المعرفيموظفة في برنامج محوسب في تنمية مهارات 
  

  اسات السابقة التعقيب العام على الدر
استخدمت معظم الدراسات األختبارات ومقياس مهـارات مـا وراء المعرفـة ومقيـاس               .1

تورانس ألنماط التعلم، وتتفق الباحثة مع استخدام االختبـار لقيـاس مهـارات مـا وراء        
 .المعرفة كأداة للدراسة

لتوجـه  اتبعت معظم الدراسات السابقة المنهج التجريبي ، وتتفق هذه الدراسة مـع هـذا ا            .2
حيث تستخدم المنهج التجريبي باإلضافة إلى المنهج البنائي، حيث تم تقسيم عينة الدراسـة           
إلى مجموعتين مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة لمقارنة أثر البرنامج المحوسـب فـي             

 مقارنـة بالطريقـة     التفكير فوق المعرفي  ضوء نظرية جانبي الدماغ على تنمية مهارات        
 .التقليدية

  
  دت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة أفاذاما

، وتوضـيح نظريـة جـانبي    التفكير فوق المعرفي بناء اإلطار النظري، وتحديد مهارات       •
 .الدماغ

 .بناء البرنامج المحوسب •
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التفكير فـوق   ، اختبار مهارات    التفكير فوق المعرفي  قائمة مهارات   ( بناء ادوات الدراسة     •
 .المعرفي

 .ئيةر األساليب اإلحصااختيا •

 .لدراسة باإلستفادة من الدراسات السابقةاتفسير النتائج التي توصلت إليها  •

  
   اختلفت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقةذاما

ى الباحـث أن الدراسـة الحاليـة        بق من استعراض للدراسات السابقة تر     بناء على ما س   
  :اختلفت عن غيرها بما يلي

 . المعرفيالتفكير فوقوضع قائمة لمهارات  •

 .بناء برنامج محوسب في ضوء نظرية جانبي الدماغ •

 ."مبادئ الحاسوب" في وحدة التفكير فوق المعرفيبناء اختبار مهارات  •
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  الفصل الرابع 
  
  جراءات الطريقة واإل
  

ý منهج الدراسة. 
 
ý  عينة الدراسة. 

  
ý  أدوات الدراسة. 

  
ý  البرنامج المحوسب. 

  
ý ة إجراءات الدراس. 

  
ý المعالجات اإلحصائية.  
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  لفصل الرابعا
  اجراءات الدراسة

  
يتناول هذا الفصل الطريقة واإلجراءات العملية التي اتبعتها الباحثة في الدراسة، ويتضمن            

 ألدوات الدراسة وطريقة اعدادها، والخطوات      اً، وعينة الدراسة، ويشمل أيضاً وصف      الدراسة منهج
دراسة الحالية، ثم األساليب اإلحصائية المستخدمة فيها للوصول إلـى نتـائج            اإلجرائية لتطبيق ال  

  .لتلك اإلجراءاتوفيما يلي وصف . الدراسة
  

  منهج الدراسة 
منهجية البحث هي الطريق اإلجرائي الذي يوصل الباحث مـن المـشكلة إلـى النتـائج                

ات والمصادر واإلجـراءات    لحلول التي يريدها وتتكون من مجموع العوامل والعمليات واألدو        واأ
التي يستخدمها في جمع وتحليل وتفسير البيانات المطلوبة بغـرض الحـصول علـى اإلجابـات            

  ).254 : 1989حمدان، ( المناسبة لحل مشكلته 
ناء برنامج محوسب في ضوء نظريـة جـانبي الـدماغ    وبولما كان الهدف من الدراسة ه 

  :خدمت الباحثة وفقاً لطبيعة الدراسة منهجين هما فقد استالتفكير فوق المعرفيلتنمية مهارات 
  

  المنهج البنائي: أوالً
لمنهج المتبع في إنشاء أو تطوير برنامج أو هيكل معرفي جديد لم يكن معروفاً مـن                واوه  

، وذلك لبناء برنامج محوسب في ضـوء نظريـة      )93: 2007األغا واألستاذ،   (قبل بالكيفية نفسها  
 لدى طالبات الصف الحادي عشر فـي مـادة          التفكير فوق المعرفي  ات  جانبي الدماغ لتنمية مهار   

  .تكنولوجيا المعلومات
  

  المنهج التجريبي : ثانياً
لمضبوطة، إال أنها تتميز عن محض المالحظة       واالتجربة هي نوع من المالحظة المقننة أ        

يـصطنع أحـد   لـذي  والمجرب، فالمجرب ه وافي أنها تتطلب تدخالً أو معالجة يقوم بها الباحث أ         
لمتغيرات ويتحكم فيها ويعالجها ولهذا يسمى المتغير المستقل، ثم يالحظ مـا إذا كـان               واالعوامل أ 

عامالً أو متغيراً آخر يختلف تبعاً الختالف المتغير المستقل، وكيف يحدث هذا اإلختالف، ويسمى              
 تظل ثابتة أي ال يـسمح       هذا العامل اآلخر المتغير التابع، أما باقي العوامل والمتغيرات فيجب أن          

لها بالتغير، وفي هذه الحالة توصف هذه المتغيرات الدخيلة بأنها تم التحكم فيها حتـى ال تتـداخل          
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، وقد قامت الباحثة بالتأكد من تكافؤ العينتين في         )98 :1991أبوحطب وصادق، (في تفسير النتائج  
 حيث تم تجريبه على المجموعة      دخال متغير البرنامج المحوسب   ا، و التفكير فوق المعرفي  مهارات  

التجريبية، بينما تم تدريس المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية ، وتم قياس الفروق في النتـائج               
  .قبل التجريب وبعده للمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، وبين المجموعتين وبعضهما

  
  عينة الدراسة

 مدرسة سكينة الثانوية للبنـات بمدينـة        طالبة من طالبات  ) 80(تكونت عينة الدراسة من     
  أمـا عينـة      ،وتم اختيار المدرسة بالطريقة القصدية    ) 2009-2008(ديرالبلح في العام الدراسي   

العلمـي  (الدراسة فقد تم اختيارها بطريقة عشوائية بسيطة من بين شعب الصف الحـادي عـشر           
  :خطوات التاليةوقد تم اختيار عينة الدراسة وفقاً لل. في المدرسة) واألدبي

تم الحصول على إذن خطي من عمادة الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية موجه لـوزارة      
التربية والتعليم ، ومن ثم تم الحصول على إذن خطي من وزارة التربية والتعليم موجـه لمـديرة                 

لوقـت الـالزم   مدرسة سكينة الثانوية للبنات للتعاون مع الباحثة في تطبيق دراستها وذلك بتوفير ا      
  .للدراسة

  
  أدوات الدراسة

باحثة بإعداد أدوات الدراسة المتمثلـة      لتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها، قامت ال      
وتم بناؤهما في ضوء     التفكير فوق المعرفي   واختبار مهارات    التفكير فوق المعرفي  بقائمة مهارات   
  :الخطوات اآلتية

  
  المعرفيالتفكير فوق ئمة مهارات قا: أوالً 

 التفكير فوق المعرفيبناء قائمة مهارات  •

 الضرورية لطالبـات الـصف الحـادي عـشر         التفكير فوق المعرفي  حددت الباحثة مهارات    
  :باالستفادة من عدة مصادر منها

ü اإلطار النظري للبحث والكتب والمراجع األدبية التربوية المتخصصة.  
ü  التفكير فوق المعرفيالدراسات والبحوث السابقة التي تناولت مهارات.  
ü في المدارساستطالع آراء مدرسين تكنولوجيا المعلومات . 
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 التفكير فوق المعرفيتحديد الهدف من قائمة مهارات  •

حتاجهـا  ت في تحديد المهارات التـي       التفكير فوق المعرفي  تحدد الهدف من قائمة مهارات      
   .ا في تنظيم وإدارة وتقييم طريقة التفكير لديهةالطالب
 التفكير فوق المعرفيضع الصورة األولية لقائمة مهارات و •

شملت الصورة األولية للقائمة األولى عدداً من المهارات ، تم تـصنيفها إلـى مهـارات                
 –التخطـيط    ( مهـارات  3رئيسية تضمنت مهارات فرعية ، حيث كان عدد المهارات الرئيـسة            

  . مهارة فرعية20 تضمنت ) التقييم-المراقبةوالتحكم 
 بط القائمةض •

عرضت القائمة في صورتها األولية على مجموعة من المحكمين وذلـك إلبـداء الـرأي           
حول مناسبة المهارات الواردة لطالبات الصف الحادي عشر ، وقد أسفرت هذه الخطوة عن حذف            

  .بعض المهارات، وتعديل صياغة بعض المهارات األخرى
 الصورة النهائية للقائمة •

التفكيـر فـوق    قائمة مهـارات  أصبحت التي أشار إليها المحكمون،   بعد اجراء التعديالت  
  ).3( مهارة كما هو موضح في ملحق رقم 15 صورتها النهائية حيث شملت في المعرفي

  
  .التفكير فوق المعرفياختبار مهارات : ثانياً 

  خطوات بناء االختبار .1
 تحديد الهدف من االختبار  •

 التفكير فوق المعرفـي    مدى امتالك الطالبات لمهارات      لقد تمثل الهدف من االختبار في قياس      
  .في وحدة مبادئ الحاسوب

 وصف االختبار •

 حيث احتوى االختبار على أسئلة مقاليـة علـى          ةصيغت مفردات االختبار وفق أشكال متعدد     
وقد بلغ عدد   ....) قطعة وعليها أسئلة ، ترتيب خطوات، قراءة عبارات وتحديد الخطأ فيها            (شكل  
 سئلة يتفرع من بعضها أسئلة فرعية بحيث يـصبح العـدد الكلـي            أ) 10 (االختبار الرئيسية أسئلة  

 التفكير فـوق المعرفـي    سؤاالً ، ووزع االختبار بحيث يقيس كل سؤال مهارة من مهارات            ) 15(
  .التفكير فوق المعرفيالتي اعتمدت في القائمة النهائية لمهارات 
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 التجربة االستطالعية لالختبار •

د إعداد االختبار بصورته األولية، قامت الباحثة بتطبيق االختبار على عينـة اسـتطالعية              بع
طالبة من طالبات الصف الثاني عشر بمدرسة سكينة الثانوية للبنات اللـواتي سـبق              ) 44(قوامها  

 التفكير فوق المعرفي  لهن دراسة هذه الوحدة ، وقد أجريت الدراسة االستطالعية الختبار مهارات            
  :دفبه

 .حساب مدى صدق وثبات االختبار .1

 .حساب معامالت الصعوبة ومعامالت التمييز لفقرات االختبار .2

 .تحديد الزمن الذي تستغرقة إجابة االختبار عند تطبيقه على عينة البحث .3
 

 تصحيح االختبار •

تتميز األسئلة المقالية بسهولة تحضيرها، إال أنها تواجه صعوبة عند تصحيحها؛ لذا يجب              
  :معايير صادقة عند تقويمها، وعليه فقد وضعت الباحثة المعايير التالية للتصحيحوضع 
 .إذا كانت إجابة الطالبة غير منتمية للسؤال، ال تحتسب أي عالمة .1

  درجات إذا كانت اإلجابة متكررة بين عدد من الطالبات ال يتجـاوز العـشرة      )4(تحسب   .2
 .ومنتمية للسؤال

 . ومنتمية للسؤالابة غير متكررة بين أي من الطالبات درجات إذا كانت اإلج)5(تحسب  .3

بعد أن قامت طالبات العينة اإلستطالعية باإلجابة على االختبار ، قامـت الباحثـة بتـصحيح       
درجات لكل سؤال رئيسي وبذلك تكون الدرجة التـي حـصلت          ) 5(االختبار حيث حددت الباحثة     
  .درجة ) 50-0(عليها الطالبات محصورة بين 

  
 د زمن االختبارتحدي •

تم حساب زمن تأدية الطالبات لالختبار عن طريق المتوسط الحسابي لزمن تقـديم طالبـات               
العينة اإلستطالعية، فكان زمن متوسط المدة الزمنية التي استغرقها أفـراد العينـة اإلسـتطالعية              

  :دقيقة، وذلك بتطبيق المعادلة التالية) 55(يساوي
  زمن إجابة الطالب األخير+ ة الطالب األول زمن إجاب= زمن إجابة االختبار

            2  
   دقيقة50= وبما أن زمن إجابة الطالبة األولى كانت 
   دقيقة60=        وزمن إجابة الطالبة األخيرة كانت

   دقيقة55إذاً زمن االختبار سوف يكون 
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 تعليمات اإلختبار واإلجابة •

تجيب بسهولة وسرعة ودقة عن فقـرات       تهدف هذه التعليمات إلى مساعدة الطالبة على أن         
  :االختبار، وقد راعت الباحثة ما يلي عند صياغة تعليمات االختبار

تم وضع تعليمات االختبار في الصفحة األولى من كراسة األسـئلة، حيـث تـضمنت                .1
 .الصفحة األولى مكاناً لتسجيل بيانات كل طالبة 

 . نفسهاترك مكان كاف لإلجابة عن كل سؤال في ورقة األسئلة .2

 .أن تكون األسئلة واضحة ومالئمة لمستوى الطالبات .3

 .أن تكون التعليمات قصيرة ومباشرة .4

التوضيح للطالبات أن المواقف المراد اختبارها فيها ستكون من خالل دراستها لمقـرر              .5
 .تكنولوجيا المعلومات

ـ     التفكيـر فـوق المعرفـي     مهارات  درجة اختبار   التأكيد للطالبات أن     .6 ا  ال عالقـة له
 .بالتحصيل

 . في بداية االختبارالتفكير فوق المعرفيتوضيح تعريف مهارات  .7

 .أن تتضمن التعليمات ضرورة اإلجابة عن كل سؤال من أسئلة االختبار .8

 .أن تتضمن التعليمات توجيه الطالبات إلى قراءة السؤال بدقة قبل اإلجابة عنه .9

 .دقيقة) 55(الزمن الكلي لالختبار  .10

  
 

  تبارتحليل بنود االخ
  :قامت الباحثة بتحليل استجابات الطالبات على بنود االختبار بغرض استخراج  

  
  الصعوبة معامل : والًأ

  :تم حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار بتطبيق المعادلة التالية  

   معامل السهولة-1= معامل الصعوبة 

  = معامل السهولة 

  )237: 2005ملحم، (
  

  

  مجموع الدرجات المحصلة على السؤال
  درجة السؤال× عدد الطالب 
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  )6(جدول
  مالت الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبارمعا

  معامل الصعوبة  رقم السؤال
1  0.46  
2  0.59  
3  0.65  
4  0.73  
5  0.80  
6  0.71  
7  0.84  
8  0.75  
9  0.83  

10  0.92  
 – 0.46 (يتضح من الجدول السابق أن معامالت الصعوبة لفقرات االختبار تراوحت بين          

 من حيث درجة الصعوبة مع      يه فإن جميع الفقرات مقبولة    ، وعل )0.73(بمتوسط كلي بلغ    )  0.92
أن االختبار يميل إلى الصعوبة وهذا يعود في رأي الباحثة إلى أن االختبار يقيس مهارات تفكيـر                 

  .عليا
  

  معامالت التمييز: ثانياً
  :بيق المعادلة التاليةطاالختبار من خالل ت تم حساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات  

  
  = مل التمييز معا
  

  .مجموع الدرجات التي حصلت عليها الفئة العليا:  حيث أن مج س 
  .مجموع الدرجات التي حصلت عليها الفئة الدنيا:  مج ص   
  .الدرجات المخصصة للسؤال:  مج م     
  .عدد أفراد احدى المجموعتين:  ن        

  
  )239: 2005ملحم، (

  
  
  

   مج ص–ج س م

  ن× مج م 
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  )7(جدول 
  من فقرات االختبارمعامالت التمييز لكل فقرة 

  معامل التمييز  رقم السؤال
1  0.17  
2  0.33  
3  0.36  
4  0.14  
5  0.19  
6  0.18  
7  0.15  
8  0.22  
9  0.13  

10  0.14  
    

 – 0.13(يتضح من الجدول السابق أن معامالت التمييز لفقرات االختبار قد تراوحت بين           
ز تميل إلى االنخفـاض وتعزوالباحثـة    ، وهنا نجد أن معامالت التميي     )0.20(بمتوسط بلغ   ) 0.36

سبب ذلك إلى ميل االختبار إلى الصعوبة، وعليه تم قبول جميع فقرات االختبار حيث كانت فـي                 
  .الحد المعقول من التمييز

  
 ثبات وصدق االختبار .2

تان مهمتان ينبغي أن تحوز عليهما كـل أداة  ييعتمد البحث دائماً على القياس، وهناك خاص  
ويشير الصدق إلى المدى الذي تقيس فيه األداة ما يراد قياسه، أمـا    . لصدق والثبات ا: قياس، وهما 

وبـصورة  . لمدى الذي تظل فيه أداة القياس ثابتة في قياس ما تقـيس       واالثبات من ناحية أخرى فه    
محددة، فإن الصدق والثبات يشيران إلى المعلومات التي تنتجها أداة القيـاس، ولـيس إلـى األداة          

  ).284 :2004، وآخرونونالدد(ذاتها 
  

   صدق االختبار:أوالً
v الصدق الظاهري 

ألداة صالحة  والمبحوثين على أن المقياس أ    والصدق الذي يعبر عن اتفاق المحكمين أ      واوه
، نظـراً  Face Validityفعالً لتحقيق الهدف الذي أعدت من أجله، ويطلق عليه الصدق الظاهري

  ).427: 2005عبدالحميد،(بحوثين للصالحية بشكل عام ألنه يقوم على رؤية المحكمين أو للم
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 األولية على مجموعة مـن  وللتحقق من الصدق الخارجي تم عرض االختبار في صورته     
وقد استجابت الباحثة آلراء السادة المحكمين ، وقامت الباحثة بحذف وتعـديل بعـض              المحكمين،  

  .فقرات االختبار في ضوء مقترحاتهم
  
v االتساق الداخلي 

 لالختبار تم تطبيقه على عينة اسـتطالعية ) االتساق الداخلي(لتحقق من الصدق الداخلي   ول
ل فقـرة فـي االختبـار       طالبة، وتم حساب معامل ارتباط ك     ) 44(من مجتمع الدراسة بلغ حجمها      

  :بالمجموع الكلي لدرجة االختبار، حسب الجدول التالي
  )5(جدول 

  )44=ن (التفكير فوق المعرفيدرجة الكلية في اختبار مهارات يوضح معامالت االرتباط بين كل فقرة وال
  الداللة  معامل االرتباط  رقم الفقرة

  0.01دالة عند   0.832  1
  0.01دالة عند   0.892  2
  0.01دالة عند   0.888  3
   0.01دالة عند   0.787  4
  0.01دالة عند   0.799  5
  0.01دالة عند   0.688  6
  0.01دالة عند   0.578  7
  0.01دالة عند   0.821  8
  0.01دالة عند   0.697  9
  0.01دالة عند   0.671  10

  0.257) = 0.05(ومستوى داللة ) 42(ر الجدولية عند درجة حرية 
  0.358) = 0.01(ومستوى داللة ) 42(ر الجدولية عند درجة حرية 

 وهذا  ،)0.01(يتضح من الجدول السابق أن جميع فقرات االختبار دالة عند مستوى داللة             
 من االتساق الداخلي، مما يطمئن الباحثة إلى تطبيقه علـى           مرتفعةيؤكد أن االختبار يتمتع بدرجة      

  .عينة الدراسة
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  ثبات االختبار: ثانياً
  : التالية في إيجاد معامل ثبات االختبار، وهيةقيوللتحقق من ثبات االختبار، فقد تم استخدام الطر

  
v طريقة التجزئة النصفية 

دام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النـصفية،           تم استخ 
حيث احتسبت كل من درجات األسئلة ذات األرقام الفرديـة، ودرجـات األسـئلة ذات األرقـام                 

، ثم جرى تعديل الطـول باسـتخدام        الزوجية، وتم بعد ذلك حساب معامل االرتباط بين النصفين          
صبح معامل  ، وأ )0.868( التجزئة النصفية قبل التعديل      امل الثبات بطريقة  معادلة براون، فكان مع   

  .)0.877(الثبات بعد التعديل 
جيدة  نسبة   وهي) 0.877-0.868(ل ثبات قوي لالختبار بين    يتضح مما سبق وجود معام    

 ألغراض البحث الحالي، لذا فإن االختبار تمتع بدرجة ثبات عالية، ربما حسب علم الباحثـة                جداً
ـ  ونه تم تطبيقه على عينة استطالعية تمثل صف داسي بأكمله، فه          أل ال شـك مجموعـة غيـر       ب

  .متجانسة، لذا فإن درجة الثبات المحسوبة تكون عالية
  
  

  البرنامج المحوسب
وقد قامت الباحثة بعدد من الخطوات لتحديد اإلطار العام للبرنامج المحوسب تمثلت هـذه                

  :الخطوات في اإلطالع على
 . والدراسات السابقةالبحوث •

 .اإلتجاهات الحديثة في تدريس مادة تكنولوجيا المعلومات •

 .خصائص المتعلمين في المرحلة الثانوية •

 .خصائص التعليم الذاتي •

 .خصائص بناء البرامج التعليمية المحوسبة •

 .فوائد استخدام نظرية جانبي الدماغ في التعليم •

  
   مرحلة التخطيط لبناء البرمجية 

 .منطلقات الفكرية الستخدام البرامج المحوسبةتحديد ال .1

 ).العامة والخاصة(تحديد أهداف البرنامج  .2

 .تحديد محتوى البرنامج .3
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 .تحديد اسلوب استخدام البرنامج .4

 .تحديد األنشطة المتضمنة في البرنامج .5

 .تحديد أساليب التقويم المستخدمة في البرنامج .6

  
  المنطلقات الفكرية 

 .م ذاتيالتعلم بالحاسوب هو تعل •

 . لدى الطالب التفكير فوق المعرفيأهمية تنمية مهارات  •

 .توظيف المستحدثات التكنولوجية في عملية التدريس أصبح ضرورة •

 .استخدام البرنامج ألساليب متنوعة •

 .تنوع جوانب العرض والتقويم •

  
  األهداف العامة للبرنامج

 .توضيح أنواع أنظمة العد •

 .المختلفةنظمة العددية تحويل األعداد الصحيحة بين األ •

 . المختلفة األنظمة العدديةبينتحويل الكسور  •

 .جمع وطرح األعداد الثنائية •

 . في الحاسوبتمثيل البياناتالتعرف على طرق  •

 .التعرف على استخدام الترميز في الحاسوب •

 .توضيح أنواع الذاكرة المستخدمة في الحاسوب  •

  
  األهداف الخاصة للبرنامج

  :روس التي يشتمل عليها المحتوى وهي كالتاليالداف سلوكية خاصة لكل درس من تم تحديد أهد
  أنظمة العد: أوالً 
  .ي السادس عشرنظامطريقة العد في ال تشرح •

 تحول العدد الصحيح في النظام السادس عشري الى النظام العشري •

 .تحول العدد الصحيح في النظام العشري إلى النظام السادس عشري •

 .دد الصحيح في النظام السادس عشري إلى النظام الثنائي تحول الع •

 . تحول العدد الصحيح في النظام الثنائي إلى النظام السادس عشري •
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 .تحويل الكسور بين األنظمة العددية: ثانياً 

 . تحول الكسر العشري إلى مكافئه الثنائي •

 .تحول الكسر الثنائي إلى عشري  •

 .س عشري تحول الكسر الثنائي إلى الساد •

 .تحول الكسر السادس عشري إلى الثنائي  •

  .تحول األعداد الكسرية  •
 .جمع األعداد الثنائية ت •

 .طرح األعداد الثنائية ت •

 تمثيل البيانات في الحاسوب: ثالثاً 

 . توضح تمثيل األعداد الصحيحة بدون اشارة في الحاسوب •

  .لقيمة واشارة ل األعداد الصحيحة ذات اإلشارة في الحاسوب بطريقة اإلثتم •
  .ل األعداد الصحيحة ذات اإلشارة بطريقة المتممة الثانية ثتم •
  .ل األعداد الحقيقيةثتم •
  . في الحاسوب الترميزتفسر أسباب استخدام •

 .الذاكرة: رابعاً 

 .  طرق الوصول ألنواع مختلفة من الذاكرة تعدد •

  .تذكر أنواع الذاكرة الرئيسية   •
  . ة  تذكر أنواع الذاكرة الثانوي •
  .توضح الترتيب الهرمي للذاكرة  •
  .إلخراج وا أجهزة اإلدخال تبين •
  . انواع النواقل داخل الحاسوب تعدد •
 . نظم التشغيل في الحاسوب تذكر •

  
  محتوى البرنامج

قامت الباحثة بإعادة صياغة وتنظيم محتوى الوحدة الثانية مـن كتـاب تكنولوجيـا                
 نظريـة جـانبي الـدماغ باسـتخدام     في ضوء) وبمبادئ الحاس(المعلومات للصف الحادي عشر   

  .الحاسوب، ويتضمن البرنامج كافة الخبرات واألنشطة التي تتعلق بالجانبين النظري والعملي
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  استراتيجيات التدريس المستخدمة في البرنامج
  

 إستراتيجية التدريس المستخدمة جانب الدماغ

 .استراتيجية الشرح المرئي أو البصري األيمن 

 .استراتيجية الشرح اللفظي أو اللغوي أليسرا

  
  اسلوب استخدام البرنامج

بمعني أنه يوفر التعلم الفـردي      ( لمعلموا يمكن أن يستخدم البرنامج من قبل الطالب أ         
، وكل طالب يتعلم حسب قدرته ، وبإمكان الطالب االنتقال بين شاشات البرنامج حسب              )والجماعي

  .ن يبدأ من حيث انتهى في المرة السابقةسرعته الخاصة بحيث يستطيع أ
  

  أساليب التقويم المستخدمة في البرنامج
 التقويم القبلي •

تسبق عرض الدرس لقياس مدى     ) اختيار من متعدد  (وهو عبارة عن مجموعة أسئلة        
  .معرفة الطالب السابقة عن الدرس الذي سيتم عرضه

  
 التقويم البنائي •

التفكيـر فـوق    على التفكير واستخدام مهارات     وهو عبارة عن أسئلة تشجع الطالب         
 في تنظيم أجوبته ويطلب من الطالب إجابتهـا وتقـديمها للمعلـم ومناقـشتها مـع                 المعرفي
وهذه األسئلة توضح نقاط الضعف لدى الطالب في أثناء دراسته للدرس وتتيح للمعلـم             .زمالئه

  .معالجتها بمجرد ظهورها
  
 التقويم الختامي  •

يوجد في نهاية كل درس، يحوي عدداً مـن األسـئلة           الذي  ختبار  وهو عبارة عن اال     
 لديـه بعـد   التفكير فوق المعرفـي التي تقيس تحصيل الطالب كما تقيس مستوى نمو مهارات  

  .دراسته للدرس
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  .اجراءات تدريس البرنامج
  :تم تدريس البرنامج لطالبات المجموعة التجريبية وفقاً للخطوات التالية 

 .عامة عن موضوع الدراسة للطالبات تم عرض فكرة  .1

تم توزيع الطالبات على أجهزة مختبر الحاسوب في المدرسة، وأيضاً تم توزيع نسخة من               .2
البرنامج على كل طالبة من طالبات المجموعة التجريبية كي تعود إليها في الوقت الـذي               

 .ترغب به

في اإلسـبوع لدراسـة     تم تدريس البرنامج لطالبات المجموعة التجريبية بمعدل حصتين          .3
 .المحتوى التعليمي داخل المدرسة

تم تدريس الطالبات في المجموعة الضابطة وفقاً للطريقة التقليدية وذلك بمعدل حـصتين              .4
 .في اإلسبوع

 .طبق االختبار البعدي على العينة .5

  
  مة في تنفيذ الدراسة في البرنامجالوسائل المستخد

• CD : يوجد عليه البرنامج المحوسب. 

لعرض المادة بشكل منتظم داخل معمل الحاسوب لمساعدة : LCD ز عرض جها •
الطالبات في مواجهة العقبات التي قد تواجههن في دراسة المحتـوى باسـتخدام             

 .البرنامج المحوسب

 .الستخدامها في عرض البرنامج ودراسته: أجهزة الحاسوب  •

  
  تقويم البرنامج المحوسب

  :كما يليتم تقويم البرمجية بإسلوبين وهما 
من خالل عرضها على مجموعة المحكمين الختبار مدى مالئمة المادة التعليمية لألهداف              •

 .وطريقة العرض

التقويم القبلي والبعدي من خالل تطبيق االختبار الذي يدل على مـدى فعاليـة البرنـامج               •
 .التفكير فوق المعرفيالمحوسب في تنمية مهارات 

  
  مبررات استخدام البرنامج

ن البرنامج حالً للمشكالت التي قد يواجهها المعلم في تدريسه للمادة مثـل مراعـاة       قد يكو  •
 .الفروق الفردية بين الطالب وازدحام الصفوف وقلة الوقت

 .قد يساهم البرنامج في تحقيق مبدأ التفاعل بين المتعلم والحاسوب •
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متعلمين على إعمـال    يساعد البرنامج في اإلرتقاء بنوع العملية التعليمية وذلك بمساعدة ال          •
 .عقولهم وفكرهم في أثناء التعلم

نهاج تكنولوجيا المعلومات بشكل خاص إلى إثراء في تنميـة          ومحاجة المناهج بشكل عام      •
  .التفكير فوق المعرفيمهارات 

  
  كافؤ بين العينتين الت

ـ              .1 ي قامت الباحثة بتطبيق االختبار على العينة التجريبية والعينة الضابطة قبل الـشروع ف
 .تطبيق البحث التجريبي

 
لحساب الفروق بين مجموعتين مستقلتين وغير      ) T-Test(قامت الباحثة باستخدام اختبار      .2

تظهر النتائج  ومرتبطتين، وذلك للتعرف على مدى تكافؤ العينتين في االختبار التحصيلي           
 :كما هي موضحة في الجدول التالي

 )8(جدول 

  وق بين المجموعتين في االختبار القبليلحساب الفر) T- Test(نتيجة اختبار 

  المتوسط  ن  المجموعة
االنحراف 
  المعياري

  الداللة  قيمة ت

  2.42  3.97  40  الضابطة
  1.64  2.08  4.70  40  التجريبية

دالة غير 
  احصائياً 

  2.66) =  0.01(عند مستوى داللة ) 78(ت الجدولية عند درجة حرية 
  2.00) =  0.05( مستوى داللة عند) 78(ت الجدولية عند درجة حرية 

  
) ت(المحـسوبة أقـل مـن    ) ت(أي أن  ،  2.64) = ت(نالحظ من الجدول أن قيمـة       

وهذا يؤيد عدم وجود فروق بين متوسط درجات المجموعـة          ) 0.01(الجدولية عند مستوى داللة     
مما يـدل علـى تكـافؤ المجمـوعتين، وتكـافؤ      التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة    

جموعتين كان شيء متوقع حيث أن المجموعتين لم تدرسا بعـد وحـدة مبـادئ الحاسـوب ،                  الم
  . ومتساوية تقريبا بين المجموعتين وبالتالي المعلومات السابقة لديهن ستكون قليلة جداً
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  خطوات تنفيذ الدراسة
  :اشتملت الدراسة الحالية على الخطوات التالية

لق بموضوع الدراسة الحالية، وذلك من أجل التعـرف         اإلطالع على األدب التربوي المتع     .1
 لـديهم،   التفكير فـوق المعرفـي    على الصعوبات التي يواجهها الطلبة في تنمية مهارات         

واالطالع على الدراسات التي تناولت استخدام نظرية جانبي الدماغ في التعلم، كمـا تـم               
 .اإلطالع على الدراسات التي اهتمت ببناء البرامج المحوسبة 

الوحدة (تحديد الوحدة الدراسية التي سيتم بناء البرنامج عليها وهي وحدة مبادئ الحاسوب              .2
 ).الثانية من كتاب تكنولوجيا المعلومات للصف الحادي عشر

  .التفكير فوق المعرفياعداد قائمة بمهارات  .3

 .بناء البرنامج المحوسب المقترح وإعداده .4

العية من أجل التحقق مـن فعاليـة البرنـامج    تطبيق البرنامج المحوسب على عينة استط      .5
 .واجراء التعديالت عليه

  .التفكير فوق المعرفيإعداد اختبار مهارات  .6

جـة الـسهولة   درتطبيق االختبار على عينة صغيرة لتحديـد زمـن االختبـار وإيجـاد            .7
 .ز، والتحقق من صدق االختبار وثباتهيوالصعوبة، ومعامل التمي

 .من خالل أدوات الدراسةجمع البيانات والمعلومات  .8

 .لمختلفة احصائيةالقيام بالمعالجات اإل .9

 .تبويب النتائج وتفسيرها ومناقشتها .10

 .وضع المقترحات والتوصيات في ضوء النتائج .11
 

  المعالجات اإلحصائية
 تهدف األساليب اإلحصائية المختلفة التي استخدمتها الباحثة للتحقق من صحة فـروض الدراسـة        

  :وهي كاآلتي
 . رارات والنسب المئويةالتك .1

 .اختبار ت لعينتين مستقلتين .2

 .اختبار مان ويتني .3

 .معامل تربيع إيتا لحساب أثر البرنامج .4
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  الخامسلفصل ا

  
  النتائج والتوصيات

  
ý  ول وتفسيرهاألنتائج السؤال 
 
ý نتائج السؤال الثاني وتفسيره 

 
ý نتائج السؤال الثالث وتفسيره 

 
ý نتائج السؤال الرابع وتفسيره 

 
ý نتائج السؤال الخامس وتفسيره 

 
ý  توصيات الدراسة 

 
ý مقترحات الدراسة 
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  الفصل الخامس 
  النتائج والتوصيات 

      
تحاول الباحثة في هذا الفصل اإلجابة عن أسئلة الدراسة، واختبار فرضياتها، وعـرض             

وء هذه النتـائج،    النتائج، ومن ثم تفسيرها في ضوء اجراءات الدراسة، ثم تقديم التوصيات في ض            
  .وبعض المقترحات للمعنين بالدراسة

  
  نتائج الدراسة وتفسيرها: أوالً

 :إجابة السؤال األول، والذي ينص على .1

 الواجب تنميتها لدى طالبات الصف الحادي عـشر بمـادة   التفكير فوق المعرفي ما مهارات   
  تكنولوجيا المعلومات ؟

 وفقاً للخطوات   التفكير فوق المعرفي  ء قائمة بمهارات    ولإلجابة على هذا السؤال قامت الباحثة ببنا      
  .من مالحق الدراسة) 3( هذه الدراسة وكذلك الملحق رقم الموضحة في الفصل الرابع من فصول

  
 :إجابة السؤال الثاني، والذي ينص على .2

التفكير فوق  ما البرنامج المحوسب في ضوء نظرية جانبي الدماغ المقترح  لتنمية مهارات             
  لدى طالبات الصف الحادي عشر في مادة تكنولوجيا المعلومات بمحافظات غزة ؟فيالمعر

ولإلجابة على هذا السؤال قامت الباحثة ببناء برنامج محوسب في ضوء نظرية جـانبي الـدماغ                
مـن  ) 6(وفقاً للخطوات الموضحة في الفصل الرابع من فصول هذه الدراسة وكذلك ملحق رقـم            

  .مالحق الدراسة
  
 : السؤال الثالث، والذي ينص علىإجابة .3

توسـط  وم هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبيـة           
نولوجيـا   بمـادة تك التفكيـر فـوق المعرفـي    في اختبار مهارات   درجات المجموعة الضابطة    

 ؟  تعزى إلى البرنامجللصف الحادي عشرالمعلومات 

  :ة التاليةوقد انبثقت عنه الفرضية الصفري
بـين متوسـط درجـات     ) α ≥0.05(عند مـستوى   توجد فروق ذات داللة احصائية ال  

التفكيـر فـوق     في اختبار مهـارات      توسط درجات المجموعة الضابطة     وم المجموعة التجريبية 
  .  تعزى للبرنامجللصف الحادي عشرنولوجيا المعلومات  بمادة تكالمعرفي
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حثة بحساب المتوسطات والتكرارات والنسب المئويـة       ولإلجابة عن هذا السؤال قامت البا     
للوقـوف  ) ت(لفقرات االختبار وتحليل نتائج التطبيق البعدي لالختبار ومن ثم استخدمت اختبـار           

ما هو موضح   بين أداء المجموعتين على االختبار البعدي وكانت النتائج ك        على الفروق اإلحصائية    
  :في الجدول التالي 

  
  )9(الجدول 

  للمقارنة بين متوسط اكتساب الطالبات لمهارات التفكير فوق المعرفي) ت(ختبار نتائج ا
االنحراف   المتوسط  ن  المجموعة

  المعياري
  الداللة  قيمة ت

  7.31  24.95  40  الضابطة
  7.02  35.83  40  التجريبية

  0.01دالة عند   6.78

  .2.66) =0.01(ومستوى داللة ) 78(ت جدولية عند درجة حرية 
  .2.00) =0.05(ومستوى داللة ) 78(ية عند درجة حرية ت جدول

  
الجدولية عند درجة   ) ت(المحسوبة أكبر من قيمة     ) ت(يتضح من الجدول السابق أن قيمة       

: وعليه يتم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل والذي يـنص علـى أنـه       ) .78(حرية  
 متوسـط درجـات المجموعـة    بـين  ) α =0.01(عند مستوى    توجد فروق ذات داللة احصائية    

 بمـادة   التفكير فوق المعرفي   في اختبار مهارات     توسط درجات المجموعة الضابطة     وم التجريبية
  :، وترى الباحثة أن هذا يعود إلى  تعزى للبرنامجللصف الحادي عشرنولوجيا المعلومات تك

البات علـى   استخدام نظرية جانبي الدماغ وتوظيفها في البرنامج المحوسب مما ساعد الط           •
  ألنه قلل الفروق الفردية بين الطالبـات        بشكل أكبر  التفكير فوق المعرفي  اإللمام بمهارات   

  . التفكير فوق المعرفيوهذا بالتالي أثر بشكل واضح على أدائهن في اختبار مهارات 

وتوفر مختبر الحاسوب، كانـا لهمـا    ) LCD, Computers(استخدام الوسائل الحديثة  •
 . لدى الطالباتالتفكير فوق المعرفيي تنمية مهارات كبير األثر ف

قيام الباحثة بصياغة محتوى الدروس بطريقة بشكل متدرج على أساس تنميـة مهـارات               •
 . من البسيط إلى المعقدالتفكير فوق المعرفي

التطبيق العملي لكل درس أدى إلى زيادة التفاعل بين الطالبة ومحتوى البرنامج ممـا أدى          •
 .التفكير فوق المعرفي زيادة اهتمامها بمهارات بالتالي إلى
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 بطريقة  التفكير فوق المعرفي  التنوع في أساليب تقويم الطالبات أدى إلى اكتساب مهارات           •
 .ايجابية أكثر

العلوان والغزو،  (،  )2008الحارثي،  (مع دراسة كل من      في بعض جوانبها     وتتفق هذه النتيجة  
  ).2002السيد، (، )2005محسن،(، )2007السيد،(، )2007

  
 :إجابة السؤال الرابع، وينص على .4

 التحصيل في المجموعـة  اتهل توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات مرتفع         
 التحصيل في المجموعة الضابطة فـي اختبـار مهـارات           اتتوسط درجات مرتفع  ومالتجريبية  

  تعزى للبرنامج ؟التفكير فوق المعرفي

  : الصفرية التاليةوقد انبثقت عنه الفرضية
بـين متوسـط درجـات     ) α ≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مـستوى    

 التحصيل في المجموعـة     اتتوسط درجات مرتفع  وم التحصيل في المجموعة التجريبية      اتمرتفع
  . تعزى للبرنامجالتفكير فوق المعرفيالضابطة في اختبار مهارات 

   
لباحثة بحساب المتوسطات والتكرارات والنسب المئويـة       ولإلجابة عن هذا السؤال قامت ا     

لفقرات االختبار وتحليل نتائج التطبيق البعدي لالختبار للطالبات مرتفعات التحـصيل ومـن ثـم               
  استخدمت اختبار مان ويتني للوقوف على الفروق اإلحصائية كما هو موضح في الجدول التالي

  
  )10(الجدول 

 رنة بين متوسط اكتساب الطالبات لمهارات التفكير فوق المعرفي للمقامان وتنينتائج اختبار 
  لدى مرتفعات التحصيل

  الداللة  )ز ( قيمة   )يو ( قيمة   متوسط الرتب  العدد  المجموعة
  14.70  10  التجريبية
  6.30  10  الضابطة

  دالة احصائياً  3.213  8.00

  .23) = 0.05( عند مستوى داللة   ويو الجدولية 16) = 0.01(يو الجدولية عند مستوى داللة 
 ) يـو (  مـن قيمـة      صغرأ 8.00 =المحسوبة  ) يو(يالحظ من الجدول السابق أن قيمة         

وعليه يتم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل والذي         ).23.00( الجدولية والتي قيمتها    
ط درجـات   بين متوس  ) α =0.01(توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى         :ينص على أنه  

 التحصيل في المجموعـة     اتتوسط درجات مرتفع  وم التحصيل في المجموعة التجريبية      اتمرتفع
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 تعزى للبرنامج، وترى الباحثة أن هذه النتيجة        التفكير فوق المعرفي  الضابطة في اختبار مهارات     
  :تعود لألسباب التالية

الطالبـة ومحتـوى    التطبيق العملي لكل درس في الوحدة أدى إلى زيادة التفاعـل بـين               •
 . لديهاالتفكير فوق المعرفيالبرنامج مما أدى إلى تنمية مهارات 

 بطريقة  التفكير فوق المعرفي  التنوع في أساليب تقويم الطالبات أدى إلى اكتساب مهارات           •
 .ايجابية أكثر

 باألنشطة المختلفة التـي احتواهـا       التفكير فوق المعرفي  لفت نظر الطالبات إلى مهارات       •
أدى إلـى زيـادة وعـي       والتي اعتمدت على نظرية جانبي الدماغ في عرضها         مج  البرنا

 .الطالبات بمحتوى البرنامج وبالتالي قدرتهن على حل االختبار بشكل أفضل

  
 :إجابة السؤال الخامس، وينص على .5

 التحصيل في المجموعة    نخفضاتهل توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات م         
 التحصيل في المجموعة الضابطة في اختبـار مهـارات          نخفضاتط درجات م  توسومالتجريبية  

   تعزى للبرنامج ؟التفكير فوق المعرفي
 

  :وقد انبثقت عنه الفرضية الصفرية التالية
بـين متوسـط درجـات     ) α ≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مـستوى    

 التحـصيل فـي     نخفـضات  م توسـط درجـات   وم التحصيل في المجموعة التجريبية      نخفضاتم
  . تعزى للبرنامجالتفكير فوق المعرفيالمجموعة الضابطة في اختبار مهارات 

 
ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بحساب المتوسطات والتكرارات والنسب المئويـة            
لفقرات االختبار وتحليل نتائج التطبيق البعدي لالختبار للطالبات منخفضات التحصيل ومـن ثـم              

  :خدمت اختبار مان ويتني للوقوف على الفروق اإلحصائية كما هو موضح في الجدول التالياست
  )11(الجدول 

  للمقارنة بين متوسط اكتساب الطالبات لمهارات التفكير فوق المعرفيمان ويتنينتائج اختبار 
  لدى منخفضات التحصيل

  الداللة  )ز ( قيمة   )يو ( قيمة   متوسط الرتب  العدد  المجموعة
  15.10  10  التجريبية
  5.90  10  الضابطة

  دالة احصائياً  3.667  4.00

  .23) = 0.05(   ويو الجدولية عند مستوى داللة 16) = 0.01(يو الجدولية عند مستوى داللة 
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 ) يـو (  مـن قيمـة      صـغر  أ 4.00=سوبة   المح )يو(يالحظ من الجدول السابق أن قيمة         
ليه يتم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل والذي         وع،  )23.00( الجدولية والتي قيمتها    

بين متوسط درجـات     ) α =0.01(توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى         :ينص على أنه  
 التحـصيل فـي     نخفـضات توسـط درجـات م    وم التحصيل في المجموعة التجريبية      نخفضاتم

وترى الباحثـة أن     ، للبرنامج  تعزى التفكير فوق المعرفي  المجموعة الضابطة في اختبار مهارات      
  :إلىهذه النتيجة تعود 

 فـي   التفكير فوق المعرفي  زيادة تشويق منخفضات التحصيل ولفت انتباههن إلى مهارات          •
البرنامج أدى بهن إلى استخدامها بشكل أكبر ولكن ليس بشكل فعال كما فـي الطالبـات                

 .مرتفعات التحصيل 
 

  حجم تأثير البرنامج المحوسب
م حجم الداللة اإلحصائية للنتائج يعبر عن مدى الثقة التي نوليها لنتـائج الفـروق      إن مفهو   

بينما يركز مفهوم حجم التأثير على      . لعالقات بصرف النظر عن حجم الفرق، أو حجم االرتباط        واأ
: 1997،منـصور  (الفرق، حجم االرتباط، بصرف النظر عن مدى الثقة التي نضعها في النتـائج            

75(.  
ـ           أثرجم  ولحساب ح    ارات  البرنامج المحوسب في ضوء نظرية جانبي الدماغ في تنمية مه

 (η2)إيتـا   المجموعة التجريبية قامت الباحثة بحـساب مربـع   اتب بين طال  التفكير فوق المعرفي  
  :باستخدام المعادلة التالية

    
                         η2 =  
 
 

لكلي في المتغير التابع الذي يمكن أن يرجـع إلـى       مربع إيتا، يعبر عن نسبة التباين ا       (η2)حيث  
هي درجات الحرية، وعن طريق مربع إيتا يمكننـا         ) df(،  ) ت(مربع قيمة   ) t²(المتغير المستقل،   

  ) .d(إيجاد حجم التأثير الذي نعبر عنه بالرمز 
  

  : ويمكننا إيجاد حجم تأثير البرنامج بالمعادلة التالية
   
   d =  
 
 

  

t² 
 
     t² + df 
 

2 η2  

η2+1  
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  )12(جدول
  جدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم التأثيرال

  حجم التأثير
  األداة المستخدمة

  كبير  متوسط  صغير
d 0.2  0.5  0.8  

η2  0.01  0.06  0.14  
 )2000عفانة، (

  
لجدول التالي يوضح   المعادالت السابقة ، وكان وا    وقد قامت الباحثة بحساب حجم التأثير باستخدام        

  :النتائج
  )13(جدول
  )40=ن (حجم التأثير

المتغير 
  المستقل

  حجم التأثير  )d(قيمة   )η2(قيمة   )ت(قيمة   المتغير التابع

البرنامج 
المحوسب في 
ضوء نظرية 
  جانبي الدماغ

تنمية مهارات 
التفكير فوق 

  المعرفي
  كبير  1.04  0.371  6.78

  
 يتضح أن حجم تأثير البرنامج المحوسب فـي ضـوء           ومن اإلطالع على الجدول السابق      

 لدى عينة البحث كبير، حيث أثبتت       التفكير فوق المعرفي  نظرية جانبي الدماغ على تنمية مهارات       
 البعدي بين المجموعتين الضابطة     التفكير فوق المعرفي  التجارب الخاصة بتطبيق اختبار مهارات      

  :لباحثة ذلك إلىوالصالح المجموعة التجريبية، وتعزوالتجريبية بوجود فروق ذات داللة احصائية 
استخدام البرنامج المحوسب في ضوء نظرية جانبي الدماغ، فذلك قد سـاعد الطالبـات               •

على اعطائهن حيز من الحرية سمح لهن باستثمار قدراتهن العقلية في وضـع وتنظـيم               
 .تحقق أهدافهنوإدارة أهدافهن بشكل جيد، ومن ثم تقييم أدائهن، والتأكد من مدى 

 كما أن البرنامج يقوم بعرض المادة التعليمية للطالبات بشكل متدرج ومتسلسل وبـسيط              •
وبطريقة توجه الطالبة فيها إلى تحفيز تفكيرها، وألن البرنامج المحوسـب خـرج عـن       

 .الروتين والنمطية عند الطالبات مما حفز الطالبات إلى االنتباه إلى الدرس
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 لدى الطالبة واثارة انتباه     التفكير فوق المعرفي  ج على تنمية مهارات     والتركيز في البرنام   •
الطالبة إلى هذا الموضوع أدى إلى توعية الطالبة بهذه المهارات وحرصها على تطبيـق              
هذه المهارات واالعتماد على نفسها في التغلب على المصاعب التي تواجهها فـي تنفيـذ       

 .هذه المهارات بشكل عام

خالـد،  ( ، ودراسـة  )2005كـشكو،   (، ودراسة )2006مهدي،  (يجة مع دراسة  وتتفق هذه النت  
  ).1998عبدالمجيد،(، ودراسة )2002

 
  تعقيب الباحثة على نتائج الدراسة 

ترى الباحثة أنه بالرغم من النتائج التي أسفرت عنها الدراسة بوجود فـروق ذات داللـة               
ي وبين متوسط درجات الطالبـات فـي        احصائية بين متوسط درجات الطالبات في االختبار القبل       

االختبار البعدي في المجموعة التجريبية إال أن هذه النتائج كانت بشكل أضعف لـدى الطالبـات                
منخفضات التحصيل، إال أن توظيف البرامج المحوسبة بشكل عام يدلل على تحقيق بعض أهدافها              

ق المناخ الـصفي المالئـم لهـن        ونجاحها في إثارة فضول ودافعية هذه الفئة من الطالبات وتحقي         
 وزيادة تشويق منخفضات التحـصيل ولفـت   ، الخاصة بهن التفكير فوق المعرفي  لتطوير مهارات   

 في البرنامج أدى بهن إلى استخدامها بشكل أكبر ولكن          التفكير فوق المعرفي  انتباههن إلى مهارات    
ع في أساليب تقويم الطالبـات      ليس بشكل فعال كما في الطالبات مرتفعات التحصيل، كما أن التنو          

 بطريقة ايجابية أكثر، واستخدام الوسائل الحديثـة        التفكير فوق المعرفي  أدى إلى اكتساب مهارات     
)LCD, Computers (  التفكيـر  وتوفر مختبر الحاسوب كانا لهما كبير األثر في تنمية مهارات

انبي الـدماغ فـي البرنـامج       كما ترى الباحثة أن توظيف نظرية ج       لدى الطالبات،    فوق المعرفي 
المحوسب ساهم بشكل مؤثر في مساعدة الطالبات على التركيز على محتوى البرنامج، كما ساهم              

  .أيضاً في تخفيف أثر الفروق الفردية في سرعة تعلم الطالبات لمحتوى البرنامج بشكل عام 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 80

  التوصيات
ود الدراسة فإن أهم مـا توصـي بـه      في ضوء ما توصلت إلية الدراسة من نتائج وفي ضوء حد          

  :الباحثة ما يلي
العمل على توفير مختبرات حاسوب مجهزة وتفعيل استخدامها في تدريس المـواد الدراسـية               .1

 .وخاصة تلك المواد التي تستثير مهارات التفكير العليا لدى الطلبة 

ب، وواقـع   تصميم برامج محوسبة لتنمية مهارات التفكير بشكل عام في ضوء حاجات الطال            .2
 .المجتمع ومتطلباته وتحديات العصر

 .تدريب الطالبات على مهارات التفكير العليا بشكل عام النها تساعد على تنظيم حياتهن .3

االهتمام بالطلبة المرتفعي التحصيل ومساعدتهم من خالل توظيف البرامج المحوسبة المثيـرة             .4
 .لإلبداع والتفكير

 والعمل على اكسابهم مهارات التفكير العليا بشكل عـام          االهتمام بالطلبة المنخفضي التحصيل    .5
 .ووضع الخطط الخاصة بتطوير أداء هذه الفئة

  
 

  المقترحات
 :امتداداً للبحث الحالي تقترح الباحثة بعض الدراسات المستقبلية اآلتية

دراسة أثر توظيف البرامج المحوسبة في ضوء النظريات التعليمية المختلفة وخاصة الحديثـة              .1
 .ها كنظرية جانبي الدماغمن

محوسـبة فـي مختلـف المـواد      ستخدام البـرامج ال   وادراسة اتجاهات المعلمين والطالب نح     .2
 .الدراسية

التفكيـر فـوق   ارات تقويم مستويات امتالك الطالب في المراحل التعليمية المختلفة لمه دراسة   .3
 .المعرفي

محوسبة فـي مختلـف المجـاالت       تأهيل واعداد المعلمين إلنتاج واستخدام البرامج ال      دراسة   .4
 .التعليمية

 . لدى الطلبةالتفكير فوق المعرفيدراسة اتجاه المعلمين نحو تنمية مهارات  .5

 . مختبرات الحاسوب في المراحل التعليمية المختلفة على تنمية مهارات التفكيرأثردراسة  .6

  .دراسة أثر توظيف البرامج في المواد األدبية  .7
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  لمراجعا
  . العربيةالمراجع: أوالً
ý القرآن الكريم  

حوث، الطبعة األولـى، مكتبـة   الرياضيات التربوية دراسات وب   ):1996(أبو عميرة، محبات   .1
 .مصر/الدار العربية للكتاب، القاهرة

فعالية برنامج محوسب تعليمي في تنمية التنور البحثي بكافـة     ): 2006(أبوجحجوح، عبداهللا  .2
، رسالة ماجستير غير منـشورة، الجامعـة        التربيةأبعاده لدى طلبة التخصصات العلمية بكلية       

 .فلسطين/اإلسالمية ، غزة

مناهج البحث وطرق التحليل اإلحصائي في العلـوم        ): 1991(أبوحطب، فؤاد وصادق، آمال    .3
 .لمصرية، القاهرةوا، الطبعة األولى، مكتبة األنجلالنفسية والتربوية واإلجتماعية

 الوظيفية بين نصفي المخ في معالجة المعلومات        دراسة الفروق ) : 2000(أبوشعيشع، السيد  .4
إلجتماعية ، جامعة اإلمارات العربيـة المتحـدة ،         وا ، مجلة العلوم اإلنسانية      المعروضة بصرياً 

  . ، العين307 ، ص 1 ، عدد 20مجلد 
مكتبـة الطالـب،   مقدمة في تصميم البحث التربوي، ): 2007(األغا، إحسان واألستاذ، محمد    .5

 .مية، غزةالجامعة اإلسال

برنامج محوسب باستخدام المدخل المنظومي لتنمية المفاهيم العلميـة         ): 2008(البابا، سالم  .6
، رسالة ماجستيرغير منـشورة، الجامعـة اإلسـالمية،         واالحتفاظ بها لدى طلبة الصف العاشر     

 .فلسطين/غزة

سـب فـي   معرفة أثر كل من التعلم التعاوني وبرنامج تعلمـي محو       ): 2005(البشايرة، رندة  .7
، مجلة العلوم التربويـة،     تحصيل طلبة الصف السابع األساسي في مادة العلوم بمحافظة العقبة         

 .13جامعة قطر، العدد

اتجاهات حديثة في استراتيجيات مـا وراء المعرفـة فـي تعلـيم             ): 2003(بهلول، ابراهيم  .8
 .، مجلة القراءة والمعرفة ، الجمعية المصرية للقراءة والمعرفةالقراءة

 .، دار الكتاب الجامعي، العين1، طتعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات): 1999(ان، فتحيجرو .9

 ،دار الكتاب الجـامعي، بيـروت،       مفاهيم وتطبيقات : تعليم التفكير ): 2002(جروان، فتحي  .10
 .لبنان

،  دار الكتـاب الجـامعي،       2، ط هارات التفكيـر  ومالعمليات الذهنية   ): 2005(جمل، محمد  .11
 .العين
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فعالية استخدام استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية مهارات        ) : 2008(سفرالحارثي، م  .12
، ) غيـر منـشورة  (، رسالة ماجستير ما وراء المعرفة في القراءة لدى طالب المرحلة الثانوية 

  .كلية التربية ، جامعة أم القرى ، الرياض
على )  على الكمبيوتر  القائمة( أثر الوسائط المتعددة في بيئة التعلم     ): 2001(حبيب، مجدي  .13

، المؤتمر العلمي السنوي الثامن، الجمعية المصرية لتكنولوجيـا       تنمية مهارات التفكير والتعلم   
 .التعليم، مصر

فاعلية استخدام إستراتيجيات ما وراء المعرفة لتنميـة الفهـم          ): 2002(حسام الدين، ليلى   .14
 ،  5 مجلة التربية العلميـة، مجلـد        ،القرائي في مادة العلوم لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي        

 .4عدد

 .، دار التربية الحديثة، األردنكيف تنجز بحثاً): 1989(حمدان، محمد .15

دار ، الممارسةوتنمية التفكير بين القول  تكنولوجيا التعليم من اجل): 2002(الحيلة، محمد .16
 .المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن

ة تعليمية بالكمبيوتر في تـدريس الهندسـة لتنميـة          استخدام برمجي ): 2002(خالد، زينب  .17
ستخدام الكمبيـوتر لـدى تالميـذ    واالتفكير االبتكاري والناقد والتحصيل وتكوين االتجاه نح   

 .، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عين شمس، مصرالصف األول االعدادي

حـسيني، الطبـق    ، ترجمة سعيد ال   مقدمة للبحث في التربية   ): 2004(دونالد آري وآخرون   .18
 .اإلداري، دار الكتاب الجامعي، اإلمارات العربية المتحدة

أثر برنامج لتنمية اإلدراك السمعي والبصري علـى االسـتعداد     ): 1991(الديساطي، شيماء  .19
 . ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة عين شمس، مصرللقراءة

شف عن أثـر التـدريس ببرنـامج تعليمـي     الك): 2002(رواشدة، ابراهيم والمومني، قيس  .20
، محوسب في االكتساب اآلني للمفاهيم الكيميائية ومدى االحتفاظ بها لدى طلبة الصف العاشر            

 .1380أ، ص 3، العدد 20األردن، المجلد /مجلة أبحاث اليرموك، جامعة اليرموك، إربد

المعرفـة  (معرفـي األسس البيولوجية والنفسية للنشاط العقلـي ال      ): 1998(الزيات، فتحي  .21
 .، دار النشر للجامعات،القاهرة)والذاكرة واإلبتكار

، عـالم   )رؤية تطبيقية في تنمية العقـول المفكـرة       ( تعليم التفكير ): 2003(زيتون، حسن  .22
 .الكتب، القاهرة

أثر استخدام استراتيجية التعلم القائم على االسـتبطان علـى          ): 2002(سعيد، أيمن حبيب   .23
، لمعرفة لدى طالب الصف األول الثانوي من خـالل مـادة الفيزيـاء           تنمية مهارات ما وراء ا    

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 83

المؤتمر العلمي السادس، التربية العلمية وثقافة المجتمع، الجمعية المـصرية للتربيـة العلميـة،              
 . يوليو31-28المجلد األول، اإلسماعيلية، 

للنـشر  ، األهليـة    1، ط الحاسوب في الـتعلم   ): 2002(سالمة، عبدالحافظ وأبو ريا، محمد     .24
 .األردن/والتوزيع، عمان

لتوزيـع ،   وا ، دار المسيرة للنشر      التعلم المستند إلى الدماغ    :)2004(السلطي ،ناديا سميح     .25
 .الطبعة األولى ، عمان ، األردن 

تنمية بعض مهارات ما وراء المعرفة لدى الطالب المعلمين بكليـة           ) : 2002(السيد، أحمد  .26
  . ،مصر57-13:  ، ص77رق التدريس ، العدد وطهج  ، دراسات في المناالتربية بسوهاج

فاعلية الوسائل الفائقة على التحصيل وإكـساب طـالب تكنولوجيـا    ): 2007(السيد، همت  .27
، رسالة ماجستير غير منـشورة، قـسم تكنولوجيـا    التعليم بعض مهارات التفكير فوق المعرفي 

 .ركلية التربية النوعية، جامعة عين شمس، مص التعليم والتربية،

عالقة مهارات ما وراء المعرفة بأهـداف       ) : 2004(لفرحاتي، الفرحاتي واالشربيني، هانم    .28
، دراسات في التعليم الجامعي ، العدد الـسابع ،          لفشل لدى طالب الجامعة   واسلوب عز وااإلنجاز  

  . ، مصر148-99ص 
ـ            ):1981(شلبي، أحمد  .29 اهج  وضع برنامج لتنمية مفاهيم التربية العلمية والبيئيـة فـي من

، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة عـين          المواد االجتماعية بالمرحلة اإلعدادية   
 .شمس، مصر

أثر استراتيجيات ما وراء المعرفة في تحصيل العلوم وتنمية مهارات  ): 2000(شهاب، منى  .30
مجلة التربية  ،  عمليات العلم التكاملية والتفكير االبتكاري لدى تالميذ الصف الثالث اإلعدادي         

 .3، العدد3العلمية، المجلد

لتفكير المعتمد على أفضلية اسـتخدام      واالعالقة بين أسلوب التعلم     ) :1998(الشيخ ، محمد   .31
 ، مجلة علم النفس ، الهيئة المصرية   لثنائيوا البصري المنفرد    –نصفي الدماغ والتآزر الحركي     

 . ، القاهرة52العامة للكتاب ، العدد 

إعداد برامج الكمبيوتر لألغراض التعليمية دراسة علـى الـدوال          ): 1997(صادق، عالء  .32
 .، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيعوالمعادالت الجبرية

، دار  1، رسـالة دكتـوراه، ط     أثر التربية الوقائية في اإلسالم    ): 2005(ضياء الدين، محمد   .33
 .األردن/الفرقان للنشر والتوزيع،عمان

 .، عمان، األردنلعقلي المعرفي وتطور التفكيرواالنم): 2006(الطيطي، محمد .34

" ب"الصورة الشكلية   ) المحوسب(اختبار تورانس للتفكير االبتكاري   ): 2005(العبادي، زين  .35
، المؤتمر العلمي الرابع لرعاية الموهوبين والمتفـوقين ، معـاً           النشاط الثاني، النشاط الثالث   
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تمـوز، عمـان، األردن، ص ص   18-16ر، لدعم الموهوبين والمبدعين في عالم سريع التغي    
203-223. 

فاعلية استخدام الكمبيوتر في التحصيل األكاديمي وتنمية القـدرات         ): 2001(عباس، هناء  .36
، كلية التربية، 2 ، العدد 3، مجلة التربية العلمية، المجلد التبادلية لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائيـة   

 .عين شمس

، عالم الكتب، الطبعة األولى،     لعلمي في تكنولوجيا التعليم   البحث ا ): 2005(عبدالحميد، محمد  .37
 .القاهرة

أثر استخدام الكمبيوتر في تدريس االحتماالت علـى التحـصيل          ): 1998(عبدالمجيد، أحمد  .38
بكليـة التربيـة   ) شـعبة الرياضـيات  (وتنمية التفكير االبتكاري لدى طالب الفرقة الثالثـة   

 .، سوهاج، جمهورية مصر العربية، رسالة ماجستير، كلية التربيةبسوهاج

فعالية استخدام بعض استراتيجيات مـا وراء المعرفـة فـي           ): 2005(عبدالوهاب، فاطمة  .39
ستخدامها لدى طـالب الـصف الثـاني        واتحصيل الفيزياء وتنمية التفكير التأملي واالتجاه نح      

ة التربية، جامعـة عـين   ، مجلة التربية العلمية، المجلد الثامن، العدد الرابع، كليالثانوي األزهري 
 .شمس،مصر

مكتبـة الفـالح للنـشر       ،لمنهاج المدرسـي  واالتفكير   :)2004(فانة ، عزو  وععبيد ،وليم    .40
  .، الطبعة األولى، الكويتلتوزيعوا

 ، الجمعيـة المـصرية للقـراءة        ما وراء المعرفة المفهوم والداللـة     ): 2000(عبيد، وليم  .41
 .والمعرفة، العدد األول

  .، عمان ، األردنالمدرسة وتعليم التفكير،دار الكتاب الجامعي: )1996(عدس، محمد  .42

القدرة على حل المشكالت ومهارات ما وراء       ) : 2003(العدل، عادل وعبدالوهاب، صالح    .43
، المجموعـة   ) التربية وعلم النفس  (ً ، مجلة كلية التربية      لمتفوقين عقليا واالمعرفة لدى العاديين    

 .247-171: ،ص27الثالثة ، العدد 

حجم التأثير واستخدامه في الكشف عن مصداقية النتائج في البحوث      ): 2000(عفانة، عزو  .44
  .3العدد التربوية والنفسية الفلسطينية، 

 .فلسطين/،مكتبة آفاق، غزة1، طأساليب تدريس الحاسوب):2005(عفانة، عزو وآخرون .45

، مكتبـة  1، طنبينالتدريس والتعلم بالدماغ ذي الجا): 2008(عفانة، عزو والجيش، يوسف    .46
 .فلسطين/آفاق، غزة

 ، آفاق للنـشر  الصفي بالذكاوات المتعددة  التدريس): 2007(نة، عزو والخزندار ، نائلة    عفا .47
 .لتوزيع، الطبعة الثانية ، غزة ، فلسطينوا
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 ،)أساليب تطويره -واقعه-أساسياته(المنهاج المدرسي ): 2004(عفانة، عزو واللولو، فتحية    .48
 .فلسطين/، غزة1ط

فاعلية برنامج مقترح قائم على المنحنى التكاملي لتنمية مهارات حل    ): 2000(نة، عزو عفا .49
، المؤتمر العلمـي الرابـع ، التربيـة         المسائل العلمية لدى طلبة الصف السابع األساسي بغزة       

 .العملية للجميع، الجمعية المصرية للتربية العملية، مصر

ن وعالقتهمـا بـاألداء علـى بعـض     وظائف النصفين الكـرويي ): 1983(عكاشة، محمود  .50
 .4، الجزء7، مجلة كلية التربية بالمنصورة، العدداختبارات الذكاء والتفكير

فعالية برنامج تدريبي أو ما وراء المعرفـة علـى          ): 2007(العلوان، أحمد والغزو، ختام      .51
ربيـة، جامعـة    ، مجلة العلوم التربوية ، كلية الت  تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طلبة الجامعة      

  .13قطر، العدد 

، مجلة دراسـات فـي      تكنولوجيا الحاسوب في العملية التعليمية     ):2001( عبداهللا العمري، .52
 .مصر/القاهرةثالث والسبعون ، التدريس ،العدد الق المناهج وطر

العمليات الرياضية الفاعلة في جانبي الدماغ عند طلبة الـصف   ) : 2007(الغوطي، عاطف  .53
  .، كلية التربية ، الجامعة اإلسالمية، غزة)غير منشورة (رسالة ماجستير ، التاسع بغزة

برنامج محوسب ودوره في تنمية مفاهيم التربية الوقائية في     ): 2008(الفرع، صالح الدين   .54
، رسـالة ماجـستيرغير منـشورة، الجامعـة         التكنولوجيا لدى طلبة الصف التاسع األساسـي      

 .فلسطين/اإلسالمية، غزة

أثر التعلم بواسطة الحاسوب في تنمية التفكيـر        ): 2000(راهيم وجوازيه، السيد  القاعود، اب  .55
، مجلـة الدراسـات   اإلبداعي لدى طالبات الصف العاشر األساسي فـي مبحـث الجغرافيـا         

 .195-177المستقبلية، العدد الثاني، ص ص 

 دار حنـين للنـشر      ، لتفكيـر واعلم النفس التربـوي     ): 2005(قطامي ، يوسف محمود      .56
 .لتوزيع ، الطبعة األولى ، عمان ، األردن وا

أثر برنامج تقني مقترح في ضوء اإلعجاز العلمـي علـى تنميـة             ): 2005(كشكو، عماد  .57
، رسـالة ماجـستير غيـر    التفكير التأملي في العلوم لدى طلبة الصف التاسع األساسي بغـزة     

 .فلسطين/منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة

،دار الكتـاب   ل المعلم لتطبيق أبحاث الدماغ في غرفة الصف       دلي): 2004(كوفاليك، سوزان  .58
 .التربوي للنشر والتوزيع ، الدمام، المملكة العربية السعودية

أثر استخدام أنشطة اثرائية بواسطة برنامج حاسـوبي فـي          ): 2008(المالكي، عبدالعزيز  .59
اجستير ، جامعة أم   ، رسالة م  عالج صعوبات تعلم الرياضيات لدى تالميذ الصف الثالث االبتدائي        

 .القرى ، المملكة العربية السعودية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 86

أثر استراتيجية مقترحة قائمة على الفلسفة البنائية لتنمية مهارات ): 2005(محسن، رفيق  .60
، رسالة ما وراء المعرفة وتوليد المعلومات لطالب الصف التاسع من التعليم األساسي بفلسطين    

 .عة األقصى، غزةدكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جام

إستراتيجية شكل البيت الدائري وفاعليتها في تنمية مهارات مـا          ) : 2005(المزروع، هيا  .61
، وراء المعرفة و تحصيل العلوم لدى طالبات المرحلة الثانوية ذوات السعات العقلية المختلفة              

 . العدد السادس والتسعون ، الرياضمجلة رسالة الخليج العربي ،

دار المـسيرة للنـشر     القياس والتقويم في التربية وعلم الـنفس ،         ): 2005(ملحم، سامي  .62
  .والتوزيع، بيروت

، المجلة المصرية   حجم التأثير والوجه المكمل للداللة اإلحصائية     ): 1997(منصور، رشدي  .63
 .7، مجلد16للدراسات النفسية، عدد

 لـدى   أثر برنامج محوسب في تنمية مهارات التحويل الهندسـي        ): 2006(منصور، معين  .64
 .فلسطين/، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزةطالب الصف العاشر بغزة

فاعلية استخدام البرمجيـات التعليميـة علـى التفكيـر البـصري            ): 2006(مهدي، حسن  .65
، رسالة ماجستير غيـر منـشورة،   والتحصيل في التكنولوجيا لدى طالبات الصف الحادي عشر  

 .فلسطين/الجامعة اإلسالمية، غزة

، مركـز   1، ط الحاسوب وتطبيقاته التربوية  ): 2002(النجار، اياد والهرش، عايد وآخرون     .66
 .النجار الثقافي، األردن

 تعلمي مستند إلى نظرية اإلبداع الجـاد فـي          –أثر برنامج تعليمي    ) : 2004(نوفل، محمد  .67
 ، مجلة دراسـات  رىتنمية الدافعية العقلية لدى طلبة الجامعة من ذوي السيطرة الدماغية اليس 

: لثاني ، معهد التربية التابع لألونروا اليونـسكو ، عمـان ، ص              واالطالب ، العدد األول     /المعلم
42-60.  
القدرة على حل المشكالت ومهارات مـا وراء المعرفـة لـدى            ) : 2006(الوطبان، محمد  .68

   www.gesten.org.sa، ) 27( رسالة التربية وعلم النفس، العدد  ،لمتفوقين عقلياًواالعاديين 
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  كتاب الموافقة لتطبيق الدراسة
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  قائمة بأسماء السادة المحكمين
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   المحكمين  السادةأسماءقائمة ب
  
  

  مكان العمل  الدرجة العلمية  االسم  م
  الجامعة اإلسالمية  دكتوراه  صالح الناقة.د  1
  الجامعة اإلسالمية  دكتوراه  فتحية اللولو.د  2
  عة األقصىجام  دكتوراه  حسن النجار.د  3
  مركز القطان  دكتوراه  محمد أبو ملوح.د  4
  مركز القطان  دكتوراه  رحمة عودة.د  5
  الجامعة اإلسالمية  ماجستير  أدهم البعلوجي.أ  6
  الجامعة اإلسالمية  ماجستير  حسن منير.أ  7
  الجامعة اإلسالمية  ماجستير  محمود الرنتيسي.أ  8
  الجامعة اإلسالمية  ماجستير  مجدي عقل.أ  9

  باحثة  ماجستير  منى العمراني.أ  10
  مركز القطان  ماجستير  مها برزق.أ  11
  مركز القطان  ماجستير  عطية العمري.أ  12
  مركز القطان  ماجستير  هايل الكرد.أ  13
  مدرسة سكينة الثانوية  بكالوريوس  وفاء الشيخ.أ  14
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  )3(ملحق 
  خطاب تحكيم قائمة المهارات
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  اهللا الرحمن الرحيم بسم 
  

  حفظه اهللا ،،،_________________________ / السيد 
  
  

  ركاته ،،وبحمة اهللا ورالسالم عليكم 
  
  

  التفكير فوق المعرفيتحكيم قائمة مهارات : الموضوع 
  
  
  

أثر برنامج محوسب في ضـوء      " بعنوان  علمية  تقوم الباحثة بدراسة    
 لدى طالبات   لتفكير فوق المعرفي  انظرية جانبي الدماغ على تنمية مهارات       

وذلـك  ."  الصف الحادي عشر بمادة تكنولوجيا المعلومات بمحافظات غزة       
  .للحصول على درجة الماجستير من الجامعة اإلسالمية بغزة

  
لتي وا التفكير فوق المعرفي  ولقد قامت الباحثة بإعداد قائمة بمهارات       
فـي  ) مبادئ الحاسوب(ثانية  يفترض أن تمتلكها الطالبة بعد دراسة الوحدة ال       

  .كتاب تكنولوجيا المعلومات للصف الحادي عشر 
  

التفكيـر فـوق    إن الباحثة تتشرف بأخذ رأيكم في قائمـة مهـارات           
ذا كانت لسيادتكم أي مقترحات إلضافة أو تعديل أو حذف أي           وا ،   المعرفي

  .فقرة من الفقرات يمكنكم ذكرها 
  

  
  ولكم جزيل الشكر لحسن تعاونكم

  
  إشراف          باحثةال

   عسقول عبدالفتاحمحمد/د.أ      جيهان موسى يوسف
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   لطالبات الصف الحادي عشرالتفكیر فوق المعرفيائمة بمھارات ق
  

  

  المھارة  الرقم

ة 
ھم

م
مة  جدًا
مھ

ر   
غی مة
مھ

  

أن تحدد الطالبة هدف ما وتختار     ( مهارة تحديد الهدف      1
  ).استراتيجية لتنفيذ هذا الهدف 

      

لخطوات واأن ترتب الطالبة العمليات     ( لترتيب  مهارة ا   2
  ) . تنوي تحقيقهلذيالالزمة للقيام بتنفيذ الهدف ا

      

أن تحدد الطالبـة األخطـاء    ( مهارة تحديد المغالطات      3
  ).لعقبات التي قد تواجهها في تنفيذ هدف ما وا

      

أن تحدد الطالبة أساليب جديـدة      ( مهارة إيجاد البدائل      4
  ).ل األخطاء التي تواجهها وحصعوبات لمواجهة ال

      

أن تكون لدى الطالبة القدرة على توقع       ( مهارة التنبؤ     5
  ).النتائج المرغوب فيها من جراء تنفيذ الهدف 

      

أن تبقي الطالبة الهـدف     ( مهارة التركيز على الهدف       6
  ).في بؤرة االهتمام أثناء تنفيذ الخطة 

      

أن تقيم الطالبة مدى    ( لهدف  مهارة وضع محك لتنفيذ ا      7
  ).تحقق الهدف 

  

      

أن تتأكد الطالبـة مـن دقـة النتـائج          ( مهارة الحكم     8
  ) .فايتهاوك
  

      

أن تقيم الطالبة كيفيـة تناولهـا       ( مهارة تقييم األخطاء      9
  ).لعقبات التي واجهتها أثناء تحقق الهدف والألخطاء 

      

 الطالبـة مـدى     أن تقـيم  ( مهارة تقييم فاعلية الخطة       10
  ).مالئمة الخطة للهدف الذي تم تنفيذه 
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  المھارة  الرقم

مة 
مھ مة  جدًا
مھ

ر   
غی مة
مھ

  
أن تقـيم الطالبـة األسـاليب       ( مهارة تقييم األساليب      11

لطرق التي استخدمتها خالل تنفيذ الخطـة لتحقيـق         وا
  ).الهدف 

      

ـ     ( مهارة المراقبة الذاتية      12 ي أن تقوم الطالبة بالتحكم ف
  ).التقدم نحو تحقيق األهداف بدقة معقولة

      

أن تـستطيع   ( مهارة إدارة الوقت في تعلـم الهـدف           13
الطالبة تحديد الوقت الواقعي الذي سـوف يـستغرقه         

  ).الهدف للتحقق

      

14  
  

أن تحدد الطالبة متـى     ( مهارة استخدام مصادر التعلم     
تلجأ إلى استخدام أي مصادر تعليمية أخرى للتحقيـق         

  ).الهدف 

      

  .مهارة معرفة تحقق هدف فرعي   15
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  )4(ملحق 
  

  االختبار
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  

  التفكير فوق المعرفيالصورة النهائية الختبار مهارات 
  

  : .............................  اسم الطالبة
  ...........:...................   الصف

  
   دقيقة55: زمن االختبار 

  ,,,,,عزيزتي الطالبة 
  

أثر برنامج محوسب في ضـوء نظريـة     " تقوم الباحثة بدراسة علمية بعنوان      
 لدى طالبات الصف الحـادي      التفكير فوق المعرفي  جانبي الدماغ على تنمية مهارات      

لـى درجـة    وذلك للحـصول ع   ."  عشر بمادة تكنولوجيا المعلومات بمحافظات غزة     
  .الماجستير من الجامعة اإلسالمية بغزة

  
 علماً  التفكير فوق المعرفي  إن الباحثة تتشرف بمشاركتِك في حل اختبار مهارات         

بأنه لن تؤثر عالمة هذا االختبار على درجاتك الفصلية في مادة تكنولوجيا المعلومات     
  .نه قد وضع الجراءات بحثية فقط ال غير وا

  
  

  
  

  بالتوفيق ،،،، مع تمنياتي لِك
  جيهان موسى اسماعيل يوسف/ الباحثة
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  تعليمات االختبار
  

ý             هذا االختبار يتضمن عدداً من المواقف التي من الممكن حدوثها في مختبر
 .الحاسوب أو من خالل دراستك لمقرر تكنولوجيا المعلومات

 
ý  لديِكالتفكير فوق المعرفييهدف هذا االختبار إلى قياس مهارات . 

 
ý قدر المستطاع إجابتك متنوعة ومتميزة، وال حاجة لك للتحدث مـع       اجعلي 

 .زميالتك أثناء االختبار
 

ý ئةطاال توجد إجابات صحيحة، وإجابات خ. 
 

ý فـي مـادة تكنولوجيـا    عالماتـك  في هذه االختبار لن تؤثر على    درجتِك 
 .المعلومات

  
ý أسئلة10 اإلجابة على جميع أسئلة االختبار وعدددها يجب . 
  

  :مالحظة
  التفكير فوق المعرفيمهارات 

مجموعة من المهارات العليا التي تقوم بإدارة نـشاطات          تعرفها الباحثة بأنها    
تخاذ قرار وقد صـنفت     واالتفكير عندما ينشغل الفرد في موقف حل المشكلة أ        

في ثالث فئات رئيسية هي التخطيط والمراقبة والتقييم وتضم كل فئة عدداً من            
  .ةالمهارات الفرعي

  
  

  ولِك جزيل الشكر لحسن تعاونِك
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  اختبار الوحدة الثانية 
  مبادئ الحاسوب

  

  :السؤال األول 

  اقرئي القطعة التالية ثم اجيبي على األسئلة التي تليها  

معظم مستخدمين الكمبيوتر كوسط لنقـل    بينالسريعةذاكرة النتشر ت
ر المختلفـة، وقـد   الكمبيوت المعلومات والبيانات وتبادل الملفات بين أجهزة

استخدمت في   لتحل محل الوسائط المغناطيسية التيالذاكرة السريعةجاءت 
  المرن، ولربما أصبح استخدام األقـراص صالسابق لهذا الغرض مثل القر

، فـي   منها التخزينية المحدودة وسهولة فقدان المعلومات       االمرنة نادر لسعته  
حجام وسـعات مختلفـة ممـا        تأتي بعدة أشكال وأ    أن الذاكرة السريعة  حين  
 ROMفكرة عمل ذاكرة القـراءة       بر  وتعت . تالزم الشخص في جيبه    جعلها
 عمل الـذاكرة الـسريعة   األساس العلمي لفكرة Read Only Memoryأي 

 هي ذاكـرة مـن نـوع        أن الذاكرة السريعة   فيوالتي تتلخص فكرة عملها     
EEPROM ـ  Electronic Erasable Programmable وهي اختصار للـ

Read Only Memoryية القابلة للبرمجة ائ أي شريحة ذاكرة القراءة الكهرب
والمسح أي أنها ذاكرة قراءة ولكن مضاف إليها قابليتها للبرمجة والمـسح             

 وهي تتكون من مـصفوفة بهـا         .ية من تطوير شركة إنتل    ائبطريقة كهرب 
 2ة مجموعة من األعمدة والصفوف ويتحكم في كل خليه في هذه المـصفوف   

   .ترانزيستور
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 .ضعي عنواناً مناسباً لهذه القطعة  .1

___________________________________________

_________________________________________  

 ما هي الفكرة األساسية التي تدور حولها هذه القطعة ؟ .2

___________________________________________

___________________________________________

________________________________________  

  :السؤال الثاني   

 فقرات ، المطلوب منـك أن تعيـدي         3يلي كل سؤال من األسئلة التالية       
  .ترتيب األسئلة حسب التسلسل المنطقي لحل السؤال 

  
عند تحويل األعداد الصحيحة من النظام الثنائي إلى النظام الـسادس            .1

 عشري 

  .يكمل العدد باألصفار )   (
يجــزئ العــدد الثنــائي إلــى مجموعــات                               )   (

  .رباعية 
  .يستبدل كل رباعية بالمكافئ السادس عشري )   (
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 عند تحويل الكسور العشرية إلى مكافئاتها الثنائية  .2

  .2يضرب الكسر بالعدد )   (
   .1 أو 0يكون الناتج )   (
  .صحيح يأخذ العدد ال)   (
  
  :السؤال الثالث 

 دقيقـة ، قـدري الوقـت        20لديِك ثالثة أسئلة مطلوب منك حلها فـي         

 .المستغرق لحل كل منها خالل هذه الفترة المحددة 

 .11001 + 01101جمع العددين الثنائيين التاليين     )   ( .1

 .حساب سعة حجم قرص صلب )   ( .2

 .المعلوماتلترميز كلمة تكنولوجيا ) ASCII(استخدام نظام)   ( .3
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  :السؤال الرابع 

حي اقرئي العبارات التالية ،في كل عبارة يوجد خطأ ما حدديه وثـم صـح             

 :الخطأ

 .نظام التشغيل عبارة عن مجموعة من البرامج .1

_______________________________________________

_______________________________________________  

 

 .فالش للقراءة فقط  تستخدم ذاكرة ال .2

_______________________________________________

_______________________________________________  

 .1 و 0يمثل النظام السادس عشري بالرقمين  .3

_______________________________________________

_______________________________________________  
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  :ال الخامس السؤ
الت أن الجهـاز    وقعرضت عليِك أحدى زميالتك جهازها لتشتريه         - أ

 ال يحتوي على ذاكرة ثانوية ، هل تقومين بشراء الجهاز؟
 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________  

_______________________________________________

_______________________________________________  

هل تعتقدين أن الجهاز سيعمل بطريقة سـليمة ؟ فـسري وجهـة               -  ب
  .نظرك في هذا الموضوع

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________  

_______________________________________________  
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  :السؤال السادس 

ممتـاز ، جيدجـداً ، جيـد،       ( ب منِك اعطاء تقدير لنفسك      لوإذا كان مط  

ك في تصنيف أنواع الذاكرة ، في أي مـن          عن مستوى مهارت  ) ضعيف  

 .المستويات السابقة تصنفي مهارتك ؟ عللي إجابتِك 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________  

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________  
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  :السؤال السابع 
إلى ذاكـرة   )  SRAM(سارة قامت باستبدال نوع الذاكرة الوسيطة من        

 ،  ماذا تتوقعين أن يحدث في جهـاز الحاسـوب            ROM)(القراءة فقط   
 الخاص بها ؟

 
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________  
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  :السؤال الثامن 
اقترحي عزيزتي الطالبة نظام عددي يقوم بنفس مهام النظـام الـسادس            

 .عشري 
 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________  
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  :السؤال التاسع 
ان لديها سـؤال كالتـالي      وكمريم ال تعرف قوانين جمع األعداد الثنائية        

 لتي سوف تطرحينهاعليها ؟ ما هي البدائل ا101+110
 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________  
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  :السؤال العاشر 
  :إلخراج ماوافي حالة توفر منفذ واحد لوحدة اإلدخال 

  
 وحدة اإلخراج  •

 وحدة اإلدخال  •

 دخال واوحدة إخراج  •

  
 تخدامها ؟ ولماذا ؟ التي تقترحين اس

  
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  
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  )5(ملحق 
  
  

  البرنامجدليل 
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  البرنامجدليل 
  
 عنوان البرنامج  •

التفكيـر فـوق    أثر برنامج محوسب في ضوء نظرية جانبي الدماغ على تنمية مهارات            "
  "فظات غزة لدى طالبات الصف الحادي عشر بمحاالمعرفي

  
  المنطلقات الفكرية  •

 .التعلم بالحاسوب هو تعلم ذاتي §

 .تجاه حديث في التعليمواالتعلم المستند إلى نظرية جانبي الدماغ ه §

 . لدى الطالب التفكير فوق المعرفيأهمية تنمية مهارات  §

 .توظيف المستحدثات التكنولوجية في عملية التدريس أصبح ضرورة §

 ) .الفيديو( ب متنوعة مثل استخدام البرنامج ألسالي §

 .تنوع جوانب العرض والتقويم §

  
  األهداف العامة للبرنامج •

 .توضيح أنواع أنظمة العد §

 .تحويل األعداد الصحيحة بين األنظمة العددية المختفلة §

 . المختلفة األنظمة العدديةبينتحويل الكسور  §

 .جمع وطرح األعداد الثنائية §

 .ي الحاسوب فتمثيل البياناتالتعرف على طرق  §

 .التعرف على استخدام الترميز في الحاسوب §

 .توضيح أنواع الذاكرة المستخدمة في الحاسوب  §

  
  األهداف الخاصة للبرنامج •

  :تم تحديد أهداف سلوكية خاصة لكل درس من دروس التي يشتمل عليها المحتوى وهي كالتالي
  أنظمة العد: أوالً 
  .ي السادس عشرنظامطريقة العد في ال تشرح •

 تحول العدد الصحيح في النظام السادس عشري الى النظام العشري •

 .تحول العدد الصحيح في النظام العشري إلى النظام السادس عشري •
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 .تحول العدد الصحيح في النظام السادس عشري إلى النظام الثنائي  •

 . تحول العدد الصحيح في النظام الثنائي إلى النظام السادس عشري •

 .ل الكسور بين األنظمة العدديةتحوي: ثانياً 

 . تحول الكسر العشري إلى مكافئه الثنائي •

 .تحول الكسر الثنائي إلى عشري  •

 .تحول الكسر الثنائي إلى السادس عشري  •

 .تحول الكسر السادس عشري إلى الثنائي  •

  .تحول األعداد الكسرية  •
 .جمع األعداد الثنائية ت •

 .طرح األعداد الثنائية ت •

 يل البيانات في الحاسوبتمث: ثالثاً 

 . توضح تمثيل األعداد الصحيحة بدون اشارة في الحاسوب •

  .لقيمة وال األعداد الصحيحة ذات اإلشارة في الحاسوب بطريقة اإلشارة ثتم •
  .ل األعداد الصحيحة ذات اإلشارة بطريقة المتممة الثانية ثتم •
  .ل األعداد الحقيقيةثتم •
  .حاسوب في ال الترميزتفسر أسباب استخدام •

 .الذاكرة: رابعاً 

 .  طرق الوصول ألنواع مختلفة من الذاكرة تعدد •

  .تذكر أنواع الذاكرة الرئيسية   •
  . تذكر أنواع الذاكرة الثانوية   •
  .توضح الترتيب الهرمي للذاكرة  •
  .إلخراج وا أجهزة اإلدخال تبين •
  . انواع النواقل داخل الحاسوب تعدد •
 . نظم التشغيل في الحاسوب تذكر •
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 محتوى البرنامج •

صياغة موضوعات الوحدة الثانية من كتاب تكنولوجيا المعلومات للصف الحادي          إعادة  تم  
 التـي يهـدف     التفكير فـوق المعرفـي    عشر في ضوء الترابط بين مواضيع الدروس ومهارات         

ريس البرنامج إلى تنميتها، كما تم عرض المادة من خالل استخدام نوعين من اسـتراتيجيات التـد        
في البرنامج إحداهما كانت إستراتيجية العرض بالتركيز على المؤثرات البصرية وهذا ما يخـدم              

 انـب لمرئية بشكل أفضل مـن الج     وافكرة أن الجانب األيمن للدماغ يستجيب للمؤثرات البصرية أ        
األيسر، أما اإلستراتيجية الثانية التي وظفت في البرنامج فهـي اسـتراتيجية العـرض اللفظـي                

يستجيب لها  للغوي والتي تؤكد الدراسات والنظريات الخاصة بجانبي الدماغ أن الجانب األيسر            واأ
  .بشكل أفضل من الجانب األيمن

  
  استراتيجيات التدريس المستخدمة في البرنامج •

 إستراتيجية التدريس المستخدمة جانب الدماغ

 .استراتيجية الشرح المرئي أو البصري األيمن 

 .تيجية الشرح اللفظي أو اللغوياسترا األيسر

  
 

 المدة الزمنية لتدريس البرنامج •

حصة دراسية بواقع حصتان اسبوعياً، علماً بـأن النـصاب   ) 16(يستغرق تنفيذ البرنامج    
  .حصة ) 18(الذي وضعته الوزارة لتدريس الوحدة الثانية من كتاب تكنولوجيا المعلومات هو 

  
 
  رنامجأساليب التقويم المستخدمة في الب •

 التقويم القبلي •

تسبق عرض الدرس لقياس مدى     ) اختيار من متعدد  (وهو عبارة عن مجموعة أسئلة        
  .معرفة الطالب السابقة عن الدرس الذي سيتم عرضه

 التقويم البنائي •

التفكيـر فـوق    وهو عبارة عن أسئلة تشجع الطالب على التفكير واستخدام مهارات             
ن الطالب إجابتهـا وتقـديمها للمعلـم ومناقـشتها مـع             في تنظيم أجوبته ويطلب م     المعرفي
وهذه األسئلة توضح نقاط الضعف لدى الطالب في أثناء دراسته للدرس وتتيح للمعلـم             .زمالئه

  .معالجتها بمجرد ظهورها
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 التقويم الختامي  •

وهو عبارة عن االختبار الذي يوجد في نهاية كل درس، يحوي عدداً مـن األسـئلة                  
 لديـه بعـد   التفكير فوق المعرفـي الطالب كما تقيس مستوى نمو مهارات التي تقيس تحصيل  

  .دراسته للدرس
  

  مة في تنفيذ الدراسة في البرنامجالوسائل المستخد
• CD : يوجد عليه البرنامج المحوسب. 

لعرض المادة بشكل منتظم داخل معمل الحاسوب لمساعدة : LCD جهاز عرض  •
تواجههن في دراسة المحتـوى باسـتخدام       الطالبات في مواجهة العقبات التي قد       

 .البرنامج المحوسب

 .الستخدامها في عرض البرنامج ودراسته: أجهزة الحاسوب  •

  
  اسلوب استخدام البرنامج •

 .البرنامج المستخدم يصلح للتعليم الذاتي والتعليم الجماعي §

ت دقيقة على جهاز الحاسوب مع مراعـاة مـستويا   ) 40(زمن تنفيذ البرنامج للحصة هو       §
 .الطالب

 .للطالبة الحرية في التنقل بين الشاشات في البرنامج §

يحتوي البرنامج على تمارين وأمثلة متنوعة متدرجة من السهولة إلى الصعوبة وتختلـف              §
 .في طريقة عرضها، وطريقة حلها

 .يستخدم البرنامج رسوم خاصة وفيديو ومقاطع صوتية لشرح المادة التعليمية §

" أحسنِت، إجابة صـحيحة   "ة يظهر وجه مبتسم للطالبة مع عبارة        إذا كانت اإلجابة صحيح    §
 ".خطأ، حاولي مرة أخرى" أما إذا كانت اإلجابة خاطئة فيظهر وجه عابس مع عبارة 

ال يحتاج البرنامج إلى أجهزة حديثة لتشغيله فأي جهاز حاسوب يتضمن سماعات خارجية              §
 .مجويعمل تحت بيئة النظام ويندوز يستطيع تنفيذ البرنا
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  )6(ملحق 
  

  جزئيات من البرنامج المحوسب 
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 مبادئ الحاسوب

مبادئ الحاسوب

الدرس األول 

الدرس الرابع 

الدرس الثالث 

الدرس الثاني 

حول البرنامج 
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الدرس األول

أنظمة العد
قائمة األھدافاالختبار القبلي 

نھایة

. في عملھ . . . . . . . . . . . . . . . . . الحاسوب یستخدم النظام  •
الثنائي . د  السادس عشري.         ج     الرباعي.   ب  العشري.   أ

. . . . النظام الذي یستخدمھ اإلنسان في تعامالتھ الیومیة ھو النظام        •
الخماسي. د            الثنائي    .   ج العشري. بالسادس. أ

في النظام العشري تكون االعداد محصورة •
10-0من. د10-1من.   ج 9-0من. ب9-1من.   أ

في النظام الثنائي یكون األساس ھو العدد    •
5. د2.     ج 8.   ب10.   أ

نھایةاختبار قبلي 
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 أنظمة العد
: عزیزتي الطالبة بعد االنتھاء من ھذا الدرس ستكونین قادرة على       

. التعرف على نظام العد السادس عشر      •
تحویل العدد الصحیح في النظام السادس عشري الى النظام العشري         •
. تحویل العدد الصحیح في النظام العشري إلى النظام السادس عشري         •
. تحویل العدد الصحیح في النظام السادس عشري إلى النظام الثن  ائي •
.   تحویل العدد الصحیح في النظام الثنائي إلى النظام السادس عش  ري•

التقویم الختامي

نھایة

 نظام العد السادس عشر
 رقم 16  السادس عشري یتشكل منعزیزتي الطالبة إن نظام العد

. في النظام العشري10 من بدًال

باإلضافة إلى ) 9 – 0(وھو یحوي كل األرقام العشریة من 
بدیًال عن  األعداد A,B,C,D,E,Fالحروف 

. على الترتیب10,11,12,13,14,15

نھایة

طریقة أخرى لشرح الموضوع
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 نظام العد السادس عشر 
یعتبر نظام العد السادس عشري نظام للتوفیق بین النظام الثن  ائي و 

. النظام العشري   

ویكون العد في ھذا النظام كما یلي        
1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F,10,11,12,13,14,

15,16,17,18,19,1A,1B,1C,1D,1E,1F,20

نھایة

التحویل من النظام السادس عشري إلى النظام 
العشري 

نتبع طریقة التحویل نفسھا من النظام الثنائي إلى النظام العشري ، 
 للتحویل بین 2 بدًال من  األساس 16ولكن باستعمال األساس 

.النظام الثنائي إلى العشري 

نھایة

طریقة أخرى لشرح الموضوع
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التحویل من النظام السادس عشري إلى النظام        
العشري  

إلى مكافئھ في النظام الثنائي      )  12(16حولي  :   مثال  

:   الحل  
(12)16 = 1x16¹ + 2x16º = 16 + 2 = (18)10

نھایة

طریقة أخرى لشرح 
الموضوع 

التحویل من النظام السادس عشري إلى النظام 
العشري 

إلى مكافئھ في النظام الثنائي ) 2E(16حولي : مثال آخر 

: الحل 
 في النظام العشري14 ھي Eالحظي أن قیمة 

(E2)16 = 14x16¹ + 2x16º = 224 + 2 = (226)10

نھایة

طریقة أخرى لشرح الموضوع
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التحویل من النظام العشري إلى النظام السادس        
عشري  

لتحویل العدد العشري إلى مكافئھ السادس عشري ، نجري عملی  ة 
 ،  15 و  0 ، و أخذ البواقي التي تتراوح بین        16القسمة على   

 نأخذه كما ھو ، و إذا       10مع مراعاة الباقي إذا كان أقل م  ن 
. وھكذا  )  . . . B( نضع  11وإذا كان   )  A( نضع  10كان  

نھایة

طریقة أخرى لشرح الموضوع

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

عزیزتي الطالبة فكري معي بالسؤال التالي     

 أصابع في كل ید بدال      8ماذا سیحدث لو كان لدى اإلنسان       •
 ؟5من  

أي نظام من األنظمة العددیة التي تعرفتي علیھا سیصلح أك  ثر •
الستخدامھ في حیاتنا العادیة؟   

 لماذا ؟ •
سجلي إجابتك على السؤال في كراس تك و  
اعرضیھا على معلمتك    

2نشاط  

نھایة
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عزیزتي الطالبة ھل یمكنك تحدید ھدف حققتھ 
خالل دراستك للدرس األول من ھذه 

الوحدة ؟

3نشاط  

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

الدرس الثاني 

تحویل الكسور في األنظمة 
العددیة

قائمة األھداف االختبار القبلي   

نھایة
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جمع األعداد الثنائیة
نستخدم الطریقة نفسھا التي نستخدمھا عند جمع األعداد العش  ریة 

: مع مالحظة ما یأتي     )  طریقة الحمل (
 بدون حمل   0= 0+ 0•
 بدون حمل 1= 1+ 0•
1 وبالید  0 یوجد حمل   10= 1+ 1•
1 وبالید  1 یوجد حمل   11= 1+ 1+ 1•

نھایة

للمزید من التوضیح 

  
  
  

طرح األعداد الثنائیة

نستخدم الطریقة نفسھا التي نستخدمھا عند طرح األع  داد 
العشریة مع وجوب االستقراض من الخانة المجاورة عن  دما 

یكون الرقم المطروح أكبر من المطروح منھ في الخانة نفس  ھا 
.  في النظام الثنائي    2وتكون قیمة االستقراض    

نھایة

للمزید من التوضیح 
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الدرس الثالث

تمثیل البیانات
قائمة األھدافاالختبار القبلي 

نھایة

تمثیل البیانات في الحاسوب : مقدمة 
و ھي عبارة عن ) Bit(إن أصغر وحدة قیاس للذاكرة ھي بت •

 .1 أو 0خانة ثنائیة یخزن فیھا إحدى القیمتین 

. بت8 خانات ثنائیة أي 8ھو عبارة عن ) Byte(البایت •
 

بت
بایت

نھایة
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تمثیل األعداد الحقیقة  : ثالثًا 
 بت ، 32تمثیل األعداد الحقیقیة داخل الحاسوب باستخدام •

كما في الشكل اآلتي 

 7 بت ، و یخصص للقوة 23لتمثیل العدد یخصص للكسر 
، و ) S1(بت ، و تخصص لإلشارة خانتان ، إحداھما للقوة 

.تخصص إلشارة العدد ) S2(األخرى 

S1S2القـــــوة الكســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

2231 30 23

 الترمـــــــــیز 

لتمثیل الحروف و العالمات الخاصة ، استخدم مصممو الحواسیب             
)   ASCII( عدة أنظمة معیاریة للترمیز ، أھمھا نظام الترمیز المسمى   

 رمزًا ، أي أن     128الذي یختص بحروف اللغة اإلنجلیزیة و یحوي        
كل رمز یعبر عنھ بسبعة بت مما یسھل تبادل المعلومات بین   

بعد ذلك أضیف بت إلى السبعة األصلیة فأصبح نظام          .   الحواسیب  
 ، حیث أستخدمت    128 رمزًا بدًال من 256األسكي یحتوي  على     

. الرموز اإلضافیة للغات األخرى  

نھایة

طریقة أخرى لشرح الموضوع
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