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 ممخص الرسالة
 الدراسة:  من فاليد

، وقياس ة توظؼ استراتيجيات التعمـ النشطلكترونيإبيئة تعميمية  تصميـلى إىدفت الدراسة 
 ساسلوجيا لدى طالبات الصؼ السابع األي في التكنو في تنمية ميارات التفكير المستقبمفاعميتيا 

 أداة الدراسة:
الثورة لوحدة الرابعة )لقياس ميارات التفكير المستقبمي في ا، مقابمة، استبانة، اختبار تحصيمي

 الخضراء(.
 عينة الدراسة:

( طالبة موزعة عمى مجموعتيف )ضابطة، تجريبية( 70طبقت الدارسة عمى عينة بمغ عددىا )
 ساسية المشتركة التابعة لمنطقة مديرية شرؽ خانيونس التعميمية. مدرسة عيمبوف األ مف

 منيج الدراسة:
 الوصفي والمنيج التجريبي والمنيج الكيفي في دراستيا.استخدمت الباحثة المنيج 

 :أىم نتائج الدراسة
( بيف متوسط درجات α = 0.05فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) توجد .1

البات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار ط
 ميارات التفكير المستقبمي البعدي، لصالح طالبات المجموعة التجريبية.

( بيف متوسط درجات α = 0.05فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) توجد .2
لمجموعة الضابطة في استبانة طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات ا

 لصالح طالبات المجموعة التجريبية. ،ميارات التفكير المستقبمي البعدي
( بيف متوسط درجات α = 0.05فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) توجد .3

طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في مقابمة ميارات 
 .تقبمي البعدية، لصالح طالبات المجموعة التجريبيةالتفكير المس

( وفقًا لمكسب المعدؿ لببلؾ في 1.2تحقؽ البيئة التعميمية االلكترونية فاعمية تزيد عف ) .4
 .تنمية ميارات التفكير المستقبمي

البيئة التعميمية اإللكترونية رفع مستوى اىتماـ المعمميف حوؿ توظيؼ  أىم توصيات الدراسة:
 التعمـ النشط في تنمية ميارات التفكير المستقبمي.استراتيجيات  عمىالقائمة 

النشط، ميارات بيئة تعميمية الكترونية، التعمـ االلكتروني، استراتيجيات التعمـ ) كممات مفتاحية:
 التفكير المستقبمي(.
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Abstract 
Objective of the study: 

The study aimed at designing an e-learning environment that employs active learning 

strategies and measuring their effectiveness in the development of the skills of the 

future thinking in technology among seventh grade students. 

Study tool: An achievement test, a questionnaire, and interviews to measure future 

thinking skills in unit 4 (Green Revolution). 

The study sample: The study was applied to a sample of (70) female students 

randomly divided in two groups (control and experimental) from Ailboan Primary 

Co-ed School in East Khan Younis educational district. 

Research methodology: 

The researcher used the descriptive approach, the experimental method and the 

qualitative approach to conduct her study. 

Main findings of the study: 

1. There were statistically significant differences at the level of (α = 0.05) between 

the mean scores of the experimental group and the mean scores of the female 

students in the control group in the post-test of future thinking skills in favor of the 

experimental group. 

2. There were statistically significant differences at the level of significance (α = 

0.05) between the mean scores of the experimental group female students and the 

mean scores of the female students of the control group in questionnaire of the future 

thinking skills in favor of the female students of the experimental group. 

3. There were statistically significant differences at the level of significance (α = 

0.05) between the mean scores of the experimental group and the mean score of the 

control group students in interviews of future thinking skills in favor of the 

experimental group students. 

4. The electronic learning environment achieves an efficiency of more than (1.2) 

according to the average rate of growth in the development of future thinking skills. 

The main recommendations of the study: 

Raising the level of teachers' interest in using the e-learning environment based on 

active learning strategies in developing future thinking skills. 

Keywords: 

E-learning environment, active learning strategies, future thinking skills. 
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ِينَ   ﴿ ِيَن آَنُنوا ِننُكْم َواَّله ُ اَّله  يَْرفَِع اَّلله

وتُوا الْعِلَْم َدرََجات   
ُ
 ﴾أ

  

 11] :المجادلة[   
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 ْاإِلىَدْاءُ 
 "بي الرحمة ونور العالميف لى نإلى مف بمغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة إ

 ."وسمـ ............. محمد صمى اهلل عميوسيدنا

 "سمو بكؿ افتخار، أرجو مف اهلل أف يمد الى مف أحمؿ إ بالييبة والوقار، اهلللى مف كممو إ
أىتدي بيا  اً نجوم ووستبقى كممات، ى ثمارًا قد حاف قطافيا بعد طوؿ انتظارير ل هفي عمر 

لى األبد  ."والدي العزيز  ………اليوـ وفي الغد وا 
  لى معنى الحناف والتفاني ،إلى مبلكي في الحياة  دعاؤىاإلى مف كاف  ،إلى معنى الحب وا 

 أمي الحبيبة...………وحنانيا بمسـ جراحي إلى أغمى الحبايب  ،سر نجاحي
 لى عروس وترانيـ أنفاسي، وشموس أحبلمي، إ لى أبكار كمماتي، وعرائس نبضاتي،إ

 .............. ابنتي )ىدى(. حياتي، وربيع ذكرياتي
 إخواني وأخواتي...... تيمة حياإلى شمعة متقدة تنير ظم ،أعتمد ـأكبر وعميي ـإلى مف بي 

 .)محمد، معاذ، ببلؿ، االء، ىبو، شروؽ، فرح(
  إلى مف رافقتني منذ أف بدأنا مسيرة العمـ في درجة الماجستير، إلى مف سارت معي الدرب

خطوة بخطوة، وما تزاؿ ترافقني حتى اآلف، إلى مف سعدُت برفقتيا في في إعداد الرسالة 
أريد اف أشكرؾ عمى مواقفؾ النبيمة، إلى مف تطمعت  ا ومرارىا،دروب ىذه الحياة بحبلوتي

 لنجاحاتي بنظرات األمؿ ........... صديقتي الغالية ) نيفيف األنقر(.
 إلى ، باإلخاء وتميزوا بالوفاء والعطاء او إلى مف تحمّ  ،المواتي لـ تمدىف أمي يإلى أخوات

 ، إيناس(.ير، ندى، خمود، سحر)صفاء، عب......... اتيصديق ، ينابيع الصدؽ الصافي
 نجاز ىذا العمؿ.إلى كؿ مف ساعدني في إ 

 
 عًا .... أىدي ثمرة جيدي المتواضعلييم جميإ

 

 الباحثة/                                                                  
 يماف حميد أبو موسىإ 
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 وتقديرٌ شكٌر 
وفقني  ع، كاف عمي حقًا شكر المولى عزوجؿ الذيبعد أف اكتمؿ ىذا العمؿ التربوي المتواض

 تماـ ىذا العمؿ.ومنحني الجيد والصبر عمى إ
يمانًا بفضؿ االعتراؼ بالجميؿ، وانطبلقًا مف قوؿ صحاب المعروؼ، وتقديـ الشكر واإلمتناف أل وا 

هلل" سيدنا وحبيبنا ورسولنا ومعممنا محمد صمى اهلل عميو وسمـ: " مف لـ يشكر الناس لـ يشكر ا
لكؿ مف ساعد عمى تقدـ بالشكر الجزيؿ والثناء العظيـ ي أنن{، فإ1955 403:/3}الترمذي 

ضاءت التي أنبراس العمـ الشامخ )الجامعة االسبلمية(  نجاز ىذه الرسالة وأخص بالذكر:إ
ه فييا، لما قدمو لطبلبيا طريؽ العمـ والمعرفة، ممثمة برئيسيا وعمادة الدراسات العميا والعامميف 

 جراءات ىذه الرسالة.مف تسييبلت لي إلتماـ إ
عقؿ، الذي شممني بعطفو سعيد ستاذي القدير، الدكتور/ مجدي كما وأتقدـ بجزيؿ الشكر إلى أ

شراؼ عمى ىذه الرسالة، والذي أولى يتو بتواضع العمماء ووافؽ عمى اإلوعممو ونصحو ورعا
ف يكوف اسمو مزينًا غبلؼ ور، وكفاني فخرًا أتواضع ليرى النرعايتو بعد فضؿ اهلل ليذا العمؿ الم

عني خير الجزاء ومتعو اهلل جزاه اهلل لتقدير، فمجيودي المتواضع فمو مني خالص الشكر وا
 عافية.بموفور الصحة والسعادة وال

كما ويعجز قممي عف كتابة الكممات التي يمكف أف تعبر عف عميؽ امتناني وتقديري لعضوي 
ميدي لتفضميما بقبوؿ مناقشة ربحي البعموجي و د. حسف حسف ىـ لجنة المناقشة: د. أد

تي، وساىمت رسالتي، والمذاف غمراني بعمميما وعطائيما وتوجيياتيـ القيمة، والتي أغنت رسال
 ، كي تصبح عمى أحسف وجٍو ليا.في إخراجيا إلى النور

 المدرسة األستاذة شتركة، متمثمة بمديرةمساسية الكما يطيب لي أف أشكر مدرسة عيمبوف األ
ييا لما قدموه ستاذة/ نيفيف فياض، وجميع العامميف فة التكنولوجيا األ، ومعممالفاضمة/ ليمى جودة

 تماـ الرسالة.لي مف تسييبلت في إ
توجو بجزيؿ الشكر والتقدير لكؿ مف منحني وقتو وجيده لمساعدتي في تحكيـ أدوات الرسالة وأ

كؿ  خيراً قدموه لي مف العوف واإلجابة عف استفساراتي، وأرسيف، لما مف أساتذة ومشرفيف ومد
وقت وجيد في  أبو موسى لما بذلو مفحماد / حميد الفاضؿ ستاذالشكر والتقدير لوالدي األ

قارب كؿ مف أذكر اسمو مف االصدقاء واألمبلئي، والشكر موصوؿ كذلؾ لالتدقيؽ المغوي واإل
 مف دعواتيـ بالتوفيؽ والسداد. الذيف قدموا لي النصح والدعـ، ولـ يحرموني

الكريـ وأف ينفع بو  ف يجعؿ ما قدمت مف جيد، خالصًا لوجيووفي الختاـ أساؿ اهلل تعالى أ
 االسبلـ والمسمميف وتخدـ الدارسيف، وأف أناؿ رضى اهلل تعالى.
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 الفصل األول
 اإلطار العام لمدراسة

 مقدمة
 في نوأ الحياة، حيث ومجاالت أوجو كؿ شممت ىائمة حضارية نقمة القرف ىذا مطمع منذ العالـ يشيد

 وميػارات وفكػر جديػد جديػدة خبػرات إلػى تحتػاج جديػدة معطيػات الحيػاة مسػرح عمػى يػريظ يػوـ كػؿ

 فنحف ثـ ومف النظاـ التربوي، بنية عمى بظبلليا ألقت قد التحوالت وىذه بنجاح، معيا لمتعامؿ جديدة

 لكؿ التصدي عمى القادر إعداد اإلنساف فإف وعميو عيدناىا، كالتي تقميدية غير تربية إلى حاجة في

 وذلػؾ وأسػموًبا، ومحتػوى مفيوًمػا الػنظـ التعميميػة فػي النظػر إعػادة يتطمػب والتغيػرات التحػوالت ىػذه

 والبشػرية الماديػة اإلمكانػات تسػتوعب عمميػة فعالػة اسػتراتيجيات عمػى قائمػة جديػدة أسػس عمػى

 .المتاحة
لسػريعة حد الطرؽ الرئيسة لمواكبة ىػذه التطػورات العمميػة اأف أ (77ص ـ،6002ويرى عسقوؿ )

ف ميمة التربية باتت أكثر صعوبة وتحديًا مف ذي قبؿ ألنو منوط بالقائميف عمييا التربية، فإ ىي
ف التربية ال يمكف ليا أف تنمو ؼ مع ىذا الواقع الجديد، وعميو فإيستطيع أف يتكي أف يعدوا إنساناً 

حة العامػػة باعتبػػاره ىػػذا الميػػداف األىػػـ فػػي الميػػاديف التػػي تخػػدـ المصػػمالػػتعمـ بمعػػزؿ عػػف ميػػداف 
 يساىـ بشكؿ مباشر في بناء األجياؿ ولو دور كبير في تحديد مستقبؿ األمة.

سميـ ) ( بدء المؤسسات التربويػة فػي مضػاعفة جيودىػا لمبحػث 602ص ـ،6002ويؤكد النجار وا 
طػػبلع نميػػة قػػدراتيـ العقميػػة والبحػػث واإلكيفيػػة إكسػػاب المتعممػػيف ميػػارات التفكيػػر العممػػي وت عػػف
ديػػد المشػػكبلت وحميػػا، األمػػر الػػذي أدى إلػػى إجػػراء تعػػديبلت عمػػى المنػػاىج وبنػػاء واسػػتحداث وتح

 مقررات ومناىج دراسية جديدة لتتبلءـ وتتماشى مع ثورة التكنولوجيا.
 نيػػػا سػػػريعة التغيػػػر وىػػػذا ال يعنػػػيبػػػأف التكنولوجيػػػا تتميػػػز بأ( 66ص ـ،6002ويػػػرى الزعػػػانيف )

إلػػى مزيػػد مػػف الدقػػة والسػػرعة  مػػف صػػورة إلػػى صػػورة وصػػوالً  رتقػػاءاإلنػػدثار، ولكػػف يقصػػد بػػو اإل
 تنافسػػػػياً  لمتكنولوجيػػػػا ويخمػػػػؽ مجػػػػاالً  قويػػػػاً  والكفػػػػاءة واختصػػػػار الحجػػػػـ وىػػػػذا اليػػػػدؼ يشػػػػكؿ دافعػػػػاً 

 في تطور التكنولوجيا وتقدميا. رئيسياً  لموصوؿ دائما لؤلفضؿ، وقد يكوف ذلؾ سبباً 
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يػر، ومياراتػو لػدى المتعممػيف وتطػوير ميػارات التفكيػر لتنميػة التفك وتعد التكنولوجيا مجااًل خصػباً 
المعقدة لدى التبلميذ ومساعدتيـ عمػى مواجيػة المشػكبلت المتزايػدة فػي عػالـ اليػوـ، وتحػتـ عمينػا 
التغيػػػػػرات العمميػػػػػة والتكنولوجيػػػػػة المتسػػػػػارعة زيػػػػػادة االىتمػػػػػاـ بدراسػػػػػة المسػػػػػتقبؿ، واالسػػػػػتفادة مػػػػػف 

يمكف أف تػنيض بػالحموؿ التػي يخػرج بيػا  يثة التي تقدـ أفكاراً المبادرات والتوجيات والنماذج الحد
الطمبة في حؿ مشكبلتيـ الحالية والمستقبمية، لتتحوؿ مف حمػوؿ تقميديػة رتيبػة قميمػة الفاعميػة إلػى 

 حموؿ إبداعية منتجة.
( بػػػأف العػػػالـ حاليػػػًا ييػػػتـ اىتمامػػػًا ممحوظػػػًا بالمسػػػتقبؿ، ومػػػا 26ص ـ،6020وتؤكػػػد أبػػػو صػػػفية )

ويشػػيد العػػالـ  امػػف دراسػػات تربويػػة واقتصػػادية وسياسػػية وثقافيػػة وتقنيػػة وحضػػارية، كمػػ بػػويتصػػؿ 
اآلف كمػػًا ىػػائبًل مػػف التحػػديات والمشػػكبلت التػػي يتعػػرض ليػػا البشػػر بشػػكؿ يػػومي، ممػػا يتطمػػب 
تنشػػيط قػػدرات الطمبػػة التصػػورية واإلبداعيػػة لمتحػػديات التػػي قػػد تواجػػو مجتمعػػاتيـ فػػي المسػػتقبؿ، 

فضػؿ كػػذلؾ، روا نحػو مسػتقبؿ أفضػؿ، ليسػيـ عمػى التفكيػر فػي المسػتقبؿ بشػكؿ أتيوذلػؾ بمسػاعد
وىذا ما يدعـ الحاجة لمتدريب عمى التفكير المستقبمي، والتدريب عمى حؿ المشكبلت المستقبمية، 
حيػػػث أف التحػػػديات التػػػي يتعػػػرض ليػػػا المجتمػػػع البشػػػري كبيػػػرة ومتعػػػددة المجػػػاالت، ويتوقػػػع ليػػػا 

 ـ القادمة.االزدياد في األعوا
ت التػي سػبؽ تعمميػا ة المعمومػاحػد أنمػاط التفكيػر الػذي يتطمػب معالجػويعتبر التفكير المستقبمي أ

 فاؽ المستقبؿ. آ مف أجؿ استشراؼ
مػػػف ميػػػارات  الحاجػػػة الممحػػػة لمػػػتمكفالحظػػػت الباحثػػػة ومػػػف ىنػػػا بػػػرزت الحاجػػػة الحقيقػػػة، حيػػػث 

، وأكػدت فػي كػؿ المجػاالت ةتكنولوجيػال اتتطػور الفػي الوقػت الػراىف وفػي ظػؿ  التفكيػر المسػتقبمي
ـ الدراسات السابقة عمى ضرورة تنمية ميارات التفكير المستقبمي لدى الطبلب ليساعدىـ عمى في

جػػؿ معالجػػة ىػػذه القضػػايا وتحميميػػا مػػف أكسػػابيـ القػػدرة عمػػى القضػػايا والمشػػكبلت المعاصػػرة، وا  
الطػبلب والطالبػات وذلػؾ مػا نػراه  وجود ضعؼ في ىذه الميارات لػدىاستشراؽ آفاؽ المستقبؿ، و 

بعػد دراسػػة الثانويػػة العامػػة واختيػػار التخصصػػات فػي الدراسػػة الجامعيػػة، والمشػػكبلت التػػي تحػػدث 
ليـ عند اختيار التخصػص المسػتقبمي إمػا برغبػة أىمػو أو رغبػة السػوؽ المحمػي، كػؿ ىػذه األمػور 

ظيػور الميػارات المسػتقبمية، أيضػًا أدت بالباحثة إلى إيجاد طريقة أو استراتيجية لتنمية مثػؿ ىػذه 
 تصػػػميـ مقػػػررات الحاسػػػب اآللػػػػي  االتجاىػػػات الحديثػػػة التػػػي تنػػػادي بضػػػرورة إعػػػػادة النظػػػر فػػػي 
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بحيػػث توجػػو العنايػػة إلػػى إنتػػاج مقػػررات إلكترونيػػة، وبرمجيػػات تعميميػػة، حيػػث يقػػدـ والتكنولوجيػػا 
مػػػى تقنيػػػات الشػػػبكة المحتػػػوى التعميمػػػي عمػػػى شػػػكؿ صػػػفحات مػػػف خػػػبلؿ بيئػػػة تفاعميػػػة تعتمػػػد ع

والتي تواكب التغيرات المستقبمية وبالتالي تحدث تغيرا في ميارات التفكير المستقبمي،  العنكبوتية،
تقػوـ عمػى نشػاط المػتعمـ، وتسػمح لػو بػالتعمـ الػذاتي وفقػًا  حديثػة استراتيجيات تعمـ نشػط ظيور و

 يـ.تنمي ميارات التفكير المستقبمي لديل وحاجاتو، وخصائصو لقدرتو،
 وقػػد أشػػارت العديػػد مػػف الدراسػػات واألبحػػاث عمػػى أىميػػة تنميػػة ميػػارات التفكيػػر المسػػتقبمي ومنيػػا

دراسػػػػػة متػػػػػولي ـ(، و 6026ودراسػػػػػة نػػػػػدا) ـ(،6022ودراسػػػػػة جػػػػػاد اهلل )(، ـ6022دراسػػػػػة ىػػػػػاني )
وجميعيػػػػا أكػػػػدت عمػػػػى ـ(، 6002)ودراسػػػػة إبػػػػراىيـ ـ(، 6020(، ودراسػػػػة أبػػػػو صػػػػفية )ـ6022)

وبما ينعكس عمػى تطػور التعمـ خبلؿ تطوير لمطمبة مف  رات التفكير المستقبميمياضرورة تنمية 
ميػػارة التنبػػؤ، وميػػارة التوقػػع، وميػػارة التصػػور، مثػػؿ: مياراتػػو يـ عمػػى التفكيػػر المسػػتقبمي و قػػدرات

 وميارات حؿ المشكبلت.
ة فػي وسيتـ تحقيؽ مػا سػبؽ مػف خػبلؿ اسػتخداـ اسػتراتيجيات تعمػـ حديثػة ومػداخؿ تدريسػية حديثػ

لمسػػػػػاندة تمػػػػػؾ الػػػػػتعمـ تػػػػػدريس التكنولوجيػػػػػا مػػػػػف جيػػػػػة، ومػػػػػف ناحيػػػػػة أخػػػػػرى اسػػػػػتخداـ تكنولوجيػػػػػا 
االسػػتراتيجيات حتػػى يصػػبح الطػػبلب فػػي المدرسػػة قػػادريف عمػػى تنميػػة ميػػارات التفكيػػر المسػػتقبمي 
فػػػي توظيػػػؼ مػػػا يواجيونػػػو فػػػي ظػػػؿ التطػػػورات الحديثػػػة والقػػػدرة عمػػػى حميػػػا وفػػػؽ مػػػا تتطمػػػب تمػػػؾ 

 المشاكؿ.
تػػػدريس  أنمػػػاطنػػػو فػػػي القػػػرف العشػػػريف بػػػرزت أ (22ـ، ص6026زز كػػػؿ مػػػف سػػػيد والجمػػػؿ )ويعػػػ

تعتمػػد فػػي معظميػػا عمػػى الطالػػب وعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ال الحصػػر ظيػػر مصػػطمح الػػتعمـ  حديثػػة
النشط في السػنوات األخيػرة مػف القػرف العشػريف وزاد االىتمػاـ بػو بشػكؿ واضػح مػع بػدايات القػرف 

تجاىات التربوية والنفسية المعاصرة ذات التػأثر اإليجػابي الكبيػر عمػى الحادي والعشريف كأحد اال
 عممية التعمـ داخؿ الحجرة المدرسية وخارجيا مف جانب طبلب المدارس والجامعات.

 نمػػطعبػػارة عػػف  :نػػوالػػتعمـ النشػػط بأ (222ـ،ص6022) سػػعادة، وعقػػؿ، وزامػػؿ كػػؿ مػػف ويعػػرؼ
ي األنشطة والتماريف والمشاريع بفعالية كبيرة، مػف في آف واحد حيث يشارؾ الطمبة ف تعميـو تعمـ 

خبلؿ بيئة تعميمية غنية ومتنوعة تسمح ليـ باإلصغاء اإليجابي، والحوار البناء والمناقشػة الثريػة 
والتفكير الواعي، والتحميؿ السميـ والتأمؿ العميؽ لكؿ ما تتـ قراءتو أو كتابتػو أو طرحػو مػف مػادة 
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و آراء بػػػيف بعضػػػيـ بعضػػػا، مػػػع وجػػػود معمػػػـ يشػػػجعيـ عمػػػى تحمػػػؿ دراسػػػية أو أمػػػور أو قضػػػايا أ
تحػػػت إشػػػرافو الػػػدقيؽ، ويػػػدفعيـ إلػػػى تحقيػػػؽ األىػػػداؼ الطموحػػػة  ـمسػػػؤولية تعمػػػيـ أنفسػػػيـ بأنفسػػػي

 .لممنيج المدرسي، والتي تركز عمى بناء الشخصية المتكاممة واإلبداعية لمطالب
ؿ المثػاؿ ال الحصػر اسػتراتيجية العصػؼ ويتفرع مف التعمـ النشػط اسػتراتيجيات مختمفػة عمػى سػبي

التي ينبثؽ منيا العديد مػف طػرؽ التػدريس، والػتعمـ  وتعمـ األقراف، وتعمـ الفريؽ، الذىني بأنواعو،
 المبني عمى حؿ المشكبلت والكثير مف االستراتيجيات الفعالة والشيقة.

 راتيجياتو المتعػػددة مثػػؿوقػػد أوصػػت العديػػد مػػف الدراسػػات والبحػػوث باالىتمػػاـ بػػالتعمـ النشػػط واسػػت
التػػػي أكػػػدت عمػػػى تنميػػػة ميػػػارات حػػػؿ المسػػػألة الرياضػػػية مػػػف خػػػبلؿ  (ـ6026دراسػػػة العػػػالوؿ )

والتي أكدت عمى ( ـ6022دراسة أبو ىدروس والفرا )و  توظيؼ بعض استراتيجيات التعمـ النشط،
بػػػػالنفس والثقػػػػة  أثػػػػر اسػػػػتخداـ بعػػػػض اسػػػػتراتيجيات الػػػػتعمـ النشػػػػط عمػػػػى مسػػػػتوى دافعيػػػػة االنجػػػػاز

أثػػػػػر اسػػػػػتخداـ إلػػػػػى قيػػػػػاس التػػػػػي ىػػػػػدفت ( ـ6007) الشوبكشػػػػػيودراسػػػػػة ، والتحصػػػػػيؿ الدراسػػػػػي
عمػػػـو وتنميػػػة االتجاىػػػات اسػػػتراتيجيات الػػػتعمـ النشػػػط عمػػػى اكتسػػػاب المفػػػاىيـ العمميػػػة فػػػي مػػػادة ال

 تو في مواد دراسية عديدة، وأثره في زيادةيومما سبؽ نبلحظ التعمـ النشط قد أثبت فعال، التعاونية
 التحصيؿ الدراسي وتنمية الميارات المختمفة.

الػػتعمـ ـ اإللكترونػػي يعمػػؿ عمػػى تحسػػيف جػػودة ( أف اسػػتخداـ الػػتعم00ـ، ص6007ويػػرى طػػوني )
نتػػاج خػػريجيف يتقنػػوف التكنولوجيػػا وقػػادريف عمػػى اسػػتخداـ التكنولوجيػػات الجديػػدة فػػي االقتصػػاد  وا 

اىر التقػػدـ العممػػي والتكنولػػوجي الػػذي بػػرز مظػػعتبػػر الحاسػػوب وشػػبكة اإلنترنػػت مػػف أالجديػػد، وي
 صبح استخداميما سمة مف سمات التطور.أيشيده العالـ، والذي 

ىػـ المجػاالت البيئػات التعميميػة اإللكترونيػة أحػد أ ( أفـ6026)ويؤكد عقؿ، وخمػيس، وأبػو شػقير
اإلعداد الجيػد اإللكتروني، كما يتطمب استخداـ البيئات التعميمية اإللكترونية التعمـ تكنولوجيا  في

دارتيػا وفػؽ معػايير محػددة مػف أجػؿ ضػماف فاعميػػة  مػف حيػث تصػميميا وتطويرىػا واسػتخداميا وا 
 توظيفو في العممية التعميمية.

التعميميػة  ( أف البيئػاتDorn & Bhattacharay, 2007, p13-20ويػرى دورف وبياتيشػاري)
جػػؿ التعامػػؿ معيػػا ولكنيػػا أ تحتػػاج إلػػى متخصػػص فػػي البرمجػػة مػػف نيػػا الاإللكترونيػػة تتميػػز بأ

تتطمػب مجموعػػة مػػف الكفايػػات التػي يمكػػف تنميتيػػا بسػػيولة لػػدى مسػتخدمي ىػػذه الػػنظـ، كمػػا أنيػػا 
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المعمػػػـ والمػػػتعمـ تػػػوفر لوحػػػة تحكػػػـ تسػػػيؿ عمميػػػة اإلدارة، وتػػػوفر وسػػػائؿ دعػػػـ متنوعػػػة لكػػػؿ مػػػف 
 اً بأقػؿ تكمفػة وأقػؿ جيػد، وتتميز بسيولة تطويرىا وتحديثيا وتتـ بطريقػة مباشػرة و والمدير والمطور

مكانياتػو، ممػا يسػاعد عمػى التقػدـ  وتتيح الفرصة لممتعمـ الختيار مستوى التحكـ المبلئػـ لقدراتػو وا 
 في عممية تعممو بسيولة. 

 ,Land & Greene) دراسة "الند" و"جرييف" وقد أشارت كثير مف الدراسات واألدبيات منيا:
 & Louودراسة لوي ومارؾ ، (Hung, et al., 2004) ودراسة ىانج وآخروف (،ـ2000

MacGregor, 2004)  وجود تأثير كبير لمبيئة التعممية اإللكترونية في تنمية ميارات مختمفة )
، فتتيح لو أف يتحكـ في معدؿ تعممو وفًقا لظروفو وقدراتو واستعداداتو، كما أنيا الطبلبلدى 

يمية التي تؤدى إلى جودة العممية تساعده عمى اكتساب كثير مف الميارات والقدرات التعم
جمع بيف أنماط عديدة مف المثيرات التعميمية المكتوبة والمسموعة والمصورة وت، التعميمية

والمتحركة بشكؿ وظيفي متكامؿ لتحقيؽ أىداؼ تعميمية محددة، ويجعميا تسيـ بشكؿ فعاؿ في 
 وتحسيف التعمـ.التعمـ تسييؿ 

لمسػاعدة الطػبلب الػتعمـ يميػة إلكترونيػة كػأداة فػي ئػة تعموفي ضوء ما سبؽ يتضح أف توظيػؼ بي
عمى التعامؿ مع المعرفة المتكاممة وفيميا مف خػبلؿ مػا تػوفره مػف بيئػة مرنػة وسػيمة االسػتخداـ، 
حيث أنيا ال تحتاج إلى ميارات متقدمة ليتعامؿ معيا الطبلب، كذلؾ تػوفر إمكانيػة التفاعػؿ بػيف 

جػػراء النقاشػػات حػػوؿ المواضػػيع المختمفػػة، كمػػا تحتػػاج ىػػذه الطػػبلب وتبػػادؿ اآلراء والمعمومػػا ت وا 
الباحثػػػة  ة لتنظػػػيـ الػػػتعمـ عبرىػػػا، لػػػذا قامػػػتالبيئػػػة التعميميػػػة اإللكترونيػػػة إلػػػى اسػػػتراتيجيات واضػػػح

بتنظػػيـ أداء الطػػػبلب فػػػي البيئػػػة التعميميػػػة اإللكترونيػػػة المقترحػػػة وفػػػؽ بعػػػض اسػػػتراتيجيات الػػػتعمـ 
كمػػا الػتعمـ ف الدراسػات إلػى فاعميػة اسػتراتيجيات الػتعمـ النشػط فػي النشػط، حيػث أشػارت العديػد مػ

إلى إمكانية تنمية ميارات التفكير المستقبمي باستخداـ اسػتراتيجيات الػتعمـ النشػط  أوضحت سابقاً 
واسػػتراتيجيات الػػتعمـ الحديثػػة التػػي تركػػز عمػػى الػػدور النشػػط لممػػتعمـ، وىػػذا مػػا تسػػعى إليػػو الباحثػػة 

 في دراستيا.
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 ة الدراسةمشكم
وقػػػػػد تولػػػػػد اإلحسػػػػػاس بالمشػػػػػكمة لػػػػػدى الباحثػػػػػة مػػػػػف خػػػػػبلؿ اطبلعيػػػػػا عمػػػػػى الدراسػػػػػات السػػػػػابقة، 

فػػي الدراسػػات التػػي تتعمػػؽ يػػة، حيػػث وجػػدت الباحثػػة نػػدرة والتوصػػيات التػػي قػػدمتيا األبحػػاث التربو 
لتػػػي الدراسػػػات التػػػي تتعمػػػؽ ببيئػػػات الػػػتعمـ اإللكترونيػػػة ا ميػػػارات التفكيػػػر المسػػػتقبمي، وأيضػػػًا قمػػػةب

العينػػػػػة توظػػػػػؼ اسػػػػػتراتيجيات الػػػػػتعمـ النشػػػػػط الخاصػػػػػة بمػػػػػادة التكنولوجيػػػػػا، وكػػػػػذلؾ تػػػػػدني نتػػػػػائج 
فػػػػي اختبػػػػار واسػػػػتبانة ميػػػػارات التفكيػػػػر المسػػػػتقبمي لػػػػدى طالبػػػػات الصػػػػؼ الثػػػػامف االسػػػػتطبلعية 

 األساسي.
يػة ة مػف خػبلؿ اسػتخداـ بيئػة تعميمت الباحثة ضرورة ربط الطالبات بالمسػتجدات التكنولوجيػلذا رأ

لكترونيػػة توظػػؼ اسػػتراتيجيات الػػتعمـ النشػػط لتنميػػة ميػػارات التفكيػػر المسػػتقبمي التػػي وجػػدت فييػػا إ
 مف خبلؿ اطبلعيا عمى الدراسات السابقة. اً الباحثة ضعف

اسػتراتيجيات الػتعمـ  ىعمػة قائمػ بيئػة تعميميػة إلكترونيػةإلػى محاولػة تصػميـ  ةوىذا ما دفػع الباحثػ
تحػػددت مشػػكمة  لػػدييـ وفػػي ضػػوء ذلػػؾ  التفكيػػر المسػػتقبمييػػارات متنميػػة وتوظيفيػػا فػػي  النشػػط

 الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:
فاعمية بيئة تعميمية إلكترونية توظف استراتيجيات التعمم النشط في تنمية ميارات التفكير "ما 

 المستقبمي في التكنولوجيا لدى طالبات الصف السابع األساسي؟
 األسئمة الفرعية التالية: ويتفرع عف السؤاؿ الرئيس

 ؟طالبات الصؼ السابع األساسيلدى توافرىا البلزمة  التفكير المستقبميما ميارات  .1
( بيف متوسط درجات α ≤ 0.05ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .2

طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار 
 التفكير المستقبمي في التطبيؽ البعدي؟ميارات 

( بيف متوسط درجات α ≤ 0.05ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .3
طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في استبانة 

 ميارات التفكير المستقبمي في التطبيؽ البعدي؟
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( بيف متوسط درجات α ≤ 0.05ئية عند مستوى داللة )ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصا .4
مقابمة  بطاقة طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في

 ميارات التفكير المستقبمي البعدية؟
( وفقًا لمكسب المعدؿ ببلؾ في 1.2ىؿ تحقؽ البيئة التعميمية اإللكترونية فاعمية تزيد عف ) .5

 ؟ت التفكير المستقبميتنمية ميارا
 

 :فروض الدراسة
 اختبار الفروض التالية: إلىتسعى الدراسة الحالية 

( بيف متوسط درجات α ≤ 0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ال  .1
نتائج التطبيؽ طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في 

 .رات التفكير المستقبميختبار مياالبعدي ال
( بيف متوسط درجات α ≤ 0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ال .2

نتائج التطبيؽ طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في 
 .ستبانة ميارات التفكير المستقبميالبعدي ال

( بيف متوسط درجات α ≤ 0.05توى داللة )توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مس ال .3
نتائج التطبيؽ طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في 

 .مقابمة ميارات التفكير المستقبميالبعدي ل
 في لببلؾ المعدؿ لمكسب وفقاً ( 1.2) عف تزيد فاعمية لكترونيةاإل التعميمية البيئة تحقؽال  .4

 .المستقبمي التفكير ميارات تنمية

 

 :أىداف الدراسة
 التالية: لتحقيق األىدافتسعى الدراسة الحالية 

التوصؿ إلى ميارات التفكير المستقبمي المراد تنميتيا لدى طالبات الصؼ السابع األساسي  .1
 بغزة.
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لكترونية توظؼ استراتيجيات التعمـ النشط التصميـ التعميمي لبيئة تعميمية إالكشؼ عف  .2
ميارات التفكير المستقبمي واستخداميا في تدريس التكنولوجيا لطالبات الصؼ السابع  لتنمية

 األساسي بغزة.
تنمية توظؼ استراتيجيات التعمـ النشط في التعرؼ عمى فعالية بيئة تعميمية إلكترونية  .3

 طالبات الصؼ السابع األساسي بغزة. لدى ميارات التفكير المستقبمي

 أىمية الدراسة
  :في أنوه الدراسة مية ىذتتضح أى

مساعدة المعمميف لبلستفادة مف التقنيات الحديثة القائمة عمى الويب وتوظيفيا في تطوير  .1
 طرؽ التدريس.

لكترونية قائمة عمى استراتيجيات التعمـ النشط وتوظيفيا في تنمية ئة تعميمية إتصميـ بي .2
 .ميارات التفكير المستقبمي

في تدريس التكنولوجيا، وأىمية استخداميا في شط المستخدمة راتيجيات التعمـ الناستتوظيؼ  .3
 .ضمف البيئة التعميمية اإللكترونية تنمية ميارات التفكير المستقبمي

مقابمة شخصية والتي  –استبانة  -تصميـ أدوات الدراسة والتي تتكوف مف اختبار تحصيمي .4
 السابع االساسي.تستخدـ لمكشؼ عف ميارات التفكير المستقبمي لدى طالبات الصؼ 

عمـ النشط التي توظؼ استراتيجيات الت -األولى  –تعتبر ىذه الدراسة في حدود عمـ الباحثة  .5
لكترونية لتنمية ميارات التفكير المستقبمي لدى طالبات الصؼ مف خبلؿ بيئة تعميمية إ

 السابع األساسي.
 

 حدود الدراسة
عمى طالبات  محافظة خانيونسبالمشتركة طبقت الدراسة في مدرسة عيمبوف األساسية  .1

 الصؼ السابع األساسي.
 .2017 -2016في الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي طبقت الدراسة  .2
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البريد موقع مع وتوظيفو خاص بالوحدة  جوجؿ سايتتصميـ موقع اقتصرت الدراسة عمى   .3
تدريس الوحدة استراتيجيات التعمـ النشط في  القائمة عمىلكترونية كبيئة تعميمية إاإللكتروني 

 الرابعة " الثورة الخضراء" مف كتاب التكنولوجيا لمصؼ السابع األساسي.

 مصطمحات الدراسة
 كما يمي: عرفت الباحثة مصطمحات الدراسة إجرائياً 

 فاعمية:
 بعد توظيؼ البيئة التعميمية ىي حجـ التحسف الذي يظير لدى طالبات الصؼ السابع االساسي

 .في تنمية ميارات التفكير المستقبمي يجات التعمـ النشطعمى استراتاإللكترونية القائمة 
  :بيئة التعمم اإللكترونية
ويتـ التعمـ ، بشكؿ تفاعمي عبر الويب الذي يتيح عرض المادة إلكترونياً ىي المنصة أو الحيز 

الثورة عبرىا وفؽ استراتيجيات التعمـ النشط، وتشتمؿ عمى مياـ وتكميفات خاصة بوحدة 
ف المعممة والطالبات مف جية أخرى، ، وتسمح بالتفاعؿ بيف الطالبات مف جية وبيخضراءال

 بيدؼ تنمية ميارات التفكير المستقبمي لدى طالبات الصؼ السابع األساسي بغزة.
 التعمم النشط: استراتيجيات

ة وخطوات التعمـ المتمركزة حوؿ طالبات الصؼ السابع االساسي، وتسمح لمطالبأساليب كؿ  
بالمشاركة والتفاعؿ في الوحدة الرابعة مف كتاب التكنولوجيا " الثورة الخضراء" بشكؿ إيجابي، 

لكترونية لتنمية ميارات التفكير المستقبمي لدى طالبات كما أنيا تعمؿ ضمف بيئة تعميمية إ
 الصؼ السابع االساسي.

 : ميارات التفكير المستقبمي
ىي مجموعة مف العمميات التي تقوـ بيا طالبات الصؼ السابع األساسي فيما بينيف، وبيف 

تيدؼ إلى ادراؾ المشكبلت المستقبمية ومواجيتيا بدقة وسرعة والمتعمقة  الطالبات والمعممة،
بوحدة الثورة الخضراء باستخداـ التقنيات التي توفرىا البيئة التعميمية اإللكترونية والتي توظؼ 

ميارة التصور، وميارة التنبؤ، وميارة التوقع، استراتيجيات التعمـ النشط، وىذه الميارات ىي: 
 .المشكبلت المستقبمية "وميارة حؿ 
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 الفصل الثاني
 الطار النظري

 لكترونيةمية اإل والبيئات التعميالتفكير المستقبمي واستراتيجيات التعمم النشط 

ة، وتناولت ساسيسة والذي يشتمؿ عمى ثبلثة محاور أالنظري لمدرا طاريتضمف الفصؿ الثاني اإل
عمـ االلكتروني وبيئات التعمـ اإللكترونية مف حيث المفيـو وؿ التالباحثة في المحور األ

 ىداؼ وأىميتيا في العممية التعميمية.واأل
اء الدراسة، مف يا أثنوتناوؿ المحور الثاني التعمـ النشط واستراتيجياتو والتي قامت الباحثة بتطبيق

 في التعمـ النشط.ىمية، ودور كؿ مف المعمـ والمتعمـ حيث المفيوـ، واألىداؼ، واأل
ما المحور الثالث تناوؿ ميارات التفكير المستقبمي والتي قامت الباحثة بتنميتيا مف خبلؿ أ

حيث التعريؼ، لتعمـ النشط مف استخداـ البيئة التعميمية االلكترونية مف خبلؿ استراتيجيات ا
 طرؽ تنمية ميارات التفكير المستقبمي.و مناىج تدريس ميارات التفكير المستقبمي، و ىمية، واأل

 لكترونيةوبيئات التعمم اإل  المحور األول: التعمم اإللكتروني
أدى التطور السريع في تقنيات المعمومات واالتصاالت الحديثة إلى رواج استخداميا في العممية 

ثر كبمختمؼ صوره وظيور أشكاؿ جديدة وأالتعمـ ا أدى إلى زيادة كفاءة أشكاؿ التعميمية مم
في توصيؿ المادة  نو يمكف أف يمعب اإلنترنت دورًا أساسياً فعالية، وعميو كانت الرؤى في أ

 .ـ اإللكترونيما أدى إلى ظيور ما يسمى بالتعم التعميمية إلى الطبلب وىو

  E- Learning م اإللكترونيريف التعمتع

إف التطور اليائؿ في تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات انعكس ذلؾ بشكؿ كبير عمى منظومة 
 اإللكتروني ومنيا:التعمـ اإللكتروني، وتعددت اآلراء حوؿ ماىية التعمـ ـ و يالتعم

" طريقة إبداعية في تقديـ بيئة  :بأنوالتعمـ اإللكتروني ( 18ـ، ص2005بدر الخاف )يعرؼ 
تمركزة حوؿ المتعمميف، ومصممة مسبقًا بشكؿ جيد، وميسرة ألي فرد، وفي أي مكاف، تفاعمية، م

وأي وقت باستعماؿ خصائص ومصادر اإلنترنت والتقنيات الرقمية بالتطابؽ مع مبادئ التصميـ 
 ".التعميمي المناسبة لبيئة التعمـ المفتوحة، والمرنة، والموزعة
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( بأنو: "استخداـ لتكنولوجيا المعمومات Horton, 2006, p.1في حيف يعرفو ىارتوف )
 والحاسوب مف أجؿ إنشاء خبرات تعمـ".

ـ اإللكتروني بأنو: " تقديـ المناىج التعميمية والدورات ( التعم216ـ، ص2007ويرى بسيوني )
التدريبية عبر الوسائط اإللكترونية المتنوعة التي تشمؿ األقراص بأنواعيا وشبكة اإلنترنت 

أسموب متزامف أو غير متزامف، وباعتماد مبدأ التعمـ الذاتي أو التعمـ بمساعدة  بأدواتيا، في
 المعمـ مع تقييـ المتعمـ".
ـ اإللكتروني ثات التكنولوجية في تعريفو لمتعم( المستحد54ـ، ص2009بينما يتناوؿ إسماعيؿ )

زات شبكات فعرفو بأنو: " أسموب التعمـ المرف باستخداـ المستحدثات التكنولوجية وتجيي
المعمومات عبر اإلنترنت، معتمدًا عمى االتصاالت المتعددة االتجاىات وتقديـ مادة تعميمية تيتـ 

 ي مكاف".الخبرات والبرمجيات في أي وقت وبأبالتفاعبلت بيف المتعمميف وىيئة التدريس و 
ة مف باستخداـ آليات االتصاؿ الحديثلمتعمـ ( بأنو: " طريقة 14ـ، ص2009) عاشوررى وي

، ورسومات، وآليات بحث، ومكتبات وشبكاتو، ووسائطو المتعددة مف صوت وصورةحاسب 
 الدراسي". الصؼلكرتونية، وكذلؾ بوابات اإلنترنت سواًء كاف عف بعد أو في إ

( لممقررات والمواد التعميمية في تعريؼ التعمـ اإللكتروني 10ـ، ص2012ويشير عقؿ وآخروف )
جؿ تصميـ مقررات المتاحة مف أ مكانات التكنولوجيةامؿ يوظؼ اإلبأنو " نظاـ تعميمي متك

 تعميمية شاممة ومتفاعمة وفؽ معايير مناسبة بيدؼ تحقيؽ األىداؼ التعميمية المطموبة".
( بأنو "مظمة ألي تعمـ تفاعمي يعتمد عمى التكنولوجيا الحديثة 26ـ، ص2012ويعرفو فروانة )

 في أي وقت ومكاف". في إيصاؿ المحتوى التعميمي لمطمبة
( بأنو: " أحد أشكاؿ التعمـ التي تعتمد عمى إمكانيات 216ـ، ص2013وقد عرفو عبد العزيز )

وأدوات وأنظمة وبرامج تكنولوجيا الحاسبات والمعمومات والشبكة الدولية لممعمومات، ويمكف 
دارتو بأكثر مف صورة، في ضوء عم مية مف التفاعؿ استخدامو لتقديـ محتوى التعمـ وتوصيمو، وا 

 المستمر)تزامنيًا وال تزامنيًا( بيف المعمـ والمتعمـ ومحتوى التعمـ".
ـ اإللكتروني عبارة عف " نظاـ متكامؿ يوظؼ ( بأف التعم13ـ، ص2014وترى أبو خاطر )

دارة التواصؿ بيف الطالب  تكنولوجيا المعمومات الحديثة في تقديـ المعمومات والخبرات لمطمبة وا 
 في أي وقت ومف أي مكاف".والمعمـ 
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ـ اإللكتروني ىو " توفير وتذليؿ أحدث ما ( بأف التعم13ـ، ص2015في حيف ذكرت الجمؿ )
مـ في أحدث وأبسط وأسرع طريقة عوالتالتعمـ توصمت إليو التكنولوجيا الحديثة في خدمة 

 .وأسموب، حيث يعتمد عمى التفاعؿ إلكساب الميارات دوف التقيد بالمكاف والزماف"
يقدـ بيئة تعميمية تفاعمية، وكذلؾ عرض  واتفقت جميع التعريفات السابقة بأف التعمـ اإللكتروني

المناىج بشكؿ إلكتروني سمس، وتسنخداـ التكنولوجيا الحديثة في تقديـ الخبرات والمعمومات، 
 وأخيرًا يعتمد التعمـ اإللكتروني عمى مبدأ التعمـ الذاتي.

يوظؼ  تعمـ نظاـقة، تخمص الباحثة إلى أف التعمـ اإللكتروني ىو: ومف خبلؿ التعريفات الساب
المستحدثات التكنولوجية مف برامج إلكترونية، وأجيزة حاسوب، وشبكة إنترنت؛ تمكف المتعمـ مف 

 الوصوؿ إلى مصادر التعمـ في أي وقت ومف أي مكاف.

 م اإللكتروني:أىداف التعم
( 221ص، ـ2007) بسيونيف األىداؼ كما ذكرىا ـ اإللكتروني عمى مجموعة ميرتكز التعم

 حيث يسعى إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:
 تمكف الطالب مف التفاعؿ معيا بكفاءة ومواكبة التطورات. .1
 إمكانية االتصاؿ بيف الطمبة فيما بينيـ، وبيف الطمبة والمدرسة بفعالية. .2
 توفير المقررات طواؿ اليـو وعمى مدار األسبوع. .3
 في صورة نموذجية واالستغبلؿ األمثؿ لتقنيات التعميـ. التعمـتقديـ  .4
 سيولة وتعدد طرؽ تقييـ الطالب بصورة سريعة وسيمة لمتقييـ. .5
تخفيؼ األعباء اإلدارية عمى المعمـ واإلدارة مثؿ: الواجبات وتصحيح االختبارات ورصد  .6

 الدرجات.
 ؿ.تبادؿ الخبرات التربوية مف خبلؿ منتديات النقاش وقنوات االتصا .7
 الوصوؿ إلى المعمـ باستخداـ طرؽ سيمة منيا: البريد اإللكتروني أو ساحات الحوار. .8

 ( مجموعة مف األىداؼ منيا:40 ، صـ2009) اسماعيؿويضيؼ 
 تحسيف أداء الطبلب أكاديميًا مف خبلؿ استخداـ التكنولوجيا في المؤسسات التعميمية. .1
 مف خبلؿ تطبيؽ تكنولوجيا جديدة.التعمـ تنمية ميارات العمؿ اإللكتروني وميارات  .2
 مساعدة الطبلب عمى تقميؿ الفجوة اإللكترونية. .3
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 تقديـ فرص تعمـ عالية الجودة وثرية ومتنوعة لكافة الطبلب. .4
 تعميـ الطبلب في بيئات تحفز عمى التعمـ في عصر تكنولوجي قائـ عمى المعرفة. .5
 ائقة السرعة.إتاحة دخوؿ كافة الطبلب إلى شبكات االتصاؿ والمعمومات ف .6

ـ اإللكتروني اختصر الوقت والجيد والتكمفة، وساعد عمى تحسيف المستوى وترى الباحثة أف التعم
العاـ الدراسي، وتحقيؽ مزيد مف التفاعؿ االجتماعي بيف المعمـ والمتعمـ وجعميا أكثر قربًا مف 

ميـ، وتسييؿ التواصؿ خبلؿ الوسائؿ التكنولوجية المستخدمة، وأيضا تنويع أساليب التعمـ والتع
بيف المتعمـ ومصادر التعمـ ، وتمكيف الطالب مف اكتساب العديد مف ميارات التواصؿ 

 واالتصاؿ.
 م اإللكتروني:أىمية التعم

التقميدي في المؤسسات ـ يالتعماإللكتروني أىمية كونو النموذج الجديد الذي غير ـ لمتعم
ت التعميمية والعممية، وتتضح األىمية كما ذكرىا التعميمية، لتدريب المتعمميف في جميع المجاال

 ( في النقاط اآلتية:59 ـ، ص2009إسماعيؿ )
 يتعمـ الطالب بصورة فردية حسب قدراتو الخاصة وفي الوقت المناسب لو. .1
يتحكـ المتعمميف في عمميات التعمـ، كما يتولد لدييـ دافعية لمتعمـ حيث المرونة في بيئة  .2

 المختمفة.التعمـ يب التعميـ، ومراعاة أسال
يذ المواقؼ التعميمية في ينقؿ التعمـ مف قاعة الدروس إلى الجيب، حيث تمكف المتعمميف تنف .3

 .النقاؿـ يما يسمى بالتعم، ومف ثـ يمكنيـ مف االستفادة مف الوقت وعدـ إىداره فأي مكاف
 يشجع المتعمـ عمى إدارة تعممو وبالطريقة التي تناسبو. .4
بة مع البرنامج مع تركيز جميع حواسو بالخبرات المكتس تفاعبلً  يصبح المتعمـ أكثر .5

 كثر دافعية وكفاءة أثناء التعمـ.والمتعممة، لكي تجعؿ المتعمـ أ
ـ اإللكتروني بالمزيد مف المعمومات التعمدريب عمى التعمـ ويمدنا التقويـ المستمر لعمميات الت .6

 والبيانات عف أداء الطبلب.
رساؿ كؿ ىذه األشياء عف طريؽ رية لممعمـ فقد أمف األعباء اإلدايقمؿ  .7 صبح استبلـ وا 

 األدوات اإللكترونية مع إمكانية معرفة استبلـ الطالب ليذه المستندات.
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يتغمب عمى العديد مف المشكبلت التربوية كاالنفجار المعرفي، وسرعة التطور التكنولوجي،  .8
 ونقص أعداد المعمميف وتعميـ ذوي االحتياجات الخاصة.

يساىـ في تبادؿ وجيات النظر المختمفة بيف المتعمميف في المواضيع المطروحة مف خبلؿ  .9
 مجالس النقاش وغرؼ الحوار.

 اإللكتروني:التعمم مميزات 
األخرى، التعمـ أنواع  ـ اإللكتروني عف غيره مفف المميزات التي يتميز بيا التعمىناؾ العديد م

( في 223ـ، ص2007بسيوني )(، و 28، صـ2008عبد العزيز ) وأكد عمى ذلؾ كؿ مف
 النقاط التالية:

 الدخوؿ إلى الشبكة العنكبوتية مف خبلؿ برامج تصفح اإلنترنت مع قميؿ مف التوجيو. .1
 المرونة في التفاعؿ مع المحتوى الدراسي. .2
ماكف التعمـ أي يمكف التعمـ في أي وقت وفي أي مكاف عمى مدار سيولة االنتقاؿ أل .3

 وع.ساعات أياـ األسب
 المادة الدراسية.محتوى السيولة واالقتصاد في تطوير وتعديؿ  .4
 ة.الدراسيالمادة محتوى السرعة في التفاعؿ مع  .5
 زيادة االحتفاظ بالتعمـ وذلؾ الستخداـ وسائؿ تعميمية سمعية بصرية. .6
 توفر محتوى عممي ومعمومات حديثة مف خبلؿ برامج اإلتاحة والتصفح اإللكترونية. .7
ثراء مستوى التعمـ. تنمية القدرات .8  الفكرية وا 
 مراعاة الفروؽ الفردية بيف المتعمميف وتشجيعيـ عمى التعمـ الذاتي. .9

 الوصوؿ إلى المعمـ بسيولة في أي وقت وخاصة خارج أوقات العمؿ الرسمية. .10
 تعزيز المشاركة عبر الصفوؼ االفتراضية التعميمية وغرؼ الحوار والنقاش. .11
 واالطبلع عميو في أي زماف ومكاف.توفر محتوى المادة الدراسية  .12
 الحديثة منعا لحدوث الممؿ والرتابة عند المتعمميف.التعمـ تنوع أساليب  .13

ـ اإللكتروني منيا: سيولة وتعدد طرؽ تقييـ تطور باحثة عدة مميزات يتصؼ بيا التعموتستنتج ال
بير عف أفكارىـ الطالب، باإلضافة إلى أف الطالب يتعمـ حسب قدراتو، تمكيف الطبلب مف التع

ىو متبع في الفصوؿ ئؿ مختمفة وأكثر جدوى مما والوصوؿ إلى الحقائؽ والمعمومات بوسا
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الدراسية التقميدية، وقد استفادت الباحثة مف أغمب الميزات التي عرضت سابقًا في الدراسة 
 الحالية.

 اإللكتروني:التعمم  تحديات
بالرغـ مف مميزاتو التي يتمتع بيا وىي تخدامو التي تعيؽ اس التحدياتاإللكتروني بعض  لمتعمـ 

 ( ومنيا:122 ص ـ،2010ال تقمؿ مف شأنو وأشار إلييا شحاتة )
يحتاج إلى بنية تحتية، مف حيث وفرة أجيزة الحاسوب، وسرعة عالية لبلتصاؿ باإلنترنت،  .1

 وتكمفة تطبيقيا عالية جدًا.
التي يفرضيا التعمـ اإللكتروني، بسبب قمة دافعية الطبلب نحو التعمـ والعزلة واالنطوائية  .2

 قضاء الكثير مف الوقت أماـ شاشة الحاسوب والمواقع اإللكترونية.
التي تواجو المؤسسات التعميمية أو تواجو الطبلب فى استخداميـ لمشبكة  مف التحديات .3

دخوؿ إلى المواقع لممعمومات "اإلنترنت" عف طريؽ االتصاؿ الياتفي صعوبة ال العالمية
اإللكتروني لموزارة أو لممدرسة سواء كاف ذلؾ داخؿ المدرسة أو فى  بالتعمـ خاصةال

لبلنقطاع المستمر لعممية االتصاؿ مما يعطؿ عممية التعمـ، وصعوبة تحميؿ  نظراً  ،منازليـ
المشتركة فى المقررات اإللكترونية، واستغراؽ وقت طويؿ فى عمميتي التواصؿ  الممفات
 .تكمفة اإلنترنت عمى المؤسسات واألفراد مما يزيد مف والتحميؿ

التعمـ عممية التحوؿ مف  فإ :توافر المدارس اإللكترونية / الذكية بالمواصفات المناسبة عدـ .4
ىو مجرد تزويد بعض  المختمط التقميدي إلى التعمـ اإللكتروني وخاصة التعمـ اإللكتروني

...إلخ، الذكية، والحاسبات اآلليةلسبورة الحديثة مثؿ ا الفصوؿ الدراسية ببعض التقنيات
تكنولوجيا التعمـ اإللكتروني المختمط فى مؤسساتنا التعميمية يحتاج إلى إعادة  تطبيؽو 

المدارس التقميدية، كما تحتاج عممية التحوؿ إلى أنواع جديدة مف المدارس التي  ىيكمة
 تحقيؽ أىداؼ التعمـ اإللكتروني مثؿ المدارس الذكية.  تساعد فى

تخطت الباحثة معظـ العيوب التي واجيتيا أثناء تطبيؽ دراستيا باستخداـ استراتيجيات  لقد
التعمـ النشط إلى جانب البيئة التعميمية اإللكترونية التي صممتيا الباحثة والتي تقوـ عمى 

 اإللكتروني بأنواعوالتعمـ نفسيـ، واستخداـ أنماط ا لوجو مع المعمـ أو بيف الطبلب أالتفاعؿ وجي
داخؿ الغرفة الصفية التقميدية بإشراؼ المعمـ، لذلؾ قامت الباحثة باستخداـ ىذا األسموب في 
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واالستفادة مف مزايا ىذا األسموب مف  ،التي قد تحدث ىذه التحدياتالدراسة الحالية لمتغمب عمى 
 التعميـ.

 م اإللكتروني:أنواع التعم
مية اإللكترونية، وأشار إلييا لبيئات التعمـ اإللكتروني فيما بينيا حسب اتختمؼ أنواع التعم

 ( وىي كما يمي:232ص ـ،2007بسيوني )
 : Synchronous E-Learningم اإللكتروني المتزامن التعم .1

اإللكتروني المتزامف عندما يجتمع كؿ مف المعمـ والمتعمـ لتبادؿ المعمومات التعمـ يحدث 
ؼ الحوار والفيديو كنفرنس، حيث يتواجد فيما بينيما عبر وسائؿ االتصاؿ المباشرة مثؿ غر 

 المعمـ والطبلب في نفس الوقت  ويتواصموف مباشرة، وليس بالضرورة أف يتواجدوا فيزيائياً 
اإللكتروني المتزامف عمى شبكة اإلنترنت لتوصيؿ وتبادؿ التعمـ يعتمد  بنفس المكاف، وغالباً 

بيف المتعمـ والمعمـ في نفس الوقت الدروس والواجبات واالمتحانات اإللكترونية واألبحاث 
 الفعمي لتدريس المادة مثؿ الفصوؿ االفتراضية أو منتديات النقاش.

 ( ما يمي:9ـ، ص2003اإللكتروني كما أوضحت الخميفة )التعمـ ومف إيجابيات ىذا النوع مف 
 حصوؿ المتعمـ عمى تغذية راجعة فورية مف المعمـ. - أ
رة اإللكترونية، وأيضا تفاعؿ المتعمـ مع المعمـ تفاعؿ المعمـ مع المتعمـ عمى السبو  - ب

بالنقاش مف خبلؿ التحدث مف خبلؿ الميكرفوف المتصؿ بالحاسوب الشخصي الذي 
 يستخدمو.

 في حاالت االختبار والتقييـ يتـ التحقؽ مف شخصية المتعمـ. - ت
 تبادؿ المعمومات في وقت زمني مناسب وحسب حاجة المتعمـ. - ث
لمتزامف إيجابيات ىناؾ بعض السمبيات عند استخدامو، وقد حددىا عقؿ اإللكتروني المتعمـ كما 

 ( مف خبلؿ النقاط التالية:11 ـ، ص 2012وآخروف )
 اإللكتروني المتزامف إلى سرعة اتصاؿ إنترنت كبيرة ومكمفة.التعمـ يحتاج  - أ
يتطمب توافؽ المتعمميف مع المعمـ لتحديد وقت معيف لمتواصؿ وخاصة في حاؿ  - ب

 اختبلؼ التوقيت الزمني.و مبة في أماكف جغرافية مختمفة تواجد الط
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مشكمة المغة وعدـ إعطاء الوقت البلـز لمترجمة بيف المعمـ والمتعمـ تؤثر عمى  - ت
 نوعية التعمـ.

ضياع بعض البيانات والمعمومات نتيجة األعطاؿ الفنية مثؿ انقطاع التيار  - ث
 الكيربائي أو فصؿ خط اإلنترنت.

 : Asynchronous ير المتزامناإللكتروني غالتعمم  .2
عندما يقوـ المعمـ بوضع مصادر التعمـ مع خطة التدريس التعمـ ويحدث ىذا النوع مف 

ثـ يدخؿ الطالب إلى الموقع في أي وقت ويتبع إرشادات التعمـ وبرنامج التقييـ عمى موقع 
، أي ليس المعمـ إلتماـ التعمـ دوف أف يكوف ىناؾ اتصاؿ متزامف بيف المتعمـ والمعمـ

بالضرورة وجود المعمـ والمتعمـ في نفس الوقت مثؿ البريد اإللكتروني، حيث يحصؿ المتعمـ 
 عمى الدروس وفؽ برنامج دراسي معيف في أي وقت وزمف يناسبو

( وىي 233ـ، ص2007ويمكف تحديد إيجابيات ىذا النوع مف التعمـ كما يشير إلييا بسيوني )
 كما يمي:
 لوقت المناسب لو وحسب جيده.يتعمـ المتعمـ حسب ا - أ
 يستطيع المتعمـ تكرار دراسة المادة والرجوع إلييا وقت ما شاء. - ب
 ال يحتاج إلى سرعة إنترنت كبيرة، وبذلؾ تكوف التكمفة اقؿ. - ت
 ال يتأثر باألعطاؿ الفنية كانقطاع التيار الكيربائي أو فصؿ خط اإلنترنت. - ث
 عند استعمالو، ومن ىذا السمبيات ما يمي: متزامن بعض السمبياتالغير اإللكتروني لمتعمم 
عدـ حصوؿ المتعمـ عمى تغذية راجعة فورية إال بعد فترة زمنية أو عند انتياء  - أ

 البرنامج.
 ف معظـ الدراسة تقوـ عمى التعمـ الذاتي.ز نفسو لمدراسة أليحتاج المتعمـ لتحفي - ب
 ا في حاالت الرسـ.ال يفيد مثؿ ىذا التعمـ في الحاالت التي تعتمد عمى التركيب كم - ت
 صعوبة استبلـ المتعمـ لبعض المياـ التعميمية لوجود أخطاء في عنوانو البريدي. - ث

اإللكتروني المتزامف وغير المتزامف، تـ التعمـ مف خبلؿ ما سبؽ واستعراض الباحثة ألنواع 
التعميمية تحديد األنشطة التعميمية اإللكترونية التي ستقوـ الطالبات بتنفيذىا مف خبلؿ البيئة 
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اإللكترونية، وتنقسـ إلى أنشطة تزامنية تقوـ الطالبات بتنفيذىا بشكؿ مباشر مع وجود المعممة 
 والطالبات، وأنشطة تعميمية غير متزامنة مثؿ التعيينات والواجبات البيتية.

 اإللكتروني:التعمم دور المعمم في 
بيئة تعميمية إلكترونية تستدعي التفكير في إف التغيير في البيئة التعميمية التقميدية وتحويميا إلى 

أدوار المعمـ، وفي اإلجراءات واألساليب التي سوؼ يتبعيا داخؿ وخارج الغرفة الصفية، فمـ 
التعمـ يقتصر دوره عمى التمقيف واإللقاء بؿ تحولت أدواره ذات طبيعة مغايرة عف أدواره في 

 نقاط التالية:( في ال113ص ـ،2010التقميدي، وقد لخصتيا شحاتة )
 المقدـ والعارض لممحتوى باستخداـ الوسائؿ التعميمية التقنية اإللكترونية. .1
 المشجع عمى التفاعؿ باستخداـ التقنية في العممية التعميمية التعممية. .2
الذي يتولى تدريب تبلميذه عمى ميارات التعامؿ مع أدوات ووسائؿ التعمـ المدرب:  .3

 اإللكتروني.
ثراء تعمـ تبلميذهحيث يقـو  :الميسر .4  .المعمـ بتقديـ خدمات عديدة لتسييؿ وا 
فالمعمـ مسئوؿ عف تقييـ التبلميذ بصورة مستمرة لمتأكد مف تحقؽ األىداؼ  :المقيـ .5

 المنشودة.
المصمـ لؤلنشطة التعميمية والمشرؼ عمييا لضماف مناسبتيا لخبرات التبلميذ وميوليـ  .6

 واىتماماتيـ.
 و أف يكوف ممما بكؿ جديد في مجاؿ تخصصو وطرؽ التدريس.لذا عمي :الناصح والمستشار .7
حيث يصبح المعمـ مسئوؿ عف حؿ المشكبلت التكنولوجية التي قد تطرأ أثناء  :التكنولوجي .8

 التعمـ.
القائد والمحرؾ لممناقشات الصفية وتوجيييا إلى األفضؿ، ونقؿ المعمومات ووجيات النظر  .9

 .المختمفة، وذلؾ باستخداـ التكنولوجيا
 كما في الشكؿ التالي: االلكترونيالتعمـ أدوار المعمـ في  وقد لخصت الباحثة
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 اللكترونيالتعمم أدوار المعمم في (: 3.2شكل رقم )

 )المصدر: الباحثة(

 بيئات التعمم اإللكترونية
 تتنوع بيئات التعمـ اإللكتروني حسب الفروؽ الفردية بيف المتعمميف، وتنوع المقررات الدراسية،

، لذلؾ عمينا تحديد مكونات ىذه البيئات وفقًا لما نرجوه مف أىداؼ وتنوع األىداؼ المراد تحقيقيا
وتطمعات يراد تحقيقيا، ويجب إضافة استراتيجيات ليذه البيئة وبرامج تتناسب مع المحتوى 

 العممي وطبيعة المتعمميف.

 (: انواع بيئات التعمم اللكترونية3.3شكل رقم )
 لباحثة()المصدر: ا
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 مفيوم البيئات التعميمية اإللكترونية:
لقد تعددت تعريفات البيئات التعميمية اإللكترونية حسب اليدؼ األساسي مف استخداميا، ومدى 

ومع ذلؾ لـ يكف ىناؾ اختبلفا ممحوظا في جوىرىا ومف ىذه التعريفات:  توظيفيا لتعميـ الطمبة،
يا بيئة تقنية يتـ تقديـ المقررات اإللكترونية بأن"  (Chou & Liu, 2005"شو و "لي" ) يرى

 المتفاعمة مف خبلليا لمطمبة.
تقديـ المقرر أنيا " منظومة متكاممة ومتفاعمة ل( ب9ص ـ،2012ويعرفيا عقؿ وآخروف )

 اإللكتروني في ضوء استراتيجية محددة بيدؼ تحقيؽ األىداؼ التعميمية".
نيا: " المنصة أو يئة التعمـ اإللكترونية بأ( ب224ص ـ،2014كؿ مف الشيري، وعبيد ) ويرى

الحيز الذي يتيح عرض المحتوى اإللكتروني لمطبلب ويسمح بإدارة عمميات التعمـ إلكترونيا بدءًا 
مف تسجيؿ الطبلب في المقرر ومرورًا بعرض المحتوى والتفاعؿ معو وتقييـ أداء الطالب ومدى 

 تعممو".
بيئة تعمـ بأنيا: " ا لمبيئة التعميمية اإللكترونية تعريف( 20ص ـ،2015الذنيبات ) وأضاؼ

تقوـ بتوفير مجموعة مف األدوات لدعـ العممية التعممية كالتقييـ،  اإلنترنتافتراضية مف خبلؿ 
دارة المجموعات  واالتصاالت، وتحميؿ المحتوى، وتسميـ أعماؿ الطبلب، وتقييـ األقراف، وا 

والقياـ باالستبيانات وأدوات تتبع ومراقبة، وما إلى الطبلبية، وجمع وتنظيـ درجات الطبلب، 
 ا". وغيرى( Black board) وببلؾ بورد (Moodle ) ودؿمالنظاـ : ثمتياومف أم ،ذلؾ

وأتفقت التعريفات السابقة عمى أف بيئات التعمـ اإللكترونية عبارة عف بيئة تعمـ يتعمـ مف خبلليا 
لمعمـ خارج أو داخؿ الغرفة الصفية في أي مكاف المتعمـ بشكؿ ذاتي، ويمكنيـ التواصؿ مع ا

وأي زماف، ويتـ مف خبلؿ ىذه البيئة تقديـ األنشطة المتنوعة حسب قدرات المتعمميف، وتقديـ 
 والتقويـ البلـز ألداء المتعمميف.

بشكؿ  الذي يتيح عرض المادة إلكترونياً الحيز  ىي المنصة أو" نيا:وقد عرفتيا الباحثة بأ
ويتـ التعمـ عبرىا وفؽ استراتيجيات التعمـ النشط، وتشتمؿ عمى مياـ  الويب،تفاعمي عبر 

وتكميفات خاصة بوحدة الثورة الخضراء، وتسمح بالتفاعؿ بيف الطالبات مف جية وبيف المعممة 
والطالبات مف جية أخرى بيدؼ تنمية ميارات التفكير المستقبمي لدى طالبات الصؼ السابع 

 األساسي بغزة".
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 ت البيئات التعميمية اإللكترونية:مميزا
( أف مف مميزات Dorn & Bhattacharay, 2007, p.13-20 يرى كؿ مف دورف و بياتشيري )
جؿ مف أنيا ال تحتاج إلى متخصصيف في البرمجة أو التصميـ البيئات التعميمية اإللكترونية بأ

تيا لدى مستخدمي ىذه النظـ، التعامؿ معيا، ولكنيا تتطمب العديد مف الكفايات التي يمكف تنمي
عمـ تكما أنيا توفر لوحة تحكـ تسيؿ عممية اإلدارة، ووجود وسائؿ دعـ متنوعة لكؿ مف الم

والمعمـ والمدير والمطور، وتتميز بسيولة تطويرىا وتحديثيا بطريقة مباشرة وبأقؿ تكمفة وأقؿ 
مكانياتو، حيث تجيد وتتيح لممتعمـ اختيار مستوى التحكـ في تعممو والتي تبلئـ ق ساعد دراتو وا 

 بشكؿ سيؿ. المتعمـ عمى التقدـ في تعممو

 مكونات البيئات التعميمية اإللكترونية:
تعتبر بيئة التعمـ اإللكترونية مف البيئات التفاعمية، وتتكوف مف عناصر عدة تشترؾ فيما بينيا 

ية كما وضحيا عقؿ وآخروف لتحقيؽ األىداؼ التعميمية المرجوة، وتتكوف بيئات التعمـ اإللكترون
 ( كما يمي:12ـ، ص2012)
 أنظمة بيئات التعمم اإللكترونية: .1

تنقسـ أنظمة إدارة التعمـ اإللكتروني إلى برامج تجارية أو مفتوحة المصدر )مجانية(، ويتـ 
دفع مبمغ مف الماؿ مف قبؿ المستخدـ لمشركات المنتجة لمبرامج التجارية عمى أف توفر ىذه 

، أما Web CTدعـ الدائـ ليذه البرامج عبر الشبكة مثؿ نظاـ ببلؾ بورد ونظاـ الشركات ال
البرامج المجانية فيي خاضعة لمتعديؿ والتطوير بحيث يمكف التعديؿ بحيث يمكف ألي 

 مستخدـ باإلضافة والتغيير أو التعديؿ عمييا ومف أمثمتيا نظاـ المودؿ، ونظاـ دوكيوز.
ونية أنظمة تعمـ متكاممة حيث أنيا تحتوي عمى عدة مكونات كؿ وتعتبر بيئات التعمـ اإللكتر 

منيا يكمؿ اآلخر وىي: إدارة التعمـ اإللكتروني، أنشطة التعمـ اإللكتروني، تقويـ التعمـ 
 اإللكتروني، مصادر التعمـ اإللكتروني.

 برمجيات التأليف التفاعمية: .2
ت التعميمية اإللكترونية، ومف تعددت البرمجيات التي يمكف استخداميا في تصميـ البيئا

األمثمة عمى ىذه البرمجيات التعميمية برنامج األوثيروير والذي قامت بإنتاجو شركة ماكرو 
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نشاء اختبارات محوسبة  ميديا، ويتميز ىذا البرنامج بتصميـ برمجيات تعميمية تفاعمية وا 
  تفاعمية.

 

 

 

 

 برنامج الوثروير (: 3.4شكل رقم )
 (م2015 ،لدينتقي ا )المصدر:

وكذلؾ مف ضمف البرمجيات التعميمية التفاعمية برنامج أدوبي كابتيفيت، حيث يقوـ ىذا البرنامج 
بعمؿ محاكاة لبرامج كثيرة وتصميـ واجيات تفاعمية لمتدريب، وكذلؾ تصميـ اختبارات متفاعمة 

تعمـ برنامج وتصوير شاشة الحاسوب أثناء شرح برمجيات لمطمبة متؿ تعمـ برنامج الفبلش، و 
 معالج النصوص الوورد، وتعمـ برنامج االكسؿ.

 

 

 

 

 برنامج الكابتيفيت(: 3.5شكل رقم )
 (م3125الركاب، )المصدر: 

نسب البرمجيات البرمجيات التعميمية السابقة مف أمف خبلؿ ما سبؽ ترى الباحثة أف استخداـ 
ع المتعمـ مشاىدتيا عبر ديو يستطيلتصميـ وتسجيؿ الدروس التعميمية عمى شكؿ مقاطع في
تميزة في تصميـ عناصر التعمـ مف اإلنترنت، حيث أف ىذه البرمجيات معروفة بخصائصيا الم

 فضؿ البرامج التعميمية التفاعمية.أ
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 التحديات التي تواجو البيئات التعميمية اإللكترونية:
مية وخاصة مؤسسات وتواجو عممية توظيؼ البيئات التعميمية اإللكترونية في المؤسسات التعمي

العالي العديد مف التحديات التي تعيؽ توظيفيا وتحقيؽ األىداؼ المرجوة، والتي لخصيا التعمـ 
 (: (Khirwadkar & Joshi, 2002, pp. 47-54كؿ مف خرويدكر وجوشي 

 قصور في تصميـ البيئات التعميمية اإللكترونية. .1
فضؿ استخداـ لمصادر التعمـ فر أيجية تعميمية مناسبة والتي تو استراتاختيار  صعوبة .2

 المتاحة.
 تصميـ بيئات تعميمية إلكترونية صحيحة.الخاصة بنماذج ال قمة .3

تيا في تحقيؽ األىداؼ وترى الباحثة مما سبؽ أىمية البيئات التعميمية اإللكترونية، ومدى فاعمي
، وأيضا أىمية ذا تـ توظيفيا بشكؿ صحيح وتفاعمي باستخداـ البرمجيات التفاعميةالتعميمية إ

تصميـ عناصر التعمـ مف خبلؿ بيئات التعمـ اإللكترونية، وكيفية التغمب عمى الصعوبات 
 والتحديات التي قد تواجو تطبيؽ وتصميـ بيئات التعمـ اإللكترونية.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 المحور الثاني: التعمم النشط واستراتيجياتو
 :Active Learningمفيوم التعمم النشط 

يقدـ الذي و في قرف الواحد والعشريف والقائـ عمى النشاط، الحديثة  األنماطمـ النشط مف يعد التع
، ويعتمد فيو التعمـ حسب مجموعات صغيرة متحاورة، بحيث العديد مف االستراتيجيات الحديثة

التعمـ كثر قيمة مف ة تعمميـ، وتفاعميـ، وىذا يجعمو أيعمؿ المتعمميف معا في مجموعات لزياد
 يدي القائـ عمى الحفظ والتمقيف.التقم

، والتي مف ضمنيا المناقشة داخؿ مجموعة صغيرة، االستراتيجياتإف الجمع بيف العديد مف 
وتمثيؿ األدوار، والمشروعات، والعصؼ الذىني، تجعؿ المتعمـ نشط، ومشارؾ في العممية 

الفروض، البحث،  التعميمية، حيث يقوـ المتعمـ بأنشطة مختمفة منيا: طرح األسئمة، وفرض
 القراءة، الكتابة، التجريب وىذا ما اتبعتو الباحثة في الدراسة الحالية.

وقد ذكر التربويوف الكثير مف التعريفات التي تخص التعمـ النشط والتي اختمفت في صياغتيا 
مف جية، وفي معانييا وتفصيبلتيا مف جية أخرى، ومع ذلؾ لـ يكف ىناؾ اختبلفا ممحوظا في 

 ا ونظرتيا الواقعية إلى ىذا النوع مف أنواع التعمـ.جوىرى
: ( أف التعمـ النشط عبارة عف33ـ، ص2006)ويعتبر سعادة، وعقؿ، وشتيو، وأبو عرقوب 

تعميـ في آف واحد، حيث يشارؾ الطمبة في األنشطة والتماريف والمشاريع بفاعمية و تعمـ  نمط"
ح ليـ باإلصغاء اإليجابي، والحوار البناء، كبيرة، مف خبلؿ بيئة تعميمية غنية متنوعة، تسم

والمناقشة الثرية، والتفكير الواعي، والتحميؿ السميـ، والتأمؿ العميؽ لكؿ ما تتـ قراءتو أو كتابتو 
 ، مع وجود معمـأو طرحو مف مادة دراسية، أو أمور، أو قضايا، أو أراء، بيف بعضيـ بعضاً 

أنفسيـ تحت إشرافو الدقيؽ، ويدفعيـ إلى تحقيؽ نفسيـ بيشجعيـ عمى تحمؿ مسؤولية تعميـ أ
األىداؼ الطموحة لممنيج المدرسي، والتي تركز عمى بناء الشخصية المتكاممة واألبدية لطالب 

 اليـو ورجؿ الغد".
( " أف التعمـ النشط ىو ذلؾ التعمـ الذي يجعؿ الطالب 65 ـ، ص2007بينما يضيؼ أحمد )

ية ونشاط مف خبلؿ ما يقوـ بو مف بحث وقراءة وكتابة تقارير يشارؾ في الموقؼ التعميمي بفاعم
 تحت إشراؼ وتوجيو المعمـ".
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ف المتعمـ يميؿ إلى اكتشاؼ ما يدور حولو النشط ىدفو البحث عف المجيوؿ، أل وبما أف التعمـ
( 152ـ، ص2008مف ميارات ومعارؼ يسعى الكتشافيا وتعمميا، فقد عرفت كوجؾ وآخروف )

بأنو: " فمسفة تربوية تعتمد عمى إيجابية المتعمـ في الموقؼ التعميمي، وتشمؿ التعمـ النشط 
جميع الممارسات التربوية واإلجراءات التدريسية التي تيدؼ إلى تفعيؿ دور المتعمـ وتعظيمو، 
حيث يتـ التعمـ مف خبلؿ العمؿ والبحث والتجريب، واعتماد المتعمـ عمى ذاتو في الحصوؿ 

كتساب الميارات، وتكويف القيـ واالتجاىات، وىو تعمـ قائـ عمى األنشطة عمى المعمومات وا
التعميمية المختمفة التي يمارسيا المتعمـ وينتج عنيا السموكيات المستيدفة التي تعتمد عمى 

 مشاركة المتعمـ الفاعمة واإليجابية في الموقؼ التعميمي التعممي".
نو: " منظومة إدارية وفنية تشمؿ كؿ شط بأ( عمى التعمـ الن55ـ، ص2012وأكد الرفاعي )

مكونات الموقؼ التعميمي، وتوجو فعالياتو، بما فييا استراتيجية التعمـ والتدريس، والتي تقدـ 
الخبرات والمعمومات ) الجانب المعرفي(، وتتنوع بيا األنشطة التعميمية التي يمارسيا المتعمـ، 

ييا المتعمـ، وتتكوف لديو القيـ والسموكيات )الجانب وتتعدد بيا المواقؼ التربوية التي يشارؾ ف
مكانياتو، ويكوف مشاركا إيجابيا،  ا التعمـ حوؿ المتعمـ، ووفؽ قدراتوالوجداني(، بؿ ويتمركز فيي وا 

 ويكتسب الميارات األدائية )الجانب المياري(.
يات واألنشطة ( " أف التعمـ النشط عبارة عف تمؾ اإلجراءات والتقن16ـ، ص2017وترى أيوب )

التي تتمركز حوؿ الطالب بحيث يؤدي الطالب دورًا فاعبًل بعيدًا عف التمقيف السمبي لممعمومات، 
فيو مف يسعى، ويبحث لمحصوؿ عمى المعمومات، وىو مف يخطط وينظـ ويقوـ باألنشطة 

 ليطبؽ تعممو.
الذي يوفر التعمـ و ( تعريفا لمتعمـ النشط بأنو:" أحد طرؽ التعمـ 8ص ـ،2017وأضافت الجمؿ )

ف يشارؾ الب إمكانية تعميـ نفسو بنفسو، وأبيئة تربوية غنية بالمثيرات وىذه البيئة تتيح لمط
بفاعمية مف خبلؿ قيامو بالقراءة والبحث واالطبلع، ويستخدـ مياراتو وقدراتو العقمية العميا في 

شرافو".  التوصؿ لممعرفة وفؽ توجييات المعمـ وا 
( 233ـ، ص2011الدقيقة لمفيوـ التعمـ النشط ما ركز عميو السيد عمي ) ومف بيف التعريفات

نو: " عبارة عف مجموعة مف استراتيجيات التعمـ التي تسمح لمطالب بأف يتحدث ويسمع عمى أ
ويقرأ ويكتب ويتأمؿ محتوى المنيج المقدـ إليو، ويتضمف التعمـ النشط كذلؾ تدريبات لحؿ 
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غيرة، ودراسة الحالة والممارسة العممية التطبيقية، وغير ذلؾ المشكبلت ومجموعات العمؿ الص
 مف األنشطة المتعددة التي تتطمب أف يتأمؿ الطالب في كؿ ما يتعممو ويطبقو.

وقد اتفقت جميع التعريفات السابقة في أف التعمـ النشط عبارة عف نمط تعمـ يسمح لممتعمميف 
ىنا متمحور حوؿ المتعمـ حيث أنو ىو مف يقـو  بالتعمـ حسب قدراتيـ الذاتية، حيث أف التعمـ

وينظـ األنشطة، ومع ذلؾ لـ يكف ىناؾ اختبلفًا ممحوظًا في جوىر تمؾ التعريفات ونظرتيا 
نما اختمفت في صياغتيا وفي معانييا وتفصيبلتي  ا.الواقعية إلى ىذا النوع مف أنواع التعمـ، وا 

تعمـ النشط ىو منظومة إدارية وفنية، يشمؿ عدة مف خبلؿ التعريفات السابقة ترى الباحثة أف ال
 مكونات وىي:

 األىداؼ )المعرفية والوجدانية والميارية(. .1
 المعمـ )ميسر ومرشد وموجو(. .2
 المتعمـ) محور العممية التعميمية التعممية(. .3
 المنيج ) خبرات وتطبيقات( .4
 التقويـ الشامؿ. .5
 التغذية الراجعة. .6

 التالي: وقد وضحتيا الباحثة كما في الشكؿ
  
 

 

  

 

 

 

 ( : مكونات منظومة التعمم النشط3.5شكل رقم )
 )المصدر: الباحثة(



28 
 

 أىداف التعمم النشط:
(، سيد والجمؿ 33ـ، ص2006التعمـ النشط كما أوردىا كؿ مف سعادة وآخروف ) أىداؼتتمثؿ 

 ( في النقاط التالية:97ـ، ص2012)
 يـ.مساعدة المتعمميف عمى اكتشاؼ القضايا التي تيم .1
 تقوية ثقة المتعمميف بأنفسيـ في مياديف المعرفة المتنوعة وحفزىـ عمى التعمـ. .2
 اكتساب الطمبة لمعديد مف ميارات حؿ المشكبلت مثؿ تحمؿ المسؤولية وحب االستطبلع. .3
 تحديد االستراتيجية التي سوؼ يتعمـ الطمبة مف خبلليا المواد الدراسية المختمفة. .4
خراجيا بصورة إبداعية.العمؿ عمى استنباط وبناء  .5  أفكار جديدة وتنظيميا وا 
 نفسيـ بأنفسيـ.تشجيع الطمبة عمى أف يعمموا أ .6
 إكساب المتعمميف ميارات التعاوف والتفاعؿ والتواصؿ مع اآلخريف. .7
 تشجيع المتعمميف عمى ربط التعمـ بمواقؼ حياتية حقيقية. .8
 ب والتقويـإكساب المتعمميف ميارات التفكير العميا كالتحميؿ والتركي .9

 .تنويع األنشطة التعميمية المبلئمة لمستويات المتعمميف لتحقيؽ األىداؼ المنشودة .10
 تشجيع المتعمميف عمى الفيـ العميؽ لممادة المتعممة. .11

 أىمية التعمم النشط:
ـ، 2008(، وبدير )63ـ، ص2012تتضح أىمية التعمـ النشط كما لخصيا كؿ مف رفاعي )

 ( في النقاط التالية:39ص
 مساعدة المتعمميف عمى اكتساب الخبرات وتقدير ذاتيـ. .1
 تدريب المتعمميف عمى تحمؿ المسؤولية واالعتماد عمى انفسيـ. .2
 تدعيـ العبلقات االجتماعية والعمؿ اإليجابي. .3
 تعويد المتعمميف عمى الديمقراطية باحتراـ آراء اآلخريف. .4
 لجديدة.حصوؿ المتعمميف عمى تعزيزات كافية حوؿ فيميـ لممعارؼ ا .5
تغير صورة المعمـ بأنو المصدر الوحيد لممعرفة وىذا لو تأثير في النمو المعرفي لدى  .6

 المتعمميف.
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زيادة قيمة الميمة التي ينجزىا المتعمـ بنفسو مف خبلؿ التعمـ النشط  أكثر مف قيمة الميمة  .7
 التي ينجزىا لو شخص آخر.

واجييـ وليس استخداـ حموؿ وصوؿ المتعمميف إلى حموؿ ذات معنى لممشكبلت التي ت .8
 أشخاص آخريف.

شباع حاجاتيـ. .9  اكتشاؼ ميوؿ المتعمميف وا 
تعمـ المتعمميف مف خبلؿ التعمـ النشط أكثر مف المحتوى المعرفي، فيـ يتعمموف ميارات   .10

 تفكير عميا، وكيفية العمؿ مع أقرانيـ.
 استثارة الخبرات السابقة لحدوث التعمـ. .11
 والبحث والتعمـ حتى اإلتقاف.تنمية الرغبة في التفكير  .12

 أسس التعمم النشط:
التعمـ النشط يشجع عمى المشاركة الفعالة لممتعمميف، حيث أنو يقـو عمى مجموعة مف األسس 

 ( وىي كما يمي:97ـ، ص2012والمبادئ، وتتمثؿ في النقاط التالية كما وضحيا سيد والجمؿ )
 أىداؼ التعميـ.يجب إشراؾ المتعمـ في قواعد نظاـ العمؿ وتحديد  .1
 كؿ متعمـ يتعمـ حسب سرعتو الذاتية. .2
 مساعدة المتعمـ عمى اكتشاؼ نواحي القوة والضعؼ لديو. .3
 نشر جو الطمأنينة والمرح أثناء التعمـ. .4
 التواصؿ بيف المتعمميف والمعمـ في جميع االتجاىات. .5
 اعتماد المتعمميف عمى تقويـ أنفسيـ وأقرانيـ. .6
 مـ حوؿ المتعمـ وقدراتو.تمركز التدريس ومصادر التع .7

وترى الباحثة أف التعمـ النشط يجب أف يقوـ عمى أساس سرعة المتعمـ في اكتسابو لممعرفة 
ووصولو إلى درجة اإلتقاف، لذلؾ يجب اختيار األنشطة والوسائؿ التعميمية وأدوات التقويـ 

ـ النشط التي تؤدي المتنوعة حسب قدراتيـ وسرعتيـ الذاتية، وكذلؾ توظيؼ استراتيجيات التعم
بيف الطمبة والمعمـ وبيف الطمبة إلى خمؽ بيئة تعميمية صفية تتميز بجو مف المرح والتعاوف 

 نفسيـ وبالتالي يتـ الوصوؿ إلى األىداؼ المراد تحقيقيا.أ
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 دور المعمم في التعمم النشط:
ساعد في تحقيؽ بارزة لممعمـ ت النشط إيجابية وفاعمة ىناؾ أدوارٌ لكي تكوف مخرجات التعمـ 

( إلى عدة أدوار 20ـ، ص2017أىداؼ التعمـ النشط واالستفادة منيا، وقد أشارت أيوب )
 يتقمدىا المعمـ في التعمـ النشط في النقاط التالية:

 مساعدة المتعمميف عمى التعمـ، وزيادة دافعيتيـ نحو التعمـ. .1
الديني واألخبلقي لدى  المحافظة عمى القيـ والسموكيات أثناء التعمـ، وتنمية الوازع .2

 المتعمميف.
بداء آرائيـ مف خبلؿ المشاركة الفاعمة. .3  إعطاء الفرصة لممتعمميف لمنقاش والحوار وا 
 ربط خبرات المتمميف والمعارؼ الموجودة لدييـ بالبيئة الحياتية والعممية. .4
 لتعممية.تنويع األنشطة الفردية والجماعية حسب الفروؽ الفردية لدى المتعمميف وقدراتيـ ا .5
 تييئة بيئة تعميمية محفزة ومناسبة لتفعيؿ التعمـ النشط. .6
 توظيؼ األنشطة والطرؽ واألساليب التي تتناسب مع مستويات المتعمميف. .7
 تقويـ العممية التعميمية أواًل بأوؿ، وتقديـ تغذية راجعة فورية. .8

 دور المتعمم في التعمم النشط:
موبة، ال بد مف تفعيؿ إيجابية المتعمـ في مواقؼ التعمـ لكي يتحقؽ التعمـ النشط بالفاعمية المط

النشط المختمفة مف خبلؿ دوره اإليجابي لتحقيؽ أىداؼ التعمـ النشط، وقد وضحيا رفاعي 
 ( في النقاط التالية:68ـ، ص2012)
 المشاركة في المواقؼ التعميمية مشاركة حقيقية فاعمة. .1
 خريف.تقويـ ذاتو ومنتقد لؤلفكار واآلراء لدى اآل .2
 ممارسة أنشطة وخبرات تعمـ مختمفة حسب قدرتو عمى التعمـ. .3
 نشط.لالمشاركة بفاعمية في تنمية نفسو ومجتمعو مف خبلؿ ممارستو لخبرات التعمـ ا .4
 البحث عف المعمومات والمعارؼ واالطبلع عمى كؿ ما ىو جديد. .5
 تعزيز العمؿ التعاوني والجماعي مع زمبلئو. .6
 لتوجيو مف المعمميف، وكؿ المعنييف بالعممية التربوية التعميمية.تقبؿ النصح واإلرشاد وا .7
 إجراء عممية الحوار والنقاش بشكؿ ىادؼ مع زمبلئو ومعمميو. .8
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يجابي  وترى الباحثة أف بيئة التعمـ النشط تحتاج إلى كؿ مف دور المعمـ والمتعمـ بشكؿ فاعؿ وا 
ف المتعمميف أنفسيـ مف جية أخرى، لتنتج لزيادة التفاعؿ بيف المتعمميف والمعمميف مف جية، وبي

بيئة تعميمية متفاعمة يسودىا المرح والتعمـ والنقاش اليادؼ والتعاوف، وبذلؾ يتـ تحقيؽ األىداؼ 
 المراد إنجازىا.

 معيقات التعمم النشط:
يجابيات التعمـ النشط، إال انو ىناؾ بعض المعيقات التي تحوؿ دوف تحقيؽ  رغـ أىمية وا 

 ( في البنود التالية:403ـ، ص2006منشودة، وقد لخصيا سعادة وزمبلؤه )األىداؼ ال
 يحتاج إلى وقت طويؿ لتطبيقو، وىذا ال يناسب المقررات الدراسية الطويمة. .1
 تزايد عدد الطمبة والكثافة الصفية في الصؼ الواحد يحد مف توظيؼ التعمـ النشط .2
 تمد عمى المحاضرةرفض المتعمميف لمتجديد ومقاومتيـ لمطرؽ التي ال تع .3
 .عدـ استخداـ المتعمميف لميارات التفكير العميا كالتحميؿ والتركيب والتقويـ .4
 .عدـ مرور المتعمميف بالخبرات واألنشطة التعممية المناسبة .5
 افتقار معظـ المدارس إلى األجيزة  والمعدات والمواد التي يحتاجيا المعمـ. .6
ف توظيؼ التعمـ النشط يشكؿ عبئًا ثقيبًل إلنياء عمـ عمى إنياء المقرر الدراسي، وأحرص الم .7

 المنيج الدراسي.
 تدني مستوى بعض المعمميف وكفاءتيـ األكاديمية والتربوية. .8
 محدودية وقت الصؼ )الحصة(، وزيادة الوقت والجيد في وقت اإلعداد والتحضير. .9

اسة الحالية، تضيؼ وبعد اطبلع الباحثة عمى الدراسات السابقة والبحوث التربوية وتطبيؽ الدر 
 الباحثة بعض المقترحات التي مف شأنيا أف تتغمب عمى معيقات التعمـ النشط وذلؾ مف خبلؿ:

 عمؿ دورات تدريبية وورش عمؿ لممعمميف حوؿ كيفية استخداـ استراتيجيات التعمـ النشط. .1
 ي الفعاؿ.مف خبلؿ تفعيؿ دورىـ اإليجابالتعمـ تحفيز وتشجيع المتعمميف عمى عممية التعمـ و  .2
توفير المواد واألدوات واألجيزة والوسائؿ التعميمية البلزمة لممعمميف والتي تساعدىـ وتدعـ  .3

 استخداميـ لمتعمـ النشط.
براز دورىـ في دعـ أبنائيـ في تحسيف العممية التعميمية  .4 عمؿ لقاءات مع أولياء األمور وا 

 التعممية لؤلبناء.
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 استراتيجيات التعمم النشط:
التربوية تبيف لدييا أف التعمـ النشط  عمى العديد مف الدراسات والبحوثع الباحثة بعد اطبل

مية، وىي عبارة عف سموكيات وأفكار تؤثر عمى يمية التعميتضمف الكثير مف االستراتيجيات التعم
دافعية المتعمـ نحو عممية التعمـ مف خبلؿ دمج الطمبة بالتفكير والتطبيؽ لمموضوع اليدؼ، 

ستراتيجيات التعمـ النشط تؤدي إلى اختصار الوقت والجيد في تحقيؽ األىداؼ حيث أف ا
 المرجوة، والوصوؿ إلى نتائج إيجابية.

عميمية التي وميما أصبنا في تحديد األىداؼ واختيار المحتوى العممي، واألدوات والوسائؿ الت
ختيار استراتيجية التعمـ ف ذلؾ ال يمكف أف يحقؽ تعمـ فعاؿ مالـ أحسنا اتوضح ىذا المحتوى، فإ

 المناسبة والفعالة.
إلى تقسيـ الباحثة أرتأت تطبيؽ الباحثة لمدراسة الحالية واطبلعيا عمى الدراسات السابقة، وبعد 

 –)المناقشات النشطة  وىي:استراتيجيات التعمـ النشط إلى استراتيجيات تعمـ نشط رئيسية 
لعب مثؿ: ) واستراتيجيات تعمـ نشط مساندةني(، التعمـ باألقراف التعاو  –التدريس التبادلي 

 . حؿ المشكبلت، الخرائط المفاىيمية(األدوار، العصؼ الذىني، 
 ما يمي:الباحثة خبلؿ الدراسة الحالية التي طبقتيا  ومف استراتيجيات التعمـ النشط

   
 
 
 
 

 

 

 الدراسة الحالية التي استخدمتيا الباحثة في التعمم النشطاستراتيجيات ( : 3.6شكل رقم )
 )المصدر: الباحثة(



33 
 

 أوًل: استراتيجية التعمم التعاوني
التعمـ التعاوني لو العديد مف الطرؽ واألساليب المختمفة، معظميا تيدؼ إلى تنمية الميارات 
االجتماعية لدى المتعمميف، حيث أكدت الدراسات الحديثة عمى أف المتعمميف حيف يتعمموف مع 

ي بينيـ التشاور والتفاعؿ والنقاش، ويتبادلوف الخبرات والميارات يكوف بعضيـ البعض، ويجر 
تعمميـ أفضؿ وأكثر ثباتًا مف أف يتعمموا لوحدىـ، وال يتأتى ذلؾ إال مف خبلؿ استخداـ عمؿ 

 مفيد وتعاوني مثمر.

 تعريف استراتيجية التعمم التعاوني:

ـ التعريفات التي التعاوني، ومف أىاختمؼ المعرفوف والتربويوف في وضع تعريؼ محدد لمتعمـ 
 ف عمى التعمـ التعاوني ما يمي:اطمقيا التربويو 

( تعريفًا لمتعمـ التعاوني 77ـ، ص2008)يطرح كؿ مف سعادة، وعقؿ، وأبو عمي، وسرطاوي  -
الحديثة، الذي يتعمـ فيو الطالب كيؼ يتعمـ مف جية، التعمـ عمى أنو: " نمط مف أنماط التعمـ و 

يف مف جية ثانية، وذلؾ ضمف مجموعة مف األفراد غير المتجانسيف في قدراتيـ ويعمـ اآلخر 
واىتماماتيـ وميوليـ وحاجاتيـ، عمى أف يتـ ذلؾ عمى أساس العمؿ الجماعي المشترؾ، 

جؿ تحقيؽ دؼ بيف أفراد المجموعة، وذلؾ مف أوالحوار والنقاش اإليجابييف والتفاعؿ اليا
ما يتيح توظيؼ عدد كبير مف الميارات بفاعمية، ويعزز بالتالي أىداؼ مشتركة بينيـ جميعًا، م

بناء شخصية الطالب المتزنة معرفيًا واجتماعيًا، بحيث يؤدي ذلؾ إلى التفاعؿ مع مجريات 
 العصر المتطور".

( أف التعمـ التعاوني ىو: " تقسيـ طمبة الفصؿ إلى مجموعات 149ـ، ص2008وترى بدير ) -
( أفراد، وتعطى كؿ مجموعة ميمة 6-4المجموعة الواحدة ما بيف ) صغيرة يتراوح عدد أفراد

تعميمية واحدة، ويعمؿ كؿ عضو في المجموعة وفؽ الدور الذي كمؼ بو، وتتـ االستفادة مف 
 نتائج عمؿ المجموعات بتعميميا إلى كافة التبلميذ".

تعمـ النشط يتـ نو: " استراتيجية مف استراتيجيات ال( بأ26ـ، ص2013ويعرفو عبد الواحد ) -
طبلب لكؿ مجموعة، وتكوف متجانسة،  6فييا توزيع الطبلب إلى مجموعات صغيرة في حدود 

 و إلى أقرانو في المجموعة".مومف خبلليا يدرس الطالب ىدؼ معيف دراسة عميقة بيدؼ توصي
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( بأنو: " استراتيجية تعمـ يقسـ فييا الطمبة إلى مجموعات 366ـ، ص2014وعرفو الطائي ) -
طبلب، يعيف لكؿ طالب دوره  5ر متجانسة في التحصيؿ والذكاء تضـ كؿ مجموعة غي

مبلحظ(، يتعاونوف فيما بينيـ لتحقيؽ أىداؼ الدرس،  -مشجع -كاتب -مقرر –الخاص )قائد 
 ويقتصر دور المعمـ عمى اإلشراؼ والتوجيو والتغذية الراجعة.

التعمـ النشط التي يعمؿ فييا  ( أنو: "أحد استراتيجيات23ـ، ص2017وقد عرفتو أيوب ) -
 طبلب، وتقوـ ىذه المجموعات عمى أساسيف ىما:  6-3كفريؽ واحد يكوف مف 

المرونة حيث تشكؿ المجموعات حسب اليدؼ منيا، فقد تكوف متجانسة أو غير متجانسة  .1
 وذلؾ حسب اليدؼ.

 اإلنصاؼ حيث يكمؼ كؿ طالب بدور يقـو بو إلنجاز العمؿ دوف تحيز". .2
احثة أف التعريفات السابقة اتفقت في العديد مف الجوانب لمتعمـ التعاوني منيا: تقسيـ وترى الب

الطبلب إلى مجموعات، أف لكؿ فرد في المجموعة دور معيف يقوـ بو، يتـ تقسيـ الطبلب 
طبلب، كؿ مجموعة ليا ميمة معينة عمييا  6-4بطريقة متجانسة، عدد أفراد المجموعة الواحدة 

 دة أفراد المجموعة.إنجازىا بمساع
 ىداف استراتيجية التعمم التعاوني:أ

 ( أىداؼ التعمـ التعاوني في أنيا:117ـ، ص2009يرى امبوسعيدي والبموشي )
 تقضي عمى الجمود الفكري. .1
 تفجر طاقات المتعمميف وتطوير قدراتيـ. .2
 تنمي التفكير اإلبداعي والناقد، وتنشط أذىاف المتعمميف. .3
 اإلقناع المفظي لدى المتعمميف.تنمي قدرات التعبير و  .4
 تنمي المحافظة عمى النظاـ واحترامو. .5
 تتخمص مف االتجاىات وأنماط السموؾ السمبية مثؿ األنانية. .6
 تزيد التحصيؿ في جميع المباحث ولمعظـ المراحؿ الدراسية. .7
 توفر مساحة أكبر لمتفكير أماـ المتعمميف. .8
 عميمية مثيرة ومشوقة لمتعمـ.تقضي عمى الممؿ بيف الطمبة، وجعؿ المادة الت .9
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 وتضيؼ الباحثة أف مف أىداؼ التعمـ التعاوني:
 استقبللية المتعمـ مف خبلؿ إبداء رأيو ومناقشة األفكار مف خبلؿ المشاركة الفاعمة. .1
 تطوير الميارات بأنواعيا وقدرات المتعمميف التحصيمية. .2
 تعديؿ االتجاىات وتدعيميا مف خبلؿ توجيو المتعمميف. .3

 ية استراتيجية التعمم التعاوني:أىم
ـ، 2012(، ورفاعي )315ـ، ص2012تكمف أىمية التعمـ التعاوني كما ذكرىا سيد والجمؿ )

 في النقاط التالية: (187ص
 نمو عبلقات إيجابية بيف المتعمميف. .1
 تحسيف قدرات التفكير عند المتعمميف .2
 مراعاة الفروؽ الفردية بيف المتعمميف .3
 .والعمؿ الجماعي بيف الطبلبتنمية روح التعاوف  .4
 تنمية الثقة بالنفس لدى الطمبة. .5
 تعزيز تبادؿ األفكار بيف المتعمميف. .6
 إكساب الطبلب ميارات القيادة واالتصاؿ والتواصؿ مع اآلخريف. .7
 التدريب عمى فف االستماع واإلنصات. .8
 تنمية الجوانب االنفعالية والوجدانية لدى الطمبة. .9

 راميا.تقبؿ آراء اآلخريف واحت  .10
بداء اآلراء داخؿ المجموعة الواحدة. .11  مناقشة األفكار وا 

 وتضيؼ الباحثة بعض النقاط ألىمية استراتيجية التعمـ التعاوني وىي:
 تنمية ميارات حؿ المشكبلت، واتخاذ القرار. .1
 إتاحة الفرصة لمتفكير مف جانب كؿ تمميذ داخؿ المجموعة الواحدة. .2
 شعروا بالنجاح.إعطاء الفرصة لجميع الطبلب باف ي .3
 التقميدي.التعمـ التخفيؼ مف جو التسمط في الصؼ كما في  .4
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 مراحل استراتيجية التعمم التعاوني:
لكي تنجح استراتيجية التعمـ التعاوني يجب اإلعداد الجيد ليا لتطبيقيا في الصفوؼ الدراسية، 

 ي:( كما يم512ـ، ص2007ويتضمف إعداد االستراتيجية ست مراحؿ وضحيا زيتوف )
 مرحمة التييئة الحافزة: .1

ثارتيـ فكريًا وتحفيزىـ لمتعمـ  تيدؼ ىذه المرحمة إلى جذب انتباه التبلميذ نحو الدرس، وا 
 بأساليب مختمفة.

 مرحمة توضيح الميام: .2
ويتـ مف خبلؿ ىذه المرحمة إفياـ التبلميذ لمميمات المطموب بحثيا أو إنجازىا مف قبؿ 

خبارىـ بمعيار المعمـ، ومف ثـ مناقشة متطمبات  التعمـ السابقة ذات العبلقة بتمؾ الميمات، وا 
 النجاح في تمؾ الميمات.

 المرحمة النتقالية: .3
تيدؼ إلى تييئة المتعمميف لمعمؿ التعاوني، وانتقالو لممجموعات التي ينتموف إلييا، ومف ثـ 

ثـ توزيع تزويدىـ باإلرشادات والتوجييات البلزمة داخؿ مجموعة العمؿ التعاوني، ومف 
 األدوار بيف طبلب المجموعة الواحدة.

 مرحمة عمل المجموعات: .4
يقـو المتعمميف بإنجاز المياـ الموكمة ليـ، وخبلؿ ذلؾ يقـو المعمـ باالنتقاؿ بيف المجموعات 

نجازىا.  لغرض التوجيو واإلرشاد البلـز لعمؿ المجموعات حتى يتـ تنفيذ المياـ وا 
 مرحمة المناقشة الصفية: .5

بلليا تبادؿ األفكار والنتائج وتعرض كؿ مجموعة ما توصمت إليو مف أفكار ونتائج يتـ خ
تتعمؽ بالميمة وعرضيا عمى المتعمميف جميعيـ، ومف ثـ تصحيح أخطاء التعمـ، ومناقشة 

 المشكبلت والصعوبات التي صادفت المتعمميف داخؿ المجموعات أثناء إنجاز الميمة.
 مرحمة إنياء الدرس: .6

تمخيص الدرس بشكؿ نقاط وعرض األفكار والنتائج والحموؿ التي توصمت إلييا  وفييا يتـ
المجموعات، وتعييف بعض الواجبات أو الميمات البيتية لبحثيا في الدرس القادـ، ومنح 

 مكآفأت لممجموعات التي أنجزت ميمتيا بنجاح.



37 
 

 ولخصت الباحثة مراحؿ التعمـ التعاوني في الشكؿ التالي:
 

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل استراتيجية التعمم التعاوني( : 3.8رقم ) شكل

 )المصدر: الباحثة(

 خطوات استراتيجية التعمم التعاوني:

تباع عدة خطوات لتنفيذ استراتيجية التعمـ التعاوني، وقد لخصيا حتى يكوف التعمـ تعاونيًا يجب إ
 ( فيما يمي:188ـ، ص2012رفاعي )

 تحديد أىداؼ الدرس. .1
 أفراد. 6-4مجموعات مف  تقسيـ المتعمميف إلى .2
 تحديد ميمات وأنشطة كؿ مجموعة. .3
 فيـ واستيعاب أفراد المجموعة الواحدة لممياـ المراد تنفيذىا. .4
 توزيع المياـ واألدوار لكؿ عضو في المجموعة.  .5
 اختيار كؿ عضو في المجموعة الدور الذي سيقوـ بو. .6
 تحديد الوقت البلـز لممجموعات إلنجاز المياـ المطموبة. .7
 توجيو تفكير المتعمميف ومساعدتيـ لمقياـ بالمياـ المحددة. .8
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 عرض النتائج والمعمومات التي توصمت إلييا كؿ مجموعة. .9
 تسجيؿ األفكار والمعارؼ عمى السبورة مف قبؿ المعمـ. .10
 تقديـ تغذية راجعة فورية لمموضوع. .11

 مميزات استراتيجية التعمم التعاوني:

يز بيا التعمـ التعاوني وانفرد بيا عف بقية استراتيجيات التعمـ ىناؾ العديد مف المميزات التي تم
 ( في النقاط التالية:318ـ، ص2012النشط، وقد أوجزىا سيد والجمؿ )

 المعنى. لمتعمميف مف الوصوؿ إلى التعمـ ذيتمكيف ا .1
 تعميـ الطمبة فف االستماع ومناقشة األفكار والنقد البناء. .2
 ف جميعًا.توفير فرص لضماف نجاح المتعممي .3
 استخداـ المتعمميف لمتفكير المنطقي في مناقشاتيـ. .4
 نفسيـ.والحوار الفعاؿ مع زمبلئيـ ومع أ تعمـ الطمبة مف خبلؿ التحدث واالستماع .5

 وتضيؼ الباحثة بعضًا مف النقاط:
 تنمية ميارات التفكير الناقد واإلبداعي لدى المتعمميف. .1
 نفسيـ.ة بيف المتعمميف والمعمميف وبيف أوديتنمية الميارات االجتماعية وبناء عبلقات  .2
 زيادة التحصيؿ الدراسي لممتعمميف في معظـ المواد الدراسية. .3
 مناسبة التعمـ التعاوني لجميع المراحؿ العمرية مف المتعمميف، وكذلؾ لمعظـ المواد الدراسية. .4

 عيوب استراتيجية التعمم التعاوني:
ـ، 2008)(، وبدير 53ـ، ص2008بياف )(، ون163ـ، ص2009يرى كؿ مف الشقيرات )

( أف ىناؾ عيوب ومعيقات لتطبيؽ استراتيجية التعمـ التعاوني بالرغـ مف وجود العديد 157ص
 مف الميزات التي يتصؼ بيا ىي كما يمي:

 رفض بعض المديريف والمعمميف والطمبة بجدوى التعمـ التعاوني. .1
 وميميا لمعبث والمعب. عدـ جدية بعض المجموعات في ىذا النوع مف التعمـ .2
 غموض خطوات العمؿ التعاوني لبعض المجموعات بصورة كافية. .3
 ضيؽ الفصوؿ الدراسية بسبب الكثافة الصفية في الصؼ الواحد. .4



39 
 

 فرض أحد أفراد المجموعة الواحدة رأيو عمى بقية أقرانو. .5
 فقر المعمميف لمتدريب الكافي الستخداـ استراتيجية التعمـ التعاوني. .6
الكتاب المدرسي في عرضو لؤلسئمة والتدريبات ال تناسب استراتيجية التعمـ أسموب  .7

 التعاوني.
 وتضيؼ الباحثة نقاطًا:

فوؽ عمى التعمـ التعاوني في زيادة التحصيؿ لدى تىناؾ استراتيجيات تدريس أخرى قد ت .1
 المتعمميف.

واالكتفاء وجود أحد أعضاء المجموعة الواحدة عاطؿ عف العمؿ في الميمة المطموبة،  .2
 بجمب الفوضى والتعطيؿ عمى زمبلئيـ.

 عدـ إكماؿ المتعمميف لمعمؿ وذلؾ نتيجة لعدـ توفر الوقت المتاح إلنجاز الميمة المطموبة. .3
 ثانيًا: استراتيجية حل المشكالت 

والتعمـ، التعمـ تعد استراتيجية حؿ المشكبلت مف استراتيجيات التعمـ النشط الفاعمة في عممية 
اعد المتعمميف عمى إيجاد حموؿ بأنفسيـ لمشكبلت تواجييـ مف خبلؿ التنقيب والبحث ألنيا تس

وطرح األسئمة، وأيضا تساعدىـ عمى استخداـ ميارات التفكير العميا كالتحميؿ والتركيب والتقويـ، 
صرار عمى  وتعودىـ عمى مواجية المشكبلت التي يواجيونيا في مواقؼ مشابية بكؿ ثقة وا 

 ناسبة وواقعية لتطبيقيا.إيجاد حموؿ م

 تعريف استراتيجية حل المشكالت:

( استراتيجية حؿ المشكبلت بأنيا: " طريقة يستخدميا الطالب 8ـ، ص2007عرؼ السريحيف ) -
 جؿ إيجاد الحؿ المناسب لممسألة".خطوات عممية وعممية وتربوية، مف أبحيث يتبع فييا 

حؿ المشكبلت عبارة عف: " نشاط  ( أف استراتيجية140ـ، ص2008) وترى كوجؾ وآخروف -
تعميمي ميـ لمتبلميذ، يعتمد عمى وجود مواقؼ تعميمية تمثؿ مشكمة حقيقة تواجو التبلميذ 

نسب الحموؿ الممكنة، ولمقابمة االختبلؼ في قياـ ببعض اإلجراءات لموصوؿ إلى أوتستثيرىـ لم
برات التعميمية التي لدى التبلميذ، أنماط التعمـ، وفي الذكاءات المتوفرة، والميوؿ المختمفة، والخ

 وتتنوع المشكبلت المطروحة لمتبلميذ، لتتوافؽ مع طبيعة المشكمة مع خصائصيـ وميوليـ".
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حدى طرؽ التدريس الحديثة التي تتطمب نشاطًا ( بأنيا: " إ8ـ، ص2010ويعرفيا الفيفي ) -
تعمـ، ويكوف دور التمميذ فييا عقميًا وتفكيرًا مف التمميذ، يتحقؽ فييا التعاوف بيف التبلميذ لم

يقوـ بتعميـ نفسو، ولو الدور األكبر في التعمـ حيث يتـ وضع التمميذ في موقؼ تعميمي  إيجابياً 
مثير، ويقوـ بالتعامؿ  مع ذلؾ الموقؼ بإيجاد حموؿ لو مف خبلؿ خطوات محددة لحؿ تمؾ 

لمعمومات المتصمة بالمشكمة، المشكمة ىي: الشعور بالمشكمة، تحديد المشكمة، جمع البيانات وا
اقتراح الفروض والحموؿ لممشكمة، المفاضمة بيف الحموؿ، اختيار الحموؿ المناسبة، تجريب 

 الحؿ وتقويمو، ويكوف ذلؾ كمو بإشراؼ المعمـ".
نيا: " مجموعة التحركات التي يقوـ بيا المعمـ مف ( بػأ2288ـ، ص2011وعرفيا الخطيب ) -

المادة الدراسية، تقوـ عمى طرح الموضوع بصورة مشكبلت، يتـ حيث تخطيط وتنظيـ وتنفيذ 
التعامؿ معيا وفؽ خطوات محددة، تتمثؿ في تحديد وفيـ المشكمة، ووضع خطة حؿ، وتنفيذ 
الحؿ، ومراجعة الحؿ وتوسيع نطاقو، ويكوف دور المعمـ أثناء التدريس التوجيو واإلرشاد، 

 وتقديـ التغذية الراجعة لممتعمـ".
( بأنيا: " خطة تدريسية تتيح لممتعمـ فرصة لمتفكير 192ـ، ص2012أيضا رفاعي ) وعرفيا -

العممي، حيث يتحدى التبلميذ مشكبلت معينة، قد يخططوف لمعالجتيا وبحثيا ويجمعوف 
البيانات وينظمونيا، ويستخمصوف منيا استنتاجاتيـ الخاصة، والوصوؿ إلى حؿ أو حموؿ 

 يا، وتجعمو يفكر حتى يصؿ إلى اليدؼ".مقترحة لممشكمة التي تؤرؽ صاحب
ومما سبؽ تستنتج الباحثة أف استراتيجية حؿ المشكبلت تعتمد بنسبة كبيرة عمى المتعمـ 
ومجيوده في العممية التعميمية، بينما يعتبر المعمـ المرشد والموجو لعممية التعمـ، حيث أنيا 

تي وضعوىا لحؿ تمؾ المشكبلت، نفسيـ الالمشكبلت مف خبلؿ حموؿ التبلميذ أتيدؼ إلى حؿ 
مما تساعدىـ عمى اتخاذ القرار ونقد األفكار بشكؿ بناء وتطبيؽ الحموؿ التي توصموا إلييا في 

 مواقؼ تعميمية حياتية مشابية.

 أىداف استراتيجية حل المشكالت:

( أىداؼ استخداـ استراتيجية حؿ المشكبلت، 11ـ، ص2007وقد ذكر السريحيف )
 يمكف أف يستخدـ فييا المعمـ استراتيجية حؿ المشكبلت، ومف أىميا ما يمي:والحاالت التي 

 تعويد المتعمميف عمى مواجية المشكبلت الحياتية بطريقة عممية. .1
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 تدريب المتعمميف عمى التفكير العممي والناقد اإلبداعي. .2
 تنمية ميارات البحث واالستقصاء العممي لدى الطمبة. .3
 ف المتعمميف والشعور باأللفة بيف أعضاء الفريؽ.تنمية روح العمؿ الجماعي بي .4
 تنمية أىداؼ الطمبة الشخصية وشحذ ىمميـ لتحقيقيا. .5

نيا تساعد المتعمـ عمى تطبيؽ المعرفة النظرية في حثة أف استراتيجية حؿ المشكبلت بأوترى البا
عطاء مواقؼ حياتية، وتطوير مياراتو العقمية والميارية والوجدانية في وضع الحموؿ ال ممكنة، وا 

 رأيو في الحؿ األنسب، واحتراـ آراء اآلخريف.

 أىمية استراتيجية حل المشكالت:

لقد تعددت األبحاث والدراسات التربوية التي تناولت أىمية استراتيجية حؿ المشكبلت، 
ـ، 2012ولكنيا اجتمعت فيما بينيا في العديد مف النقاط، وقد لخصيا سيد والجمؿ )

 التالية: ( في النقاط135ص
 إكساب المتعمميف ميارات البحث العممي، وحؿ المشكبلت. .1
 مراعاة الفروؽ الفردية بيف المتعمميف. .2
 تنمية القدرات العقمية لممتعمميف، مما يساعدىـ عمى حؿ أي مشكمة قد تواجييـ مستقببل. .3
يتمثؿ اإليجابية والنشاط في العممية التعميمية وخاصة بيف المتعمميف لوجود ىدؼ لمدراسة  .4

 في حؿ المشكمة.
 وتضيؼ الباحثة بعض النقاط:

 تنمية روح التعاوف والعمؿ الجماعي. .1
 إزالة حالة الممؿ والقمؽ بيف المتعمميف. .2
 الحصوؿ عمى حموؿ إبداعية وواقعية لممشكبلت المطروحة. .3

 خطوات استراتيجية حل المشكالت:

تضمنيا أي نشاط لحؿ ىناؾ توجد عدة خطوات الستراتيجية حؿ المشكبلت يجب أف ي   
 ( فيما يمي:111ـ، ص2006المشكمة، وقد بينيا عياد وعوض )
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 اإلحساس بالمشكمة: .1
ثارة اىتماـ الطالب لمبحث عف حؿ لمشكمة  وذلؾ مف خبلؿ وجود حافز لدى المتعمـ وا 

 يواجييا، وأف تكوف ذات عبلقة بموضوعات المنياج الدراسي.
 تحديد المشكمة: .2

اعد المعمـ الطمبة عمى تحديد المشكمة وصياغتيا بأسموب واضح، مف خبلؿ ىذه الخطوة يس
 وىذا يساعد في البحث عف إجابة محددة ليا.

 جمع المعمومات:  .3
مف خبلؿ استخداـ مصادر مختمفة لجمع البيانات، وفي ضوء تمؾ البيانات يتـ وضع 

 فرضيات مناسبة.
 وضع الفروض: .4

بالتجريب أو المبلحظة، واف تكوف ذات وىي حموؿ مؤقتة لمشكمة وتكوف قابمة لمتطبيؽ 
 عبلقة مباشرة بالمشكمة المراد حميا.

 اختبار صحة الفروض: .5
وذلؾ مف خبلؿ المبلحظة والتجريب، ويقـو المعمـ بمساعدة طبلبو عمى توفير األدوات 
واألجيزة الضرورية البلزمة إلجراء التجارب، ومف ثـ إرشادىـ وتوجيييـ نحو المبلحظة 

 واالستنتاج.
 التوصل إلى النتائج والتعميم: .6

عمى المعمـ مساعد طبلبو عمى كيفية تحميؿ النتائج واالستفادة منيا، وتعميـ النتائج بعد 
 ثبوتيا عدة مرات، والتأكد مف تطبيؽ ىذه الحموؿ عمى مشكمة مشابية ليا وحقيقية.
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 :ي الشكؿ التاليووضعت الباحثة خطوات استراتيجية حؿ المشكبلت كما ف

 

 

 

 

 

 

 : خطوات استراتيجية حل المشكالت( 3.9شكل رقم )

 )المصدر: الباحثة(

 مميزات استراتيجية حل المشكالت:

( إلى أف استراتيجية حؿ المشكبلت تتميز بالعديد مف 13ـ، ص2010تشير البنا )     
 المميزات، وقد ذكرتيا في النقاط التالية:

 يا لدى المتعمميف.قدرتيا عمى تنمية القدرات العقمية العم .1
 تدعـ مبدأ التعمـ النشط مف جانب الطمبة. .2
قدرة المتعمـ عمى تحديد المشكمة وجمع المعمومات عنيا، وبذلؾ ترفع مف مستوى إتقانو  .3

 وأداءه.
 تجاىيـ.اتوسع نطاؽ عبلقات المتعمـ باآلخريف، وعبلقتو اإليجابية  .4
 ية صحيحة.تدرب المتعمميف عمى مواجية مشكبلت الحياة بطريقة عمم .5
 تنميو ميارات التفكير اإلبداعي والناقد والعممي. .6
 نفسيـ.عود المتعمميف عمى االعتماد عمى أت .7
 المرونة وخطوات االستراتيجية قابمة لمتكيؼ، مما يساعد في تنفيذ خطة الدرس. .8
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 وتضيؼ الباحثة نقاطًا:
 تواجييـ.تجعؿ المتعمميف يتكيفوف مع مجتمعيـ وذلؾ مف خبلؿ حؿ المشكبلت التي  .1
 تثبت ما تعممو الطمبة في عقوليـ مف ميارات ومعارؼ واتجاىات. .2
 تجعؿ المتعمميف في حالة نشطة بشكؿ دائـ وفعاؿ. .3
 تساعد المتعمـ عمى استخداـ مصادر التعمـ المختمفة. .4

 عيوب استراتيجية حل المشكالت:

ر بعض رغـ المميزات التي تتصؼ بيا استراتيجية حؿ المشكبلت، فمف المتوقع ظيو 
( أنيا تعوؽ مف فاعمية 139ـ، ص2012الصعوبات والمشكبلت التي يرى سيد والجمؿ )

 التعمـ ومف ذلؾ:
خفؽ في التوصؿ لمحؿ الصحيح بعض اإلحباط عند بعض المتعمميف إذا أ قد تسبب .1

 لممشكمة المراد حميا.
 يحتاج التدريس باستراتيجية حؿ المشكبلت وقت طويؿ أثناء اإلعداد والتحضير. .2
 تحتاج ىذه االستراتيجية الكثير مف اإلمكانات والتي ال تتوافر في العديد مف مدارسنا. .3

وبالرغـ مف وجود تمؾ العيوب والصعوبات تضع الباحثة عدة مقترحات لمتغمب عمى تمؾ 
 الصعوبات وىي كما يمي:

1. . دارتو بشكؿ حاـز  تنظيـ البرنامج المدرسي والصفي وا 
 باستراتيجية حؿ المشكبلت وتقسيميا إلى عدة أجزاء. تحديد المواضيع المراد تعمميا .2
عطاء المتعمميف المساعدة المطموبة حسب  .3 تحديد متطمبات كؿ نشاط مف معدات ووقت، وا 

 الحاجة.
 اختيار األنشطة التي يمكف إنجازىا في حصة صفية أو حصتيف والتخطيط ليا بشكؿ جيد. .4

 ثالثًا: استراتيجية العصف الذىني
التي تشجع عمى اإلبداع، التعمـ العصؼ الذىني مف األساليب الحديثة في  تعد استراتيجية

وتطمؽ طاقات المتعمميف الكامنة في جو مف األماف والحرية ومزيدًا مف التفاعؿ، وتستخدـ ىذه 
 االستراتيجية مف أجؿ توليد أكبر قدر مف األفكار لمعالجة موضوع ما خبلؿ جمسة قصيرة.
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 الذىني:تعريف استراتيجية العصف 

وقد قامت الباحثة باالطبلع عمى العديد مف الدراسات والبحوث التربوية وتوصمت إلى أف 
لمعصؼ الذىني العديد مف المفردات المترجمة منيا: القصؼ الذىني، التفاكر، إمطار الدماغ، 

ر التفكير، التحريؾ الحتدفؽ األفكار، عصؼ الدماغ، استمطار األفكار، تنشيط التفكير، إعماؿ 
 طبلؽ األفكار وحؿ المشكبلت اإلبداعي وتجاذب األفكار.لؤلفكار وا  

ومف الطبيعي أف تتعدد التعريفات الستراتيجية العصؼ الذىني ألىميتو في عمميات التعمـ، 
وىناؾ العديد مف الدراسات والبحوث التربوية تناولت تعريفيا بالرغـ مف اختبلؼ مفردات 

 ستراتيجية العصؼ الذىني وىي:مسمياتو، وىذه بعض التعريفات ال
ما يمكف  سرعأتشغيؿ لمدماغ لمقياـ بوظائؼ  ( بأنيا: "237ـ، ص2008) عفانة والجيشيعرفيا  -

مف المتعمـ  يتطمب التفكير لعبلج المواقؼ وىذا وأنماط األفكاروابتكار  إلنتاجو بفاعمية وبكفاءة 
المتعمـ  وىذا يعتمد عمى مدارؾموقؼ معيف أو في موضوع  األفكاركبر قدر ممكف مف أتوليد 

 اإلبداعية".
( أف العصؼ الذىني عبارة عف: " أسموب مف أساليب 318ـ، ص2008ويرى سعادة وآخروف ) -

التفكير اإلبداعي الذي يمكف لممعمـ الفعاؿ أو االداري الناجح، أف يستخدمو في المقاء مع 
توليد أفكار جديدة حوؿ جؿ الميتميف أو المتخصصيف، وذلؾ مف أمجموعة مف الطمبة أو 

قضية مف القضايا التي تيميـ، أو مشكمة مف المشكبلت ذات العبلقة بالنواحي االجتماعية أو 
 االقتصادية أو السياسية".

( بأنيا: " استثارة أفكار المتعمميف وتفاعميـ مع موضوع 112ـ، ص2010وعرفيا شاىيف ) -
يف يطمب مف المتعمميف التفكير فيو، معيف، وتنفذ مف خبلؿ قياـ المعمـ بتحديد موضوع مع

والمشاركة بأفكارىـ ومعموماتيـ حولو، وتسجؿ ىذه األفكار عمى السبورة، ومف ثـ يتشارؾ 
 الجميع في تنظيميا ومناقشتيا لتغطية جميع جوانب الموضوع".

( تعريفا الستراتيجية العصؼ الذىني بأنيا: " 120ـ، ص2012وأضاؼ كؿ مف سيد والجمؿ ) -
ستخدـ إليجاد حموؿ لممشاكؿ، ويشترؾ فيو جميع أفراد المجموعة المختصة أو الميتمة أسموب ي

بالمشكمة سواء كانوا مف الخبراء فييا أو ال، ويفضؿ أف تضـ مجموعة العصؼ الذىني مختمؼ 
 أنواع التفكير والثقافات المتأثرة بالمشكمة موضوع البحث أو الدراسة.
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حد استراتيجيات التعمـ الجماعي التي تيدؼ لبناء ىو أ"( بأنو: 26ـ، ص2012وعرفو فنونة ) -
ـ جديدة يتفاعؿ عبلقات تكاممية بيف المفاىيـ الموجودة في ذخيرة الطبلب وما يتمقونو مف مفاىي

جؿ توليد مفاىيـ جديدة يوظفيا المتعمـ في حياتو اليومية حينما يتعرض معيا المتعمـ مف أ
بناء  –خطوات متسمسمة وىي: مرحمة تحديد المشكمة  لمشكمة غير مألوفة لديو مف خبلؿ عدة

 مرحمة تقويـ األفكار(. –األفكار 
 ويتضح لمباحثة أف التعريفات التي تـ عرضيا سابقا الستراتيجية العصؼ الذىني تتفؽ فيما يمي:

 أنيا استراتيجية تحفز الدماغ لمقياـ بالعمميات العقمية بصورة سريعة وفاعمية كبيرة. .1
 يجاد عدد كبير مف األفكار والحموؿ.تركز عمى إ .2
 ىو نوع مف أنواع التفكير الجماعي. .3
 تستخدـ كطريقة لحؿ المشكبلت. .4
 يمكف أف تستخدـ بشكؿ فردي أو جماعي. .5

 أىداف استراتيجية العصف الذىني:

بعد اطبلع الباحثة عمى العديد مف الدراسات المتعمقة باستراتيجية العصؼ الذىني فقد 
 تمخص أىدافيا في نقاط أىميا: ارتأت لمباحثة أف

بداعية لـ تكف موجودة مف قبؿ. .1  توليد أفكار جديدة وا 
 تنمية التفكير اإلبداعي والناقد. .2
 تخص موضوع معيف.خبلؿ طرح األسئمة إلنتاج أفكاٍر  تنشيط الدماغ مف .3
 تسريع وتحفيز التفكير ووضع الذىف في حالة إثارة وجاىزية لمتفكير. .4
 لبناء بيف المتعمميف واحتراـ آراء بعضيـ.تنمية ميارات النقد ا .5
مساعدة المتعمميف عمى ترتيب أفكارىـ وفيميا واختيار األفكار الميمة والمبدعة  .6

 وتعزيزىا.
 امتبلؾ الحموؿ والمعالجات العقمية لمميارات الحسية والمجردة. .7
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 ووضعت الباحثة اىداؼ استراتيجية العصؼ الذىني ولخصتيا في الشكؿ التالي:

 

 : أىداف استراتيجية العصف الذىني( 3.10ل رقم )شك

 )المصدر: الباحثة(

 القواعد األساسية لستراتيجية العصف الذىني:

( مجموعة مف القواعد األساسية التي ينبغي عمى 1451ـ، ص2008وضع أبو سنينة )
 المعمـ اتباعيا لمحصوؿ عمى التعمـ النشط خبلؿ تطبيقو، والتي تتمثؿ فيما يمي:

 الحكـ عمى األفكار وتجنب النقد إلى نياية جمسة العصؼ الذىني. تأجيؿ .1
 تحفيز المتعمميف عمى إبداء آرائيـ بشجاعة وقوة الحجة. .2
 االىتماـ بكـ األفكار وليس بنوعيتيا. .3
 يجب تحديد وقت جمسة العصؼ الذىني مف اجؿ التنظيـ. .4
 عدـ وجود إجابة خاطئة خبلؿ جمسة العصؼ الذىني. .5
 ترحات أو األفكار، حتى تخضع لمنقاش فيما بعد.تسجيؿ جميع المق .6
 تقييـ جميع األفكار بعد انتياء جمسة العصؼ الذىني. .7
تقوـ كؿ مجموعة بعرض إنجازاتيا أماـ المجموعات األخرى بيدؼ النقاش والوصوؿ إلى  .8

 األفكار الصحيحة وتعزيزىا.
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جمسة العصؼ الذىني ما ومف ىنا يتضح لمباحثة أف مف القواعد التي يجب اتباعيا أيضًا في 
 يمي:
 خبرة المعمـ بجدية وقيمة استراتيجية العصؼ الذىني في تحفيز اإلبداع عند المتعمميف. .1
يجب عمى المتعمميف االلتزاـ بمبادئ وقواعد العمؿ في جمسة العصؼ الذىني، بحيث يأخذ  .2

 كؿ عضو في المجموعة دوره في طرح أفكاره.
 ف قبؿ المتعمميف.يجب تحديد المشكمة المراد بحثيا م .3

 مراحل استراتيجية العصف الذىني:

ي بعرض مراحؿ استراتيجية العصؼ الذىني والت ( Ben B. Graham,2003 :3)قاـ بف 
جؿ تحقيؽ األىداؼ المرجوة مف العصؼ الذىني، وتتضمف يجب عمى المعمـ القياـ بيا مف أ

 ىذه المراحؿ ما يمي:
مجموعات تتكوف مف عدة إلى  المتعمميفتقسيـ حيث يتـ  اإلعداد لجمسة العصف الذىني: .1

 ثـ يتـ طرح المشكمة موضوع النقاش. بشكؿ معيف،يجمسوف  أفراد( 4-6)
 بطرح حموؿ لممشكمة أو األفكار المتعمقة بموضوع النقاش، المتعمميفيقوـ  توليد األفكار: .2

 ديدة أو بناءوعندما تبدأ األفكار تتناقص يقوـ األستاذ بطرح فكرة مساعدة لطرح أفكار ج
 .أفكار عمى أفكار سابقة

 بنقد األفكارمعمـ والمتعمموف لجمسة وجمع األفكار يقوـ البعد انقضاء زمف ا :رتقييم األفكا .3
 النقاش، أو أفكار جديدة ومرتبطة بدرجة كبيرة بموضوعوتصنيفيا في ثبلثة مستويات ىي: 

 النقاش.تحتاج إلى تطوير أو أفكار غير مرتبطة بالمشكمة أو موضوع 
وقد تبنت الباحثة ىذه المراحؿ أثناء إجراء االستراتيجية خبلؿ الدراسة الحالية، وأكدت عمى التزاـ 
المعمميف بيذه المراحؿ، وتوخي الدقة في أداء كؿ منيا عمى الوجو المطموب، لضماف نجاحيا 

 وتحقيؽ األىداؼ المراد إنجازىا.

 خطوات استراتيجية العصف الذىني:

( خطوات استراتيجية العصؼ الذىني في عدة نقاط 248ـ، ص2009والجيش )حدد عفانة 
 كما يمي:
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تحديد الموضوع المراد البحث عنو، وعمى المتعمميف اإلجابة عف مجموعة أسئمة متعمقة  .1
 بالموضوع المطروح.

الطمب مف المتعمميف باستجبلب أكبر عدد ممكف مف األفكار عف األسئمة المطروحة  .2
 سبورة دوف تعديؿ أو تغيير.وتسجيميا عمى ال

 تصنيؼ األفكار المطروحة مف قبؿ المتعمميف بحيث تصبح أفكارىـ واضحة. .3
 تنقيح وتعديؿ األفكار المدونة عمى السبورة، ووضع معيار لتصنيؼ األفكار المقبولة. .4
تقييـ إجابات المتعمميف واألفكار التي طرحوىا، واإلجابة عف استفساراتيـ ومعرفة مدى  .5

 مموضع وعمؽ تفكيرىـ فيو.فيميـ ل
 وضع الحموؿ اإلبداعية المتعمقة بالمشكمة المطروحة وتعميميا عمى مشكبلت مشابية. .6

 ص خطوات العصؼ الذىني في ثبلث نقاط ىي:ينو يمكف تمخوفي ضوء ما سبؽ ترى الباحثة أ
 تقديـ مشكمة أو موقؼ محير. .1
 استمطار األفكار وتوليدىا. .2
 لممشكمة المطروحة. التوصؿ إلى الحموؿ والنتائج .3

 مميزات استراتيجية العصف الذىني:

توجد العديد مف المزايا التي تخص استخداـ استراتيجية العصؼ الذىني في مجاؿ التدريس وقد 
 ( في النقاط التالية:130ـ، ص2012وضحيا سيد والجمؿ )

 سيولة تطبيقيا لعدـ احتياجيا إلى تدريب طويؿ. .1
 اكثر مف مكاف مناسب وبعض األقبلـ واألوراؽ.قميمة التكمفة فيي ال تحتاج  .2
 تنمي ثقة المتعمميف بأنفسيـ وطرح آرائيـ بحرية. .3
 تضمف مشاركة جميع الطبلب خبلؿ جمسة العصؼ الذىني. .4
 مف اإلثارة والحماسة والتنافس بيف المتعمميف. اً تضفي جو  .5
 دة والمفيدة.تنمي ميارات التفكير اإلبداعي واالبتكاري، وتنمية عادات التفكير الجي .6

 وتضيؼ الباحثة نقاطًا أخرى وىي:
 تعود المتعمميف عمى المناقشة اإليجابية والنقد البناء واألسموب العممي أثناء الجمسة. .1
 تنمي روح التعاوف والعمؿ الجماعي لدى الطمبة. .2
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 إشعار المتعمميف بذاتيـ وقيمة أفكارىـ. .3
 االعتيادية. ظيور أفكار إبداعية لحؿ مشكبلت يصعب حميا باألفكار .4

 عيوب استراتيجية العصف الذىني:

بالرغـ مف وجود العديد مف المميزات والفوائد الستراتيجية العصؼ الذىني، إال أف ىناؾ عدة 
 ( في النقاط التالية:35ـ، ص2012عيوب ليذه االستراتيجية وقد لخصيا فنونة )

 ىناؾ بعض األفكار تكوف غير مفيومة. .1
 كثر مف شخص في الوقت نفسو.الحديث الجانبي أو حديث أر نتيجة ضياع بعض األفكا .2
 سيطرة المتعمميف المتفوقيف عمى أجواء جمسة العصؼ الذىني. .3
 التسرع في الحكـ عمى األفكار الجديدة. .4
خوؼ المتعمميف مف الفشؿ أو إصدار فكرة جديدة غير مفيومة لزمبلئيـ فيظير أماـ زمبلئو  .5

 بمظير السخرية واالستيزاء.
 لى وقت طويؿ لتطبيقيا وىي ال تناسب وقت الحصة العادية.تحتاج إ .6

 ورأت الباحثة عدة نقاط ارتأت أف تضيفيا وىي:
 صعوبة توضيح األفكار بسبب الفروؽ الفردية بيف المتعمميف. .1
 شعور المتعمـ بضرورة توافقو مع زمبلئو في المجموعة. .2
 تداخؿ بعض الخطوات أو المراحؿ مع بعضيا البعض. .3

 تراتيجية خرائط المفاىيم الرقمية رابعًا: اس
تعتبر استراتيجية خرائط المفاىيـ مف استراتيجيات التعمـ النشط، والتي تساعد عمى ربط المفاىيـ 
فيما بينيا، مما يسيؿ عمى المتعمميف حفظيا وتعمميا بسيولة، حيث تساعد عمى اشتراؾ المتعمـ 

، والمشاركة في المناقشة الصفية، حيث أنيا في الموقؼ التعميمي، وتتيح ليـ فرصة إبداء آرائيـ
 تنقؿ المتعمـ مف الموقؼ السمبي إلى اإليجابي أثناء العممية التعميمية.

ويستطيع المعمـ أف يستخدـ الحاسوب وشبكة اإلنترنت في الخريطة المفاىيمية حتى تحقؽ 
يستطيع تحقيؽ األىداؼ المنشودة، وكذلؾ عمى المعمـ أف يكوف عمى معرفة بكؿ برمجية حتى 

 الفائدة المرجوة، مثؿ استخداـ األلواف يضفي عمى الخارطة مميزات متعددة كالوضوح والتشويؽ.
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نو توجد ىناؾ العديد مف البرمجيات الحديثة والكثيرة لتصميـ خرائط المفاىيـ وترى الباحثة أ
 .Free Mind ،Edraw Max ،Imindmap9الرقمية منيا: 

 لمفاىيم الرقمية:تعريف استراتيجية خرائط ا

( أف المقصود باستراتيجية خرائط المفاىيـ بأنيا: " استراتيجية 249ـ، ص2007ترى شاىيف ) -
قائمة عمى نظرية التعمـ المعرفي ألوزبؿ، والتي ترتكز عمى دراسة البنية التركيبية لمعمومات 

طرؽ مبتكرة في  التعمـ السابقة ودمجيا بطريقة مع المعمومات الجديدة، وىي تستخدـ في تطوير
 التدريس".

( بأنيا: " استراتيجية مف استراتيجيات التدريس التي يستخدميا 30ـ، ص2010وتعرفيا الشمبي ) -
المعمموف أو الطمبة لجعؿ التعمـ ذا معنى، وتتكوف مف مجموعة مف المفاىيـ ذات العبلقة، في 

 اىيـ الفرعية".صورة ىرمية يكوف المفيـو الشامؿ بالقمة وفي القاعدة عدد مف المف
بأنيا: "مخطط مفاىيـ الخريطة المفاىيمية ( 102ـ، ص2013)والعريشي والسيد ويبيف عمي  -

يمثؿ مجموعة مف المفاىيـ المتضمنة في موضوع ما، ويتـ ترتيبيا بطريقة متسمسمة ىرمية 
ج في عمى الخريطة، ثـ المفيوـ األقؿ عمومية بالتدر ضع المفيـو العاـ، أو الشامؿ في أبحيث يو 

المستويات التالية مع مراعاة أف توضع المفاىيـ ذات العمومية المتساوية بجوار بعضيا البعض 
سيـ يكتب عمييا بعض ة بخطوط، أو أفي مستوى واحد، ويتـ الربط بيف المفاىيـ المترابط

 الكممات التي توضح نوع العبلقة بينيا".
ة تيتـ ببناء خرائط المفاىيـ بأدوات نيا: "استراتيجي( بأ75ـ، ص2011ويقصد بيا المعيمي ) -

حديثة تستند عمى تطبيقات الحاسب، وتسمح بإنشاء روابط تشعبية لمنص والرموز داخؿ 
نشاء خرائط فرعية والربط بيف عناصر المعرفة، وتوفير روابط لمصادر المعرفة".  الخريطة، وا 

ى نظرية التعمـ المعرفي ( عمى أنيا: " استراتيجية قائمة عم39ـ، ص2016وتعرفيا أبو عمرة ) -
ألوزبؿ وتقنية تربوية حديثة، ويتـ فييا بناء خرائط المفاىيـ بأدوات حديثة تستند عمى برامج 

المفاىيـ ببعضيا البعض مف  الحاسب، وتكوف تمؾ الخرائط عبارة عف شكؿ تخطيطي يربط
ي تبيف العبلفة لواف مختمفة، يكتب عمييا كممات تعرؼ بكممات الربط التخبلؿ أسيـ بأشكاؿ وأ

بيف مفيوـ وآخر، وعند إعداد ىذه الخرائط يراعى أف توضع المفاىيـ األكثر عمومية في قمة 
الشكؿ ثـ تندرج إلى المفاىيـ األقؿ فاألقؿ، حيث يتـ ذلؾ مف خبلؿ برامج خاصة برسـ الخرائط 



52 
 

ج الخرائط إلى عدة ، حيث تكوف الخرائط مرفقة بالصور التوضيحية ويتـ إنتاالمفاىيمية إلكترونياً 
 صيغ مختمقة".

 أىمية استراتيجية خرائط المفاىيم الرقمية:

ىناؾ العديد مف النقاط التي تبيف أىمية خرائط المفاىيـ، والتي تساعد كؿ مف المعمـ 
( في النقاط 37ـ، ص2009والمتعمـ في تحقيؽ األىداؼ المنشودة، وقد وضحتيا الدعدي )

 التالية:
 بة لممتعمـ:أوال: أىميتيا بالنس

 ربط المفاىيـ فيما بينيا، وتميز المفاىيـ المختمفة. .1
 البحث عف نوع العبلقة بيف المفاىيـ. .2
 جعؿ المتعمـ منظمًا لممفاىيـ، ومستوعبًا لما يتعممو.  .3
 معنى. ذي، وتحقيؽ تعمـ كاديمياً تقويـ مستوى المتعمميف أ .4
 عمميات العمـ.تنمية ميارات حؿ المشكبلت لدى المتعمميف، واكسابيـ بعض  .5
 تطور ميارات اجتماعية لدى المتعمميف. .6
 .توفر لممتعمميف ممخصا لممادة الدراسية التي يدرسونيا .7
 ثانيًا: أىميتيا بالنسبة لممعمـ:   

 التخطيط الجيد لمدرس وتنظيـ أفكار المتعمميف. .1
 تنمية روح التعاوف واالحتراـ المتبادؿ بيف المعمـ والمتعمـ. .2
 مناقشة صفية فاعمة.توفير بيئة صفية ل .3
 ومياريًا وتقويميـ. كاديمياً قياس تطور المتعمميف أ .4
 ر الرئيسية لممفيـو الذي يجري تدريسو.مساعدة المعمـ عمى التركيز حوؿ األفكا .5
 قياس مستويات بمـو لميارات التفكير العميا. .6
 كشؼ المفاىيـ أو التصورات الخاطئة لدى المتعمميف وتصحيحيا. .7

كاره عند الحاجة ف خرائط المفاىيـ تساعد المتعمـ عمى استرجاع أفسبؽ بأمما وتستنتج الباحثة 
ف الخريطة تساعد عمى ترتيب أفكاره فيسيؿ عميو استرجاعيا وخاصة عند إلييا بسيولة، أل

 المذاكرة.
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 م الرقمية:بناء خرائط المفاىي خطوات

يمكف استنباط عمى نحو متسمسؿ، و  تتكوف خريطة المفيوـ مف عدة عناصر أو مكونات
( فيما 523ـ، ص2007العناصر التي تتكوف منيا الخريطة المفاىيمية كما وضحيا زيتوف )

 يمي:

بيضاوية  أوسواء دائرية  ىذه يجب إحاطتيا بإطارات متماثمةالمفاىيـ أو األفكار الرئيسية: و  .1
 .  أي شكؿ أومربعة  أو

إحاطتيا بإطارات متماثمة سواء  أيضاالمفاىيـ أو األفكار الفرعية وما تفرع منيا: وىذه يجب  .2
 .أي شكؿ أومربعة  أوبيضاوية  أودائرية 

 .ال تحاط بإطارات. إنما فقط وصبلت خطيةو  األمثمة: .3

 ة.ألجزاء المختمفة في الخريطوصبلت خطية: خطوط ترمز إلى االرتباط بيف ا .4

فكرتيف  أووصبلت أسيـ: أسيـ مصحوبة بعبارات تدؿ عمى نوع العبلقة بيف كؿ مفيوميف  .5
قضيتيف وتعبر عف مدى فيمؾ لمعبلقات بينيا، مثؿ : يؤثر في، ينقسـ، يتكوف مف،  أو

 .يتضمف، لو .. الخ

 :خرائط المفاىيم الرقميةاستراتيجية  خطوات

( بأف استراتيجية خرائط المفاىيـ تتكوف مف عدة خطوات 40ـ، ص2016أشارت أبو عمرة )
 التالية: أساسية، وأوضحتيا الباحثة في النقاط

راد دراستو عمى الطمبة خبلؿ ىذه الخطوة تقوـ المعممة بعرض المفيوـ الم تقديم المفيوم: .1
حدى طرؽ العرض كالمحاضرة أو العرض العممي أو قراءتو مف الكتاب مف قبؿ باستخداـ إ

 الطمبة.
 تقوـ المعممة بإعداد خريطة مفاىيمية مف خبلؿ عرض البوربوينت مفرغة مف تعميق الفيم: .2

المفاىيـ الفرعية، ومرفقة بالصور التوضيحية لتعرضيا عمى الطالبات مف خبلؿ جياز 
LCD. 

مف خبلؿ عرض  تعد المعممة في ىذه الخطوة خارطة مفاىيمية اكتشاف العالقات: .3
البوربوينت مفرغة مف العبلقات التي تربط بيف المفاىيـ الفرعية، ومرفقة بالصور التوضيحية 

 .LCDت مف خبلؿ جياز لتعرضيا عمى الطالبا
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حيث يتـ التعرؼ عمى كمية المعمومات التي اكتسبتيا الطالبات مف خبلؿ تقديـ  التقويم: .4
 خريطة مفاىيمية مفرغة، وعرض اختبار تقويمي مف خبلؿ عرض البوربوينت وورؽ العمؿ.

 ولخصت الباحثة خطوات استراتيجية خرائط المفاىيـ كما يمي:
 تقديـ المفيوـ. .1
 المفيوـ بالنسبة لممفاىيـ األدنى. تحديد موقع .2
 تحديد العبلقات العريضة بيف المفاىيـ. .3

 خطوات استراتيجية خرائط المفاىيم( : 3.11شكل رقم )
 )المصدر: الباحثة(

 :خرائط المفاىيم الرقميةاستراتيجية  مميزات

ليا مف تعتبر استراتيجية خرائط المفاىيـ عامبل مشتركا لمعظـ طرؽ وأساليب التدريس لما 
 ( في النقاط التالية:106ـ، ص2013مميزات عديدة، وقد وضحيا عمي وآخروف )

 تراعي الفروؽ الفردية بيف المتعمميف. .1
 تجعؿ عممية التعمـ عممية نشطة. .2
 تساعد في اكتشاؼ المفاىيـ الخاطئة والعمؿ عمى تصحيحيا. .3
 عميـ أكثر تفاعبًل.تزيؿ التوتر والقمؽ والروتيف لمحصص التقميدية لدى المتعمميف، وتج .4
 تنمي لدى المتعمميف ميارات التفسير والتفكير المنظـ. .5
 تساعد المعمـ عمى التخطيط لدروسو. .6
يجاد العبلقات. .7  تكسب المتعمميف القدرة عمى زيادة التحصيؿ وتسمسؿ األفكار وا 

 أخرى: وتضيؼ الباحثة نقاطاً 
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 تساعد في دراسة البنية المعرفية لدى المتعمميف. .1
 ضع التشابو واالختبلؼ بف المعموماتتكشؼ موا .2
 تساعد المتعمميف عمى فيـ واستيعاب المفاىيـ الصعبة والمعقدة. .3
 تختصر الوقت والجيد عند الدراسة. .4
 أداة تعمـ يستعيف بيا المعمـ لتسييؿ ميمتو التعميمية. .5

 :خرائط المفاىيم الرقميةاستراتيجية  عيوب

األىمية الستراتيجية خرائط المفاىيـ في العممية  بالرغـ مف وجود العديد مف المميزات ونقاط
التعميمية، إال ىناؾ بعض المعيقات التي تقؼ في طريؽ ىذه االستراتيجية حيث وضحيا 

 ( في النقاط التالية:107ـ، ص2013عمي وآخروف )
 كفاءة وخبرة بفمسفة االستراتيجية. تحتاج إلى معمـ ذي .1
 تتطمبيا استراتيجية خرائط المفاىيـ.عدـ توافر بعض الوسائؿ التعميمية التي  .2
 تحتاج إلى وقت لمتدريب حتى يصبح المتعمميف أكفاء في تطبيقيا. .3
 عدـ معرفة البنية المعرفية لدى المتعمميف مما يؤدي إلى عرقمة التعمـ. .4
 قد تسبب الفوضى في الصؼ. .5

 وتضيؼ الباحثة:
 ب.و توافر برامج تصميـ خرائط المفاىيـ عمى أجيزة الحاس .1
 ج المعمـ إلى تدريب لتصميـ الخرائط إلكترونيا.يحتا .2
 تأخذ شكبل معقدا مما يقمؿ مف فيـ واستيعاب المتعمميف. .3

 خامسًا: استراتيجية المناقشة والحوار
تعتمد استراتيجية المناقشة في جوىرىا عمى الحوار الفعاؿ والذي يعتمد فيو المعمـ عمى التعرؼ 

، فيوجو نشاطيـ نحو األىداؼ المراد تحقيقيا، مستخدما عمى قدرات التبلميذ وخبراتيـ السابقة
 األسئمة المتنوعة والمثيرة لتفكير التبلميذ واستثارة نشاطيـ العقمي، لتنمية تفكيرىـ وشد انتباىيـ.

وتعتمد استراتيجية المناقشة عمى النقاش الجماعي حيث يشترؾ جميع الطبلب في مناقشة 
جؿ التوصؿ إلى لطبلب، والتعاوف فيما بينيـ مف أالمعمـ واالدرس، حيث يتـ فييا التفاعؿ بيف 

 الحقائؽ واألىداؼ المطموبة.
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 :استراتيجية المناقشة والحوارتعريف 

( بأنيا: " أنشطة تعميمية تعممية تقوـ عمى المحادثة التي يتبعيا 88ـ، ص2008يعرفيا نبياف ) -
ممعمـ الذي يحرص عمى إيصاؿ المعمـ مع تبلميذه حوؿ موضوع الدرس، ويكوف الدور األوؿ ل

المعمومات إلى التبلميذ بطريقة الشرح والتمقيف وطرح األسئمة، ومحاولة ربط المادة المتعممة قدر 
 اإلمكاف لمخروج بخبلصة أو تعميـ لممادة التعميمية وتطبيقيا عمى أمثمة منتمية".

عمـ يعتمد عمى ( بأنيا: " أسموب تدريس مخطط يوظفو الم8ـ، ص2008وعرفيا أبو سعدة ) -
الحوار بيف المعمـ والتمميذ أو التمميذ والتمميذ، لتوضيح طريقة أو استراتيجية تدريس أو حؿ 

 ي أو دمج معرفة جديدة في بنية التمميذ المعرفية".الوصوؿ إلى استنتاجات أو إبداء رأمشكمة أو 
جية ( بأف استراتي148ـ، ص2009) والخريسات وصوافطة وقطيطسبلمة كؿ مف ويرى  -

المناقشة عبارة عف: " وسيمة االتصاؿ الفكري بيف المعمـ وطبلبو، وقد يكوف الحوار بيف الطرفيف 
موقفًا تعميميًا فاعبًل، وىو أسموب يساعد في توجيو تفكير الطبلب وتشجيعيـ عمى البحث في 

 القضايا المطروحة عمييـ".
تعتمد بنسبة كبيرة عمى المتعمـ  ومما سبؽ تستنتج الباحثة أف استراتيجية المناقشة والحوار

ومجيوده في العممية التعميمية، بينما يعتبر المعمـ المرشد والموجو لعممية المناقشة والحوار، 
ومراعاة الفروؽ الفردية أثناء طرح األسئمة عمى الطمبة، فيي تنقؿ المتعمـ مف الدور السمبي 

بداء المتمثؿ في تمؽ المعمومات فقط إلى الدور اإليجابي ال ذي يسيـ فيو المعمـ في التفكير وا 
 رأيو ونقد آراء زمبلئو بصورة صحيحة وسميمة. 

 :المناقشة والحوارأىداف استراتيجية 

( أىداؼ استراتيجية المناقشة والحوار، 148ـ، ص2009وقد ذكر سبلمة وآخروف )
 ولخصيا في النقاط التالية: 

 تعمـ الجديد.معرفة الخبرات السابقة لدى المتعمميف لبناء ال .1
يجاد حموؿ ليا. .2  شد انتباه المتعمميف عف طريؽ طرح أسئمة تحتاج إلى التفكير وا 
 تمكيف الطمبة مف وضع خطة لحؿ مشكمة ما وتفسير البيانات الناتجة. .3
 يـ.ء المتعمميف أثناء الحصة وتصحيح أخطائتقويـ أدا .4
 تعمموىا في مواقؼ جديدة.توجيو الطمبة إلى تطبيؽ المبادئ والحقائؽ التي توصموا إلييا و  .5
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نيا تنمية ميارات التفكير العميا، وأ وترى الباحثة أف استراتيجية المناقشة والحوار تساعد عمى
شراؾ جميع الطمبة في المناقشة حتى نجني ثمار  تساعد الطمبة عمى احتراـ آرائيـ المطروحة، وا 

 ىذا النقاش اإليجابي وتطبيقو عمى مواقؼ حياتية جديدة.

 استراتيجية المناقشة والحوار: خطوات

لكي ننجح في إجراء المناقشة داخؿ الحصة بفاعمية عالية يجب عمينا اتباع خطوات محددة 
 ( فيما يمي:71ـ، ص2010ومنظمة أثناء تنفيذىا، وقد بينيا الحريري )

 اإلعداد لممناقشة: .1
ئـ مستوى التبلميذ، وذلؾ مف خبلؿ قياـ المعمـ بتوفير مصادر المعمومات واختيارىا بشكؿ يبل

عداد األسئمة المراد طرحيا عمييـ بطريقة مناسبة لقدراتيـ ومراعية لمفروؽ الفردية بينيـ.  وا 
 الترتيب: .2

خبلؿ ىذه الخطوة يقوـ المعمـ بتحديد الموضوعات التي سيطرحيا أثناء عممية المناقشة، وتوزيع 
فة الخبرات السابقة لدى المتعمميف األسئمة حسب الزمف المقرر لجمسة المناقشة والحوار، ومعر 

 مف خبلؿ فتح باب المناقشات الصغيرة تمييدا لمدخوؿ في المناقشة.
 التنفيذ:  .3

يقوـ المعمـ بتنفيذ المناقشة مف خبلؿ تحديد الزماف والمكاف التي ستجرى فيو المناقشة، وتحديد 
رشادات لتنظيـ خط موضوع المناقشة المراد عرضو واألىداؼ المراد إنجازىا، وضع قوانيف  وا 

سير المناقشة داخؿ الفصؿ، تدريب المتعمميف عمى طريقة التفكير السميـ وخطوات التفكير 
العممي وحؿ المشكبلت، طرح المعمـ ألسئمة النقاش المثيرة لتفكير التبلميذ، فتح باب الحوار 

 شراؼ والتوجيو.والمناقشة بيف المعمـ والتبلميذ وبيف التبلميذ بأنفسيـ، ويقـو المعمـ باإل
 التقويم: .4

خبلؿ ىذه الخطوة يقوـ المعمـ بتقويـ سير المناقشة منذ البداية، وذلؾ مف خبلؿ توجيو تفكير 
 التبلميذ وشد انتباىيـ، ومشاركتيـ في المناقشة، وطرح اإلجابات الصحيحة.
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 خطوات استراتيجية المناقشة والحوار( : 3.12شكل رقم )

 )المصدر: الباحثة(

 ت استراتيجية المناقشة والحوار:مميزا

( إلى أف استراتيجية المناقشة والحوار تتميز بالعديد مف 91ـ، ص2008نبياف ) يشير
 المميزات، وقد ذكرىا في النقاط التالية:

دارة  .1 تساعد عمى اكتساب ميارات االتصاؿ والتواصؿ وخاصة ميارات االستماع والحوار وا 
 النقاش بنظاـ.

 تحقيؽ تعمـ ذي والمتعمـ عمى احتراـ أراء كؿ منيما مما يساعد في د كؿ مف المعمـتعوّ  .2
 معنى.

التعمـ جعؿ دور المتعمـ إيجابي وعدـ اقتصاره عمى تمقي المعمومات، بؿ مشاركًا في عممية  .3
 والتعمـ.

تجعؿ المعمـ مدركًا لقدرات المتعمميف ومدى انتباىيـ لموضوع المناقشة والعمؿ عمى تعديمو  .4
 ذا لـز األمر.إو أو العدوؿ عن

 وتضيؼ الباحثة نقاطًا:
 تشجع المتعمميف عمى إبداء آراءىـ ونقد آراء زمبلئيـ بطريقة سميمة. .5
 تنمي ميارات التفكير العميا لدى المتعمميف. .6
 تساعد المعمـ عمى تقويـ طبلبو ومدى تحقؽ األىداؼ المنشودة. .7
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 عيوب استراتيجية المناقشة والحوار:

صؼ بيا استراتيجية المناقشة والحوار، فمف المتوقع ظيور بعض رغـ المميزات التي تت
( 186ـ، ص2010) كؿ مف طوالبة، والشمايمة، والصرايرةالصعوبات والمشكبلت التي يرى 

 أنيا تعوؽ مف فاعمية التعمـ ومف ذلؾ:
 تعتمد استراتيجية المناقشة عمى الحوارات الشفيية. .1
 تقتصر عمى فئة معينة مف الطمبة. .2
 ات الجماعية غير المضبوطة داخؿ الغرفة الصفية.المشارك .3
 االختيار الغير مناسب لموضوع المناقشة، واإلعداد الغير جيد لموضوعيا. .4
 يصعب استخداـ ىذه االستراتيجية مع طبلب المرحمة األساسية الدنيا. .5
 كثرة األسئمة قد تشتت انتباه الطمبة وتفكيرىـ. .6

تضع الباحثة عدة مقترحات لمتغمب عمى تمؾ  وبالرغـ مف وجود تمؾ العيوب والصعوبات
 الصعوبات وىي كما يمي:

 مناسبة األسئمة لجميع المتعمميف وأف تكوف مراعية لفروقيـ الفردية. .5
 إشراؾ جميع الطمبة في جمسة المناقشة والحوار قدر المستطاع. .6
 تييئة بيئة تعميمية إلجراء النقاش الفعاؿ بشكؿ ينمي ميارات الطمبة العميا. .7
 الستعانة بوسائؿ ومصادر تعميمية مناسبة قد يحتاجيا الطمبة.ا .8

 األقران تعمم استراتيجية: سادساً 
 المتفاعمة واألنشطة الطرؽ مف واحدة وىي النشط، التعمـ استراتيجيات مف استراتيجية ىي

 أو الفكرية التبلميذ ميارات توظيؼ أساس عمى وتقوـ المعاصر، الحالي الوقت في لمتدريس
 الجيد مف لممزيد طاقاتيـ وتحفيز المتعمميف بيف الدافعية إلثارة وتمقائيًا، معا حركيةالنفس

 .واإلبداع

 :األقران تعمم استراتيجية تعريف
 تبادلية تعممية عممية: " ىي األقراف تعمـ استراتيجية أف إلى( 107ـ، ص2004) سيؼ يشير -

 المعمـ بدور طالب كؿ ويقـو ختمفةالم الميارات عمى البعض بعضيـ بتعميـ الطبلب فييا يقـو
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 مستمر اتصاؿ عمى الطبلب ويكوف المجموعات تدوير لنظاـ وفقاً  وذلؾ والمبلحظ والمتعمـ
رشادات استفسارات أي عمى لمتعرؼ بالمعمـ  ".وا 

 مع بالتعاوف المتعمموف فيو يقوـ تعميمي نظاـ: " بأنيا( 15ـ، ص2007) عثماف وعرفيا -
 التي والعممية العممية والخبرات المعارؼ بنقؿ( المعمـ/القريف) حدىـأ يقوـ حيث البعض، بعضيـ
 مف وتوجيو إشراؼ تحت وذلؾ إتقانيا في كفاءة األقؿ( المتعمموف/ األقراف) لآلخريف يتقنيا
 ".المعمـ

 االستراتيجيات أساليب مف: "ىو األقراف تعمـ أسموب أف( 163ـ، ص2008) عطية ويرى -
 لبعضيـ الطبلب تعميـ مبدأ عمى يقوـ وىو بعضيـ، مع وتفاعميـ مميفالمتع تعاوف عمى القائمة
 منو عمىأ أو منو كبرأ أو الدراسية مرحمتو نفس في لو زميؿ بتعميـ الطالب يقوـ حيث البعض
 ".دراسية بمرحمة

 طريقة: "أنيا عمى باألقراف التعمـ الستراتيجية تعريفاً ( 42ـ، ص2010) شعباف أبو قدـ حيف في -
 والدعـ العوف لتقويـ وذلؾ الزمالة أساس عمى تقوـ معينة ميارة أداء عمى الطبلب لتدريب

 في الفعمي التدريس أثناء في الراجعة التغذية وتقديـ المتبادلة المبلحظة خبلؿ مف المتبادليف
كساب معينة ميارات أداء تحسيف بيدؼ الدراسة حجرات  ". جديدة ميارات وا 

 مشتركة ثنائية تعممية تعميمية عممية: " بأنيا( 7ـ، ص2011) وىندي الحيالي مف كؿ وعرفيا -
 قراءة عمى القدرة لديو حدىماأ – خاصة تربية – االبتدائي الثالث الصؼ تبلميذ مف تمميذيف بيف

 الموضوع قراءة بتعميـ ويقوـ أكثر قرائية ميارات ويمتمؾ اآلخر، مف أفضؿ بشكؿ الموضوع
 .الموضوع قراءة في قدرة قؿأ ىو الذي اآلخر لمتمميذ
 :يمي ما الباحثة الحظت السابقة التعريفات ليذه الباحثة استعراض وبعد
 ذي المتعمـ قياـ عمى تعتمد األقراف تعمـ استراتيجية أف بينيا فيما اتفقت التعريفات جميع أف .1

 .المنخفض األداء ذي المتعمـ بتعميـ المرتفع التحصيؿ
 عتبرىاإ مف ومنيـ طريقة، نيابأ عتبرىاإ مف ومنيـ استراتيجية، بأنيا عتبرىاأ مف ىناؾ .2

 .أسموباً 
التعمـ  األقراف، تدريس باألقراف، التعمـ األقراف، تعميـ سماىا منيـ التسمية في اختبلؼ ىناؾ .3

 .األقراف بتوجيو
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 :األقران تعمم استراتيجية تطبيق شروط
 وقد األقراف، تعمـ يةاستراتيج لتطبيؽ شروط عدة ىناؾ أف( 29ـ، ص2007) الكريـ عبد ترى

 :التالية النقاط في لخصتيا
 التبلميذ أقرانو وبيف المعمـ القريف بيف الشخصية واألمنيات والميوؿ النفسي التوافؽ تقارب .1

 .أكبر تربوية واستفادة كثرأ تفاعؿ لحدوث
 .ومعارفو ومياراتو الدرس موضوع مف المعمـ القريف تمكف .2
 .العامة واألخبلقيات القيـ وسبلمة الشخصية قوة المعمـ القريف امتبلؾ .3
 .وتدريسيـ أقرانو التبلميذ مع التفاعؿ ميارات المعمـ القريف امتبلؾ .4

 يجب نووأ المتعمميف، بيف وفعاؿ معنى ذي تعمـ لتحقيؽ الشروط ىذه تطبيؽ عمى الباحثة وتؤكد
 أقرانو مع عامؿالت ليستطيع والعممية الشخصية الميارات مف العديد امتبلؾ المعمـ القريف عمى
 .ومودة حب بكؿ بينيـ فيما اآلراء تبادؿ يتيح بشكؿ

 :األقران تعمم استراتيجية أىمية
 التعمـ بطئ لممتعمـ فائدة ليا األقراف تعمـ استراتيجية أف إلى( 153ـ، ص2009) الطناوي تشير
 :التالية النواحي في كبيرة أىمية وليا الدراسي، وتحصيمو مياراتو تنمية في
 .بنفسو الطالب ثقة يادةز  .1
 .اآلخريف مساعدة أثناء خبرات اكتساب .2
 .والتعميـ المدرسة نحو إيجابي تجاهإ تكويف .3
 .المنعزليف أو االنطوائييف المتعمميف تعمـ تحسيف .4
 .أعمى مستوى ذات ميارات اكتساب .5
 .التعميمية العممية محور المتعمـ جعؿ .6
 .المتعمميف لدى التعمـ نحو الدافعية زيادة .7
 .المتعمميف بيف اجتماعية عبلقات تكويف .8

 :الحالية دراستيا خبلؿ مف النقاط بعض الباحثة وتضيؼ
 .لممتعمميف الدراسي التحصيؿ زيادة .1
 .الطمبة لدى العميا التفكير ميارات تنمية .2
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 .الفردية وسرعاتيـ قدراتيـ حسب التعمـ في المتعمميف سير .3
 .والطالب المعمـ بيف العبلقة تحسيف عمى تساعد .4
 .بينيـ فيما التدريس عممية عند األقراف بيف سميمة الغير السموكيات بعض تعديؿ .5

 :األقران تعمم استراتيجية مميزات
 تميزىا التي المميزات مف العدد األقراف تعمـ الستراتيجية أف( 77ـ، ص2007) عثماف في جاء
 :المزايا ىذه ومف االستراتيجيات، مف غيرىا عف
 .لممتعمميف بالنسبة التطبيؽ سيمة االستراتيجية ىذه تعتبر .1
 .عمؿ وأوراؽ تدريبية بمواد التعمـ صعوبات ذوي المتعمميف وتدعيـ إمداد .2
 .التعمـ نحو دافعيتيـ واستثارة المتعمميف اىتماـ زيادة .3
 .المتعمميف بيف الفردية الفروؽ مراعاة .4
 .المتعمميف جميع عف واالكتشاؼ والتطبيؽ التذكر مف التعمـ مستويات تنمية .5
 .والجماعي التعاوني التعمـ عمى وتدريبيـ معاً  األقراف عمؿ تعزيز .6
 .المسؤولية وتحمؿ النفس عمى واالعتماد القرار اتخاذ ميارات تنمية .7

 :وىي نقاط عدة الباحثة وتضيؼ
 .مـالتع صعوبات مف يعانوف الذيف المتعمميف بعض عند القصور معالجة .1
 .الخاصة سرعتو حسب الطالب يتعمـ .2
 بعضيـ مع المتعمميف اندماج عمى تساعد والتي المتعمميف بيف الصداقة عبلقات تنمية .3

 .المجموعة داخؿ البعض
 .الفيـ عمى القائـ وخاصة الدراسية، لممادة المتعمميف حفظ عمى إيجابي تأثير ليا .4
 .والمجموعات المتعمميف لتقويـ الفرصة إتاحة .5
 .المتعمميف بيف والتنظيـ اإلدارة ميارات تطوير .6

 :األقران تعمم استراتيجية تنفيذ خطوات
 عمى كبير تأثير لو ذلؾ ويكوف الطالب، عاتؽ عمى التعمـ مسئولية تكوف األقراف تعمـ في

 كاف ذاإ مباشر بشكؿ تعمميـ في يندمجوف نيـأ حيث الضعيؼ، التحصيؿ ذوي المتعمميف
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 راجعة تغذية ليـ يوفر مما بفيـ التعمـ عمى سيشجعيـ وبذلؾ التبلميذ، أقرانيـ مف ىـ المعمموف
 .مباشرة
 استراتيجية لتنفيذ بيا القياـ لممعمـ ينبغي خطوات ثمانية( 19ـ، ص2010) عيشة أبو وتصؼ
 :األقراف تعمـ
 بأىمية الطالبات تعريؼ خبلؿ مف وذلؾ األقراف تعمـ استراتيجية لتطبيؽ الطالبات تييئة .1
 .مختمفة ميارات إتقاف مف التمكف في االستراتيجية ؾتم
 تقـو والتحصيؿ األداء مرتفعة األولى: مجموعتيف إلى الدراسي الصؼ بتقسيـ المعممة قياـ .2

 القرينة دور طالباتيا لتمثؿ والتحصيؿ األداء متدنية والثانية المعممة، القرينة بدور طالباتيا
 .الدراسية المادة في لباتالطا لتحصيؿ وفقاً  وذلؾ المتعممة،

 لمميارات( المعممة القرينة) األولى المجموعة إتقاف مف تتأكد حتى الدرس بشرح المعممة قياـ .3
 .الدرس في الواردة

 (.المتعممة القرينة) الثانية لممجموعة الدرس بشرح( المعممة القرينة) األولى المجموعة تقوـ .4
 .تعمميا المراد الميارة حوؿ متنوعة سئمةوأ تماريف تتضمف عمؿ أوراؽ توزيع .5
 .العمؿ ورؽ أسئمة حؿ في بالتعاوف المتعممة والقرينة المعممة القرينة تقوـ .6
 .تعمميا المراد الميارة إتقاف مف المتعممة القرينة المعممة القرينة تساعد .7
 .التعمـ ةعممي تعترض قد صعوبات أو عقبات أي وتذليؿ توضيح في المعممة دور يتمثؿ .8

 تتعمؽ التي والمراجع الكتب في ورد وما السابقة الدراسات عمى الباحثة طبلعإ وبعض
 جميع أف الباحثة وجدت االستراتيجية، ىذه تطبيؽ مراحؿ حوؿ األقراف تعمـ باستراتيجية
  :وىي أساسية خطوات ثبلثة مف تتكوف األقراف تعمـ استراتيجية أف عمى أجمعت الدراسات
 .عداداإل مرحمة .1
 .التنفيذ مرحمة .2
 التقويـ.  مرحمة .3

 في كفاءتيا لضماف الثبلثة، المراحؿ ىذه تنفيذ مراعاة االستراتيجية ىذه يستخدـ مف عمى فوأ 
 .المراحؿ ىذه مف مرحمة أي إىماؿ وعدـ المنشودة األىداؼ تحقيؽ
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 :األقران تعمم استراتيجية عيوب
 أو العيوب بعض ليا أف إال االستراتيجية ذهى بيا تتميز التي والمحاسف المزايا مف بالرغـ

 في( 153ـ، ص2009) الطناوي إلييا أشار وقد االستراتيجية، ليذه وجيت التي االنتقادات
 :التالية النقاط

 .الصفية الغرفة داخؿ المتعمميف بعض بيف والصداقة األلفة مف جو توفير صعوبة .1
 انتباه تشتت التي الضوضاء مف الكثير بيسب مما بالمتعمميف الدراسية الفصوؿ ازدحاـ .2

 .المتعمميف
 والسيطرة لمتسمط نموذجاً  يمثؿ قد الذي لممعمـ مقمداً  المتعمـ قرينو عمى المعمـ القريف تسمط .3

 .أحياناً 
 .الحصة داخؿ الدرس وتنظيـ سير بتتبع المعمـ قياـ عدـ .4
 .فسيان االستراتيجية عمى المتعمميف أمور أولياء بعض اعتراض .5
 :وىي الدراسة تطبيقيا أثناء نقاط عدة الباحثة وجدت وقد
 .وفعاؿ صحيح بشكؿ بالتعمـ لممتعممات يسمح ال وىذا الحصة وقت قمة .1
عداد تحضير إلى تحتاج التي المعمومات مف كبيرة بكميات الدراسية المناىج ازدحاـ .2  وا 

 .مسبؽ
 :يمي بما العيوب مؾت تبلفي أو الصعوبات تمؾ عمى الباحثة تغمبت وقد
 .االستراتيجية ىذه لتجريب المتعممات دافعية استثارة .1
 الضعيفات قريناتيف مع بمطؼ التعامؿ كيفية عمى تحصيمياً  المتفوقات المتعممات تدريب .2

 .تحصيمياً 
 المعممة القرينة تجمس بحيث االستراتيجية يناسب بشكؿ وتنظيميا الصفية الغرفة تنظيـ .3

 .متجاورتيف لمتعممةا والقرينة
 .الحصة أثناء الدرس سير بعاوتت المطموبة العمؿ وأوراؽ الدراسية لممواد الجيد اإلعداد .4
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 سادسًا: استراتيجية ورقة الدقيقة الواحدة 
تعتبر استراتيجية ورقة الدقيقة الواحدة مف استراتيجيات التعمـ النشط التي استخدمت لمتطوير مف 

خروج عف النمط التقميدي لعممية التغذية الراجعة، وتتيح لجميع المتعمميف في العممية التعميمية وال
المشاركة في العممية التعميمية، وسميت بيذا االسـ ألنيا تعتمد عمى عنصر الزمف حيث يتـ 

 لئلجابة عف األسئمة المعطاة. إعطاء الطبلب دقيقة واحدة أو اثنتيف

 تعريف استراتيجية ورقة الدقيقة الواحدة:

( استراتيجية الدقيقة الواحدة عمى أنيا: " استراتيجية Murcia, 2001, p502عرؼ مورسيا ) -
لمتعمـ النشط وىي وسيمة مباشرة لمعرفة استجابة المتعمميف لؤلسئمة التعميمية التي يقدميا 

 المدرسيف عمى شكؿ إجابات مكتوبة عف سؤاؿ أو سؤاليف".
عريفًا الستراتيجية الدقيقة الواحدة بأنيا: " وسيمة ( تWilson,2005, p119أضاؼ ديفيد ستيد ) -

مف وسائؿ التقويـ في الموقؼ التعميمي التي تستخدـ مف قبؿ المدرسيف لمحصوؿ عمى تغذية 
راجعة عمى ما يتعممو الطمبة، وتستعمؿ مع المجموعات الصغيرة أو الكبيرة في الصؼ، ويطمب 

ؤاؿ الذي تعممتو في الصؼ اليوـ؟ وما ىو الس ىـ شيءؤاليف: ما ىو أمف الطمبة اإلجابة عف س
 بقى في عقمؾ دوف إجابة؟".

( بأنيا: " استراتيجية قديمة لتطوير المحاضرة التقميدية، فيي 48ـ، ص2011ويعرفيا الشمري ) -
تقدـ تغذية راجعة لممعمـ عف مدى تقدـ الطبلب، حيث يوجو المعمـ سؤاال لمطبلب في بداية 

في نيايتو، ثـ يجيب الطبلب عف السؤاؿ كتابيا عمى شكؿ مجاميع  الدرس أو أثناء عرضو أو
ثنائية أو مجاميع صغيرة، وال يشترط كتابة اسـ الطالب عمى الورقة وىي تسمى بورقة الدقيقة 

ثانية أف ينجزوا حؿ السؤاؿ المطروح ليـ، وال يعني  60الواحدة، حيث يمنح المعمـ الطبلب 
 ( دقائؽ كحد أقصى".5-2لمعمـ بؿ يمكف أف يحدد ليـ مف )التقيد تمامًا بالوقت مف قبؿ ا

( أف استراتيجية الدقيقة (A shakiran, S & Deepthi R, 2013, p4ويرى أشكيراف و ديبثي  -
الواحدة عبارة عف: " نشاط تعميمي قابؿ لمتوظيؼ بسيولة باستخداـ تقنيات سريعة وبسيطة أثناء 

قؿ، ال تتجاوز الدقيقة الواحدة أو أ كتابية القصيرة جداً الحصة الدراسية، وتعتبر مف األنشطة ال
 حيث يتـ طرح األسئمة في نياية الدرس لقياس مدى تعمـ الطمبة ومشاركتيـ داخؿ الفصؿ".
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استراتيجية لمتعمـ النشط تتضمف مجموعة مف ( بػأنيا: "733ـ، ص2015وعرفتيا السندي ) -
المجموعة التجريبية مف خبلؿ طرح سؤاليف  الخطوات اإلجرائية القائمة عمى تقويـ استجابات

 واإلجابة عنيما تحريريًا، وفؽ الخطط التي أعدت ليذا اإلجراء".
ومما سبؽ تستنتج الباحثة أف استراتيجية الدقيقة الواحدة عبارة عف سؤاؿ أو سؤاليف لمعرفة مدى 

األساس يتـ تعزيز تقدـ المتعممات نحو التعمـ، ومعرفة نقاط الضعؼ والقوة لدييف، وعمى ىذا 
نقاط القوة، ومعالجة نقاط الضعؼ، ومعرفة ما لـ تستطع الطالبات تعممو أو فيمو، وبذلؾ 

 يصبح لدى المعممة المعمومات الكافية لتقويـ العممية التعميمية.

 أىداف استراتيجية ورقة الدقيقة الواحدة:

ض ىذه ( عدة نقاط توضح فييا أىداؼ وأغرا11ـ، ص2012وقد ذكرت فاعور )
 االستراتيجية، وقد لخصتيا في النقاط التالية:

توفير الفرصة لجميع المتعمميف أف يشاركوا في المناقشات الصفية وليست حكرًا عمى  .1
 المتعمميف الذيف يشاركوف دائما فييا.

 تسيؿ ىذه االستراتيجية المناقشة، والتركيز عمى نقاط معينة والتي تحتاج لتوضيح. .2
 وسيمة لمتحقؽ مف فيـ المتعمـ لممادة الدراسية.تعتبر وسيمة سريعة  .3
 توفير تغذية راجعة موجزة عمى أسئمة محددة. .4
 تمكيف المتعمميف مف ميارات التفكير الناقد. .5

نيا تساعد المتعمـ عمى معرفة مدى تقدمو في تراتيجية ورقة الدقيقة الواحدة بأوترى الباحثة أف اس
عطاء رأيو في الحؿ األنسب، المادة التعميمية، والتركيز عمى نقاط ض عفو وتقويتيا مستقببًل، وا 

 واحتراـ آراء زمبلئو.

 أىمية استراتيجية ورقة الدقيقة الواحدة:

بعد اطبلع الباحثة عمى الدراسات السابقة والدراسات التربوية التي تخص استراتيجية الدقيقة     
 ا في النقاط التالية:الواحدة، استنتجت الباحثة أىمية ىذه االستراتيجية، ولخصتي

زالة الغموض عف بعض األسئمة التي لـ تجد  .1 تساعد المتعممات عمى توضيح أفكارىف، وا 
 الطالبات ليا إجابة.
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تنمية الميارات االجتماعية لدى المتعممات كالتعاوف، االستماع لحموؿ زميبلتيف، وميارات  .2
 المقارنة.أخرى كضبط الوقت، وسرعة االنجاز، ميارة التفسير والتحميؿ و 

ع والوقوؼ عمى األمور التي لـ تستطمعرفة مدى تقدـ المتعممات في المادة الدراسية،  .3
 الطالبات تخطييا، وتفسيرىا وتوضيحيا.

 خطوات استراتيجية ورقة الدقيقة الواحدة:

سية تتبع اتوجد عدة خطوات الستراتيجية ورقة الدقيقة الواحدة يجب أف تتضمنيا أي حصة در    
 ( فيما يمي:49ـ، ص2011تراتيجية، وقد بينيا الشمري )ىذه االس

 تقسيـ المتعمميف إلى مجاميع ثنائية أو مجاميع صغيرة لتكوف المشاركة فاعمة. .1
 توزيع أوراؽ صغيرة عمى المتعمميف لكتابة اإلجابة عمييا. .2
 قصى.ابة عمييا خبلؿ دقيقة واحدة كحد أطرح سؤاؿ أو سؤاليف عمى المتعمميف يمكنيـ اإلج .3
 يتـ تبادؿ اإلجابات عمى كؿ سؤاؿ والتفاعؿ مع المتعمميف وأقرانيـ. .4
 عرض النتائج وتحميميا وتصويب الخاطئ منيا ومناقشتيا. .5
تباعيا عند استخداـ ىذه االستراتيجية، حيث أنيا توفر ترى الباحثة أف ىذه الخطوات يجب إو 

يمكف استخداميا في عدة مواقع لجمع إجابات المتعممات بشكؿ مكتوب، و  وسيبلً  اً سريع اً أسموب
 نياية الدرس(. –خبلؿ الدرس  –مف الحصة الدراسية )بداية الدرس 

 مميزات استراتيجية ورقة الدقيقة الواحدة:

استنتجت الباحثة مف خبلؿ تطبيقيا الستراتيجية ورقة الدقيقة الواحدة العديد مف المميزات     
 التالية:ليذه االستراتيجية، وقد ذكرتيا في النقاط 

 داد الطالبات المختمفة، وال تستغرؽ الكثير مف وقت الحصة.سيولة استخداميا مع أع .1
 والعمؿ عمى تقييميا. ،معرفة نقاط الضعؼ والقوة لدى الطالبات .2
 تنمي لدى المتعممات حب المشاركة والتعاوف في حؿ المسائؿ بفاعمية. .3
 دراؾ وفيـ الطالبات لمدرس.فة مدى إمعر ات التفكير العميا لدى المتعممات،تنمي وتحفز ميار  .4
ب عمييا والوقوؼ عمى األسئمة التي لـ تج توفير تغذية راجعة فورية لما تعممتو الطالبات، .5

 الطالبات.
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 المحور الثالث
 التفكير المستقبمي ومياراتو

يعيش اإلنساف يوميًا حياة مضطربة، فيناؾ المشكبلت المتراكمة التي يواجييا خبلؿ عيشو في 
ماـ ىذا التحدي والبحث عف العقوؿ الفذة يدده بالخطر، ولذلؾ عميو الوقوؼ أالحياة والتي تىذه 

 لتاتي بحموؿ جديدة لتخفيؼ ىذا االضطراب وتساعد عمى تطوير المجتمع وتقدمو.
وبذلؾ أصبحت دراسة التفكير بأنواعو المختمفة مف األمور التي يعتبر مف تحديات العمماء 

تعمـ التفكير وتنمية مياراتو  أكد العديد مف العمماء عمى أىمية لمربيف، وقدوالباحثيف وباألخص ا
عطاء الفرص المناسبة لنمو الطاقات المفكر  ف التفكير ة والمبدعة فيو، ألبالنسبة ألي مجتمع، وا 

 لحؿ المشكبلت التي تواجينا كأفراد مربيف. اً أصبح مفتاح
لحادي والعشريف ىو تنمية جميع أنواع التفكير سمى مف التربية في القرف افقد أصبح اليدؼ األ

عماؿ العقؿ عند كؿ فرد في المجتمع، حيث يتـ إعداد ىؤالء األفراد ليكونوا قادريف عمى حؿ  وا 
المشكبلت التي تواجييـ بطريقة عممية صحيحة، واختيار البدائؿ المناسبة لتمؾ المشكبلت، 

 تجاه المواقؼ التي تواجو كؿ فرد.إت الصحيحة بعد تفكير عميؽ ودقيؽ واتخاذ القرارا
ويحمؿ المستقبؿ العديد مف التطورات الحديثة التكنولوجيا والكونية واإلقميمية، ويحمؿ أيضا في 
طياتو العديد مف الفرص والمخاطر التي تتطمب منا اتخاذ قرارات صعبة لحسميا، لذلؾ يجب 

ر الذي نعيشو، والذي نممكو بيف عمينا تشكيؿ المستقبؿ الذي ال نممؾ زمامو عف طريؽ الحاض
 أيدينا.

فييا ال يمتفت لمحاضر وال يمقي بااًل لممستقبؿ، لذلؾ وجب عمينا أف نجعؿ التعمـ واقع مدارسنا و 
عداد متعمميف إعداداً   فكرياً  مناىجنا ليا نصيب لدراسة الحاضر لنصؿ إلى مستقبؿ زاىر، وا 

ثـ رسـ مستقبميـ عمى أساس عممي، ليس  السميمة بإرشاد مف معمميو، ومف ليقدـ وجية نظره
مجرد خياالت وأمنيات شخصية ال يمكف اعتمادىا في المخططات الحياتية السميمة، لذلؾ وجب 
عمينا االىتماـ بالمتعمـ والتركيز عميو في تنمية ميارات التفكير المستقبمي حتي يستطيع مواصمة 

 حتى تكوف الفائدة عظيمة.حياتو بخطط مدروسة ومخطط ليا مسبقا بقدر المستطاع 
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 تعريف التفكير المستقبمي:
يعد التفكير المستقبمي نوع مف أنواع التفكير التي يستخدـ فيو خطط وسيناريوىات إلعطاء  

توقعات قد تحدث في المستقبؿ في فترة زمنية معينة، وقد اطمعت الباحثة عمى العديد مف 
 مف التعريفات لمتفكير المستقبمي وىي كما يمي: الدراسات والبحوث التربوية وتوصمت إلى العديد

العممية العقمية التي تيدؼ إلى  ( التفكير المستقبمي بأنو: "288ـ، ص2009عرؼ إبراىيـ ) -
دراؾ المشكبلت والتحوالت المستقبمية وصياغة فرضيات جديدة تتعمؽ بتمؾ التحوالت، والتوصؿ إ

فرة، والبحث عف حموؿ غير مألوفة ليا، وفحص إلى ارتباطات جديدة باستخداـ المعمومات المتوا
وتقييـ واقتراح أفكار مستقبمية محتممة في سبيؿ إنتاج مخزوف معموماتي جديد يوجو الفرد نحو 
األىداؼ بعيدة المدى في محاولة لرسـ الصور المستقبمية المفضمة، ودراسة المتغيرات التي 

 بمية".يمكف أف تؤدي إلى احتماؿ وقوع ىذه الصورة المستق
( بأنو: " القدرة عمى صياغة فرضيات جديدة، والتوصؿ إلى 482ـ، ص2015وعرفو حافظ ) -

ارتباطات جديدة باستخداـ المعمومات المتوفرة، والبحث عف حموؿ جديدة وتعديؿ الفرضيات 
عادة صياغتيا عند المزوـ، ورسـ البدائؿ المقترحة ثـ صياغة النتائج".  وا 

( تعريفًا لمتفكير المستقبمي وىو عبارة Alister Jones et.al, 2012, p688وأضاؼ جونس ) -
عف: " استكشاؼ منظـ لممستقبؿ وىو يشجع عمى التحميؿ والنقد والتخيؿ والتقييـ وتصور حموؿ 

 لمستقبؿ أفضؿ".
: " العممية ( أف التفكير المستقبمي عبارة عف46ـ، ص2014وترى كؿ مف الصافوري وعمر ) -

راؾ تطور األحداث مف الماضي مرورًا بالحاضر إلى امتداد زمني دالتي تقوـ عمى فيـ وا  
مستقبمي لمعرفة اتجاه وطبيعة التغيير اعتمادًا عمى استخداـ معمومات متنوعة عف الحاضر 

 وتحميميا واالستفادة منيا لفيـ المستقبؿ".
يقوـ بيا ( التفكير المستقبمي بأنو: " العممية العقمية التي 195ـ، ص2014وعرفت الشافعي ) -

الطالب المعمـ بغرض التنبؤ بموضوع أو قضية أو مشكمة ما مستقببل، وحميا، أو الوقاية مف 
 حدوثيا أو التعرض ألضرارىا وفقًا لما يتوافر لديو مف معمومات مرتبطة بيا حاليًا".
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( تعريفًا لمتفكير المستقبمي بأنو: " مجموعة مف الميارات 5ـ، ص2016ويقدـ أبو شقير وعقؿ ) -
التي تمكف المتعمـ مف استشراؼ المستقبؿ عف طريؽ عمميات التخطيط والتنبؤ واتخاذ القرار 

 المناسب".
أتفقت التعريفات في أف التفكير المستقبمي عبارة عف مجموعة مف الميارات التي مف خبلليا يتـ 

وى في ، ولـ تختمؼ ساستحضار الماضي لوضع رؤية مستقبمية  لبلستفادة منيا لفيـ المستقبؿ
 صياغة التعريؼ، أو اختبلؼ في مسميات ميارات التفكير المستقبمي.

وعرفتو الباحثة بأنو قدرة المتعمـ عمى فيـ ما يدور حولو مف مواقؼ أو مشكبلت مستقبمية، 
والعمؿ عمى إيجاد المقترحات أو الحموؿ المناسبة مف خبلؿ عدة ميارات كالتنبؤ والتصور 

ت باألسموب العممي، والعمؿ مف خبلؿ المعمومات المتوافرة إليجاد والتوقع وميارة حؿ المشكبل
 الحموؿ الواقعية واتخاذ القرار المناسب بشأنيا.

 التفكير المستقبمي: أىمية
( بعض النقاط ألىمية دراسة التفكير 53ـ، ص2014وقد وضحت الصافوري وعمر )

ع التوافؽ مع المستقبؿ والتكيؼ المستقبمي، والتي مف شأنيا أف تنشأ جيؿ المستقبؿ حتى يستطي
 معو بصورة أكثر فاعمية، ومف أىـ تمؾ النقاط:

 الطريؽ نحو صناعة المستقبؿ الذي نيتدي بو لرؤية مستقبمنا لتحقيؽ ما نريده في حياتنا. .1
يوفر قاعدة معمومات حوؿ الخيارات المستقبمية التي يمكف االستعانة بيا لتحديد الخيارات  .2

 مستقببل. المناسبة والمبلئمة
 داد المبكر لمواجية تمؾ المشكبلت.اكتشاؼ المشكبلت قبؿ حدوثيا، واالستع .3
عادة الثقة بأنفسنا، واالستعداد لمواجية المستقبؿ.ااكتشاؼ ما بد .4  خمنا مف طاقات وموارد وا 

( عمى أىمية التفكير المستقبمي لدى المتعمميف في ىذا 12ـ، ص2015وأكد عبد الرحيـ )
 ي المتقدـ والمتطور، وبينيا في النقاط التالية:العصر التكنولوج

 تنمية ميارة اتخاذ القرارات المناسبة مف جممة البدائؿ المطروحة لمشكمة مستقبمية معينة. .1
دارة المشكبلت المستقبمية المتوقعة قبؿ وقوعيا. .2  المساىمة في اكتشاؼ وا 
داخؿ المجتمع عمى كافة دعـ عمميات التفكير في البدائؿ المستقبمية والتخطيط لتنفيذىا  .3

 مستوياتو.
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تحقيؽ جودة الحياة، وتييئة األفراد لمعيش مع متغيرات المستقبؿ واإلحساس بالسعادة  .4
 الداخمية لدييـ.

 تنمية ميارات التفكير العميا كاإلبداع والخياؿ لدى المتعمميف. .5
تقبمي لدى وتأكيدًا لما سبؽ فقط أوضحت العديد مف الدراسات أىمية تنمية التفكير المس

 المتعمميف، ومف ىذه الدراسات:
 ، و(Alister Jones & Others 2012دراسة )(، و Paxton Maisley 2008دراسة )
، والتي أكدت عمى أىمية تنمية التفكير المستقبمي لدى (Fa- Chung Chiu 2012دراسة )

ء الطمبة لتعمـ القضايا ىؤالطمبة المرحمة الثانوية لمتقميؿ مف شعورىـ بالرغبة في االنتحار، ودعـ 
 العممية واالجتماعية، وتنمية ميارات التفكير اإلبداعي واالبتكاري لدييـ.

وترى الباحثة أف أىمية التفكير المستقبمي تأتي مف ازدياد المشكبلت المستقبمية والتي انتشرت 
مشكبلت، في القرف الواحد والعشريف، وقمة الخبرات والميارات في وضع بدائؿ وحموؿ لتمؾ ال

عماؿ  وكذلؾ يجب توجيو المتعمميف حسب أىوائيـ إلى المستقبؿ الذي يحاولوف الوصوؿ إليو، وا 
العقؿ والخياؿ في دراسة المشكبلت التي قد تحدث مستقببل، والربط بيف األسباب والنتائج 

 المتوقعة لمشكمة ما، وتطوير مستوى الحدس والتوقع لدى المتعمميف.

 لييا التفكير المستقبمي:المبادئ التي يستند إ
يستند التفكير المستقبمي إلى جممة مف المسممات والمبادئ التي ينطمؽ منيا أي بحث أو تفكير 

 ( فيما يمي:12ـ، ص2015نحو المستقبؿ، وقد لخصيا عبد الرحيـ )
نما أ ال .1 صبح صورًا يوجد ىناؾ حتمية مستقبمية، حيث أف المستقبؿ لـ يعد احتمااًل، وا 

نو ، حيث يتـ التعامؿ مع المستقبؿ بأيمكف دراستيا، ومف ثـ اختيار األنسب منياوأشكااًل 
 توقعات، أو تكينات متفاوتة مشروطة يمكف مف خبلليا االستعداد إلحداث المستقبؿ.

نو مجيوؿ ال نعرؼ عنو شيئا، وذلؾ مف خبلؿ المبلحظة أو يمكف صناعة المستقبؿ رغـ أ .2
خبلؿ تفاعؿ األفراد مع بعضيـ البعض، وتبادؿ الفيـ  التجربة المباشرة في الحاضر، مف

 فيما بينيـ، ويمكنيـ التوصؿ لتنبؤات مستقبمية تقترب مف الدقة.
بالحاضر، وذلؾ مف خبلؿ االستراتيجيات واألساليب المتبعة  ؿ ابتداءً يبدأ التخطيط لممستقب .3

 لتي يتوقع حدوثيا.في الوقت الراىف، مع األخذ بعيف االعتبارات التغيرات المستقبمية ا
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وترى الباحثة بأنو يجب وضع تصورات مستقبمية لمواجية المشكبلت، والربط بيف ما يحدث في 
جؿ تحميؿ األوضاع القائمة ووضع بو مستقببًل، مف أ الوقت الحاضر وما يمكف التنبؤ

استنتاجات منطقية، فالعالـ المستقبمي ينظر إلى الماضي ويربطو بالحاضر لينطمؽ إلى 
 مستقبؿ.ال

 التفكير المستقبمي: مراحل
يتضمف التفكير المستقبمي عدة مراحؿ يجب أف يقوـ بيا الفرد ليحقؽ أىدافو المنشودة، وقد 

 ( في النقاط التالية:71ـ، ص2015وضحيا زنقور)
 :Looking Aroundالستطالع  .1

ؿ العوامؿ، وىي أولى مراحؿ التفكير المستقبمي، ومف خبلليا يتـ الفرد محاولة فيـ وتحمي
 وفيـ كؿ ما يحيط بالمشكمة أو الموضوع المراد حمو.

 :Looking Aheadالتأمل  .2
وخبلليا يتمكف الفرد مف وضع البدائؿ الممكنة لمشكمة ما، ورسـ الصورة المستقبمية ووضع 

 السيناريو الممكف لمسير وفقو مستقببًل.
 : Planning التخطيط .3

واقع الحالي والمستقبؿ المأموؿ، ووضع صورة ويتـ إعداد مخطط لتحديد الفجوة بيف ال
 مستقبمية أفضؿ قدر المستطاع في محاولة لتحقيقيا.

 :Acting التنفيذ .4
يتـ تنفيذ الخطوات السابقة واالستراتيجيات المتوقعة، مع وضع مؤشرات لمتقييـ، وتحديد نقاط 

 الضعؼ والقوة، وتعديؿ المسار.
سابقة عند استخداـ التفكير المستقبمي، لتحديد األسباب تباع الخطوات الوترى الباحثة أنو يجب إ

والعوامؿ وراء المشكبلت، والكشؼ عف المعيقات لتحقيؽ تنبؤات مستقبمية لمشكمة متوقعة، 
 وضع بدائؿ وخيارات لمواجية المشكبلت.و 
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 ميارات التفكير المستقبمي:
لعديد مف الدراسات األدبية لقد تعددت التصنيفات لميارات التفكير المستقبمي والتي قدمتيا ا

ربع ميارات رئيسية يندرج ( إلى أ125ـ، ص2015العربية أو األجنبية، وقد صنفيا حافظ )
 تحتيا بعض الميارات الفرعية وىي كما يمي:

ىي تمؾ الميارة التي يستخدميا الفرد لمتكيف بنتائج األفعاؿ، وظيور " ميارة التوقع: .1
يجة األحداث المقبمة عمى أساس الخبرة الماضية، األشياء، وتشكيؿ الصورة لمجرى ونت

التفكير فيما سيقع في المستقبؿ"، ويندرج تحتيا عدة ميارات  وبالنسبة لمتبلميذ فيي تمثؿ
 وىي: ميارة التوقع االستكشافي، ميارة التوقع المعياري، ميارة التوقع المحسوب.

يفكر فيما سيحدث في  " ىي الميارة التي تستخدـ مف جانب شخص ما ميارة التنبؤ: .2
المستقبؿ"، ويندرج تحتيا عدد مف الميارات وىي: ميارة عمؿ الخيارات الشخصية، ميارة 

 .طرح الفرضيات، ميارة التمييز بيف االفتراضات، ميارة التحقؽ مف التناسؽ أو عدمو
ىي العممية التي يتـ مف خبلليا تكويف صور متكاممة لؤلحداث في فترة " ميارة التصور: .3

الخياؿ العممي في محاولة لتصوير ىذا  –الخمؽ  –ستقبمية، وتتأثر بعوامؿ االبتكار م
التصور المستقبمي"، ويندرج تحتيا العديد مف الميارات وىي كما يمي: ميارة تحديد 
 األولويات، ميارة التعرؼ عمى وجيات النظر، ميارة تحميؿ المجادالت، ميارة طرح األسئمة.

" وىي تمؾ الميارة التي تستخدـ لتحميؿ ووضع  مستقبمية:ميارة حل المشكالت ال .4
استراتيجيات تيدؼ إلى حؿ سؤاؿ صعب أو موقؼ معقد أو مشكمة تعيؽ التقدـ في جانب 
مف جوانب الحياة "، ويندرج تحتيا ميارات فرعية وىي: ميارة الوصوؿ إلى المعمومات، 

ديد وتطبيؽ اإلجراءات، ميارة ميارة تدويف المبلحظات، ميارة وضع المعايير، ميارة تح
 تقييـ البدائؿ، ميارة إصدار األحكاـ.
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 كما صنفيا حافظ (: ميارات التفكير المستقبمي3.24شكل رقم )
 )المصدر: الباحثة(

 ( لمتفكير المستقبمي ما يمي:7ـ، ص2016ومف الميارات التي اقترحيا أبو شقير وعقؿ )
ـ خبلليا تدريب الطمبة المعمميف عمى كيفية إعداد خطة ويت ميارة التخطيط المستقبمي: .1

 واضحة لممستقبؿ، والمراحؿ التي سيمر بيا لحدوث التطور في أمور مستقبمو.
ويتـ فييا إعداد الطمبة المعمميف عمى كيفية التفكير  ميارة التفكير اإليجابي بالمستقبل: .2

كويف صور وات التكنولوجية، وتلحؿ مشاكؿ حياتية واقعية مستخدما األد إبداعيةبأساليب 
 ىـ التوقعات التي قد يحتوييا الموضوع الجديد في المستقبؿ.إيجابية عف المستقبؿ، وأ

وخبلؿ ىذه المرحمة يتدرب الطالب المعمـ عمى إعطاء توقعات  ميارة التنبؤ المستقبمي: .3
لمحمية وفرضيات لحؿ بعض المشكبلت الحالية مستفيدا مف خبرات ما حولو مف التجارب ا

 أو الدولية.
يجاد  ميارة التخيل المستقبمي: .4 يتـ خبلليا الطالب المعمـ بإعطاء أمثمة لمشكبلت واقعية وا 

 الحموؿ اإلبداعية ليذه المشكبلت، وفؽ المعطيات واإلمكانات المتوفرة.
خبلليا يتوقع المتعمموف األحداث والسيناريو لممشكبلت  ميارة تطوير السيناريو المستقبمي: .5

 راد إيجاد حموؿ ليا، مع بياف اآلثار المحيطة ليذا التوقع عمى الجوانب األخرى.الم
يقوـ الطالب المعمـ بتقييـ النتائج التي حصؿ عمييا،  ميارة تقييم المنظور المستقبمي: .6

 وتحديد نقاط القوة والضعؼ لمتصور الجديد لممشكمة بعد مرورىا بالعديد مف المراحؿ.
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 كما صنفيا أبوشقير وعقل ات التفكير المستقبمي(: ميار 3.25شكل رقم )

 )المصدر: الباحثة(

ـ، 2015وتبنت الباحثة ميارات التفكير المستقبمي في الدراسة الحالية التي اقترحيا حافظ )
حؿ المشكبلت المستقبمية(،  -التوقع -التصور -(، وقد صنفيا إلى اربع ميارات )التنبؤ125ص

 جرائيا وىي كما يمي:وقد عرفت الباحثة كؿ ميارة إ
بالنتائج المستقبمية ويقصد بيا قدرة طالبات الصؼ السابع عمى التكيف  ميارة التوقع: .1

 السابقة.األحداث المقبمة عمى أساس الخبرات  المستقبمية، وتوقع، وتشكيؿ الصورة المتوقعة
يف يقصد بيا تقدير مبني عمى استخداـ طالبات الصؼ السابع لمعمومات ميارة التنبؤ: .2

 السابقة ومشاىداتيف الحالية لبناء الصورة التي ستكوف عمييا الظاىرة في المستقبؿ.
يقصد بيا العممية التي يتـ مف خبلليا تكويف صور متكاممة لؤلحداث في  ميارة التصور: .3

فترة مستقبمية لدى طالبات الصؼ السابع، وتتأثر بعوامؿ االبتكار والخمؽ والخياؿ العممي 
 تكشاؼ وتحميؿ ىذا التصور المستقبمي لدييف.محاولة السفي 

يقصد بيا كافة اإلجراءات واألساليب التي تقوـ بيا  ميارة حل المشكالت المستقبمية: .4
طالبات الصؼ السابع لتحميؿ ووضع استراتيجيات تيدؼ إلى حؿ سؤاؿ صعب، أو موقؼ 

 معقد، أو مشكمة تعيؽ التقدـ في جانب مف جوانب الحياة.
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 تفكير المستقبمي:سة الطرق درا
ىناؾ الكثير مف الطرؽ التي تيتـ بدراسة التفكير المستقبمي، واقتصرت الباحثة عمى توضيح 

 ( في النقاط التالية:4ـ، ص2009الطرؽ األقرب لمتكنولوجيا، ووضحيا مصطفى )
وىي طريقة تساعد الفرد عمى التفكير في  :Scenario Method طريقة السيناريوىات .1

االت، ويتـ خبلليا وصؼ مجموعة مف األحداث والتصرفات التي يمكف أف وجود عدة احتم
تحدث في المستقبؿ وأسباب وقوعيا، وتستخدـ فييا العديد مف األساليب مثؿ الطرؽ 
االستكشافية وغيرىا مف الطرؽ األخرى والتي تعتمد عمى كـ المعمومات المتاحة ونوعية تمؾ 

 المعمومات.
وليا العديد مف التسميات األخرى منيا:  :Storm Method طريقة العصف الذىني .2

القصؼ الذىني، التفاكر، استمطار األفكار، تجاذب األفكار، إمطار الدماغ، وتعتمد عمى 
تكتشؼ أبعاد جديدة لممشكمة التمقائية والطبلقة المفظية في الحديث، وتفيد في أنيا 

الطريقة مف الطبلب اإلسياـ المطروحة والتدريب عمى وضع حموؿ ممكنة ليا، وتتطمب ىذه 
 في إيجاد أفكار مبتكرة وجديدة حوؿ المشكمة.

وتقوـ عمى أساس استخراج بعض  طريقة التنبؤ من خالل التناظر أو أساليب المشابية: .3
الجوانب المستقبمية لمشكمة ما استنادّا إلى أحداث محددة، والقياس عمييا مشكبلت أو 

 مواقؼ حياتية أخرى.
عمى التجديد والتنوع في طرؽ وأساليب دراسة التفكير المستقبمي، ليتـ تنمية وتؤكد الباحثة 

مياراتو لدى المتعمميف التي تتميز باألصالة، والمرونة، والطبلقة، والتي تساعدىـ في حؿ 
 مشكبلتيـ المستقبمية، والتعامؿ معيا بطريقة عممية.

 تنمية التفكير المستقبمي: متطمبات
( بأنو يمكف تنمية التفكير 25ـ، ص2008(، و زيادة)30ـ، ص2008يشير كؿ مف مصطفى )

 المستقبمي مف خبلؿ ما يمي:
 توفير البيئة التعميمية التعممية المناسبة. .1
 تحقيؽ التفاعؿ والتواصؿ الصفي الفعاؿ. .2
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استخداـ المغة بطريقة صحيحة ومفيومة بالنسبة لمطمبة والتي تساعد في دعـ عممية  .3
 التفكير.

 التدريس بشكؿ يثير انتباه وتفكير الطبلب.تنظيـ خطوات  .4
 استخداـ استراتيجيات وتقنيات التعمـ المتنوعة والمباشرة. .5

 وتضيؼ الباحثة عدة نقاط وىي:
تنويع أساليب التقويـ المناسبة لمفروؽ الفردية بيف المتعمميف والتي تساعد في تحفيزىـ  .1

 لمتفكير بشكؿ إيجابي.
 التي يطرحونيا، وتوجيو تمؾ األفكار بشكؿ صحيح. احتراـ آراء المتعمميف وأفكارىـ .2
وضع المتعمميف في مواقؼ حياتية مشابية لما يحدث في الواقع، يساعدىـ ذلؾ عمى تنمية  .3

 .التفكير لدييـ

 دور المعمم والمتعمم في التفكير المستقبمي
نمية ميارات مف خبلؿ الدراسة الحالية قامت الباحثة بتمخيص دور كؿ مف المعمـ والمتعمـ في ت 

 التفكير المستقبمي في النقاط التالية:
 أول: دور المعمم:

 تجنب النقد والتجريح عند تقويـ اإلجابات الخاطئة أو الناقصة. .1
استخداـ عبارات مرتبطة بميارات التفكير كأف يطرح أسئمة تقود لممناقشة وحؿ المشكبلت  .2

 واتخاذ القرارات.
 لشرح أفكارىـ. صوت عاؿٍ ة لممتعمميف بأف يفكروا بتييئة فرص .3
 منح المتعمميف فرصة الختيار أنشطتيـ التي يفضمونيا. .4
جاباتيـ وتعزيزييا باأللفاظ المناسبة. .5  اإلصغاء باىتماـ إلى أفكار المتعمميف وا 
 بحرية.رأيو إعطاء كؿ طالب حقو في التعبير عف  .6
 جابة عف األسئمة المطروحة.إعطاء المتعمميف الفترة الزمنية الكافية لمتفكير قبؿ المطالبة باإل .7
 إلعماؿ العقؿ بشكؿ جيد.التعمـ تييئة البيئة الصفية المناسبة الغنية بمصادر التعمـ و  .8
الفردية بيف  ؽالتنويع في أساليب وطرؽ ووسائؿ التدريس والتي تساعد عمى مراعاة الفرو  .9

 المتعمميف.
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ي تقيس مستوى التذكر التنويع في أساليب التقويـ وعدـ اقتصارىا عمى االمتحانات الت .10
واالسترجاع، بؿ استخداـ أساليب تقويـ تقيس القدرة عمى التفكير والتغير الحاصؿ في 

 السموؾ.
 ثانيًا: دور المتعمم:

 .يتقبؿ آراء زمبلئو ويحترميا .1
 لعمؿ بشكؿ جماعي، وتنمية روح التعاوف بيف زمبلئو.ا .2
 .عدـ الخجؿ مف السؤاؿ عف شيء ال يعرفو .3
 .ة في البحث عف أسباب المشكمة المستقبمية المطروحة وتوقع حموؿ لياالرغبة والمثابر  .4
 بناء عبلقات اجتماعية جيدة مع أقرانو وخاصة المتعمميف الخجوليف أو االنطوائييف. .5
 االلتزاـ بالوقت المحدد لمنشاط المطروح. .6

 التكنولوجيا والتفكير المستقبمي: تدريس
كير التي تتطمب معمومات ورصد مشكبلت معاصرة حد أنماط التفيعتبر التفكير المستقبمي أ

واقتراح بدائؿ متعددة ومتنوعة لما ستكوف عميو تمؾ المشكبلت في المستقبؿ، مع وضع حموؿ 
 مبتكرة وغير مألوفة، مع التركيز عمى الحموؿ البديمة المتوقعة.

متعمقة ويتطمب عصرنا الحالي الذي نعيش فيو مف أي فرد فيو عمى وعي بتمؾ المشكبلت ال
بمجتمعو، ووجود التكنولوجيا التي تتطور مف حيف آلخر، والتي في حد ذاتيا تتطمب وضع 
بعض العناصر واألجزاء معًا في صورة واحدة إلنتاج شيء جديد ومبتكر، مما يساعد في إنتاج 
واكتشاؼ طرؽ جديدة في اختراع وأداء األنشطة المطموبة مف المتعمميف، وىذه ىي غاية 

يا حيث أنيا دائما تتطمع إلى كؿ جديد ومبتكر لمواكبة العصر والتقدـ المتبلزميف التكنولوج
 لعصرنا الحالي.

كمؿ وجو يجب استخداـ ميارات التفكير المستقبمي العقمية ولكي يتـ إنجاز ما سبؽ عمى أ
عمالو، والتي تساعد في تشجيع المتعمميف أثناء دراسة  والميارية التي تتطمب توظيؼ العقؿ وا 

 مادة التكنولوجيا مف خبلؿ: 
 ابتكار حموؿ مبتكرة وغير مألوفة واستمطار األفكار. .1
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تقديـ العديد مف الحموؿ الممكنة لحؿ بعض األنشطة والمياـ مف خبلؿ سرعة ربطيا ببنية  .2
 المتعمـ المعرفية.

استخداـ أسموب المناقشة والحوار واتخاذ القرارات الدقيقة بناء عمى مواقؼ ومشكبلت  .3
 بية لما تعمميا الطبلب.متشا

 التدريب عمى التخطيط لممشكبلت المطروحة ووضع تصور مستقبمي ليا. .4
 إبداء الرأي والتعمـ مف آراء اآلخريف. .5
 استمطار األفكار دوف النظر إلى ارتباطيا بالمشكمة المعروضة مف باب التشجيع والمبادرة. .6

ي المجاؿ التكنولوجي مثؿ دراسة وقد تناولت بعض الدراسات المتصمة بالتفكير المستقبمي ف
تحكـ  –ثر االختبلؼ بيف نمطي التحكـ )تحكـ المتعمـ ( والتي أكدت عمى أـ2015زنقور )

البرنامج( ببرمجة الوسائط الفائقة عمى أنماط التعمـ المفضمة وميارات معالجة المعمومات 
ة المتوسطة، ودراسة ومستويات تجييزىا والتفكير المستقبمي في الرياضيات لدى طبلب المرحم

( والتي أكدت عمى فاعمية حقيبة تعميمية الكترونية قائمة عمى المدخؿ الوقائي ـ2011متولي )
في تنمية ميارات التفكير المستقبمي في الرياضيات لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية،مما يميد 

جيات التعمـ النشط في لكترونية توظؼ استراتية في تجريب فاعمية بيئة تعميمية إلمدراسة الحالي
 تنمية ميارات التفكير المستقبمي في التكنولوجيا لدى طالبات الصؼ السابع األساسي.

 تنمية التفكير المستقبمي: تحديات
( في دراستيا مجموعة مف المعيقات والصعوبات التي تعيؽ 50ـ، ص2010عددت أبو صفية )

 وىي كما يمي:التعمـ تنمية التفكير المستقبمي في 
دـ حصوؿ المتعمـ عمى رعاية لقدراتو في التفكير المستقبمي، وحصر المعمـ تركيز المتعمـ ع .1

 عمى الموضوع الذي يقوـ بدراستو فقط.
 نيـ ينفذوف ما يممي عمييـ مف رؤسائيـ.ة التقميدية لممعمميف القدامى، وأالنظر  .2
 نجاح.الموحد يعطي لممتعمميف فرصًا متساوية لمالتعمـ االعتقاد الخاطئ بأف  .3
غفالو  .4 اقتصار المعمـ عمى تقويـ طبلبو عمى الحفظ والتذكر في موضوعات دروسيـ فقط، وا 

 لميارات التفكير المستقبمي.
 الزاـ المعمميف بمنيج دراسي محدد، عميو إنيائو في فترة زمنية معينة. .5
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 سيادة النظاـ الروتيني المثبط لمتفكير ومياراتو بشكؿ عاـ. .6
لمدراسة الحالية وجدت بعض المعيقات التي تغمبت عمييا الباحثة  ومف خبلؿ تطبيؽ الباحثة

 أثناء الدارسة، ومف ىذه المعيقات:
غمب األوقات، فبل تكوف ىناؾ ال يكفي سوى لمنشاط المدرسي في أ الزمف الفعمي لمحصة .1

 فرصة لممارسة التبلميذ لؤلنشطة المثيرة لمتفكير المستقبمي.
اصة الوحدة الدراسية التي قامت الباحثة بتدريسيا، وعدـ وجود الخطة الزمنية لممنياج وخ .2

 الخروج عنيا.
 االعتماد عمى الحفظ واستظيار المعمومات، وليس عمى التفكير واالستنتاج والمبلحظة. .3
 ندرة االىتماـ بالتطبيؽ العممي لؤلنشطة التي تحتاج إلى تطبيؽ وتجارب عممية. .4
 يـ حفظ التبلميذ لممادة الدراسية.تباع أساليب التقويـ التقميدية والتي تقإ .5
طوؿ المناىج الدراسية وعدـ وجود منحى ترابطي تكاممي بيف المناىج مما يسبب ازدحاـ  .6

 المعمومات الغير مرتبطة بمشكبلت مستقبمية.
عدـ تعرض أغمب المناىج الدراسية لمتطورات التاريخية والزمنية لكي يتـ ربط أحداثيا  .7

 حموؿ لمشكبلت قد تحدث الحقًا.بالمستقبؿ، واستطاعة وجود 
 

 التعقيب عمى اإلطار النظري:
 مف خبلؿ دراسة ىذا الفصؿ، استطاعت الباحثة تحديد بعض االمور، منيا:

 جرائية لمدراسة.المصطمحات اإلتحديد  .1
 دوات المناسبة لتنفيذ ىذه الدراسة.األاختيار  .2
 اختيار منيجية البحث المناسبة. .3
 تحديد عينة الدراسة. .4
 صور لتنفيذ البيئة التعميمية اإللكترونية التي توظؼ استراتيجيات التعمـ النشط.وضع ت .5
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

في ىذا الفصؿ ستتناوؿ الباحثة بعض الدراسات التي ليا عبلقة مباشرة بموضوع الدراسة 
ي إثراء ىذه الدراسة في عدة محاور، وراعت الباحثة عند االطبلع عمى الحالية، والتي ساىمت ف

الدراسات السابقة أف تكوف متنوعة مف حيث البيئة والمنيجية والفئات العمرية، وقد صنفت 
 الباحثة محاور الدراسة الحالية تسييبًل لعرض نتائجيا إلى ثبلثة محاور وىي:

 .اإللكترونية: بيئات التعمـ األوؿالمحور  .1
 المحور الثاني: استراتيجيات التعمـ النشط. .2
 المحور الثالث: ميارات التفكير المستقبمي. .3

 اإللكترونية: الدراسات السابقة المتعمقة ببيئات التعمم األولالمحور 
  (م2016)المحمدي دراسة 
سب تصميـ بيئة تعمـ إلكترونية تكيفية وفقًا ألساليب التعمـ في مقرر الحاإلى  الدراسة تىدف

وأثرىا في تنمية ميارات البرمجة والقابمة لبلستخداـ لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية، وإلجراء 
الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي والمنيج شبو التجريبي، وتكونت عينة 

( طالبة مف طالبات المرحمة اإلعدادية بمركز أشموف في محافظة المنوفية، 179الدراسة مف )
لتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ بناء أدوات الدراسة والمتمثمة في اختبار تحصيمي معرفي لقياس و 

الميارات المعرفية، واختبار أداء لقياس الميارات األدائية لميارات البرمجة، ومقياس لقابمية 
لتعمـ استخداـ بيئة التعمـ اإللكترونية التكيفية في التعميـ، وقد توصمت الدراسة إلى فاعمية بيئة ا

اإللكترونية التكيفية وفقا ألساليب التعمـ في تنمية ميارات البرمجة لدى تبلميذ المرحمة 
 اإلعدادية، وقابميتيا لبلستخداـ في التعميـ.

  (م2015)الذنيبات دراسة 
بناء بيئة تعمـ إلكترونية مقترحة لتنمية المياـ المعرفية واألدائية المرتبطة إلى  الدراسة تىدف

يقات اإلنترنت التفاعمية لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة مؤتة واتجاىاتيـ نحوىا، ببعض تطب
( عضوًا 37وإلجراء الدراسة استخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي، وتكونت عينة الدراسة مف )

مف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة مؤتة، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ بناء أدوات الدراسة والمتمثمة 
ار تحصيمي وبطاقة مبلحظة ومقياس اتجاه، وقد توصمت الدراسة إلى فاعمية بيئة التعمـ في اختب
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اإللكترونية المقترحة في تنمية المياـ المعرفية واألدائية لتطبيقات اإلنترنت التفاعمية في التطبيؽ 
 البعدي لصالح المجموعة التجريبية.

  (م2014)إسماعيل دراسة 
ى أثر تصميـ بيئة تعمـ إلكتروني تشاركي في ضوء النظرية التعرؼ عمإلى  الدراسة تىدف

التواصمية عمى تنمية التحصيؿ وميارات إدارة المعرفة الشخصية لدى طبلب تكنولوجيا التعميـ، 
 اً ( طالب40وإلجراء الدراسة استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي، وتكونت عينة الدراسة مف )

شعبة معمـ حاسب آلي قسـ تكنولوجيا التعميـ، ولتحقيؽ ىدؼ  وطالبة مف طبلب الفرقة الثالثة
الدراسة تـ بناء أدوات الدراسة والمتمثمة في اختبار تحصيمي وبيئة تعمـ إلكترونية، وقد توصمت 
الدراسة إلى فعالية كؿ مف بيئة التعمـ اإللكتروني التشاركي في ضوء النظرية التواصمية وبيئة 

ميارات إدارة  -األداء المياري –دية في تنمية )التحصيؿ المعرفي التعمـ اإللكتروني التقمي
المعرفة الشخصية ( لصالح األداء البعدي، وكذلؾ تفوؽ بيئة التعمـ اإللكتروني التشاركي في 
 –ضوء النظرية التواصمية عمى بيئة التعمـ اإللكتروني التقميدية في تنمية ) التحصيؿ المعرفي 

ميارات إدارة  – CS5ت إنتاج مواقع تعميمية ببرنامج أدوب دريـ ويفر ميارا –األداء المياري 
 المعرفة الشخصية ( لدى طبلب تكنولوجيا التعميـ.

  (م2014)الشيري وعبيد دراسة 
التعرؼ عمى أثر تصور مقترح لبيئة تعميمية إلكترونية في تنمية التحصيؿ إلى  الدراسة تىدف

لدى طبلب جامعة نجراف، وإلجراء الدراسة استخدـ الدراسي لمقرر طرؽ تدريس الرياضيات 
( طالبًا مف طبلب قسـ 14الباحثاف المنيج شبو التجريبي، وتكونت عينة الدراسة مف )

الرياضيات في جامعة نجراف، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ بناء أدوات الدراسة والمتمثمة في اختبار 
إدارة المحتوى اإللكتروني مف خبلليا يتـ تدريس  تحصيمي وبيئة تعمـ إلكترونية يتـ إداراتيا بنظاـ

مقرر طرؽ تدريس الرياضيات المقرر عمى طبلب المستوى السابع بقسـ الرياضيات بكمية العمـو 
واآلداب بجامعة نجراف، وقد توصمت الدراسة إلى تفوؽ طبلب المجموعة التجريبية في االختبار 

ير إلى فعالية بيئة التعمـ اإللكترونية في التحصيمي عمى طبلب المجموعة الضابطة مما يش
 تنمية التحصيؿ الدراسي لمقرر طرؽ تدريس الرياضيات لدى طبلب جامعة نجراف.
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  (م2013)عبد العزيز دراسة 
ثرىا في أة عمى المحاكاة الحاسوبية وقياس قائم إلكترونيةإلى تصميـ بيئة تعميمية  الدراسة تىدف

المكتبية الحديثة  األجيزةتبية وبخاصة ميارات تشغيؿ المك األعماؿتنمية بعض ميارات 
 وإلجراء الدراسةوصيانتيا، وتحسيف درجة عمؽ التعمـ لدى طمبة المدارس الثانوية التجارية، 

( طالبًا وطالبة مف طمبة 62) ، وتكونت عينة الدراسةتخدـ الباحث منيج البحث التجريبياس
ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ بناء أدوات الدراسة والمتمثمة ة، السنة الثالثة بالمدارس الثانوية التجاري

مقياس عمؽ التعمـ لقياس درجة التغير والتحسف في عمؽ تعمـ الطمبة ة و بطاقة مبلحظفي 
التي توصمت إلييا الدراسة وجود فروؽ ذات داللة  لنتػائجا ومف أىـبمقرر السكرتاريا التطبيقية، 

ميارات تشغيؿ األجيزة  اكتسابالضابطة في  المجموعػةو  بيف المجموعة التجريبية إحصائية
المكتبية واستخداميا وصيانتيا لصالح المجموعة التجريبية التي اعتمدت في تدريبيا المحاكاة 
الحاسوبية، كما أظيرت النتائج وجود تحسف ممحوظ وذي داللة إحصائية في درجة عمؽ التعمـ 

عة الضابطة، وفي ضوء ىذه النتيجة قدـ البحث لدى المجموعة التجريبية مقارنة بالمجمو 
مجموعة مف التوصيات لتعميـ استخداـ المحاكاة الحاسوبية في التدريب عمى الميارات العممية 

 بالمدراس الفنية التجارية والتخصصات العممية العممية بصفة عامة.
 (م2013)حمدي دراسة 
شخصية لتنمية ميارات التصميـ التعميمي تقصي فاعمية بيئة تعمـ إلكتروني إلى دراسة ال تىدف

المنيج الوصفي  الباحثة تاستخدموإلجراء الدراسة ، بجامعة المنصورةالتعمـ لدى مصممي 
مصممًا تعميميًا مف جامعة  (24)مف  الدراسةتكونت عينة و التحميمي والمنيج الشبو تجريبي، 

رقمي  المتمثمة في اختبار تحصيميولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ بناء أدوات الدراسة و ، المنصورة
وجود فرؽ داؿ إحصائيا عند ىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة واستمارة تقييـ منتج، ومف أ

 التحصيمي االختبار والبعدي في القبمي  يفدرجات التطبيق  يبيف متوسط (0.05) مستوى داللة
وذلؾ لصالح  رونيةاإللكتيئة التعمـ يعزى لب بطاقة التقييـ الفني لممقرر اإللكترونيوكذلؾ في 

في تنمية التحصيؿ المعرفي لمصممي ، كما كشفت الدراسة عف وجود فاعمية التطبيؽ البعدي
 ( عندما تقاس بالنسبة المعدلة لكسب ببلؾ.1.2ال تقؿ عف )التعمـ 
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 (م2012)عقل وآخرون دراسة 
تصميـ  فاعميتيا في تنمية ميارات وقياس مدى إلكترونيةإلى تصميـ بيئة تعميمية دراسة ال تىدف

 طريقة البحوث التطويرية القائمة عمى أسموب  استخدـ الباحثوفوإلجراء الدراسة عناصر التعمـ، 
 الدراسةتكونت عينة و ، تطوير المنظومات وذلؾ بتطبيؽ خطوات نموذج محمد خميس التعميمي

مية التربية مف الجامعة اإلسبلمية طالبة مف طالبات قسـ تعميـ العموـ والتكنولوجيا بك (29)مف 
بطاقة و  اختبار تحصيميولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ بناء أدوات الدراسة والمتمثمة في بغزة، 

 وجود فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى داللةىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ، ومف أمبلحظة
تطبيؽ البعدي في االختبار بيف متوسط درجات التطبيؽ القبمي ومتوسط درجات ال (0.05)

وذلؾ لصالح التطبيؽ  رونيةاإللكتالمعرفي وكذلؾ في بطاقة المبلحظة يعزى لبيئة التعمـ 
تزيد عف واحد  اإللكترونية، كما كشفت الدراسة عف وجود فاعمية كبيرة لمبيئة التعميمية البعدي

ـ، كذلؾ كشفت الدراسة صحيح وفقًا لمكسب المعدؿ ببلؾ في تنمية ميارات تصميـ عناصر التعم
في   (η 2)اتوفقًا لحجـ التأثير اي (0.14)عف يزيد اإللكترونيةعف وجود تأثير لمبيئة التعميمية 

 .تنمية ميارات تصميـ عناصر التعمـ
 (Moloney & Gutierrez 2006)مولوني وجوتشيرز دراسة 
بؿ المحاضريف ( مف قMoodleالتعرؼ عمى سبؿ توظيؼ بيئة المودؿ )إلى دراسة ال تىدف

 الدراسةتكونت عينة و المنيج الكيفي،  استخدـ الباحثوفوإلجراء الدراسة ، بجامعة ريتسوميكاف
ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ بناء أدوات الدراسة ، ( محاضرًا مف جامعة ريتسوميكاف12)مف 
ضرورة تعزيز ىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة إلى تمثمة في المقابمة الشخصية، ومف أوالم

 استخداـ نظاـ المودؿ في التدريس الجامعي.
 (Munoz& Duzer 2005)مونيوز ودوزر دراسة 
( كاداة لمتعميـ Moodle( وبرنامج )Blackboardمقارنة برنامج ) إلىدراسة ال تىدف

اإللكتروني عبر االنترنت، وإلجراء الدراسة استخدـ الباحثاف المنيج الوصفي التحميمي، ولتحقيؽ 
ىداؼ الدراسة تـ بناء أدوات الدراسة والمتمثمة في بطاقة استبياف لمطمبة الجامعييف بجامعة أ
(Humboldt State University ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة إلى وجود ،)

 (.Moodleلصالح برنامج ) α (0.05≤) فروؽ دالة احصائيًا عند مستوى
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 (Graf & List 2005)جراف وليست دراسة 
تقييـ بعض البرامج مفتوحة المصدر لمتعميـ االلكتروني، حيث قاـ الباحثاف  إلىدراسة ال تىدف

 ,ATutor, Dokeos, dotLRN, ILIAS, LON-CAPA)بمقارنة مجموعة مف البرامج ىي 
Moodle, OpenUSS, Sakai, Spaghetti Learning)   ، وإلجراء الدراسة استخدـ

مي، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ بناء أدوات الدراسة والمتمثمة في إعداد التحميالباحثاف المنيج 
قائمة مف المعايير لتقييـ تمؾ البرامج ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة إلى حصوؿ 

 ( عمى اعمى نسبة مطابقة لممعايير.Moodleبرنامج )
 

 ةببيئات التعمم اإللكترونيالتعقيب عمى الدراسات المتعمقة 
ىتماـ ي العممية التعميمية، حيث حظيت بإمما سبؽ فاعمية البيئة التعميمية اإللكترونية ف يتضح

العديد مف الباحثيف في الدوؿ المتقدمة، فقد أكدت الدراسات السابقة عمى أىمية تطبيؽ البيئات 
فاعميتيـ  التعميمية اإللكترونية، ومدى فاعميتيا في تطوير التحصيؿ االكاديمي لمطبلب، وزيادة

ومشاركتيـ أثناء تطبيؽ الدراسات، باإلضافة إلى استمتاعيـ بتطبيؽ البيئة التعميمية اإللكترونية، 
 وقد الحظت ذلؾ الباحثة مف خبلؿ إشرافيا عمى الطالبات أثناء تطبيؽ الدراسة.

 
 :ىدف الدراسات

مى فاعمية بيئات تنوعت أىداؼ المحور األوؿ، فنجد بعض الدراسات التي كاف ىدفيا التعرؼ ع
ـ(، ودراسة الشيري وعبيد 2014التعمـ اإللكترونية عمى تنمية التحصيؿ مثؿ: دراسة إسماعيؿ )

 ثرنما ىدفت دراسات أخرى إلى معرفة أ( بيVise 2007فايس )دراسة ـ(، ودراسة 2014)
دي بيئات التعمـ اإللكترونية عمى تنمية العديد مف الميارات المتنوعة مثؿ: دراسة المحم

ـ(، ودراسة حمدي 2013ـ(، ودراسة عبد العزيز )2015ـ(، ودراسة الذنيبات )2016)
 ,Liلي وبادو وسميث ومور دراسة بينما ىدفت ، ـ(2012ـ(، ودراسة عقؿ وآخروف )2013)

Bado, Smith & Moore  (2013 )ثر بيئات التعمـ اإللكترونية في تنميةإلى معرفة أـ 
 التفكير الناقد.
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الدراسة الحالية إلى استقصاء فاعمية بيئة تعميمية الكترونية توظؼ استراتيجيات  بينما ىدفت
التعمـ النشط في تنمية ميارات التفكير المستقبمي في التكنولوجيا لدى طالبات الصؼ السابع 

ي ىذا المحور بالمتغير المستقؿ األساسي، حيث اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة ف
 تعمـ اإللكترونية(.بيئات ال)

 :منيج الدراسات
ـ(، 2016غمب الدراسات السابقة استخدمت المنيج شبو التجريبي، مثؿ: دراسة المحمدي )أ

ـ(، 2014ـ(، ودراسة الشيري وعبيد )2014ـ(، ودراسة إسماعيؿ )2015ودراسة الذنيبات )
ـ(، وىناؾ 2007، ودراسة فايس ))ـ2012ـ(، ودراسة عقؿ وآخروف )2013ودراسة حمدي )

ـ(، وىناؾ 2013بعض الدراسات التي استخدمت المنيج التجريبي، مثؿ: دراسة عبد العزيز )
لي دراسة ف ـ(، كما أ2006)مولوني وجوتشيرز دراسات استخدمت المنيج الكيفي، مثؿ دراسة

 ـ( استخدمت المنيج الوصفي.2013وبادو وسميث ومور )
وىذا  أما الدراسة الحالية استخدمت الباحثة المنيج التجريبي والمنيج الوصفي والمنيج الكيفي،

 غمب الدراسات السابقة في ىذا المحور. ما اتفقت عميو الباحثة مع أ
 :أدوات الدراسات

تنوعت أدوات الدراسة المستخدمة في ىذا المحور، فنجد أف دراسة كؿ مف دراسة المحمدي 
ـ(، ودراسة الشيري وعبيد 2014ـ(، ودراسة إسماعيؿ )2015دراسة الذنيبات )ـ(، و 2016)
، دراسة فايس )ـ2012ـ(، ودراسة عقؿ وآخروف )2013ـ(، ودراسة حمدي )2014)
 استخدمت االختبار كأداة دراسة. )ـ2007)

استخدمت  ـ(2006ـ(، ودراسة مولوني وجوتشيرز )2013أما دراسة لي وبادو وكيث ومور )
ـ( فكانت بطاقة المبلحظة ىي 2013ببلت كأداة قياس لمدراسة، أما دراسة عبد العزير )المقا

 أداة قياس الدراسة.
أعدت الباحثة اختبارًا، واستبانة، ومقابمة شخصية لقياس ميارات التفكير  أما الدراسة الحالية

 المستقبمي كأدوات قياس الدراسة.
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 عينة الدراسات
بقة وذلؾ باختيار عينة الدراسة مف طبلب المدارس أو الجامعات غمب الدراسات السااتفقت أ

ـ(، ودراسة 2015باختبلؼ مكاف العينة والمرحمة الدراسية والجنس، وتمثمت دراسة الذنيبات )
ـ(، ودراسة عقؿ 2013ـ(، ودراسة حمدي )2014ـ(، ودراسة الشيري وعبيد )2014إسماعيؿ )
مف )ـ2013لي وبادو وسميث ومور )دراسة  و ،)ـ2007، ودراسة فايس ))ـ2012وآخروف )

 ـ( مف طبلب المرحمة اإلعدادية.2016طبلب الجامعات، بينما تمثمت عينة دراسة المحمدي )
مع الدراسات السابقة في اختيار العينة مف طبلب المدارس، حيث  ولقد اتفقت الدراسة الحالية

 تكونت عينة الدراسة مف طالبات الصؼ السابع األساسي.
 الدراسات: تائجن

في تحقيؽ األىداؼ التي اتفقت جميع الدراسات السابقة عمى فاعمية بيئات التعمـ اإللكترونية 
ثر فعاؿ عمى المتغير التابع، مثؿ: دراسة الشيري وعبيد وضعت مف أجميا، ولقد كاف ليا أ

 .)ـ2012ـ(، ودراسة عقؿ وآخروف )2013ـ(، ودراسة حمدي )2014)
لكترونية توظؼ استراتيجيات ىمية معرفة فاعمية بيئة تعميمية إينت الباحثة أوفي ىذه الدراسة ب

التعمـ النشط في تنمية ميارات التفكير المستقبمي في التكنولوجيا لدى طالبات الصؼ السابع 
 األساسي.

 أوجو الستفادة من الدراسات السابقة
التعمـ النشط ميارات التفكير تحديد مفيـو كؿ مف بيئات التعمـ اإللكترونية واستراتيجيات  .1

 المستقبمي.
جراءات البحث المناسبة. .2  اختيار منيجية وا 
اختيار أدوات الدراسة المناسبة والمتمثمة في: اختبار تحصيمي، استبانة، مقابمة شخصية  .3

 لقياس ميارات التفكير المستقبمي.
 تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة. .4
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 باستراتيجيات التعمم النشطبقة المتعمقة : الدراسات الساالثانيالمحور 
 (م2017)الجمل  دراسة 
دراسة لمكشؼ عف فاعمية برنامج تدريبي مقترح قائـ عمى استراتيجيات التعمـ النشط في ال تىدف

وإلجراء ، األساسيالتعمـ تنمية ميارات التدريس اإلبداعي لدى معممي الرياضيات في مرحمة 
ومعممة مف  اً معمم (27)مف  الدراسةتكونت عينة و نيج التجريبي، الم الباحثة تالدراسة استخدم

األساسي في المدراس الحكومية التعمـ معممي الرياضيات لمصفوؼ الخامس والسادس مف مرحمة 
ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ بناء أدوات الدراسة والمتمثمة في بطاقة مبلحظة ، بمديرية غرب غزة

ىـ ت األدوات بالطرؽ المناسبة، ومف ألتحقؽ مف صدؽ وثباأداء التدريس اإلبداعي، وتـ ا
النتائج التي توصمت إلييا الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات 
المعمميف عينة الدراسة عمى بطاقة مبلحظة التدريس اإلبداعي في التطبيؽ القبمي ومتوسط 

ي، ويتمتع البرنامج المقترح بالفاعمية حيث درجاتيـ في التطبيؽ البعدي لصالح التطبيؽ البعد
كبر مف المستوى المقبوؿ لمفعالية، مما يدؿ عمى أف لمبرنامج وىي أ 0.7بمغت نسب الكسب 

 .لتدريس اإلبداعي ومياراتو األربعالتدريبي فاعمية مقبولة في اكتساب ا
 (م2016)حجازي وميدي دراسة 
ي التعمـ النشط القائـ عمى التشارؾ عبر الويب فاعمية استراتيجية فدراسة الستقصاء ال تىدف

وإلجراء ، عمى تحسيف الكفاءة االجتماعية والدافعية لمتعمـ لدى طمبة كمية التربية بجامعة األقصى
 (20)مف  الدراسةتكونت عينة و المنيج الوصفي والمنيج التجريبي،  الدراسة استخدـ الباحثاف

ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ بناء أدوات الدراسة والمتمثمة ، مف كمية التربية بجامعة األقصى طالبة
ت األدوات في مقياس الكفاءة االجتماعية ومقياس الدافعية لمتعمـ، وتـ التحقؽ مف صدؽ وثبا

ىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بالطرؽ المناسبة، ومف أ
لدرجة الكمية وأبعاد مقياس الكفاءة االجتماعية، والدرجة الكمية في القياسيف القبمي والبعدي عمى ا

لمتعمـ لدى الطالبات، مما يؤكد عمى فاعمية استراتيجية التعمـ النشط القائـ عمى  ةلمقياس الدافعي
 التشارؾ عبر الويب في تحسيف الكفاءة  االجتماعية والدافعية لمتعمـ لدى الطالبات.
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 (م2014)أبو الجبيندراسة 
ىدفت الدراسة إلى تقصي فعالية استخداـ بعض استراتيجيات التعمـ النشط في تدريس العمـو 

وإلجراء الدراسة ، الحياتية عمى التحصيؿ وتنمية االتجاه نحو األحياء في بعض محافظات غزة
مف طالبات  طالبة (120)مف  الدراسةتكونت عينة و المنيج شبو التجريبي،  استخدـ الباحث
ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ بناء أدوات ، ي عشر الفرع العممي بمحافظة شماؿ غزةالصؼ الحاد

وتـ التحقؽ مف صدؽ اختبار تحصيمي، ومقياس اتجاه نحو مادة األحياء، الدراسة والمتمثمة في 
وجود فروؽ ذات ىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ت األدوات بالطرؽ المناسبة، ومف أوثبا

ة بيف متوسط درجات طالبات المجموعات التجريبية الثبلث ومتوسط درجات داللة إحصائي
طالبات المجموعة الضابطة في اختبار التحصيؿ لصالح المجموعات التجريبية، توجد فروؽ 
بيف التطبيؽ القبمي والبعدي لنتائج مقياس االتجاه نحو مادة األحياء ولكف لـ يصؿ إلى درجة 

 الفعالية.
 (م2014)محمد دراسة 

ثر استراتيجيات التعمـ النشط عمى التفكير التأممي والتحصيؿ ىدفت الدراسة إلى استقصاء أ
، االكاديمي لمقرر التدريب الميداني لمطالبات المعممات بكمية رياض األطفاؿ جامعة الفيوـ

 طالبة (150)مف  الدراسةتكونت عينة و المنيج شبو التجريبي،  وإلجراء الدراسة استخدـ الباحث
ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ بناء ، مف الطالبات المعممات بكمية رياض األطفاؿ جامعة الفيوـ

وتـ التحقؽ مف صدؽ اختبار تحصيمي، ومقياس التفكير التأممي، أدوات الدراسة والمتمثمة في 
وجود فروؽ ذات ىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ت األدوات بالطرؽ المناسبة، ومف أوثبا
لة إحصائية لطالبات المجموعة التجريبية عف المجموعة الضابطة في كؿ مف االختبار دال

التحصيمي ومقياس التفكير التأممي، وأوصت الدراسة بتعميـ استراتيجية التعمـ النشط عمى 
 المقررات الدراسية.

 (م2013)زكي دراسة 
لتعمـ النشط في تدريس ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية استخداـ بعض استراتيجيات ا

 ،العموـ عمى تنمية بعض الميارات الحياتية واالتجاىات العممية لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية
 اً طالب (140)مف  الدراسةوتكونت عينة المنيج شبو التجريبي،  وإلجراء الدراسة استخدـ الباحث
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ـ بناء أدوات الدراسة ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة ت، وطالبة مف طبلب الصؼ الثاني اإلعدادي
اختبار مواقؼ لمميارات الحياتية، ومقياس لبلتجاىات العممية، ومادة المعالجة والمتمثمة في 
ىـ النتائج التي بة، ومف أوتـ التحقؽ مف صدؽ وثبات األدوات بالطرؽ المناسالتجريبية، 

المجموعة  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات طبلبتوصمت إلييا الدراسة 
التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار المواقؼ لمميارات الحياتية لصالح المجموعة 
التجريبية، ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية 

 لمقياس االتجاىات العممية لصالح المجموعة التجريبية. والضابطة في التطبيؽ البعدي
 (م2013)عبد الواحد اسة در 

معرفػػة فاعميػػة اسػػتخداـ اسػػتراتيجيتيف فػػي الػػتعمـ النشػػط عمػػى تنميػػة ميػػارات  ىػػدفت الدراسػػة إلػػى
وإلجػػػراء الدراسػػػة ، الرسػػػـ اليندسػػػي فػػػي مػػػادة التكنولوجيػػػا لػػػدى طالبػػػات الصػػػؼ التاسػػػع األساسػػػي

مػف  طالبػة (143)مػف  الدراسػةتكونت عينػة و المنيج البنائي والمنيج التجريبي،  استخدـ الباحث
ولتحقيػػػؽ ، طالبػػػات الصػػػؼ التاسػػػع بمدرسػػػة ديػػػر ياسػػػيف األساسػػػية العميػػػا لمبنػػػات بمحافظػػػة رفػػػح

، اختبػػػار معرفػػػي لقيػػػاس الجانػػػب المعرفػػػيأىػػػداؼ الدراسػػػة تػػػـ بنػػػاء أدوات الدراسػػػة والمتمثمػػػة فػػػي 
نتائج التي ىـ الت األدوات بالطرؽ المناسبة، ومف أوتـ التحقؽ مف صدؽ وثباوبطاقة مبلحظة، 

درجػػات الطالبػػات فػػي المجموعػػات بػػيف ة إحصػػاًئي اللػػةدذات ؽ و فػػر وجػػود توصػػمت إلييػػا الدراسػػة 
الثبلث في جميع الجوانب التي يقيسيا االختبار المعرفي لميارات الرسـ اليندسي والدرجة الكميػة 

بػػيف ة ًئيإحصػػا اللػػةدذات ؽ و وجػػد فػػر ت، لػػو بعػػد تطبيػػؽ الدراسػػة لصػػالح المجمػػوعتيف التجػػريبيتيف
درجػػات الطالبػػػات فػػػي المجموعػػات الػػػثبلث لمدرجػػػة الكميػػة وجميػػػع األبعػػػاد فػػي بطاقػػػة المبلحظػػػة 

تتصػػؼ ، الخاصػة بميػارات الرسػـ اليندسػي بعػد تطبيػؽ الدراسػة لصػالح المجمػوعتيف التجػريبيتيف
اسػػتخداـ اسػػػتراتيجيتيف فػػػي الػػتعمـ النشػػػط بدرجػػػة مناسػػبة مػػػف الفاعميػػػة فػػي تنميػػػة ميػػػارات الرسػػػـ 

 اليندسي لدى طالبات المجموعتيف التجريبيتيف.
 (م2012)العالول  دراسة 
ثػػر توظيػػؼ بعػػض اسػػتراتيجيات الػػتعمـ النشػػط فػػي تنميػػة ميػػارات حػػؿ معرفػػة أدراسػػة إلػػى ال تىػػدف

وإلجػػراء الدراسػػة اسػػتخدـ ، المسػػالة الرياضػػية لػػدى طالبػػات الصػػؼ الرابػػع األساسػػي بمحافظػػة غػػزة
( طالبػة مػف مدرسػة غػزة االبتدائيػة 78مػف ) الدراسةتكونت عينة و ، بيالمنيج شبو التجريالباحثة 
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اختبػػار تحصػػيمي لميػػارات حػػؿ  ولتحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػػة تػػـ بنػػاء أدوات الدراسػػة والمتمثمػػة فػػيأ، 
وتـ التحقؽ مف صدؽ وثبات األدوات بالطرؽ المناسبة، ومف اىـ النتائج التي  المسألة الرياضية،

لػػى وجػػود فاعميػػة كبيػػرة السػػتراتيجيات الػػتعمـ النشػػط فػػي تنميػػة الميػػارات توصػػمت إلييػػا الدراسػػة إ
 الرياضية لدى طبلب الصؼ الرابع األساسي.

 (م2012)عشا وآخرون دراسة 
ثر استراتيجيات التعمـ النشط في تنمية الفاعمية الذاتية والتحصيؿ دراسة الستقصاء أال تىدف

وإلجراء الدراسة ، لتابعة لوكالة الغوث الدوليةلدى طمبة كمية العموـ التربوية ا االكاديمي
مف  ًا وطالبةطالب (59)مف  الدراسةتكونت عينة و المنيج شبو التجريبي،  اتالباحث تاستخدم

ولتحقيؽ أىداؼ ، طمبة السنة الثانية مف كمية العموـ التربوية الجامعية تخصص معمـ صؼ
ومقياس الفاعمية الذاتية، وتـ  ر تحصيمياختباالدراسة تـ بناء أدوات الدراسة والمتمثمة في 

ىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ت األدوات بالطرؽ المناسبة، ومف أالتحقؽ مف صدؽ وثبا
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف نتائج الطمبة في مجموعتي الدراسة الفاعمية الذاتية 

 والتحصيؿ الدراسي، لصالح المجموعة التجريبية.
 (Kim 2009)يم كدراسة 
ثر استراتيجيات التعمـ النشط عمى تعزيز تعمـ الطمبة وتنمية التفكير دراسة الستقصاء أال تىدف

تكونت عينة و المنيج التجريبي،  استخدـ الباحثوإلجراء الدراسة ، الناقد في دروس عموـ األرض
ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة  ،طالبًا عشوائيًا مف مدارس والية بنسمفانيا األمريكية (477)مف  الدراسة

تحصيمي، وبطاقة مبلحظة، ومقابمة شخصية، وتـ  اختبارتـ بناء أدوات الدراسة والمتمثمة في 
ىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ت األدوات بالطرؽ المناسبة، ومف أالتحقؽ مف صدؽ وثبا

فكير الناقد تعزى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عمى أداء الطمبة في تنمية ميارات الت
الستراتيجيات التعمـ النشط في تدريس موضوع الكوارث الطبيعية، وأظير الطمبة تغيرًا إيجابيا 
في اكتسابيـ لممفاىيـ العممية بعد أف درسوا بأسموب التعمـ النشط، وأظيرت النتائج تحسنًا في 

 مياراتيـ عمى التفكير بشكؿ ناقد.
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 & Taraban, Box, Myers, Pollard)رد وبولف  ترابان وبوكس ومايرز وبول دراسة 

Bowen 2007) 
ثر توظيؼ استراتيجيات التعمـ النشط في التحصيؿ الدراسي دراسة لمكشؼ عف أال تىدف

، وسموكيات الطمبة واتجاىاتيـ نحو تعمـ األحياء لممرحمة الثانوية في والية تكساس األمريكية
طالبًا  (408)مف  الدراسةتكونت عينة و التجريبي، المنيج  وفاستخدـ الباحثوإلجراء الدراسة 

ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ بناء أدوات الدراسة ، عشوائيًا مف مدارس والية تكساس األمريكية
والمتمثمة في مقياس اتجاه نحو تعمـ مبحث األحياء، وبطاقة مبلحظة، وتـ التحقؽ مف صدؽ 

ئج التي توصمت إلييا الدراسة أف تعمـ الطمبة ىـ النتات األدوات بالطرؽ المناسبة، ومف أوثبا
ف الطمبة الذيف تعمموا في مختبر التعمـ النشط قد اكتسبوا خذ الطابع التشاركي والتعاوني، وأات

ف مموا في غرفة الصؼ االعتيادية، وأقدرًا اكبر مف محتوى المادة التعميمية مقارنة بالذيف تع
تراتيجياتو يزيد مف فاعمية الطمبة ويحسف مف التعمـ النشط والمنياج الذي صمـ وفؽ اس

 اتجاىاتيـ، ويعزز مف العمؿ التشاركي التعاوني بينيـ، ويزيد مف فيميـ لمحتوى المادة الدراسية.
 (Tandogan & Orhan  2007)تاندوغان واروىان  دراسة 
ت التعمـ ثر توظيؼ أسموب حؿ المشكبلت المستند إلى استراتيجيادراسة إلى استقصاء أال تىدف

النشط في التحصيؿ الدراسي لطمبة الصؼ السابع األساسي في مادة العموـ ومدى اكتسابيـ 
مف  الدراسةتكونت عينة و المنيج التجريبي،  افاستخدـ الباحثوإلجراء الدراسة ، لممفاىيـ العممية

بناء  ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ، حدى مدارس إسطنبوؿ في تركياطالبًا عشوائيًا مف إ (50)
، وتـ  أدوات الدراسة والمتمثمة في اختبار تحصيمي، ومقياس اتجاه الطمبة نحو مادة العمـو

ىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ت األدوات بالطرؽ المناسبة، ومف أالتحقؽ مف صدؽ وثبا
وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسط درجات طمبة المجموعة الضابطة والتجريبية لصالح 

جموعة التجريبية تعزى إلى أسموب حؿ المشكبلت المستند إلى استراتيجيات التعمـ النشط، الم
ى استراتيجيات التعمـ النشط، كما أظيرت النتائج أف توظيؼ أسموب حؿ المشكبلت المستند إل

ثر كبير في تحسيف مستوى التحصيؿ الدراسي لمطمبة واكتسابيـ لممفاىيـ العممية، وتحسيف لو أ
.اتجاىات  يـ نحو مادة العمـو
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 التعقيب عمى الدراسات المتعمقة باستراتيجيات التعمم النشط
مما سبؽ فاعمية استراتيجيات التعمـ النشط في العممية التعميمية، حيث حظيت باىتماـ  يتضح

العديد مف الباحثيف في الدوؿ المتقدمة، فقد أكدت الدراسات السابقة عمى أىمية تطبيؽ 
مـ النشط، ومدى فاعميتيا في تطوير التحصيؿ االكاديمي لمطبلب، وزيادة استراتيجيات التع

فاعميتيـ ومشاركتيـ أثناء تطبيؽ الدراسات، باإلضافة إلى استمتاعيـ بتطبيؽ البيئة التعميمية 
 اإللكترونية، وقد الحظت ذلؾ الباحثة مف خبلؿ إشرافيا عمى الطالبات أثناء تطبيؽ الدراسة.

 :ىدف الدراسات
عت أىداؼ المحور األوؿ، فنجد بعض الدراسات التي كاف ىدفيا التعرؼ عمى فاعمية تنو 

ـ(، ودراسة 2014استراتيجيات التعمـ النشط عمى تنمية التحصيؿ مثؿ: دراسة أبو الجبيف )
ـ(، ودراسة تاندوغاف 2007، ودراسة تراباف وبوكس وماير وبوالرد وبولؼ ))ـ2014محمد )

استراتيجيات التعمـ النشط عمى تنمية ىدفت دراسات أخرى إلى معرفة  بينماـ(، 2007واروىاف )
ـ(، ودراسة 2013ـ(، ودراسة زكي )2017العديد مف الميارات المختمفة مثؿ دراسة الجمؿ )

حجازي وميدي   دراسةبينما ىدفت ـ(، 2012ـ(، ودراسة العالوؿ )2013عبد الواحد )
تحسيف الكفاءة االجتماعية والدافعية لدى في نشط استراتيجيات التعمـ الإلى معرفة ـ( 2016)

ـ( ىدفت إلى تنمية الفاعمية الذاتية والتحصيؿ 2012التعمـ، بينما دراسة عشا وآخروف )
 االكاديمي.

لكترونية توظؼ استراتيجيات لى استقصاء فاعمية بيئة تعميمية إإ بينما ىدفت الدراسة الحالية
كير المستقبمي في التكنولوجيا لدى طالبات الصؼ السابع التعمـ النشط في تنمية ميارات التف

ي ىذا المحور بالمتغير المستقؿ األساسي، حيث اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة ف
 بيئات التعمـ اإللكترونية(.)

 :منيج الدراسات
راسة ـ(، ود2017غمب الدراسات السابقة استخدمت المنيج التجريبي، مثؿ: دراسة الجمؿ )أ

ـ(، ودراسة 2012ـ(، ودراسة العالوؿ )2013ـ(، ودراسة عبد الواحد )2016حجازي وميدي )
ـ(، ودراسة تاندوغاف 2007ـ(، ودراسة تراباف وبوكس وماير وبوالرد وبولؼ )2009كيـ )

ـ(، وىناؾ بعض الدراسات التي استخدمت المنيج شبو التجريبي، مثؿ: دراسة 2007روىاف )وأ
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ـ(،ودراسة عشا وآخروف 2013ـ(، ودراسة زكي )2014ـ(، ودراسة محمد )2014أبو الجبيف )
 ـ(.2012)

وىذا  استخدمت الباحثة المنيج التجريبي والمنيج الوصفي والمنيج الكيفي، أما الدراسة الحالية
 غمب الدراسات السابقة في ىذا المحور. ما اتفقت عميو الباحثة مع أ

 :أدوات الدراسات
راسة المستخدمة في ىذا المحور، فنجد أف دراسة كؿ مف دراسة أبو الجبيف تنوعت أدوات الد

ـ(، 2013ـ(، ودراسة عبد الواحد )2013ـ(، ودراسة زكي )2014ـ(، ودراسة محمد )2014)
، ودراسة )ـ2009، دراسة كيـ ))ـ2012ـ(، ودراسة عشا وآخروف )2012ودراسة العالوؿ )

 ختبار كأداة دراسة.ـ( استخدمت اال2007تاندوغاف واروىاف )
ـ( استخدمت 2009، ودراسة كيـ )ـ(2013)عبد الواحد ـ(، ودراسة 2017) الجمؿأما دراسة 

ـ( فكاف مقياس الكفاءة 2016بطاقة المبلحظة كأداة قياس لمدراسة، أما دراسة حجازي وميدي)
 نحو التعمـ ىي أداة قياس الدراسة. ةاالجتماعية ومقياس الدافعي

أعدت الباحثة اختبارًا، واستبانة، ومقابمة شخصية لقياس ميارات التفكير  حاليةأما الدراسة ال
 المستقبمي كأدوات قياس الدراسة.

 عينة الدراسات:
غمب الدراسات السابقة وذلؾ باختيار عينة الدراسة مف طبلب المدارس أو الجامعات اتفقت أ

ـ(، ودراسة 2014راسة أبو الجبيف )باختبلؼ مكاف العينة والمرحمة الدراسية والجنس، وتمثمت د
 ـ(، ودراسة كيـ2012ـ(، ودراسة العالوؿ )2013ـ(، ودراسة عبد الواحد )2013زكي )

المرحمة اإلعدادية والثانوية، بينما تمثمت عينة  ف، مف طبلب المدارس وتنوعت ما بي)ـ2009)
ـ( 2016ي )ـ(، ودراسة حجازي وميد2014ـ(، ودراسة محمد )2012دراسة عشا وآخروف )

ـ( فتمثمت عينتيا مف معممي الرياضيات 2017مف طبلب المرحمة الجامعية، أما دراسة الجمؿ )
 األساسي.التعمـ مف مرحمة 

مع الدراسات السابقة في اختيار العينة مف طبلب المدارس، حيث  ولقد اتفقت الدراسة الحالية
 تكونت عينة الدراسة مف طالبات الصؼ السابع األساسي.
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 ائج الدراسات:نت
في تحقيؽ األىداؼ التي  استراتيجيات التعمـ النشطاتفقت جميع الدراسات السابقة عمى فاعمية 

ـ(، 2017دراسة الجمؿ )ثر فعاؿ عمى المتغير التابع، مثؿ: ضعت مف أجميا، ولقد كاف ليا أو 
ـ(، 2012ـ(، ودراسة العالوؿ )2013ـ(، ودراسة عبد الواحد )2016ودراسة حجازي وميدي )

 ـ(.2007ـ(، ودراسة تراباف وبوكس وماير وبوالرد وبولؼ )2009ودراسة كيـ )
وفي ىذه الدراسة بينت الباحثة أىمية معرفة فاعمية بيئة تعميمية الكترونية توظؼ استراتيجيات 
التعمـ النشط في تنمية ميارات التفكير المستقبمي في التكنولوجيا لدى طالبات الصؼ السابع 

 األساسي.
 أوجو الستفادة من الدراسات السابقة

 ، واالستراتيجيات التي استخدمتيا الباحثة.تحديد مفيـو استراتيجيات التعمـ النشط  .1
جراءات البحث المناسبة. .2  اختيار منيجية وا 
اختيار أدوات الدراسة المناسبة والمتمثمة في: اختبار تحصيمي، استبانة، مقابمة شخصية  .3

 لمستقبمي.لقياس ميارات التفكير ا
 تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة. .4
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 بالتفكير المستقبمي ومياراتو: الدراسات السابقة المتعمقة الثالثالمحور 
 م(2016عبد المجيد )دراسة 
الدراسػػػة إلػػػى قيػػػاس فاعميػػػة اسػػػتخداـ المػػػنيج التكعيبػػػي فػػػي تشػػػكيؿ مػػػنيج عمػػػـ االجتمػػػاع  تىػػػدف

يػػػة ميػػػارات التفكيػػػر المسػػػتقبمي والمسػػػئولية االجتماعيػػػة لػػػدى طػػػبلب بالمرحمػػػة الثانويػػػة عمػػػى تنم
تكونػػت و وإلجػػراء الدراسػػة اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الوصػػفي والمػػنيج التجريبػػي، ، المرحمػػة الثانويػػة

ولتحقيػؽ ، مف طبلب الصؼ الثالػث الثػانوي العػاـ بمحافظػة الفيػوـ ( طالباً 44مف ) الدراسةعينة 
اختبػار التفكيػر المسػتقبمي، مقيػاس المسػئولية وات الدراسة والمتمثمة فػي أىداؼ الدراسة تـ بناء أد

ت األدوات بػػػػالطرؽ وتػػػػـ التحقػػػػؽ مػػػػف صػػػػدؽ وثبػػػػا ،االجتماعيػػػػة، كتػػػػاب الطالػػػػب، دليػػػػؿ المعمػػػػـ
ىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة فاعمية استخداـ أبعاد المنيج التكعيبػي فػي المناسبة، ومف أ

اع بالمرحمػػة الثانويػػة عمػى تنميػػة ميػػارات التفكيػػر المسػػتقبمي والمسػػئولية تشػكيؿ مػػنيج عمػػـ االجتمػػ
 االجتماعية لدى طبلب الصؼ الثالث الثانوي العاـ.

 (م2015)زنقور دراسة 
تحكػػـ البرنػػامج(  –ثػػر االخػػتبلؼ بػػيف نمطػػي الػػتحكـ ) تحكػػـ المػػتعمـ دراسػػة إلػػى معرفػػة أال تىػػدف

مـ المفضػػػمة وميػػػارات معالجػػػة المعمومػػػات ومسػػػتويات ببرمجيػػػة الوسػػػائط الفائقػػػة عمػػػى أنمػػػاط الػػػتع
وإلجػػػراء الدراسػػػة ، تجييزىػػػا والتفكيػػػر المسػػػتقبمي فػػػي الرياضػػػيات لػػػدى طػػػبلب المرحمػػػة المتوسػػػطة

مف طبلب الصؼ  اً ( طالب52مف ) الدراسةتكونت عينة و استخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي، 
ولتحقيػػػؽ أىػػػداؼ الدراسػػػة تػػػـ بنػػػاء أدوات  ،األوؿ المتوسػػػط مػػػف طػػػبلب منطقػػػة الباحػػػة التعميميػػػة

الدراسة والمتمثمة فػي قائمػة أنمػاط الػتعمـ المفضػمة، مقيػاس مسػتويات تجييػز المعمومػات، اختبػار 
ت وتػػـ التحقػػؽ مػػف صػػدؽ وثبػػا ،ميػػارات معالجػػة المعمومػػات، اختبػػار ميػػارات التفكيػػر المسػػتقبمي

أف ميػػػارات التفكيػػػر ت إلييػػػا الدراسػػػة ىػػػـ النتػػػائج التػػػي توصػػػماألدوات بػػػالطرؽ المناسػػػبة، ومػػػف أ
 المستقبمي تتواجد وتنمو حيث أنماط التعمـ المختمفة ومستويات تجييز المعمومات.

 (م2014)الشافعي دراسة 
الدراسة إلى بناء مقرر مقترح في العمـو البيئية قائـ عمى التعمـ المتمركز حػوؿ المشػكبلت  تىدف

ر المسػػػتقبمي والػػػوعي البيئػػػي لػػػدى طػػػبلب كميػػػة التربيػػػة وقيػػػاس فاعميتػػػو فػػػي تنميػػػة ميػػػارات التفكيػػػ
مػػف  الدراسػػةتكونػػت عينػػة و وإلجػػراء الدراسػػة اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج التجريبػػي، ، جامعػػة حمػػواف
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ولتحقيػؽ ، وطالبة معمـ مف شعبة المغة العربية والدراسات اإلسػبلمية جامعػة حمػواف اً ( طالب108)
اختبػػار ميػػارات التفكيػػر المسػػتقبمي، مقيػػاس المتمثمػػة فػػي أىػػداؼ الدراسػػة تػػـ بنػػاء أدوات الدراسػػة و 

ىػػـ النتػػائج التػػي ت األدوات بػػالطرؽ المناسػػبة، ومػػف أوتػػـ التحقػػؽ مػػف صػػدؽ وثبػػا ،الػػوعي البيئػػي
توصمت إلييا الدراسة فاعمية المقرر المقترح وعدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا راجعة إلى اخػتبلؼ 

بحث عدا ميارة التوقع، ودلت النتائج إلى تفوؽ الطالبات الجنس بيف الطبلب في نمو متغيرات ال
 فييا عف الطبلب.

 (م2013)أحمد دراسة 
فاعميػة برنػامج مقتػرح قػائـ عمػى أدوات الجيػؿ الثػاني لمػتعمـ اإللكترونػي دراسة الستقصاء ال تىدف

بشرية في تدريس الدراسات االجتماعية عمى التحصيؿ المعرفي وتنمية الوعي بمواجية الكوارث ال
وإلجػػػػراء الدراسػػػػة اسػػػػتخدـ الباحػػػػث المػػػػنيج ، والتفكيػػػػر المسػػػػتقبمي لػػػػدى تبلميػػػػذ الحمقػػػػة اإلعداديػػػػة

ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ ، مف تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادي الدراسةتكونت عينة و التجريبي، 
ث الكػػػػوار اختبػػػار تحصػػػيؿ معرفػػػي، مقيػػػاس الػػػوعي بمواجيػػػة بنػػػاء أدوات الدراسػػػة والمتمثمػػػة فػػػي 

ت األدوات بػػالطرؽ المناسػػبة، وتػػـ التحقػػؽ مػػف صػػدؽ وثبػػا شػػرية، اختبػػار التفكيػػر المسػػتقبمي،الب
( بػيف 0.05وجػود فػرؽ داؿ إحصػائيًا عنػد مسػتوى )ىـ النتائج التي توصمت إلييػا الدراسػة ومف أ

وبعػده فػي تحصػيميـ لممسػتويات  مجموعػة البحػث قبػؿ دراسػة البرنػامجدرجػات التبلميػذ  متوسػطي
فية المكونة لمكوارث البشرية بالبرنامج المقترح لصالح التطبيؽ البعػدي، كمػا أشػارت النتػػائج المعر 

يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى ، إلػػي فاعميػػة البرنػػامج المقتػػرح فػػي تنميػػة التحصػػيؿ لػػدييـ
فػي مقيػاس  ( بيف متوسطي درجات التبلميذ مجموعػة البحػث قبػؿ دراسػة البرنػامج وبعػػده 0.05)

عي بمواجيػػػػة الكػػػػوارث البشػػػػرية لصػػػػالح التطبيػػػػؽ البعػػػػدي، كمػػػػا أشػػػػارت النتػػػػائج إلػػػػي فاعميػػػػة الػػػػو 
ئيًا عنػد يوجػد فػرؽ داؿ إحصػا البرنػامج المقتػرح في تنمية الوعي بمواجية الكوارث البشرية لدييـ،

درجػات التبلميػذ مجموعػة البحػث قبػؿ دراسػة البرنػامج وبعػػده فػي  يبػيف متوسػط (0.05)مستوى 
يـ لػػبعض ميػػارات التفكيػػر المسػػتقبمي لصػػالح التطبيػػؽ البعػػدي، كمػػا أشػػارت النتػػائج إلػػي اكتسػػاب

 .فاعمية البرنامج المقتػرح في تنمية بعض ميارات التفكير المستقبمي لدييـ
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 (م2013)الصافوري وعمر دراسة 
باسػتخداـ دريسػي مقتػرح لتنميػة التفكيػر المسػتقبمي تالتحقؽ مف فاعميػة برنػامج دراسة إلى ال تىدف

، اسػػػتراتيجية التخيػػػؿ مػػػف خػػػبلؿ االقتصػػػاد المنزلػػػي لػػػدى عينػػػة مػػػف التمميػػػذات لممرحمػػػة االبتدائيػػػة
( 82مػػف ) الدراسػػةتكونػػت عينػػة و ، المػػنيج شػػبو التجريبػػيوإلجػػراء الدراسػػة اسػػتخدمت الباحثتػػاف 

الدراسػة ولتحقيػؽ أىػداؼ ، تمميذة مف تمميذات الصؼ السػادس االبتػدائي بمدرسػة القوميػة بالقػاىرة
وتػـ  البرنػامج التدريسػي المقتػرح ومقيػاس التفكيػر المسػتقبمي، تـ بنػاء أدوات الدراسػة والمتمثمػة فػي

ىـ النتائج التي توصػمت إلييػا الدراسػة ت األدوات بالطرؽ المناسبة، ومف أالتحقؽ مف صدؽ وثبا
ي لػػدى تمميػػػذات فاعميػػة وكفػػاءة البرنػػػامج التدريسػػي المقتػػرح فػػػي تحسػػيف قػػدرات التفكيػػػر المسػػتقبم

بيف  دالة إحصائياً  اً بتمميذات المجموعة الضابطة حيث وجدت فروق ةالمجموعة التجريبية بالمقارن
متوسػػطات درجػػات التمميػػذات فػػي المجموعػػة التجريبيػػة والمجموعػػة الضػػابطة فػػي مقيػػاس التفكيػػر 

راد المجموعة المستقبمي، كما أظيرت النتائج وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات أف
 التجريبية في القياسيف القبمي والبعدي لصالح القياس البعدي عمى مقياس التفكير المستقبمي.

 (م2011)متولي دراسة 
معرفػػػة فاعميػػػة حقيبػػػة تعميميػػػة إلكترونيػػػة قائمػػػة عمػػػى المػػػدخؿ الوقػػػائي فػػػي دراسػػػة إلػػػى ال تىػػػدف

لػػتعمـ فػػي الرياضػػيات لػػدى تبلميػػذ التػػدريس فػػي تنميػػة التفكيػػر المسػػتقبمي والتحصػػيؿ وبقػػاء أثػػر ا
، الوصػػفي والمػػنيج شػػبو التجريبػػيالمػػنيج وإلجػػراء الدراسػػة اسػػتخدـ الباحػػث ، المرحمػػة اإلعداديػػة

ولتحقيػػؽ أىػػداؼ ، ةوطالبػػة مػػف طمبػػة المرحمػػة اإلعداديػػ اً ( طالبػػ120مػػف ) الدراسػػةتكونػػت عينػػة و 
المستقبمي، واختبار التحصيؿ التفكير اختبار ميارات  الدراسة تـ بناء أدوات الدراسة والمتمثمة في

ىػػػـ النتػػػائج التػػػي ت األدوات بػػػالطرؽ المناسػػػبة، ومػػػف أوتػػػـ التحقػػػؽ مػػػف صػػػدؽ وثبػػػا ، الدراسػػػي
يوجػػػػد فػػػػرؽ داؿ إحصػػػػاًئيا بػػػػيف متوسػػػػطي درجػػػػات تبلميػػػػذ المجمػػػػوعتيف توصػػػػمت إلييػػػػا الدراسػػػػة 

التطبيػػػؽ ي لصػػػالح متقبارات التفكيػػر المسػػػيػػػبطة فػػػي التطبيػػؽ البعػػػدي الختبػػػار مالتجريبيػػة والضػػػا
مجموعػػػة التجريبيػػػة عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة أقػػػؿ مػػػف مي لمارات التفكيػػػر المسػػػتقبيػػػالبعػػػدي الختبػػػار م

ويوجػػػػػد فػػػػػرؽ داؿ إحصػػػػػاًئيا بػػػػػيف متوسػػػػػطي درجػػػػػات تبلميػػػػػذ المجمػػػػػوعتيف التجريبيػػػػػة ، 0.05))
والضػػػابطة فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدي الختبػػػار التحصػػػيؿ الدراسػػػي فػػػي الرياضػػػيات لصػػػالح التطبيػػػؽ 

، 0.05))مجموعػػػة التجريبيػػػة عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة أقػػػؿ مػػػفملبعػػػدي الختبػػػار التحصػػػيؿ الدراسػػػي لا
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ويوجػػد فػػػرؽ داؿ إحصػػػاًئيا بػػيف متوسػػػطي درجػػػات تبلميػػػذ المجمػػوعتيف التجريبيػػػة والضػػػابطة فػػػي 
التطبيػػػؽ البعػػػدي المرجػػػأ الختبػػػار التحصػػػيؿ الدراسػػػي فػػػي الرياضػػػيات لصػػػالح التطبيػػػؽ البعػػػدي 

 ،0.05))مجموعػػػة التجريبيػػػة عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة أقػػػؿ مػػػف ملتحصػػػيؿ الدراسػػػي لار االمرجػػػأ الختبػػػ
ة مػػػالدراسػػػي لػػػدى تبلميػػػذ المرحي والتحصػػػيؿ متباطيػػػة قويػػػة بػػػيف التفكيػػػر المسػػػتقبوتوجػػػد عبلقػػػة ار 

 .0.01))اإلعدادية في مادة الرياضيات عند مستوى داللة أقؿ مف 
 (م2010)أبو صفية دراسة 
مية برنامج تدريبي مستند إلػى حػؿ المشػكبلت المسػتقبمية فػي تنميػة تقصي فاعدراسة إلى ال تىدف

 توإلجػراء الدراسػة اسػتخدم، التفكير المستقبمي لدى عينة مف طالبات الصؼ العاشر فػي الزرقػاء
( طالبػة مػف مدرسػة رحمػة الثانويػة 79مف ) الدراسةتكونت عينة و ، المنيج شبو التجريبيالباحثة 

البرنػػػػامج  ؽ أىػػػػداؼ الدراسػػػػة تػػػػـ بنػػػػاء أدوات الدراسػػػػة والمتمثمػػػػة فػػػػيولتحقيػػػػ، لمبنػػػات فػػػػي الزرقػػػػاء
ت األدوات بػػػالطرؽ وتػػػـ التحقػػػؽ مػػػف صػػػدؽ وثبػػػا التػػػدريبي واختبػػػار ميػػػارات التفكيػػػر المسػػػتقبمي،

عنػد مسػػتوى  دااًل إحصػائياً  ىػـ النتػػائج التػي توصػمت إلييػػا الدراسػة أف ىنػاؾ أثػػراً المناسػبة، ومػف أ
نػػػامج التػػػدريبي فػػػي تنميػػػة التفكيػػػر المسػػػتقبمي عنػػػد طالبػػػات الصػػػؼ لمبر  0.05)مػػػف )أقػػػؿ داللػػػة 

 العاشر في الزرقاء.
 (Smith  2008)سميث دراسة 
ثر برنامج تدريبي قائـ عمى نموذج بارنز لحؿ المشكبلت دراسة إلى استقصاء أال تىدف

يجاد المشكمة، إيجاد األفكار، إيجاد  الحموؿ، قبوؿ اإلبداعي بخطواتو الخمسة: إيجاد البيانات، وا 
الحؿ في تنمية وعي إيجابي بالقضايا المستقبمية لدى عينة عشوائية مف طمبة الصفوؼ الحادي 

 الدراسةتكونت عينة و المنيج التجريبي،  وإلجراء الدراسة استخدـ الباحث، عشر والثاني عشر
بناء  مدارس في والية جورجيا، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ 7في  طالبًا وطالبة (110)مف 

أدوات الدراسة والمتمثمة في البرنامج التدريبي واستبانة الوعي بقضايا المستقبؿ، وتـ التحقؽ مف 
ىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة وجود فروؽ ت األدوات بالطرؽ المناسبة، ومف أصدؽ وثبا

ؿ لصالح ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الطمبة في استبانة الوعي بقضايا المستقب
 المجموعة التجريبية.
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 (Hartje  2008)ىارتج دراسة 
دراسة إلى تطوير وتقييـ فاعمية حقيبة تعميمية في الوسائؿ التعميمية المتعددة في تشجيع ال تىدف

المنيج  وإلجراء الدراسة استخدـ الباحث، الطمبة عمى استخداـ ميارات التخيؿ المستقبمي
طالبًا وطالبة مف مدارس والية ويسكونسف وتـ  (312)مف  ةالدراستكونت عينة و التجريبي، 

تقسيميـ إلى مجموعتيف ضابطة وتجريبية، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ بناء أدوات الدراسة 
والمتمثمة في مقياس التخيؿ المستقبمي في التطبيؽ القبمي والبعدي، المبلحظة، المقابمة مع 

ىـ النتائج التي دوات بالطرؽ المناسبة، ومف أت األالمجموعات، وتـ التحقؽ مف صدؽ وثبا
توصمت إلييا الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعتيف لصالح المجموعة 
التجريبية في تحسف ميارات التخيؿ المستقبمي، وعدـ وجود فروؽ بيف المجموعتيف مف الذكور 

 واإلناث.
 (Eisenchlas & Trevaskes   2005) ايزنكالس وتريفازكسدراسة 
ني عمى االستراتيجيات المعرفية لمتعمـ في استقصاء فاعمية برنامج تدريبي مبدراسة إلى ال تىدف

 وإلجراء الدراسة استخدـ الباحث، تنمية ميارات التفكير التنبؤي لدى طمبة جامعة وسكنسف
 ةدراسية األربعطالبًا مف مختمؼ المراحؿ ال (90)مف  الدراسةتكونت عينة و المنيج التجريبي، 

عمى اربع مجموعات، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ بناء  ـمف جامعة وسكنسف حيث تـ تقسيمي
أدوات الدراسة والمتمثمة في مقياس ميارات التفكير التنبؤي، وتـ التحقؽ مف صدؽ وثبات 

اللة ىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة وجود فروؽ ذات داألدوات بالطرؽ المناسبة، ومف أ
إحصائية بيف أفراد المجموعتيف الضابطة والتجريبية عمى القياس البعدي لصالح المجموعة 
 فالتجريبية، وبينت النتائج عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا في أداء المجموعتيف التجريبيتي

 باختبلؼ المتغيرات الثانوية )التخصص والعمر والمعدؿ الدراسي والمستوى الدراسي(.

 ى الدراسات المتعمقة بالتفكير المستقبمي ومياراتوالتعقيب عم
 ىدف الدراسات:

رات التفكير المستقبمي أو تنمية تفقت جميع الدراسات السابقة عمى تنمية ميامما سبؽ إ يتضح
حد مياراتو كأحد أىداؼ الدراسة باختبلؼ المرحمة الدراسية واختبلؼ المادة الدراسية، فمثبل أ
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ـ(، ودراسة سميث 2011ودراسة متولي ) ـ(،2013حمد )دراسة أـ(، و 2015دراسة زنقور )
ـ( تنمية ميارات التفكير المستقبمي لطمبة المرحمة اإلعدادية، 2008ـ(، ودراسة ىارتج )2008)

ـ( تنمية ميارات التفكير 2010ـ(، ودراسة أبو صفية )2016بينما ىدفت دراسة عبد المجيد )
ـ( تنمية ميارات 2014ة، بينما ىدفت دراسة الشافعي )المستقبمي لدى طمبة المرحمة الثانوي
 التفكير المستقبمي لطمبة جامعة حمواف.

لكترونية توظؼ استراتيجيات استقصاء فاعمية بيئة تعميمية إ بينما ىدفت الدراسة الحالية إلى
 التعمـ النشط في تنمية ميارات التفكير المستقبمي في التكنولوجيا لدى طالبات الصؼ السابع

في ىذا المحور بالمتغير التابع األساسي، حيث اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة 
 ميارات التفكير المستقبمي(.)

 :منيج الدراسات
ـ(، ودراسة 2016غمب الدراسات السابقة استخدمت المنيج التجريبي، مثؿ: دراسة عبد المجيد )أ

ـ(، وىناؾ بعض 2008سة سميث )ـ(، ودرا2013ـ(، ودراسة أحمد )2014الشافعي )
ـ(، ودراسة 2015الدراسات التي استخدمت المنيج شبو التجريبي، مثؿ: دراسة زنقور )

 ـ(.2010ودراسة أبو صفية ) ـ(،2013ـ(، ودراسة متولي )2013الصافوري وعمر )
عبد  استخدمت الباحثة المنيج التجريبي وقد اتفقت عميو الباحثة مع دراسة أما الدراسة الحالية

ـ(، واستخدمت الباحثة 2013ـ(، ودراسة أحمد )2014ـ(، ودراسة الشافعي )2016المجيد )
أيضًا المنيج الوصفي التحميمي والمنيج الكيفي، وىذا ما اتفقت عميو الباحثة مع اغمب الدراسات 

 السابقة في ىذا المحور. 
 أدوات الدراسات:

االختبار كأداة قياس لمدراسة، مثؿ: دراسة معظـ الدراسات السابقة في ىذا المحور استخدمت 
ودراسة متولي  ـ(،2013ـ(، ودراسة احمد )2015ـ(، ودراسة زنقور )2016عبد المجيد )

 ـ(.2008ـ(، ودراسة ىارتج )2008ـ(، ودراسة سميث )2011)
ايزالنكبلس دراسة أما  ،االستبانة كأداة قياس لمدراسة (ـ2008) سميثدراسة  بينما استخدمت

 استخدمت مقياس ميارات التفكير التنبؤي كأداة قياس لمدراسة. (ـ2005)فازكس وتري
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أعدت الباحثة اختبارًا، واستبانة، ومقابمة شخصية لقياس ميارات التفكير  أما الدراسة الحالية
 المستقبمي كأدوات قياس الدراسة.

 عينة الدراسات:
سة مف طبلب المدارس أو الجامعات غمب الدراسات السابقة وذلؾ باختيار عينة الدرااتفقت أ

حمد ـ(، ودراسة أ2015باختبلؼ مكاف العينة والمرحمة الدراسية والجنس، فمثبًل: دراسة زنقور )
ـ( مف 2008ـ(، ودراسة ىارتج )2008ـ(، ودراسة سميث )2011ودراسة متولي ) ـ(،2013)

ـ( مف 2010أبو صفية ) ـ(، ودراسة2016طمبة المرحمة اإلعدادية، بينما دراسة عبد المجيد )
 ـ( مف طمبة جامعة حمواف.2014طمبة المرحمة الثانوية، بينما دراسة الشافعي )

مع الدراسات السابقة في اختيار العينة مف طبلب المدارس، حيث  ولقد اتفقت الدراسة الحالية
 تكونت عينة الدراسة مف طالبات الصؼ السابع األساسي.

 نتائج الدراسات:
لدراسات السابقة فاعمية االستراتيجية المستخدمة في تنمية ميارات التفكير أثبتت معظـ ا

 المستقبمي.
 أوجو الستفادة من الدراسات السابقة

 ميارات التفكير المستقبمي.تحديد مفيـو  .1
جراءات البحث المناسبة. .2  اختيار منيجية وا 
انة، مقابمة شخصية اختيار أدوات الدراسة المناسبة والمتمثمة في: اختبار تحصيمي، استب .3

 يا بطريقة صحيحة.ميارات التفكير المستقبمي، وبنائ لقياس
 تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة. .4

 تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بما يمي:
مف الدراسات األولى  –عمى حد عمـ الباحثة  –تتميز ىذه الدارسة عف الدراسات السابقة بأنيا 

لكترونية توظؼ التي تدرس فاعمية بيئة تعميمية إ نولوجيا في المرحمة اإلعداديةفي مادة التك
استراتيجيات التعمـ النشط في تنمية ميارات التفكير المستقبمي، كما أف الباحثة لـ تجد دراسات 
تربط ما بيف فاعمية بيئات التعمـ اإللكترونية واستراتيجيات التعمـ النشط وميارات التفكير 

 مي.المستقب
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 الفصل الرابع

 واإلجراءات الطريقة
يتناوؿ الفصؿ الرابع منيج الدراسة، وأىـ اإلجراءات الميدانية التي قامت بيا الباحثة: عينة 
الدراسة، وأدوات الدراسة، وخطوات تطبيؽ الدراسة، إضافة إلى أىـ المعالجات اإلحصائية 

 ة في الدراسة.المستخدم

 أوًل: منيج الدراسة.
نظرًا لطبيعة الدراسة الحالية، والتي تتطمب دمج المنيج الكمي الباحثة المناىج التالية استخدمت 

 :تطبيؽ الدراسة، فمقد قامت الباحثة بإتباع المناىج البحثية التاليةفي والمنيج النوعي 
 المنيج الوصفي: -

حدث أو قضية موجودة حاليًا يمكف الحصوؿ منيا عمى  وىو المنيج الذي يدرس أي ظاىرة أو
نتائج معمومات لتجيب عف أسئمة الدراسة دوف تدخؿ الباحث فييا، وذلؾ لوصؼ وتفسير 

لتحميؿ محتوى  (، وقد استخدمتو الباحثة في ىذه الدراسة197، صـ2010الدراسة. )أبو عبلـ، 
يا لمصؼ السابع األساسي، وذلؾ الستخراج الوحدة الرابعة "الثورة الخضراء" في كتاب التكنولوج

 قائمة بميارات التفكير المستقبمي الواردة في دروس الوحدة.
 :المنيج التجريبي -

 (83ـ، ص2003وعرفو األغا واألستاذ )وذلؾ لمناسبتو لطبيعة الدراسة وطريقة اختيار العينة، 
أحد العوامؿ أو أكثر،  نو المنيج الذي يسمح بدراسة ظاىرة حالية مع إدخاؿ تغييرات فيبأ

القبمي والبعدي لمجموعتيف مستقمتيف، ولقد استخدمت الباحثة التصميـ  ورصد نتائج ىذا التغير،
" بيئة تعميمية إلكترونية توظؼ استراتيجيات التعمـ النشطثـ قامت بإخضاع المتغير المستقؿ "

 ."المستقبميميارات التفكير لمتجربة وقياس أثره عمى المتغيرات التابعة وىي "
 المنيج الكيفي: -

 عمميةُ ( بأنو: " 26ـ، ص2007قد عرفو البمداوي )و متو الباحثة لمناسبتو مع الدراسة، استخد
ؼ عف مشكمة تحقيؽ لمفيـ، مستندة عمى التقاليد الُمتمّيزة لمنيج البحث العممي التي تقوـ بالكش

 ية وُيحّمُؿ الكممات، ويضع تقريراً ويقـو الباحث ببناء صورة معقدة وشمول، اجتماعية أو إنسانية
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"، حيث استخدمتو يفّصؿ فيو وجيات نظر المرشديف ثـ يقوـ بإجراء الدراسة في الموقؼ الطبيعي
الباحثة في عمؿ مقابمة شخصية لمطالبات بعد انتياء وحدة الثورة الخضراء لكؿ مف المجموعة 

تقبمية اتجاه القضايا الحياتية التي التجريبية والمجموعة الضابطة، وذلؾ لقياس مياراتيف المس
لطالبات سئمة المطروحة عمى ا، وكاف نوع األدقائؽ 5تواجييف، وكانت مدة المقابمة لكؿ طالبة 

واعتمدت الباحثة في طرح أسئمة المقابمة حسب استجابة الطالبة لمسؤاؿ ، مف النوع السابرشفوية 
المقابمة حصتيف كمدة زمنية واستغرقت ، (5وليس بشكؿ مركب كما ىو موضح في ممحؽ رقـ )

  لكؿ مف المجموعتيف التجريبية والضابطة.

 :ثانيًا: عينة الدراسة
اختارت الباحثة مدرسة )عيمبوف األساسية المشتركة( بطريقة قصدية، وذلؾ لعدة أسباب أىميا 
إبداء إدارة المدرسة تعاونيا مع الباحثة، إضافة إلى توفر بعض األدوات البلزمة لتطبيؽ 

راسة، ومف ثـ تـ اختيار شعبتيف مف أصؿ ثبلث شعب لمصؼ السابع األساسي بالمدرسة، الد
( طالبة، تـ تقسيميف عشوائيًا إلى مجموعتيف األولى تجريبية 70وبمغ عدد طالبات الشعبتيف )

 .بيف الشعب الثبلث القرعة( طالبة، عف طريؽ 35البة، والثانية ضابطة )( ط35)

 التي توظف استراتيجيات التعمم النشط. ثالثا: البيئة التعميمية
 التصميم التعميمي لمبيئة اإللكترونية الالزمة لتنمية ميارات التفكير المستقبمي

عند تصميـ البيئة التعميمية اإللكترونية،  ADDIEالعاـ  نموذج التصميـ التعميمياتبعت الباحثة 
 وكانت مراحؿ النموذج كما يمي:

     Analysis التحميؿ .1
       Designميـ التص .2
    Developmentالتطوير  .3
       Implementation التطبيؽ .4
  Evaluation التقويـ .5
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 مراحل تصميم البيئة التعميمية اللكترونية(: 5.2شكل رقم )
 )المصدر: الباحثة(

 Analysis المرحمة األولى: التحميل
 تضمنت ىذه المرحمة العديد مف الخطوات وىي كما يمي:

حيث قامت الباحثة بتحميؿ خصائص طالبات الصؼ السابع يل خصائص الطالبات: تحم .1
باإلضافة إلى تجانس مستوى  عاـ 12- 14ساسي حيث تتراوح أعمارىـ ما بيف األ

بيف  ،وكذلؾ في مادة التكنولوجيا خاصة في جميع المواد الدراسية التحصيؿ لدييـ
 أنفسيف.المجموعتيف التجريبية والضابطة وبيف الطالبات 

باستخداـ التعمـ في ىذه الخطوة قامت الباحثة بتحديد اليدؼ العاـ مف  تحميل اليدف العام: .2
البيئة التعميمية اإللكترونية والتي توظؼ استراتيجيات التعمـ النشط، وىو تقديـ وحدة الثورة 

 .الخضراء لمصؼ السابع األساسي لمكشؼ عف أثرىا في تنمية ميارات التفكير المستقبمي
والتي قامت الباحثة بتوفيرىا  التعمـتـ تحديد متطمبات بيئة  :التعممتحميل متطمبات بيئة  .3

بمساعدة المدرسة التي تـ تطبيؽ الدراسة فييا، ومنيا: تجييز مختبر الحاسوب، وشبكة 
 س لمطالبات.سماعات رأ ، LCDاإلنترنت، توفير مقاعد دراسية تكفي الطالبات، جياز 

في ىذه الخطوة استخدمت الباحثة أداة تحميؿ المحتوى وذلؾ  تعميمي:تحميل المحتوى ال .4
لتحديد قائمة بميارات التفكير المستقبمي المتضمنة في الوحدة الرابعة )الثورة الخضراء( مف 

 كتاب التكنولوجيا لمصؼ السابع األساسي.
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 Designالمرحمة الثانية: التصميم 
، وتكونت ىذه المرحمة تطوير بيئة التعمـ اإللكترونية تيتـ ىذه المرحمة بوضع سيناريو ومخطط ل

 مف الخطوات التالية:
تحديد أىداؼ الوحدة الرابعة ) الثورة الخضراء( المراد تصميـ بيئة التعمـ اإللكترونية مف  .1

 أجميا.
مف  تحديد ميارات التفكير المستقبمي المراد تنميتيا لدى طالبات الصؼ السابع األساسي .2

 .إعداداىا مف قبؿ الباحثة خبلؿ قائمة تـ
 تحديد استراتيجات التعمـ النشط المراد استخداميا ضمف بيئة التعمـ اإللكترونية. .3
تقرير نوعية األنشطة التي يمكف تنفيذىا خبلؿ البيئة التعميمية اإللكترونية وكذلؾ تحديد  .4

حؿ المشكبلت  -استراتيجيات التعمـ النشط التي سيتـ استخداميا وىي: ) المناقشة والحوار
 خرائط المفاىيـ (. -الدقيقة الواحدة –تعمـ األقراف  –العصؼ الذىني  -التعمـ التعاوني –

 تصميـ التقويـ المناسب لقياس ميارات التفكير المستقبمي مف خبلؿ بيئة التعمـ اإللكترونية. .5
يمية، إعداد األدوات والمعدات واإلمكانات البلزمة لتنفيذ األنشطة مثؿ: العروض التقد .6

مقاطع الفيديو، خرائط مفاىيمية وذىنية، وغيرىا مف الوسائؿ، والتأكد مف صبلحيتيا 
 لضماف االستفادة منيا بشكؿ جيد. ـلبلستخدا

 
    Developmentالمرحمة الثالثة: التطوير 

وىي مرحمة اإلنتاج الفعمي حيث قامت الباحثة بتصميـ بيئة التعمـ اإللكترونية واألنشطة التي 
د عمى استراتيجيات التعمـ النشط وتجييزىا لمتنفيذ، وذلؾ وفؽ دليؿ المعمـ الذي قامت تعتم

الباحثة بتصميمو، حيث يشمؿ دليؿ المعمـ عمى األىداؼ التعميمية المطموبة، وأدوار الطمبة 
 والخطوات التنفيذية في ضوء استراتيجيات التعمـ المستخدمة ضمف موقع الجوجؿ سايت.

ة بتصميـ البيئة التعميمية اإللكترونية التي توظؼ استراتيجيات التعمـ النشط حيث قامت الباحث
 ولخصتيا الباحثة في النقاط التالية:

استخدمت الباحثة لتصميـ البيئة موقع الجوجؿ سايت، والبريد اإللكتروني لمتواصؿ مع  .1
 الطالبات.
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ع االستراتيجيات تـ إعداد وتصميـ البيئة التعميمية باستخداـ موقع الجوجؿ سايت م .2
المستخدمة بحيث تكوف البيئة واضحة وبسيطة قدر اإلمكاف لمتسييؿ عمى الطالبات، 

 ومراعاة التدرج في األنشطة بحيث تناسب قدرات الطالبات واالستراتيجية المستخدمة.
تـ تقسيـ الطالبات عشوائيا إلى مجموعات عمى أجيزة الحاسوب والتعمـ مف خبلؿ البيئة  .3

 اإللكترونية، ويتوقؼ حجـ المجموعة حسب االستراتيجية التعميمية المستخدمة.التعميمية 
أربعة أجزاء عمى  ت ذلؾ، وقسمGoogle siteتصميـ موقع الجوجؿ سايت قامت الباحثة ب .4

 وىي كما يمي:
 

 الجزء األعمى )رأس الصفحة( ويشتمل عمى:
 شريط العنواف، وبو اسـ الوحدة والمرحمة العمرية. -
 لبعض صفحات الموقع وىي: طاتشريط ارتبا -

عداد  صفحة السيرة الذاتية: . أ ويعرض بيا سيرة الباحثة وعنواف الدراسة التي تـ تصميـ وا 
 المقرر مف أجميا.

وتعرض ىذه الصفحة صفحات أخرى مف مواقع أخرى ليا صمة صفحة روابط ذات صمة:  . ب
مع استراتيجيات التعمـ النشط بموضوع الوحدة الرابعة والتي تدعـ البيئة التعميمية اإللكترونية 

 لتحقيؽ اليدؼ مف الدراسة.
وتحتوي عمى أوراؽ العمؿ التي يتـ مناقشتيا مع الطالبات في  صفحة أوراق ومواد تدريبية: . ت

 نياية كؿ حصة دراسية مف حصص الوحدة.
تحتوي عمى صور ومخططات مفاىيمية وجداوؿ وخرائط ذىنية مف إعداد  مكتبة الصور: . ث

 ط المحتوى الدراسي لمطالبات.الباحثة لتبسي
تحتوي ممفات وورد لمواجبات البيتية لكؿ حصة درسية، وتحتوي عمى ممفات  صفحة الواجبات: . ج

 حموؿ ليذه الواجبات لكؿ درس مف دروس الوحدة.
 
 
 



110 
 

 الجزء األيمن، ويشمل عمى:
وحدة تعرض ىذه الصفحة عبارات ترحيبية وتشجيعية لمطالبات لدراسة الالصفحة الترحيبية:  . أ

 بفاعمية، وتحتوي عمى اسـ الدراسة التي تـ تصميـ ىذا الموقع مف أجميا.
ويعرض فييا األىداؼ المتوقع مف الطالبات إنجازىا في نياية دراسة صفحة األىداف العامة:  . ب

 ىذه الوحدة.
وتتضمف مواضيع دروس الوحدة، واألىداؼ السموكية لكؿ درس، وممفات صفحة الدروس:  . ت

عداد الباحثة الوورد، وعروض ا لبوربوينت، وفيديوىات وصور وخرائط مفاىيمية مف تصميـ وا 
حسب استراتيجيات التعمـ النشط المستخدمة لدروس وحدة المقرر، وتعميقات مف الباحثة لمفاىـ 

 وتعريفات خاصة بالوحدة.
وتحتوي ىذه الصفحة عمى االختبار النيائي لموحدة بعد تطبيؽ صفحة الختبار اإللكتروني:  . ث

الدراسة عمى الطالبات باستخداـ البيئة التعميمية اإللكترونية التي توظؼ استراتيجيات التعمـ 
 النشط.

ويحتوي عمى مقاطع الفيديو الخاصة بتجربة الدراسة أثناء التطبيؽ، التي صفحة ممفات الفيديو:  . ج
 قامت بإعدادىا وتصميميا الباحثة.

 نجاح.حكمة تشجيعية عف فضؿ العمـ والصفحة تربوية:  . ح
مفاىيمية لجميع صفحات الموقع لتسيؿ وىي عبارة عف خارطة صفحة خريطة الموقع:  . خ

 .ف صفحات الموقع حسب رغبتيفعمى الطالبات التنقؿ بي
 

 الجزء األوسط: 
ويسمى بجانب المشاركات ويشغؿ حيز كبير مف الموقع، ويستخدـ لسير الدرس خبلؿ الحصة، 

موضع الدرس والخاصة بكؿ صفحة مف: عروض ويتـ عرض جميع المشاركات المتعمقة ب
تقديمية، مقاطع الفيديو، نشاط التييئة، األنشطة التكوينية، والنشاط الختامي، واألنشطة البيتية، 

ضافة إجاباتيا عمى األنشطة داخؿ الحصة.  وبو إمكانية التعميؽ لمسماح بمشاركة الطالبة وا 
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 الجزء األسفل:
 ني مف أجؿ التواصؿ مع الطالبات.اسـ الباحثة والبريد اإللكترو 

 
       Implementation المرحمة الرابعة: التطبيق

 أول: المجموعة التجريبية:
قامت الباحثة بتقسيـ الطالبات إلى مجموعات في غرفة مختبر الحاسوب عمى أجيزة  .1

 الحاسوب حسب االستراتيجية المتبعة داخؿ الحصة، ففي استراتيجية التعمـ التعاوني وحؿ
( طالبة، أما في استراتيجية 5-4المشكبلت والعصؼ الذىني تـ تقسيـ الطالبات مف )

(طالبة، و في استراتيجية 3-2تـ تقسيـ الطالبات مف ) المناقشة والحوار وخرائط المفاىيـ
 تعمـ األقراف وورقة الدقيقة الواحدة تـ تقسيـ الطالبات إلى طالبتيف.

طالبة مت الباحثة بتسمية المجموعات، وتوضيح دور كؿ في كؿ استراتيجية تـ استخداميا قا .2
 (.مشجعة -مراسمة -ضابطة لموقت –كاتبة  –في المجموعة )قائدة 

بعد توزيع الطالبات عمى المجموعات حسب االستراتيجيات قامت الباحثة بتدريس الطالبات  .3
والذي جؿ الدراسة الحالية، جؿ سايت والذي صممتو الباحثة مف أمف خبلؿ موقع الجو 

أوضحت الباحثة طريقة تصميمو سابقا، حيث يحتوي الموقع عمى جميع دروس الوحدة 
المراد تدريسيا، موضحة جميع االستراتيجيات المستخدمة داخؿ الموقع، ويشمؿ الموقع 

صممتيا دروس توضيحية وعروض تقديمية ومقاطع فيديو وصور وجميع الوسائط التي 
 ه الدراسة.جؿ ىذالباحثة والتي أعدتيا مف أ

 
  ثانيًا: المجموعة الضابطة:

واإللقاء قامت الباحثة بتدريس المجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة مف خبلؿ طريقة المحاضرة 
 والعرض مع الطالبات.
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 Evaluation المرحمة الخامسة: التقويم
 في ىذه المرحمة قامت الباحثة بإعداد أدوات التقويـ األتية:

التفكير المستقبمي المراد تنميتيا لدى طالبات الصؼ السابع األساسي اختبار ميارات  .1
 في الوحدة الرابعة )الثورة الخضراء(.

استبانة لقياس ميارات التفكير المستقبمي المراد تنميتيا لدى طالبات الصؼ السابع  .2
 األساسي في الوحدة الرابعة )الثورة الخضراء(.

لمستقبمي المراد تنميتيا لدى طالبات الصؼ ميارات التفكير ا مقابمة شخصية لقياس .3
 السابع األساسي في الوحدة الرابعة )الثورة الخضراء(.

 

 :: أدوات الدراسةرابعاً 
اطمعت الباحثة عمى عددًا مف الدراسات السابقة، وبعض البحوث ذات العبلقة، كما قامت 

ًء وطرؽ التدريس، وبنابمشورة ذوي االختصاص بمجاؿ تكنولوجيا التعميـ، ومختصيف بالمناىج 
جراءات  عمى ذلؾ جرى تصميـ وتنفيذ خمس أدوات، وفيما يمي بياف ألدوات الدراسة وا 

 -تصميميا:
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 ر المستقبمي لطالبات الصف السابع:(: قائمة ميارات التفكي1)
 قائمة ميارات التفكير المستقبمي: تصميم –أ 

البحوث ذات العبلقة، وتمت مشورة ذوي  اطمعت الباحثة عمى األدبيات السابقة، وبعض
االختصاص، ودراسة واعية لمقررات التكنولوجيا لمصؼ السابع، وما يسبقو، وما بعده، وفي 
ضوء ذلؾ تـ تحديد قائمة بميارات التفكير المستقبمي وجب توافرىا بالكتاب المدرسي، وتنميتيا 

( ميارات 4ة عبارة عف )ولييا األلدى طالبات الصؼ السابع. وكانت قائمة الميارات في صورت
 ( ميارة فرعية.18مف )رئيسة تتض

 :اليدف من قائمة ميارات التفكير المستقبمي –ب 
تيدؼ قائمة ميارات التفكير المستقبمي التي أعدتيا الباحثة إلى تحديد درجة توافر ميارات 

يؿ محتوى في ضوء ف الباحثة صممت بطاقة تحممستقبمي في الكتاب المدرسي، حيث أالتفكير ال
قائمة ميارات التفكير المستقبمي، كذلؾ ىدفت القائمة إلى تحديد الميارات الواجب عمى الباحث 

 أخذىا بعيف االعتبار عند تطبيؽ التجربة.
 قائمة ميارات التفكير المستقبمي: مصادر إعداد –ج 

المستقبمي، ومف اعتمدت الباحثة عمى مصادر متعددة مف أجؿ تصميـ قائمة ميارات التفكير 
ـ(، ودراسة 6022ـ(، دراسة متولي )6022دراسة ىاني )مثؿ  أىميا األدبيات والدراسات السابقة

ـ( ودراسة ندا 6020ـ(، ودراسة أبو صفية )6002ـ(، ودراسة إبراىيـ )6022جاد اهلل )
عت ، ومشورة ذوي االختصاص بمجاالت التكنولوجيا وتكنولوجيا التعميـ، كذلؾ اطمـ(، 6026)

عمى بعض األدبيات المتعمقة بخصائص طالبات الصؼ السابع النمائية، واطمعت عمى مجموعة 
مف األىداؼ المتعمقة بتدريس مبحث التكنولوجيا لمصؼ السابع، وجرى االطبلع عمى كتب 

 التكنولوجيا المقررة عمى طالبات الصؼ السابع، وما قبميا وبعدىا.
 ر المستقبمي:قائمة ميارات التفكي صدق وثبات –د 

عرضت الباحثة قائمة ميارات التفكير المستقبمي عمى مجموعة مف المختصيف بيدؼ كسب 
 (.1الصدؽ الظاىري، وتـ تعديميا وفقًا آلراء أعضاء لجنة التحكيـ، أنظر ممحؽ رقـ )

( ميارات 4وجدير بالذكر أف الصورة النيائية لقائمة ميارات التفكير المستقبمي تكونت مف )
 (.2. أنظر ممحؽ رقـ )رئيسة



114 
 

 (: بطاقة تحميل المحتوى:2) 
جرى تصميـ بطاقة لتحميؿ محتوى الوحدة الرابعة "الثورة الخضراء" المقررة عمى طالبات الصؼ 

 السابع األساسي في ضوء ميارات التفكير المستقبمي.
 تحميل المحتوى:اليدف من  -أ 

" إلى تحديد ميارات التفكير المستقبمي التي تيدؼ عممية تحميؿ الوحدة الرابعة "الثورة الخضراء
 الباحثةتتضمنيا، وذلؾ بيدؼ تضمينيا في اختبار ميارات التفكير المستقبمي، وكذلؾ لمساعدة 

 عمى تصميـ البيئة التعميمية اإللكترونية التي توظؼ استراتيجيات التعمـ النشط.
 عينة التحميل: -ب 

دات التي تخضع لعممية التحميؿ، كتابًا، أو مقااًل، أو يقصد بعينة تحميؿ المحتوى: جميع المفر 
غير ذلؾ، وبناًء عمى ذلؾ فإف عينة التحميؿ عبارة عف الوحدة الرابعة مف كتاب التكنولوجيا 

بمدارس محافظات غزة. حيث تتكوف الوحدة مف  يالمقرر عمى طمبة الصؼ السابع األساس
 دروس: ةثبلث

 لثورة الخضراء.الدرس األوؿ: التكنولوجيا محرؾ ا -
 ات كمنتج تكنولوجي لحماية النباتات.الدرس الثاني: المبيد -
 الدرس الثالث: الماء نبض األرض وعماد الزراعة. -

 وحدة التحميل: -ج 
ويقصد بوحدة التحميؿ: أصغر جزء في المحتوى، ويختاره الباحث ليخضعو لمعد والقياس، 

حميؿ، وقد تكوف وحدة التحميؿ كممة، أو ويعتبر تكراره ذو داللة محددة في رسـ نتائج الت
، أو مفردات، أو مقاييس، وقد تكوف وحدة التحميؿ فقرة، وعمى مستوى الدراسة  موضوع، أو رسـو
الحالية تـ اعتماد الفقرة كوحدة أساسية لمتحميؿ، حيث يمكف التعبير عف ميارات التفكير 

 في الكممة.المستقبمي عبر الفقرة، ويصعب التعبير عنيا أو تضمينيا 
 فئة تحميل المحتوى: -د 

يرى العديد مف التربوييف بأف فئة التحميؿ قد تكوف الكممة ذاتيا، أو موضوعًا ما، أو قيـ، أو 
كفئة  ميارات التفكير المستقبميميارات، أو مفاىيـ، أو حقائؽ، أو غير ذلؾ، وحددت الباحثة 

 لتحميؿ محتوى الوحدة الدراسية.
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 لمحتوى:إجراءات تحميل ا -ه 
تـ االطبلع عمى مجموعة مف األدبيات التربوية، والدراسات السابقة ذات العبلقة، وقامت 

 :الثورة الخضراءبالخطوات التالية في عممية تحميؿ محتوى وحدة  الباحثة
 تحديد عينة، وفئة، ووحدة تحميؿ المحتوى. -
ي ذلؾ التدريبات، تمت عممية التحميؿ عمى جميع العناصر التي تتضمنيا الوحدة، بما ف -

 واألنشطة، وأساليب التقويـ.
تـ االعتماد عمى بطاقة لتحميؿ محتوى، قامت بتصميميا الباحثة وفقًا ألغراض الدراسة  -

 الحالية.
طبؽ التحميؿ عمى الوحدة الرابعة مف كتاب التكنولوجيا )الثورة الخضراء( المقرر عمى  -

ج في استمارة معدة خصيصًا لعممية ، وقامت برصد النتائيطالبات الصؼ السابع األساس
 تحميؿ المحتوى.

 التأكد مف صدؽ وثبات عممية تحميؿ المحتوى. -
 صدق أداة تحميل المحتوى: -و 

يقصد بصدؽ أداة تحميؿ المحتوى بأف تقيس األداة ما وضعت ألجؿ قياسو، بمعنى آخر أف 
لوحدة الرابعة، ولمتأكد مف تكوف األداة قادرة عمى قياس تكرار ميارات التفكير المستقبمي في ا

بعرض األداة عمى مجموعة مف المختصيف بالمناىج  الباحثةصدؽ أداة تحميؿ المحتوى قامت 
وطرؽ التدريس ومختصيف بمجاؿ تكنولوجيا التعميـ، وقامت بتعديميا وفقًا لتوصيات لجنة 

 التحكيـ، ومقترحاتيـ.
 تحميل المحتوى: أداةبات ث -ز 

ر في النتائج وعدـ تغيرىا بشكؿ جوىري لو أعيد تحميميا عدة مرات، ويقاس الثبات يعني االستقرا
طريقة الثبات عبر األفراد، حيث قامت  الباحثةثبات بطاقة تحميؿ المحتوى بعدة طرؽ استخدمت 

بإجراء التحميؿ لنفس الوحدة،  المعممات ىحدتوى وحدة الثورة الخضراء، وقامت إبتحميؿ مح
 تي لقياس ثبات أداة تحميؿ المحتوى.واسُتخدمت معادلة ىولس
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 حيث أف:
(C12.عدد الفئات التي اتفؽ عمييا في مرتي التحميؿ :) 
(C1 + C2.مجموع عدد الفئات التي حممت في المرتيف :) 

 الثبات عبر األفراد:

 ( ثبات تحميل المحتوى عبر األفراد5. 2جدول )
 معامل الثبات نقاط التفاق التحميل الثاني التحميل األول الدرس
 93.30 14 14 16 األول

 88.37 19 20 23 الثاني

 88.89 8 10 8 الثالث

 90.11 41 44 47 الوحدة

( 41( يتضح بأف نقاط االتفاؽ بيف التحميؿ األوؿ والتحميؿ الثاني كانت )4. 1مف الجدوؿ )
 .%(، وىي نسبة مرتفعة نسبياً 90.11تكرارًا، وعميو فإف معامؿ الثبات يساوي )

 نتائج عممية التحميل: -ل 
تـ االطبلع عمى وحدة الثورة الخضراء؛ ومف ثـ ُطبقت بطاقة تحميؿ المحتوى، فأسفرت النتائج 

 -( تكرارًا، والجدوؿ التالي يوضح تكرار الميارات:40( ميارات رئيسة، وتكررت )4عف وجود )

 " في ضوء ميارات التفكير المستقبمي( نتائج تحميل محتوى الوحدة الرابعة "الثورة الخضراء5. 3جدول )
 النسبة المئوية التكرارات الميارة

 %09.91 8 ميارة التوقع

 %79.11 12 ميارة التنبؤ

 %10.21 13 ميارة حل المشكالت

 %09.91 8 ميارة التصور

 %100 41 ميارات التفكير المستقبمي

رة حؿ المشكبلت بنسبة بمغت ( أف أكثر الميارات تكرارًا كانت ميا4. 2يتضح مف الجدوؿ )
%(، ثـ ميارة التوقع والتصور بنفس النسبة 29.30%(، ثـ ميارة التنبؤ بنسبة )31.70)
%(. وبناًء عمى ىذه النتائج قامت الباحثة بتحديد جدوؿ مواصفات لتصميـ االختبار 19.50)

 في ميارات التفكير المستقبمي.
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 اختبار ميارات التفكير المستقبمي:(: 3)
 اختبار ميارات التفكير المستقبمي:تصميم  –أ 

قامت الباحثة بعدة خطوات في تصميـ اختبار ميارات التفكير المستقبمي، وأىميا تحديد قائمة 
ميارات التفكير المستقبمي الواجب تضمنيا بكتاب التكنولوجيا المقرر عمى طالبات الصؼ 

الوقوؼ عمى مدى تضمنيا ليذه السابع، وتحميؿ محتوى وحدة "الثورة الخضراء" مف أجؿ 
الميارات، وجرى أيضًا إعداد جدوؿ مواصفات في ضوء نتائج تحميؿ المحتوى، والجدوؿ التالي 

 -يوضح ذلؾ:

 ( مواصفات اختبار ميارات التفكير المستقبمي5. 4جدول )
 عدد األسئمة النسبة المئوية التكرارات الميارات

 4 %09.91 8 ميارة التوقع

 6 %79.11 12 ؤميارة التنب

 6 %10.21 13 ميارة حل المشكالت

 4 %09.91 8 ميارة التصور

 20 100.0 41 ميارات التفكير المستقبمي

( سؤاؿ مفتوح، وكؿ 20وبناًء عمى الجدوؿ السابؽ قامت الباحثة بإعداد اختبار يتكوف مف )
 احدة ميارات التفكير المستقبمي.سؤاؿ يعبر عف ميارة و 

 ميارات التفكير المستقبمي: اختبارصدق  –ب 
رصدت الباحثة درجات طالبات العينة االستطبلعية في اختبار ميارات التفكير المستقبمي، 
وقامت بالتأكد مف صدؽ االختبار؛ حيث يعبر الصدؽ عف قدرة االختبار في قياس ما وضع 

 -ألجؿ قياسو، وذلؾ مف خبلؿ اإلجراءات والطرؽ اآلتي:
 -الظاىري":صدق المحكمين "الصدق 

عرضت الباحثة اختبار ميارات التفكير المستقبمي عمى مجموعة مف المختصيف بيدؼ كسب 
الصدؽ الظاىري لبلختبار، والتأكد مف سبلمتو المغوية، وقدرتو عمى قياس ما وضع ألجؿ 

 قياسو، وتـ تقنيف االختبار وتعديؿ فقراتو بناًء عمى آراء لجنة التحكيـ.
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 -:ي لفقرات اختبار ميارات التفكير المستقبميصدق التساق الداخم
يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي قدرة الفقرات عمى قياس ما وضعت ألجؿ قياسو، ويتـ ىذا األمر 
مف خبلؿ حساب معامبلت االرتباط بيف فقرات االختبار والدرجة الكمية لمميارة الرئيسة التي 

ط بيف الميارات الرئيسة والدرجة الكمية تنتمي إلييا الفقرة، كذلؾ حساب معامبلت االرتبا
 النحو اآلتي: لبلختبار، وكانت النتائج عمى

 يوضح نتائج صدق التساق الداخمي لفقرات اختبار ميارات التفكير المستقبمي (5. 5جدول )
 مستوى الدللة معامل الرتباط م. مستوى الدللة معامل الرتباط م.
 (0.01دالة عند ) 0.447** 11 (0.01دالة عند ) 0.527** 1
 (0.01دالة عند ) 0.434** 12 (0.01دالة عند ) 0.632** 2
 (0.01دالة عند ) 0.534** 13 (0.01دالة عند ) 0.614** 3
 (0.01دالة عند ) 0.725** 14 (0.01دالة عند ) 0.545** 4
 (0.01دالة عند ) 0.494** 15 (0.01دالة عند ) 0.648** 5
 (0.01دالة عند ) 0.473** 16 (0.01ند )دالة ع 0.653** 6
 (0.01دالة عند ) 0.588** 17 (0.01دالة عند ) 0.603** 7
 (0.01دالة عند ) 0.589** 18 (0.01دالة عند ) 0.484** 8
 (0.01دالة عند ) 0.666** 19 (0.01دالة عند ) 0.622** 9
 (0.01دالة عند ) 0.844** 20 (0.01دالة عند ) 0.477** 10

 0.420( = 0.01( وعند مستوى داللة )36*ر الجدولية عند درجة حرية )*
 0.336( = 0.05( وعند مستوى داللة )36*ر الجدولية عند درجة حرية )

( يوضح أف جميع قيـ االرتباط أعمى مف معامؿ االرتباط عند درجات حرية 4. 4الجدوؿ رقـ )
(، 0.01ة إحصائيًا عند مستوى داللة )(، وىذا يدلؿ عمى أف جميع معامبلت االرتباط دال38)

وعميو فإف االختبار وفقراتو تتمتع بصدؽ اتساؽ داخمي مناسب، وأف جميع الفقرات قادرة عمى 
( يوضح معامبلت االرتباط بيف كؿ ميارة 4. 5قياس ما وضعت ألجؿ قياسو. والجدوؿ رقـ )

 مف ميارات التفكير المستقبمي والدرجة الكمية لبلختبار:
 يوضح نتائج صدق التساق الداخمي لميارات اختبار التفكير المستقبمي (5. 6)جدول 
 مستوى الدللة معامل الرتباط الفقرات الميارة

 (0.01دالة عند ) 0.729** 18-17-16-13 ميارة التوقع
 (0.01دالة عند ) 0.489** 15-11-10-9-7-1 ميارة التنبؤ

 (0.01دالة عند ) 0.858** 20-19-8-4-3-2 ميارة حل المشكالت
 (0.01دالة عند ) 0.838** 14-12-6-5 ميارة التصور

 0.420( = 0.01( وعند مستوى داللة )36**ر الجدولية عند درجة حرية )
 0.336( = 0.05( وعند مستوى داللة )36*ر الجدولية عند درجة حرية )
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رتباط عند درجات حرية يوضح أف جميع قيـ االرتباط أعمى مف معامؿ اال (4.5الجدوؿ رقـ )
(، وىذا يدلؿ عمى تناسؽ ميارات االختبار مع االختبار الكمي، 0.01(، ومستوى داللة )28)

 وأف االختبار يتمتع بصدؽ بنائي مناسب.
 ختبار ميارات التفكير المستقبمي:معامالت السيولة ل – ج

المسػتقبمي عػف طريػؽ  جرى حسػاب معامػؿ السػيولة لكػؿ فقػرة مػف فقػرات اختبػار ميػارات التفكيػر
حسػػاب المتوسػػط الحسػػابي لئلجابػػة الصػػحيحة، ويػػتـ حسػػاب معػػامبلت السػػيولة لفقػػرات االختبػػار 

 ( 0.20( أو تقؿ عف )0.80بيدؼ حذؼ الفقرات التي تزيد سيولتيا عف )
 .(170ـ، ص 2008)أبو دقة، 

 وتـ حساب معامبلت السيولة باستخداـ المعادلة التالية:
ردةالمف إجابة صحيحة عدد الطمبة الذيف أجابوا عف 

عدد الطمبة الكمي
 معامؿ السيولة  

 ختبار ميارات التفكير المستقبمي:معامالت التمييز ل – د
اليدؼ األساسي مف حساب معامؿ التمييز لفقرات أي اختبار ىو التعرؼ عمى الفقرات الضعيفة 

التمييز بيف الطمبة الذيف اكتسبوا والفقرات القوية، وىو يستخدـ لمحكـ عمى قدرة االختبار في 
، دوف غيرىـ، ويتـ احتساب معامبلت التمييز بيدؼ حذؼ الضعيؼ منيا،  الميارة أو المفيـو

( أف الفقرات الضعيفة ىي التي يكوف معامؿ تمييزىا أقؿ مف 172ـ، ص 2008وترى أبو دقة )
ات اختبار مفاىيـ التربية باحتساب معامبلت التمييز لكؿ فقرة مف فقر  الباحثة(، وقامت 0.20)

 اإلسبلمية، ولمدرجة الكمية بناء عمى الخطوات التالية:
 ترتيب درجات الطالبات مف األعمى إلى األدنى. -1
ـ الدرجات إلى مجموعتيف : ) -2 %( تمثؿ الدرجات الدنيا. أي 27%( تمثؿ الدرجات العميا، )27تقسي

 ( طالبة.36نة االستطبلعية )طالبات(، حيث أف إجمالي عدد أفراد العي 10ما يعادؿ )
 تحديد عدد الطمبة الذيف أجابوا إجابة صحيحة في كؿ مجموعة عف كؿ مفردة عمى حدة. -3
 تطبيؽ المعادلة التالية: -4

 عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا   –عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العميا : معامل التمييز يساوي

 عدد أفراد إحدى المجموعتين                                    
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(، يوضح معامبلت السيولة، ومعامبلت التمييز لكؿ فقرة مف فقرات اختبار 4. 6والجدوؿ رقـ )
 قبمي، والدرجة الكمية لفقراتو:ميارات التفكير المست

يوضح معامالت السيولة والتميز لكل فقرة من فقرات اختبار ميارات التفكير المستقبمي  (5. 7جدول )
 والدرجة الكمية لفقراتو

 معامل التمييز معامل السيولة م. معامل التمييز معامل السيولة م.
1 0.65 0.56 11 0.40 0.42 

2 0.40 0.39 12 0.48 0.40 

3 0.50 0.65 13 0.53 0.43 

4 0.53 0.68 14 0.53 0.36 

5 0.58 0.62 15 0.53 0.48 

6 0.45 0.69 16 0.43 0.42 

7 0.53 0.42 17 0.65 0.54 

8 0.35 0.62 18 0.45 0.34 

9 0.45 0.48 19 0.45 0.51 

10 0.45 0.42 20 0.60 0.60 

 0.502 تمييزمتوسط معامبلت ال 0.497 متوسط معامبلت السيولة

( أف معامبلت السيولة لكافة فقرات االختبار كانت محصورة ما 4. 6يتضح مف الجدوؿ رقـ )
(، وىي معدالت 0.497(، وكاف متوسط معامبلت السيولة يساوي )0.60و 0.35بيف )

 0.34مناسبة، ويتضح مف الجدوؿ أيضًا أف معامبلت التمييز كانت محصورة ما بيف )
 (، وىي معدالت مناسبة.0.502ط معامبلت التمييز )(، وبمغ متوس0.69و

 حساب زمن الختبار: -ه 

بحساب زمف اختبػار ميػارات التفكيػر المسػتقبمي مػف خػبلؿ التعػرؼ عمػى زمػف أوؿ  الباحثةقامت 
 طالبات، وزمف آخر خمس طالبات، حسب المعادلة التالية: 5

زمف أوؿ خمس طمبة زمف آخر خمس طمبةزمف االختبار = 
  

 

 ( دقيقة، بناء عمى المعادلة السابقة.40وكاف زمف االختبار يقارب مف حصة دراسية واحدة )
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 اختبار ميارات التفكير المستقبمي:ثبات  -و 
يقصد بالثبات استقرار النتائج، وعدـ تغيرىا لو أعيد تطبيؽ االختبار عدة مرات؛ وجرى التحقؽ 

 -مف ثبات االختبار مف خبلؿ الطرؽ اآلتية:
 -(:Spilt Half Method) طريقة التجزئة النصفية

تقوـ ىذه الطريقة عمى أساس إيجاد معامؿ ارتباط بيرسوف بيف معدؿ الفقرات فردية الرتب 
ومعدؿ الفقرات زوجية الرتب مف االختبار، ومف ثـ تصحيح معامؿ االرتباط باستخداـ معادلة 

 (، وذلؾ باستخداـ المعادلة:Spearman- Brown Coefficientسبيرماف براوف لمتصحيح )

(
1

2

R

R )( حيثR ،481ـ، ص 2010( ىو معامؿ االرتباط     )أبو عبلـ) 
 لمدرجة الكمية لختبار ميارات التفكير المستقبميمعامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية  (5. 8جدول )

 تصحيح الرتباط معامل الرتباط عدد الفقرات الختبار
 287.6 28580** 02 الدرجة الكمية

( يتضػػػح أف معامػػػؿ االرتبػػػاط كانػػػت دااًل إحصػػػائيًا، بػػػيف الفقػػػرات فرديػػػة 4. 7مػػػف الجػػػدوؿ رقػػػـ )
(، وبمػغ معامػؿ 0.768الرتب، والفقرات زوجية الرتب، حيث بمغ معامؿ االرتبػاط لمدرجػة الكميػة )

 (، وىو معدؿ مرتفع نسبيًا.0.736االرتباط المصحح )
 -(:Kuder- Richardson  21) ريتشاردسون –عادلة كودر مطريقة 

تستخدـ معادلة كودر ريتشاردسوف في حالة إيجاد معامؿ ثبات أي اختبار تحصيمي أو غيره، 
وتعتمد ىذه المعادلة عمى درجة تبايف استجابات الطالبات عمى فقرات االختبار ككؿ، وكذلؾ 

ذا كاف عددىا كبيرًا عمى عدد فقراتو، فكمما كاف عدد الفقرات قميبلً   انخفض تجانس االختبار، وا 
( لذا يفضؿ 0، و1ارتفع تجانس االختبار، كذلؾ فإف فقرات االختبار لـ يكف تصحيحيا بطريقة )

 (، والمعادلة ىي:21استخداـ معادلة كودر ريتشاردسوف )

فث  =  
ف  
   [

ـ (ف   ـ)
ع     ـ

    ] 

 .عمى االختبار الطالبات= تبايف درجات  2عحيث  أف  
 .عمى االختبار الطالباتـ   = متوسط درجات            
 .ف   = عدد فقرات االختبار   

 (.02 م، ص0229)المنيزؿ، 
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%(، وىي نسبة مرتفعة نسبيًا، وتشير 86.20عمى المعادلة السابقة فإف معدؿ الثبات بمغ ) وبناءً 
 ارات التفكير المستقبمي.إلى ثبات نتائج اختبار مي

 تصحيح الختبار: -ي 
( ميارات رئيسة لمتفكير المستقبمي، 4( فقرة تعبر عف )20كوف االختبار بصورتو النيائية مف )تي

وكاف االختبار عبارة عف أسئمة مفتوحة، وتتضمف إجابات واضحة، وكؿ سؤاؿ خصص لو 
رجة(، وبالتالي فإف الدرجة الكمية د 3 – 0ثبلث درجات، وتتراوح استجابات الطالبات بيف )

 درجة(. 60درجات =  3× فقرة  20لبلختبار تساوي )
 ستبانة ميارات التفكير المستقبمي:(: ا4)
 رات التفكير المستقبمي:تصميم استبانة ميا –أ 

جرى مراجعة بعض األدبيات التربوية السابقة، وصياغة بعض العبارات الدالة عمى ميارات 
بمي، والتي تمثمت بمجموعة مف المواقؼ واالعتقادات واآلراء تتصؿ بسموؾ التفكير المستق

وتصرفات الطالبات ووجيات نظرىف تجاه القضايا المستقبمية، وكانت االستبانة في صورتيا 
( فقرة موزعة بالتساوي عمى ميارات التفكير المستقبمي. وطبقت الباحثة 20النيائية عبارة عف )
 االستطبلعية بيدؼ الوقوؼ عمى صدؽ فقراتيا وثبات نتائجيا.االستبانة عمى العينة 

 ستبانة ميارات التفكير المستقبمي:صدق ا –ب 
جرى التحقؽ مف صدؽ االستبانة مف خبلؿ عدة طرؽ أىميا صدؽ المحكميف، وصدؽ االتساؽ 

 -الداخمي، وذلؾ عمى النحو اآلتي:
 صدق المحكمين "الصدق الظاىري":

ورتيا األولية عمى مجموعة مف المختصيف وأعضاء ىيئة التدريس ُعرضت االستبانة في ص
عادة صياغتيا حسب آراء لجنة التحكيـ.  بالجامعات الفمسطينية، وتـ تعديؿ فقراتيا وا 

 -صدق التساق الداخمي:
جرى حساب معامبلت االرتباط بيف فقرات االستبانة والدرجة الكمية لمميارة التي تنتمي إلييا، 

ت االرتباط بيف ميارات االستبانة والدرجة الكمية لفقراتيا، وذلؾ عمى النحو وحساب معامبل
 -اآلتي:
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 يوضح نتائج صدق التساق الداخمي لفقرات استبانة ميارات التفكير المستقبمي (5. 9جدول )
 مستوى الدللة معامل الرتباط م. مستوى الدللة معامل الرتباط م.
 (0.01دالة عند ) 0.601** 11 (0.05دالة عند ) 0.393* 1
 (0.05دالة عند ) 0.365* 12 (0.01دالة عند ) 0.562** 2
 (0.01دالة عند ) 0.587** 13 (0.01دالة عند ) 0.468** 3
 (0.01دالة عند ) 0.592** 14 (0.01دالة عند ) 0.788** 4
 (0.01دالة عند ) 0.662** 15 (0.01دالة عند ) 0.633** 5
 (0.05دالة عند ) 0.403* 16 (0.01عند )دالة  0.607** 6
 (0.01دالة عند ) 0.428** 17 (0.01دالة عند ) 0.527** 7
 (0.01دالة عند ) 0.531** 18 (0.05دالة عند ) 0.334* 8
 (0.01دالة عند ) 0.491** 19 (0.01دالة عند ) 0.453** 9
 (0.01دالة عند ) 0.650** 20 (0.01دالة عند ) 0.548** 10

 0.420( = 0.01( وعند مستوى داللة )36ر الجدولية عند درجة حرية )**
 0.336( = 0.05( وعند مستوى داللة )36*ر الجدولية عند درجة حرية )

( يوضح أف جميع قيـ االرتباط أعمى مف معامؿ االرتباط عند درجات حرية 4. 8الجدوؿ رقـ )
(، 0.05إحصائيًا عند مستوى داللة ) (، وىذا يدلؿ عمى أف جميع معامبلت االرتباط دالة38)

وعميو فإف فقرات االستبانة تتمتع بصدؽ اتساؽ داخمي مناسب، وأف جميع الفقرات قادرة عمى 
( يوضح معامبلت االرتباط بيف كؿ ميارة 4. 5قياس ما وضعت ألجؿ قياسو. والجدوؿ رقـ )

 مف ميارات التفكير المستقبمي والدرجة الكمية لبلستبانة:

 يوضح نتائج صدق التساق الداخمي لميارات استبانة التفكير المستقبمي (5. :جدول )
 مستوى الدللة معامل الرتباط الفقرات الميارة

 (0.01دالة عند ) 0.451** 16-12-6-5-3 ميارة التوقع
 (0.01دالة عند ) 0.728** 10-9-8-7-4 ميارة التنبؤ

 (0.01الة عند )د 0.672** 20-19-17-2-1 ميارة حل المشكالت
 (0.01دالة عند ) 0.709** 18-15-14-13-11 ميارة التصور

 0.420( = 0.01( وعند مستوى داللة )36**ر الجدولية عند درجة حرية )
 0.336( = 0.05( وعند مستوى داللة )36*ر الجدولية عند درجة حرية )

رتباط عند درجات حرية يوضح أف جميع قيـ االرتباط أعمى مف معامؿ اال (4. 9الجدوؿ رقـ )
 (، وىذا يدلؿ عمى أف مجاالت االستبانة تتمتع بصدؽ جيد.0.01(، ومستوى داللة )28)
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 مي:ثبات استبانة ميارات التفكير المستقب –ج 
جرى التأكد مف ثبات استبانة ميارات التفكير المستقبمي مف خبلؿ طريقتي التجزئة النصفية، 

 -يمي بياف لمنتائج:ومعامبلت ألفا كرونباخ، وفيما 
 :(Cronbach's Alpha coefficient) الثبات بطريقة معامالت ألفا كرونباخ

تقػػـو ىػػػذه الطريقػػػة عمػػػى أسػػػاس احتسػػػاب معامػػػؿ ألفػػػا كرونبػػػاخ لكػػػؿ ميػػػارة مػػػف ميػػػارات اسػػػتبانة 
 التفكير المستقبمي ولمدرجة الكمية لفقراتيا، والجدوؿ التالي يبيف النتائج:

 معامالت ألفا كرونباخ لكل ميارة من ميارات استبانة التفكير المستقبمي ( يوضح 5. 21جدول )
 ألفا كرونباخ عدد الفقرات الميارة م.
 0.787 5 ميارة التوقع 1

 0.804 5 ميارة التنبؤ 2

 0.812 5 ميارة حؿ المشكبلت 3

 0.774 5 ميارة التصور 4

 0.891 20 الدرجة الكمية

( يتبػيف أف جميػع معػامبلت ألفػا كرونبػاخ كانػت أكبػر مػف 4. 10)مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ رقـ 
(، وكانػػػت قيمػػػة معامػػػؿ ألفػػػا كرونبػػػاخ لجميػػػع فقػػػرات اسػػػتبانة ميػػػارات التفكيػػػر المسػػػػتقبمي 0.6)
 (، وىي معدالت مرتفعة وتؤكد عمى ثبات االستبانة وفقراتيا.0.891)

 (:Split Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية )
إلػػى فقػػرات فرديػػة الرتػػب، فقػػرات زوجيػػة الرتػػب، االسػػتبانة الطريقػػة عمػػى أسػػاس تقسػػيـ  تقػػـو ىػػذه

واحتسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بينيمػػا، ومػػف ثػػـ اسػػتخداـ معادلػػة سػػبيرماف بػػراوف لتصػػحيح المعامػػؿ 
(Spearman- Brown Coefficient :وذلؾ حسب المعادلة )

1

2

R

Rنت النتائج كما في ، وكا

 (:4. 11وؿ رقـ )الجد
يوضح معامل الرتباط بين الفقرات فردية الرتب والفقرات زوجية الرتب لستبانة ميارات  (5. 22جدول )

 التفكير المستقبمي

معامل الرتباط  معامل الرتباط الفقرات البيان
 (.Sigقيمة ) المصحح

الدرجة الكمية لستبانة ميارات التفكير 
 المستقبمي

02 28700 0.8.8 0.00 
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( يتبػػيف أف معامػػؿ االرتبػػاط داؿ إحصػػائيًا، وأف معامػػؿ 4. 15مػػف خػػبلؿ الجػػدوؿ السػػابؽ رقػػـ )
(، وىػػو معامػػؿ مرتفػػع، وكػػاف االرتبػػاط المصػػحح 0.722االرتبػػاط لمدرجػػة الكميػػة لبلسػػتبانة بمػػغ )

فػػع (، وىػػذا يؤكػػد أف اسػػتبانة ميػػارات التفكيػػر المسػػتقبمي تتمتػػع بثبػػات مرت0.838لمدرجػػة الكميػػة )
 ومناسب.

 ستبانة ميارات التفكير المستقبمي:تصحيح ا -د 
( فقرة تتوزع بالتساوي 20ُصممت االستبانة وفؽ تدرج خماسي الترتيب، وتتكوف االستبانة مف )

( فقرات، 5إلى أربعة ميارات لمتفكير المستقبمي، وكانت معظـ فقرات االستبانة إيجابية، عدا )
 -وؿ اآلتي:وتـ إدخاؿ البيانات وفقًا لمجد

 تصحيح استبانة ميارات التفكير المستقبمي (5. 23جدول )
 قمياًل جداً  قميالً  متوسط كثيراً  كثيرًا جداً  الستجابة

 1 0 . 4 5 الفقرات اإليجابية

 5 4 3 2 1 الفقرات السمبية

(، 100=  5× فقرة  20وبناًء عمى التصحيح السابؽ فإف الدرجة الكمية لبلستبانة تساوي )
(، ولكؿ ميارة مف ميارات التفكير المستقبمي فإف 20=  1× فقرة  20أدنى درجة تساوي )و 

 5× فقرات  5(، وأدنى درجة تساوي )25=  5× فقرات  5أعمى درجة تحصؿ عمييا الطالبة )
(، وباقي 20، و15، و10، و6، و1(، وجدير بالذكر أف الفقرات السمبية كانت رقـ )25= 

 .الفقرات كانت إيجابية
 مقابمة ميارات التفكير المستقبمي:(: 5) 
 مقابمة ميارات التفكير المستقبمي:تصميم  –أ 

جرى االطبلع عمى بعض األدبيات التربوية المتعمقة بالتفكير المستقبمي، ومشورة مشرؼ الدراسة 
وبعض المختصيف، وبناًء عمى ذلؾ قامت الباحثة باستخداـ المنيج الكيفي لتصميـ بطاقة 

مة عرضتيا عمى مجموعة مف المختصيف وتـ تعديميا وتقنيف فقراتيا بحيث تحقؽ أىداؼ المقاب
الدراسة؛ وكانت االستبانة مختمفة عف االختبار مف حيث إنيا تتعمؽ بالتفكير المستقبمي في 
الجوانب الحياتية، فيما يتعمؽ االختبار بميارات التفكير المستقبمي المتعمقة بمبحث التكنولوجيا، 
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( فقرة تنقسـ إلى 15ة الثورة الخضراء. وكانت المقابمة في صورتيا النيائية عبارة عف )ووحد
 -أربعة ميارات عمى النحو اآلتي:

 فقرات(. 4ميارة التوقع ) -1
 فقرات(. 4ميارة التنبؤ ) -2
 فقرات(. 4ميارة حؿ المشكبلت ) -3
 فقرات(. 3ميارة التصور ) -4
 ي:مقابمة ميارات التفكير المستقبماليدف من  –ب 

تيدؼ المقابمة بشكؿ رئيس لقياس ميارات التفكير المستقبمي لدى طالبات الصؼ السابع، 
تجاه بعض القضايا الحياتية، والتأكد مف فاعمية بيئة اوتيدؼ أيضًا لقياس مياراتيف المستقبمية 

 تعميمية إلكترونية توظؼ استراتيجيات التعمـ النشط في تنمية ميارات التفكير المستقبمي لدى
 طالبات الصؼ السابع.

 مقابمة ميارات التفكير المستقبمي:صدق وثبات  –ج 
جرى التحقؽ مف صدؽ وثبات المقابمة مف خبلؿ عرضيا عمى مجموعة مف المختصيف 
بمجاالت التربية، والمناىج وطرؽ التدريس، وتكنولوجيا التعميـ، ثـ تـ تعديؿ بعض فقراتيا، 

عادة صياغتيا وتقنينيا.  وا 
 مقابمة ميارات التفكير المستقبمي:ح تصحي –د 

لطالبات حرية إبداء الرأي ت الباحثة اُصممت المقابمة وفؽ تدرج ثبلثي الترتيب، حيث منح
، وذلؾ لدقة القياس، والجدوؿ التالي يوضح تصحيح فقرات وقيدت استجابتيف بثبلث درجات

 -المقابمة:
 ميتصحيح مقابمة ميارات التفكير المستقب (5. 24جدول ) 

 بدرجة قميمة بدرجة متوسط بدرجة كبيرة الستجابة
 1 0 . الفقرات

(، وأدنى 45=  3× فقرة  15وبناًء عمى التصحيح السابؽ فإف الدرجة الكمية لممقابمة تساوي )
(، عممًا بأف جميع الفقرات كانت إيجابية وتتعمؽ بقضايا 15=  1× فقرة  15درجة تساوي )

 بؤ وحؿ مشكمة أو مواجية موقؼ ما.حياتية بحاجة إلى توقع وتن
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 :خامسًا: ضبط المتغيرات
جرى ضبط بعض المتغيرات مف أجؿ عزو أي تغير في تحصيؿ الطالبات واستجاباتيف عمى 
 االختبار واالستبانة والمقابمة لمبيئة التعميمية اإللكترونية التي توظؼ استراتيجيات التعمـ النشط.

مجموعتيف الضابطة والتجريبية، وجرى تدريس وحدة "الثورة حيث قامت الباحثة بتدريس كمتا ال
الخضراء" بنفس العدد مف الحصص الدراسية ونفس المدة )شيرًا واحدًا(، كذلؾ جرى ضبط 
بعض المتغيرات األخرى مثؿ متغير العمر، ومتغير التحصيؿ العاـ، ومتغير التحصيؿ في 

 -مبحث التكنولوجيا، وذلؾ عمى النحو اآلتي:
 بط متغير العمر:(: ض1)

حصمت الباحثة عمى تاريخ ميبلد كافة طالبات المجموعة الضابطة والتجريبية مف سجبلت 
مدرسة عيمبوف األساسية المشتركة، وتـ حساب أعمارىف، ومف ثـ التحقؽ مف الفروؽ بيف 

باستخداـ اختبار  الضابطةمتوسط أعمار المجموعة التجريبية، ومتوسط أعمار المجموعة 
(Independent Samples T test:؛ وفيما يمي توضيح لمنتائج)- 

( اختبار ت لمفروق بين متوسط أعمار طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط أعمار طالبات 5. 25جدول )
 المجموعة الضابطة

المتوسط  العدد المجموعة البيان
 الحسابي

النحراف 
قيمة  (Tقيمة ) المعياري

(Sig.) 

 متغير العمر
 1.61 12.95 35 التجريبية المجموعة

0.824 0.413 
 1.66 12.84 35 المجموعة الضابطة

 (2.66( تساوي )0.01(، مستوى داللة )68* * ت الجدولية عند درجات حرية )
 (2( تساوي )0.05(، مستوى داللة )68* ت الجدولية عند درجات حرية )

(، 0.05مف مستوى الداللة )( أكبر .Sig( أف قيمة االحتماؿ )4. 14يتضح مف الجدوؿ )
وكانت قيمة )ت( المحسوبة أقؿ مف قيمة )ت( الجدولية، وىذا يدلؿ عمى أنو ال توجد فروؽ بيف 
متوسط أعمار طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط أعمار المجموعة الضابطة، وبذلؾ تمكنت 

 الباحثة مف ضبط متغير العمر.
 (: ضبط متغير التحصيل العام:2)

باحثة مف خبلؿ سجبلت مدرسة عيمبوف األساسية المشتركة درجات طالبات المجموعة رصدت ال
التجريبية ودرجات طالبات المجموعة الضابطة خبلؿ الفصؿ األوؿ مف العاـ الدراسي 
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ـ( في المباحث التالية: الرياضيات، والتربية االسبلمية، والمغة االنجميزية، 2016/2017)
عمـو والحياة، والمغة العربية، ومبحث التكنولوجيا، ومف ثـ قامت والدراسات االجتماعية، وال

 Independent Samples Tبجمعيا، والتحقؽ مف الفروؽ بيف المجموعتيف باستخداـ اختبار )

test:؛ وفيما يمي توضيح لمنتائج)- 
توسط ( اختبار ت لمفروق بين متوسط التحصيل العام لطالبات المجموعة التجريبية وم5. 26جدول )

 التحصيل العام لطالبات المجموعة الضابطة

المتوسط  العدد المجموعة البيان
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة  (Tقيمة )
(Sig.) 

 التحصيؿ العاـ
 85.70 487.45 35 المجموعة التجريبية

0.211 0.834 
 90.85 483.01 35 المجموعة الضابطة

 (2.66( تساوي )0.01مستوى داللة ) (،68* * ت الجدولية عند درجات حرية )
 (2( تساوي )0.05(، مستوى داللة )68* ت الجدولية عند درجات حرية )

(، 0.05( أكبر مف مستوى الداللة ).Sig( أف قيمة االحتماؿ )4. 15يتضح مف الجدوؿ )
ف وكانت قيمة )ت( المحسوبة أقؿ مف قيمة )ت( الجدولية، وىذا يدلؿ عمى أنو ال توجد فروؽ بي

متوسط التحصيؿ العاـ لطالبات المجموعة التجريبية ومتوسط التحصيؿ العاـ لطالبات المجموعة 
 الضابطة، وبذلؾ تمكنت الباحثة مف ضبط متغير التحصيؿ في كافة المباحث الدراسية.

 :في مبحث التكنولوجيا(: ضبط متغير التحصيل 2)
المشتركة درجات طالبات المجموعة رصدت الباحثة مف خبلؿ سجبلت مدرسة عيمبوف األساسية 

التجريبية ودرجات طالبات المجموعة الضابطة خبلؿ الفصؿ األوؿ مف العاـ الدراسي 
ـ( في مبحث التكنولوجيا فقط، ومف ثـ قامت بجمعيا، والتحقؽ مف الفروؽ بيف 2016/2017)

 -تائج:لنا(؛ وفيما يمي Independent Samples T testالمجموعتيف باستخداـ اختبار )
( اختبار ت لمفروق بين متوسط تحصيل طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط تحصيل 5. 27جدول )

 طالبات المجموعة الضابطة في مبحث التكنولوجيا

المتوسط  العدد المجموعة البيان
 الحسابي

النحراف 
قيمة  (Tقيمة ) المعياري

(Sig.) 
التحصيؿ في 
 مبحث التكنولوجيا

 12.08 7.8814 35 بيةالمجموعة التجري
0.805 0.424 

 11.22 76.057 35 المجموعة الضابطة

 (2.66( تساوي )0.01(، مستوى داللة )68* * ت الجدولية عند درجات حرية )
 (2( تساوي )0.05(، مستوى داللة )68* ت الجدولية عند درجات حرية )
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(، 0.05مستوى الداللة )( أكبر مف .Sig( أف قيمة االحتماؿ )4. 16يتضح مف الجدوؿ )
وكانت قيمة )ت( المحسوبة أقؿ مف قيمة )ت( الجدولية، وىذا يدلؿ عمى أنو ال توجد فروؽ بيف 
متوسط تحصيؿ طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط تحصيؿ طالبات المجموعة الضابطة في 

 نولوجيا.مبحث التكنولوجيا، وبذلؾ تمكنت الباحثة مف ضبط متغير التحصيؿ في مبحث التك
 :سادسًا: تكافؤ المجموعتين

في التطبيؽ القبمي الختبار جرى التحقؽ مف تكافؤ المجموعتيف مف خبلؿ رصد درجاتيف 
استبانة ميارات التفكير المستقبمي، وتـ التأكد مف وجود فروؽ بيف المجموعتيف مف خبلؿ و 

 -نتائج:(، وفيما يمي بياف لمIndependent Samples T testاستخداـ اختبار )
( اختبار ت لمفروق بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات 5. 28جدول )

 المجموعة الضابطة في اختبار ميارات التفكير المستقبمي القبمي

 العدد المجموعة القبميالتطبيق 
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 (Tقيمة ) المعياري

قيمة 
(Sig.) 

 ميارة التوقع
 3.853 17.74 35 عة التجريبيةالمجمو 

1.402 0.165 
 3.28 16.54 35 المجموعة الضابطة

 ميارة التنبؤ
 2.85 16.94 35 المجموعة التجريبية

1.022 0.311 
 2.999 17.70 35 المجموعة الضابطة

ميارة حؿ 
 المشكبلت

 3.40 17.80 35 المجموعة التجريبية
1.087 0.281 

 3.50 16.91 35 المجموعة الضابطة

 ميارة التصور
 3.15 17.66 35 المجموعة التجريبية

0.214 0.831 
 3.53 17.50 35 المجموعة الضابطة

 التفكير المستقبمي
 9.20 29.00 35 المجموعة التجريبية

0.713 0.478 
 8.91 24.48 35 المجموعة الضابطة

 (2.66( تساوي )0.01(، مستوى داللة )68* * ت الجدولية عند درجات حرية )
 (2( تساوي )0.05(، مستوى داللة )68* ت الجدولية عند درجات حرية )

الجدولية عند درجات  (ت)( أف قيـ )ت( المحسوبة أكبر مف قيمة 4. 17يتضح مف الجدوؿ )
( أقؿ مف قيمة االحتماؿ .Sig(. وكانت قيمة االحتماؿ )0.01(، ومستوى داللة )68حرية )

 ≥ αتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ال أنولؿ عمى (، وىذا يد0.01)
( بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة 0.05

 .القبميميارات التفكير المستقبمي  اختبارالضابطة في 



130 
 

ريبية ومتوسط درجات ( اختبار ت لمفروق بين متوسط درجات طالبات المجموعة التج5. 29جدول )
 المجموعة الضابطة في استبانة ميارات التفكير المستقبمي القبمي

 العدد المجموعة القبميالتطبيق 
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 (Tقيمة ) المعياري

قيمة 
(Sig.) 

 ميارة التوقع
 2.91 5.9 35 المجموعة التجريبية

0.534 0.595 
 4.14 5.43 35 المجموعة الضابطة

 ميارة التنبؤ
 4.50 8.89 35 المجموعة التجريبية

0.793 0.431 
 4.90 8.00 35 المجموعة الضابطة

ميارة حؿ 
 المشكبلت

 4.96 8.70 35 المجموعة التجريبية
1.708 0.092 

 4.84 6.70 35 المجموعة الضابطة

 ميارة التصور
 3.20 5.54 35 المجموعة التجريبية

1.493 0.140 
 3.30 4.40 35 الضابطة المجموعة

 التفكير المستقبمي
 13.11 68.00 35 المجموعة التجريبية

1.318 0.192 
 15.45 60.50 35 المجموعة الضابطة

 (2.66( تساوي )0.01(، مستوى داللة )68* * ت الجدولية عند درجات حرية )
 (2( تساوي )0.05(، مستوى داللة )68* ت الجدولية عند درجات حرية )

الجدولية عند درجات  (ت)يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيـ )ت( المحسوبة أكبر مف قيمة 
( أقؿ مف قيمة االحتماؿ .Sig(. وكانت قيمة االحتماؿ )0.01(، ومستوى داللة )68حرية )

 ≥ αتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ال أنو(، وىذا يدلؿ عمى 0.01)
ات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة ( بيف متوسط درج0.05

 .القبميميارات التفكير المستقبمي  استبانةالضابطة في 

 سابعًا: المعالجات اإلحصائية.
فاعمية بيئة تعميمية إلكترونية توظؼ استراتيجيات التعمـ النشط تيتـ الدراسة الحالية بالكشؼ عف 

، ولتحقيػػؽ أىػػداؼ مسػػتقبمي لػػدى طالبػػات الصػػؼ السػػابع األساسػػيفػػي تنميػػة ميػػارات التفكيػػر ال
الدراسػػػػة تػػػػـ اسػػػػتخداـ برنػػػػامج رزمػػػػة التحميػػػػؿ اإلحصػػػػائي لمعمػػػػوـ االجتماعيػػػػة  المعػػػػروؼ باسػػػػـ 

(Statistical Package for Social Science( وتحديػدًا االصػدار ،)SPSS – IBM 

Version 22.0فػػروض تػػـ اسػػتخداـ مجموعػػة مػػف ( ولئلجابػػة عمػػى التسػػاؤالت، والتحقػػؽ مػػف ال
 األساليب والمعالجات اإلحصائية واالختبارات المناسبة وىي:

 (.Frequencies and Percentageالتكرارات والنسب المئوية ) -
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 .أدوات الدراسة، والتحقؽ مف الثباتمعامبلت االرتباط: لمتحقؽ مف صدؽ  -
لمتعرؼ إلى ثبات نتائج : Kuder-Richardson - 21( 21 ريتشاردسوف – كودرمعادلة ) -

 االختبار.
: لمتعرؼ إلى ثبات نتائج اختبار (Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية ) -

 ميارات التفكير المستقبمي.
: لمكشؼ عف ثبات استبانة Alpha Cronbach's Coefficientمعامؿ )ألفا كرونباخ(  -

 ميارات التفكير المستقبمي.
: لمكشؼ عف مبلئمة االختبار واتفاقو مع طبيعة وخصائص معامؿ السيولة/ الصعوبة -

 الطالبات وقدراتيف.
 معامؿ التمييز. -
لى الفروؽ بيف مجموعتيف إ(: لمتعرؼ Independent Sample T - Test)اختبار  -

 مستقمتيف.
تراتيجيات (: لمتعرؼ إلى حجـ أثر بيئة تعميمية إلكترونية توظؼ اس2معادلة مربع إيتا ) -

 التعمـ النشط.
 معدؿ الكسب لببلؾ لقياس فاعمية البيئة التعميمية اإللكترونية. -
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 الفصل الخامس
 ومناقشتيا نتائج الدراسة

بار تناوؿ الفصؿ الخامس عرضًا لنتائج الدراسة مف خبلؿ اإلجابة عف تساؤالت الدراسة، واخت
الفرضيات، ويتضمف الفصؿ ممخصًا ألىـ النتائج، والتوصيات التي تراىا الباحثة في ضوء ما 

 توصمت إليو الدراسة مف نتائج، واقتراح بعض البحوث المستقبمية.

 أوًل: عرض النتائج وتحميميا:
بات نتائج السؤال األول ومناقشتيا: ما ميارات التفكير المستقبمي الواجب تنميتيا لدى طال

 ؟األساسي الصف السابع
لئلجابة عف السؤاؿ األوؿ قامت الباحثة باالطبلع عمى بعض األدبيات السابقة المتعمقة بميارات 
التفكير المستقبمي، وبعض المصادر والمراجع المتعمقة بخصائص طالبات الصؼ السابع 

توصؿ إلى أف ميارات ، وتـ الفي التربية وتكنولوجيا التعميـ النمائية، ومشورة ذوي االختصاص
التفكير المستقبمي الواجب تنميتيا لدى طالبات الصؼ السابع عبارة عف أربعة ميارات رئيسة، 

 -وفيما يمي توضيح ليذه الميارات ودالالتيا المفظية:
ميارة التوقع: ويقصد بيا قدرة طالبات الصؼ السابع عمى التكيف بنتائج األفعاؿ، وظيور  -1

 ة لمجرى ونتيجة األحداث المقبمة عمى أساس الخبرات الماضية.األشياء، وتشكيؿ الصور 
ميارة التنبؤ: يقصد بيا تقدير مبني عمى استخداـ طالبات الصؼ السابع لمعموماتيف  -2

 السابقة ومشاىداتيف الحالية لبناء الصورة التي ستكوف عمييا الظاىرة في المستقبؿ.
إلجراءات واألساليب التي تقـو بيا ميارة حؿ المشكبلت المستقبمية: يقصد بيا كافة ا -3

طالبات الصؼ السابع لتحميؿ ووضع استراتيجيات تيدؼ إلى حؿ سؤاؿ صعب، أو موقؼ 
 معقد، أو مشكمة تعيؽ التقدـ في جانب مف جوانب الحياة.

ميارة التصور: يقصد بيا العممية التي يتـ مف خبلليا تكويف صور متكاممة لؤلحداث في  -4
ثر بعوامؿ االبتكار والخمؽ والخياؿ العممي في محاولة الستكشاؼ فترة مستقبمية، وتتأ

 وتحميؿ ىذا التصور المستقبمي.
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 αنتائج السؤال الثاني ومناقشتيا: ىل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة )
( بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات 0.05 ≥

 في اختبار ميارات التفكير المستقبمي البعدي؟ المجموعة الضابطة
( لمفروؽ Independent Samples T testلئلجابة عف السؤاؿ الثاني تـ استخداـ اختبار )

 -بيف مجموعتيف مستقمتيف، والجدوؿ التالي يوضح النتائج:
ات المجموعة ( اختبار ت لمفروق بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درج6. 2جدول )

 الضابطة في اختبار ميارات التفكير المستقبمي البعدي

 العدد المجموعة البعديالتطبيق 
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة 
(T) 

قيمة 
(Sig.) مربع إيتا 

 ميارة التوقع
 1.07 11.17 35 المجموعة التجريبية

4.745 0.000 
0.250 

 كبير جداً  3.55 8.200 35 المجموعة الضابطة

 ميارة التنبؤ
 1.62 16.50 35 المجموعة التجريبية

5.402 0.000 
0.300 

 كبير جداً  5.60 11.20 35 المجموعة الضابطة
ميارة حؿ 
 المشكبلت

 2.52 15.90 35 المجموعة التجريبية
6.122 0.000 

0.355 
 كبير جداً  5.20 9.94 35 المجموعة الضابطة

 ميارة التصور
 2.00 10.03 35 ة التجريبيةالمجموع

6.534 0.000 
0.306 

 كبير جداً  3.51 5.77 35 المجموعة الضابطة
التفكير 
 المستقبمي

 5.08 53.571 35 المجموعة التجريبية
6.548 0.000 

0.387 
 كبير جداً  15.9 35.09 35 المجموعة الضابطة

 (2.66( تساوي )0.01(، مستوى داللة )68* * ت الجدولية عند درجات حرية )
 (2( تساوي )0.05(، مستوى داللة )68* ت الجدولية عند درجات حرية )

( أف قيـ )ت( المحسوبة أكبر مف قيمة ت الجدولية عند درجات 5. 1يتضح مف الجدوؿ رقـ )
( أقؿ مف قيمة االحتماؿ .Sig(. وكانت قيمة االحتماؿ )0.01(، ومستوى داللة )68حرية )

( α ≤ 0.05أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ؿ عمى (، وىذا يدل0.01)
بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة 

 في اختبار ميارات التفكير المستقبمي البعدي.
بية، حيث كاف ويتضح مف الجدوؿ أيضًا أف تمؾ الفروؽ كانت لصالح طالبات المجموعة التجري

متوسط درجاتيف أعمى مف متوسط درجات المجموعة الضابطة، ويتضح أف جميع قيـ مربع 
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كافة ميارات التفكير  (؛ وىذا يدلؿ عمى أف حجـ األثر كاف كبيرًا عمى0.16إيتا أكبر مف )
 المستقبمي.

 :وتعزو الباحثة ىذه النتائج إلى
بيئة تعميمية إلكترونية  ضمفجموعة التجريبية حيث درست الم البيئة التعميمية اإللكترونية،  .1

توظؼ استراتيجيات التعمـ النشط، بينما درست المجموعة الضابطة بالطرؽ العادية، وتعتقد 
الباحثة أف البيئة التعميمية اإللكترونية عززت لدى الطالبات القدرة عمى التخيؿ، كونيا 

 .طريقة ممتعة في التدريس
ـ النشط ساىـ في رفع مستوى مشاركة الطالبات وتفاعميف مع توظيؼ استراتيجيات التعم  .2

المحتوى الدراسي، خاصة وأف تمؾ االستراتيجيات تجعؿ الطالبة أكثر تفاعبًل وتزيد مف 
 والتعمـ.التعمـ فرص مشاركتيا، وتصبح المعممة فقط ميسرة ومسيمة لعممية 

ميمية إلكترونية باإلضافة إلى توظيؼ وبالتالي فإف حجـ األثر كاف كبيرًا نتيجة استخداـ بيئة تع
حيث الحظت الباحثة عمى مدار  ،استراتيجيات التعمـ النشط في تدريس وحدة الثورة الخضراء

شير مف التطبيؽ مدى تفاعؿ الطالبات، وتشويقيف نحو تناوؿ المعمومات واستدعاء الخبرات 
   عادلة اآلتية:حثة اعتمدت عمى المعممًا بأف البا، السابقة في المواقؼ التعميمية التي تـ عرضيا

 

 

 

 -لحجـ األثر، وذلؾ عمى النحو اآلتي:مف ثـ مقارنة النتائج بمحؾ مرجع و 
 المحك المرجعي لحجم التأثير لمعادلة مربع إيتا (6. 3جدول )  

 ضعيف متوسط كبير كبير جداً  التأثير
 0.01 0.06 0.14 0.16 المرجع

لتبايف الكمي في المتغير التابع )ميارات التفكير المستقبمي( وإليجاد حجـ األثر الذي نسبة ا
والذي يرجع الى المتغير المستقؿ )البيئة التعميمية اإللكترونية التي توظؼ استراتيجيات التعمـ 

                 النشط( مف خبلؿ القانوف التالي:
 √  

  √  
 

عمى ة كبيرة حسب المحؾ المرجع لحجـ األثر وىذا يدؿ وتعتبر ىذه القيم    0.12وكاف الناتج 
 مدى تأثير المتغير المستقؿ عمى المتغير التابع.

fdt

t

.2

2
2
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 αنتائج السؤال الثالث ومناقشتيا: ىل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة )
( بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات 0.05 ≥
 ميارات التفكير المستقبمي البعدي؟ استبانةلضابطة في المجموعة ا

( لمفروؽ Independent Samples T testلئلجابة عف السؤاؿ الثالث تـ استخداـ اختبار )
 -بيف مجموعتيف مستقمتيف، والجدوؿ التالي يوضح النتائج:

وسط درجات المجموعة ( اختبار ت لمفروق بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية ومت6. 4جدول )
 الضابطة في استبانة ميارات التفكير المستقبمي البعدي

 العدد المجموعة البعديالتطبيق 
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة 
(T) 

قيمة 
(Sig.) مربع إيتا 

 ميارة التوقع
 2.7 20.50 35 المجموعة التجريبية

3.965 0.000 
0.188 

 كبيرة جداً  3.5 17.54 35 المجموعة الضابطة

 ميارة التنبؤ
 2.6 20.69 35 المجموعة التجريبية

4.366 0.000 
0.220 

 كبير جداً  3.6 17.40 35 المجموعة الضابطة
ميارة حؿ 
 المشكبلت

 2.2 20.71 35 المجموعة التجريبية
3.780 0.000 

0.174 
 كبير جداً  3.5 18.06 35 المجموعة الضابطة

 ميارة التصور
 2.3 19.80 35 جموعة التجريبيةالم

4.414 0.000 
0.223 

 كبير جداً  2.9 17.06 35 المجموعة الضابطة
التفكير 
 المستقبمي

 7.3 81.70 35 المجموعة التجريبية
5.407 0.000 

0.301 
 كبير جداً  10.5 70.06 35 المجموعة الضابطة

 (2.66( تساوي )0.01(، مستوى داللة )68* * ت الجدولية عند درجات حرية )
 (2( تساوي )0.05(، مستوى داللة )68* ت الجدولية عند درجات حرية )

الجدولية عند درجات  (ت)( أف قيـ )ت( المحسوبة أكبر مف قيمة 5. 3يتضح مف الجدوؿ رقـ )
( أقؿ مف قيمة االحتماؿ .Sig(. وكانت قيمة االحتماؿ )0.01(، ومستوى داللة )68حرية )

( α ≤ 0.05أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )يدلؿ عمى (، وىذا 0.01)
بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة 

 ميارات التفكير المستقبمي البعدي. استبانةفي 
متوسطات ويتضح مف الجدوؿ أف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية أعمى مف 

درجات المجموعة الضابطة، وبالتالي فإف تمؾ الفروؽ لصالح طالبات المجموعة التجريبية، 
ويتضح أيضًا أف حجـ األثر لمدرجة الكمية الستبانة ميارات التفكير المستقبمي، ومياراتيا 
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ي اإللكترونية التالتعمـ (، وىذا يدلؿ عمى أف حجـ تأثير بيئة 0.16الفرعية كانت أكبر مف )
 توظؼ استراتيجيات التعمـ النشط مرتفعًا.

حيث درست المجموعة التجريبية  لمبيئة التعميمية اإللكترونية،وتعزو الباحثة تمؾ الفروؽ 
باستخداـ بيئة تعميمية إلكترونية توظؼ استراتيجيات التعمـ النشط، فيما درست المجموعة 

ا عف تعميمية اإللكترونية بخصائص تميزىلوتتمتع البيئة ا ،اديةتيعاالطرؽ الالضابطة باستخداـ 
نيا شيقة في التدريس، وتتيح فرص التعمـ داخؿ وخارج المدرسة، طرؽ التدريس األخرى، حيث أ

كما أنيا تتناسب مع متطمبات وطبيعة مناىج التكنولوجيا في محافظات غزة، كذلؾ فإف توظيؼ 
وعمى حساب دور المعممة، والحظت استراتيجيات التعمـ النشط ساىمت في تفعيؿ دور الطالبة 

الباحثة ذلؾ مف خبلؿ تفاعؿ الطالبات ومشاركتيف وابدائيف لآلراء وطرح األفكار، ومناقشة 
 القضايا والمواقؼ التعميمية التي وفرتيا الباحثة ليف.
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 ≥ αومناقشتيا: ىل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) الرابعنتائج السؤال 
بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة ( 0.05

 ؟ةميارات التفكير المستقبمي البعدي مقابمةالضابطة في 
( لمفروؽ بيف Independent Samples T testلئلجابة عف السؤاؿ الرابع تـ استخداـ اختبار )

 -مجموعتيف مستقمتيف، والجدوؿ التالي يوضح النتائج:
( اختبار ت لمفروق بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة 6. 5دول )ج

 الضابطة في مقابمة ميارات التفكير المستقبمي

 العدد المجموعة الميارات
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة 
(T) 

قيمة 
(Sig.) مربع إيتا 

 ميارة التوقع
 1.7 10.31 35 المجموعة التجريبية

5.557 0.000 
0.312 

 كبير جداً  2.5 7.50 35 المجموعة الضابطة

 ميارة التنبؤ
 1.8 10.51 35 المجموعة التجريبية

6.168 0.000 
0.359 

 كبير جداً  2.4 7.37 35 المجموعة الضابطة
ميارة حؿ 
 المشكبلت

 1.7 10.40 35 المجموعة التجريبية
8.709 0.000 

0.527 
 كبير جداً  1.8 6.77 35 موعة الضابطةالمج

 ميارة التصور
 1.4 7.77 35 المجموعة التجريبية

7.706 0.000 
0.466 

 كبير جداً  1.5 5.14 35 المجموعة الضابطة
التفكير 
 المستقبمي

 6.1 39.00 35 المجموعة التجريبية
7.793 0.000 

0.472 
 كبير جداً  6.9 26.77 35 المجموعة الضابطة

 (2.66( تساوي )0.01(، مستوى داللة )68* * ت الجدولية عند درجات حرية )
 (2( تساوي )0.05(، مستوى داللة )68* ت الجدولية عند درجات حرية )

الجدولية عند درجات  (ت)( أف قيـ )ت( المحسوبة أكبر مف قيمة 5. 4يتضح مف الجدوؿ رقـ )
( أقؿ مف قيمة االحتماؿ .Sigاالحتماؿ ) (. وكانت قيمة0.01(، ومستوى داللة )68حرية )

( α ≤ 0.05أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )(، وىذا يدلؿ عمى 0.01)
بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة 

 .ةميارات التفكير المستقبمي البعدي مقابمةفي 
ؿ أف الفروؽ لصالح طالبات المجموعة التجريبية؛ حيث كاف متوسطات ويتضح مف الجدو 
 طالبات المجموعة الضابطة.درجاتيف أعمى مف 
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 :وتعزو الباحثة ىذه النتائج إلى 
استخداـ بيئة تعميمية إلكترونية توظؼ استراتيجيات التعمـ النشط منحت الطالبات بعض 

بشكؿ جيد في المستقبؿ، والقضايا التي تمر  الميارات الحياتية التي تساعدىف عمى التفكير
 عمييف في الحياة اليومية.

نتائج السؤال الخامس: ما فاعمية بيئة تعميمية إلكترونية توظف استراتيجيات التعمم النشط في 
 تنمية ميارات التفكير المستقبمي في التكنولوجيا لدى طالبات الصف السابع األساسي؟

يمية إلكترونية توظؼ استراتيجيات التعمـ النشط في تنمية ميارات لمكشؼ عف فاعمية بيئة تعم 
التفكير المستقبمي لدى طالبات الصؼ السابع في مبحث التكنولوجيا قامت الباحثة باستخداـ 

 -معادلة ببلؾ لمكسب، وذلؾ عمى النحو اآلتي:
ص   س 

د
  
ص   س 
د   س

 معدؿ الكسب لببلؾ 

 حيث إف:
 ص: المتوسط البعدي.
 س: المتوسط القبمي.

 د: الدرجة الكمية.
 

لحساب الفاعمية عمى اختبار ميارات التفكير المتوسط القبمي والبعدي ومعدل الكسب لبالك  (6. 6جدول )
 المستقبمي

 معدل الكسب لبالك المتوسط البعدي المتوسط القبمي الدرجة الكمية التطبيق
 1.21 53.57 29.00 60 اختبار ميارات التفكير المستقبمي

 
(، وبالتالي فإف بيئة التعمـ 1يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة معدؿ الكسب لببلؾ تجاوزت )

 التعمـ النشط تتسـ بفاعمية كبيرة.اإللكترونية التي توظؼ استراتيجيات 
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فعالية بيئات التعمـ مع نتائج العديد مف الدراسات التي أظيرت  الدراسةتتفؽ نتائج ىذه 
( والتي أكدت ـ2016وأثبتت فعاليتيا عمى متغيرات تابعة مثؿ: دراسة المحمدي )ية، اإللكترون

فعالية بيئة تعمـ إلكترونية تكيفية وفقًا ألساليب التعمـ في تنمية ميارات البرمجة، ودراسة عبد 
 لمكتبية( التي أظيرت فعالية بيئة التعمـ اإللكترونية في تنمية ميارات األعماؿ اـ2013العزيز )

( بينت فاعمية بيئة تعميمية ـ2012، أما دراسة عقؿ وآخروف )وتحسيف درجة عمؽ التعمـ
 إلكترونية في تنمية ميارات تصميـ عناصر التعمـ.

عمى فاعمية استراتيجيات  كما تتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج العديد مف الدراسات التي أكدت
ـ( والتي أكدت 2017ابعة مثؿ: دراسة الجمؿ )التعمـ النشط، وأثبتت فعاليتيا عمى متغيرات ت

عمى فعالية استراتيجيات التعمـ النشط في تنمية ميارات التدريس اإلبداعي، كما أكدت دراسة 
ـ( أثر استراتيجيات التعمـ النشط في تنمية الميارات الحياتية واالتجاىات العممية، 2013زكي )

استراتيجيات التعمـ النشط في تنمية ميارات ـ( أظيرت فعالية 2013أما دراسة عبد الواحد )
 الرسـ اليندسي.

مع نتائج العديد مف الدراسات التي أكدت عمى تنمية ميارات تتفؽ نتائج ىذه الدراسة كما أف 
التفكير المستقبمي )المتغير التابع(، وأثبتت فعالية المتغير المستقؿ المستخدـ في تنمية ميارات 

ـ( التي أكدت فعالية المنيج التكعيبي في تنمية 2016عبد المجيد ) دراسةاتخاذ القرار، مثؿ: 
ـ( أظيرت فعالية 2014ميارات التفكير المستقبمي والمسئولية اإلجتماعية، ودراسة الشافعي )

مقرر مقترح لمعموـ البيئية في تنمية ميارات التفكير المستقبمي والوعي البيئي، أما دراسة أحمد 
برنامج مقترح لمتعمـ اإللكتروني في تنمية الوعي وميارات التفكير  ـ( أثبتت فعالية2013)

 .المستقبمي
استراتيجيات التعمـ النشط و أما بالنسبة لمدراسة الحالية فأظيرت فعالية بيئة تعميمية إلكترونية 

، في تنمية التفكير المستقبمي لدى طالبات الصؼ بشكؿ كبيرمعًا، وليس كبًل منيا عمى حدى 
 ، وىذا ما تميزت بو عف الدراسات السابقة.ألساسيالسابع ا

التي تؤكد عمى دور المتعمميف في بناء معارفيـ،  كما أف الدراسة الحالية تتفؽ مع مبادئ النشاط
عطائيـ دورًا فعااًل في عممية التعمـ، وكذلؾ تعمميـ مف خبلؿ التفاعؿ فيما بينيـ مف خبلؿ  وا 

 فاعؿ االجتماعي.األنشطة التي يمارسونيا مف خبلؿ الت
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 -نتائج الدراسة: خالصة
تناوؿ الفصؿ الخامس عرضًا لنتائج الدراسة ومناقشتيا باستخداـ مجموعة مف األساليب والطرؽ  .1

االحصائية المناسبة، واتضح مف النتائج أف ميارات التفكير المستقبمي الواجب تنميتيا لدى 
ىي: ميارة التوقع، وميارة التنبؤ، طالبات الصؼ السابع عبارة عف أربعة ميارات رئيسة، و 

 وميارة حؿ المشكبلت المستقبمية.
 ≥ αكما وأوضحت نتائج الدراسة أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .2

( بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة 0.05
تقبمي البعدي؛ لصالح طالبات المجموعة التجريبية، الضابطة في اختبار ميارات التفكير المس
 (، وىذا يدلؿ عمى أف حجـ التأثير كبير جدًا.0.387وبمغ حجـ األثر لمدرجة الكمية لبلختبار )

( بيف متوسط α ≤ 0.05كما اتضح أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .3
طالبات المجموعة الضابطة في استبانة  درجات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات

ميارات التفكير المستقبمي البعدي، وكانت تمؾ الفروؽ لصالح طالبات المجموعة التجريبية، 
 (.0.301واتضح أف حجـ األثر كبيرًا جدًا حيث بمغت قيمة مربع إيتا لمدرجة الكمية لبلستبانة )

( بيف متوسط α ≤ 0.05ى داللة )كما تبيف أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو  .4
درجات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في مقابمة 
ميارات التفكير المستقبمي البعدية، وكانت تمؾ الفروؽ لصالح طالبات المجموعة التجريبية، 

 (.0.471واتضح أف حجـ التأثير كاف كبيرًا وبمغت قيمة مربع إيتا )
ا تبيف مف خبلؿ نتائج الدراسة أف معدؿ الكسب لمببلؾ كاف أكبر مف الواحد الصحيح وبمغ كم .5

(، وبالتالي فإف البيئة التعميمية اإللكترونية التي توظؼ استراتيجيات التعمـ النشط تتمتع 1.12)
 بفاعمية كبيرة في تنمية ميارات التفكير المستقبمي لدى طالبات الصؼ السابع األساسي، وعزت

 المستخدمة. بيئة التعمـالباحثة تمؾ النتائج إلى 
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 وتعزو الباحثة ذلك الى:
لكترونية التي وظفت استراتيجيات التعمـ النشط والتي وفرت لمطالبات الفرصة البيئة التعميمية اإل  .1

لمتفاعؿ مع المحتوى الذي يتعممونو، فيف لـ يحصمف عمى ميارات التفكير المستقبمي بشكؿ 
 في الطريقة التقميدية.عممي كما 

ة سئمعمـ النشط فرصة لمطالبات لطرح األلكترونية المدعمة باستراتيجيات التأتاحت بيئة التعمـ اإل .2
 فكار.والمحاورة والمناقشة وتبادؿ اآلراء واأل

لـ  لكترونية التي توظؼ استراتيجيات التعمـ النشط بيئة تعمـ جديدةتعتبر البيئة التعميمية اإل .3
ثارة الطالبات بات التعرؼ عمييا أو الدراسة مف خبلليا، مما أدى إلى حماسة وا  يسبؽ لمطال

ؿ مف استراتيجية الى استراتيجية ثناء التنقة، فظير عمييف الرغبة في التعمـ ألمدراسة في ىذه البيئ
 لكترونية.خرى مف خبلؿ بيئة التعمـ اإلأ

يات التعمـ النشط فرصة لمتفكير وتنمية لكترونية التي توظؼ استراتيجتعميمية اإلتوفر البيئة ال .4
ميارات التفكير العميا وتنظيـ المعمومات، وىذا عمى عكس الطريقة التقميدية والتي تسمح لممتعمـ 

 باكتساب المعمومات عف طريؽ الحفظ والقراءة فقط.
ات التعمـ توظؼ استراتيجي لكترونية التيعميمية اإلدراسة وحدة الثورة الخضراء باستخداـ البيئة الت .5

لى تحسف مستوى طالبات المجموعة التجريبية في تنمية ميارات التفكير المستقبمي النشط أدى إ
لدييف، حيث جعمت ىذه البيئة الدروس بشكؿ مبتكر وغير تقميدي كما اعتادت عميو الطالبات، 

 حيث كانت بالنسبة ليـ نوع مف التمتع بممارسة العمـ.
جابية لمطالبات، وتعمميـ خبلؿ مجموعات، وتحمميـ المسئولية في يالتعمـ الفعاؿ والمشاركة اإل .6

جودة داخؿ كؿ استراتيجية، وحؿ األسئمة المتنوعة المثيرة لمتفكير أدى ذلؾ إلى كؿ ميمة مو 
 دى الى تنمية ميارة التفكير المستقبمي لدييف.تبادؿ اآلراء والمعارؼ بيف الطالبات مما أ
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 :رحاتوالمقت توصيات الدراسةثانيا 
 التوصيات: - أ
 االىتماـ بتنمية الجوانب المعرفية والعممية لميارات التفكير المستقبمي. .1
 تنمية اتجاه الطمبة نحو ميارات التفكير المستقبمي. .2
 تعزيز ميارات التفكير المستقبمي لدى الطمبة اتجاه بعض القضايا الحياتية. .3
 ير المستقبمي ومياراتو.تصميـ بيئات تعمـ إلكترونية فعالة لمطمبة لتنمية التفك .4
إثراء محتوى تكنولوجيا التعمـ بموضوعات ميارات التفكير المستقبمي ومجاالتو التوقع،  .5

 والتنبؤ، وحؿ المشكبلت، والتصور.
 

 -مقترحات الدراسة: - ب
 جراءات الدراسة ونتائجيا، واستكمال لو يمكن اقتراح ما يمي:في ضوء إ

ؿ توظيؼ استراتيجيات أخرى غير استراتيجيات التعمـ إلكترونية مف خبلبيئة تعميمية فاعمية  .1
 النشط التي استخدمتيا الباحثة في الدراسة الحالية.

مختمفة لدى يا في تنمية أنماط مف التفكير النية في تدريس التكنولوجأثر بيئة تعميمية إلكترو  .2
 طمبة المراحؿ التعميمية المختمفة.

اتيجيات التعمـ النشط في تنمية المفاىيـ وميارات إلكترونية توظؼ استر  تعميميةفاعمية بيئة  .3
 اتخاذ القرار في التكنولوجيا.

ـ النشط في تنمية متغيرات إلكترونية توظؼ استراتيجيات التعمدراسة فاعمية بيئة تعميمية  .4
االتجاه نحو  – حب االستطبلع -الذكاءات المتعددة –خرى: )عادات العقؿ تابعة أ

 (.التكنولوجيا
ة تعميمية إلكترونية توظؼ استراتيجيات التعمـ النشط في تنمية ميارات أخرى فاعمية بيئ .5

في ميارات ماوراء المعرفة(  التفكير االبداعي، والتفكير العممي، والتفكير التقني،: )مثؿ
 .الدراسية العممية مباحثجيا وغيرىا مف الو التكنول
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 المصادر والمراجع
 اف الكريـالقر  -

 : المراجع العربية:أولً 
أثر التفاعؿ بيف أساليب عرض المحتوى ونمط الذكاء في تدريس ـ(. 2009إبراىيـ، عماد. )

الدراسات االجتماعية عمى تنمية ميارات التفكير المستقبمي لدى تبلميذ الحمقة الثانية مف 
 جامعة حمواف. ،كمية التربية ،) رسالة دكتوراه غير منشورة( .األساسيالتعمـ 

ـ(. فاعمية تنوع استخداـ بعض استراتيجيات التعمـ النشط في 2007أحمد، عبد اليادي. )
مجمة دراسات في المناىج تدريس االقتصاد لدى طبلب المرحمة الثانوية بسمطنة عماف. 

 .89-61 (،120ع) ،وطرؽ التدريس

لجيؿ الثاني لمتعمـ اإللكتروني فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى أدوات ا ـ(.2013أحمد، محمد. )
في تدريس الدراسات االجتماعية عمى التحصيؿ المعرفي وتنمية الوعي بمواجية الكوارث 

 (،)رسالة دكتوراه غير منشورة، البشرية والتفكير المستقبمي لدى تبلميذ الحمقة اإلعدادية
 جامعة سوىاج. ،كمية التربية

. 1ط كتروني مف التطبيؽ إلى االحتراؼ والجودة.اإللالتعمـ ـ(. 2009إسماعيؿ، الغريب. )
 القاىرة: عالـ الكتب.

أثر تصميـ بيئة تعمـ إلكتروني تشاركي في ضوء النظرية التواصمية  ـ(.2014إسماعيؿ، آية. )
)رسالة التعمـ عمى تنمية التحصيؿ وميارات إدارة المعرفة الشخصية لدى طبلب تكنولوجيا 

 جامعة طنطا. ،التربيةكمية ، ماجستير غير منشورة(

. غزة: مطبعة 3. طمقدمة في تصميـ البحث التربويـ( 2003األغا، إحساف واألستاذ محمود. )
 الرنتيسي لمطباعة والنشر.

. عماف: دار 1. ططرؽ تدريس العموــ(. 2009امبوسعيدي، عبد اهلل والبموشي، سميماف. )
 المسيرة.
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في  SBTDات التعمـ النشط في ضوء برنامج أثر توظيؼ استراتيجيـ(. 2017أيوب، نداء. )
 )رسالة ماجستير غير منشورة(،تنمية الفيـ القرائي لدى تبلميذ الصؼ الثاني األساسي 

 الجامعة اإلسبلمية. ،كمية التربية

 . عماف: دار المسيرة لمنشر والتوزيع.1. طالتعمـ النشطـ(. 2008بدير، كريماف. )

. القاىرة: دار الكتب العممية الجواؿالتعمـ اإللكتروني و تعمـ الـ(. 2007بسيوني، عبد الحميد. )
 لمنشر والتوزيع.

. عماف: درا أساليب البحث العممي والتحميؿ اإلحصائيـ(. 2007البمداوي، عبد الحميد. )
 الشروؽ لمنشر والتوزيع.

ة فعالية التدريس باستراتيجية حؿ المشكبلت في التحصيؿ وتنميـ(. 2010البنا، تياني. )
)رسالة ماجستير ، ميارات التفكير الناقد في مادة الجغرافيا لدى طبلب المرحمة الثانوية

 جامعة المنصورة. ،كمية التربية (،غير منشورة

. Authorware7كيؼ تصمـ عف طريؽ برنامج  أكتوبر(.27ـ، 2015تقي الديف، محمود. )
http://learning-ؽ خارج الصندو التعمـ ، الموقع: 2017اغسطس 16تاريخ االطبلع: 

1-authorware7-otb.com/index.php/lessons1/749 

وحدة مطورة لتنمية الحس التاريخي والتفكير المستقبمي لدى ـ(. 2013جاد اهلل، رمضاف. )
جامعة  ،كمية التربية (،رسالة دكتوراه غير منشورة) ،طبلب الصؼ الثاني الثانوي األزىري

 طنطا.
فعالية استخداـ بعض استراتيجيات التعمـ النشط في تدريس ـ(. 2014أبو الجبيف، سعيد. )

 .العموـ الحياتية عمى التحصيؿ وتنمية االتجاه نحو األحياء في بعض محافظات غزة
 ة اإلسبلمية.الجامع، كمية التربية ،)رسالة ماجستير غير منشورة(

نتاج  web 2.0فاعمية توظيؼ أدوات ـ(. 2015الجمؿ، بيساف. ) في تنمية ميارات تصميـ وا 
) رسالة  ،بغزةالوسائط المتعددة في التكنولوجيا لدى طمبة الصؼ الثامف األساسي 

 الجامعة اإلسبلمية. ،كمية التربية (،ماجستير غير منشورة

http://learning-otb.com/index.php/lessons1/749-authorware7-1
http://learning-otb.com/index.php/lessons1/749-authorware7-1
http://learning-otb.com/index.php/lessons1/749-authorware7-1
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تدريبي مقترح قائـ عمى استراتيجيات التعمـ النشط في  فاعمية برنامجـ(. 2017الجمؿ، سمية. )
 ،األساسيالتعمـ تنمية ميارات التدريس اإلبداعي لدى معممي الرياضيات في مرحمة 

 الجامعة اإلسبلمية. ،كمية التربية ،)رسالة ماجستير غير منشورة(

. القاىرة: يجيات(االسترات –الميارات  –التفكير المستقبمي) المفيـو  ـ(.6026حافظ، عماد. )
 دار العمـو لمنشر والتوزيع.

ـ(. فاعمية استراتيجية في التعمـ النشط القائـ عمى 2016حجازي، جولتاف وميدي، حسف. )
التشارؾ عبر الويب عمى تحسيف الكفاءة االجتماعية والدافعية لمتعمـ لدى طمبة كمية التربية 

 .66-31(، 1)20 ،مجمة جامعة األقصىبجامعة األقصى. 
. عماف: دار الفكر لمنشر 1. ططرؽ التدريس بيف التقميد والتجديدـ(. 2010الحريري، رافدة. )

 والتوزيع.

فاعمية بيئة تعمـ إلكتروني شخصية لتنمية ميارات التصميـ التعميمي ـ(. 2013حمدي، رنا. )
معيد الدراسات  ،)رسالة ماجستير غير منشورة(، بجامعة المنصورةالتعمـ لدى مصممي 

 جامعة القاىرة. ،التربوية

ـ(. أثر استخداـ استراتيجية تعميـ األقراف في تنمية 2011الحيالي، أحمد وىندي، عمار. )
بعض ميارات القراءة الجيرية واالحتفاظ بيا لدى تبلميذ التربية الخاصة في مادة القراءة. 

 .36 -1(، 2)11 ،مجمة أبحاث كمية التربية األساسية
.1. ط(. استراتيجيات التعمـ اإللكترونيـ2005الخاف، بدر. )   . حمب: شعاع لمنشر والعمـو

فعالية مدونة إلكترونية توظؼ استراتيجية جيجسو في تنمية ـ(. 2014أبو خاطر، دعاء. )
) رسالة  .المفاىيـ الحاسوبية وميارات اتخاذ القرار لدى طالبات الصؼ الحادي عشر بغزة

 بية. الجامعة اإلسبلمية.كمية التر  ،ماجستير غير منشورة (

ـ(. أثر تعميـ الرياضيات لطبلب الصؼ السادس األساسي باستخداـ 2011الخطيب، محمد. )
مجمة استراتيجية حؿ المشكبلت في الحس العددي واألداء الحسابي والمواقؼ العددية. 

 .2300-2285(، 2)38 ،دراسات العمـو التربوية
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ـ خرائط المفاىيـ وخرائط المفاىيـ المعززة بالعروض فعالية استخداـ(. 2009الدعدي، سيا. )
التقديمية )الحاسب اآللي( في تحصيؿ قواعد المغة العربية لدى تمميذات الصؼ الرابع 

 المممكة العربية السعودية. ،جامعة أـ القرى (،)رسالة ماجستير غير منشورة .االبتدائي

: ، غزة2ط، فاىيـ واإلجراءات لتعمـ فعاؿالقياس والتقويـ الصفي الم .(ـ2008أبو دقة، سناء )
 دار آفاؽ لمنشر والتوزيع.

بيئة الكترونية مقترحة لتنمية المياـ المعرفية واألدائية المرتبطة ـ(. 2015الذنيبات، بكر )
ببعض تطبيقات األنترنت التفاعمية لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة مؤتة واتجاىاتيـ 

 جامعة القاىرة. ،كمية التربية (،شورة)رسالة دكتوراه غير من .نحوىا

. مصر: دار  التعمـ النشط المفيـو واالستراتيجيات وتقويـ نواتج التعمـ(. 2012رفاعي، عقيؿ. )
 الجامعة الجديدة لمنشر والتوزيع.

. تاريخ االطبلع: برنامج أدوبي كابتفيت آخر إصدارسبتمبر(. 8ـ، 2014الركاب، كرار. )
kr-s-t-http://p-: مدونة ألبي تي سي ، الموقع2017سبتمبر 20

x86x64.html-800145-captivate-ay.blogspot.com/2014/08/adobe 

لتحصيؿ الدراسي أثر التعمـ النشط في تنمية التفكير االبتكاري واـ(. 2010الزايدي، فاطمة. )
 .بمادة العموـ لدى طالبات الصؼ الثالث المتوسط بالمدارس الحكومية بمدينة مكة المكرمة

 جامعة اـ القرى. ،كمية التربية (،)رسالة ماجستير غير منشورة
. غزة: مكتبة التربية التكنولوجية ضرورة القرف الحادي والعشروف ـ(.6002الزعانيف، جماؿ. )

 آفاؽ.
فاعمية استخداـ بعض استراتيجيات التعمـ النشط في تدريس العمـو ـ(. 2013) زكي، صفاء.

. عمى تنمية بعض الميارات الحياتية واالتجاىات العممية لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية
 جامعة بني سويؼ. ،كمية التربية، )رسالة ماجستير غير منشورة(

تحكـ البرنامج"  –حكـ " تحكـ المتعمـ ـ(. أثر االختبلؼ بيف نمطي الت2015زنقور، ماىر. )
ببرمجة الوسائط الفائقة عمى أنماط التعمـ المفضمة وميارات معالجة المعمومات ومستويات 

http://p-t-s-kr-ay.blogspot.com/2014/08/adobe-captivate-800145-x86x64.html
http://p-t-s-kr-ay.blogspot.com/2014/08/adobe-captivate-800145-x86x64.html
http://p-t-s-kr-ay.blogspot.com/2014/08/adobe-captivate-800145-x86x64.html
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مجمة تربويات تجييزىا والتفكير المستقبمي في الرياضيات لدى طبلب المرحمة المتوسطة. 
 .154-6(، 5)18 ،الرياضيات

 . السعودية: مكتبة الرشد.مية ميارات التفكيرالمعمـ وتنـ(. 2008زيادة، مصطفى. )
 . عماف: دار الشروؽ.النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العموــ(. 2007زيتوف، عايش. )

أثر استخداـ استراتيجية حؿ المشكبلت في معالجة المسألة ـ(. 2007السريحيف، سفياف. )
)رسالة ماجستير غير  .رمثا الجبرية عمى تحصيؿ طمبة الصؼ السابع األساسي في لواء

 جامعة اؿ البيت. األردف.منشورة(، كمية التربية، 
التعمـ  ـ(.6002سعادة، جودت وعقؿ، فواز وزامؿ، مجدي وشتيو، جميؿ وأبو عرقوب، ىدى. )

 . عماف: دار الشروؽ لمنشر والتوزيع.2. طالنشط بيف النظرية والتطبيؽ
(. التعمـ التعاوني نظريات وتطبيقات ـ2008سعادة، جودت وعقؿ، فواز وزامؿ، مجدي. )

 . عماف: دار وائؿ لمنشر والتوزيع.1. طودراسات
. التعمـ النشط بيف النظرية والتطبيؽ ـ(.6022سعادة، جودت وعقؿ، فواز وزامؿ، مجدي. )

 . عماف: دار الشروؽ.6ط
لتدريس اـ(. طرائؽ 2009سبلمة، عادؿ والخريسات، سمير وصوافطة، وليد وقطيط، غساف. )

 . عماف: دار الثقافة لمنشر والتوزيع.1ط العامة) معالجة تطبيقية معاصرة(.
فاعمية برنامج مقترح بإسموب المناقشة لتطوير بعض ميارات ـ(. 2009أبو سعدة، فيصؿ. )

كمية  (،. )رسالة ماجستير غير منشورةكتابة القصة لدى طمبة الصؼ التاسع األساسي
 ة.الجامعة اإلسبلمي ،التربية

ـ( أثر تكامؿ الكرسي الساخف وورقة الدقيقة الواحدة في تحصيؿ مادة 2015السندي، ناز. )
ساسية مجمة كمية التربية األحقوؽ اإلنساف لدى طمبة كمية التربية وتنمية تفكيرىـ اإليجابي. 

 .749-730(، 20) لمعمـو التربوية واإلنسانية،
ة العصؼ الذىني في تنمية التحصيؿ والتفكير ـ(. أثر استخداـ طريق2008أبو سنينة، عودة. )

مجمة جامعة الناقد في مادة الجغرافية لدى طمبة كمية العموـ التربوية األونروا في األردف. 
 .1480-1447(، 5)55 ،النجاح ألبحاث العمـو اإلنسانية
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. 1. طاتجاىات وتطبيقات حديثة في المناىج وطرؽ التدريسـ(. 2011السيد عمي، محمد. )
 ماف: دار المسيرة.ع

. الطبعة األولى. القاىرة: والتعمـ النشطالتعمـ أساليب  ـ(.6026سيد، أسامة والجمؿ، عباس. )
 دار العمـ واإليماف.

ـ(. فعالية استخداـ استراتيجية التدريس باألقراف في تنمية ميارات الطرح 2004سيؼ، خيرية. )
المجمة التربوية، بتدائية بدولة الكويت. واالتجاه نحو الرياضيات لدى تبلميذ المرحمة اال

18(72 ،)21-40. 
ـ(. فاعمية مقرر مقترح في العموـ البيئية قائـ عمى التعمـ المتمركز 2014الشافعي، جيياف. )

حوؿ مشكبلت في تنمية ميارات التفكير المستقبمي والوعي البيئي لدى طبلب كمية التربية 
 .180-213(، 46)1 ،لتربية وعمـ النفسمجمة دراسات عربية في اجامعة حمواف. 

(. استراتيجيات التدريس المتقدمة واستراتيجيات التعمـ وأنماط ـ2010شاىيف، عبد الحميد. )
 . مصر: جامعة اإلسكندرية.التعمـ

 . القاىرة: دار القاىرة.أساسيات وتطبيقات في عمـ المناىجـ(. 2006شاىيف، نجوى. )
 . القاىرة. دار العالـ العربي.1. طإللكتروني وتحرير العقؿاالتعمـ ـ(. 2010شحاتة، حسف. )

أثر استخداـ استراتيجية تدريس األقراف عمى تنمية ميارات ـ(. 2010أبو شعباف، نادر. )
التفكير الناقد في الرياضيات لدى طالبات الصؼ الحادي عشر قسـ العمـو 

 الجامعة اإلسبلمية. ،ية التربيةكم (،. )رسالة ماجستير غير منشورةاإلنسانية)األدبي( بغزة

. نموذج مقترح إلعداد معمـ المرحمة إبريؿ(18ـ، 2016أبو شقير، محمد وعقؿ، مجدي. )
. ورقة عمؿ مقدمة لميوـ الدراسي الذي بعنواف إعداد األولية في ضوء التفكير المستقبمي

: الجامعة معمـ المرحمة األساسية في ضوء المستجدات العممية والتكنولوجيا، فمسطيف
 االسبلمية.

. عماف: استراتيجيات التدريس والتقويـ مقاالت في تطوير التعميــ(. 2009الشقيرات، محمود. )
 دار الفرقاف لمنشر والتوزيع.
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أثر استخداـ الخريطة المفاىيمية في تحصيؿ طمبة الصؼ التاسع ـ(. 2010الشمبي، إلياـ. )
 اإلنجاز لدييـ وقدرتيـ عمى التفكير اإلبداعي،لممفاىيـ العممية في مادة األحياء ودوافع 

 األونروا، غزة.
 السعودية: حائؿ. استراتيجيات التعمـ النشط.ـ(. 2011الشمري، ماشي. )

ـ(. فعالية تصميـ بيئة تعمـ إلكترونية في تحصيؿ مقرر 2014الشيري، محمد وعبيد، محمد )
مبات التعمـ اإللكتروني. طرؽ تدريس الرياضيات لدى طبلب جامعة نجراف في ضوء متط

 .234- 222 (،9)، المجمة التربوية الدولية المتخصصة
أثر استخداـ استراتيجيات التعمـ النشط عمى اكتساب المفاىيـ  ـ(.2007الشوبكشي، ىبو. )

. )رسالة العممية في مادة العموـ وتنمية االتجاىات التعاونية لدى تبلميذ المرحمة االعدادية
 جامعة الزقازيؽ. ،كمية التربية (،ورةماجستير غير منش

ـ(. فاعمية برنامج تدريسي مقترح لتنمية التفكير 2013الصافوري، إيماف وعمر، زيزي. )
المستقبمي باستخداـ استراتيجية التخيؿ مف خبلؿ االقتصاد المنزلي لممرحمة االبتدائية. 

 .72-43(، 4)33 ،مجمة دراسات في التربية وعمـ النفس
فاعمية برنامج تدريبي مستند إلى حؿ المشكبلت المستقبمية في ـ(. 2010لينا. )أبو صفية، 

)رسالة دكتوراه  .تنمية التفكير المستقبمي لدى عينة مف طالبات الصؼ العاشر في الزرقاء
  الجامعة األردنية. ،كمية الدراسات العميا، غير منشورة (
التعاوني في تحصيؿ طبلب الصؼ األوؿ  ـ(. فاعمية استراتيجية التعمـ2014الطائي، فالح. )

 .376-363(، 15ع) ،مجمة كمية التربية األساسيةالمتوسط بمادة الكيمياء. 
. عماف: تقويمو -استراتيجياتو -مياراتو –التدريس الفعاؿ تخطيطو ـ(. 2009الطناوي، عفت. )

 دار المسيرة لمنشر والتوزيع.
. (. طرائؽ التدريسـ2010باسـ والصرايرة، خالد. )طوالبة، ىادي والشمايمة، نسريف والصرايرة، 

 . عماف: دار المسيرة لمنشر والتوزيع.1ط
. )ترجمة وليد شحادة(. التكنولوجيا والتعمـ اإللكتروني والتعمـ عف بعد ـ(.6007طوني، بيتس. )

 الرياض: مكتبة العبيكاف.



152 
 

التصميـ ثبلثي في اكتساب ميارات  Moodleفاعمية برنامج ـ(. 2009عاشور، محمد. )
 األبعاد لدى طمبة تكنولوجيا التعممي بالجامعة االسبلمية )رسالة ماجستير غير منشورة(.

 كمية التربية. الجامعة االسبلمية.
ثر توظيؼ بعض استراتيجيات التعمـ النشط في تنمية ميارات حؿ ـ(. أ2012العالوؿ، رنا. )

)رسالة ماجستير  .ي بمحافظة غزةالمسألة الرياضية لدى طالبات الصؼ الرابع األساس
 جامعة األزىر. ،كمية التربية ،غير منشورة(

ـ(. نموذج تدريسي مقترح في ضوء نظرية التعمـ المستند إلى المخ 2015عبد الرحيـ، محمد. )
دارة الذات لدى طبلب المرحمة الثانوية الدارسيف لعمـ االجتماع.  لتنمية التفكير المستقبمي وا 

 .57-1(،75. )لتربوية لمدراسات االجتماعيةا مجمة الجمعية
التطبيقات(  –األدوات  –المبادئ  -اإللكتروني ) الفمسفةالتعمـ ـ(. 2008عبد العزيز، حمدي. )

 . عماف: دار الفكر لمنشر والتوزيع.1ط
ـ(. تصميـ بيئة تعميمية إلكترونية قائمة عمى المحاكاة الحاسوبية 2013عبد العزيز، حمدي. )

ي تنمية بعض ميارات األعماؿ المكتبية وتحسيف ميارات التعمـ لدى طبلب وأثرىا ف
 .292 -275(، 3)9. المجمة األردنية في العمـو التربويةالمدارس الثانوية التجارية. 

ـ(. فاعمية استخداـ استراتيجية تدريس األقراف في تنمية مفيوـ الذات 2007عبد الكريـ، داليا. )
. مجمة أبحاث كمية التربية األساسيةفي كمية التربية األساسية.  لدى طمبة قسـ الجغرافيا

7(1 ،)22-42. 
فاعمية استخداـ المنيج التكعيبي في تشكيؿ منيج عمـ ـ(. 2016عبد المجيد، عبد اهلل. )

االجتماع بالمرحمة الثانوية عمى تنمية ميارات التفكير المستقبمي والمسئولية االجتماعية 
-100(، 78. ). مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعيةلثانويةطبلب المرحمة الدى 
157. 

(. فعالية استخداـ استراتيجيتيف في التعمـ النشط في تنمية ميارات ـ2013عبد الواحد، إبراىيـ. )
الرسـ اليندسي في التكنولوجيا لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي )رسالة ماجستير غير 

 ة. الجامعة اإلسبلمية.. كمية التربيمنشورة(
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فعالية استخداـ استراتيجية تعميـ األقراف في تنمية األداءات الميارية ـ(. 2007عثماف، عبير. )
كمية التربية. جامعة  لدى طبلب شعبة المبلبس الجاىزة)رسالة ماجستير غير منشورة(.

 حمواف.
ار الفمسفي واإلطار بيف اإلطالتعمـ الوسائؿ والتكنولوجيا في  ـ(.6002عسقوؿ، محمد. )

 . الطبعة الثانية. غزة: دار الشروؽ.التطبيقي
أثر استراتيجيات التعمـ  ـ(.2012عشا، انتصار وأبو عواد، فلاير والشمبي، إلياـ وعبد، إيماف. )

لدى طمبة كمية العمـو التربوية التابعة  النشط في تنمية الفاعمية الذاتية والتحصيؿ األكاديمي
 .542-519(، 1)28. مجمة جامعة دمشؽولية. لوكالة الغوث الد
. عماف: دار صفاء االستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعاؿـ(. 2008عطية، محسف. )

 لمنشر والتوزيع.
. غزة: 1. طلتدريس والتعمـ بالدماغ ذي الجانبيفـ(. ا2008عفانة، عزو والجيش، يوسؼ. )

 مكتبة آفاؽ.
. عماف: 2. طالتدريس والتعمـ بالدماغ ذي الجانبيف. ـ(2009عفانة، عزو والجيش، يوسؼ. )

 دار الثقافة.
ـ(. تصميـ بيئة تعميمية إلكترونية 2012عقؿ، مجدي وخميس، محمد وأبو شقير، محمد. )

(، 13.)مجمة كمية البنات األولى والعموـ والتربيةلتنمية ميارات تصميـ عناصر التعمـ. 
387-417. 

. القاىرة: مصر دار اىج البحث في العمـو النفسية والتربويةمنـ(. 2010أبو عبلـ، رجاء. )
 النشر لمجامعات.

اتجاىات حديثة في طرائؽ واستراتيجيات ـ(. 2013عمي، عيد والعريشي، جبريؿ والسيد، فايزة. )
 . عماف: دار الصفاء لمنشر والتوزيع.التدريس خطوة عمى طريؽ تطوير إعداد المعمـ

 

أثر توظيؼ استراتيجية خرائط المفاىيـ الرقمية في تنمية الحس (. ـ2016أبو عمرة، أسماء. )
 (،) رسالة ماجستير غير منشورة.العممي بمادة العموـ لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي

 الجامعة اإلسبلمية. ،كمية التربية
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. غزة: دار الوراؽ 1. طأساليب تدريس التكنولوجياـ(. 2006عياد، فؤاد وعوض، منير. )
 اعة والنشر.لمطب

أثر استراتيجيتي التعمـ باألقراف والتعمـ بالبحث عمى اكتساب ـ(. 2010أبو عيشة، سريف. )
)رسالة ماجستير . ميارات إيجاد النياية واالحتفاظ بيا لدى طالبات الثانوية العامة بغزة

 الجامعة اإلسبلمية. ،كمية التربيةغير منشورة(، 

 اليونسكو. األونروا. شط )استراتيجيات التعمـ النشط(.التعمـ النـ(. 2012فاعور، بسمة. )
( . فعالية استخداـ مواقع الفيديو اإللكترونية في اكتساب ميارات تصميـ ـ(. 2012فروانة، أكـر

الصور الرقمية لدى طالبات كمية التربية في الجامعة اإلسبلمية ) رسالة ماجستير غير 
 ية.كمية التربية. الجامعة اإلسبلم منشورة (.
أثر استخداـ نموذج التعمـ التوليدي والعصؼ الذىني في تنمية ـ(. 2012فنونة، زاىر. )

المفاىيـ واالتجاه نحو األحياء لدى طبلب الصؼ الحادي عشر بمحافظات غزة )رسالة 
 كمية التربية. الجامعة اإلسبلمية. ماجستير غير منشورة(.

لمشكبلت في تدريس مادة القواعد عمى أثر استخداـ طريقة حؿ اـ(. 2010الفيفي، حسف. )
جامعة  التحصيؿ الدراسي لتبلميذ الصؼ السادس االبتدائي)رسالة ماجستير غير منشورة(.

 اإلماـ محمد بف سعود اإلسبلمية. الرياض.
كوجؾ، كوثر والسيد، ماجدة وفرماوي، فرماوي وأحمد، عمية وخضر، صبلح وعياد، أحمد وفايد، 

والتعمـ في التعمـ التدريس في الفصؿ دليؿ المعمـ لتحسيف طرؽ تنويع ـ(. 2008بشرى. )
 بيروت. –. مكتب اليونسكو اإلقميمي لمتربية في الدوؿ العربية مدارس الوطف العربي

فاعمية حقيبة تعميمية إلكترونية قائمة عمى المدخؿ الوقائي في ـ(. 2011متولي، أحمد. )
صيؿ وبقاء أثر التعمـ في الرياضيات لدى تبلميذ التدريس في تنمية التفكير المستقبمي والتح

 . معيد الدراسات التربوية. جامعة القاىرة.المرحمة اإلعدادية)رسالة دكتوراه غير منشورة(
ـ(. فاعمية استخداـ استراتيجيات التعمـ النشط عمى التفكير التأممي 2014محمد، صفاء. )

لبات المعممات بكمية رياض األطفاؿ والتحصيؿ األكاديمي لمقرر التدريب الميداني لمطا
 .35-1(، 2)47 مجمة دراسات عربية في التربية وعمـ النفس.جامعة الفيوـ. 



155 
 

تصميـ بيئة تعمـ الكترونية تكيفية وفقًا ألساليب التعمـ في مقرر  ـ(.2016المحمدي، مروة. )
المرحمة الحاسب وأثرىا في تنمية ميارات البرمجة والقابمية لبلستخداـ لدى تبلميذ 

 كمية التربية. جامعة القاىرة. اإلعدادية)رسالة دكتوراه غير منشورة(.
القاىرة:  سمسمة أوراؽ منيجية ) نبذه عف الدراسات المستقبمية(ـ(. 2008مصطفى، محمد. )

 مركز الدراسات المستقبمية.
دارس المممكة ـ(. خرائط المفاىيـ الرقمية كأداة لتطوير تدريس العموـ بم2011المعيمي، أحمد. )

 .79-73(، 4)19.مجمة العمـو التربويةالعربية السعودية في ظؿ بيئة التعمـ اإللكتروني. 
جامعة الشارقة: منشورات ، 1ط، مبادئ القياس والتقويـ في التربية .(ـ2009المنيزؿ، عبد اهلل )

 .الشارقة
دار اليازوري لمنشر . عماف: والتعمـالتعمـ األساليب الحديثة في ـ(. 2008نبياف، يحيى. )
 والتوزيع.

سميـ، محمد ) ـ(. معوقات تطبيؽ التكنولوجيا مف وجية نظر المعمميف. 2008النجار، حسف وا 
 .532 -505(، 1)16. مجمة الجامعة اإلسبلمية )سمسمة الدراسات اإلنسانية(

 ـ(. فاعمية مقرر مقترح في بيولوجيا الفضاء لتنمية ميارات التفكير2016ىاني، مرفت )
مجمة المستقبمي وميارات التفكير التأممي لدى طبلب شعبة البيولوجي بكميات التربية. 

 .122-65(، 5)19التربية العممية.
ـ( أثر استخداـ بعض استراتيجيات التعمـ النشط عمى 2011أبو ىدروس، ياسرة والفرا، معمر. )

مجمة ميذ بطيئي التعمـ. مستوى دافعية االنجاز والثقة بالنفس والتحصيؿ الدراسي لدى التبل
 .130-89(، 1)13 ،جامعة االزىر بغزة، سمسمة العمـو االنسانية

فعالية برنامج مقترح لمتدريب عف بعد لمعممي الرياضيات عمى ـ(. 2013ىريدي، مصطفى. )
استخداـ بعض استراتيجيات التعمـ النشط في تنمية المفاىيـ والميارات الرياضية البلزمة 

 كمية التربية. جامعة قناة السويس. ة االبتدائية )رسالة دكتوراه غير منشورة(.لتبلميذ المرحم
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 حق الدراسةمال

 الدراسة ألدواتقائمة بأسماء المحكمين  :(2ممحق رقم )
 مكان العمل التخصص السم م
 الجامعة اإلسبلمية تكنولوجيا التعميـ أ.د محمد عسقوؿ 1
 الجامعة اإلسبلمية تكنولوجيا التعميـ أ.د محمد أبو شقير 2
 الجامعة اإلسبلمية العمـو أ.د صبلح الناقة 3
 الجامعة اإلسبلمية الرياضيات يـ األسطؿأ.د إبراى 4
 جامعة الحسيف بف طبلؿ تكنولوجيا التعميـ أ.د مصطفى جويفؿ 5
 الجامعة اإلسبلمية تكنولوجيا التعميـ د.مجدي عقؿ  6
 كمية التكنولوجيا والعمـو التطبيقية تكنولوجيا التعميـ د. محمود برغوث 7
 األقصىجامعة  تكنولوجيا التعميـ حسف ميديد. 8
 الجامعة اإلسبلمية تكنولوجيا التعميـ د. أدىـ البعموجي 9
 الوسطى -التعمـ مديرية التربية و  تكنولوجيا التعميـ عبد الرحيـ يونسأ. 10
 العاليالتعمـ وزارة التربية و  تكنولوجيا التعميـ أكـر فروانةأ. 11
 الح الثانوية لمبناتشيداء دير البمدرسة  تكنولوجيا التعميـ ىبة أبو موسىأ. 12
العميا لمبنات األساسيةمدرسة الرممة  تكنولوجيا التعميـ أ.عزيزة صياـ 13  
 مدرسة شفا عمرو الثانوية لمبنات تكنولوجيا التعميـ صفاء نوفؿأ. 14
 المشتركة األساسيةمدرسة عيمبوف  تكنولوجيا التعميـ نيفيف فياضأ. 15
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 التفكير المستقبميقائمة بميارات  (:3ممحق رقم )
 ميارات التوقع: .1

وتشكيؿ الصورة لمجرى  األشياءوظيور  األفعاؿوىي قدرة التمميذ عمى التكيف بنتائج 
 الخبرة الماضية، وتشمؿ الميارات الفرعية التالية: أساس المقبمة عمى األحداثونتيجة 

  مكف الم داثاألحاستكشاؼ  ىي العممية التي يتـ مف خبلليا التوقع الكتشافي:ميارة
ف تتـ في أدراؾ العبلقات والتفاعبلت التي يمكف إوقوعيا في المستقبؿ عف طريؽ 

 الوقت الحاضر لوضع نقطة البدء لرسـ الصورة المستقبمية.
 :ىي العممية التي يتـ مف خبلليا وضع تصور لمصورة  ميارة التوقع المعياري

واإلجراءات التي مف شأنيا المستقبمية المستيدؼ تحقيقيا ثـ محاولة وضع الخطوات 
 تحقؽ ىذا التصور المأموؿ.

 :دراؾ تطور األحداث لعممية التي يتـ مف خبلليا فيـ وا  ىي ا ميارة التوقع المحسوب
مف الحاضر إلى امتداد زمني مستقبمي لمعرفة اتجاه وطبيعة التغيير اعتمادًا عمى 

 معمومات الحاضر وتحميميا وتفسيرىا لفيـ المستقبؿ.
 : لتنبؤميارة ا .2

وىي عممية تقدير مبنى عمى استخداـ الفرد معموماتو السابقة ومشاىداتو الحالية ببناء 
 الصورة التي ستكوف عمييا الظاىرة في المستقبؿ، وتشمؿ الميارات الفرعية:

  وىي العممية التي يتـ مف خبلليا االختيار المنظـ مف  عمل الخيارات الشخصية:ميارة
 قضية مستقبمية. أوت المطروحة مف أجؿ حؿ مشكمة بيف العديد مف الخيارا

  وىي العممية العقمية التي يتـ مف خبلليا اقتراح تخمينات جيدة  طرح الفرضيات:ميارة
 قضية ثـ العمؿ عمى فحص ىذه التخمينات واختبارىا. أولمشكمة 

 وىي العممية التي يتـ مف خبلليا تحديد وكشؼ مدى بين الفتراضات: ميارة التمييز 
 صدؽ االفتراضات وقبوليا كحقيقة واقعة.

  خبلليا وىي العممية التي يتـ مف  عدمو في البراىين: أوالتحقق من التناسق ميارة
ة كبيرة نوعية البراىيف المتبعة مع درج أوالتفكير المستخدـ  أسموبذا كاف إما  معرفة

 لمطروحة.نيا متعارضة وغير متناسقة مع المعمومات اوأ مف المنطقية والتناسؽ
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 ميارة حل المشكالت المستقبمية: .3
وىي تمؾ الميارة التي تستخدـ لتحميؿ ووضع استراتيجيات تيدؼ إلى حؿ سؤاؿ صعب 

وتشمل الميارات أو موقؼ معقد أو مشكمة تعيؽ التقدـ في جانب مف جوانب الحياة، 
 الفرعية التالية:

 :جؿ ف ألتي تستخدـ موىي تمؾ الميارة الفكرية ا ميارة الوصول إلى المعمومات
 الوصوؿ بفاعمية إلى المعمومات ذات الصمة بالسؤاؿ أو المشكمة المطروحة لمنقاش.

 :جؿ تسجيؿ وىي تمؾ الميارة التي تستخدـ مف أ ميارة تدوين المالحظات
 المعمومات الميمة بشكؿ مختصر ومكتوب.

 :ف المعايير ـ لتشكيؿ مجموعة مزىي تمؾ الميارة التي تستخد ميارة وضع المعايير
 جؿ التوصؿ إلى أحكاـ معينة.مف أ

 :وىي تمؾ الميارة التي تستخدـ لفيـ وتطبيؽ  ميارة تحديد وتطبيق اإلجراءات
 خطوات معقدة في ضوء عناصرىا المتعددة.

 :وىي الميارة التي تستخدـ لتحديد فيما اذا كانت المعمومات  ميارة تقييم الدليل
 بات مف جية ثانية.تتمتع بصفة الصدؽ مف جية وصفة الث

 :جؿ تطبيؽ الميارة التي يتـ استخداميا مف أ وىي تمؾ ميارة إصدار األحكام
 معمومات معطاة واستنتاجات مقدمة لموصوؿ إلى أحكاـ عامة أو حموؿ نيائية.

 : ميارة التصور .4
يقصد بيا العممية التي يتـ مف خبلليا تكويف صور متكاممة لؤلحداث في فترة مستقبمية 

الخياؿ العممي في محاولة لتصوير ىذا التصور  –الخمؽ  –بعوامؿ االبتكار  وتتأثر
 وتشمل الميارات الفرعية التالية:المستقبمي، 

 :وىي العممية التي يتـ مف خبلليا وضع األشياء في ترتيب  ميارة تحديد األولويات
 معيف حسب أىميتيا بشكؿ يساعد عمى تزويد الفرد بالخيارات الميمة التي تضع

 في ضوئيا القرارات.
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 :وىي العممية التي يتـ مف خبلليا تحديد موقؼ  ميارة التعرف عمى وجيات النظر
الفرد تجاه قضية ما تمت مبلحظتيا أو عرضيا شفويا مع التعرؼ عمى احتماالت 

 حدوث التحيز عند تكويف وجية النظر.
 :نقاط القوة وىي العممية التي يتـ مف خبلليا تحديد  ميارة تحميل المجادلت

ومواطف الضعؼ عند كؿ عنصر مف عناصر المشكمة مثار المجادلة مف أجؿ 
 الوصوؿ إلى حؿ غير مألوؼ.

 :وىي العممية التي يتـ مف خبلليا دعـ نوعية المعمومات مف  ميارة طرح األسئمة
خبلؿ استقصاء يتطمب طرح األسئمة الفاعمة أو صياغتيا أو اختيار األفضؿ منيا 

 ؿ لرسـ صورة مستقبمية مبلئمة.مف اجؿ الوصو 
 :وىي العممية التي يتـ مف خبلليا عرض عدد كاؼ مف األمثمة  ميارة الستقراء

الخاصة بيدؼ التوصؿ إلى الحقيقة مف أجؿ تحقيؽ الصورة المستقبمية المنشودة 
 الواضحة.
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 لخضراءتحكيم اختبار ميارات التفكير المستقبمي في وحدة الثورة ا (:4ممحق رقم )

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
  غــــــــــــــزة  –الجامعــــــــــة اإلسالميــــــــة 

 شئون البحث العممي والدراسات العميا    
 كميـــــــــــــــــــــــــــــــــــة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
  ماجستـيــــــر المناىج وطرق التدريس 

 
 الموضوع/ تحكيم اختبار ميارات التفكير المستقبمي المتضمنة في وحدة  الثورة الخضراء

 حفظك اهلل ................................السيد الدكتور األستاذ / 
لكترونية توظف استراتيجيات التعمم إفعالية بيئة تعميمية تقـو الباحثة بإجراء دراسة بعنواف: " 

ارات التفكير المستقبمي في التكنولوجيا لدى طالبات الصف السابع النشط في تنمية مي
 ".األساسي

 لمحصوؿ عمى درجة الماجستير مف كمية التربية بالجامعة اإلسبلمية.
يكم ومالحظاتكم في ضوء خبرتكم رأ لذا أرجو من سيادتكم التكرم بتحكيم ىذا الختبار ثم إبداء

 في ىذا المجال من حيث:
 ة والمغوية.السبلمة العممي 
 .مدى تمثيؿ كؿ فقرة لمميارة المطموبة 
 .وضوح تعميمات االختبار 
  حذؼ أو إضافة أو إبداء أي ممحوظات أخرى 

                  شاكرين لكم حسن تعاونكم ولكم وافر التقدير والحترام                                                                           
 

 الباحثة                                                              إشراف الدكتور        
 إيمان حميد أبو موسى                                                        مجدي عقل
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 اختبار ميارات التفكير المستقبمي
 عزيزتي الطالبة،،

بالوحدة  كتسابؾ لميارات التفكير المستقبمي المتضمنةييدؼ االختبار ىذا إلى قياس مدى ا
ذ تشكر وتثمف حسف تعاونؾ، فإنيا ترجو منؾ قراءة والباحثة إالرابعة ) الثورة الخضراء(، 

يس لو عبلقة بالدرجات المدرسية تعميمات االختبار بكؿ عناية ودقة، عمما بأف ىذا االختبار ل
 نما لغرض البحث العممي.وا  

 تبار:تعميمات الخ
  فقرة مف نوع المقالي. 20يتكوف االختبار مف 
 .اقرئي كؿ عبارة بدقة وعناية قبؿ اإلجابة عنيا 
 .كؿ فقرة مف فقرات االختبار ىو عبارة عف ميارة مف ميارات التفكير المستقبمي 
 .ستكوف العبلمات المرتفعة مف نصيب اإلجابات اإلبداعية 
 .عدـ ترؾ سؤاال بدوف إجابة 
 دقيقة. 40 مدة االختبار 

 
 شاكرين لكم حسن تعاونكم ولكم وافر التقدير والحترام 

 
 
 
 الباحثة                                                                

 إيمان حميد أبو موسى
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اختبار ميارات التفكير المستقبمي في وحدة ) الثورة الخضراء( من مبحث التكنولوجيا لمصف 
 م 2017ابع األساسي لمعام الس

 اسم الطالبة: ......................... الشعبة:................. الدرجة:.............
 :بتأٍن وتمعن عن األسئمة التاليةعزيزتي الطالبة جيبي أ
 ؟ كاف التزايد في عدد السكاف ىائؿماذا يحدث لو  .1

............................................................................................
....... .................................................................................... 

 اقترحي حبًل لزيادة اإلنتاج الغذائي بدوف إلحاؽ األذى بصحة اإلنساف؟ ولماذا؟ .2
............................................................................................

........................................................................................... 
األشياء التي يمكف إحبلليا مكاف السماد الكيماوي لتفادي األمراض المعاصرة،  حددي  .3

 ؟ضعي حموالً 
............................................................................................

.......................................................................................... 
 " عدـ حمؿ سيقاف القمح لسنابؿ القمح"؟ حبل لمشكمة تداعي القمح ياقترح. 4

............................................................................................
.......................................................................................... 

 وكيؼ يمكف تطبيؽ ذلؾ؟ ىذه العبارة وضحيالتبغ مبيد حشري. . 5
............................................................................................

........................................................................................... 
 مع أو ضد الثورة الخضراء؟ اتؾ السابقة عبري عف رأيؾ ىؿ أنتِ مف خبلؿ دراستؾ وخبر  .6

....................................................................................... 
 ......................................................................................... 
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 ؟. ماذا تتوقعي أف يحدث لو تعطؿ صماـ المياه في شبكات ري المزروعات7
............................................................................................

........................................................................................... 
  النبات مف اآلفات الزراعية؟ لتطوير أساليب حمايةعدة حموؿ  يضع .8

............................................................................................
............................................................................................ 

 ماذا يحدث لو تـ إدخاؿ أصناؼ جديدة مف النباتات إلى مناطؽ جديدة؟. 9
............................................................................................

............................................................................................ 
 ؟ مفرط. حددي األضرار الناتجة عف ذلؾ مبيدات زراعية بشكؿ  مزارع استخدـ .10

............................................................................................
............................................................................................ 

 ما الذي يمكف أف ينتج لو استخدمنا السماد العضوي بداًل مف السماد الكيماوي؟ .11
............................................................................................

............................................................................................ 
 كثر نموًا سكانيا الدوؿ النامية أـ الدوؿ المتقدمة؟ ولماذا؟أيؾ أي الدوؿ أر ب .12

............................................................................................
............................................................................................ 

 لو قطفنا الثمار قبؿ انتياء فترة األماف لممبيد الزراعي، ماذا تتوقعي أف يحدث ؟ .13
............................................................................................ 

............................................................................................ 
 تباعيا عند استخداـ المبيدات الزراعية؟إما السموكيات الصحيحة التي يجب  .14

....................................................................................... 
............................................................................................ 
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 وجية نظرؾ؟ حسباآلفة الزراعية مف أضرار لمنباتات ماذا تتوقعي أف تحدث  .15
............................................................................................

............................................................................................ 
 ؟لـ تكتشؼ أدوات الري الحديثة ماذا يحصؿ لو .16

............................................................................................

........................................................................................... 
 تركنا المبيدات الزراعية في متناوؿ أيدي األطفاؿ؟ يتوقع أف يحصؿ لوماذا  .17

............................................................................................
............................................................................................ 

 ذا لـ تكتشؼ المبيدات الزراعية؟كيؼ تتوقعي أف تكوف الزراعة إ .18
............................................................................................

........................................................................................... 
 كيؼ يمكنؾ أف تحمي مشكمة إىدار المياه عند سقي المزروعات؟ .19

............................................................................................
............................................................................................ 

لمتكنولوجيا الزراعية في حياتنا أىمية كبيرة وخاصة الزراعة بدوف تربة. وضحي رأيؾ في   .20
 ذلؾ؟

............................................................................................
............................................................................................ 
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 تحكيم استبانة ميارات التفكير المستقبمي في وحدة الثورة الخضراء (:5ممحق رقم )

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

  غــــــــــــــزة  –الجامعــــــــــة اإلسالميــــــــة 

 العممي والدراسات العميا    شئون البحث 
 كميـــــــــــــــــــــــــــــــــــة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
  ماجستـيــــــر المناىج وطرق التدريس 

 الموضوع/ تحكيم استبانة ميارات التفكير المستقبمي 
 حفظك اهلل...................................................السيد الدكتور األستاذ / 

لكترونية توظف استراتيجيات التعمم إفعالية بيئة تعميمية تقـو الباحثة بإجراء دراسة بعنواف: " 
النشط في تنمية ميارات التفكير المستقبمي في التكنولوجيا لدى طالبات الصف السابع 

 ".األساسي
 لجامعة اإلسبلمية.لمحصوؿ عمى درجة الماجستير مف كمية التربية با

يكم ومالحظاتكم في ضوء خبرتكم إبداء رألذا أرجو من سيادتكم التكرم بتحكيم ىذا الختبار ثم 
 في ىذا المجال من حيث:

 .السبلمة العممية والمغوية 
 .مدى تمثيؿ كؿ فقرة لمميارة المطموبة 
  االستبانةوضوح تعميمات. 
  حذؼ أو إضافة أو إبداء أي ممحوظات أخرى 

              ين لكم حسن تعاونكم ولكم وافر التقدير والحترام                                                                               شاكر 
 

 الباحثة                                                              إشراف الدكتور        
 مجدي عقل                                                  إيمان حميد أبو موسى      
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 استبانة ميارات التفكير المستقبمي
 عزيزتي الطالبة،،

بيف يديؾ مقياس يتكوف مف مجموعة مف العبارات المتعمقة بميارات التفكير المستقبمي، والتي 
وجيات نظرؾ في تدؿ عميو أنشطة واعتقادات وآراء معينة، تتصؿ بسموكؾ وتصرفاتؾ و 

المستقبؿ بصفة عامة، والمطموب منؾ التعبير عف رأيؾ الشخصي نحو العبارة بوضع إشارة 
(  1 , 2 , 3 , 4 , 5: )( في المربع المناسب أماـ كؿ عبارة منيا وفؽ التدرجات اآلتية√)

 حيانا، نادرا، وأبدا( عمى التوالي.التدرجات إلى ) دائما، وغالبا، وأحيث تشير تمك 
مما أنو ال توجد إجابة صحيحة أو خاطئة، لذا أرجو التعبير عف رأيؾ بكؿ حرية وصدؽ ع

وموضوعية، كما أف ىذه اإلجابات ستبقى سرية ولف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي، 
إجابتؾ تكوف ف احدة فقط في أي مف الخانات الخمس الموجودة، وأوتأكدي أف تضعي إشارة و 
ـ السؤاؿ المحدد، وعدـ ترؾ أي عبارة دوف إجابة، أجيبي عف الفقرات في ورقة اإلجابة ىي أما

 بكؿ دقة وأمانة، وفقا لممثاؿ التوضيحي اآلتي:
 1 2 3 4 5 الفقرات الرقم
    √  في حياتي أتكيؼ مع التغيرات التي قد تطرأ 1

ت التي قد تطرأ إف الطالبة التي أجابت عمى الفقرة السابقة تعتقد أنيا تتكيؼ غالبا مع التغيرا 
 في حياتيا.

 تعميمات الستبانة:
 فقرة  20مف  االستبانة تتكوف. 
 .عدـ ترؾ سؤاال بدوف إجابة 
 .اإلجابة عف السؤاؿ باختيار إجابة واحدة فقط 
  دقيقة. 20مدة اإلجابة عف االستبانة 

 
                                                                      شاكرين لكم حسن تعاونكم ولكم وافر التقدير والحترام                           

 الباحثة                                                                  
 إيمان حميد أبو موسى
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 استبانة ميارات التفكير المستقبمي

 ( تحت اإلجابة التي تناسبك:√عزيزتي الطالبة ضعي إشارة ) 

كثيرًا  الفقرة م
قميل  قميل متوسط كثيراً  جداً 

 جداً 

جمع معمومات عف األحداث المتوقع حدوثيا  ال أستطيع 1
 .مستقببل

     

      أستطيع تحديد األسباب المحتممة قبؿ حدوث مشكمة ما. 2
      أحدد العواقب المتوقعة لحدوث مشكمة ما. 3
      أستطيع توليد تنبؤات دقيقة لممستقبؿ. 4

استنتاج قضايا مستقبمية معتمدة عمى تفكير أستطيع  5
 عميؽ.

     

توقع احتماالت متعددة لحدث  عمى ليس لدي القدرة 6
 متوقع في المستقبؿ.

     

      أنا ماىرة في إنتاج تنبؤات متنوعة حوؿ المستقبؿ. 7
      خاص بي.طابع ليا  مياراتي بالتنبؤ لممستقبؿ 8

لتنبؤ لممستقبؿ دوف االكتراث بآراء اجتيد في ا 9
 المستيزئيف مف حولي.

     

      ال أستطيع تنبؤ وقت حدوث مشكمة ما. 10

ىتمامي بقضايا أىتـ بقضايا المستقبؿ بشكؿ يفوؽ إ 11
 الحاضر والماضي.

     

يمكنني كتابة موضوع تعبير عف توقعاتي لشيء ما  12
 بشكؿ واضح.

     

      ؼ تنبؤاتي لممستقبؿ بمشاىد متسمسمة.أنا ماىرة في وص 13

حرص عمى تقديـ وجية نظري حوؿ التصورات أ 14
 المستقبمية ألي مشكمة.

     

محدودية مياراتي في وضع التصورات حوؿ قضايا  15
 المستقبؿ.
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كثيرًا  الفقرة م
قميل  قميل متوسط كثيراً  جداً 

 جداً 
      أستطيع كتابة تطورات أتوقع أف يشيدىا المستقبؿ. 16

الجمود وبتوليد عدد مف يمتاز خيالي المستقبمي بعدـ  17
 األفكار اإلبداعية.

     

عندي ميارة  في تخيؿ اختراعات وابتكارات قد تحدث  18
 في المستقبؿ.

     

أستطيع إطبلؽ أحكاـ صحيحة فيما يخص تنبؤاتي  19
 المستقبمية.

     

ال أستطيع نقد ما يعرض عمّي مف معمومات وأفكار  20
 وآراء تخص المستقبؿ.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



173 
 

 تحكيم بطاقة مقابمة شخصية ميارات التفكير المستقبمي  (:6ممحق رقم )

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
  غــــــــــــــزة  –الجامعــــــــــة اإلسالميــــــــة 

 شئون البحث العممي والدراسات العميا    
 ـــــــــــــــــــــــــــةكميـــــــــــــــــــــــــــــــــــة التربيـــــــــ

  ماجستـيــــــر المناىج وطرق التدريس 
 

الموضوع/ تحكيم مقابمة شخصية لميارات التفكير المستقبمي المتضمنة في وحدة الثورة 
 الخضراء

 السيد الدكتور األستاذ / ......................................... حفظك اهلل
لكترونية توظف استراتيجيات التعمم إفعالية بيئة تعميمية اسة بعنواف: " تقـو الباحثة بإجراء در 

النشط في تنمية ميارات التفكير المستقبمي في التكنولوجيا لدى طالبات الصف السابع 
 ".األساسي

 لمحصوؿ عمى درجة الماجستير مف كمية التربية بالجامعة اإلسبلمية.
يكم ومالحظاتكم في ة المقابمة الشخصية ثم إبداء رأأسئملذا أرجو من سيادتكم التكرم بتحكيم 

 ضوء خبرتكم في ىذا المجال من حيث:
 .السبلمة العممية والمغوية 
 .مدى تمثيؿ كؿ فقرة لمميارة المطموبة 
  المقابمة الشخصية.وضوح تعميمات 
  حذؼ أو إضافة أو إبداء أي ممحوظات أخرى 

 لحترام                                                                                            شاكرين لكم حسن تعاونكم ولكم وافر التقدير وا
الباحثة                                                               إشراف الدكتور       

 مجدي عقل        إيمان حميد أبو موسى                                               
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 مقابمة شخصية لميارات التفكير المستقبمي
 عزيزتي الطالبة،،

 إلى قياس مدى اكتسابؾ لميارات التفكير المستقبمي المتضمنة ىذه تيدؼ المقابمة الشخصية
ذ تشكر وتثمف حسف تعاونؾ، فإنيا ترجو منؾ والباحثة إبالوحدة الرابعة ) الثورة الخضراء(، 

 ىذه المقابمةبكؿ عناية ودقة، عمما بأف  سؤاؿ ُيعرض عميِؾ مف قبؿ المعممة اإلجابة عمى كؿ
 نما لغرض البحث العممي.قة بالدرجات المدرسية وا  عبل الي تليس

 تعميمات المقابمة:
 مف نوع المقالي. فقرات 4مف  المقابمة تتكوف 
 بمي.كؿ فقرة مف فقرات االختبار ىو عبارة عف ميارة مف ميارات التفكير المستق 
 .ستكوف العبلمات المرتفعة مف نصيب اإلجابات اإلبداعية 
  دقائؽ 5 المقابمةمدة. 

 
 شاكرين لكم حسن تعاونكم ولكم وافر التقدير والحترام 

 
 
 
 الباحثة                                                                

 إيمان حميد أبو موسى
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ت التفكير المستقبمي في وحدة ) الثورة الخضراء( من مبحث مقابمة شخصية لميارا
 م 2017التكنولوجيا لمصف السابع األساسي لمعام 

 اسم الطالبة: ......................... الشعبة:................. الدرجة:.............
 :بتأٍن وتمعن عن األسئمة التاليةعزيزتي الطالبة جيبي أ
؟ ولماذا؟ ىؿ توجد حموؿ لو انتشرت اآلفات الزراعية بشكؿ كبيرث ما الذي يمكف أف يحد .1

 لحؿ ىذه المشكمة؟ وضحي ذلؾ.
........................................................................................

........................................................................................
....................................................................................... 

ما النتائج المتوقعة التي تترتب عمى استخداـ المبيدات الزراعية بشكؿ متوازف وليس بشكؿ  .2
 جنوني؟ وكيؼ يمكف تعزيزىا لدى المزارعيف والمواطنيف؟

........................................................................................
........................................................................................

....................................................................................... 
 لري في قطاع غزة؟ وكيؼ يمكف تطبيقيا عمى الواقع؟احبل لمشكمة  ياقترح .3

........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................ 

تنبأي ما الذي سيحدث لو استخدمنا المبيدات الطبيعية عوضا عف المبيدات الكيماوية؟  .4
 وكيؼ يمكف العمؿ عمى تطويرىا وتشجيع المزارعيف عمى استخداميا؟

........................................................................................
........................................................................................

........................................................................................ 
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 تحكيم بطاقة المقابمة الشخصية  (:7ممحق رقم )

  الرحمن الرحيمبسم اهلل
  غــــــــــــــزة  –الجامعــــــــــة اإلسالميــــــــة 

 شئون البحث العممي والدراسات العميا    
 كميـــــــــــــــــــــــــــــــــــة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
  ماجستـيــــــر المناىج وطرق التدريس 

 
 يم بطاقة مقابمة شخصية لميارات التفكير المستقبمي الموضوع/ تحك

 السيد الدكتور األستاذ / ......................................... حفظك اهلل
لكترونية توظف استراتيجيات التعمم إفعالية بيئة تعميمية تقـو الباحثة بإجراء دراسة بعنواف: " 

ي التكنولوجيا لدى طالبات الصف السابع النشط في تنمية ميارات التفكير المستقبمي ف
 ".األساسي

 لمحصوؿ عمى درجة الماجستير مف كمية التربية بالجامعة اإلسبلمية.
يكم ومالحظاتكم في أسئمة المقابمة الشخصية ثم إبداء رألذا أرجو من سيادتكم التكرم بتحكيم 

 ضوء خبرتكم في ىذا المجال من حيث:
 .السبلمة العممية والمغوية 
 ى تمثيؿ كؿ فقرة لمميارة المطموبة.مد 
  المقابمة الشخصية. فقرات بطاقةوضوح 
  حذؼ أو إضافة أو إبداء أي ممحوظات أخرى 

                  شاكرين لكم حسن تعاونكم ولكم وافر التقدير والحترام                                                                           
الباحثة                                                               إشراف الدكتور       

 إيمان حميد أبو موسى                                                       مجدي عقل
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 فقرات بطاقة المقابمة الشخصية

  

 

 

 

 

 

بدرجة  الفقرة م
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

    أحدد تنبؤات تحدث مستقببلً  1
    وال مقنعةأضع حم 2
    ستطيع تطبيؽ الحموؿ واقعياأ 3
قناع اآلخريفأ 4     ستطيع شرح وجية نظري وا 
    حرص عمى تقديـ نتائج متوقعة لمشكمة ماأ 5
    ستطيع الحكـ عمى نجاح أو فشؿ حؿ مشكمةأ 6
    عندي ميارة في توليد أفكار إبداعية لمشاكؿ حياتية 7
    كمة ما بعد تفكير سميـلدي ميارة في وضع حؿ لمش 8
    ستطيع تحديد أسباب مشكمة ماأ 9
    ستطيع استنتاج السمبيات واإليجابيات لمحموؿ المقترحةأ 10
    عندي ميارة لحؿ المشكمة بشكؿ عممي 11
    لدي القدرة عمى نقد اآلخريف إما سمبا أو إيجابا 12
    ستطيع توقع ما سيحدث عند وقوع مشكمة ماأ 13
    لدي ميارة في تطوير أفكار إبداعية 14
    ستطيع تعميـ حموؿ لمشكمة ما في حؿ مشاكؿ حياتية أخرىأ 15
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 تحكيم البيئة التعميمية اإللكترونية في وحدة الثورة الخضراء (:8ممحق رقم )

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

  غــــــــــــــزة  –ميــــــــة الجامعــــــــــة اإلسال

 شئون البحث العممي والدراسات العميا    
 كميـــــــــــــــــــــــــــــــــــة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
  ماجستـيــــــر المناىج وطرق التدريس 

 
 الثورة الخضراءالموضوع/ تحكيم البيئة التعميمية اإللكترونية في وحدة 

 حفظك اهلل......................................./   األستاذ الدكتور ةالسيد
لكترونية توظف استراتيجيات التعمم إفعالية بيئة تعميمية تقـو الباحثة بإجراء دراسة بعنواف: " 

ع النشط في تنمية ميارات التفكير المستقبمي في التكنولوجيا لدى طالبات الصف الساب
 ".األساسي

 لمحصوؿ عمى درجة الماجستير مف كمية التربية بالجامعة اإلسبلمية.
يكم ومالحظاتكم رأ ثم إبداء البيئة التعميمية اإللكترونية،لذا أرجو من سيادتكم التكرم بتحكيم 

 في ضوء خبرتكم في ىذا المجال من حيث:
  نية مدى توافر المعايير التربوية في البيئة التعميمية اإللكترو 
  مدى توافر المعايير الفنية في البيئة التعميمية اإللكترونية 

 
 شاكرين لكم حسن تعاونكم ولكم وافر التقدير والحترام            

 
                                                                                 

 إشراف الدكتور                               الباحثة                                       
 إيمان حميد أبو موسى                                                        مجدي عقل
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 البيئة التعميمية اإللكترونية 
المعمومات وشبكات الحاسب اآللي في تدعيـ وتوسيع نطاؽ  نظاـ تعميمي يستخدـ تقنياتىي 

 خبلؿ مجموعة مف الوسائؿ منيا: أجيزة الحاسب اآللي، واإلنترنت والبرامج ة مفالعممية التعميمي
 .اإللكترونية المعدة إما مف قبؿ المختصيف في الوزارة أو الشركات

 وعرفتيا الباحثة: 
ويتـ التعمـ عبرىا وفؽ استراتيجيات ، الذي يتيح عرض المادة إلكترونياً ىي المنصة أو الحيز 

، وتسمح بالتفاعؿ بيف الثورة الخضراءتمؿ عمى مياـ وتكميفات خاصة بوحدة التعمـ النشط، وتش
الطالبات مف جية وبيف المعممة والطالبات مف جية أخرى بيدؼ تنمية ميارات التفكير 

 المستقبمي لدى طالبات الصؼ السابع األساسي بغزة.
 

 ما يمي: تتضمن البيئة التعميمية اإللكترونية
 الجوجؿ سايت. موقع تعميمي مصمـ عمى .1
 التواصؿ والتفاعؿ عبر البريد اإللكتروني. .2

 

 رابط الدخول لمبيئة التعميمية اإللكترونية 

https://sites.google.com/site/futurethinking77/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/futurethinking77/
https://sites.google.com/site/futurethinking77/
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 كترونيةاستمارة تحكيم تصميم بيئة تعميمية إل

 غير موجود موجود العبارة
 أول: المعايير التربوية

   تعرض البيئة األىداؼ المطموبة مف الطمبة تحقيقيا.  .1
   يتدرج عرض األىداؼ التعميمية منطقيا مف السيؿ لمصعب. .2
   تتميز األىداؼ بالوضوح وسيولة القياس. .3
   يتكوف كؿ ىدؼ تعميمي مف ىدؼ واحد فقط. .4
   ؼ باألخبلقيات والقيـ التربوية لممتعمـ.ترتبط األىدا .5
   يتبع تنظيـ المحتوى التعميمي التنظيـ اليرمي. .6
   تنظيـ المحتوى تنظيما منطقيا ويتدرج مف السيؿ إلى الصعب. .7
تصاغ عبارات المحتوى صياغة سميمة خالية مف األخطاء المغوية  .8

 واإلمبلئية.
  

   مجتمع.يراعي المحتوى أخبلقيات وقيـ وثقافة ال .9
   يتوافؽ محتوى الوسائط المتعددة مع محتوى المادة الدراسية لممتعمميف. .10
   يربط تنظيـ المحتوى بيف مراحؿ التعمـ القبمي والبعدي. .11
   مف المعمومات في كؿ شاشة. اً مناسب اً يعرض المحتوى كم .12
   يتصؼ المحتوى بالدقة العممية. .13
   عميمية حوؿ المتعمـ.ترتبط األنشطة التعميمية باألىداؼ الت .14
   تتمركز األنشطة التعميمية حوؿ المتعمـ. .15
   تعمؿ األنشطة التعميمية عمى استثارة دافعية المتعمـ. .16
   األنشطة التعميمية مع الفروؽ الفردية. بتتناس .17
   يتيح المقرر إمكانية مشاركة األنشطة وبناء األفكار بيف الطمبة. .18
   تكاليؼ( –أوراؽ عمؿ  –دمة ) اختبارات تتنوع أساليب التقويـ المستخ .19
   يقدـ المقرر اإللكتروني تغذية راجعة مرتبطة باألىداؼ التعميمية. .20
   واجية الموقع تحتوي عمى العنواف ومصمـ الموقع  .21

 ثانيًا: المعايير الفنية
   تتميز الصور بالجودة العالية والوضوح .22
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 غير موجود موجود العبارة
   مقرر اإللكتروني.ثبات حجـ الصورة مع سرعة التحميؿ داخؿ ال .23
   سب الصور مع أخبلقيات وثقافة المجتمع.اتتن .24
   توظؼ الصور بشكؿ مناسب وغير مزدحـ. .25
   تتميز مشاىد الفيديو بالدقة والوضوح. .26
   يحتوي ممؼ الفيديو عمى أدوات التحكـ المناسبة )إيقاؼ/ تشغيؿ (. .27
   .يراعي التزامف بيف النصوص والصور في المشيد المتحرؾ .28
   يتميز المقرر اإللكتروني بوضوح الخط وتناسبو مع المحتوى. .29
   تناسب األلواف المستخدمة بشكؿ متناسؽ مع محتوى المقرر اإللكتروني. .30
 

 

 مالحظات إضافية:

............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................
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  دليل المعمم (:9ممحق رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دلًل املعله

لتدريس وحدة الثورة الخضراء باستخدام 
بيئة تعميمية إلكترونية توظف استراتيجيات 

 التعمم النشط

 مادة التكنولوجيا لمصف الثامن األساسي
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 املكدمة

الحمد هلل رب العاممين والصالة والسالم عمى سيد الخمق محمد صمى اهلل عميو وسمم 
 وعمى آلو وصحبو أجمعين:

 المعمم ، أختي المعممة:أخي 
أقدـ لكـ " دليؿ المعمـ " لتدريس الوحدة الرابعة " الثورة الخضراء " مف كتاب 

عداد وتخطيط إآمميف االستفادة القصوى منو في  االساسي، السابعالتكنولوجيا لمصؼ 
ىداؼ التربوية المنشودة، بما يتبلءـ مع ؽ األقي" وحدة الثورة الخضراء "، وتح دروس
 .ئة المادية والصفية وأىداؼ البحثات الطمبة والبيمستوي

ويوضح الدليؿ كيفية االستفادة القصوى في تدريس وحدة الثورة الخضراء باستخداـ 
بيئة تعممية إلكترونية القائمة عمى استراتيجيات التعمـ النشط، فقد أصبحت بيئات 

عـ االستخداـ الفعاؿ، التعمـ االلكترونية منصة لتشغيؿ المشاركة، وتفاعؿ الطبلب، ود
فيي توفر الوسائؿ والقرص لتنمية ميارات التفكير المستقبمي لدى الطبلب، وبالتالي 

البيئة التعميمية اإللكترونية المواد التعميمية مف إثراء وتحسيف تقدميـ، كما وتدعـ 
خبلؿ تنظيميا بشكؿ أفضؿ، وتحميؿ مصادر التعمـ، حيث صمـ موقع الجوجؿ 

الى التواصؿ عبر البريد اإللكتروني ليكوف سيؿ االستخداـ وذات  سايت باالضافة
طابع اجتماعي مما يسيؿ إدارة العممية التعميمية، وتفعيؿ التواصؿ بيف الطبلب 

 والمعمميف داخؿ وخارج الحصة.
بالنسبة لمطبلب في كونو يخدـ  والبريد اإللكتروني وتكمف أىمية موقع الجوجؿ سايت

ؿ إلى الكثير مف مصادر المعرفة، والذي يدعـ التعمـ بيف الطبلب كبوابة لموصو 
 الطبلب بعضيـ البعض، ويوثؽ جميع المراحؿ الدراسية، اإلنجازات، الواجبات.

أما بالنسبة ألىميتو لمييئة التدريسية فيو يوفر الوقت والجيد بسبب توفر واجية 
نشاء حصص دراسية تفاعمية، ويوضح طرؽ تعمـ ا لطبلب مف استخداـ بسيطة، وا 
 خبللو، ومشاركتيـ فيما بينيـ لتشجيع المشاركة المعرفية والفائدة العممية.
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ييدؼ ىذا الدليؿ الى تدريس وحدة الثورة الخضراء مف مقرر التكنولوجيا لمصؼ السابع 
 األساسي، مف خبلؿ بيئة تعميمية إلكترونية توظؼ استراتيجيات التعمـ النشط.

 

 اهلدف مً الدلًل

 لكرتوىًة التعسيف ببًئات التعله اإل

ويتـ التعمـ عبرىا وفؽ الذي يتيح عرض المادة إلكترونيا،  ىي المنصة أو الحيز
، الثورة الخضراءاستراتيجيات التعمـ النشط، وتشتمؿ عمى مياـ وتكميفات خاصة بوحدة 

وتسمح بالتفاعؿ بيف الطالبات مف جية وبيف المعممة والطالبات مف جية أخرى بيدؼ 
 لسابع األساسي بغزة.تنمية ميارات التفكير المستقبمي لدى طالبات الصؼ ا

 اسرتاتًجًات التعله اليصط

فت بيئة التعمـ اإللكترونية مجموعة مف استراتيجيات التعمـ النشط في تنمية ميارات وظ
 التفكير المستقبمي وىي:

 التعمـ التعاوني..1
 المناقشة والحوار..2
 العصؼ الذىني..3
 خرائط المفاىيـ الرقمية..4
 تعمـ األقراف..5
 ورقة الدقيقة الواحدة..6
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تصنًه وتىظًف مىقع اجلىجل سايت والربيد 

 اإللكرتوىٌ باستدداو اسرتاتًجًات التعله اليصط 

تـ تصميـ الوحدة الرابعة " الثورة الخضراء" إلكترونيًا عمى موقع الجوجؿ سايت، مشتركًا 
 مع البريد اإللكتروني لتكوف بيئة تعميمية إلكترونية تفاعمية.

 أواًل: كيفية الدخوؿ إلى الموقع: 
نت متوفر لديؾ سواء إنترنت إكسبمورر أو اضغطي عمى أي متصفح إنتر .1

 موزيبل فيرفكس، أو جوجؿ كروـ.
 اكتبي في شريط العنواف، عنواف الموقع اإللكتروني .2

https://sites.google.com/site/futurethinking77/ 

 واجية الموقع الخاص بوحدة الثورة الخضراء:ستظير لؾ الصفحة التالية، وىي 8.

 

 
يحتوي الموقع عمى العديد مف الصفحات سأشرح ماذا تحتوي كؿ صفحة داخؿ .4

 الموقع.

https://sites.google.com/site/futurethinking77/
https://sites.google.com/site/futurethinking77/


186 
 

 

  

 صفحة األىداؼ العامة لموحدة الرابعة " الثورة الخضراء:.5
 

 
 
 
 
 
 
 

صفحة الدروس: وتحتوي عمى الدروس الثبلثة لموحدة الرابعة، ويتضمف كؿ .6
 درس أىداؼ كؿ درس في بداية الصفحة، ومف ثـ األنشطة التابعة لمدرس:

 التكنولوجيا محرؾ الثورة الخضراء..1
 المبيدات كمنتج تكنولوجي لحماية النبات..2
 الماء نبض االرض وعماد الزراعة..3
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 الدرس الثاني: المبيدات كمنتج تكنولوجي لحماية النبات.
 

 الماء نبض االرض وعماد الزراعة. الدرس الثالث:
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طسيكة شسح وعسض الدزس األول مً الىحدة السابعة " الثىزة 

 اخلطساء" باستدداو اسرتاتًجًات التعله اليصط 
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مً الىحدة السابعة " الثىزة  الثاىٌطسيكة شسح وعسض الدزس 

 " باستدداو اسرتاتًجًات التعله اليصط اخلطساء
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لدزوس بيفس هره الطسيكة، ويته وهكرا مت شسح باقٌ ا

تىاصل مع الطالبات خبصىص الىاجبات واالىصطة مً خالل ال

 التىاصل عرب الربيد اإللكرتوىٌ.
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 صفحة أوزاق ومىاد تدزيبًة

 

 زوابط ذات صلة
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 املىضىعات املكسز شسحها باستدداو 

 ت التعله اإللكرتوىًة واسرتاتًجًات التعله اليصطبًئا

اشتممت البيئة التعميمية اإللكترونية القائمة عمى استراتيجيات التعمـ النشط عمى 
موضوعات الوحدة الرابعة )الثورة الخضراء( مف مقرر التكنولوجيا لمصؼ السابع 

 األساسي، كما يمي:
 عدد الحصص اسم الموضوع الدرس

 محرك الثورة الخضراء.التكنولوجيا 
 بداية الثورة الخضراء

 محركات الثورة الخضراء حصص 3
 مشكمة تداعي القمح

المبيدات كمنتج تكنولوجي لحماية 
 النباتات

 المبيد كمنتج تكنولوجي
 طرؽ استعماؿ المبيدات حصص 3

 المبيدات العضوية

 الماء نبض األرض وعماد الزراعة.
 الري الزراعي

 أجزاء شبكات الري المختمفة صحص 3
 دور التكنولوجيا في الري

 حصص 9 المجموع الكمي لمحصص
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 إزشادات هامة للتعامل مع الدلًل

 الزمن المتوقع: .1
 ىي المدة الزمنية المتوقعة لتحقيؽ األىداؼ الخاصة.

 ىداف الخاصة ) النتاجات التعميمية(:األ.2
تسيـ ىي نتاجات خاصة يتوقع مف الطمبة تحقيقيا، وتتميز بشموليا وتنوعيا و 

في تصميـ المواقؼ التعميمية، واختيار االستراتيجيات المناسبة، وأدوات التقويـ 
 المبلئمة.

 المفاىيم والمصطمحات:.3
ىي عناصر يشتمؿ عمييا أي مبحث لذا تـ تحديدىا لمتركيز عمييا في تصميـ 

 الموقؼ التعميمي.
 استراتييات التدريس:.4

العممية التعميمية، ويمكف لممعمـ ىي خطوات يقوـ بيا المعمـ مع طمبتو لتنفيذ 
تغييرىا بما يتبلءـ مع ظروؼ وامكانات المدرسة، ومف االستراتيجيات التعميمية 

 -المناقشة والحوار –الموظفة في بيئة التعمـ اإللكترونية: )التعمـ التعاوني 
ورقة  –تعمـ األقراف  –خرائط المفاىيـ  –حؿ المشكبلت  –العصؼ الذىني 

 حدة (.الدقيقة الوا
 المالحق:.5

 –جداوؿ  –األنشطة  –يتضمف الدليؿ عدة مبلحؽ مثؿ: )دروس تحضير 
 مخططات مفاىيمية( –صور روابط فيديو تعميمية 
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 اخلامتة

احتوى ىذا الدليؿ عمى كيفية تدريس الوحدة الرابعة )الثورة الخضراء( 
ستراتيجيات التعمـ النشط المصممة لكترونية توظؼ اة تعميمية إباستخداـ بيئ

 تعميمي مصمـ عمى  لمقرر التكنولوجيا لمصؼ السابع االساسي، وىي موقع
استراتيجيات تعمـ نشط  وسبعةلكتروني، وموقع البريد اإلالجوجؿ سايت، 

حؿ  –العصؼ الذىني  -المناقشة والحوار –وىي: )التعمـ التعاوني 
 ورقة الدقيقة الواحدة (. –قراف ألتعمـ ا –خرائط المفاىيـ  –المشكبلت 

 فأرجو أف يكوف ىذا الدليؿ قدـ لؾ العوف والفائدة وحقؽ اليدؼ المرجو منو.
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 الدرس األول
 التكنولوجيا محرك الثورة الخضراء

دارة الصف  استراتيجيات التدريس وا 

 حصص 3الزمن المتوقع: 

 استراتيجيات التدريس:
، العصؼ ، حؿ المشكبلت، سؤاؿ الدقيقة الواحدة)التعمـ التعاوني

(، تـ تقسيـ الطالبات الى مجموعات، المجموعة تتكوف مف الذىني
 طالبتيف عمى جياز الحاسوب.

تسأؿ المعممة الطالبات كيؼ كانت الزراعة قديما؟  التمييد:
 ولماذا؟

تطمب المعممة مف الطالبات فتح موقع وحدة الثورة الخضراء .1
بط المعطاة لمطالبات، وتطمب منيف مشاىدة مف خبلؿ الرا

فيديو حوؿ بداية الزراعة والثورة الخضراء، ومف ثـ مناقشة 
 الطالبات في تعريؼ الثورة الخضراء.

تضع المعممة عمى موقع الجوجؿ سايت رابط لموضوع الثورة  .2
 الخضراء.

تكتب المعممة نبذة عف العالـ نورماف بورالغ، وتبحث الطالبات .3
ات ىذا الباحث في مضاعفة اإلنتاج الزراعي؟ عف اسيام

 ومشاركة الروابط عمى موقع الجوجؿ سايت.
 تطمب المعممة مف كؿ طالبة إبداء رأييا حوؿ الثورة الخضراء..4
تشارؾ المعممة أسئمة الواجب عمى صفحة الجوجؿ سايت عبر .5

رساليا عبر البريد اإللكتروني.  تبويب الواجبات، وا 

 األىداف السموكية

 لحصة األولىا

 يفسر كيؼ ساىمت
التكنولوجيا في زيادة اإلنتاج 

 الغذائي
 يعرؼ الثورة الخضراء 
 يقارف بيف الزراعة قديمًا

 وحديثًا.
.يبدي رأيو في الثورة الخضراء 

 

 المفاىيم والمصطمحات

 –الدوؿ النامية  –الثورة الخضراء 
مركز بحوث القمح )سميت(، العالـ 

 نورماف بوالرغ
 

 ويم:التق
التقويـ البنائي  دواتتستخدـ المعممة أ

المشاىدات، والختامي، مثؿ: 
الممحوظات، المناقشات الجماعية، 

 الموضوعية. االختبارات
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 الدرس الول
 التكنولجيا محرك الثورة الخضراء

دارة الصف  استراتيجيات التدريس وا 

 حصص 3الزمن المتوقع: 

 استراتيجيات التدريس:
، التعمـ التعاوني، المناقشة والحوار، خرائط العصؼ الذىني)

(، تـ تقسيـ الطالبات الى مجموعات، المفاىيـ، ورقة الدقيقة الواحدة
 المجموعة تتكوف مف طالبتيف عمى جياز الحاسوب.

 ما ىي الثورة الخضراء؟تسأؿ المعممة الطالبات  التمييد:
اضافة فيديو عف محركات الثورة الخضراء، عمى موقع .1

ؿ سايت، وصور عف محركات الثورة الخضراء، وتتطمب الجوج
 مف الطالبات عمؿ مقارنة بينيا.

تضع المعممة عمى موقع الجوجؿ سايت خرائط مفاىيمية حوؿ .2
أنواع األسمدة، وتبحث الطالبات عف إجابتيا ومشاركتيا عمى 

 موقع الجوجؿ سايت.
تضيؼ المعممة صور عف ري الزراعة قديمًا وحديثًا، وتوضح .3

طالبات النتائج المترتبة عمى استخداـ التكنولوجيا في عممية ال
 الري، ومشاركة الروابط عمى موقع الجوجؿ سايت.

تشارؾ المعممة صور ألنواع المبيدات مف روابط أخرى .4
ضافتيا الى الجوجؿ سايت، وتطمب مف الطالبات مناقشة  وا 

 ىذا االختبلؼ. 
ؿ سايت عبر تشارؾ المعممة أسئمة الواجب عمى صفحة الجوج.5

رساليا عبر البريد اإللكتروني.  تبويب الواجبات، وا 

 األىداف السموكية

 الحصة الثانية

يعدد محركات الثورة الخضراء 
يعرؼ األسمدة العضوية 
يعرؼ األسمدة الكيمائية 
 يعطي امثمة عمى أنواع

 األسمدة
 

 المفاىيم والمصطمحات

 -االمونيا -سماد السوبر فوسفات
األسمدة  –عضوية األسمدة ال

 الكيميائية
 

 التقويم:
التقويـ البنائي  دواتتستخدـ المعممة أ

المشاىدات، والختامي، مثؿ: 
الممحوظات، المناقشات الجماعية، 

 الموضوعية. االختبارات
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 الدرس الول
 التكنولوجيا محرك الثورة الخضراء

دارة الصف  استراتيجيات التدريس وا 

 حصص 3الزمن المتوقع: 

 استراتيجيات التدريس:
(، تـ تقسيـ ، العصؼ الذىني)حؿ المشكبلت، سؤاؿ الدقيقة الواحدة

عمى  3أو الطالبات الى مجموعات، المجموعة تتكوف مف طالبتيف 
 جياز الحاسوب.

 ما ىي محركات الثورة الخضراء؟تسأؿ المعممة الطالبات  التمييد:
كيؼ تـ تضع المعممة رابط لموضوع مشكمة تداعي القمح، و .1

 التغمب عمييا، ومناقشتيا عبر الموقع الجوجؿ سايت.
تطمب المعممة نشاط: كؿ مجموعة تبحث عف العالـ نورماف .2

بوالرغ وكيؼ ساىـ في مضاعة اإلنتاج الزراعي، ومشاركة 
 الروابط عمى الموقع.

ترفع المعممة صور وفيديو عف عممية التيجيف، وكيفية حدوثيا .3
عمى موقع الجوجؿ سايت ومشاىدة  في مكتبة الصور والفيديو

 الطالبات ليا.
تطمب المعممة نشاط مف كؿ طالبة تبحث عف العالمة راشيؿ .4

رسالو عبر  كاروسنت وكيؼ ساىمت في الثورة الخضراء وا 
 البريد اإللكتروني.

 األىداف السموكية

 الحصة الثالثة

 يعرؼ مشكمو تداعي القمح 
يعرؼ التيجيف 
يعرؼ البذور المحسنة 
قدر جيود العمماء وما أضافوه ي

  لنا مف عمـ
 

 المفاىيم والمصطمحات

البذور  -التيجيف –تداعي القمح 
 المحسنة

 

 غمق الحصة:
تغمؽ المعممة الحصة بأحد أنواع الغمؽ 
التالية: الغمؽ المفظي أو الغمؽ 
التخطيطي عبر خرائط المفاىيـ 

 والصور أو غمؽ المراجعة. 
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دارة الصفاستراتيجيات التدريس   وا 

 حصص 3الزمن المتوقع: 

 استراتيجيات التدريس:
، العصؼ ، سؤاؿ الدقيقة الواحدةالتعمـ التعاوني، تعمـ األقراف)

(، تـ تقسيـ الطالبات الى مجموعات، المجموعة تتكوف مف الذىني
 عمى جياز الحاسوب. 3أو طالبتيف 
 ما أعداء النباتات؟تسأؿ المعممة الطالبات  التمييد:

شاركة المعممة رابط عمى الجوجؿ سايت عف المبيدات، م.1
ضافة مخطط مفاىيمي، ومشاركة فيديو تعميمية حوؿ  وا 

 الموضوع، ومعرفة آراء الطالبات.
تطمب المعممة نشاط: كؿ مجموعة تبحث عف أنواع المبيدات .2

رساليا عبر البريد اإللكتروني.  الزراعية، وا 
نشطة عبر كؿ مجموعة تسجؿ اسماءىا عند إرساؿ األ.3

 البريداإللكتروني.
مشاركة فيديو تعميمي، وطمب تعميؿ اختبلؼ أنواع المبيدات .4

 الزراعية مف خبلؿ المناقشة والحوار بيف المجموعات.
ترفع المعممة صور عف أنواع المبيدات الزراعية وخرائط .5

 مفاىيمية عمى موقع الجوجؿ سايت.
ايت عبر تشارؾ المعممة أسئمة الواجب عمى صفحة الجوجؿ س.6

رساليا عبر البريد اإللكتروني.  تبويب الواجبات، وا 
 

 األىداف السموكية

 الحصة الولى

.يعرؼ المبيدات 
.يميز بيف أنواع المبيدات 
 يميز بيف مبيدات المبلمسة

 والمبيدات الجيازية.
 

 المفاىيم والمصطمحات

مبيدات  –مبيدات سائمة  –المبيد 
 مبيدات متعددة  –جافة 

 

 قويم:الت
التقويـ البنائي  دواتتستخدـ المعممة أ

المشاىدات، والختامي، مثؿ: 
الممحوظات، المناقشات الجماعية، 

 الموضوعية. االختبارات

 

 الدرس الثاني
 المبيدات كمنتج تكنولوجي لحماية النبات
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دارة الصف  استراتيجيات التدريس وا 

 حصص 3الزمن المتوقع: 

 استراتيجيات التدريس:
، سؤاؿ الدقيقة المشكبلت، العصؼ الذىني، المناقشة والحوارحؿ )

ى مجموعات، ، خرائط المفاىيـ(، تـ تقسيـ الطالبات إلالواحدة
 عمى جياز الحاسوب.طالبات  4المجموعة تتكوف مف 

 ما ىية المبيدات؟ تبدأ المعممة بعصؼ ذىني حوؿ  التمييد:
راعية ترفع المعممة عرض تقديمي عف أشكاؿ المبيدات الز .1

 عمى موقع الجوجؿ سايت، ومشاركة آراء الطالبات.
إضافة صور وخرائط مفاىيمية عف أشكاؿ المبيدات الزراعية .2

 عبر تبويب صور وفيديو عمى الجوجؿ سايت. 
تطمب المعممة نشاط: كؿ مجموعة تبحث عف طرؽ استعماؿ .3

رساليا عبر البريد اإللكتروني، ومف ثـ  المبيدات الزراعية، وا 
لمعممة رابط لطرؽ استعماؿ المبيدات الزراعية عمى ترفع ا

 الجوجؿ سايت.
مشاركة فيديو تعميمي، حوؿ مخاطر استعماؿ المبيدات .4

الزراعية، وكؿ مجموعة توضح أنواع ىذه المخاطر وكيفية 
بداء آرائيف والتعميؽ عمييا.  تبلفييا والحد منيا، وا 

عبر  تشارؾ المعممة أسئمة الواجب عمى صفحة الجوجؿ سايت.5
رساليا عبر البريد اإللكتروني.  تبويب الواجبات، وا 

 

 األىداف السموكية

 الحصة الثانية

.يعدد أشكاؿ المبيدات 
.يبيف طرؽ استعماؿ المبيدات 
يذكر مخاطر المبيدات 

 

 المفاىيم والمصطمحات

 –التعفير  –اإلضافة  –الرش 
 التضبيب

 

 التقويم:
بنائي التقويـ ال دواتتستخدـ المعممة أ

المشاىدات، والختامي، مثؿ: 
الممحوظات، المناقشات الجماعية، 

 الموضوعية. االختبارات

 

 الدرس الثاني
 المبيدات كمنتج تكنولوجي لحماية النبات
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دارة الصف  استراتيجيات التدريس وا 

 حصص 3الزمن المتوقع: 

 استراتيجيات التدريس:
سؤاؿ الدقيقة  ،تعمـ األقراف، العصؼ الذىني، حؿ المشكبلت)

لى مجموعات، ، خرائط المفاىيـ(، تـ تقسيـ الطالبات إالواحدة
 عمى جياز الحاسوب.طالبتيف المجموعة تتكوف مف 

 تبدأ المعممة بعصؼ ذىني حوؿ ماىية مخاطر المبيدات؟ التمييد:
مشاركة فيديو تعميمي عف أجزاء آلة الرش عبر موقع الجوجؿ .1

ضافة خريطة مفاىيمية ع  بر الموقع.سايت، وا 
تطمب المعممة مف كؿ طالبة البحث عف شكؿ أو رسـ يوضح  .2

رساليا عبر البريد االلكتروني.  أجزاء آلة الرش، وا 
تضع المعممة رابط لموقع حوؿ موضوع المبيد العضوي، .3

نشاط: كؿ مجموعة تبحث عف طريقة تحضير المبيد 
رساليا عبر البريد االلكتروني.  العضوي، وا 

ماف لممبيد  ميمي، حوؿ مخاطر فترة األفيديو تعمشاركة .4
 .الزراعي، وكؿ مجموعة تشارؾ بتعميقاتيا في الحصة

تضع المعممة سؤاؿ لمنقاش: ما األمور التي يجب مراعاتيا .5
قبؿ البدء بعممية الرش؟ ومشاركة رابط لموضوع عف األمور 
التي يجب مراعتيا قبؿ عممية الرش عمى موقع الجوجؿ 

 سايت.
 

 موكيةاألىداف الس

 الحصة الثالثة

.يبيف أجزاء آلة الرش 
 يشرح كيفية تحضير مبيد

 عضوي.
.يعرؼ فترة األماف لممبيد 
 يوضح األمور الواجب

 مراعاتيا قبؿ عممية الرش.
 

 المفاىيم والمصطمحات

مبيدات  -فترة األماف لممبيد  
 مبيدات عضوية –كيمايئية 

 

 غمق الحصة:
اع الغمؽ تغمؽ المعممة الحصة بأحد أنو 

التالية: الغمؽ المفظي أو الغمؽ 
التخطيطي عبر خرائط المفاىيـ 

 والصور أو غمؽ المراجعة. 

 

 الدرس الثاني
 المبيدات كمنتج تكنولوجي لحماية النبات
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دارة الصف  استراتيجيات التدريس وا 

 حصص 3الزمن المتوقع: 

 استراتيجيات التدريس:
، سؤاؿ الدقيقة لمناقشة والحوارالتعمـ التعاوني، العصؼ الذىني، ا)

الواحدة(، تـ تقسيـ الطالبات الى مجموعات، المجموعة تتكوف مف 
 عمى جياز الحاسوب.طالبات  4

 تبدأ المعممة بسؤاؿ  كيؼ كانت عممية الري قديمًا؟ التمييد:
ترفع المعممة فيديو تعميمي عمى الجوجؿ سايت حوؿ عممية .1

مجموعة تستنتج المميزات  الري الزراعي قديما وحديثًا، وكؿ
 ومناقشة آراء الطالبات.

تشارؾ المعممة فيديو تعميمي عف أساليب الري المختمفةعبر .2
 الموقع، وكؿ مجموعة تكنتب تعميقاتيا عف الفيديو.

تضع المعممة صور وخرائط مفاىيمية عف أساليب الري .3
 المختمفة عمى الجوجؿ سايت.

لفرؽ بيف أساليب تطمب المعممة نشاط: كؿ مجموعة تبحث ا.4
رساليا عبر البريد اإللكتروني،  الري المختمفة والتمييز بينيا، وا 
ومف ثـ ترفع المعممة رابط لكيفية حؿ مشكمة إىدار المياه عمى 

 الجوجؿ سايت.
تشارؾ المعممة أسئمة الواجب عمى صفحة الجوجؿ سايت عبر .5

رساليا عبر البريد اإللكتروني.  تبويب الواجبات، وا 
 

 اف السموكيةاألىد

 الحصة الولى

.يعرؼ الري الزراعي 
.يعدد أساليب الري المختمفة 
.يعرؼ الري السطحي 
.يعرؼ الري بالتنقيط 
يعرؼ الري بالرشاشات 

 

 المفاىيم والمصطمحات

 –الري السطحي  –الري الزراعي 
 الري بالرشاشات –الري بالتنقيط 

 

 التقويم:
بنائي التقويـ ال دواتتستخدـ المعممة أ

المشاىدات، والختامي، مثؿ: 
الممحوظات، المناقشات الجماعية، 

 الموضوعية. االختبارات

 

 الدرس الثالث
 الماء نبض األرض وعماد الزراعة
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دارة الصف  استراتيجيات التدريس وا 

 حصص 3الزمن المتوقع: 

 استراتيجيات التدريس:
سؤاؿ الدقيقة  ،التعمـ التعاوني، العصؼ الذىني، المناقشة والحوار)

(، تـ تقسيـ الطالبات الى ، خرائط المفاىيـ الرقميةالواحدة
 عمى جياز الحاسوب.طالبات  4مجموعات، المجموعة تتكوف مف 

 تبدأ المعممة بسؤاؿ ما أساليبب الري الزراعي؟ التمييد:
ترفع المعممة فيديو تعميمي عمى الجوجؿ سايت مكونات شبكة .1

خرائط الذىنية، وكؿ مجموعة تستنتج الري الزراعية باستخداـ ال
 المكونات ومناقشة آراء الطالبات.

تطمب المعممة مف كؿ مجموعة إيجاد صور لكؿ مف أجزاء .2
رساليا عبر البريد اإللكتروني.  شبكة الري وا 

تضع المعممة صور وخرائط مفاىيمية عف أنواع لمنقاطات .3
بة المختمفة عمى الجوجؿ سايت، وتطمب مف الطالبات واإلجا

 عف األسئمة المرفقة بالصور.
تطمب المعممة نشاط: كؿ مجموعة تبحث عف مبدػأ عمؿ .4

رساليا عبر البريد  النقاطات، واقتراح حموؿ إذا تعطمت، وا 
اإللكتروني، ومف ثـ ترفع المعممة رابط لكيفية حؿ مشكمة 

 عطؿ النقاطات عمى الجوجؿ سايت.
سايت عبر  تشارؾ المعممة أسئمة الواجب عمى صفحة الجوجؿ.5

رساليا عبر البريد االلكتروني.  تبويب الواجبات، وا 
 

 األىداف السموكية

 الحصة الثانية

.يوضح مكونات شبكة الري 
.يوضح مبدأ عمؿ النقاطات 
 يقارف بيف سمبيات وايجابيات

 اساليب الري المختمفة.
 

 المفاىيم والمصطمحات

أنابيب  –الصماـ  –خزاف المياه 
 اطات النق –التوصيؿ 

 

 التقويم:
التقويـ البنائي  دواتتستخدـ المعممة أ

المشاىدات، والختامي، مثؿ: 
الممحوظات، المناقشات الجماعية، 

 الموضوعية. االختبارات

 

 الدرس الثالث
 الماء نبض األرض وعماد الزراعة
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دارة الصف  استراتيجيات التدريس وا 

 حصص 3الزمن المتوقع: 

 استراتيجيات التدريس:
، سؤاؿ الدقيقة التعمـ التعاوني، العصؼ الذىني، المناقشة والحوار)

الواحدة(، تـ تقسيـ الطالبات الى مجموعات، المجموعة تتكوف مف 
 عمى جياز الحاسوب.طالبتيف 
 تبدأ المعممة بسؤاؿ ما أساليب الري الزراعي؟ التمييد:

ترفع المعممة فيديو تعميمي عمى الجوجؿ سايت عف طرؽ .1
ة حديثة في توفير مياه الري، وكؿ مجموعة تستنتج تكنولوجي

 التكنولوجيا الحديثة ومناقشة آراء الطالبات.
تضع المعممة صور وخرائط مفاىيمية عف أنواع التكنولوجيا .2

الحديثة في عممية الري عمى الجوجؿ سايت، وتطمب مف 
 الطالبات اإلجابة عف األسئمة المرفقة بالصور.

موقع الجوجؿ سايت عف الزراعة  ترفع المعممة فيديو عمى.3
المائية، وتطمب مف الطالبات اإلجابة عف األسئمة التابعة 

 .رساؿ اإلجابات عبر البريد اإللكترونيوا  لمفيديو 
تطمب المعممة نشاط: كؿ مجموعة تبحث الصعوبات التي .4

رساليا عبر البريد ت واجيا الزراعة المائية في ببلدنا، وا 
لكيفية حؿ مشكمة  اً المعممة رابطلكتروني، ومف ثـ ترفع اإل

 الزراعة المائية عمى الجوجؿ سايت.
 

 األىداف السموكية

 الحصة الثالثة

 يذكر الطرؽ التكنولوجية التي
 تساىـ في توفير المياه.

.يعرؼ مجسات الرطوبة 
.يعرؼ جياز الشد الرطوبي 
.يوضح مفيـو الزراعة المائية 

 

 المفاىيم والمصطمحات

مجسات  –لرطوبي جياز الشد ا
 الزراعة المائية  –الرطوبة 

 

 غمق الحصة:
تغمؽ المعممة الحصة بأحد أنواع الغمؽ 
التالية: الغمؽ المفظي أو الغمؽ 
التخطيطي عبر خرائط المفاىيـ 

 والصور أو غمؽ المراجعة. 

 

 الدرس الثالث
 الماء نبض األرض وعماد الزراعة
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 ة(: بعض صور تطبيق الدراس:ممحق رقم )
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 بعض صور تطبيق أدوات الدراسة

 



211 
 

  

 



212 
 

 خطابات تسييل الميمة  (:21ممحق رقم )
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