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 شكر وتقدير

، مف فضمو وكرمو بإتماـ ىذا العمؿ المتواضع حمد هلل رب العالميف الذي مًف عمي  ال 
وعمى آلو ، والصالة والسالـ عمى إماـ المرسميف ومعمـ البشرية سيدنا محمد صمى اهلل عميو وسمـ

 وصحبو أجمعيف أما بعد:
وقدـ لي ، لكؿ مف مد لي يد العوف والمساعدةي أف أتقدـ بخالص الشكر والتقدير يشرفن 

ألستاذ الدكتور الفاضل/ محمد سميمان أبو اوأخص بالذكر ، النصح والمشورة إلنجاز ىذا العمؿ
رشادي (مشرفي)شقير  ولـ يبخؿ عمي  ، خالؿ فترة الدراسة عمى ما بذلو مف جيد في توجييي وا 

وقد كانت لمالحظاتو القيمة األثر الكبير في إنجاز ىذا العمؿ بشكمو ، بعممو ومعرفتو وخبرتو
 . فمو منى خالص التقدير واالحتراـ، النيائي
 والذي لـ يبخؿ عمي  ، عبد اهلل محمد عبد المنعم /الدكتور الفاضلكما أتقدـ بالشكر إلى  

 . البالغ في إتماـ ىذا العمؿوكاف لتشجيعو لي األثر ، بوقتو وجيده وعممو
والتي رافقتني طواؿ ، رانيا عبد اهلل عبد المنعم /الفاضمة ةالدكتور كما أتقدـ بالشكر إلى  

 . وقدمت لي العوف والمساعدة في تطبيؽ ىذا البحث، فترة الدراسة
" مناقشًا داخميًا "  محمد عسقول.دكما أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى أعضاء لجنة المناقشة  

 . " مناقشًا خارجيًا "عمى تكرميـ بالموافقة عمى المناقشة والحكـ عمى ىذا البحث سامح العجرمي.ود
كما ال يسعني أف أتقدـ بالشكر والعرفاف والتقدير لكؿ مف أعطي مف وقتو وجيده  

 . لمساعدتي في تحكيـ أدوات الدراسة
 . بي إلنجاز ىذا البحثووقؼ بجان، وأخيرًا أتوجو بالشكر واالحتراـ لكؿ مف ساعدني 

 
 وآخر دعائي أف الحمد هلل رب العالميف

ف أخطأت فذلؾ مني، فإف أصبت فذلؾ مف اهلل  وا 
 ...إنو نعـ المولى ونعـ النصير، اهلل تعالى أف يكوف ىذا العمؿ خالصًا لوجيو الكريـأسأؿ  و
 

 الباحثة/

 دفاطمة نعمان عاب
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 ممخص الدراسة

في تنمية ميارات تصميـ خرائط 2.0 ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية أدوات ويب 
وتتمثؿ مشكمة ، وميارات التواصؿ لدى الطمبة المعمميف بكمية التربية بجامعة األقصى بغزة، التفكير

 الدراسة في اإلجابة عف األسئمة التالية:

لدى الطمبة المعمميف بكمية التربية بجامعة ما ميارات تصميـ خرائط التفكير الواجب تنميتيا . 1
 األقصى؟

الواجب تنميتيا لدى الطمبة المعمميف بكمية التربية بجامعة  اإللكترني ما ميارات التواصؿ. 2
 األقصى؟

لدي  في تنمية ميارات تصميـ خرائط التفكير وميارات التواصؿ 2.0أدوات ويب  . ما فاعمية3
 بجامعة األقصى؟ الطمبة المعمميف بكمية التربية

في تنمية ميارات تصميـ خرائط التفكير وميارات  بالفاعمية 2.0. ىؿ تتصؼ أدوات ويب 4
 لدي الطمبة المعمميف بكمية التربية بجامعة األقصى؟ التواصؿ

وميارات التواصؿ لدي الطمبة ، ىؿ توجد عالقة ارتباطية بيف ميارات تصميـ خرائط التفكير. 5
 ؟ 2.0المعمميف بعد استخداـ أدوات ويب 

وذلؾ لتحميؿ محتوى  المنيج الوصفي التحميمياستخدمت الباحثة في ىذه الدراسة  
وتـ استخراج قائمة بأنواع خرائط التفكير ، الوحدتيف )السادسة والسابعة( مف مساؽ تقنيات التدريس

مع  لمجموعة واحدةا القائـ عمى التجريبيشبو  المنيجخدمت كما است،المتضمنة في الوحدتيف
( طالبة مف طالبات كمية التربية المعمميف 40وتكونت عينة الدراسة مف )، تطبيؽ قبمي بعدي

 . ـ2013/2014بجامعة األقصى المسجميف لمساؽ تقنيات التدريس لمفصؿ الدراسي الثاني 
اختبار والتي تمثمت في ، ببناء أدوات الدراسةولمتحقؽ مف أىداؼ الدراسة قامت الباحثة  

 ميارات التواصل اإللكتروني قياسأداة و ، ( فقرة30تكوف مف )الذي ميارات تصميم خرائط التفكير
بالطرؽ  اما وثباتيموقد تـ التأكد مف صدقي، ( فقرة موزعيف عمى ثالثة محاور24مف ) تكوفالذي 

  المناسبة.
ومعامؿ ، ومعامؿ الكسب لبالؾ، لعينتيف غير مستقمتيفوقد جرى استخداـ اختبار )ت(  

 . بيرسوف لفحص فرضيات الدراسة
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 وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية: 
السابعة( مف مساؽ وضع قائمة بميارات خرائط التفكير المتضمنة في الوحدتيف )السادسة و . 1

 . مكونة مف أربع ميارات تقنيات التدريس
ميف بكمية التربية بميارات التواصؿ اإللكتروني المراد تنميتيا لدى الطمبة المعموضع قائمة . 2

 . ومكونة مف ثالث ميارات بجامعة األقصى
بيف متوسط درجات أفراد  ((α ≤ 0.05 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة. 3

  لصالح التطبيؽ البعدي. التفكيرلميارات تصميـ خرائط  االختبار القبمي والبعدي عمىالعينة 
بيف متوسط أداء أفراد  ((α ≤ 0.05  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة. 4

  لصالح التطبيؽ البعدي. مقياس ميارات التواصؿل التطبيؽ القبمي والبعدي عمىالعينة 
( وفقًا لمعدؿ الكسب لبالؾ في تنمية ميارات 1.2معدؿ كسب < ) 2.0تحقؽ أدوات ويب . 5

 . الطمبة المعمميف بكمية التربية بجامعة األقصىتصميـ خرائط التفكير لدى 
( وفقًا لمعدؿ الكسب لبالؾ في تنمية 1.2فاعمية معدؿ كسب < ) 2.0لـ تحقؽ أدوات ويب . 6

 . الطمبة المعمميف بكمية التربية بجامعة األقصىميارات التواصؿ لدى 
 وفي ضوء النتائج توصى الباحثة بما يمي: 
  التعميـ في تحسيف نواتج التعمـ وزيادة فاعميتو في  2.0توظيؼ أدوات ويب ضرورة

 . الجامعي
 المعمميف بجميع التخصصات عمى توظيؼ ميارات تصميـ خرائط الطمبة  تدريب ضرورة

 .2.0التفكير مف خالؿ أدوات ويب 

  ىيئة التدريس بجامعة األقصى في تصميـ ميارات خرائط عقد دورات تدريبية ألعضاء
 . التفكير وفؽ ما تـ التوصؿ إليو في الدراسة

 تشجيع الطمبة والمحاضريف عمى تنمية ميارات التواصؿ بشتى الطرؽ واألساليب . 
 

 مقترحات الدراسة:
  في  2.0إجراء المزيد مف الدراسات التجريبية لمتأكد مف فاعمية استخداـ أدوات ويب

 . موضوعات مختمفة
  وميارات التواصؿ عمى العممية التعميمية 2.0إجراء دراسة إليجاد العالقة بيف أدوات ويب . 
  وعمى ، عمى مقررات وموضوعات دراسية أخرىإجراء دراسات أخرى مماثمة لمدراسة الحالية

 . مستويات جامعية ومدرسية
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 الفصل األول
 

 خمفية الدراسة وأىميتيا
 

 المقدمة:

 الذي يعني تزايد المعارؼ والعموـ بشكؿ، التطور المعرفييتميز ىذا العصر بأنو عصر 
التي تتشعب ، حيث ظير عمى الساحة التعميمية والتربوية العديد مف المعمومات المختمفة، كبير

حتى يتمكف مف ، وأصبح لزامًا عمى المتعمـ في ىذا العصر التزود بالجديد منيا، مجاالتيا وفروعيا
 . المعاصرالتكيؼ مع تطورات المجتمع 

التي تعمؿ عمى االستفادة مما توصؿ إليو ، ومف منطمؽ أف التربية كأحد مجاالت الحياة
بيدؼ إعداد مواطف قادر عمى ، لمواجية ما يعترييا مف مشكالت تنظيمية وتربوية، العمـ الحديث

نجازاتو، التكيؼ مع متغيرات العصر ب كما أف غاية التربية غرس ح، والتعامؿ مع مشكالتو وا 
 . إضافة إلى مواجية متطمبات المستقبؿ في عالـ دائـ التطور، التعمـ لذاتو

سباقة لالستفادة مف معطيات التطور ، وتعتبر المؤسسات التعميمية وخاصة الجامعات
ألنيا تزوده بالخريجيف الذيف ينبغي أف يكونوا مؤىميف ، كونيا األكثر تأثيرًا بما يحدث في المجتمع

لخمؽ المجتمع المتقدـ ذي المكانة ، بة مع معطيات التطور العممي والتكنولوجيلمتعامؿ واالستجا
 . العممية واالقتصادية والثقافية واإلنسانية المتميزة بيف المجتمعات

 :ىو، ومف أىـ العوامؿ التي تساعد عمى إعداد الخريجيف بصورة جيدة وكفاءة عالية
، توصؿ إليو التقنية مف أجيزة ومستمزمات تعميميةاالىتماـ بطرائؽ التدريس وتزويدىا بأحدث ما ت

وجعميـ ، وتنمية التفكير العممي لدى الطمبة، قادرة عمى إحداث التغيير الشامؿ في طرائؽ اإلعداد
قادريف عمى مواجية المواقؼ المختمفة أثناء حياتيـ العممية والتي تفرضيا عمييـ متطمبات التطور 

ونتيجة ذلؾ قامت العديد مف الجامعات ، التقنيات الحديثة فيو الحاصؿ في المجتمعات نتيجة وجود
الستخداـ ، واستراتيجيات مختمفةوالمؤسسات التعميمية وخاصة في الدوؿ المتقدمة بوضع خطط 

لتكوف عنصرًا أساسيًا في ، ومنيا الحاسوب واالنترنت إلى أنظمتيا التعميمية، التقنيات الحديثة
وعممت عمى تغيير فمسفة إعداد وتأىيؿ طمبتيا مف خالؿ استخداـ طرائؽ تدريسية ، العممية التعميمية
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وبالتالي تعمؿ عمى تنمية ميارات التفكير ، مختمفة تعمؿ عمى جعؿ الطالب محورًا لمعممية التعميمية
ليتفاعؿ مع ما يحدث فيو مف تطور عممي ، العممي لديو وتؤىمو لالنخراط في صفوؼ المجتمع

 . (2007، يكوف قادرًا عمى إحداث التنمية الشاممة فيو )الحسناويوتكنولوجي و 

يعتمد عمى دعـ ، مدخاًل جديدًا لتقديـ خدمات الجيؿ الثاني لمويب 2.0ويعد الويب 
، وتعظيـ دور المستخدـ في إثراء المحتوى الرقمي عمى االنترنت، االتصاؿ بيف مستخدمي االنترنت

 . (2011، )عبد المجيدترنت في بناء مجتمعات إلكترونية والتعاوف بيف مختمؼ مستخدمي االن

وتعد شبكات التواصؿ االجتماعي إحدى أىـ التطبيقات التكنولوجية التي أنتجت لألغراض 
وىي خدمات تؤسسيا وتبرمجيا شركات كبرى لجميع المستخدميف واألصدقاء لمشاركة ، االجتماعية

ومف أشير . اىتمامات وأنشطة لدى أشخاص آخريف ولمبحث عف، األنشطة واالىتمامات فيما بينيـ
اليوتيوب ، Twitterوتويتر ، facebookشبكات التواصؿ االجتماعي الموجودة حاليًا: الفيسبوؾ 

Youtube ، الوندوز اليؼWinaows Live ، ىاي فايؼHi5 ، أوركتOrkut  وفريندستر
Friendster  والمدوناتBlogs(2013، )عبد الباسط . 

لما يتوافر في تمؾ التقنيات مف خصائص أىميا السيولة النسبية في استخداميا مف ونظرًا 
مع توفيرىا ، قبؿ مستخدميف ليس لدييـ خمفية تقنية متقدمة عمى عكس ما قدمو الجيؿ األوؿ لمويب

ووصوليا لعدد أكبر مف  قدرًا كبيرًا مف االجتماعية بيف المتواصميف مما يؤدي إلى نشر المعمومات
 . (2011، فقد أصبحت تمؾ التقنيات أكثر انتشارًا )المصري، عمميفالمت

إف التعامؿ مع ىذه التقنيات يتطمب إتقاف المتعمميف لمعديد مف الميارات التكنولوجية 
والتي تمكف المتعمميف مف الحصوؿ عمى المعمومات ، وميارات التواصؿ اإللكتروني خاصة، العامة

إلى االتصاؿ المباشر مع اآلخريف حيث يتـ التخاطب في  باإلضافة، مف مصادرىا المتنوعة
، المحظة نفسيا بواسطة التخاطب الكتابي أو الصوتي أو بالصوت والصورة " الفيديو كونفرانس "

 .  (2010، وأيضًا االتصاؿ غير المباشر باستخداـ البريد اإللكتروني أو البريد الصوتي )عمراف

فإف ىناؾ عدد مف المحاوالت ، اإلنترنت اتجاه حديث نسبياً ونظرًا ألف التعمـ القائـ عمى  
وبالتالي فإف ما يوجد مف ، مف قبؿ مصممي التعميـ لتصميـ نماذج تعميمية فعالة عبر اإلنترنت

نماذج تصميـ تعميمي أو تصورات لمتعمـ القائـ عمى اإلنترنت ىي محاوالت طبقت فييا بعض 
مع تطوير بعضيا بما يتناسب مع بيئة ، التعميـ التقميدي نماذج التصميـ التعميمي المستخدمة في

  .(119: 2010، التعمـ التقميدي)عبد المنعـ
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وتختص بنشر ، تعتبر صفحات الويب مف أحدث الوسائؿ المتوفرة عمى شبكة اإلنترنت 
كبيرًا فرع مف فروع شبكة االنترنت العالمية التي تتيح قدرًا  2.0ويعتبر الويب ، واسترجاع المعمومات

ىـ جزء يمكف أف يوفره اإلنترنت ويتـ وىي في الواقع أ، مف المعمومات مف خالؿ صفحات الويب
بواسطتيا االنتقاؿ مف النمط القديـ لمشبكة القائـ عمى النصوص إلى نمط رسومي يعتمد عمى 

 مما ساعد عمى انتشارىا بشكؿ كبير، في نشر المعمومات واإلطالع عمييا Multimediaتقنيات 
 . في السنوات األخيرة

فيي عبارة عف مخطط يستخدـ ، ويعتبر تصميـ خرائط التفكير مف أدوات التفكير البصري
وتستخدـ لتوليد ، لتمثيؿ األفكار والكممات والعناصر المرتبطة حوؿ موضوع أو فكرة مركزية

اتخاذ وتصنيؼ وتصور األفكار وكوسيمة مساعدة لدراسة وتنظيـ المعمومات وحؿ المشكالت و 
القرارات ويشكميا العقؿ بشكؿ حدسي وفقًا ألىمية المفاىيـ وتصنيفيا في فروع أو مناطؽ بيدؼ 

ويعتبر تصميـ خرائط التفكير أسموبًا جديدًا ، تمثيؿ الدالالت أو االتصاؿ بيف أجزاء المعمومات
موضوع وتسيؿ لتنظيـ المعمومات حيث يساعد المتعمميف عمى تنظيـ األفكار الميمة والرئيسة ألي 

لذلؾ أىـ ما يميز تصميـ خرائط التفكير ىو ...دراسة المواضيع استرجاعيا وتفسيرىا وتحميميا
حيث يتعمـ المتعمـ عمى ، تبسيط المعمومات ومساعدة المتعمميف عمى تذكرىا وتنظيميا ومعالجتيا

لة ومع مرور نحو أكثر وتساعد الطمبة المعمميف عمى قياس معرفة طمبتيـ وأداءىـ بدقة وبسيو 
 . الوقت يحصؿ المتعمـ عمى أدوات تفكير فعالة يستخدميا في العديد مف المجاالت

وبناء عمى ما سبؽ ترى الباحثة أىمية اكتساب ميارات تصميـ خرائط التفكير لدى الطمبة 
المعمميف لما ليا مف فعالية وكفاءة وتحقؽ األىداؼ بوقت أقؿ واالحتفاظ بالتعمـ أكثر وتعزز 

واستطالع آراء معممي تقنيات التدريس وجد ، ومف خالؿ عمؿ الباحثة في جامعة األقصى، كيرالتف
والتي مف أبرزىا: ضعؼ التفاعؿ بيف ، أنيـ يواجيوف صعوبات في تدريس مادة تقنيات التعميـ

كما أف ىناؾ عددًا كبيرًا مف الطالب يشعروف بأف مادة تقنيات التدريس صعبة ، الطالب والمادة
مما ينعكس عمى قدراتيـ عمى ، باإلضافة إلى تدني فيـ الطالب لممفاىيـ االلكترونية، دةومعق

 . االلكتروني االستيعاب وتدني اكتسابيـ لميارات خرائط التفكير وميارات االتصاؿ

 التي أثبتت فعاليتيا في العممية مف التقنيات الحديثة 2.0أدوات ويب وبالرغـ مف أف 
، دراسة)بدويو  (2012، دراسة )حبيشى و (2012، )الغوؿأكدت دراسات كؿ مف التعميمية حيث 

التي كثر وانتشر فعاليتيا في التدريس وسيولة توظيفيا وتطبيقيا في العممية التعميمية و  (2011
وبدأ استخداميا في التعميـ ينتشر بقوة في ، استخداميا بيف أفراد المجتمعات عمى اختالؼ توجياتيـ
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، -عمى حد عمـ الباحثة-إال أف استخداميا في التعميـ في الدوؿ العربية كاف نادراً ، المتقدمةالدوؿ 
كما أف استخداميا في تصميـ خرائط التفكير يمقى اىتمامًا كافيًا مف قبؿ الباحثيف وعميو قامت 

 تواصؿفي تنمية ميارات تصميـ خرائط التفكير وال 2.0أدوات ويب فاعمية  لقياسالباحثة بدراسة 
 . لدي الطمبة المعمميف بكمية التربية بجامعة الػأقصى بغزة

 مشكمة الدراسة:

في تنمية ميارات تصميـ  2.0أدوات ويب تتحد مشكمة الدراسة في الكشؼ عف فاعمية 
 . لدي الطمبة المعمميف بكمية التربية بجامعة الػأقصى بغزة خرائط التفكير والتواصؿ

 وبصورة أدق يمكن تحديد مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس التالي: 

الطمبة المعمميف  لدى في تنمية ميارات تصميـ خرائط التفكير والتواصؿ 2.0أدوات ويب ما فاعمية 
 بكمية التربية بجامعة الػأقصى بغزة؟

 األسئمة الفرعية التالية: ويتفرع من السؤال الرئيس 

خرائط التفكير الواجب تنميتيا لدى الطمبة المعمميف بكمية التربية بجامعة ما ميارات تصميـ . 1
 األقصى؟

الواجب تنميتيا لدى الطمبة المعمميف بكمية التربية بجامعة  االلكتروني ما ميارات التواصؿ. 2
 األقصى؟

لدي  وميارات التواصؿ في تنمية ميارات تصميـ خرائط التفكير 2.0أدوات ويب  فاعميةما . 3
 الطمبة المعمميف بكمية التربية بجامعة األقصى؟

ميارات و  ميارات تصميـ خرائط التفكير في تنمية بالفاعمية 2.0أدوات ويب ىؿ تتصؼ . 4
 الطمبة المعمميف بكمية التربية بجامعة األقصى؟ لدى التواصؿ

صؿ لدي الطمبة ىؿ توجد عالقة ارتباطية بيف ميارات تصميـ خرائط التفكير وميارات التوا. 5
 ؟ 2.0المعمميف بعد استخداـ أدوات ويب 
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 فرضيات الدراسة:

 ولإلجابة عن أسئمة الدراسة تم صياغة الفرضيات التالية:

بيف متوسط درجات أفراد  ((α ≤ 0.05 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة. 1
 لصالح التطبيؽ البعدي. خرائط التفكيرلميارات تصميـ  العينة عمى االختبار القبمي والبعدي

( بيف متوسط أداء أفراد (α ≤ 0.05  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة. 2
 لصالح التطبيؽ البعدي. مقياس ميارات التواصؿل العينة عمى التطبيؽ القبمي والبعدي

( وفؽ 1.2التفكير معدؿ )فاعمية في تنمية ميارات تصميـ خرائط  2.0. تحقؽ أدوات ويب 3
 معدؿ الكسب لبالؾ لدى الطمبة المعمميف.

( وفؽ معدؿ الكسب 1.2في تنمية ميارات التواصؿ معدؿ )فاعمية  2.0تحقؽ أدوات ويب . 4
 لدى الطمبة المعمميف. لبالؾ

بيف متوسط درجات ميارات (α ≤ 0.05) توجد عالقة ارتباطيو موجبة عند مستوى داللة . 5
 . درجات ميارات التواصؿ لدى الطمبة المعمميفومتوسط تصميـ خرائط التفكير 

 أىداف الدراسة:

لدي الطمبة المعمميف بكمية  تصميـ خرائط التفكيرلتنمية ميارات   2.0توظيؼ أدوات ويب. 1
 . التربية بجامعة األقصى

لدي الطمبة المعمميف بكمية التربية بجامعة  التواصؿلتنمية ميارات  2.0توظيؼ أدوات ويب . 2
 . األقصى

لدى الطمبة المعمميف  تصميـ خرائط التفكيرلتنمية ميارات  2.0الكشؼ عف فاعمية أدوات ويب . 3
 . بكمية التربية بجامعة األقصى

التربية لدى الطمبة المعمميف بكمية  التواصؿلتنمية ميارات  2.0الكشؼ عف فاعمية أدوات ويب . 4
 . بجامعة األقصى

التعرؼ عمى العالقة بيف ميارات تصميـ خرائط التفكير وميارات التواصؿ لدي الطمبة المعمميف . 5
 . بكمية التربية بجامعة األقصى
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 أىمية الدراسة:

قد تفيد المحاضريف ، في تدريس مساؽ تقنيات التعميـ 2.0سوؼ تستخدـ الدراسة أدوات ويب . 1
 . في تنمية ميارات تصميـ خرائط التفكير وميارات التواصؿبجامعة األقصى 

قد يفيد محاضريف ، سوؼ توفر الدراسة قائمة بميارات تصميـ خرائط التفكير وميارات التواصؿ. 2
 . جامعة األقصى في التدريس وطمبة البحث العممي عند بناء أدواتيـ لمبحث

قد يفيد ، ير ومقياسًا لميارات التواصؿلتفكسوؼ توفر الدراسة اختبارًا لتصميـ خرائط ا. 3
 . محاضريف جامعة األقصى في التدريس وطمبة البحث العممي عند بناء أدواتيـ لمبحث

في تدريس الطمبة المعمميف  2.0قد تفتح آفاقًا جديدة لمباحثيف في مجاؿ توظيؼ أدوات ويب . 4
 . الوجدانية والنفس حركيةبكمية التربية في تنمية كافة جوانب نتاجات العمـ المعرفية و 

قد تساعد الدراسة محاضريف جامعة األقصى في مجاؿ تدريس الطمبة المعمميف بكمية التربية . 5
 . الخروج مف النمطية ومواكبة التطور العممي والتكنولوجي

يمكف أف تفسح ىذه الدراسة المجاؿ إلجراء دراسات وبحوث الحقة مشتقة مف متغيرات الدراسة . 6
 . ياونتائج

 . تعتبر ىذه الدراسة حسب عمـ الباحثة إضافة جديدة لمدراسات السابقة. 7

 حدود الدراسة:

 تقتصر الدراسة عمى:

في كمية التربية بجامعة األقصى بغزة المسجميف لمساؽ تقنيات التدريس في  الطالبات المعممات. 1
 . 2013/2014الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي 

الصوت والعرض اآللي الواردة في الفصؿ السادس وتقنيات األنشطة الواردة في الفصؿ تقنيات . 2
 . السابع مف مساؽ تقنيات التدريس

 . ميارات تصميـ خرائط التفكير المتوفرة في الفصؿ السادس والسابع مف مساؽ تقنيات التدريس. 3

 .2.0المتوفرة في أدوات ويب  اإللكتروني ميارات التواصؿ. 4
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 مصطمحات الدراسة:

 :2.0أدوات ويب. 1

واليوتيوب  Blogsالمدونات األدوات التي تـ استخداميا في عممية التعمـ وتمثمت في 
YouTube  وبريدGmail  لمتعامؿ والتفاعؿ مع المحتوي التعميمي لمساؽ تقنيات التدريس عبر

والتوجيو واإلرشاد التعميمي بيف حيث يتـ فيو التواصؿ ، شبكة االنترنت في أي وقت وفي أي مكاف
 . نة عبر شبكات اإلنترنت العالميةالمعمـ والمتعمـ بصورة متزامنة أو غير متزام

 :خرائط التفكير تصميم ميارات. 2

والتي يتـ مف خالليا تحويؿ مساؽ تقنيات ، مجموعة مف الخطوات المنيجية المتتابعة
تنظيمات رسومية تساعد طمبة كمية التربية عمى تنظيـ التدريس المكتوب إلى لغة بصرية عمى شكؿ 

يجاد العالقات والروابط بينيما مف خالؿ حاسة البصر  . المعمومات والمفاىيـ وا 

 اإللكتروني: ميارات التواصل. 3

الميارات المطموبة لنقؿ وتبادؿ المعمومات واألفكار عبر شبكة اإلنترنت مف خالؿ تطبيقات 
ميارات البحث عف المعمومات وميارات استخداـ ، ارات تصفح المدونةمثؿ: مي 2.0أدوات ويب 

 .البريد اإللكتروني
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 

وخصائصو ، تعريفومف حيث  2.0يتناوؿ اإلطار النظري لمدراسة عرضًا ألدوات ويب 
ضًا عرضًا لخرائط ويتناوؿ الفصؿ أي. وكذلؾ مميزاتو وعيوبو وأىمية استخدامو في التعميـ وأدواتو

يقدـ الفصؿ عرضًا وفي النياية . وأنواعو وكذلؾ خصائصو وأىميتوالتفكير مف حيث تعريفو 
لميارات التواصؿ اإللكتروني مف حيث أىميتو وأىدافو وأساليب التواصؿ اإللكتروني وكذلؾ 

 . تطبيقات االنترنت وميارات التواصؿ اإللكتروني خالؿ شبكة اإلنترنت

 . (Web 2.0) 2.0المحور األوؿ: أدوات ويب 

  وميارات تصميميا. المحور الثاني: خرائط التفكير

 . ر الثالث: ميارات التواصؿ اإللكترونيالمحو 

 . (Web 2.0) 2.0المحور األول: أدوات ويب 

 :(Web 2.0) 2.0تعريف ويب 

 (:49: 2013ىنداوي وكابمي ) يعرفو

تحوؿ  وىي، " جيؿ جديد مف التطبيقات التي تتيح قدر كبير مف التفاعؿ بيف المستخدميف 
 . إلى التطبيقات التي تتيح الكتابة والقراءة "، مف تطبيقات الويب التي كانت لمقراءة فقط

  (624: 2012) السالمة اتعرفيو 

يسمح باالتصاؿ والتفاعؿ بيف المستخدميف ، 1.0متكامؿ مع ويب  " نظاـ يعمؿ بشكؿ 
وبذلؾ ، مستخدمًا أدوات تقنية حديثة تساعد عمى نشر الممفات واألفكار بطريقة سيمة، بطريقة فعالة

 . مشتركوف في بناء الموقع وليسوا مستخدميف لو فقط "يكوف المستخدموف 
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 (:106: 2012السيد ) ايعرفيكما 

تعتمد عمى ، " ىو فمسفة أو أسموب جديد لتقديـ خدمات الجيؿ الجيؿ الثاني مف االنترنت 
وتعظيـ دور المستخدـ في إثراء المحتوى الرقمي عمى ، دعـ االتصاؿ بيف مستخدمي اإلنترنت

وتنعكس تمؾ ، تعاوف بيف مختمؼ مستخدمي اإلنترنت في بناء مجتمعات إلكترونيةوال، اإلنترنت
  أبرزىا المدونات 2.0الفمسفة في عدد مف التطبيقات التي تحقؽ سمات وخصائص الويب 

Blogs ، التأليؼ الحرWiki ، وصؼ المحتوىContent Tagging ، الشبكات االجتماعية
Online Social Networks  " 

 (:298: 2012الغول ) اعرفيوت 

والتطبيقات الشبكية التي تتيح لممتعمميف توليد ، " منظومة تتكوف مف مجموعة مف الخدمات 
 . ضمف مجموعات تفاعمية تعاونية عبر االنترنت "، ومشاركتو مع اآلخريف، وتحميمو، المحتوى

 (2: 2011كما تعرفيا العريمية )

تعتمد عمى دعـ ، الجيؿ الثاني مف االنترنت" فمسفة أو أسموب جديد لتقديـ خدمات  
، وتعظيـ دور المستخدـ في إثراء المحتوى الرقمي عمى االنترنت، االنترنت االتصاؿ بيف مستخدمي

وتنعكس تمؾ الفمسفة في ، والتعاوف بيف مختمؼ مستخدمي اإلنترنت في بناء مجتمعات إلكترونية
التأليؼ ، Blogsأبرزىا المدونات  2.0ب عدد مف التطبيقات التي تحقؽ سمات وخصائص الوي

 Online Socialالشبكات االجتماعية ، Content Taggingوصؼ المحتوى ، Wikiالحر 
Networks ، الممخص الوافي لمموقعRSS " . 

 (:564: 2011يعرفيا عبد المجيد )و 

مثؿ: المدونات ، " ىو أسموب تعميمي تشاركي يتـ فيو استخداـ أدوات الويب الجديدة 
Blogs ،وممخصات المواقع ، والويكيRSS والتفاعؿ عبر شبكة االنترنت في أي وقت ، لمتعامؿ

حيث يتـ فيو التواصؿ والتوجيو واإلرشاد التعميمي بيف المعمـ والمتعمـ بصورة ، وفي أي مكاف
 . متزامنة أو غير متزامنة عبر شبكات اإلنترنت العالمية "
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 (:282: 2009الشرقاوي وعبد الرازق )يعرفو كما 

" الجيؿ الثاني مف البيئات االفتراضية والمجتمعات والخدمات اإللكترونية عبر شبكة  
اإلنترنت والتي تسمح بالمشاركة واالتصاؿ والتفاعؿ االجتماعي بيف عدد كبير مف المتعمميف مف 

 .ثة "خالؿ استخداـ مجموعة مف التقنيات والتطبيقات الشبكية الحدي

وترى الباحثة من خالل التعريفات السابقة بأنيا ترتبط مع بعضيا البعض بمجموعة من العناصر 
 وىي:

 .1.0.نظاـ يعمؿ بشكؿ متكامؿ مع ويب 1

 االجتماعي بيف المستخدميف بطريقة فعالة..يسمح بالمشاركة واالتصاؿ والتفاعؿ 2

 :(Web 2.0) 2.0ويب  الباحثة من خالل ما سبق تعرفو 

والتي تسمح بالمشاركة واالتصاؿ ، جديد لتقديـ خدمات الجيؿ الثاني مف االنترنت أسموب 
والتفاعؿ االجتماعي بيف عدد كبير مف المتعمميف مف خالؿ استخداـ مجموعة مف التقنيات 

 . والتطبيقات الشبكية الحديثة

 (:Web 2.0 Tools) 2.0ويب تعريف أدوات  

 (:49: 2013يعرفيا ىنداوي وكابمي )

 -" مجموعة مف التطبيقات التي تساعد في نشر المعمومات بأشكاليا المختمفة )صور 
وتصنؼ إلى: أدوات ، بطريقة تفاعمية (وغيرىا، عروض تعميمية -مقاطع صوتية -فيديو -نصوص

نشاء وتكويف المحتوى التعميمي مثؿ المدونات والويكي وأدوات ، تساعد في التأليؼ التعاوني وا 
وأدوات تبادؿ الوسائط ، مثؿ فيس بوؾ(، الشبكات االجتماعية)تساعد في التشبيؾ االجتماعي 

وأخيرًا أدوات ، وأدوات عقد المؤتمرات عبر االنترنت مثؿ سكاي بي، المتعددة مثؿ يوتيوب وفميكر
األدوات وتتميز معظـ ىذه ، مثؿ المفضمة االجتماعية 2.0مساعدة لزيادة فاعمية أدوات الويب 
 . بتقديـ الخدمات لممستفيديف مجانًا "
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 Heriot- Watt University (2 : 2008:)تعرفيا و 

والتي تتتضمف عناصر تتيح لممستخدـ ، " مجموعة مف األنظمة المستندة إلى الويب 
ويكوف ، أو مع محتوى مقدـ مف قبؿ ىؤالء المستخدميف، الدخوؿ والتفاعؿ مع مستخدميف آخريف

ومف ىذه األدوات: أدوات الشبكات ، التفاعؿ في صور عدة أىميا: اإلطالع واإلضافة والتعديؿىذا 
 . وأدوات التأليؼ التعاوني كالمدونات والويكي "، االجتماعية كالفيس بوؾ وتويتر

 وتعرفيا الباحثة:

واليوتيوب  Blogsالمدونات األدوات التي تـ استخداميا في عممية التعمـ وتمثمت في  
YouTube  وبريدGmail  لمتعامؿ والتفاعؿ مع المحتوي التعميمي لمساؽ تقنيات التدريس عبر

حيث يتـ فيو التواصؿ والتوجيو واإلرشاد التعميمي بيف ، شبكة االنترنت في أي وقت وفي أي مكاف
 . ة عبر شبكات اإلنترنت العالميةالمعمـ والمتعمـ بصورة متزامنة أو غير متزامن

 :(web 2.0) 2.0خصائص ويب 

: 2013 )إبراىيـحيث تشير كال مف ، بمجموعة مف الخصائص والمزايا 2.0يتميز الويب 
، (627-625: 2012)السالمة، (89-88: 2012)البربري، (307-306: 2012)الغوؿ، (125
( 297-296: 2009)الشرقاوي وعبد الرازؽ، و (5-4: 2011)العريمية، (28-27: 2012)عالـ

 تتمثؿ في: 2.0إلى أف خصائص الويب 

 الويب ىو بيئة تطوير متكاممة:. 1

ويستفيد ، يعامؿ الويب كبيئة تطوير بمعزؿ عف أي عوامؿ تقنية أخرى 2.0جيؿ الويب 
الموقع مف موارد وخصائص الشبكة تمامًا كما يستفيد مطور التطبيقات مف أوامر النظاـ الذي 

 . عميويبرمج برنامجو 
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 الذكاء والحس اإلبداعي:. 2

عمى سبيؿ المثاؿ جوجؿ ، بالحس اإلبداعي وحزمة الخصائص الذكية 2.0يتميز الويب 
وىذا فقط ما يميزه ، في الحقيقة جوجؿ محرؾ بحث ذكي جداً ، 2.0كمحرؾ بحث يعتبر مف ويب 

ع جوجؿ جعمتو ذكاء المحرؾ والحس اإلبداعي الواضح في منتجات موق، عف بقية المحركات
 . يصنؼ ىذا التصنيؼ

 البيانات ىي األىم:. 3

ونوعية ، وطريقة عرض المحتوى، 2.0يتـ التركيز عمى المحتوى والبيانات في الويب 
 . والخدمات الخاصة لالستفادة التامة مف ىذه البيانات، وتوفر المحتوى لمجميع، المحتوى

 نياية دورة إنتاج البرمجيات:. 4

وعممية الصيانة مستمرة وعممية التحميؿ والتصميـ ، عممية التطوير مستمرة 2.0في الويب 
وىذا األمر يجعؿ المستخدـ لمموقع مطور ومساعد ، دائمًا مستمرة طالما أف ىذا الموقع يقدـ خدماتو

وطريقة تعامؿ ، وتصرفاتو مع النظاـ، عف طريؽ معرفة أرائو، لفريؽ التطوير في ىذا الموقع
ليذا السبب نرى أف خدمات مثؿ فميكر وبريد جوجؿ ، خصائص التي يقدميا النظاـالمستخدـ مع ال

 . أي نسخة تجريبية Betaظمت وسنوات تحمؿ شعار  Deliciousوخدمة 

 الثقة بالزوار:. 5

        خدمات مثؿ فميكر، يتـ إعطاء الثقة الكاممة لممستخدـ لممساىمة في بناء الخدمات
دراج المحتوى المراد نتمويكيبيديا  و Deliciousو  ح المستخدـ الثقة الكاممة في استخداـ النظاـ وا 

ومف بعد ذلؾ يأتي دور مراقبي الموقع المحرريف لتصفية المحتويات التي تخالؼ قوانيف ، طرحو
 . الموقع

 وليس حزم البرمجيات:، الخدمات. 6

التطبيقات وليست بحد ىو مجموعة مف الخدمات متوفرة في المواقع أو في  2.0الويب 
ىو خدمة وليس  iTunesعمى سبيؿ المثاؿ برنامج ، ذاتيا حزمة برمجيات تقدـ لالستفادة منيا

 . حزمة برمجيات
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 المشاركة:. 7

ويقدـ ، وليس صاحب الموقع 2.0المستخدموف ىـ مف يبنوف خدمات ومعمومات الويب 
 . صاحب الموقع فقط النظاـ كخدمة أو كفكرة

 تتطور إذا كثر استخداميا:أنظمة . 8

يعنى ذلؾ تطوير خدمة فميكر ، فمثاًل استخداـ مواقع فميكر بكثافة عمى سبيؿ المثاؿ
، والمشاركات في خدمة ويكيبيديا يعني جعؿ موسوعة ويكيبيديا مصدرًا ميمًا لممعمومات، لألفضؿ

 . مرجعًا ميمًا لمروابطيعني تطوير ىذا الموقع ليكوف  Deliciousضمة في موقع فونشر الروابط الم

 الخدمة الذاتية لموصول إلى كل مكان:. 9

 وغيرىا تمكف مف RSS ،ATOMفتقنيات مثؿ: ، يمكنؾ نشر الخدمة خارج نطاؽ الموقع
 Serviceويطمؽ عمى قابمية توصيؿ الخدمة ، إيصاؿ محتوى الخدمة خارج نطاؽ الموقع

Hackability ، وكذلؾ Adsense Google الوصوؿ إلى أي مكافتتيح إلعالنؾ . 

 ليا مجموعة من الخصائص المميزة ليا وىي: 2.0مما سبق تستخمص الباحثة أن الويب 

 . بيئة تطوير متكاممة 2.0تعتبر ويب  .1
 . تحاكي األنظمة الذكية 2.0ويب  .2
 . تركز عمى البيانات وطبيعة عرضيا .3
لمموقع نظرًا لرصد تعديالتيـ  كثرة استخداـ المواقع المعتمدة عمى ىذه التقنية تعد دعمًا فنياً  .4

 . مف قبؿ مصممي الموقع
 . تعتمد عمى المعايير القياسية في التصميـ وتحقيؽ قابمية الوصوؿ واالستخداـ .5
دراج تعميقاتو .6  . توفر الثقة في المستخدـ لمتعديؿ في الموقع كما يرغب وا 
 . ميفتوفر الخدمات عمى الموقع مما يتيح استخداميا مباشرة مف قبؿ المستخد .7
 . بناء محتوى الموقع مف قبؿ المستخدميف وليس المصمميف فقط .8
 . عمى سبيؿ المثاؿ RSSإمكانية نشر المعمومات خارج نطاؽ الموقع مستخدمًا تقنيات  .9
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 :(Web 2.0) 2.0مميزات ويب  

، )السيد، (629: 2012، بعدد مف المزايا كما ذكرىا كؿ مف )السالمة 2.0يتميز ويب 
يمكف تمخيصيا ، (297: 2009، )الشرقاوي وعبد الرازؽ، (5: 2011، )العريمية، (104: 2012

 في النقاط التالية:

 . قميمة التكمفة. 1

 . سيولة في االستخداـ. 2

 . كمية االكتشافات واالختراعات الجديدة التي أصبحت تضاؼ إلى رصيد اإلنسانية يومًا بعد يوـ. 3

 . التعميميةتعميمية وتفاعمية في الحقوؿ . 4

 . وثقافتيـ، اىتماماتيـ، السماح لممستخدميف بالتعبير عف أنفسيـ. 5

 . تزويد المستخدميف بأنظمة تفاعمية تسمح بمشاركتيـ في تفاعؿ اجتماعي. 6

 . أو حذؼ المعمومات، أو تغيير، السماح لممستخدميف بتعديؿ قاعدة البيانات مف خالؿ إضافة. 7

 :2.0عيوب ويب 

تتمخص ، 2.0( عيوب لمويب 5: 2011، )العريمية، (6298: 2012، )السالمةذكر كؿ مف 
 في النقاط التالية:

 . نموذجو المفيومي لـ ينضج بصورة كافية .1
، 1.0بؿ ىي امتداد تقني طبيعي لمويب ، وال ىي إصدار محسف، شيئًا جديداً  ليس .2

وكؿ ما ، كما ىي ما زالت 1.0فالتقنيات المستخدمة لتطوير مواقع اإلنترنت في الويب 
ولكف في 1.0 ىو أنيا تقوـ باستدعاء الوظائؼ القديمة لمويب  2.0تفعمو تطبيقات الويب 

 . الخمفية
ضافات مكمفة، يحتاج إلى تجييزات أمنية عالية .3 ، ومساحات واسعة في خوادـ اإلنترنت، وا 

 . وذلؾ ألنيا تستخدـ وتحدث مف قبؿ أعداد كبيرة مف المستخدميف
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أف مفيومو لـ ينضج بصورة كافية  : 2.0ويب وب تستخمص الباحثة أن من عيمما سبق 
ليس  2.0وما ىو ويب 1.0 كما أف الحد الفاصؿ بيف ما ىو ويب ، لدى العديد مف األفراد
 . وأيضًا ىناؾ بعض المواقع المختمطة والتي تستخدـ التقنيتيف معاً ، محددًا بصورة قاطعة

 :التعميمفي   2.0أىمية استخدام ويب

في التعميـ تتمخص في النقاط  2.0( أىمية الستخداـ ويب 6: 2011ذكرت العريمية )
 التالية:

إف الوسائؿ اإللكترونية مثؿ موقع المادة الدراسية والقوائـ البريدية ومنتديات النقاش لـ تعد اآلف . 1
ت وبرامج الويكي كالمدونا 2.0تجذب الكثير مف الطالب التجاىيـ لما استجد مف تقنيات ويب 

 . وغيرىا

، تتميز بالتفاعمية والمرونة التي مف شأنيا أف تنتقؿ بالتعميـ إلى التعمـ 2.0إف تقنيات ويب . 2
 . وتجعؿ الطالب ممقي ومرسؿ ومتفاعؿ ومشارؾ ال مجرد مستقبؿ ومتمقي سمبي

في التحرير والنشر فالجميع يتشارؾ ، إنيا تساىـ في جعؿ التعميـ تعاوني وتكاممي بيف الطالب. 3
 . واإلضافة والتعميؽ

إنيا تساىـ في رفع طموح الطالب وتشجعيـ عمى المشاركة في التعميـ والتعمـ بشكؿ أقوى مف . 4
 . أو اختراع تقنية جديدة مشابية 2.0خالؿ المشاركة في تقنيات ويب 

 . تساىـ في تبادؿ الخبرات بيف التربوييف في الحقؿ التعميمي. 5

 . في خمؽ جو تفاعمي داخؿ الغرفة الصفيةتساىـ . 6

 (:Web 2.0) 2.0ويب أدوات 

أفرز الجيؿ الثاني لمويب العديد مف الخدمات والتي أطمؽ البعض عمييا البرامج االجتماعية 
Social Software ،السيد، (2013، الباز)، (2013، )عبد الباسط ذكر كؿ مف حيث( ،

)عياد ، (2011، )العريمية، (2012، )عالـ، (2012، )البربري، (2012، الغوؿ)، (2012
كما  2.0أدوات ويب  (2009، )الشرقاوي وعبد الرازؽ، (2011، )عبد المجيد، (2011، واألشقر
 يمي:



18 
 

 . Gmailبريد  .1
 . Blogsالمدونات  .2
 . YouTubeاليوتيوب  .3
 Wikis0الويكي  .4
 . Facebookالفيس بوؾ  .5
 . Flickrالفمكر  .6
 . RSS (Rich Site Summary)تقنية  .7
 . Podcastبث الوسائط  .8
 . Twitterالتويتر . 9

 . Social Bookmarkingالمفضمة االجتماعية . 10
 . Skypeسكايبي . 11

 2.0بعض من مستحدثات ويب  (2011، )العريمية، (2012، وذكر كؿ مف )السيد

 :وىي

1. Gradefix 

ومف خاللو يتـ إضافة (، الواجبات)األعماؿ المنزلية  وىو نظاـ يسمح لمطالب بإدارة
ويحدد األعماؿ )نوع العمؿ( ثـ يحدد التاريخ ووصؼ  Task Managerالمواد الدراسية في 

العممية والوقت المفروض أف يتـ إنجازه فييا ويمكف إضافة مياـ جديدة سيتـ إرساؿ رسالة عمى 
E-Mail يذكر بميعاد الميمة . 

2. Mynoteit 

رنت مباشرة تساعد الطالب عمى تذكيرىـ بمواعيد ىي أداة لتدويف المالحظات عمى اإلنت
تسميـ الواجبات ودرجاتيـ بوضعيا في قائمة وكذلؾ يمكف لمطالب المشاركة مع زمالئيـ 

 . وتدويف مالحظاتيـ عمى الموضوعات
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3. Empress 

وىي أداة لعرض الشرائح ويمكف مف خالليا عمؿ العروض التقديمية التي تحتوي عمى 
ويستفيد ، (Pictures ،Audio ،Video Graph ،Chart ،Flashمثؿ )المحتوى السمعي 

 Mediaمنيا الطالب في أنو يتـ تدعيـ الفصؿ بالعروض المدعومة بالمرئيات 
Presentation  وRich Media Presentation Engrade مجموعة مف األدوات التي :

حمقة االتصاؿ فيي تيدؼ  تقوـ محؿ دفتر الدرجات لممواد المختمفة كما تكوف في نفس الوقت
لمستوى درجات المدرسة كما أنيا تسمح ألولياء األمور بالمشاركة كما أنيا مفيدة لكؿ طالب 
الجامعات واألساتذة لممشاركة فيمكف أف يتـ إدراج الدرجات بالحروؼ واألرقاـ لكي يستطيع 

الدرجات  المشرفوف متابعة األعماؿ والفصوؿ بشكؿ عاـ ويمكف لمطالب االستفسار عف
 . والحضور والواجبات

4 .Teamcowboy 

ىي خاصية لكؿ مف الطالب والمعمميف فمف خالليا يمكف أف يقوـ الطالب والمعمـ بتسجيؿ 
أسمائيـ في النشاط الرياضي الذي يري أنو متفوؽ فيو والتعرؼ مف خالليا عمى قائمة األسماء 

  .التي تمعب المباريات ومعرفة نقاط ونتائج المباريات

5 .Neptune 

أف تحدد مجموعة مف المياـ المطموبة منؾ أدائيا أو  Neptuneتستطيع مف خالؿ 
األحداث األكثر أىمية والمطموب إنجازىا خالؿ فترة محددة كما تنبو المياـ التي قاـ بأدائيا أو 

عمى العديد مف الممفات مثؿ الصور  يحتويالمنتظر أدائيا قريبًا ويمكف أف تنشأ مشروعًا 
دارة الفصؿ واألبحاث واالجتماعات  . وبعض المعادالت ويستخدميا المعمـ في تنظيـ وا 

 المستخدمة في ىذه الدراسة: 2.0 أدوات ويبوفيما يمي استعراض 

 Gmailأواًل: البريد اإللكتروني 

رساؿ رسالة عبر ، العالـالبريد اإللكتروني أحد أشير الطرؽ لتبادؿ المعمومات حوؿ  وا 
اإلنترنت ال يتطمب سوى ثواني قميمة ويعتمد اإلرساؿ عمى حجـ المعمومات التي تحتوييا ىذه 

وأكثرىا فاعمية باإلضافة إلى أف ، والبريد اإللكتروني يعتبر أرخص وسيمة اتصاؿ، الرسالة
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: 2009، ا مرة أخرى )سيدالمعمومات المرسمة عبر البريد اإللكتروني والمستقبمة يمكف استخدامي
2639) . 

ثورة جديدة في عالـ البريد اإللكتروني والذي عمؿ عمى  Gmailويعتبر البريد اإللكتروني 
وقد  Hotmailأو YAHOO تالشي العيوب الموجودة فيما سبؽ مف بريد وبالتحديد األشير منيا 

تعامؿ مع البريد االلكتروني ويسمى بريد جوجؿ ويجعؿ ال 2.0كناتج لثورة الويب  Gmailجاء بريد 
، )عماشو، (2011، )عبد المجيد، (14: 2011، ( )العريمية2012، )السيد أكثر تمقائية وتفاعمية

 . (2009، )عماشو، (2011

 :في التعميمGmail استخدامات بريد 

، (40: 2012، كما ذكرىا كؿ مف )السيد، استخدامات في التعميـ Gmailلمبريد اإللكتروني 
 :ومنيا (13: 2009، )عماشو، (22: 2011، )عبد المجيد، (14: 2011، )العريمية

 . الفحص التمقائي بحثًا عف الفيروسات .1
 . إرساؿ واستقباؿ الرسائؿ .2
 . الرد التمقائي الخاص بعدـ التمكف مف الرد عمى البريد اإللكتروني .3
 . الحفظ التمقائي في حالة تعطؿ متصفح الويب .4
 . المستعار في حالة تعدد حسابات البريد اإللكترونياستخداـ االسـ  .5
 . الدردشة الجماعية مع أشخاص متعددة .6
كصفحات  PDFأو ممفات  Open Officeأو Microsoft Office يمكف عرض مرفقات  .7

أو إذا ، ويكوف ىذا مفيد عندما ترغب في عرض المرفؽ بشكؿ أسرع، Htmlويب بتنسيؽ 
 . ذا كنت ال تود تثبيت برنامج لمجرد عرض مستندأو إ، كنت تستخدـ جيازؾ الجواؿ

 :استخدام البريد اإللكتروني )مميزات( فوائد

 والبطؿ أالنوبي ، (2639: 2009) سيد، (248 :2013) ذكر كؿ مف إبراىيـ وآخريف
: 2000) صالح، (13: 2001) عبد العاطي، (236: 2007) الغدياف، (638: 2009)

 البريد اإللكتروني وىي:( عدة فوائد الستخداـ 12

 . سيولة استخداـ البريد اإللكتروني .1
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فغالبًا ما تكوف خالؿ ثواف أو ، سرعة تبادؿ الرسائؿ بيف المستخدميف لمبريد اإللكتروني .2
 . دقائؽ معدودة

حيث تكوف ، تعد تكمفة إرساؿ رسائؿ بالبريد اإللكتروني منخفضة مقارنة بالبريد التقميدي .3
 . مجانية إذا كاف لدى المستخدـ اتصااًل باالنترنتتكمفة إرساؿ الرسالة 

بإمكاف صاحب البريد اإللكتروني مف كتابة رسالة أو قراءة أخرى في أي وقت شاء وفي  .4
 . أي مكاف في ىذا العالـ الفسيح

يتميز استخداـ البريد اإللكتروني بالسرية حيث يتطمب الدخوؿ عميو اسـ المستخدـ وكممة  .5
 . يا إال المستخدـ نفسوالمرور التي ال يعمم

 . إمكانية إرساؿ الرسالة نفسيا إلى أكثر مف جية واحدة .6

 : فوائد البريد اإللكتروني تشمل (2640-2639: 2009) سيد ويرى

أنو يستطيع أف يحؿ مكاف السكرتير اآللي أو أجيزة التسجيؿ الممحقة بالياتؼ ومكاف . 1
 . المراسالت الورقية في وقت واحد معاً 

، ينبغي أف يكوف المستخدـ في مكتبة أو يعمؿ عمى الجياز الستقباؿ البريد اإللكترونيال . 2
ألف مقدموا خدمة شبكة اإلنترنت يحتفظوف بالرسائؿ التي يتمقاىا المشتركوف إلى أف يتـ قراءتيا 

 . أو استرجاعيا مف قبؿ صاحب الرسالة

ودـ لالتصاؿ لدى مقدمي خدمة يمكف استخداـ معظـ أجيزة الكمبيوتر التي تحتوي عمى م. 3
 . شبكة اإلنترنت السترجاع الرسائؿ اإللكترونية التي يتمقاىا المسافر مثالً 

يمكف اإلجابة عمى الرسائؿ لمرد عمى األسئمة أو التعبير عف الرأي أو إعطاء مزيدًا مف . 4
 . المعمومات والبيانات عف أي موضوع

شريط فيديو أو برنامج مع الرسالة اإللكترونية  يمكف إرفاؽ ممؼ مف الممفات أو صورة أو. 5
 . التي يمكف إرساليا عبر العالـ

 . يمكف إضافة تعميؽ ما عمى الرسالة وتحويميا إلى شخص آخر. 6

 . يمكف طباعة الرسالة مثؿ أي مستند عادي. 7
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 استخدام البريد اإللكتروني: من خالل ما سبق تري الباحثة أن فوائد )مميزات(

 . الرسائؿ في أي وقتفتح  .1
 . التأكد مف محتوى الرسالة قبؿ إرساليا .2
 . سرعة نقؿ الرسائؿ إلى المشتركيف في المجموعة البريدية .3
 . تمكف المستخدـ مف إرساؿ واستقباؿ الرسائؿ النصية والصوتية والفيديوية .4

 :مجموعة من النصائح اليامة إلعداد أي رسالة عبر البريد اإللكتروني 

( مجموعة مف النصائح اليامة عند إعداد أي رسالة عبر البريد 2641: 2009)ذكر سيد  
 اإللكتروني:

 . اختصار الكالـ .1
 . وضوح األسموب .2
 . ال تستخدـ الفكاىة إذا لـ يكف مستقبؿ الرسالة معروؼ جيداً  .3
 . ال يتـ ربط محتوى الرسالة الحالية بالرسائؿ السابقة .4
 . يتفقدوف الرد بشكؿ يومي(ال تتعجؿ الرد )فبعض األفراد ال  .5
 . ال بد مف الوعي في تنسيؽ الرسالة بالشكؿ الذي يبرز ويوضح وجية النظر .6
ال بد مف تجميع كؿ األفكار الضرورية في رسالة واحدة حتى ال يمأل صندوؽ بريد المتمقي  .7

 . بالرسائؿ
ة أو الحذر في نسخ الرسالة فال يتـ إرساؿ أي رسالة ألي شخص كأف تجد رسالة مسمي .8

 . رسائؿ نسخ منيا ألي شخص
 . تناوؿ الموضوع بشكؿ مباشر .9
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 Blogsثانيًا: المدونات 

 تعريف المدونة:

أي سجؿ إلكتروني ويطمؽ عمييا ، Web Logىو االختصار لكممتي  Blogsأصؿ كممة 
، وىو عممية إنشاء المدونة والنشر فييا bloggingومنيا مصدر التدويف ، blogاختصارًا 

ثـ مجاؿ أو عالـ ، وىـ األشخاص الذيف يقوموف بالتدويف bloggersوالمدونوف أو البموجرز 
وىو العالـ المترابط مف المدونات المتاحة عمى اإلنترنت والتي يمكف  blogsphereالمدونات 

)المميجي  log Indexesالوصوؿ إلييا مف خالؿ محركات البحث أو مف خالؿ كشافات المدونات 
 . (575: 2010، وآخروف

 :(8: 2013) تعرفيا المحضار

وتحتوي ، يحررىا مدوف واحد أو أكثر، " صفحة ويب ديناميكية سيمة اإلنشاء والتحديث
كما تسمح بالتفاعؿ بيف محررييا ، وترتب التدوينات ترتيبًا زمنيًا معكوسا، عمى موضوع محدد غالباً 

 . عمييا بكؿ سيولة "وقارئييا حتى يمكف ألي متصفح لإلنترنت التعميؽ 

 :(47: 2012) ويعرفيا عبد الغني

" صفحة تطبيؽ مف تطبيقات اإلنترنت يعمؿ مف خالؿ نظاـ إلدارة المحتوى وىو في أبسط  
صورة عبارة عف صفحة " ويب " تظير عمييا تدونات مؤرخة ومرتبة ترتيبًا زمنيًا تصاعديًا 

ؿ مدخؿ منيا عنواف إلكتروني دائـ ال يتغير منذ تصاحبيا آلية ألرشفة المدخالت القديمة ويكوف لك
لحظة نشره عمى الشبكة بحيث يمكف لممستفيد أو القارئ الرجوع إلى تدوينة معينة في وقت الحؽ 

 . عندما ال تكوف متاحة في الصفحة األولى لممدونة "

 (:84: 2012كما يعرفيا البربري )

دوينات مختصرة ومؤرشفة ومرتبة زمنيًا " مواقع تفاعمية عمى شبكة االنترنت تحتوي عمى ت
 . ويمكف إنشاؤىا بسيولة "، بشكؿ تصاعدي تسمح لمزوار بالتعقيب والتعميؽ عمييا
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 (:484: 2012ويعرفيا عمران )

" صفحة ويب عمى االنترنت تحتوي عمى مجموعة مف الموضوعات والمقاالت والتي تقدـ  
ولقطات فيديو وروابط فائقة إلى مصادر ، عمى صوروتشتمؿ ، بشكؿ دوري ويتـ تحديثيا باستمرار

وتعطى إمكانية التواصؿ بيف المدرب والمتدربيف إذ يمكف ألي متدرب قراءتيا ، إلكترونية أخرى
 . والتعميؽ عمييا في أي وقت "

 (:572: 2011يعرفيا مسمم )كما 

المحتوى  يتـ عرض، تظير عمييا تدوينات، " صفحة ويب عمى شبكة المعمومات الدولية 
بحيث تشمؿ المدونات ، وبطريقة جذابة تثير انتباه الطالب، مؤرخًا ومرتبًا ترتيبًا زمنيًا تصاعدياً 
 إلخ " ...ورسومات، وصوراً ، مقاطع فيديو صوت وصورة، بجانب المعمومات النصية لممحتوى

 (:7-6: 2011تعرفيا العريمية )و 

فيي مف تطبيقات ، وبصورة تفصيمية، زمنياً " صفحة تشتمؿ عمى تدوينات مختصرة ومرتبة  
وىو في أبسط صوره عبارة عف صفحة عنكبوتية ، يعمؿ مف خالؿ نظاـ إلدارة المحتوى، اإلنترنت

تصاحبيا آلية ألرشفة المدخالت ، تظير عمييا تدوينات مؤرخة ومرتبة ترتيبًا زمنيًا تصاعدياً 
، دائـ ال يتغير منذ لحظة نشره عمى الشبكة URLويكوف لكؿ مدخؿ منيا عنواف إلكتروني ، القديمة

 . بحيث يمكف لممستفيد الرجوع إلى تدوينو في وقت الحؽ "

 :(218-217: 2011كما يعرفيا عياد واألشقر )

وتظير عمييا ، " صفحة ويب عمى شبكة اإلنترنت تعمؿ مف خالؿ نظاـ إلدارة المحتوى 
، منيا عدد محدد يتحكـ فيو مدير أو ناشر المدونةتدوينات مؤرخة ومرتبة ترتيبًا تصاعديًا ينشر 

ويكوف لكؿ مدخمة منيا مسار دائـ ال يتغير منذ ، القديمة تضمف النظاـ آلية ألرشفة المدخالتكما ي
لحظة نشرىا يمكف القارئ مف الرجوع إلى تدوينو معينة في وقت الحؽ عندما ال تكوف متاحة في 

 . ات الروابط ويحوؿ دوف تحمميا "كما يضمف ثب، الصفحة األولى لممدونة

وترى الباحثة من خالل التعريفات السابقة بأنيا ترتبط مع بعضيا البعض بمجموعة من 
 العناصر وىي:

 . المحتوى الرئيسي لممدونة غالبًا ما يكوف متخصص لموضوع واحد أو لمادة عممية واحدة .1



25 
 

 . ترتيبًا زمنيًا تصاعدياً  تحتوي المدونة عمى الموضوعات أو األحداث بحيث تكوف مرتبة .2
 . يمكف أرشفة الموضوعات القديمة ليكوف مف السيؿ الرجوع إلييا في أي وقت .3
 . المدونة عادة عمى قائمة ببعض الروابط اإللكترونية لمواقع أخرى ذات صمة تحتوي .4
بحيث يكوف لديو ، تصمـ المدونة مف قبؿ شخص يتحكـ فييا يسمى )ناشر المدونة( .5

 . عف صالحيات زوار المدونة صالحيات تختمؼ

 ومن خالل ما سبق تعرف الباحثة المدونة:

تظير عمييا تدوينات خاصة بتصميـ خرائط التفكير مف ، صفحة ويب عمى شبكة اإلنترنت 
بحيث ، يتـ فييا عرض المحتوى بطريقة جذابة تثير انتباه الطالبات، خالؿ مساؽ تقنيات التدريس
بحيث تشمؿ عمى عرض لرسومات وصور لتصميـ ، زمنيًا تصاعدياً تكوف مؤرخة ومرتبة ترتيبًا 

حيث يستطيع المتعمـ أف يتعمـ في أي وقت وفي ، خرائط التفكير ويوتيوب تعميمي صوت وصورة
وتسمح المدونة بتبادؿ المشاركات بيف فريؽ ، أي مكاف يكوف فيو بشرط وجوده عمى شبكة اإلنترنت

 . بعض في ظؿ قواعد محدد لممشاركةضيـ الالمصمـ واألعضاء وبيف األعضاء وبع

 مكونات المدونة التعميمية:

إال أنيا ، تختمؼ مكونات المدونات التعميمية مف واحدة ألخرى تبعًا الختالؼ اليدؼ منيا
-497: 2012) محمود، (377-376: 2012) كما ذكرىا عمراف، تشترؾ في عدد مف المكونات

 (:346-345: 2009) أميف ومحمد، (498

، وىو أوؿ ما يراه الزوار عند الدخوؿ لممدونة (:Blog Titleالعنوان الرئيس لممدونة ) .1
لذا يعطي ، وىو يعد مف أىـ مكونات المدونة ألنو يميزىا عف غيرىا مف المدونات

 . المدونوف اىتمامًا كبيرًا عند اختيار عنواف لمدوناتيـ
المدخالت التي يقـو المدوف بكتابتيا وىي عبارة عف  (:Postsالموضوعات أو التدوينات ) .2

 . في مدونتو وتكوف ىذه الموضوعات مؤرخة ومؤقتة تبيف متى تـ نشر الموضوع
وىي عبارة عما يتركو الزوار مف ردود فعؿ ومالحظات عمى  (:Commentsالتعميقات ) .3

 . الموضوعات المنشورة مف قبؿ المدوف
 . داميا في مواقع أو مدونات أخريالستخ (:Permalinksالروابط الثابتة لمموضوع ) .4
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ويحتوي عمى الموضوعات القديمة التي تـ نشرىا في  (:Archivesأرشيف الموضوعات ) .5
 . المدونة وتكوف مرتبة ترتيب عكسي مف األحدث لألقدـ

لتتبع مف قاـ بالكتابة عف أحد الموضوعات المنشورة في  (:Trackbackالتعقيب ) .6
 . المدونة

وفييا يضع المدوف  (:Blog rollsالمدونة وقائمة بمواقع المدونات )محرك لمبحث في  .7
 . قائمة بالمدونات ذات العالقة بمدونتو لالستزادة منيا

 معايير تصميم المدونات التعميمية: 

-380: 2012) ىناؾ معايير محددة لتصميـ المدونات التعميمية ذكرىا كؿ مف عمراف
 كالتالي:( 502-500: 2012) محمود، (385

 : ومف ىذه المعايير ما يمي:أواًل: المعايير التربوية

: وذلؾ يساعد عمى اختيار الموضوعات والمحتويات التي تحديد الفئة المستيدفة .1
وكذلؾ اختيار طريقة تقديـ الموضوعات وعرضيا بما ، تناسب خصائص تمؾ الفئة

 . يتناسب معيـ
مـ ىدؼ يسعى لتحقيقو مف خالؿ تصميـ : ال بد أف يكوف لممعتحديد اليدف من المدونة .2

وكمما كاف اليدؼ ، وذلؾ يساعده عمى تحديد الموضوعات التي تتناوليا المدونة، المدونة
 . واضحًا لممعمـ كمما كاف قادرًا عمى إظيار مدونتو بشكؿ أفضؿ

وعرضيا ، : يجب تحديد األىداؼ العامة والخاصة لممقرر بدقةتحديد أىداف المقرر .3
، حيث إف ذلؾ يساعد المعمـ في تقويـ الطالب، تصميـ المدونة التعميمية لمطالب عند

 . كما يساعد الطالب في تقويـ ذاتو
: مف أىـ المعايير التي يجب مراعاتيا عند تصميـ المحتوى وعرضو المحتوى العممي .4

 في المدونة التعميمية ما يمي:
 أف يكوف مالئمًا لخصائص الفئة المستيدفة . 
  متناسبًا ومرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بأىداؼ المقررأف يكوف . 
 وتكوف معموماتو حديثة، أف يكوف صحيحًا ودقيقًا مف الناحية العممية . 
 أف يكوف خاليًا مف األخطاء المغوية واإلمالئية والحسابية وغيرىا . 
 أف يكوف خاليًا مف التحيز لعرؽ أو جنس أو مذىب معيف . 
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 ء المخمة باآلداب أو العادات والتقاليد أو أف يكوف خاليًا مف األشيا
 . التشجيع عمى العنؼ وغيرىا

 تتضمف موضوعات فرعية، تقسيـ المحتوى العممي إلى موضوعات رئيسة . 
  تقديـ موضوعات المحتوى بصورة جذابة ممتعة وذلؾ باستخداـ الوسائط

 . ومقاطع فيديو، وصوت، المتعددة مف صور
 مية عند عرض الموضوعاتتوظيؼ األلواف والخطوط بفاع . 
 توثيؽ المعمومات التي يحوييا محتوى الموضوعات ونسبتيا إلى أصحابيا . 

 
، : وذلؾ لجذب انتباىو لمتركيز عمى معمومات معينةتقديم تغذية راجعة فورية لمطالب .5

وذلؾ مف خالؿ متابعة تعميقات الطالب التي يكتبونيا عمى كؿ ، وتقميؿ تكراره لمخطأ
 . ىتماـ برسائميـ الخاصة والرد عمى استفساراتيـ دوف تأخيرواال، تدوينو

 . والتقويـ النيائي، وممؼ اإلنجاز، : ويتـ ذلؾ مف خالؿ: التقويـ التكوينيتقويم الطالب .6
: ويتـ ذلؾ مف خالؿ تنظيـ موضوعات المقرر في شكؿ موضوعات رئيسة التفاعل .7

الطالب مف متابعة ىذه يشتمؿ كؿ منيا عمى موضوعات فرعية مستقمة ليتمكف 
والتفاعؿ بيف الطالب والمحتوى وكذلؾ بيف الطالب ، الموضوعات ومناقشتيا بشكؿ جيد

، وينمي ميارة التفكير الناقد، يساعد عمى بناء مجتمع تعميمي، والطالب وزمالئو، ومعممو
 . ويساعد التعاوف

 : ويتـ ذلؾ مف خالؿ:زيادة الدافعية .8
 قرر لالشتراؾ في المدونة مة بالتخصيص جزء مف الدرجات الخاص

 . والتعميؽ والمشاركة
  وجود لوحة تميز تكتب فييا أسماء الطالب الذيف كانت تعميقاتيـ متميزة

ويتـ ترشيحيـ مف قبؿ المعمـ والطالب ، في كؿ موضوع عمى حده
 . أنفسيـ

 : ومف ىذه المعايير ما يمي:ثانيًا: المعايير الفنية

 ويتطمب ذلؾ ما يمي:الشكل العام لممدونة )واجية المستخدم(:  .1
 ويكوف فيو توضيح بسيط ، أف يكوف رأس المدونة مصممًا بطريقة جذابة وبسيطة

 . والمقررات التي تخدميا أو الموضوعات التي تناقشيا، لمغرض مف المدونة
  ًوعاتومناسبًا لما تحتويو مف موض، عنواف المدونة ال بد أف يكوف واضحا . 
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 يسيؿ عمى الطالب والزوار االستفادة ، تقسيـ المدونة وترتيب عناصرىا بشكؿ جيد
 . منيا

 ووضعيا ، جمع التدوينات المتشابية في أىدافيا مع بعضيا البعض في أقساـ خاصة
 . في القائمة الجانبية تحت مسمى أقساـ المدونة أو التصنيفات

 دةتجنب عرض معمومات كثيرة عمى الشاشة الواح . 
 الوضوح والبساطة عند تصميـ الشاشة . 
 األيقونات الموجودة في المدونة مطابقة لما يقصد منيا . 
  وضع التعريؼ بصاحب المدونة وتخصصو والمعمومات الرئيسة عنو في بداية الصفحة

 . حتى ال يستغرؽ الزائر وقتًا طوياًل في البحث عنو، الرئيسة
 في المواقع المختمفة لممدونة التعميمية لتوفير  إضافة رابط بحث لمبحث عف المعمومات

 . وقت الطالب وتسييؿ ميمة البحث لديو
 : ويراعى عند تصميميا ما يمي:صفحات المدونة التعميمية .2

 وتنظيميا منطقياً ، سيولة الدخوؿ إلى الصفحات 
 وشكؿ الخط، واستخداـ األلواف، التناسؽ في أسموب العرض ومواقع المعمومات ،

 . أي يكوف التصميـ ثابتًا مف صفحة ألخرى، صفحة ألخرىوحجمو مف 
  استغالؿ منطقة اليامش الموجودة في نياية الصفحة لوضع روابط مفيدة متعمقة

 . بمحتوى الصفحة
  تقسيـ صفحات المدونة إلى عموديف: األيسر لمتدوينات واأليمف لمقائمة الجانبية أو

 . العكس
  ـ المراجع ذات الصمة والتي تفيد الطالبقائمة بأى تحتويوجود صفحة بالمدونة . 

 : ويراعي فييا ما يمي:كتابة النصوص .3
  إنقرائية النص: وتعتمد عمى مدى التبايف بيف حجـ الخط ونوعو ولونو وبيف خمفية

 . الصفحة بما يجعؿ النص واضحاً 
 حتى ال يتطرؽ الممؿ إلى نفوس الطالب، تقسيـ المادة العممية إلى أجزاء صغيرة . 

 : ويراعى فييا ما يمي:ور والرسوماتلصا .4
 استخداـ الصور والرسومات التي تتناسب مع األىداؼ وتوظيفيا بفاعمية . 
  ًتجنب االستخداـ المفرط لمصور والرسومات إذا كانت ال تخدـ ىدفًا معينا . 
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 : ويراعى فييا ما يمي:األلوان .5
 جميع التدوينات استخداـ ألواف موحدة لمعناويف الرئيسة والفرعية والنصوص في . 
 أف تكوف ألواف خمفية المدونة ورأسيا وصفحاتيا متناسقة وىادئة . 

 : ويراعى فييا ما يمي:الروابط .6
 مناسبة محتوى الرابط لممحتوى العممي المعروض في المدونة . 
 التأكد مف أف الروابط مرئية بوضوح . 
  الخبرة البسيطةسيولة استخداـ الروابط مف قبؿ المستخدميف المبتدئيف وذوي . 
 وتعمؿ بفاعمية، التأكد مف أف الروابط نشطة . 
   ظيور المواقع التي يحوييا الرابط في صفحة جديدة حتى ال يخرج الطالب مف المدونة

 عند الضغط عمييا 
 : يجب أف يراعى فيو:اإلبحار والتصفح .7

 أف يتـ اإلبحار والتصفح بطريقة سريعة ومريحة . 
  تربط بيف صفحات المدونة صحيحةأف تكوف الروابط التي . 
 الصفحة الرئيسة -مف كؿ صفحة في المدونة إلى -وجود رابط يعيد الطالب . 

 ويتضمف ما يمي: :الوصول .8
 سرعة الوصوؿ إلى المدونة . 
 وظيور الصور والرسومات، سرعة تحميؿ الصفحات . 
 إمكانية طباعة المحتوى العممي الموجود في المدونة التعميمية . 
  معمومات عف المعمـ )المدوف(وجود . 
 توافؽ المدونة مع المتصفحات المختمفة . 

أو ممؼ إلكتروني يوضح فيو المدوف ، : وىو عبارة عف كتيب مطبوعدليل االستخدام .9
وتعرض خطوات ، وطريقة استخداميا، وكيفية الدخوؿ إلييا، اليدؼ مف استخداـ المدونة

، تبيف لممستخدـ ما سيظير لو عند إتباع الخطوات، استخداـ المدونة بنماذج لشاشات ممونة
وأف يشرح األىداؼ ، ويجب أف يكوف دليؿ االستخداـ سيؿ القراءة والفيـ واالستخداـ

بحيث أف المتعمـ ذو الخبرة ، كما يجب أف توضح التعميمات بالصور واأللواف، بوضوح
 . طوات بنجاحالبسيطة باستخداـ الحاسب يستطيع التعامؿ معيا مف خالؿ تمؾ الخ
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 وذلؾ بمراعاة ما يمي: :إدارة المدونة التعميمية. 10

 توضيح المعمـ لإلرشادات والتوجييات التي تحكـ مشاركات الطالب )مثؿ تقبؿ النقد ،
 . وضبط النفس وغيرىا(، واحتراـ رأي اآلخريف

 تأسيس المعمـ لمناخ يشعر فيو الطالب بالحرية في المناقشة . 
  إدارة النقاش وطرحو بطريقة جذابةتمكف المعمـ مف . 
 أو مجموعة دوف غيرىا، موضوعية المعمـ وعدـ تحيزه لطالب دوف غيره . 

ومف األمور التي تساعد عمى ، وتعني ضماف بقاء المدونة وتجددىا باستمراراالستمرارية: . 11
يومية أو استمرار دخوؿ لممدونة كتابة المدوف لمموضوعات بمعدؿ ثابت سواء كانت الكتابة 

 . أسبوعية أو شيرية

وتعني حفظ المعمومات الخاصة بالطالب وحمايتيا مف أف يطمع عمييا غيرىـ مف  األمان:. 12
 . الزوار ومتصفحي المدونة

: يحتوي األرشيؼ عمى الموضوعات القديمة التي تمت كتابتيا مف قبؿ المعمـ وجود األرشيف. 13
 . لمطالب الرجوع إلييا بسيولة في أي وقتويمكف ، منذ بداية إنشاء المدونة

 فوائد المدونات التعميمية:

: 2012) عمراف، (134: 2013) البازية فوائد عديدة كما ذكرىا كؿ مف لممدونات التعميم
 منيا:، (44: 2010) مطر، (575: 2011) مسمـ، (379-380

يشعروف بالخجؿ مف وخاصة لمطالب الذيف ، تعطي الطالب الدافعية العالية عمى المشاركة .1
 . المشاركة في الغرفة الصفية

تزيد مف التفاعؿ والتعاوف والمشاركة بيف مجموعة مف الطالب حوؿ قضية ما أو نشاط  .2
 . تعميمي أو تعممي

نجازاتو لمرجوع إلييا الحقًا  .3 يمكف اعتبارىا كحقيبة إلكترونية يخزف فييا الطالب أعمالو وا 
 . عند الحاجة

فيي ال تحتاج ، بالتواصؿ مع طالبيـ حتى خارج جدراف الفصؿ الدراسيتسمح لممعمميف  .4
 . لوجود المتعمميف داخؿ نفس الحجرة
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، حينما يتفاعؿ مع ما يقرؤه، تعطي الفرصة ألي قارئ لممدونة أف يكوف ىو اآلخر مشاركاً  .5
 . وبالتالي فيي تنمي التفاعؿ بيف القارئ والكاتب، وذلؾ بالتعميؽ عميو

إذا كانت ىناؾ ، لممعمـ إلعطاء تغذية راجعة جماعية لمدونات الفصؿ كموتتيح الفرصة  .6
 . كما يمكنو إعطاء تغذية راجعة فردية لمدونات طالب بعينيـ، أخطاء متكررة

 . توفر لمطالب فرصة كبيرة لمتدريب عمى ميارات القراءة والكتابة .7
 . تسيؿ عممية اإلرشاد والتوجيو بيف المعمـ والطالب .8
 . واضح في التعمـ النشط تساىـ بشكؿ .9

 . تساىـ في تنمية ميارات التفكير العميا.10
 . تؤدي إلى مرونة أكبر في التعميـ والتعمـ.11
 

 ومما سبق تري الباحثة أن المدونات التعميمية ليا فؤاد متعددة منيا:
 . تعطي فرصة لمطالب الخجوليف في التعبير عف رأييـ .1
بشرط وجود حاسب آلي متصؿ ، وفي أي مكافتسمح لمطالب استخداميا في أي وقت  .2

 . بشبكة االنترنت
 . توفر لمطالب فرصة لمقراءة والكتابة وتدويف مالحظاتيـ داخؿ المدونة التعميمية .3

 :أنظمة الكتابة والنشر لممدونات التعميمية

التدويف نظرًا الرتباط المدونات عبر الشبكة مف الناحية الفنية بالكتابة مف القائميف بعممية 
فيي تعكس في خصائصيا اختالفًا عف الكتابة التقميدية نظرًا الرتباطيا بالحيز اإللكتروني والنظاـ 
األرشيفي الذي تخضع لو مف حيث إمكانية الرجوع ليا والبحث حوؿ الموضوعات التي طرحت بيا 

ف المدونة بحيث مع إتاحة التعديؿ لتمؾ الكتابات والفيرسة التمقائية مف خالؿ الشخص المسئوؿ ع
مع إمكانية دعـ النص المكتوب بالمدونة ، يؤدي إلى منتج نيائي مفيد لممتعمـ أو قارئ المدونة

مف خالليا  وعمى ذلؾ يصبح النص المقدـ، بالمعينات البصرية مف صور وخرائط توضيحية
نقؿ الحقائؽ  تـ تقديمو بقدر أكبر مف األكاديمية والحرفية فيزداد مف خاللوموصال لمحقائؽ كمما 

، المصري) والمعارؼ وىو ما تسعى المدونة في سياقيا األكاديمي التعميمي لتوصيمو لفئة المتعمميف
2011 :189) . 

أنو مع اتساع البيئة التفاعمية لممدونات عف كونيا  (KUZU, 2007: 43)ويرى" كوزو " 
يمكف أف تخدـ كأداة فعالة تحوؿ أنشطة الفصؿ إلى ، صفحات ويب تقدـ في صورة بيئة المنتدى
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بيئة افتراضية بما تتيحو مف تفاعالت اجتماعية لألنشطة التدريسية المستخدمة مف خالليا عف 
 . طريؽ الكتابة والتعبير عف الرأي بحرية

وتتحدد أشير أنواع المواقع وأبرزىا انتشارًا الستخداـ المدونات وخاصة العربية منيا 
wordpress.com ،blogger.com  ب الكتابة والنشر مف وىما مصدراف يختمفاف في أسمو

 (: wang, 2008: 34-35)يمي  خالليما كما

 Word Pressأواًل: 

ومستخدميو ىـ أكثر ، وىو موقع يتيح تطبيقات يتـ تحميميا عمى موقع المدوف الخاص
ومف ، بكونو مجاني التحميؿ Word Pressويتميز برنامج ، معموماتية حوؿ تطبيؽ التكنولوجيا

 . وىو موقع مف إعداد الباحثة /http://thinkingmap.wordpress.comأمثمتو موقع 

 Bloggerثانيًا: 

يعطي إمكانية الوصوؿ لكؿ األفراد الذيف  (Hosting Serviceىو موقع خادـ مضيؼ )
، أو خوادمو HTMLيحتاجوف إلى إنشاء مدونة دوف الحاجة إلى معمومات عف لغة الويب 

تاحة النسخ والتحديث ، ويتيح مستويات متعددة مف التحكـ في التعميؽ، باإلضافة إلى كونو مجاني وا 
 . Live Journal ومف أشير أمثمة موقع، الدائـ لمممفات التي عمى المدونة

في إنشاء المدونة التعميمية Word Press وقد قامت الباحثة باختيار النظام األول  
مع سيولة خطوات إرساؿ ، الخاصة لمبحث الحالي نظرًا لما يتميز بو مف سيولة في االستخداـ

مع التحكـ في ، المقاالت وسيولة وضع وتحميؿ الصور والممفات الخاصة وكذلؾ اليوتيوب
 . التعميقات والسماح بنشرىا أو عدـ نشرىا مف قبؿ مصمـ المدونة )الباحثة(

 مميزات المدونة التعميمية:

، )أميف ومحمد، (2010، )مطر، (2011، )المصري، (2012، )السالمةذكر كؿ مف 
2009) ،(Hong, 2008( ،)Kuzu, 2007)  مميزات لممدونة التعميمية تتمخص في النقاط
 التالية:

 . عمى تنمية الثقافة في العصر الرقميتساعد  .1
 . تقود إلى تنمية ميارات إدارة المعمومات .2

http://thinkingmap.wordpress.com/
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 . تشجع عمى التعبير عف الذات واإلبداع .3
 . تشجع عمى زيادة دافعية المتدربيف والمشاركة في التعمـ والتفكير .4
 . توفر بيئة يحصؿ فييا المتدرب عمى الدعـ بشكؿ مناسب الختالؼ أنماط التدريب .5
 . تستخدـ المدونات كبديؿ لنظـ إدارة التعمـ يمكف أف .6
 . تشجع عمى التفكير النقدي والتحميمي .7
 . تفكير اإلبداعي والبديييتعزز مف ال .8
 . تعزز مف القدرة عمى الوصوؿ والتحقؽ مف جودة المعمومات .9

 . تمزج بيف التفاعؿ الفردي واالجتماعي .10
 . عربيةالمغة المستخدمة قد تكوف خميطًا بيف العربية وغير ال .11
 . حرية إبداء الرأي فيما تقدمو المدونة .12
 . إمداد الطالب بتغذية راجعة خارج القاعة الدراسية .13
 . التخفيؼ مف التحميؿ الزائد لمطالب بالمعمومات أثناء القاعة الدراسية .14
 . أداة فعالة لموصوؿ لممصادر ذات الصمة بالمحتوى المطموب .15
طمؽ لممحتوى بتشجيع الطالب عمى تنمية زيادة مستوى التغير في عمميات الفيـ الم .16

 . ميارات الكتابة والخبرات الذاتية لدييـ
 . دعـ صمة الطالب بتطبيقات اإلنترنت .17
التقميؿ مف حواجز وعقبات التعامؿ مع النسخ الورقية لمتكميفات المنزلية والتوضيحات  .18

 . والتطبيقات

 . مف خالؿ المدونة التعميمية إتاحة تفعيؿ تقنية الصور والفيديو والمعمومات النصية.19

 ومن خالل ما سبق تري الباحثة أن مميزات المدونات التعميمية تتمخص في النقاط التالية:

 . حرية إبداء الرأي فيما تقدمو المدونة التعميمية .1
 . إمداد الطالب بالتغذية الراجعة خارج قاعات الدراسة .2
 . لمتكميفات المنزليةالتقميؿ مف حواجز وعقبات النسخ الورقية  .3
إتاحة تفعيؿ تقنية الصور والفيديو )اليوتيوب( والمعمومات النصية مف خالؿ المدونة  .4

 . التعميمية
 . أداة فعالة لموصوؿ إلى المصادر ذات الصمة بالموضوع .5
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 استخدام المدونات في التعميم: 

: 2010، )مطر، (357: 2009، )أميف ومحمد، (577: 2011، يبيف كؿ مف )مسمـ
 نات التعميمية: استخداـ المدو  (42-43

 . استخداميا في نشر األبحاث والواجبات .1
استخداميا لخمؽ جو مف التعاوف بيف الطمبة والحوار البناء وذلؾ عف طريؽ متابعة  .2

 . مدونات زمالئيـ والتعميؽ عمييا
 . استخداميا كمرجع شامؿ لتماريف المادة .3
نجازاتو لمرجوع إلييا الحقًا عند اعتبارىا كحقيبة إلكترونية يخزف ف .4 ييا الطالب أعمالو وا 

 . الحاجة
حيث يتشارؾ كؿ مف المعمميف والمتعمميف باألفكار والخبرات فيي ، توفر البيئة التعاونية .5

خاصة لممتعمميف الذيف يشعروف بالخجؿ مف ، تعمؿ عمى إعطاء الدافعية عمى المشاركة
 . المشاركة في الغرفة الصفية

لممتعمميف فرصة لمتدريب عمى ميارات القراءة والكتابة والتواصؿ وتنمي التفكير تعطي  .6
 . الناقد لدييـ

وسيمة جيدة وفعالة لمتعاوف والمشاركة بيف مجموعة مف المتعمميف حوؿ قضية ما أو نشاط  .7
 . تعميمي

 . تسيؿ عممية اإلرشاد والتوجيو بيف المعمـ والمتعمـ .8

 التعميمية:دور المعمم في المدونات 

 ( دور المعمـ في المدونات التعميمية تتمخص في النقاط التالية:577: 2011) ذكر مسمـ

دارة المدونة الخاصة بو .1  . تقديـ تعميمات لمطالب في كيفية تطوير وا 
 . تحديد معايير التقييـ .2
 . ترؾ مجاؿ لمطالب بعدـ االلتزاـ بأسموب رسمي في الكتابة .3
 . التعميقات عمى مدونات بعضيـ البعض تشجيع تفاعؿ الطالب بكتابة .4
 . التنبيو عمى الطالب بأف المشاركات تكوف في موضوع الدرس .5
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 في التعميم: معوقات استخدام المدونات التعميمية

 ومنيا:، ( معوقات استخداـ المدونات التعميمية في التعميـ44: 2010) ذكر مطر 

 . التجييزات المادية .1
فمنيـ مف يتقف استخداـ ىذه ، عند بداية االستخداـ ليذه التقنية الفروؽ الفردية بيف الطمبة .2

 . التقنية ومنيـ مف ال يستطيع
 . الحاجة إلى التدريب عمى استخداـ التقنية وبرامج الحاسوب المناسبة .3
 . الكـ اليائؿ لممعمومات عند استخداـ ىذه التقنية .4
 . وطبيعة اإلنساف الرافضة لمتغيير، التوتر والضغط النفسي الزائد مف استخداـ ىذه التقنية .5
 . واستخداـ التقنية والوقت لتعميـ برمجيات جديدة، الوقت الالـز لإلعداد .6

 

 You Tubeثالثًا: اليوتيوب 

 You Tubeتعريف اليوتيوب 

 (239: 2013يعرفو إبراىيم وآخرون )

يتيح ، )جوجؿ(وىو موقع لمقاطع الفيديو متفرع مف ، " أحد مواقع الشبكات االجتماعية 
 . إمكانية التحميؿ عميو أو منو لعدد ىائؿ مف مقاطع الفيديو "

 (:131: 2012ويعرفو السيد )

" موقع عمى شبكة اإلنترنت يسمح لممستخدميف برفع ومشاىدة ومشاركة مقاطع الفيديو 
 . بشكؿ مجاني "

 (12: 2011يعرفو بدوي )كما 

إمكانية رفع تمؾ الممفات الخاصة بالمحتوى " موقع يوفر ممفات فيديو عمى اإلنترنت مع 
 . الدراسي المخصص لمقرر معيف باستخداـ تقنية فالش"
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 (:294: 2011يعرفو عماشو) و

" أكبر موقع عمى شبكة االنترنت يسمح لممستخدميف برفع ومشاىدة ومشاركة مقاطع 
 . الفيديو بشكؿ مجاني"

 من خالل ما سبق تعرف الباحثة اليوتيوب:

يوفر إمكانية رفع ممفات خاصة بالمحتوى الدراسي عمى شبكة ، عمى شبكة االنترنتموقع 
 . بحيث يسمح لمطمبة إمكانية رفع ومشاىدة ومشاركة مقاطع الفيديو بشكؿ مجاني، االنترنت

 استخدامات اليوتيوب في العممية التعميمية:

إبراىيـ كما ذكرىا ، التعميـي يمكف استخداميا في الت 2.0يعد اليوتيوب أحد تطبيقات ويب 
 (:240: 2013)وآخروف

 . والتعميؽ عمييا وتقييميا، رفع ومشاىدة ومشاركة مقاطع الفيديو .1
 . نقؿ المحاضرات والمؤتمرات .2
، إنشاء قناة لكؿ مقرر دراسي تحتوي عمى مقاطع متعمقة بالمقرر ينشئيا أستاذ المقرر .3

أو أعجبو مف المقاطع المتصمة ويمكف لممتعمـ إنشاء قناة يعرض فييا ما أنتجو 
 . بالمقرر

 أىمية مقاطع اليوتيوب التعميمية:

)موقع ، (145-142: 2013، )الرفاعي، (240: 2013، ذكر كؿ مف )إبراىيـ وآخروف
 :أىمية مقاطع اليوتيوب التعميمية ومنيا (2011، مكتب التربية العربي لدوؿ الخميج

 . خالؿ المشاىدةتتيح تعمـ المحتوى بصورة أفضؿ وأعمؽ مف  .1
، وتشاركي تعاوني، وفردي وبنائي، وىو التعمـ الذي يتسـ بأنو نشط، تتيح التعمـ اليادؼ .2

 . ومثير لمعاطفة والدافعية، وموجو، ومرتبط بالحياة
 . تتيح التدريب عمى قراءة الصور وفيميا بصورة سريعة .3
 . والعمؿ الجماعي، واإلبداع، تشجع عمى االستقاللية .4
 . تعميمية كثيرة لممواد الدراسية بدوف وسائؿ تعميمية أخرى تحقؽ أىدافاً  .5
 . تستخدـ في البحث العممي مف خالؿ مالحظات العمميات واألحداث بعد انتيائيا .6
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 . والتقييـ الذاتي لمدى تحقيؽ أىداؼ تعميمية متنوعة، تستخدـ بنجاح في المالحظات .7
وتجعميـ يتعمموف في جو مف المتعة ، نظرًا لما تممكو مف صور متحركة، تحفز المتعمميف .8

 . والسعادة
 . تعد محفزًا ومثيرًا بصريًا في التدريس .9

مما يزيد مف سرعة التعمـ ويجعمو ، تخاطب مقاطع الفيديو المتاحة حاستي السمع والبصر.10
 . أبقى أثراً 

 مميزات استخدام مقاطع اليوتيوب:

: 2013، )إبراىيـ وآخروف كؿ مفالستخداـ مقاطع اليوتيوب مميزات عديدة كما ذكرىا 
 ( في النقاط التالية:2011، )موقع مكتب التربية العربي لدوؿ الخميج، (242 -241

استفادة أعضاء ىيئة التدريس والطالب مف التعميقات واآلراء المرتبطة بمقاطع الفيديو  .1
 . التعميمية المعروضة

تاحتيا ليستفيد منيا الطالب المعم .2 موف في تنمية ميارات التدريس نمذجة بعض الدروس وا 
 . في أي وقت وأي مكاف

 . تقديـ عروض توضيحية يمكف الرجوع إلييا مرات عديدة .3
كساب قاعات الدراسة حيوية  .4 مساعدة المعمميف في االرتقاء بممارساتيـ التدريسية وا 

 . ونشاطاً 
 إتاحة تضميف ممفات الفيديو داخؿ مواقع ويب وداخؿ المنصات التعميمية الخاصة .5

 . بالجامعات والمدارس
ومشاىدة تعمميـ الخاص ، المساعدة عمى خمؽ فرص جديدة لممتعمميف لمتعبير عف أنفسيـ .6

 . في بيئة آمنة مألوفة

 سمبيات اليوتيوب:

التي يمكف ، عمى الرغـ مف مميزات اليوتيوب العديدة إال أنو ال يخمو مف بعض السمبيات
 :(242: 2013، إبراىيـ وآخروفإجماليا فيما يمي )

 . عدـ مراعاة حقوؽ الممكية الفكرية .1
 . احتوائو عمى ممفات فيديو تتضمف محتويات غير الئقة .2
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 وميارات تصميمياالمحور الثاني: خرائط التفكير 

وذلؾ عندما وجد أف ىناؾ أكثر مف  David Hyerleاكتشفت خرائط التفكير بواسطة 
أربعمائة منظـ تخطيطي تستخدـ في مجاالت مختمفة وبالنظر إلييا وفحصيا وجد أنيا تعبر فقط 

وعميو فقاـ بتطوير ىذه الخرائط إلى األنواع الثمانية لمتفكير . عف ثمانية عمميات أساسية لمتفكير
 Hyerleائط التفكير الثمانية كما حددىا وبالتالي فإف خر ، موضحة ومدعمة باألمثمة التخطيطية

الخريطة ، الخريطة الشجرية، الخريطة الفقاعية المزدوجة، الخريطة الفقاعية، ىي: الخريطة الدائرية
 (.Holzman, 2004)الخريطة الجسرية ، الخريطة التدفقية المتعددة، الخريطة التدفقية، الدعامية

 تعريف خرائط التفكير:

وبالرغـ مف تنوعيا نجد أنيا تتفؽ فيما بينيا في ، التعريفات لخرائط التفكيرىناؾ العديد مف 
أنيا لغة بصرية تتكوف مف ثمانية خرائط تيدؼ إلى إبراز ميارات التفكير وبالتالي جعؿ التفكير لغة 

 وتعرؼ خرائط التفكير كما يمي:. مألوفة لدى الطالب

 :(12: 2013تعرفيا الجمل )

ة تحمؿ المحتوى المعرفي في صورة خرائط بشكؿ يساعد عمى الفيـ تنظيمات لرسوـ خطي" 
وممارسة مستويات عميا مف التفكير وتتكوف مف ثمانية أشكاؿ مف الخرائط التخطيطية البصرية 

 -خريطة التحميؿ -خريطة الشجرة -خريطة الفقاعة المزدوجة -خريطة الفقاعة -)خريطة الدائرة
 . (خريطة القنطرة  -تعددةخريطة التدفؽ الم -خريطة التدفؽ

 :(13: 2013)وتعرفيا العتيبي 

وتيػدؼ إلػى ، " لغة بصرية تتكوف مف ثمانية خرائط توضح العالقات المختمفة فػي المحتػوى
وبالتالي جعؿ التفكيػر لغػة مألوفػة ، وتنمية التصورات الذىنية، وتشجيع التعمـ، تنمية ميارات التفكير

 . لدى المتعمـ"

 :(25: 2012سكران )كما يعرفيا أبو 

صممت لمساعدة ، " ىي ثمانية أدوات بصرية تعبر عف ثماني عمميات تفكير أساسية 
وتعمؿ خرائط التفكير عمى تعزيز قدرات المتعمـ عمى ، المتعمـ عند قيامو بمياـ تعميمية أو حياتية ما

وبالتالي القدرة عمى مواجية المشكالت ، وتقييـ األفكار، وجمع وترتيب المعمومات، توليد األفكار
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وىي أشكاؿ مرنة تسمح لممتعمـ باختيار الخريطة المناسبة وتوسيعيا بالشكؿ ، التي يقابميا المتعمـ
 . والوصوؿ إلى اليدؼ المطموب"، الذي يتيح لو فرصة إكماؿ ميمتو

 :(9: 2012ويعرفيا بني موسى )

تمكف الطالب مف إعادة صياغة المحتوى ، ة" أشكاؿ بصرية مرتبطة بميارات تفكير أساسي 
 . المعرفي بأسموبو الخاص"

 التعريفات السابقة لخرائط التفكير أنيا اتفقت فيما يمي:من خالل ما سبق تري الباحثة من 

 . شكؿ مف أشكاؿ التفكير البصري. 1
 . طريقة لتنظيـ األفكار لكؿ مف المعمـ والمتعمـ. 2
 . لممختؤسس عمى ميارات أساسية . 3
 . تنمي ميارات التفكير العميا. 4
 . تشجع عمى التعمـ مدى الحياة. 5
 . تركز عمى الجانب المعرفي والمياري لممحتوى. 6
 

تنظيمات لرسوـ خطية تحمؿ  :وبناء عمى ما سبق تعرف الباحثة خرائط التفكير بأنيا
مستويات عميا مف التفكير المحتوى المعرفي في صورة خرائط بشكؿ يساعد عمى الفيـ وممارسة 

وتستخدـ في ىذه الدراسة أربعة أنواع مف أشكاؿ الخرائط التخطيطية البصرية المتوفرة في مساؽ 
 . الخريطة الشجرية والخريطة التدفقية، الخريطة الفقاعة، تقنيات التدريس وىي: الخريطة الدائرية

 
 أنواع خرائط التفكير:

(،)الجمؿ، 2013كما ذكرتيـ كؿ مف: )العتيبي،  ىناؾ ثماف أنواع مف خرائط التفكير
2013(،) (Hyerle,2012  ،الشربيني، 2011(،)بني موسى، 2012(،)عمى، 2012،)أحمد(،)
(،)فتح اهلل، 2009(،)حسف، 2009(،)محمد، 2011(،)خمؼ، 2011(،)درويش، 2011
 ,Hyerle(،)2008(،)عصفور، 2008(،)صادؽ، 2009(،)يوسؼ وسميماف، 2009
  (،2006(،)الشافعي، 2007(،)عبد الوىاب، 2007(،)الباز، 2007عمى والخميسي، (،)2007

( Hyerle, 2006(،) Hyerle, 2004 وىي: خريطة الدائرة، خريطة الفقاعة، خريطة الفقاعة )
 المزدوجة، خريطة الشجرة، خريطة التدفؽ المزدوجة، خريطة الدعامة، خريطة الجسر.
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 ثمان خرائط فقط؟وىنا يبرز التساؤل وىو: لماذا 
( منظـ تخطيطي في ىذا العالـ، وبعد 400أف ىناؾ ) David Hyerleاكتشؼ ديفد ىيمر 

النظر فييا وجد أنيا تمثؿ ثماف عمميات تفكير أساسية فقط، فقاـ بتطوير الخرائط لتصويرىا بشكؿ 
ًا فتصبح تخطيطي وقد أدرؾ " ىيمر " أف أساس ميارات التفكير يكوف أسيؿ لمفيـ إذا كاف بصري

 ،(Holzman, 2006: 7نماذج قوية لمتفكير في الدماغ، ويمكف تقديميا بالكتابة أو بالتحدث )
(Hyerle & Curtis, 2004: 1 .) 

وبالتالي فإف كؿ خريطة تفكير ترتبط بعممية مف عمميات التفكير األساسية وىي 
(Cynthia, 2006:) 
 
 Define التحديد/ التعريؼ  . 1
 Describe الوصؼ . 2
 Compare/ Contrast المقارنة واالختالؼ . 3
 Classify التصنيؼ . 4
 Break Down into Parts التحميؿ إلى أجزاء . 5
 Sequence التتابع/ التسمسؿ . 6
 Cause/ Effect السبب والنتيجة . 7
 Similars المشابيات . 8
 

 الثمانية لخرائط التفكير:وفيما يمي شرح تفصيمي لكل نوع من األنواع 
 Circle Mapخريطة الدائرة: . 1

 
 (2.1شكل )

 الخريطة الدائرية
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تستخدـ لتعريؼ شيء أو فكرة أو مفيوـ أو عرض معرفة سابقة حوؿ الموضوعات أو 
 تحديد إطار مرجعي حيث: 

فكرة وذلؾ لتقديـ موضوع أو مفيوـ أو ، رموز -صور -أعداد -نضع في منتصؼ الدائرة كممات
وفي الجانب الخارجي لمدائرة نكتب أي معمومات تضع ىذه الكممات في . والفيـ، لمحاولة التعرؼ

بؿ يستطيع الطالب إضافة أي عنصر ، وليس ىناؾ تحديد لعدد العناصر المكتوبة، سياؽ الكالـ
 وتساعد خريطة الدائرة عمى:، لمدائرة )مثؿ السمة التي تجمع فييا الكممات أو األفكار(

 تعريؼ الكممات عف طريؽ عرض الكممات المفتاحية لممحتوى . 
 تحديد نقطة البدء أو االنطالؽ عند دراسة موضوع معيف . 
 التركيز عمى شيء واحد فقط لجذب أنظار الطالب إليو . 

وعندما يستخدـ المعمـ يمكف أف يسأؿ طالبو: كيؼ تستطيع تعريؼ األشياء أو األفكار؟ ما 
 إطارؾ المرجعي؟سياؽ الكالـ؟ ما ىو 

 Bubble Mapخريطة الفقاعة: . 2

 
 (2.2شكل )

 الخريطة الفقاعية
وتستخدـ في وصؼ األشياء ، Evaluative Thinkingتيدؼ إلى تنمية التفكير التقويمي 

حيث نكتب في ، وىي خريطة عنقودية مفتوحة النياية، والخصائص والصفات واإلسيامات واألنواع
، ثـ نكتب الصفات أو العبارات الوصفية في الدائرة الخارجية، الموصوؼمركز الدائرة الشيء 

 وتساعد خريطة الفقاعة عمى:
 وصؼ الخصائص باستخداـ الصفات . 
 اإلمداد بالتفاصيؿ الوصفية لمكتابة . 
 إثراء قدرات الطالب المتداد عممية الوصؼ وتحديد الخصائص . 

ىذه األشياء؟ أي الصفات تكوف أفضؿ وعندما يستخدميا المعمـ يسأؿ طالبو: كيؼ تصؼ 
 لوصؼ ىذا الشيء؟
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 Double Bubble Mapخريطة الفقاعة المزدوجة: . 3

 
 (2.3شكل )

 الخريطة الفقاعية المزدوجة
تستخدـ لتحديد أوجو  ،Evaluation Thinking وتيدؼ أيضًا إلى تنمية التفكير التقويمي

وتقوـ بتحميؿ شيئيف بالمقارنة أو ، لخريطة الفقاعةوىي امتداد ، الشبو واالختالؼ بيف األشياء
ويكتب في الدوائر الخارجية العناصر ، حيث نكتب عنصريف لممقارنة في مركزي الدائرتيف، بالتقابؿ

حيث ، وكذلؾ الخصائص المتضادة، التي تشترؾ في الخصائص بجانب واحد فقط لمموضوع
 وتساعد خريطة الفقاعة المزدوجة عمى:، الخارجتوضح التشابيات في المركز واالختالفات في 

 مقارنة ومقابمة الخصائص . 
 تحديد الخصائص األساسية لعنصريف . 
 تنظيـ عممية المقارنة بسيولة . 

 وعندما يستخدميا المعمـ يمكف أف يسأؿ طالبو: ما أوجو الشبو واالختالؼ بيف ىذه األشياء؟
 
 Tree Mapخريطة الشجرة: . 4

 
 (2.4شكل )

 الخريطة الشجرية
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وتستخدـ لتحديد ،  Hierarchical Thinkingتيدؼ إلى تنمية التفكير اليرمي المتسمسؿ
كما تستخدـ لمتصنيؼ ، وتفاصيؿ ىذه األفكار، األفكار الرئيسية واألفكار الفرعية المدعمة ليا

باألسفؿ ونكتب ، حيث نكتب الفكرة الرئيسية في أعمى الخط، والتجميع داخؿ فئات أو مجموعات
وأسفؿ فروع التصنيؼ نكتب التفاصيؿ المحددة لكؿ فرع ويمكف إجراء تفريعات ، األفكار الفرعية

 وتساعد خريطة الشجرة عمى:، متعددة
 التفاصيؿ، األفكار المدعمة، تحديد الفكرة الرئيسية . 
 تنظيـ الموضوعات مف التصنيؼ االستنباطي واالستقرائي . 
  دراكيا إدراكًا تاماً تكويف رؤية متكاممة  . لمموضوعات المصنفة وا 

 وعندما يستخدميا المعمـ يمكف أف يسأؿ طالبو: ما األفكار الفرعية؟ وما تفاصيؿ ىذه األفكار؟
 
 Brace Mapخريطة الدعامة/ الرباط: . 5

 
 (2.5شكل )

 الخريطة الدعامة )الرباط(
وتستخدـ ،  Hierarchical Thinkingوتيدؼ أيضًا إلى تنمية التفكير اليرمي المتسمسؿ

وكذلؾ لتحميؿ بنية العنصر أو الموضوع ككؿ ، لتحديد العالقة بيف الكؿ والجزء في الموضوعات
وتتكوف مف جزئيف في الجانب األيمف يوضح فيو ، إلى مكوناتو أو عناصره أو أجزائو الفرعية

ر في الدعامة األولى تكتب األجزاء وعمى الجانب األيس، الموضوع أو المفيوـ أو الفكرة األساسية
وتساعد ، ثـ الدعائـ األخرى المتتالية يتـ كتابة وتحديد األجزاء الفرعية ليا، الرئيسية ليذا الموضوع
 خريطة الدعامة عمى:

 تنظيـ التركيبات . 
 فيـ العالقة بيف الكؿ والجزء . 
 وضع اإلطار لمفيـ . 
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 تحميؿ األىداؼ بعد قراءة موضوع معيف . 
وعندما يستخدميا المعمـ يمكف أف يسأؿ طالبو: ما ىي عناصر األجزاء الرئيسية؟ وما ىي 

 عناصر األجزاء الفرعية ليذا الموضوع؟
 

 Flow Mapخريطة التدفق: . 6

 
 (2.6شكل )

 الخريطة التدفقية
، Systems Dynamics Thinkingوتيدؼ إلى تنمية التفكير الديناميكي المنظـ 

إنيا تحدد ، إذ تعبر عف عمميات متسمسمة ومنظمة، نظاـ أو ترتيب األحداثوتستخدـ في شرح 
أو ، أو العمميات، أو األعداد، والمراحؿ التالية لألحداث )كالنظاـ، العالقات بيف المراحؿ األولى

 ثـ تسمسمو في المستطيالت، حيث نكتب خارج المستطيؿ اسـ الحدث، أو األحداث(، الخطوات
 وتساعد خريطة التدفؽ عمى:، ية إلى النيايةبالتتابع مف البدا

 تنمية التفكير المنطقي والتكاممي لدى الطالب . 
 تحميؿ وأسبقية الخطوات واألحداث اليامة . 
 تتابع الفقرات لتحقيؽ كتابة منظمة ذات معنى . 
 تحقيؽ فيـ أفضؿ لمموضوعات المعقدة . 
 ترتيب األعماؿ المطموبة تبعًا ألىميتيا . 
 التواريخ والخطوط الزمنية توضيح تتابع . 

وعندما يستخدميا المعمـ يمكف أف يسأؿ طالبو: ماذا حدث؟ ما األحداث المتتابعة؟ ما ىي 
 المراحؿ الفرعية؟ 
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 Multi Flow Mapخريطة التدفق المتعددة: . 7

 
 (2.7شكل )

 خريطة التدفق المتعددة
، Systems Dynamics Thinkingوتيدؼ أيضًا إلى تنمية التفكير الديناميكي المنظـ 

وىي ، أو التأثيرات المساعدة في التنبؤ بالمخرجات، وتستخدـ لتحديد األسباب والنتائج لحدث ما
تساعد الطالب عمى تحميؿ المواقؼ مف خالؿ األسباب والنتائج باإلضافة إلى أف العالقة بيف 

 . السبب والنتيجة يولد التغذية الراجعة
وعمى الجانب ، مف مستطيؿ مركزي في المنتصؼ يوضع فيو الحدثوتتكوف ىذه الخريطة 

وعمى الجانب األيسر توجد بعض ، األيمف بعض المستطيالت يكتب فييا أسباب وقوع ىذا الحدث
 وتساعد خريطة التدفؽ المتعدد عمى:. المستطيالت يكتب فييا نتائج ىذا الحدث

 أو السيئة تحميؿ المواقؼ بالنظر إلى األسباب والنتائج الجيدة . 
 التنبؤ بالنتائج في ضوء األسباب أو األحداث . 
  فإف " –توليد نوع مف الكتابة المقنعة القائمة عمى مبدأ " إذا . 

وعندما يستخدميا المعمـ يمكف أف يسأؿ طالبو: ما األسباب والنتائج ليذا الحدث؟ ماذا 
 يحدث فيما بعد؟

 
  Bridge Map:خريطة الجسر أو القنطرة. 8

  
 (2.8شكل )

 خريطة الجسر)القنطرة(
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وتستخدـ لتوضيح ، Metaphorical Thinkingوتيدؼ إلى تنمية التفكير المجازي 
حيث يتـ استخداـ متشابيات تكوف معروفة لدى التالميذ ، التشابيات أو التناظرات بيف العالقات
. ف الواقع والمجردوبالتالي فيي مفيدة لتوضيح العالقات بي، تساعدىـ في تعمـ معمومات جديدة
الطرؼ األيمف منيا توضع فيو األشياء أو المعمومات الجديدة ، وتتكوف خريطة الجسر مف طرفيف

والطرؼ األيسر منيا يوضع فييا التشبييات المعروفة سابقًا لدى التالميذ والتي تقرب ، المراد تعمميا
 وتساعد خريطة الجسر عمى:. ليـ األفكار وتساعدىـ عمى التعمـ

 فيـ التناظرات والتشابيات والمجازيات . 
 تطور المفاىيـ وتحوليا مف تفكير إلى آخر . 
 تعزيز فيـ عالقة العوامؿ داخؿ التناظرات . 

وعندما يستخدميا المعمـ يمكف أف يسأؿ طالبو: ما الدليؿ المجازي؟ ما أوجو التناظر بيف 
 شيئيف؟

أربعة أنواع مف خرائط التفكير نظرًا لمناسبتيـ لتحميؿ  واستخدمت الباحثة في ىذه الدراسة
وخرائط التفكير المستخدمة ، محتوي الوحدتيف المستخدمتيف في الدراسة مف مساؽ تقنيات التدريس

 في الدراسة ىي:
 . الخريطة الدائرية .1
 . الخريطة الفقاعية .2
 . الخريطة الشجرية .3
 . الخريطة التدفقية .4
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 (،21: 2012عمي، وضعيا)األنواع الثمانية لخرائط التفكير كما يوضح ( 2.1)وجدوؿ 
 (:Hyerle, 2006: 5)و (93: 2008،)صادؽ،(124: 2009،)حسف، (196: 2009)محمد، 

 (2.1جدول)
 أنواع خرائط التفكير

نوع  #
 الخريطة

ميارات 
 التفكير

 تصميميا أسئمتيا استخداماتيا

خريطة  1
 الدائرة

Circle 
Map 

التعريؼ/ 
 التحديد

تستخدـ لمعصؼ الذىني 
لألفكار وتوضيح المعرفة 
السابقة لدى التالميذ عف 
الموضوع المراد دراستو 

 . وتحديد اإلطار العاـ لو

كيؼ تحدد/تعرؼ 
ىذه الفكرة أو 
الشيء؟ ما 

المحتوي؟ما ىو 
 . إطارؾ المرجعي

 

 
خريطة  2

 الفقاعية
Bubble 

Map  

الصفات/ 
 الخصائص

األشياء تستخدـ في وصؼ 
، والخصائص والصفات
 . واإلسيامات واألنواع

كيؼ تصؼ ىذا 
الشيء؟ أي 

الصفات/الخواص 
تكوف أفضؿ في 

وصؼ ىذا 
 الشيء؟

 
 

 

 

خريطة  3
الفقاعة 
 المزدوجة
Double 
Bubble 
Map 

المقارنة/ 
 المقابمة

تستخدـ إلبراز المقارنات 
واالختالفات بيف موضوعيف 
أو مفيوميف بينيما بعض 
التشابيات وبعض 

 . اإلختالفات
 
 
 
 
 
 
 
 

ما أوجو التشابو 
واالختالؼ ليذه 
األشياء؟أي ىذه 
األوجو ليا قيمة 

 أكبر ولماذا؟
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خريطة  4
 الشجرة
Tree 
Map 

التصنيؼ/ 
 التنظيـ

تستخدـ في توضيح 
العالقات بيف األفكار 
الرئيسية والتفاصيؿ المدعمة 

وتساعد عمى ، ليا
لممحتوى االستيعاب والفيـ 

مف خالؿ التنظيـ 
 .والتصنيؼ

ما األفكار 
األساسية؟ األفكار 

المدعمة 
والتفاصيؿ في ىذه 

 المعمومات؟

 

 

الخريطة  5
 الدعامية
Brace 
Map 

تستخدـ لتوضيح العالقة  الكؿ/ الجزء
في ، بيف الكؿ والجزء

الموضوعات ولتحميميا إلى 
مكوناتيا أو عناصره أو 
أجزائو الفرعية ولتنظيـ 

 . لتركيبات والفيـا

ما األجزاء المكونة 
واألجزاء الفرعية 
لبنية ىذا 

 الموضوع ككؿ؟

 

 

الخريطة  6
 التدفقية
Flow 
Map 

التتابع/ 
 التسمسؿ

تستخدـ في عممية تتابع 
األحداث واستدعائيا مف 
، الذاكرة بشكؿ منظـ

وتوضح العالقات بيف 
المراحؿ والمراحؿ الفرعية 

 . لمحدث

ماذا حدث؟ ما 
تسمسؿ األحداث؟ 
ما المراحؿ 

 الفرعية؟

 

 

الخريطة  7
التدفقية 
 المتعددة
Multi 
Flow 
Map 
 

السبب/ 
 النتيجة

تستخدـ في توضيح العالقة 
، السبب والنتيجةبيف 

 . وتحميؿ المواقؼ

ما األسباب 
والنتائج ليذا 
الحدث؟ ما الذي 
يمكف أف يحدث 

 الحقًا؟

 

 

الخريطة  8
 الجسرية
Bridge 
Map 

المتشابيات/ 
 المتناظرات

تستخدـ لتوضيح التشابيات 
،وتستخدـ والعالقات

تشابيات معروفة لممتعمميف 
لتساعدىـ في تعمـ معمومات 

وتعمؿ لتوضيح ، جديدة
 . العالقة بيف الواقع والمجرد

ما التشابو الذي 
استخدـ؟ ما داللة 

 االستمارة؟
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 خرائط التفكير: ميارات تصميم خصائص
فيي البد أف ، خصائص ال بد مف توفرىا في كؿ شكؿ مف أشكاؿ خرائط التفكيرىناؾ 

والمرونة  Reflectiveوالتأمؿ Consistent واالتساؽ  Integrativeبالتكامؿ تصؼ ت
Flexibility  والنمائيةDevelopment ، فيي طريقة مثيرة في تدريب الطالب عمى التفكير

مستقؿ باإلضافة إلى قدرتيا كأدوات بصرية عمى التوسع ومعالجة المعمومات بأنفسيـ وبشكؿ 
 . والتتابع بصورة ال نيائية

 (: Hyerle, 2004( خصائص ميارات تصميـ خرائط التفكير )2.9)ويوضح شكؿ 

 
 (2.9شكل )

 خصائص ميارات تصميم خرائط التفكير
 

خصائص 
خرائط 
 التفكٌر

 االتساق

Consisted 

 التكامل

Integrative 

 

 النمائٌة

Development 

 

 المرونة

Flexible 

 التأمل

Reflective 
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 :في عممية التعميم خرائط التفكيرميارات تصميم  أىمية

لميارات تصميـ خرائط التفكير في عممية التعميـ ترجع لممعمـ والمتعمـ  ىناؾ أىمية كبيرة
-173: 2011، بما تساعد عمى تطوير وتحسيف العممية التعميمية حيث يرى كؿ مف )خمؼ

-94: 2008، )صادؽ، (44-43: 2008، )عصفور، (199-198: 2009، )محمد، (174
 خرائط التفكير ما يمي: تصميـ ( أف ألىمية ميارات95

 . بسيطة وسيمة لمطالب أف يستخدميا .1
ثارة اىتماميـ لموضوع الدرس .2  . جذب انتباه الطالب وا 
 . تعميؽ المعرفة وتأكيدىا .3
سيولة التعامؿ مع المعمومات المعقدة والمجردة مف خالؿ استغالؿ أقصى سعة لمقدرة  .4

 . العقمية إلدراؾ الصورة الكمية وكذلؾ التفاصيؿ
 . اتساع التفكير وامتداده .5
 . ومنحيـ الثقة بالنفس، صعوبات التعمـ ذويتحقيؽ فيـ أفضؿ لمطالب  .6
 . التركيز عمى محتوى النص المقروء وتركيبو .7
 . استخراج األفكار الداخمية التي تدور بالذىف .8
 . وتحقيؽ االعتماد عمى النفس، التفكير المستقؿ لتنظيـ األفكار .9

 . ومالحظات، وعالقات، إضافة تفصيالت.10

 . تساعد المدرسيف عمى تقييـ تفكير طالبيـ باستخداـ الخرائط التي يرسموىا بأنفسيـ.11

تسيـ في تناوؿ موضوعات المحتوى في وقت أقؿ مع احتفاظ عظيـ بيا مما يساعد عمى .12
 . بقاء أثر التعمـ

 . فاعمية لتسجيؿ التفكير فيي وسائؿ أكثر، تعكس الطريقة التي يبنى بيا الطالب معارفيـ.13

 . يمكف استخداميا في التعمـ الفردي والتعمـ التعاوني لكونيا استراتيجيات مرنة.14

 . تساعد الطالب عمى تنمية ميارات الكتابة الجيدة.15

 . تستخدـ لمساعدة الطالب عمى التوصؿ إلى المعرفة البنائية.16

 . النمو المعرفي المستمر، وضوح العالقات، يالتفكير اإلبداع، تشجع عمى: تنمية المفاىيـ.17
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تساعد الطالب )مف خالؿ رسـ الخريطة بأنفسيـ( عمى إيجاد عالقة بيف ما يعرفونو وما .18
 . ال يعرفونو

 . وتنمية التفكير والوعي، تمثؿ جسرًا إلى العقؿ يسيـ في تحقيؽ القراءة بفيـ.19

االتصاؿ بنماذج مختمفة مف التفكير حوؿ ، رفةبناء المع، تساعد المتعمميف عمى: االستنتاج.20
 . مفاىيـ المحتوى

وتعكس عمميات ، كؿ خريطة تفكير تشجع عمى إثارة أسئمة تعزز فيـ الطالب لممحتوى.21
 . وتساعد المعمـ أثناء عممية لتدريس، تفكير مختمفة

 . تمثؿ أدوات ما وراء معرفية لتعميؽ التفكير والفيـ.22

 . القدرة عمى التفكير التأمميتساعد في تنمية .23

 خرائط التفكير في النقاط التالية: ميارات تصميم وفي ضوء ما سبق تستخمص الباحثة أىمية

 . تسيؿ عممية االتصاؿ بيف المعمـ والمتعمـ بما تحتويو مف مالحظات ومعمومات .1
قبااًل عمى عممية التعمـ، تعمؿ عمى إيجابية المتعمـ .2  . وتجعمو أكثر نشاطًا وا 
 . تساعد عمى تقديـ تفكير الطالب بصورة مرئية واضحة .3
 . تسيـ في الربط بيف خبرات الطالب السابقة والخبرات الحالية .4
 . تسيؿ عممية التذكر .5
 . تسيـ في بقاء أثر التعمـ لفترة طويمة .6
 . تساعد عمى تنمية ميارات التفكير المختمفة لدى الطالب .7
ميارة ، مف قبؿ وىي: )ميارة التعريؼ والتحديد تزود المتعمـ بميارات تفكير لـ تكف لديو .8

 . وميارة التتابع والتسمسؿ(، ميارة التصنيؼ والتنظيـ، الصفات والخصائص
 . تزود المتعمـ بمعرفة مرتبة ومنظمة يسيؿ تخزينيا .9

 خطوات تصميم ميارات خرائط التفكير:

 النحو التالي:حددت الباحثة خطوات متسمسمة لتصميـ ميارات خرائط التفكير عمى  

 . تحديد الموضوع .1
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قراءة النص )الفقرة( الستخراج ميارة التفكير المناسبة مف الميارات األربعة التالية: ميارة  .2
وميارة التتابع ، ميارة التصنيؼ والتنظيـ، ميارة الصفات والخصائص، التعريؼ والتحديد

 . والتسمسؿ
 . تحديد ميارة التفكير المناسبة بدقة .3
وقد تـ تحديد خرائط ، التفكير المناسبة بناء عمى الميارة التي تـ تحديدىا اختيار خريطة .4

الخريطة ، الخريطة الشجرية، ريطة الفقاعيةالخ، التفكير األربعة التالية: الخريطة الدائرية
 . التدفقية

 . البدء بتصميـ خريطة التفكير بناء عمى الميارة التي تـ اختيارىا .5
 

  Electroniccommunication Skillsالتواصل اإللكترونيميارات  المحور الثالث:

 تعريف التواصل اإللكتروني:

 :(7: 2012يعرفو عبد الجميل )

عالية  اتصاالت" العممية التفاعمية التي تتـ بيف طرفيف لنقؿ الخبرات بينيما عبر أنظمة  
 . التقنية بطريقة متزامنة أو غير متزامنة "

 :(10: 2012يعرفو آل مسعد )

والقائمة عمى الوسيمة المباشرة وغير ، " عممية نقؿ واستقباؿ لممعمومات بيف المتعمـ والمعمـ 
ومؤتمرات ، والمحادثات الفورية، والمنتديات، عبر أدوات التواصؿ )البريد اإللكتروني، المباشرة
 . والجواؿ "، والمدونات، والفيس بوؾ، الفيديو

 :(46: 2009يعرفو خميس )

لتعميمية النشطة التي يتـ خالليا تفاعؿ المتعمميف مع مصادر التعمـ والمعمومات " العممية ا 
والتشارؾ التعاوني في بناء التعمـ وتوليد ، وتبادؿ األفكار والمعمومات بينيـ، الواسعة والمتعددة

 . المعمومات والمعاني المطموبة "
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 (:108: 2009يعرفو التودري )

أو بيف المتعمميف أنفسيـ داخؿ ، الديناميكية بيف المعمـ والمتعمميف" العممية التفاعمية  
في وجود قناة إيصاؿ يتـ مف خالليا نقؿ التأثيرات ، الموقؼ التعميمي أو خالؿ أية بيئة تعميمية

والخبرات بيف جميع األطراؼ المتفاعمة بما يؤدي إلى إعادة تشكيؿ سموكياتيـ في االتجاه المرغوب 
 . ىداؼ المتطمبة "فيو وتحقيؽ األ

 :(208: 2004ويعرفو زيتون )

" الطريقة التي يتـ بواسطتيا تجميع وتطوير ونقؿ الخبرات التعميمية بيف فرد وآخر أو بيف  
 . أو بيف مجموعة أفراد آخريف بحيث يحدث التواصؿ والتفاىـ بينيـ "، فرد ومجموعة أفراد

 اإللكتروني:من خالل ما سبق تعرف الباحثة التواصل 

عبر شبكة اإلنترنت مف خالؿ أدوات ، عممية نقؿ واستقباؿ المعمومات بيف المعمـ والمتعمـ
بحيث يتـ مف خالليا ، اليوتيوب والمدونات التعميمية، التواصؿ المختمفة ومنيا: البريد اإللكتروني

ألىداؼ التعميمية نقؿ الخبرات والتأثيرات بيف جميع األطراؼ المتفاعمة بما يؤدي إلى تحقيؽ ا
 . المطموبة

 Electroniccommunication Skillsتعريف ميارات التواصل اإللكتروني: 

 :(45: 2013يعرفيا فتح اهلل )

التي تساعد معممي العمـو بالمرحمة المتوسطة عمى (، " مجموعة األداءات )العقمية والحركية 
وميارات ، وتتمثؿ في ميارات تصفح اإلنترنت، توظيؼ اإلنترنت بفاعمية في عمميتي التعميـ والتعمـ

والتعامؿ ، وميارات الحوار والدردشة، وميارات استخداـ البريد اإللكتروني، البحث عف المعمومات
 . مع المدونات التعميمية "

 :(117: 2012وتعرفيا مجاىد )

االفتراضية " مجموعة الميارات التكنولوجية التي تساعد المتعمـ عمى االستفادة مف الفصوؿ  
ميارات استخداـ البريد ، مثؿ ميارات االتصاؿ بشبكة االنترنت، وتوظيفيا في العممية التعميمية

وميارات استخداـ ، ميارات البحث عف المعمومات داخؿ المكتبة اإللكترونية، المحادثة، اإللكتروني
 . الفصوؿ االفتراضية "
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 :(26: 2011يعرفيا يوسف)كما 

بة لنقؿ وتبادؿ المعمومات واألفكار عبر شبكة االنترنت وذلؾ مف خالؿ " الميارات المطمو  
وميارات ، بعض التطبيقات العممية لشبكة اإلنترنت مثؿ ميارات االتصاؿ والتصفح عبر الشبكة

 . وميارات التعامؿ مع البريد اإللكتروني "، البحث عف المعمومات

 :(219: 2010يعرفيا عمران )و 

التي تساعد الطالب مجموعة ، لعقمية أو الحركية أو االثنيف معاً " مجموعة األداءات ا
وتتمثؿ في: ميارات ، الدراسة عمى توظيؼ خدمات اإلنترنت بفاعمية في عمميتي التعميـ والتعمـ

وميارات ، وميارات استخداـ البريد اإللكتروني، وميارات البحث عف المعمومات، تصفح اإلنترنت
 . الحوار والدردشة "

 :(98-97: 2007ا أحمد )تعرفيكما 

ويشمؿ ذلؾ: القدرة ، " قدرة الطمبة عمى توظيؼ خدمات االنترنت بفاعمية في عممية التعمـ 
، واستخداـ غرؼ المحادثة بالنص والصوت والصورة، عمى التصفح أو اإلبحار في شبكة اإلنترنت

والتعامؿ ، لبريد اإللكتروني(واستخداـ خاصية التواصؿ عبر النص المكتوب )ا، واستخداـ المنتديات
 . مع المعمومات ومعالجتيا "

 تعرف الباحثة ميارات التواصل اإللكتروني:، من خالل ما سبق

الميارات المطموبة لنقؿ وتبادؿ المعمومات واألفكار عبر شبكة اإلنترنت مف خالؿ تطبيقات 
المعمومات وميارات استخداـ ميارات البحث عف ، مثؿ: ميارات تصفح المدونة 2.0أدوات ويب 

 . البريد اإللكتروني

 أىمية التواصل اإللكتروني:

-56: 2011، )يوسؼ ترجع أىمية تنمية ميارات التواصؿ اإللكتروني لدى المتعمميف إلى
 :(131: 2007، )أحمد، (57

ورغبتيـ في تطوير ، ومتطمبات التعامؿ معيا، إف معرفة األفراد بتكنولوجيا المعمومات .1
أصبح أمر ، أنفسيـ في مجاؿ االتصاؿ التعميمي لمواكبة كؿ جديد في مجاالت التخصص
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ألف شبكة المعمومات تتيح لممعمميف ، ضروري ينبغي أف تسعى إليو إدارات التعميـ
 . والمتعمميف الفرص األكثر لإلبداع واالبتكار والتجديد

والطالب ، ما أنيا توجو المعمـك، والنمو الميني لممعمـ، يضمف التعمـ مدى الحياة لمطالب .2
 . إلى مقارنة انطباعاتيـ عف مؤشرات ومعايير األداء

والخدمات العديدة التي تقدميا قنوات االتصاؿ عبر ، أنو عمى الرغـ مف اإلمكانيات المتاحة .3
ويرجع ذلؾ ، إال أف االستفادة منيا في المجاؿ التعميمي يكاد يكوف معدوـ، شبكة االنترنت
وتوظيفيا في ، وعدـ التمكف مف ميارات االتصاؿ التي تنفذ خالليا، عموماتإلى نقص الم

 . العممية التعميمية
وموثوؽ ، وأولياء األمور باستخداـ وسيمة آمنة، ضماف التواصؿ المحظي بيف إدارة المدرسة .4

 . لموقوؼ عمى الوضع التعميمي لمطالب، وسريعة، فييا
، ـ البريد االلكتروني في تبادؿ المعموماتيتيح فرص التعمـ عف بعد عف طريؽ استخدا .5

وفي الحصوؿ عمى ، ومواد التعمـ بيف المعمـ والطالب القائميف في بيئات تعميمية بعيدة
 . تغذية راجعة

 :ومن خالل العرض السابق ترى الباحثة أىمية التواصل اإللكتروني ىي

 . المعمومات في سيولة ويسرتبادؿ المعمومات واألفكار داخؿ بنية رقمية يتيح تبادؿ  .1
يتيح التواصؿ اإللكتروني لممعمميف مستوى مرتفع مف الوجود االجتماعي مع زمالئيـ مف  .2

 . خالؿ إرساؿ أسئمة وتمقي استجابات بالبريد اإللكتروني
إذ يستخدـ البريد اإللكتروني ، إتاحة فرص التعمـ عف بعد والحصوؿ عمى التغذية الراجعة .3

والمتعمـ مف خالؿ إرساؿ الرسائؿ والواجبات المنزلية لجميع المتعمميف كوسيط بيف المعمـ 
 . والرد عمى استفساراتيـ فيما يتعمؽ بالمواد المقررة

 :أىداف التواصل اإللكتروني

وتشجيعيـ عمى استخداـ تمؾ ، إف تنمية ميارات التواصؿ اإللكتروني لدى الطالب
، (56-55: 2011، )يوسؼ ذكرىا كؿ مفكما ، الميارات في عمميتي التعميـ والتعمـ

 :ييدؼ إلى (3-2: 2007، )الفقي، (132-131: 2007، )أحمد
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، والخبرات المعقدة في كافة المجاالت حوؿ العالـ، واألفكار، تشجيع تبادؿ المعمومات .1
وتكويف شبكة عالقات عامة ، أو إدارياً ، أو بشرياً ، وتفعيؿ نافذة إعالمية غير مكمفة مادياً 

 . والدولي، واإلقميمي، عمى المستوى المحمى وواسعة
واحتراـ الممكية ، والتحمي باألمانة العممية، والقواعد، تشجيع الطالب عمى احتراـ القوانيف .2

 . الفكرية لممعمومات التي باإلطالع عمييا
، تنمية عادات وقدرات عقمية ترتبط بكيفية التعامؿ مع مصادر المعمومات االلكترونية .3

والقدرة عمى تحديد مصادر ، درة عمى معرفة مدى الحاجة إلى المعموماتومنيا: الق
 . والقدرة عمى تقييـ مدى جودة المعمومات، المعمومات

حيث تتوافر العديد مف ، تنمية القدرة عمى الحصوؿ عمى المعمومات مف مصادرىا المختمفة .4
، لمواقع التعميميةوا، والموسوعات، وقواعد البيانات، المصادر مثؿ الكتب االلكترونية
 . باإلضافة إلى االتصاؿ مع اآلخريف

 ومن خالل ما سبق تري الباحثة أىداف التواصل اإللكتروني:

، تنمية القدرة عمى الوصوؿ إلى المعمومات مف مصادر إلكترونية مختمفة مثؿ: المواقع .1
 . الكتب االلكترونية واالتصاؿ مع اآلخريف

التعامؿ مع مصادر المعمومات اإللكترونية وتحديدىا تنمية قدرات عقمية ترتبط بكيفية  .2
 . وتقييـ جودتيا

مساعدة الدارسيف عمى التحاور والمناقشة عبر وسائؿ االتصاؿ االلكتروني مثؿ البريد  .3
 . اإللكتروني مما ينمي مف ميارات التعمـ الجماعي التعاوني

 أساليب التواصل االلكتروني:

: 2009، )النوبي والبطؿ أ، (132: 2007، حمد)أ، (212-210: 2011، يرى )قرواني
 ( أف ىناؾ أشكاؿ عدة لمتواصؿ االلكتروني بيف األفراد منيا:637-641

  )التواصل اإللكتروني المباشر )المتزامنSynchronous E-Communication: 

، لتوصيؿ وتبادؿ الدروس، تقنيات التعميـ المعتمدة عمى الشبكة العالمية لممعمومات وىو
مثؿ: المحادثة الفورية ، ومواضيع األبحاث بيف المتعمـ والمعمـ في نفس الوقت الفعمي لتدريس المادة
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أو تمقي الدروس مف خالؿ ما يسمى بالفصوؿ ، والمؤتمرات السمعية، )الرسائؿ القصيرة(
 . وىنا يستطيع المتعمـ أف يحصؿ عمى تغذية راجعة فورية لدراستو، االفتراضية

 تروني غير المباشر )غير المتزامن(: التواصل االلكA Synchronous E-Communication 

أو حصص وفؽ برنامج دراسي مخطط ينتقى فيو ، وفيو يحصؿ المتعمـ عمى دورات
، عف طريؽ توظيؼ بعض أساليب التعمـ اإللكتروني، واألماكف التي تتناسب مع ظروفو، األوقات

 . وأشرطة الفيديو، مثؿ: البريد اإللكتروني

 وسائل التواصل االلكتروني: /تطبيقات اإلنترنت في مجال التواصل االلكتروني

ولكؿ وسيمة ، ومتباينة، التواصؿ اإللكتروني بيف األفراد والمجتمعات يتبع وسائؿ مختمفة
لتحقيؽ ىذا ، ولكؿ مجاؿ وسائمو المتعارؼ عمييا، وخصائصيا التي تميزىا عف غيرىا، مجاليا
، (59-57: 2011، )يوسؼ، (49-48: 2013، )فتح اهللكما ذكرىا الوسائؿومف ىذه ، التواصؿ
 (:135-132: 2007، )أحمد، (13: 2012، )آؿ مسعد، (141-139: 2012، )مجاىد

 E Mailالبريد اإللكتروني  .1

والتي ساىمت إلى حد كبير في انتشارىا ، يعد أكثر النجاحات التي حققتيا شبكة االنترنت
البريد اإللكتروني عمى إتاحة الفرصة لممتعمميف لممراسمة عبر الشبكات سواء ويعمؿ . الواسع

ويمكف الرجوع لمزيد مف التفاصيؿ عف البريد ، المستخدمة داخؿ المؤسسة التعميمية أو خارجيا
 . اإللكتروني في المحور األوؿ مف ىذه الدراسة

، (638: 2009، بي والبطؿ أالنو ) أىمية التواصل من خالل البريد اإللكتروني في التعميم
 :(34-33: 2009، )النوبي والبطؿ ب

 يجعؿ المتعمـ أكثر إيجابية . 
  يوفر اتصااًل مستمرًا بيف المعمـ وطالبو لحؿ المشكالت التعميمية التي قد يواجييا الطالب

 . أثناء الدراسة
 مرونة االستخداـ حيث يمكف االتصاؿ خارج أوقات العمؿ بسيولة . 
  مكانية نقؿ ممفات الوسائط المتعددة مف خاللو االستخداـ في اإلرساؿ واإلسيولة ستقباؿ وا 

 . زادت مف أىميتو في المجاؿ التعميمي
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: 2009، لنوبي والبطؿ أا)كما ذكرىا  دور المعمم في التواصل من خالل البريد اإللكتروني
 :(34: 2009، وبي والبطؿ بن)ال، (638

  اإللكتروني مف بداية عممية التدريس تشجع الطالب عمى مراسمتواإلعالف عف بريده . 
  تحفز الطالب عمى استخداـ البريد اإللكتروني مف خالؿ إعطاء حوافز معنوية ليـ

 . باستمرار مف خاللو
  رساؿ الردود التعميمية المناسبة واإلطالع عمى محتوى جميع تنظيـ عممية المراسالت وا 

 . الرسائؿ
  استخداـ البريد اإللكتروني وفوائده بالنسبة لمطالبشرح مميزات . 

 
 Mailing Listsالقوائم البريدية  .2

( وىي تتكوف مف عناويف بريدية تحتوي عمى Listتعرؼ القوائـ البريدية اختصارًا باسـ )
وتعد القوائـ ، عنواف بريدي واحد يقوـ بتحويؿ جميع الرسائؿ المرسمة إليو إلى كؿ عنواف في القائمة

والتي يمكف توظيفيا في ، البريدية إحدى خدمات االتصاؿ الميمة في شبكة المعمومات الدولية
 . عممية التعمـ

وطرح ، والمشاركة في المعمومات، تسمح القوائـ البريدية الطمبة بمناقشة مختمؼ القضايا
عف برامج وىي عبارة ، والحصوؿ عمى العناويف المختمفة مف خالؿ البريد اإللكتروني، األسئمة

 . حاسوبية تمكف المستخدـ مف إرساؿ الرسائؿ إلى القائمة والتي تبثيا إلى جميع المشتركيف

 وىناك نوعان من القوائم البريدية وىي:

وىي تعني بأنو في حالة إرساؿ أي مقاؿ أو موضوع  :Moderated Listsالقوائم المعدلة . أ
يقـو باإلطالع عمى الموضوع لمتأكد  (Moderatorفإنو سوؼ يعرض عمى شخص يسمى المعدؿ )

 . ثـ يقوـ بنسخ وتعميـ تمؾ الموضوعات، مف كونو مناسبًا لطبيعة القائمة

الرسالة المرسمة ترسؿ إلى جميع الطمبة دوف  :Oderatedunm Listsالقوائم غير المعدلة . ب
 . النظر إلى محتواىا
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 File Transferنقل الممفات . 3

لممتعمـ نقؿ الممفات إلى الكمبيوتر الخاص بو مف مواقع الشبكة وتتيح ىذه الخدمة 
 . ويتـ ذلؾ باستخداـ بروتوكوؿ نقؿ الممفات، المختمفة

 Internet Relay Chatبرامج المحادثة . 4

المحادثة عمى االنترنت ىو نظاـ ييسر عمى الطالب الحديث وتبادؿ الرأي مع زمالئو 
ر مف الباحثيف أف ىذه الخدمة تأتي في المرحمة الثانية مف حيث ويعتبر كثي، ومعمميو كتابة وصوتاً 

 وذلؾ راجع إلى المميزات التالية:، كثرة االستخداـ بعد البريد اإللكتروني

 إمكانية بث المحاضرات مف مقر الجامعة إلى أي مكاف في العالـ بدوف تكمفة عالية . 
 إللقاء محاضرة  في العالـ يمكف استخداميا في استضافة عالـ أو أستاذ مف أي مكاف

 . عمى طالب الجامعة بنفس الوقت وبتكمفة قميمة
 عقد الدورات العممية عبر اإلنترنت والحصوؿ عمى شيادة في نياية الدورة . 
  استخداميا في التعميـ عف بعد بحيث يمكف لمطالب االستماع إلى المحاضرة وىو في

 . بيتو وبتكمفة منخفضة

 WAISخدمات البحث باستخدام نظام . 5

ويمكف مف خالليا قياـ المتعمـ  Wide Area Information Serviceوىي اختصار 
فيقدـ لو فئات الموضوعات والعناويف بسرعة ودقة ، بالبحث عف موضوع معيف أو دراسة معينة

 . شديدة ويتـ ذلؾ عف طريؽ إدخاؿ كممات مفتاحية تسيؿ تجميع المعمومات عنيا

 E_ Magazinesالمجالت أو الدوريات اإللكترونية . 6

توجد مجموعة كبيرة مف المجالت والدوريات المتخصصة في مجاالت عممية عديدة يمكف 
 . الوصوؿ إلييا واالستفادة منيا

 :News Groupsمجموعات األخبار . 7

قارئ األخبار( الذي يتيح تبادؿ )لمحصوؿ عمى ىذه الخدمة يمكف تشغيؿ برنامج 
المعمومات مع مجموعات أخبار مختمفة ويمكف توظيؼ ىذه الخدمة في العممية التعميمية عف طريؽ 

 ما يمي:
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  تسجيؿ المعمميف والطالب في مجموعات األخبار المتخصصة لالستفادة مف
 . الخبراء كؿ حسب تخصصو

  إشراؾ الطالب في منابر حوارية لتبادؿ اآلراء حوؿ موضوع معيف وتبادؿ الخبرات
 . لوحو 
 

 :ميارات التواصل االلكتروني من خالل شبكة اإلنترنت

 :ثمانية ميارات لمتواصؿ اإللكتروني مف خالؿ شبكة اإلنترنت (223: 2010)عمراف ذكر

 Browsing Web Site           .ميارات تصفح المواقع .1
 Searching               .ميارات البحث عف المعمومات .2
 Electronic Mail        .اإللكترونيميارات استخداـ البريد  .3
 News groups              .استخداـ المجموعات اإلخبارية .4
 Internet Relay Chat           .استخداـ برامج المحادثة .5
 Web Pages    .ميارات تصميـ صفحات الويب اإللكترونية .6
 Discussion Forum       .منتدى النقاش .7
 Web Logs               .ةاستخداـ المدونات التعميمي .8

 واستخدمت الباحثة في الدراسة الحالية ثالثة ميارات لمتواصل اإللكتروني وىي:

 . ميارات تصفح المدونة .1
 . ميارات البحث عف المعمومات .2
 . ميارات استخداـ البريد اإللكتروني .3

 خالصة اإلطار النظري:

 رئيسة وىي:تناوؿ اإلطار النظري لمدراسة عرضًا لثالثة محاور  

ومميزاتو وخصائصو  2.0: حيث تناوؿ تعريؼ ألدوات ويب  2.0.المحور األول: أدوات ويب 1
المستخدمة في الدراسة  2.0تناوؿ أيضًا أدوات ويب وعيوبو وكذلؾ أىمية استخدامو في التعميـ، و 

 .You Tubeواليوتيوب  Blogs، المدونات gmailوىي: البريد االلكتروني 
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: حيث تناوؿ تعريؼ لخرائط التفكير وأنواعيا، الثاني: خرائط التفكير وميارات تصميميا.المحور 2
وكذلؾ خصائص تصميـ خرائط التفكير وأىميتيا في عممية التعميـ، كما تناوؿ خطوات تصميـ 

 ميارات خرائط التفكير.

تروني ومياراتو، تناوؿ تعريؼ التواصؿ االلكحيث  .المحور الثالث: ميارات التواصل االلكتروني:3
وكذلؾ أىمية التواصؿ االلكتروني وأىدافو وأساليبو، وأخيرًا تناوؿ تطبيقات االنترنت في مجاؿ 

 التواصؿ االلكتروني  وميارات التواصؿ االلكتروني مف خالؿ شبكة االنترنت.

 واستفادت الباحثة من اإلطار النظري في:

 .2.0تصميـ أدوات ويب  .1

 خرائط التفكير..بناء ميارات تصميـ 2

 .تحديد ميارات التواصؿ االلكتروني.3
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 :المحور األول 

 

 (Web 2.0) 2.0 ويبالدراسات التي تناولت          

 

 :المحور الثاني 

 

 وميارات تصميميا الدراسات التي تناولت خرائط التفكير     

 

 الدراسات
 السابقة

 

 حور الثالث:الم 

 الدراسات التي تناولت ميارات التواصل اإللكتروني              
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

 

في تنمية ميارات تصميـ  2.0ىدفت الدراسة الحالية إلى الكشؼ عف فاعمية أدوات ويب 
ويعرض ىذا ، خرائط التفكير والتواصؿ لدى الطمبة المعمميف بكمية التربية بجامعة األقصى بغزة

حيث قامت الباحثة باإلطالع عمى األدب ، الفصؿ الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة
وقامت الباحثة بعرض ىذه الدراسات حسب ، التربوي والدراسات السابقة ذات العالقة لالستفادة منيا

الدراسات السابقة إلى وقد قسمت الباحثة ، البعد الزمني بحيث تكوف متسمسمة مف الحديث إلى القديـ
 ثالثة محاور رئيسية وىـ:

 . (Web 2.0) 2.0ويبالمحور األوؿ: الدراسات التي تناولت 

 . ميارات تصميمياو  المحور الثاني: الدراسات التي تناولت خرائط التفكير

 . المحور الثالث: الدراسات التي تناولت ميارات التواصؿ اإللكتروني

 . (Web 2.0) 2.0 ويبالمحور األول: الدراسات التي تناولت 

 (2013) إبراىيمدراسة . 1

 (Web 2.0الجيؿ الثاني لمويب ) عمى ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فعالية برنامج قائـ
واستخدـ الباحث المنيج ، في تنمية مفاىيـ المغة العربية لدى طالب كمية التربية واتجاىاتيـ نحوه

طالب الدبموـ التربوي بكمية  مف وتكونت عينة الدراسة، التجريبي ذو التصميـ أحادي المجموعة
جامعة الممؾ خالد بالمممكة العربية السعودية في الفصؿ الدراسي ، التربية تخصص المغة العربية
ولمتحقؽ مف أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث ثالثة ، ـ 2011/2012األوؿ مف العاـ الجامعي 

اختبار تحصيؿ مفاىيـ المغة العربية ومقياس ، أدوات وىـ: اختبار تشخيص مفاىيـ المغة العربية
وكشفت النتائج عف وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف ، االتجاه نحو التعمـ بأدوات الجيؿ الثاني لمويب

ف اختبار درجات التطبيؽ القبمي ودرجات التطبيؽ البعدي لدي طالب المجموعة التجريبية في كؿ م
 . ومقياس االتجاه وذلؾ لصالح التطبيؽ البعدي، تحصيؿ مفاىيـ المغة العربية
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 ( 2013) دراسة الباز. 2

في  2.0ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فعالية برنامج تدريبي قائـ عمى تقنيات الويب 
واستخدمت ، ةتنمية ميارات التدريس اإللكتروني واالتجاه نحوه لدى معممي العموـ أثناء الخدم

وتكونت عينة الدراسة مف ، الباحثة المنيج الوصفي التحميمي والمنيج شبو التجريبي
( معممًا مف معممي (38) واألخرى ضابطة وعددىـ (25)أحداىما تجريبية وعددىـ )مجموعتيف

، ـ لمدة ثالثة أشير 2011/2012العموـ بمحافظة بور سعيد خالؿ الفصؿ الدراسي األوؿ 
الباحثة ثالثة أدوات لمدراسة وىـ: اختبار تحصيؿ في المعارؼ التربوية المرتبطة واستخدمت 

ومقياس ، بطاقة التقويـ الذاتي ألداء ميارات التدريس اإللكتروني، بميارات التدريس اإللكتروني
وكشفت النتائج عف وجود فروؽ ذات ، االتجاه نحو التدريس اإللكتروني لمعممي العموـ أثناء الخدمة

اختبار التحصيؿ وميارات التدريس )لة إحصائية بيف متوسطي درجات معممي العمـو فيدال
اإللكتروني ومقياس االتجاه نحو التدريس اإللكتروني( قبؿ وبعد دراسة البرنامج التدريبي لصالح 

 . التطبيؽ البعدي

 (2012) الغول دراسة. 3

إلكتروني قائـ عمى التعمـ التشاركي ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج تدريبي 
، في تنمية ميارات استخداـ بعض خدمات الجيؿ الثاني لمويب لدى معاوني أعضاء ىيئة التدريس

وتكونت عينة الدراسة مف معاوني ، واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي والمنيج التجريبي
، ( متدرب بأقساـ تربوية مختمفة25عددىـ )و ، أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية جامعة المنصورة

ولمتحقؽ مف أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة أداتاف وىما: اختبار تحصيمي يقيس الجوانب 
 بلمويب وبطاقة مالحظة لقياس الجانالمعرفية لميارات استخداـ بعض خدمات الجيؿ الثاني 

إحصائية بيف متوسط درجات عينة وكشفت النتائج عف وجود فروؽ ذات داللة ، األدائي لمميارات
 . االختبار التحصيمي وبطاقة المالحظة( القبمي والبعدي لصالح االختبار البعدي)البحث في

 (2012) دراسة حبيشى. 4

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية بيئة مقترحة لمتعمـ اإللكتروني التشاركي قائمة عمى 
واستخدمت ، لتطوير التدريب الميداني لدى الطالب معممي الحاسب اآللي 2.0بعض أدوات الويب 

وتكونت عينة الدراسة مف المجتمع الكمى ، الباحثة المنيج الوصفي التحميمي والمنيج شبو التجريبي
لطالب الفرقة الرابعة شعبة إعداد معمـ الحاسب اآللي بكمية التربية النوعية بدمياط خالؿ العاـ 
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ولمتحقؽ مف أىداؼ الدراسة استخدمت ، ( طالبًا وطالبة36وعددىـ ) 2010/2011الجامعي 
وكشفت النتائج عف وجود فروؽ دالة ، الباحثة أداتاف لمدراسة وىما: استبانة وبطاقة مالحظة

( بيف متوسطي درجات طالب عينة البحث في القياس القبمي والبعدي 0.01إحصائيًا عند مستوى )
المياري لكؿ مف: الممارسات التدريسية وبيئة التعمـ اإللكتروني التشاركى لبطاقة مالحظة األداء 

مما يدؿ عمى ، المقترحة لصالح القياس البعدي مف خالؿ بيئة التعمـ االلكتروني التشاركى المقترحة
  .فاعمية بيئة التعمـ اإللكتروني التشاركي المقترحة في تطوير التدريب الميداني مقارنة بالقياس القبمي

 Aljumah (2012) ؛ الجميح دراسة. 5

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى اتجاىات المتعمميف السعودييف نحو استخداـ المدونات 
، أثناء تدريس دورة لمكتابة بالمغة اإلنجميزية لطالب جامعة القصيـ 2.0كإحدى أدوات الويب 

ولمتحقؽ مف أىداؼ ، طالبًا مف الطالب تخصص المغة اإلنجميزية (35)وتكونت عينة الدراسة مف 
الدراسة استخدـ الباحث استبانة عمى الطالب في نياية الدورة لمتعرؼ عمى اتجاىاتيـ نحو 

وقد ظير ذلؾ في ، وكشفت النتائج عف وجود اتجاىات موجبة لدى العينة نحو المدونات، المدونات
، ستخداـ المدونات في زيادة االىتماـ والتحفيز عمى استخداـ المغةتأكيد أفراد العينة عمى فوائد ا

 . ودور التغذية الراجعة مف خالؿ الزمالء والمعمميف باستخداـ المدونات

 (2012) دراسة السيد. 6

قائـ عمى نظرية  2.0ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج في مفاىيـ الويب 
واستخدـ الباحث المنيج ، الدراسي واالتجاه لدى الطالب المعمميفرايجموث التوسعية في التحصيؿ 

وتكونت عينة الدراسة مف طالب كمية التربية بجامعة ، الوصفي التحميمي والمنيج شبو التجريبي
الممؾ عبد العزيز في المستوى الدراسي الخامس ممف يدرسوف مقرر التعميـ اإللكتروني في الفصؿ 

ولمتحقؽ مف أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث أداتاف ، ـ2011/2012امعي الدراسي األوؿ لمعاـ الج
وكشفت النتائج عف وجود فروؽ ، 2.0لمدراسة وىما: اختبار تحصيمي ومقياس اتجاه نحو الويب 

ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات طالب كؿ مف المجموعة التجريبية والمجموعة 
 . دي ومقياس االتجاه( لصالح المجموعة التجريبيةالضابطة في )االختبار التحصيمي البع

 (2011) دراسة عبد المجيد. 7

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى تأثير برنامج قائـ عمى استخداـ أدوات الجيؿ الثاني لمويب 
web 2.0  في تدريس الرياضيات عمى تنمية أنماط الكتابة اإللكترونية وتعديؿ التفضيالت المعرفية
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ولمتحقؽ مف أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث ، شعبة التعميـ االبتدائي بكمية التربيةلدى طالب 
وتكونت عينة الدراسة ، المنيج التجريبي ذا تصميـ المجموعتيف التجريبيتيف والمجموعة الضابطة

وتـ تقسيـ ىذه العينة إلى ثالث مجموعات )اثنتيف تجريبية والثالثة ، طالبًا وطالبة( 40)مف 
طالبًا  (14حيث تـ تدريس محتوى االحتماالت لممجموعة التجريبية األولى وعددىا ) ضابطة(

( طالبًا وطالبة درست 13والمجموعة التجريبية الثانية وعددىا )، وطالبة وفقًا لممدونات اإللكترونية
( طالبًا وطالبة درست 13المحتوى نفسو وفقًا لمويكي والمجموعة الثالثة )الضابطة( وعددىا )

اختبار إلكتروني في صورة أنشطة  :واستخدـ الباحث ثالثة أدوات لمدراسة وىـ، الطريقة المعتادةب
مقياس متدرج لتقييـ أداء كتابات الطالب الرياضية في المجموعات الثالثة ، في مقرر االحتماالت

وكشفت النتائج عف أف استخداـ المدونات ، ومقياس ألنماط التفضيؿ المعرفي لدى الطالب
اإللكترونية أفضؿ مف الويكي في تنمية ميارات أنماط الكتابة الرياضية لدى طالب مجموعة 

التفضيالت المعرفية لدى الطالب  طالمدونات والويكي في تعديؿ أنما وعدـ وجود فرؽ بيف، البحث
 . مجموعة البحث

 (2012)دراسة عالم . 8

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج تدريبي عبر االنترنت في تنمية بعض 
ولمتحقؽ مف أىداؼ الدراسة ، لدى معممي المرحمة اإلعدادية 2.0ميارات استخداـ تطبيقات الويب 

وتكونت عينة الدراسة مف معممي المرحمة ، استخدـ الباحث المنيج الوصفي والمنيج التجريبي
( معممًا ممف لدييـ 39جميع التخصصات( مف مدارس محافظة المنوفية وعددىـ )اإلعدادية )

خالؿ ، وتـ تطبيؽ التجربة لمدة ثالث أياـ 2.0استعداد لتعمـ الميارات الخاصة بتطبيقات الويب
واستخدـ الباحث أداتاف لمدراسة وىما: اختبار تحصيمي معرفي وبطاقة ، ـ5/7/2011-3الفترة 

( بيف α ≤ 0.05تائج عف وجود فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة )وكشفت الن، مالحظة
عينة البحث( في القياس القبمي والبعدي في )االختبار المعرفي المرتبط )متوسطي درجات المعمميف

 . وبطاقة المالحظة( لصالح القياس البعدي 2.0ببعض ميارات استخداـ تطبيقات الويب 

 (2011) دراسة عماشو. 9

الذكية لمتعمـ  2.0ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر برنامج تدريبي عف تقنيات الويب 
االلكتروني عمى استخداـ في تصميـ وبث الدروس االلكترونية لدى أعضاء ىيئة التدريس في ضوء 

وتكونت عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة ، واستخدـ الباحث المنيج التطويري، احتياجاتيـ التدريبية
دريس مف جامعة القصيـ بالمممكة العربية السعودية مف المشتركيف في برنامج تطوير األداء الت
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، ولمتحقؽ مف أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث ثالثة أدوات لمدراسة وىـ: اختبار معرفي، األكاديمي
وكشفت النتائج عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات ، اختبار مياري وبطاقة تقويـ

لالختبار المعرفي عف ) درجات أعضاء ىيئة التدريس )المتدربيف( في التطبيقيف القبمي والبعدي
واالختبار المياري في ، في إنتاج وبث الدروس االلكترونية عبر الويب 2.0استخداـ تقنيات الويب 

 . الذكية( لصالح التطبيؽ البعدي 2.0تصميـ الدروس التعميمية باستخداـ أدوات الويب 

 ( 2011) عياد واألشقر دراسة. 10

في نظاـ إدارة التعمـ  2.0ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ أدوات الويب 
(Moodleعمى تحقيؽ التعمـ التعاوني لدى طمبة تكنولوجيا المعمومات بالجامعة اإلسالمية ) ،

والطالبات المسجميف  وتكونت عينة الدراسة مف جميع الطالب، واستخدـ الباحثاف المنيج الوصفي
حيث بمغ ، ـ2009/2010لمساؽ أنظمة المعمومات بالجامعة اإلسالمية في الفصؿ الدراسي الثاني 

ولمتحقؽ مف أىداؼ الدراسة استخدـ ، طالبة (21طالبًا وعدد الطالبات ) (23عدد الطالب )
فادة الطمبة مف تمؾ خصائص أداة الويكي ومدى است أىميةالباحثاف أداة واحدة وىي استبانو تقويـ 

وكشفت النتائج عف ارتفاع درجة أىمية خصائص أداة الويكي لدى طمبة عينة البحث ، الخصائص
وأف التعمـ التعاوني بيف ىؤالء الطمبة قد تحقؽ بشكؿ جيد مف خالؿ استخداميـ ألداة الويكي في 

ية بيف الطالب عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائعف و ، أثناء دراسة مساؽ أنظمة المعمومات
 . والطالبات حوؿ درجة أىمية خصائص أداة الويكي ودرجة االستفادة مف خصائص تمؾ األداة

 (2011) دراسة بدوي. 11

ىدفت الدراسة إلى تنمية ميارات استخداـ المصادر الرقمية لدى أمناء مراكز مصادر التعمـ 
واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ، باستخداـ أدوات الجيؿ الثاني لمويب واتجاىاتيـ نحوىا

وتكونت عينة الدراسة مف متدربي أخصائي مصادر التعمـ )منطقة عسير( بكمية ، والمنيج التجريبي
ولمتحقؽ مف ، ( أمينًا لمراكز مصادر التعمـ24التربية جامعة الممؾ خالد وتكونت العينة مف )

بطاقة مالحظة ومقياس ، سة وىـ: استبانةأىداؼ الدراسة استخدـ الباحث ثالثة أدوات لمدرا
  ىوكشفت النتائج عف وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستو ، اتجاىات نحو الجيؿ الثاني لمويب

( بيف متوسطات رتب درجات أمناء مراكز مصادر التعمـ لمتطبيؽ القبمي والبعدي في 0.01)
استخداـ المصادر الرقمية عمى المدونة )بطاقة مالحظة أداء أمناء مراكز مصادر التعمـ لميارات 

ومقياس اتجاىات أمناء مراكز مصادر التعمـ نحو أدوات الجيؿ الثاني لمويب( لصالح ، اإللكترونية
 . التطبيؽ البعدي
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 Chiung (2010) ؛ شيونج وآخرين ةدراس. 12

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى اتجاىات تالميذ المدارس االبتدائية في تايواف نحو 
في األنشطة التعاونية وتدويف  2.0تطبيقات الويكي والمدونات كأداتيف مف أدوات ويب 

، عاماً  12-11تمميذًا وتمميذة تراوحت أعمارىـ بيف  (108)وتكونت عينة الدراسة مف، المالحظات
وقبؿ التجربة قدمت الباحثة لمتالميذ ، ؼ الدراسة استخدمت الباحثة استبانة اتجاهولمتحقؽ مف أىدا

وكشفت النتائج عف ، دروسًا في تدويف المالحظات باستخداـ الويكي والمدونات بشكؿ تعاوني
ورضا ، إيجابية اتجاىات التالميذ الذيف استخدموا المدونات بشكؿ أكبر عف الذيف استخدموا الويكي

 . حوؿ التكنولوجيا التي استخدموىا التالميذ

 (2009) الشرقاوي وعبد الرازق دراسة. 13

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فعالية استخداـ بعض إستراتيجيات التفاعؿ اإللكتروني في 
، تنمية ميارات التفاعؿ مع تطبيقات الجيؿ الثاني لمويب لدى طالب الدراسات العميا بكمية التربية

طالبًا وطالبة ( 60)وتكونت عينة الدراسة مف ، الباحثاف المنيج الوصفي والمنيج التجريبيواستخدـ 
مف طالب الدراسات العميا بكمية التربية )دبموـ مينى تكنولوجيا التعميـ( بكمية التربية بالمنصورة 

وعة األولى تفاعؿ المجم)( طالبًا وطالبة20مقسميف إلى ثالث مجموعات كؿ مجموعة مكونة مف )
والثالثة ، طالب في كؿ مجموعة (5)والثانية تفاعؿ األربع مجموعات ، مع المعمـ كمجموعة واحدة
، مف الطالب والطالبات غير فعالة( (15)طالب فعالة ونشطة و (5)تفاعؿ المجموعة الفعالة 

ولمتحقؽ مف أىداؼ الدراسة استخدـ الباحثاف أداتاف لمدراسة وىما: اختبار تحصيمي وبطاقة 
( بيف متوسطات 0.05وكشفت النتائج عف وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى )، مالحظة

درجات طالب المجموعات الثالثة في )االختبار التحصيمي وبطاقة المالحظة( لمجوانب المعرفية 
المرتبطة بميارات التفاعؿ مع تطبيقات الجيؿ الثاني لمويب في التطبيؽ القبمي والبعدي لصالح 

 . ؽ البعدي(التطبي

 Carr  (2008)؛ كارر دراسة. 14

في عممية تدريس  2.0ىدفت الدراسة إلى مدى تأثير دمج الويكي كإحدى تقنيات الويب  
وذلؾ كطريقة لتعزيز شبكات بناء المعرفة التعاونية داخؿ ، مساؽ تعميمي لممدرسيف ما قبؿ الخدمة

طالبًا درسوا ( 150)وتكونت عينة الدراسة مف ، واستخدـ الباحث المنيج التجريبي، غرفة الصؼ
ولمتحقؽ مف أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث بطاقة مالحظة النطباعات ، أحد المساقات إلكترونياً 
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الطمبة في استجاباتيـ لمنشاطات المتمثمة في البرنامج وكشفت النتائج عف أف استخداـ الويكي عزز 
كما أظيرت الدراسة الحاجة إلى ثقافة ، ؿ عممية التعمـبناء المعرفة التعاونية بدرجة كبيرة خال

 . التعاوف في بناء المعرفة عند الطمبة

 التعقيب عمى الدراسات السابقة في المحور األول

 من حيث أغراض الدراسة وأىدافيا:. 1

في تنمية ميارات تصميـ خرائط  2.0ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فاعمية أدوات ويب  
لذلؾ فقد اتفقت ىذه الدراسة مع معظـ ، والتواصؿ لدى الطمبة المعمميف بكمية التربيةالتفكير 

في تنمية ميارات متنوعة ومختمفة مثؿ دراسة  2.0بحثت فاعمية أدوات ويب  التي الدراسات السابقة
واختمفت مع الدراسات التي بحثت ، (2011، و )عبد المجيد (2013، )الباز، (2013، )إبراىيـ
و  (Aljumah ،2012الجميح ) في التعميـ مثؿ دراسة 2.0ات الطمبة نحو أدوات ويب اتجاى
 . (2011، )بدوي

 من حيث منيج الدراسة:. 2

اتفقت الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة في استخداميا لممنيج الوصفي التحميمي 
( و دراسة 2012، )السيد، (2012، )حبيشى، (2012، )الغوؿ، (2013، مثؿ دراسة )الباز

 دراسة التجريبي مثؿشبو  كما اتفقت مع الدراسات السابقة في استخداميا لممنيج، (2011، )بدوي
 .(2012، )حبيشىو (2013، )الباز

 من حيث أدوات الدراسة:. 3

تنوعت أدوات الدراسات السابقة بتنوع أغراضيا فمنيا مف استخدـ االختبار مثؿ دراسة  
( 2011، ( و )عبد المجيد2012، )السيد، (2012، )الغوؿ، (2013، )الباز، (2013، )إبراىيـ

، ( و )عالـ2012، )حبيشى، (2012، ومنيا مف استخدـ بطاقة مالحظة مثؿ دراسة )الغوؿ
، )السيد ،(2013، )الباز، (2013، ومنيا مف استخدـ مقياس مثؿ دراسة )إبراىيـ، (2012
 . (2011، و )عبد المجيد (2012
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 من حيث عينة الدراسة:. 4

تنوعت عينات الدراسات السابقة في ىذا المحور فمنيا مف ركز عمى الطمبة مثؿ دراسة  
، Carr( و )2012، )السيد، (Aljumah ،2012الجميح ، )(2012، )حبيشى، (2013، )إبراىيـ
، )عالـ ( و2012، )الغوؿ، (2013، ( ومنيا مف ركز عمى المعمميف مثؿ دراسة )الباز2008
 . والدراسة الحالية اختارت عينة مف الطمبة المعمميف بكمية التربية بجامعة األقصى بغزة ،2012

 من حيث نتائج الدراسة:. 5

في عممية التعميـ  (Web 2.0) 2.0أظيرت نتائج الدراسات السابقة فاعمية أدوات ويب  
في التعميـ  (Web 2.0) 2.0كما أظيرت إيجابية الطمبة حوؿ استخداـ أدوات ويب ، والتعمـ
 . (2013(، )الباز، 2013مثؿ دراسة )إبراىيـ،  والتعمـ

 تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في:

 ( حيث بحثت عف 2013، ( و)الباز2013، مثؿ دراسة )إبراىيـ، أغراض الدراسة وأىدافيا
 .2.0فاعمية أدوات ويب 

 البازالمنيج شبو التجريبي( مثؿ دراسة لممنيجيف )المنيج الوصفي التحميمي و  استخداميا( ،
 .(2012، )السيد و (2012، )حبيشى، (2013

 تختمف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في:

  استخداميا اختبار لقياس ميارات تصميـ خرائط التفكير ومقياسًا لقياس ميارات التواصؿ
في حيف أف الدراسات السابقة أغمبيا استخدمت اختبارات ، الدراسةاإللكتروني ألدوات 

 . تحصيمية

 استفادت الباحثة من دراسات ىذا المحور فيما يمي:

 2.0ويب ار النظري الخاص بيذا المحور _ بناء اإلط (Web 2.0) . 
  الدراسةالتعرؼ عمى العديد مف الكتب والمجالت العممية واألبحاث المناسبة والمفيدة ليذه . 
 التعرؼ عمى أدوات البحث المناسبة ليذه الدراسة . 
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 :وميارات تصميميا المحور الثاني: الدراسات التي تناولت خرائط التفكير

 (2013)العتيبي  دراسة. 1

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية خرائط التفكير في تنمية عادات العقؿ ومفيـو 
واستخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي ، قسـ األحياء بكمية التربيةالذات األكاديمي لدى طالبات 

( طالبة مف قسـ 90وتكونت عينة الدراسة مف )، البعدي لمجموعة واحدة(-)وىو التصميـ القبمي
ولمتحقؽ ، األحياء بكمية التربية لألقساـ العممية وىـ مجموعة تجريبية تـ اختيارىا بطريقة عشوائية

وىما: مقياس عادات العقؿ ومقياس مفيوـ الذات  افة استخدمت الباحثة أداتؼ الدراسمف أىدا
( بيف α ≤ 0.01وكشفت النتائج عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )، األكاديمي

متوسطي األداء القبمي واألداء البعدي لممجموعة التجريبية في مقياس عادات العقؿ ومقياس مفيـو 
 . لصالح المجموعة التجريبيةالذات األكاديمي 

 (2013) الجمل دراسة. 2

التعرؼ عمى فاعمية استخداـ استراتيجية خرائط التفكير في تدريس  إلى ىدفت الدراسة
التربية األسرية في تنمية ميارات التفكير والقدرة عمى التصرؼ في المواقؼ الحياتية لدى تمميذات 

وتكونت عينة ، الباحثة المنيج الوصفي التحميمي والمنيج التجريبي تواستخدم، المرحمة اإلعدادية
الدراسة مف تمميذات الصؼ الثالث اإلعدادي مف مدرستي المستقبؿ التجريبية المتكاممة لمغات 
ومجمع الممؾ فيد التجريبية المتكاممة لمغات التابعة إلدارة غرب مدينة نصر بمحافظة القاىرة في 

( 30)( وقد تـ اختيار العينة بطريقة عشوائية مف ثالث فصوؿ بواقع 2011/2012العاـ الدراسي )
وثالث ، تمميذه بمدرسة مجمع الممؾ فيد التجريبية المتكاممة لمغات لتمثؿ المجموعة التجريبية

، تمميذه بمدرسة المستقبؿ التجريبية المتكاممة لمغات لتمثؿ المجموعة الضابطة( 30)فصوؿ بواقع 
داؼ الدراسة استخدمت الباحثة أداتاف لمدراسة وىما:اختبار ميارات التفكير واختبار ولمتحقؽ مف أى

وكشفت النتائج عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ، القدرة عمى التصرؼ في المواقؼ الحياتية
بيف متوسطات درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات 

ار القدرة عمى التصرؼ في المواقؼ الحياتية لصالح المجموعة التجريبية والتطبيؽ التفكير واختب
كما أف حجـ تأثير استخداـ خرائط التفكير في تنمية قدرة تمميذات المجموعة التجريبية عمى ، البعدي

 . التصرؼ في المواقؼ الحياتية كبير
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 (2012) أحمد دراسة. 3

إستراتيجية تدريسية قائمة عمى خرائط التفكير لتنمية  ىدفت الدراسة إلى التحقؽ مف فاعمية
واستخدـ الباحث ، المفاىيـ الجغرافية وميارات التفكير الجغرافي لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية

تمميذًا مف تالميذ الصؼ األوؿ  (50وتكونت عينة الدراسة )، المنيج الوصفي والمنيج التجريبي
ة دمياط الجديدة في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي اإلعدادي بمدرسة الكفراوي بمدين

ولمتحقؽ مف أىداؼ الدراسة ، ـ وتـ تقسيميـ إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة2011-2012
وكشفت النتائج ، استخدـ الباحث أداتاف وىما: اختبار المفاىيـ الجغرافية واختبار التفكير الجغرافي

وكذلؾ ارتفاع ، التذكر والفيـ والتطبيؽ :تالجغرافية في مستويافي المفاىيـ عف وجود تحسف ونمو 
مستوى أداء ميارات التفكير الجغرافي لدى تالميذ المجموعة التجريبية مقارنة بتالميذ المجموعة 

 . وأف حجـ تأثير اإلستراتيجية كبير، الضابطة

 (2012) دراسة أبو سكران. 4

استخداـ خرائط التفكير في تنمية ميارات حؿ ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية 
واستخدـ الباحث ، المسألة اليندسية واالتجاه نحو اليندسة لدى طالب الصؼ الثامف األساسي

وتكونت عينة الدراسة مف طالب الصؼ الثامف األساسي في ، المنيج الوصفي والمنيج التجريبي
 (38عتيف أحدىما تجريبية مكونة مف )مقسميف إلى مجمو ، مدرسة حطيف األساسية في مدينة غزة
ولمتحقؽ مف أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث أداتاف ، طالب (36طالب واألخرى ضابطة مكونة مف)

وكشفت ، لمدراسة وىما: اختبار لقياس ميارات حؿ المسألة اليندسية ومقياس االتجاه نحو اليندسة
( بيف متوسطي درجات α = 0.01النتائج عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )

طالب المجموعة التجريبية وطالب المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات حؿ 
 . المسألة اليندسة ومقياس االتجاه نحو اليندسة وذلؾ لصالح المجموعة التجريبية

 Lopez (2011) ؛ لوبيز دراسة. 5

المعرفي وخرائط التفكير عمى تنمية المغة ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر النموذج  
وتكونت عينة الدراسة مف ، واستخدـ الباحث المنيج التجريبي، األكاديمية لدى طمبة المغة اإلنجميزية

طمبة المغة اإلنجميزية مقسميف إلى مجموعتيف أحداىما تجريبية تعرضت إلى التدريب عمى استخداـ 
ثالثة منيا  رى ضابطة وتـ اختيار العينة مف سبعة مدارس )النموذج المعرفي وخرائط التفكير واألخ

ولمتحقؽ مف أىداؼ الدراسة ، ومدرستيف ثانوية( في مدينة نيويورؾ، ومدرستيف متوسطة، ابتدائية
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واستبياف لجمع آراء المعمميف نحو ، استخدـ الباحث أداتيف وىما: اختبار تحصيمي لعينة الطمبة
، التفكير في تنمية المغة األكاديمية لدى طمبة المغة اإلنجميزية أىمية النموذج المعرفي وخرائط

وكشفت النتائج عف أف المدارس التي استخدـ فييا المعمموف النموذج المعرفي وخرائط التفكير 
تحسنت قدرتيـ بدرجة كبيرة في المغة اإلنجميزية وكانت أفضؿ مف أقرانيـ الذيف لـ يستخدموا 

 . وخرائط التفكيرمعمموىـ النموذج المعرفي 

 (:2011) دراسة بني موسى. 6

عي ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية استخداـ خرائط التفكير في تنمية التفكير اإلبدا
   واستخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي، الصؼ األوؿ الثانويالب والتحصيؿ في اليندسة لدى ط

طالبًا  (73وتكونت عينة الدراسة مف )، وضابطة( ذو التصميـ القبمي البعدي لمجموعتيف تجريبية )
مف طالب الصؼ األوؿ الثانوي بمدرسة األقباط الكبرى الثانوية التابعة إلدارة عابديف التعميمية 

طالبًا وضابطة مكونة  (35بمحافظة القاىرة حيث تـ توزيعيـ إلى مجموعتيف تجريبية مكونة مف )
دراسة استخدـ الباحث أداتاف لمدراسة وىما: اختبار تفكير ولمتحقؽ مف أىداؼ ال، طالباً  (38مف )

وكشفت النتائج عف وجود فروؽ بيف متوسطي درجات ، إبداعي واختبار تحصيؿ في اليندسة
طالب المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي الختبار التفكير اإلبداعي واختبار 

و فاعمية استخداـ خرائط التفكير في تنمية التفكير  ،التحصيؿ في اليندسة لصالح التطبيؽ البعدي
 . اإلبداعي والتحصيؿ في اليندسة لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي

 (2011) الشربيني دراسة. 7

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر التدريس باستخداـ خرائط التفكير في زيادة التحصيؿ 
، لدى طالب شعبتي الجغرافيا والتاريخ بكمية التربيةوتنمية ميارات اتخاذ القرار والتفكير البصري 

وتكونت عينة ، واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي والمنيج التجريبي ذي المجموعتيف المتكافئتيف
الدراسة مف مجموعتيف تجريبية وضابطة مف طالب الفرقة الرابعة شعبتي الجغرافيا والتاريخ بكمية 

ولمتحقؽ مف أىداؼ ، 2010/2011األوؿ لمعاـ الجامعي  التربية بدمياط في الفصؿ الدراسي
 ، اختبار تحصيمي في مقرر الجغرافيا السياسية :ـالباحثة ثالث أدوات لمدراسة وى الدراسة استخدمت

وكشفت النتائج عف وجود فروؽ دالة  ،اختبار التفكير البصريو  اختبار ميارات اتخاذ القرار
مجموعة الضابطة وطالب المجموعة التجريبية في التطبيؽ إحصائيًا بيف متوسطي درجات طالب ال

اتخاذ القرار واختبار التفكير البصري لصالح طالب  البعدي لالختبار التحصيمى واختبار ميارات
 . المجموعة التجريبية



74 
 

 Long & Francis (2011) ؛ لونج وفرانسسدراسة . 8

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى كيفية استخداـ طمبة الصؼ الثامف في والية ألزونا  
Arizona واستخدـ الباحث ، خرائط التفكير لتنمية ميارات التفكير الناقد وتسريع فيميـ لممحتوى

مف طالب الصؼ الثامف في مدارس  ( طالب100)وتكونت عينة الدراسة مف ، المنيج التجريبي
 ولمتحقؽ مف أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث أداتاف لمدراسة وىما: بطاقة مالحظة ،والية ألزونا

وأشارت النتائج إلى أف الطمبة الذيف شاىدوا خرائط التفكير التي عرضت عمييـ ، والمقابالت الفردية
فيـ قادريف عمى تحقيؽ فيـ أكبر مف أولئؾ الذيف استخدموا استراتيجيات تدويف المالحظات بطريقة 

 . قميدية وذلؾ ألف خرائط التفكير تسمح لمطالب التعبير عف األفكار واآلراءت

 (2011) دراسة درويش. 9

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية خرائط التفكير في تنمية بعض ميارات التفكير في 
التحميمي واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي ، مادة الجغرافيا لدى تمميذات المرحمة االبتدائية

( تمميذة مف تمميذات الصؼ الخامس االبتدائي 61وتكونت عينة الدراسة مف )، والمنيج التجريبي
في إحدى  (30) واألخرى ضابطة وعددىـ (31)مقسميف إلى مجموعتيف أحداىما تجريبية وعددىـ 

سة ولمتحقؽ مف أىداؼ الدرا، المدارس الحكومية بمحافظة بيشة بالمممكة العربية السعودية
وكشفت النتائج عف وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف ، استخدمت الباحثة أداة اختبار ميارات التفكير

، المجموعتيف التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية في االختبار ككؿ وفي أبعاده الفرعية
ي والبعدي لالختبار كما يوجد فروؽ دالة إحصائيًا لدي أفراد المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبم

 . لصالح التطبيؽ البعدي

 (2011) عفيفيدراسة . 10

نتاج خرائط   ىدفت الدراسة إلى تطوير دليؿ إلكتروني تفاعمي لتنمية ميارات تصميـ وا 
، واستخدـ الباحث المنيج التجريبي، المفاىيـ الرقمية متعددة الوسائط لدى طالب كمية التربية

جامعة الدماـ وىـ مف طالب -( طالبًا مف طالب كمية التربية بالدماـ22)وتكونت عينة الدراسة مف 
المستوى الدراسي الثاني المسجميف لدراسة مقرر تطبيقات الحاسب في التعميـ في الفصؿ الدراسي 

ولمتحقؽ مف أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث أداتاف لمدراسة وىما: ، ـ2010/2011األوؿ مف العاـ 
وكشفت النتائج عف فاعمية الدليؿ اإللكتروني المقترح ، كتروني وبطاقة مالحظةاختبار تحصيمي إل

نتاج خرائط المفاىيـ الرقمية وعف وجود ارتباط ، في إكساب الطالب الميارات العممية في تصميـ وا 
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نتاج الطالب لخرائط مفاىيـ رقمية لمحتوى التعمـ لمقرر تطبيقات  داؿ إحصائيًا بيف تصميـ وا 
 . التعميـ وبيف تحصيميـ ليذا المحتوىالحاسب في 

 (2009) نصردراسة . 11

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية الكتابة لمتعمـ مف خالؿ فرؽ التفكير في تصميـ  
خرائط المفاىيـ برياضيات المرحمة اإلعدادية وأثر ذلؾ عمى تنمية التواصؿ الرياضي لدى طالب 

واستخدـ الباحث المنيج التجريبي القائـ عمى تصميـ ، التربيةالفرقة الرابعة رياضيات بكمية 
وتكونت عينة الدراسة مف طالب الفرقة الرابعة رياضيات )بالشعبة ، المجموعة التجريبية الواحدة

ولمتحقؽ مف ، 2007/2008جامعة بني سويؼ لمعاـ الدراسي -بنى سويؼ-العامة( بكمية التربية
واختبار ، داتاف لمدراسة وىما: اختبار خرائط المفاىيـ الرياضيةأىداؼ الدراسة استخدـ الباحث أ

وكشفت النتائج عف وجود فروؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطي درجات طالب ، التواصؿ الرياضي
المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي الختبار خرائط المفاىيـ الرياضية واختبار 

 . البعديالتواصؿ الرياضي لصالح التطبيؽ 

 (2009) يوسف وسميمان دراسة. 12

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج تعميمي قائـ عمى خرائط التفكير لتنمية  
، ميارات التفكير اإلبداعي في تصميـ المواقؼ التعميمية لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعميـ

( طالبًا وطالبة 60) وتكونت عينة الدراسة مف، واستخدـ الباحثاف المنيج الوصفي والمنيج التجريبي
مقسميف إلى مجموعتيف أحداىما تجريبية واألخرى ضابطة مف طالب الفرقة الرابعة شعبة تكنولوجيا 

جامعة المنوفية خالؿ الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الجامعي -التعميـ بكمية التربية النوعية
، خدـ الباحثاف أداة اختبار التفكير اإلبداعيولمتحقؽ مف أىداؼ الدراسة است، 2007/2008

وكشفت الدراسة عف فاعمية البرنامج المقترح القائـ عمى خرائط التفكير وأف ىناؾ فروقًا ذات داللة 
( بيف متوسطي درجات طالب المجموعتيف التجريبية والضابطة في 0.01إحصائية عند مستوى )

 . وذلؾ لصالح المجموعة التجريبيةالقياس البعدي في ميارات التفكير اإلبداعي 

 (2009) حسن دراسة. 13

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية خرائط التفكير في تنمية التحصيؿ والتنظيـ الذاتي  
واستخدمت الباحثة المنيج ، لمتعمـ واالتجاه نحو مادة األحياء لطالب الصؼ األوؿ الثانوي األزىري

( طالب مف طالب الصؼ 60وتكونت عينة الدراسة مف )، التجريبيالوصفي التحميمي والمنيج 
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( طالب 30األوؿ الثانوي مف المعيد األزىري الثانوي بالمرج واختار فصميف أحداىما تجريبية )
ولمتحقؽ مف أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة ثالث أدوات لمدراسة ، ( طالب30واألخرى ضابطة )

وكشفت النتائج ، يـ الذات لمتعمـ ومقياس االتجاه نحو مادة العموـمقياس تنظ، وىـ: اختبار تحصيمي
( بيف متوسطات درجات المجموعة 0.05عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )

التجريبية والضابطة في االختبار التحصيمي ومقياس التنظيـ الذاتي لمتعمـ وكذلؾ مقياس االتجاه 
 . ة التجريبيةنحو مادة األحياء لصالح المجموع

 (2009) عامر دراسة. 14

مقترحة قائمة عمى خرائط التفكير  إستراتيجيةىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية  
، والعروض التقديمية باستخداـ الحاسب اآللي لتدريس مادة االقتصاد بالصؼ األوؿ الثانوي التجاري

( 60)وتكونت عينة الدراسة مف ، التجريبيواستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي والمنيج 
طالب مف طالب الصؼ األوؿ الثانوي التجاري بإحدى مدارس محافظة الشرقية الثانوية التجارية 

ولمتحقؽ مف ، طالب(30طالب( واألخرى ضابطة )30لمبنيف وتـ اختيار فصميف أحداىما تجريبية)
مقياس االتجاىات ، : اختبار تحصيميأىداؼ الدراسة استخدـ الباحث ثالث أدوات لمدراسة وىـ

وكشفت النتائج عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ، ومقياس ميارات التفكير
( بيف متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار 0.01)

صادي البعدي لصالح التحصيمى البعدي ومقياس االتجاىات البعدي وكذلؾ ميارات التفكير االقت
 . طالب المجموعة التجريبية

 (2008) صادق دراسة. 15

قمي في تحصيؿ ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى التفاعؿ بيف خرائط التفكير والنمو الع
واستخدـ الباحث المنيج ، بتكاري واتخاذ القرار لتالميذ الصؼ الثالث اإلعداديالعموـ والتفكير اإل
وتكونت عينة الدراسة مف تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي ، والمنيج التربويالوصفي التحميمي 

ولمتحقؽ مف أىداؼ ، منطقة الظاىرة جنوب سمطنة عماف-بمديرية التربية والتعميـ بوالية عبري
، بتكارياختبار التفكير اإل، ختبار تحصيميالدراسة استخدـ الباحث أربع أدوات لمدراسة وىـ: ا

وجود  وكشفت النتائج عف، واختبار مراحؿ بياجيو لمنمو العقمي، ى اتخاذ القراراختبار القدرة عم
فروؽ دالة إحصائيًا بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في جميع االختبارات المستخدمة في 

 . الدراسة لصالح المجموعة التجريبية
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 (2008) عصفور دراسة. 16

خرائط التفكير في تنمية التحصيؿ وميارات ما ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية  
واستخدمت الباحثة المنيج ، وراء المعرفة لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي في مادة المنطؽ

( طالبة مف طالبات الصؼ 60وتكونت عينة الدراسة مف )، الوصفي التحميمي والمنيج التجريبي
واألخرى ضابطة مف إحدى مدارس محافظة األوؿ الثانوي مقسميف إلى مجموعتيف أحداىما تجريبية 

ولمتحقؽ مف أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة ، ف(االقاىرة )مدرسة أـ المؤمنيف الثانوية بنات بحمو 
وكشفت النتائج عف وجود ، أداتاف لمدراسة وىما: اختبار تحصيمي ومقياس ميارات ما وراء المعرفة

تيف التجريبية والضابطة في االختبار التحصيمي فروؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطي درجات المجموع
وأف خرائط التفكير تتسـ بالفاعمية في ، ومقياس ميارات ما وراء المعرفة لصالح المجموعة التجريبية

 . تنمية التحصيؿ وميارات ما وراء المعرفة

 (2008) خميل دراسة. 17

تنمية التحصيؿ والفيـ ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ خرائط التفكير في  
واستخدمت الباحثة المنيج ، العميؽ ودافعية اإلنجاز لدى الطالب في مادة العموـ في مصر

( 80وتكونت عينة الدراسة مف )، التجريبي القائـ عمى تصميـ المعالجات التجريبية القبمية والبعدية
وضابطة كؿ مجموعة  طالب مف طالب الصؼ الخامس االبتدائي مقسميف إلى مجموعتيف تجريبية

ولمتحقؽ مف أىداؼ الدراسة قامت الباحثة بإعداد وتطبيؽ ثالثة أدوات )اختبار ، ( طالب40)
وكشفت النتائج عف وجود فروؽ ذات ، اختبار لمفيـ العميؽ ومقياس دافعية اإلنجاز(، لمتحصيؿ

تبار التحصيمي داللة إحصائية بيف متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية والضابطة في االخ
البعدي ومستوياتو المختمفة واختبار الفيـ العميؽ ومقياس دافعية اإلنجاز وذلؾ لصالح المجموعة 

 . التجريبية

 (2007) عمي والخميسي دراسة. 18

بتكارى تحصيؿ والتفكير اإلىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية خرائط التفكير عمى ال 
واستخدمت الباحثتاف المنيج الوصفي ، السادس االبتدائي في مادة العموـ لدى تالميذ الصؼ

ىـ مف فصميف ( طالب وطالبة تـ اختيار 90وتكونت عينة الدراسة مف )، التحميمي والمنيج التجريبي
( تمميذ وتمميذة مف تالميذ الصؼ 45حدىما تجريبية واألخرى ضابطة في كؿ مجموعة )إدراسييف 

ولمتحقؽ مف أىداؼ الدراسة ، الغربية االبتدائية بمحافظة القاىرةالسادس االبتدائي بمدرسة الزيتوف 
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وكشفت ، بتكارىختبار تحصيمي واختبار التفكير اإلاستخدمت الباحثتاف أداتيف لمدراسة وىما: ا
بتكاري( تحصيؿ وتنمية قدرات التفكير اإلال)النتائج عف أف حجـ تأثير التدريس بخرائط التفكير عمى

 . كبير

 (2007) الباز دراسة. 19

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى فعالية استخداـ خرائط التفكير في تدريس االتزاف  
واستخدـ الباحث المنيج ، المتعددة ـاتيوذكاءالكيميائي عمى تحصيؿ طالب الصؼ الثاني الثانوي 

الثاني ( طالبًا مف مدرستيف األولى صؼ مف طالب 68) وتكونت عينة الدراسة مف، التجريبي
طالب( واألخرى صؼ  33) الثانوي بمدرسة أحمد العمراف الثانوية بنيف لتمثؿ المجموعة الضابطة

ولمتحقؽ ، طالب( 35) بمدرسة الشيخ عبد العزيز آؿ خميفة الثانوية بنيف لتمثؿ المجموعة التجريبية
لمذكاءات  مف أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث أداتيف لمدراسة وىما: اختبار تحصيمي ومقياس

( بيف متوسطي 0.01وكشفت النتائج عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )، المتعددة
درجات الطالب في التطبيؽ البعدي لالختبار التحصيمي ومقياس الذكاءات المتعددة لممجموعتيف 

 . التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية

 Hickie  (2006)؛ ىايكي دراسة. 20

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى عالقة تعميـ خرائط التفكير بتحصيؿ طالب الصؼ  
واستخدمت الباحثة المنيج ، الخامس في القراءة والحساب في ثالث مدارس في والية تنسي بأمريكا

( طالب وطالبة مف طالب الصؼ الخامس تـ 101وتكونت عينة الدراسة مف )، شبو التجريبي
: تعرضت لمدراسة بتعميـ خرائط التفكير Aموعات مف ثالث مدارس )مدرسة توزيعيـ عمى ثالث مج
: تعرضت لمدراسة بتعميـ خرائط التفكير في Bمدرسة ، طالب وطالبة (35في القراءة وعددىـ )
طالب  (30درست بالطريقة العادية وعددىـ ) Cمدرسة ، طالب وطالبة (36الحساب وعددىـ )

الدراسة استخدمت الباحثة أداة برنامج التقييـ العاـ المطبؽ في الوالية ولتحقؽ مف أىداؼ ، وطالبة
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط أداة أفراد  وكشفت النتائج عف، لمعرفة تحصيؿ الطمبة

وعدـ ، المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة عمى اختبار القراءة لصالح المجموعة التجريبية
داللة إحصائية بيف متوسط أداة أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة وجود فروؽ ذات 

وكذلؾ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعتيف التجريبية ، عمى اختبار الحساب
 . والمجموعة الضابطة لصالح التجريبية
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة في المحور الثاني:

 وأىدافيا: من حيث أغراض الدراسة. 1

في تنمية ميارات تصميـ خرائط  2.0ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فاعمية أدوات ويب  
لذلؾ فقد اتفقت ىذه ، التفكير والتواصؿ لدى الطمبة المعمميف بكمية التربية بجامعة األقصى بغزة

، لجمؿالدراسة مع الدراسات السابقة في إكساب الطمبة لميارات خرائط التفكير مثؿ دراسة )ا
، التي تيدؼ إلى فاعمية خرائط التفكير في تنمية ميارات التفكير (2011، ( و)درويش2013

، ( تيدؼ إلى فاعمية خرائط التفكير في تنمية ميارات التفكير الجغرافي2012، أحمد) وكذلؾ دراسة
( في تنمية ميارات التفكير 2009، )يوسؼ وسميماف( و2011، وكذلؾ دراسة )بني موسى

، )حسف دراسةو ، ( في تنمية ميارات التفكير الناقدLong & Francis ،2011) ودراسة، اعياإلبد
 . ( في تنمية التحصيؿ2008، ( و)خميؿ2008، )عصفور، (2009

 من حيث منيج الدراسة:. 2

، اتفقت الدراسة الحالية في استخداميا لممنيج الوصفي التحميمي مثؿ دراسة )الجمؿ 
، (2011، )درويش، (2011، )الشربيني، (2012، )أبو سكراف، (2012، أحمد، )(2013
شبو  كما اتفقت في استخداميا لممنيج، (2008، )عصفورو (2009، )عامر، (2009 ، )حسف

 .(2011)بني موسى، ( و2013)العتيبي، دراسة  التجريبي مثؿ

 من حيث أدوات الدراسة:. 3

ميارات إعداد اختبار فمنيا مف قاـ ب، تنوعت أدوات الدراسات السابقة بتنوع أغراضيا 
 ومنيا مف أعد اختبار لقياس ميارات حؿ المسألة الرياضية، (2013، مثؿ دراسة )الجمؿالتفكير 

ومنيا مف أعد اختبار ، (2011، )درويش واختبار ميارات التفكير كدراسة، (2012، )أبو سكراف
 . (2009، خرائط المفاىيـ الرياضية كدراسة )نصر

 حيث عينة الدراسة:من . 4

فمنيا مف اختار طمبة ، تنوعت عينات الدراسات السابقة ومثمت مراحؿ دراسية مختمفة 
، (2007، ( و)عمي والخميسي2008، )خميؿ، (2011، )درويش المرحمة االبتدائية مثؿ دراسة

       ،(2012، أحمد، )(2013، ومنيا مف اختار طمبة المرحمة اإلعدادية مثؿ دراسة )الجمؿ
ومنيا مف اختار طمبة المرحمة الثانوية ، (Long & Francis ،2011)و (2012، )أبو سكراف
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 (2008، )عصفور(، 2009، )عامر، (2009، )حسف، (2011، )بني موسى مثؿ دراسة
 .(2013، )العتيبيدراسات اختارت طمبة المرحمة الجامعية مثؿ دراسة و 

 من حيث نتائج الدراسة:. 5

نتائج الدراسات السابقة فاعمية استخداـ خرائط التفكير في تنمية ميارات متنوعة أظيرت  
وكذلؾ في تنمية ، (2008، ( و)عصفور2011، )الشربيني، (2012، مثؿ دراسة )أبو سكراف

، Long & Francis)، (2011، )بني موسى، (2012، أحمد)التفكير بأنواعو مثؿ دراسة 
 . (2007، ( و)عمي والخميسي2009، وسميماف)يوسؼ ، (2011، )درويش(، 2011

 تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في:

  (2013، )العتيبيمثؿ دراسة ة يالجامع المرحمة طمبة مفاختيارىاعينة الدراسة ،(Lopez ،
 .(2011، )الشربينيو (2011

 تختمف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في:

  اختبار ميارات تصميـ خرائط التفكيرفي استخداميا ألداة . 

 استفادت الباحثة من دراسات ىذا المحور فيما يمي:

 كتابة اإلطار النظري الخاص بخرائط التفكير . 
 اختيار األدوات المناسبة لمدراسة . 
 0التعرؼ عمى العديد مف الكتب واألبحاث والمجالت العممية التي تفيد وتدعـ الدراسة 
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 الثالث: الدراسات التي تناولت ميارات التواصل اإللكتروني:المحور 

 (2014) دراسة المشاقبو والعكور. 1

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية استخداـ الشابكة اإللكترونية في التواصؿ مع 
سة وتكونت عينة الدرا، واستخدـ الباحثاف المنيج الوصفي التحميمي، الطمبة في مساؽ التربية العممية

طالبًا وطالبة مف طمبة البكالوريوس تخصص الحاسوب التعميمي في جامعة آؿ البيت ( 115)مف 
والممتحقيف في برنامج التدريب العممي لمعاـ الدراسي  والممتحقيف في برنامج التدريب العممي

وكشفت ، ولمتحقؽ مف أىداؼ الدراسة استخدـ الباحثاف أداة واحدة وىي استبانو، 2006/2007
النتائج عف عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في تقبؿ طمبة التدريب العممي لتجربة استخداـ 

وعدـ وجود فروؽ دالة ، الشابكة اإللكترونية لمتواصؿ مع المدرس اعتمادًا عمى متغيرات الدراسة
اء إحصائيًا تعزى إلى الصعوبات في التواصؿ مع المدرس المشرؼ والتي يواجييا الطمبة في أثن

وعدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بالنسبة لفوائد استخداـ الشابكة اإللكترونية ، فترة التدريب العممي
السنة الدراسية والخبرة( في ، )الجنس لمتواصؿ في فترة التدريب العممي تعزى إلى متغيرات الدراسة

 . استخداـ البرمجيات

 (2013) دراسة فتح اهلل. 2

عمى فاعمية برنامج تدريبي مقترح إلكساب معممي العمـو ىدفت الدراسة إلى التعرؼ 
ميارات التواصؿ اإللكتروني وأثره في تحصيؿ واتجاىات تالميذىـ بالمرحمة المتوسطة نحو 

وتكونت عينة الدراسة مف ، واستخدـ الباحث المنيج الوصفي والمنيج شبو التجريبي، استخداميا
المتطوعيف مف طالب دبموـ مراكز مصادر التعمـ بعمادة مجموعتيف األولى مف معممي العموـ 

والثانية تالميذ الصؼ الثاني مف المرحمة ، ( معمماً 31خدمة المجتمع بجامعة القصيـ وعددىـ )
المتوسطة بمحافظة )عنيزة( بمنطقة القصيـ حيث تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية لمعاـ 

لباحث خمسة أدوات وىـ: استبانة ميارات ولمتحقؽ مف أىداؼ الدراسة استخدـ ا، 2012/2013
اختبار تحصيمي ، بطاقة مالحظة ميارات التواصؿ اإللكتروني لممعمميف، التواصؿ اإللكتروني

اختبار التحصيؿ الدراسي لمادة العمـو ، لمجوانب المعرفية المرتبطة بميارات التواصؿ اإللكتروني
و استخداـ ميارات التواصؿ اإللكتروني في ومقياس االتجاه نح، لتالميذ الصؼ الثاني المتوسط

وكشفت النتائج عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية  ،تعميـ العموـ لدى تالميذ المرحمة المتوسطة
( في متوسطات الدرجات بيف أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة α≤ 0.05عند مستوى )

لالختبار التحصيمي لمجوانب المعرفية  )الضابطة مف المعمميف لمادة العموـ في التطبيؽ البعدي 
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وبطاقة مالحظة ميارات التواصؿ اإللكتروني( لصالح المجموعة ، لميارات التواصؿ اإللكتروني
( في متوسطات الدرجات α≤ 0.05وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )و ، التجريبية

تالميذ الصؼ الثاني مف التعميـ المتوسط بيف أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة مف 
ومقياس االتجاه نحو استخداـ ميارات ، لالختبار التحصيمي لممفاىيـ العممية في التطبيؽ البعدي )

 .التواصؿ اإللكتروني( لصالح تالميذ المجموعة التجريبية

 (2012) دراسة عبد الجميل. 3

ني لطالب الفرقة الرابعة بكمية التعميـ ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج إلكترو 
، الصناعي في تنمية بعض ميارات التواصؿ إلكترونيًا واالتجاه نحو المستحدثات التكنولوجية

وتكونت ، واستخدـ الباحث المنيج التجريبي القائـ عمى المجموعة الواحدة والتطبيؽ )القبمي/بعدي(
طالب مف طالب الفرقة الرابعة بكمية تعميـ صناعي جامعة سوىاج لمعاـ  (22)عينة الدراسة مف 

ولمتحقؽ مف أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث ثالثة أدوات وىـ: اختبار ، 2011/2012الدراسي 
بطاقة مالحظة لقياس الجانب األدائي لميارات التواصؿ اإللكتروني ومقياس اتجاه نحو ، تحصيمي

وكشفت النتائج عف وجود فروؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطي درجات  ،المستحدثات التكنولوجية
ختبار التحصيمي الخاص اال طالب المجموعة التجريبية في التطبيؽ )القبمي/بعدي( لكؿ مف )

بطاقة المالحظة الخاصة بميارات التواصؿ ، بالجانب المعرفي بميارات التواصؿ اإللكتروني
 . لصالح التطبيؽ البعدي ( ستحدثات التكنولوجيةومقياس االتجاه نحو الم، اإللكتروني

 (2012) دراسة مجاىد. 4

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية استخداـ الفصوؿ االفتراضية في تدريس التاريخ 
وأثرىا عمى التحصيؿ وتنمية التفكير الناقد وبعض ميارات التواصؿ اإللكتروني لدى الطالبات 

وتكونت ، واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي والمنيج التجريبي، المعممات بكمية التربية
طالبة مف الطالبات المعممات بالفرقة الرابعة تخصص تاريخ بكمية التربية ( 60)عينة الدراسة مف 

ـ مقسميف إلى مجموعتيف أحداىما تجريبية واألخرى 2011/2012جامعة طيبة في العاـ الجامعي 
اختبار ، ىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة ثالثة أدوات وىـ: اختبار تحصيميولمتحقؽ مف أ، ضابطة

وكشفت النتائج عف وجود ، ميارات التفكير الناقد وبطاقة مالحظة لميارات التواصؿ اإللكتروني
دالة إحصائيًا بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في  ؽفرو 

( لصالح طالبات المجموعة  ختبار التحصيمي واختبار ميارات التفكير الناقدلال ) التطبيؽ البعدي
 . التجريبية
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 (2012) المزروعي دراسة. 5

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى فاعمية استخداـ طمبة الصؼ التاسع والمعمميف بدولة 
لتحسيف ميارات  االجتماعياإلمارات العربية المتحدة لممدونات والبريد اإللكتروني ومواقع التواصؿ 

وتكونت عينة الدراسة ، واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي، التواصؿ الكتابي اإللكتروني
معممًا ومعممة  (53) طالبًا وطالبة مف طمبة الصؼ التاسع والثانية( 564)مف مجموعتيف )األولى 

خالؿ العاـ الدراسي ظبي  مف معممي المغة العربية( في المدارس الحكومية بإماراة أبو
ولمتحقؽ مف أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة أداتاف وىما: استبانة استخداـ ، ـ2011/2012

طمبة الصؼ التاسع لمتكنولوجيا واستبانة توظيؼ معممي المغة العربية لمتكنولوجيا في تنمية ميارات 
مف طمبة الصؼ التاسع يستخدموف اإلنترنت  %(50)وكشفت النتائج عف أف ، التواصؿ اإللكتروني

ويعد البريد اإللكتروني ، %( مف أولياء أمورىـ يسمحوف ليـ باستخداميا95بشكؿ يومي حيث إف )
مع وجود فروؽ ، أكثر مجاالت اإلنترنت استخدامًا بينيـ فيما يعد التويتر والمدونات األقؿ استخداماً 

%( مف معممي المغة العربية 56وأف )، والمنطقة الغربية فى استخداميـ التكنولوجيا لصالح اإلناث
إال أف التويتر والمدونات والفيس بوؾ ىي أيضًا أقؿ البرامج ، يستخدموف اإلنترنت بشكؿ يومي

مع وجود فروؽ بيف معممي المغة العربية في استخداـ التكنولوجيا في ، استخدامًا مف قبؿ المعمميف
 . اإللكتروني تنمية ميارات التواصؿ الكتابي

 (2012) دراسة آل مسعد. 6

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر المزاممة القائمة عمى أدوات التواصؿ اإللكتروني في 
واستخدمت الباحثة المنيج شبو ، التحصيؿ الدراسي لطالب كمية التربية بجامعة الممؾ سعود

       طالبًا مقسميف إلى مجموعتيف أحداىما تجريبية (33) وتكونت عينة الدراسة مف، التجريبي
طالبًا( مف طالب مقرر الحاسب اآللي واستخداماتو في  18طالبًا( واألخرى ضابطة ) 15)

ولمتحقؽ مف ، ـ2009/2010التدريس في كمية التربية بجامعة الممؾ سعود لمفصؿ الدراسي الثاني 
وكشفت النتائج عف عدـ وجود فروؽ في ، التحصيمي أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث أداة االختبار

%( مف أفراد العينة أبدوا 90وأف )، استجابات العينة وفقًا لمتغيري المستوى الدراسي والتخصص
 . رضاىـ عف المزاممة القائمة عمى التواصؿ اإللكتروني
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 (2011) دراسة يوسف. 7

مقترح لموقع إلكتروني تفاعمي في ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية تصميـ تعميمي 
الدراسات االجتماعية وأثره في تنمية التفكير الناقد وبعض ميارات التواصؿ اإللكتروني لدى تالميذ 

، واستخدـ الباحث المنيج الوصفي والمنيج شبو التجريبي، الصؼ السابع مف التعميـ األساسي
السابع مف التعميـ األساسي بمدرسة  تمميذًا مف تالميذ الصؼ (74)وتكونت عينة الدراسة مف 

الشييد حمدي إبراىيـ بإدارة كفر الشيخ التعميمية وتـ اختيار العينة عشوائيًا مقسميف إلى مجموعتيف 
ولمتحقؽ مف أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث ، تمميذًا( 32تمميذًا( واألخرى ضابطة ) 42تجريبية)

اختبار التفكير الناقد وبطاقة مالحظة لميارات ، اعميثالثة أدوات وىـ: بطاقة صالحية لمموقع التف
بيف ( 0.01)وكشفت النتائج عف وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ، التواصؿ اإللكتروني

درجات تالميذ متوسطي درجات تالميذ المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية ومتوسط 
قرر اإللكتروني عبر الموقع التفاعمي في التطبيؽ التي درست الم المجموعة التجريبية

الختبار التفكير الناقد في الدراسات االجتماعية وبطاقة ميارات التواصؿ اإللكتروني عبر )البعدي
 . االنترنت( لصالح المجموعة التجريبية

 (2010)دراسة عمران . 8

تدريس الدراسات  ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية مقرر إلكتروني مقترح في طرؽ
االجتماعية عمى التحصيؿ وتنمية ميارات التواصؿ اإللكتروني واالتجاه نحو مينة التدريس لدى 

واستخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي ذي المجموعة الواحدة والقياس القبمي ، طالب كمية التربية
وىـ جميع طالب وطالبات طالبًا وطالبة  (52)وتكونت عينة الدراسة مف ، الدراسة دواتالبعدي أل

الفرقة الثالثة شعبة الدراسات االجتماعية بكمية التربية جامعة سوىاج المقيديف لمعاـ الجامعي 
، ولمتحقؽ مف أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث ثالثة أدوات وىـ: اختبار تحصيمي، ـ2009/2010

وكشفت النتائج ، التدريس بطاقة مالحظة ميارات التواصؿ اإللكتروني ومقياس االتجاه نحو مينة
( بيف متوسطي درجات طالب الفرقة الثالثة شعبة 0.05عف وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستو )

الدراسات االجتماعية قبؿ دراسة المقرر اإللكتروني المقترح وبعده في )أدائيـ لميارات التواصؿ 
 . اإللكتروني واتجاىاتيـ نحو مينة التدريس(
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 (2007) دراسة أحمد. 9

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية مقرر إلكتروني في تنمية التنور البيئي والتفكير 
واستخدمت ، المنظومي وميارات التواصؿ اإللكتروني لدى بعض طالب كمية التربية بالوادي الجديد

سميف إلى طالبة مق (44)وتكونت عينة الدراسة مف ، الباحثة المنيج الوصفي والمنيج شبو التجريبي
مجموعتيف أحداىما تجريبية واألخرى ضابطة مف طالبات الفرقة األولى شعبة الطفولة بكمية التربية 

ولمتحقؽ مف أىداؼ الدراسة ، ـ2006/2007بالوادي الجديد خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني 
، ير البيئياختبار التفك، استخدمت الباحثة أربعة أدوات وىـ: اختبار تحصيؿ المعمومات والمفاىيـ

وكشفت النتائج عف فاعمية المقرر ، اختبار التفكير المنظومي واختبار ميارات التواصؿ اإللكتروني
اإللكتروني عمى تنمية التنور البيئي والتفكير المنظومي وميارات التواصؿ اإللكتروني لدى طالبات 

 . مجموعة الدراسة

 التعقيب عمى الدراسات السابقة في المحور الثالث:

 من حيث أغراض الدراسة وأىدافيا:. 1

في تنمية ميارات تصميـ خرائط  2.0ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فاعمية أدوات ويب 
لذلؾ فقد اتفقت ىذه ، التفكير والتواصؿ لدى الطمبة المعمميف بكمية التربية بجامعة األقصى بغزة

اصؿ اإللكتروني مثؿ دراسة )المشاقبو الدراسة مع الدراسات السابقة في إكساب الطمبة لميارات التو 
وقد بينت ، (2012، )مجاىدو (2012، )عبد الجميؿ، (2013، )فتح اهلل، (2014، والعكور

 . (2012، بعض الدراسات السابقة أثر التواصؿ اإللكتروني عمى التحصيؿ مثؿ دراسة )آؿ مسعد

 من حيث منيج الدراسة:. 2

المنيج الوصفي لممنيجيف  السابقة في استخداميااتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات 
  .(2011يوسؼ، و) (2013، )فتح اهلل مثؿ دراسةوالمنيج شبو التجريبي  التحميمي

 من حيث أدوات الدراسة:. 3

مع الدراسة  السابقة دراساتالواتفقت ، تنوعت أدوات الدراسات السابقة بتنوع أغراضيا
 الطمبة لميارات التواصؿ اإللكتروني مثؿ دراسة إكسابالحالية في استخداـ مقياسًا لقياس مدى 

 .(2013، )فتح اهلل
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 من حيث عينة الدراسة:. 4

اختارت دراسات سابقة عينة ، تنوعت عينة الدراسات السابقة ومثمت مراحؿ دراسية مختمفة
، )عبد الجميؿ، (2013، )فتح اهلل، (2014، )المشاقبو والعكور ة مثؿ دراسةيمف المرحمة الجامع

ودراسات سابقة اختارت ، (2010، )عمراف و (2012، )آؿ مسعد، (2012، )مجاىد، (2012
 . (2011، و)يوسؼ (2012، )المزروعي عينة مف طمبة المرحمة اإلعدادية مثؿ دراسة

 من حيث نتائج الدراسة:. 5

وعف ، السابقة عف اكتساب الطمبة ميارات التواصؿ اإللكترونيأظيرت نتائج الدراسات 
وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف أفراد المجموعتيف التجريبية والضابطة في قياس اكتسابيـ لميارات 

( 2013مثؿ دراسة )فتح اهلل،  التواصؿ اإللكتروني لصالح المجموعة التجريبية والتطبيؽ البعدي
 . (2010و)عمراف، 

 الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في:تتفق 

  استخداميا لممنيج شبو التجريبي ذي المجموعة الواحدة والقياس القبمي البعدي ألدوات
 (.2010الدراسة مثؿ دراسة )عمراف، 

  الطمبة لميارات التواصؿ اإللكتروني مثؿ دراسة إكساباستخداميا مقياسًا لقياس مدى  
 . (2013، )فتح اهلل

 الدراسة الحالية في اليدؼ والمنيج ومستوى العينة مع الدراسات السابقة ليذا  تتشابو
 . المحور

 استفادت الباحثة من دراسات ىذا المحور فيما يمي:

 كتابة اإلطار النظري الخاص بميارات التواصؿ اإللكتروني . 
 بناء مقياسًا لقياس ميارات التواصؿ اإللكتروني . 
 المناسبة لمدراسة اختيار األساليب اإلحصائية . 
 التعرؼ عمى العديد مف الكتب واألبحاث والمجالت العممية التي تدعـ الدراسة . 
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 التعقيب العام عمى الدراسات السابقة:

 مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة في المحاور الثالثة اتضح لمباحثة ما يمي:

إلى العاـ الحالي  2006الفترة ما بيف تميزت جميع الدراسات السابقة بأنيا حديثة أجريت في . 1
 . ـ2014

 . تنوعت الدراسات السابقة ما بيف الدراسات العربية والدراسات األجنبية. 2

في عممية التعميـ والتعمـ وىذا يتفؽ مع  2.0أثبتت جميع الدراسات السابقة فاعمية أدوات ويب . 3
 . الدراسة الحالية

، )حبيشى، (2013، )الباز نيج شبو التجريبي مثؿ دراسةاتبعت بعض الدراسات السابقة الم. 4
فتح ، (Hickie ،2006( و)2011، )بني موسى، (2013، )العتيبي، (2012، )السيد، (2012

 . وىذا ما يتفؽ مع الدراسة الحالية، (2011، )يوسؼو (2013، اهلل

المنيج الوصفي التحميمي اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في أنيا استخدمت . 5
، )بدوي، (2012، )السيد، (2012، )حبيشى، (2012، )الغوؿ، (2013، مثؿ دراسة )الباز

، (2011، )الشربيني، (2012، )أبو سكراف، (2012، أحمد، )(2013، الجمؿ، (2011
، (2006، )الشافعي، (2008، )عصفور(، 2009، )عامر، (2009، )حسف، (2011، )درويش

( حيث استخدمت الباحثة 2012، و)المزروعي (2012، )مجاىد، (2014، والعكور)المشاقبو 
المنيج الوصفي التحميمي لتحميؿ الوحدة السادسة والسابعة مف مساؽ تقنيات التدريس وذلؾ لتصميـ 

 . خرائط التفكير المناسبة

كأدوات  استخدمت معظـ الدراسات السابقة االختبار ومقياس ميارات التواصؿ اإللكتروني. 6
حيث أعدت الباحثة اختبارًا لقياس ميارات تصميـ ، وىذا ما يتفؽ مع الدراسة الحالية، لمدراسة

 .2.0خرائط التفكير ومقياسًا لقياس ميارات التواصؿ اإللكتروني نحو أدوات ويب 

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة مف حيث الفئة المستيدفة والمتمثمة في طمبة . 7
)المشاقبو ، (2011، )الشربيني، (Lopez ،2011)، (2013، )العتيبي لجامعة مثؿ دراسةا

، )آؿ مسعد، (2012، )مجاىد، (2012، )عبد الجميؿ، (2013، )فتح اهلل، (2014، والعكور
حيث اختارت الباحثة الطمبة المعمميف بكمية التربية بجامعة األقصى ، (2010، )عمرافو (2012
 . بغزة
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 استفادة الباحثة من الدراسات السابقة:مدى 

 استفادت الباحثة من الدراسات السابقة ما يمي: 

 عداد اإلطار النظري لمدراسة  . كتابة وا 
  إعداد وتصميـ أدوات الدراسة والمتمثمة في: اختبار تصميـ ميارات التفكير ومقياس

 . ميارات التواصؿ اإللكتروني
 ةاختيار األساليب اإلحصائية المناسب . 
 التعرؼ عمى العديد مف الكتب واألبحاث والمجالت العممية التي تدعـ الدراسة . 

 ما تميزت بو الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

مف أوائؿ  -عمى حد عمـ الباحثة-تميزت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة بأنيا
باستخداـ ، تصميـ خرائط التفكير في عممية التعميـ والتعمـ ميارات الدراسات العربية التي تناولت

 . لمتفاعؿ والتواصؿ مع الطمبة لتدريبيـ عمى ميارات تصميـ خرائط التفكير2.0 أدوات ويب بعض 
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 الفصل الرابع

 إجراءات الدراسة

 التعرؼ عمىىدفت إلى حيث ، يتناوؿ ىذا الفصؿ توضيحًا مفصاًل إلجراءات الدراسة
خرائط التفكير والتواصؿ لدى الطمبة المعمميف  في تنمية ميارات تصميـ 2.0فاعمية أدوات ويب 

وبالتالي فإف ىذا الفصؿ يتناوؿ عرضًا لإلجراءات التي قامت ، بكمية التربية بجامعة األقصى بغزة
األدوات المستخدمة وكيفية ، عينة الدراسة، مجتمع الدراسة، بو الباحثة والمتمثمة في: منيج الدراسة

واإلحصائيات المستخدمة ، ت إحصائية لمتحقؽ مف صدقيا وثباتيابنائيا وما أجرى ليا مف معالجا
 . الختبار فرضيات الدراسة بيدؼ الوصوؿ إلى النتائج

 
 أواًل: منيج الدراسة

 استخدمت الباحثة المنيجيف التالييف:

 المنيج الوصفي التحميمي:  .1

" مجموعة اإلجراءات البحثية التي تتكامؿ لوصؼ  بأنو (86: 2012، ويعرفو )الكسباني
الظاىرة أو الموضوع اعتمادًا عمى جمع الحقائؽ والبيانات وتصنيفيا ومعالجتيا وتحميميا تحمياًل 
كافيًا ودقيقًا الستخالص داللتيا والوصوؿ إلى نتائج أو تعميمات عف الظاىرة أو الموضوع 

حتوى الوحدتيف السادسة )تقنيات الصوت والعرض حيث قامت الباحثة بتحميؿ م، محؿ البحث "
اآللي( والسابعة )تقنيات األنشطة( محتوى مساؽ تقنيات التدريس وتـ استخراج قائمة بأنواع 

 . خرائط التفكير المتضمنة في الوحدتيف وتـ إعادة صياغتيـ بصورة إلكترونية

 التجريبي: شبو المنيج .2

)اختبار ميارات تصميـ خرائط التفكير وأداة قياس حيث تـ التطبيؽ القبمي ألدوات الدراسة 
 تجربة، ثـ خضعت العينة إلى المتغيرميارات التواصؿ اإللكتروني( عمى عينة الدراسة قبؿ إجراء ال

 شبو وبذلؾ يكوف التصميـ، ( وبعدىا تـ التطبيؽ البعدي ألدوات الدراسة2.0المستقؿ )أدوات ويب 
 التجريبي لمدراسة كالتالي:
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G O1 O2 X O1 O2 
Gمجموعة أفراد العينة = ،X 2= طريقة التدريس باستخداـ أدوات ويب ،O1= اختبار خرائط التفكير ،O2 = التواصؿ ميارات قياسأداة . 

 ثانيًا: متغيرات الدراسة:

 :المتغير المستقل. 1

 . لمعينة المستخدمة في الدراسة 2.0وىي طريقة التدريس باستخداـ أدوات ويب 

 : المتغيرات التابعة. 2

 تشتمؿ الدراسة الحالية عمى متغيريف تابعيف ىما: 

 وتـ قياسيا مف خالؿ اختبار ميارات ، ميارات تصميـ خرائط التفكير
 . تصميـ خرائط التفكير المعد لذلؾ

 قياس ميارات أداة وتـ قياسو مف خالؿ ، ميارات التواصؿ اإللكتروني
 . التواصؿ اإللكتروني المعد لذلؾ

 عمى المتغيريف التابعيف (2.0يث قامت الباحثة بقياس أثر المتغير المستقؿ )أدوات ويب ح
 . ميارات التواصؿ اإللكتروني( لدى أفراد العينة، )ميارات تصميـ خرائط التفكير

 ثالثًا: مجتمع الدراسة:

المسجميف جميع طالبات كمية التربية المعمميف بجامعة األقصى تكوف مجتمع الدراسة مف 
طالبة في  (1078)والبالغ عددىـ ، 2013/2014لمساؽ تقنيات التدريس لمفصؿ الدراسي الثاني 

 . جميع أفرع الجامعة بغزة وخانيونس

 رابعًا: عينة الدراسة:

اختارت الباحثة عينة الدراسة مف الطالبات المعممات بكمية التربية المسجميف لمساؽ 
وتكونت عينة ، 2013/2014بغزة خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني تقنيات التدريس بجامعة األقصى 

أبدوا رغبتيـ في ( الذيف 109مف شعبة رقـ ) طالبة تـ اختيارىف بطريقة قصدية( 40)الدراسة مف 
، اإلمكانيات عمى استخداـ اإلنترنتولدييـ القدرة و  )المدونة التعميمية( االشتراؾ بالبرنامج التدريبي
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 التواصؿ ميارات قياسارات تصميـ خرائط التفكير وأداة اختبار ميحيث تـ تعريض العينة إلى 
 ومف ثـ تـ إعادة، 2.0ريس باستخداـ أدوات ويب طريقة التد طبقتقبؿ التجربة ثـ  اإللكتروني

 . بعد انتياء التجربة تطبيؽ االختبار واألداة

 :الدراسةالمستخدمة في  2.0ويب  مكونات أدوات: خامساً 

 مدونة تصميم خرائط التفكير(:)أواًل: المدونة التعميمية

 أىداف المدونة: . أ

بكمية التربية بجامعة  تصميـ خرائط التفكير إلى تزويد الطالبات المعممات تيدؼ مدونة
ميارات تصميـ خرائط التفكير مف خالؿ مساؽ تقنيات التدريس المقرر عمييف خالؿ باألقصى 

 . 2013/2014الثاني الفصؿ الدراسي 

 كيفية تصميم المدونة: . ب

 قامت الباحثة بإتباع الخطوات التالية لتصميـ المدونة:

بحث أصبح لدى الباحثة ، gmailعمؿ حساب جديد عمى صفحة البريد اإللكتروني  .1
الستخدامو في إنشاء وذلؾ ، com.fatmaabed2014@gmailحساب بعنواف: 

 . المدونة وتطبيؽ الدراسة
 . إلنشاء المدونة التعميمية word pressاختيار موقع  .2
نشاء مدونة جديدة خاصة بالدراسة بعنواف:  .3 مدونة تصميم تـ الدخوؿ إلى الموقع وا 

  admin.بحيث أصبحت الباحثة، خرائط التفكير
القوالب الجاىزة والمطروحة في داخؿ اختيار قالب لممدونة )شكؿ المدونة( وىي مف  .4

 . المدونة
( وعمؿ روابط خاصة )صفحات( وىي التي الرئيسةإلى لوحة التحكـ مف ) الدخوؿ .5

 . تشكؿ أقساـ المدونة
، اختيار روابط جاىزة مف لوحة التحكـ ووضعيا عمى الصفحة الرئيسية لممدونة .6

 . األجندة(، األرشيؼ، بحث)وتشمؿ:
 . تـ إدخاؿ المحتويات التي تـ إعدادىا لمدراسة، طموبةوبعد وضع الروابط الم .7

 

mailto:fatmaabed2014@gmail.com
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 مدونة تصميم خرائط التفكير: مكونات. ج

 ( الصفحة الرئيسية لمدونة تصميـ خرائط التفكير كما يمي:4.1يوضح شكؿ )

 

 
 (4.1شكل )

 الصفحة الرئيسية لمدونة تصميم خرائط التفكير
 

 مكونات المدونة(:) وفيما يمي عرض لمحتويات

 مف خالؿ اسـ المدونة تبيف الباحثة  (: حيثمدونة تصميم خرائط التفكير: )اسم المدونة
 . الموضوع التي تيتـ بو المدونة التعميمية

 حيث تبيف الباحثة في ىذه الصفحة الغرض مف إنشاء ىذه المدونةالرئيسية : . 
 ليذه  : حيث تبيف الباحثة األىداؼ العامة لمطالبات مف خالؿ تصفحوأىداف عامة

 . المدونة
 وىذه الصفحة توضح الباحثة لمطالبات نبذة عف خرائط التفكير نبذة عن خرائط التفكير :

 . وتعريفيا وكذلؾ أنواع خرائط التفكير المستخدمة في ىذه الدراسة
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 ىذه الصفحة تتكوف مف أربعة روابط في كؿ رابط ممؼ خاص تصميم خرائط التفكير :
نشاء خرائط التفكير لتصميـ نوع مف أنواع الخرائط  . وذلؾ لتعميـ الطالب ميارة تصميـ وا 

 حيث قامت الباحثة بتقسيـ المحتوي العممي المستخدـ محاضرات تصميم خرائط التفكير :
، كؿ محاضرة ليا رابطيا الخاص، في الدراسة لمادة تقنيات التدريس عمى سبعة محاضرات

رساليا لمباحثة عبر البريد وفي نياية كؿ محاضرة يوجد نشاط خاص لمطالبات لحم يا وا 
 . اإللكتروني الموجود داخؿ المدونة

 قامت الباحثة بوضع سبعة روابط يوتيوب تعميمي وىو مف إعداد الباحثةيوتيوب تعميمي : ،
حيث قامت بتقسيـ المحتوى العممي عمى سبعة ممفات يوتيوب حسب المحاضرات الموجودة 

 . في الرابط السابؽ
 حيث قامت الباحثة بوضع روابط خاصة بيوتيوب تعميمي مف  :روابط ذات عالقة

وأيضًا دراسات وأبحاث ليا عالقة بالموضوع وذلؾ لتدعيـ وترسيخ وزيادة الفيـ ، االنترنت
 . العممي لميارات تصميـ خرائط التفكير

 قامت الباحثة بوضع البريد اإللكتروني الخاص بيا لمتواصؿ مع الطمبة في حاؿ اتصل بنا :
 . أية مشكمة أو استفسار أو إلرساؿ األنشطة المطموبة وجود

 وىو رابط خاص لمبحث عف موضوع معيف مف داخؿ المدونةبحث : . 
 وىو أرشيؼ ترتب فيو المواضيع سواء عمى أساس التصنيؼ أو تاريخ الكتابة أو األرشيف :

 . كمييما

يمكف الرجوع إلى ، اولالطالع عمى مدونة تصميـ خرائط التفكير بجميع مكوناتيا وروابطي
 . (6ممحق رقم )

 كيفية استخدام المدونة:. د

 قامت الباحثة بإتباع الخطوات التالية الستخداـ مدونة تصميـ خرائط التفكير:

تـ إعطاء رابط المدونة ، بعد شرح الباحثة لمطالبات )عينة الدراسة( أىداؼ المدونة .1
 /http://thinkingmap.wordpress.comالتالي:

أو مف خالؿ البحث في ، لمطالبات وذلؾ لمدخوؿ إلى المدونة مف خالؿ صفحة الويب
google عمى مدونة تصميـ خرائط التفكير . 

http://thinkingmap.wordpress.com/
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الطالبة مف التعميؽ تمكف وذلؾ لت gmailوطمبت الباحثة مف الطالبات عمؿ حساب عمى  .2
بحيث تـ شرح لمطالبات بكيفية ، أو كتابة مالحظاتيا عمى الرابط المختمفة في المدونة

 . إنشاء البريد اإللكتروني
بدأ التفاعؿ في المدونة مف خالء دخوؿ الطالبات لممدونة والبدء بالدراسة والتصفح وبعد  .3

 . الخاصةاالنتياء مف أي موضوع كتابة مالحظاتيا أو تعميقاتيا 

مف  االتنياءوبعد  بمحتوى الدراسةودراسة المحاضرات الخاصة يتـ دخوؿ الطالبات لممدونة . 4
 . تـ إرساؿ حموؿ النشاط عبر البريد اإللكتروني الخاص بالباحثةيدراسة كؿ محاضرة 

 . تـ متابعة الطالبات بشكؿ متزامف وغير متزامف داخؿ المدونة وعبر البريد اإللكترونيي. 5

الفصؿ في ( 14/5/2014 -15/4)استمرت عممية التطبيؽ حوالي شير خالؿ الفترة . 6
 . 2013/2014الدراسي الثاني 

 ثانيًا: اليوتيوب:

 قامت الباحثة بالخطوات التالية إلنشاء اليوتيوب:

تـ إنشاء وتصميـ جميع خرائط التفكير الخاصة بمحتوي الدراسة باستخداـ برنامجيف وىما:  .1
Mindjet وword . 

 سبعبحيث تـ تقسيميـ إلى ، تقسيـ الخرائط بالترتيب والتتابع حسب تسمسؿ محتوى المساؽ .2
 . أقساـ

 . googelتحميؿ صور مدعمة لممادة التعميمية بالبحث في صور  .3
حيث تـ إعداد سبعة ، ( إلعداد ممفات الفيديوMovie Maker 2.6استخداـ برنامج ) .4

 . ممفات فيديو خاصة بالدراسة
ثـ الضغط عمى رابط ، You Tubeوؿ مف خالؿ صفحة الويب عمى صفحة اليوتيوب الدخ .5

 . تحميؿ في داخؿ الصفحة
وىي مف شروط عممية تحميؿ  Gmailوضع اسـ المستخدـ وكممة المرور الخاصة بحساب  .6

 . اليوتيوب
بحيث تـ الضغط عميو واختيار أوؿ فيديو مف المكاف ، تأتى صفحة خاصة بتحميؿ الفيديو .7

 . ثـ اختيار تحميؿ، الذي تـ وضعو عمى الكمبيوتر
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وبعد االنتياء مف التحميؿ يصبح لمفيديو رابط خاص عمى ، تأخذ عممية التحميؿ بعض الوقت. 8
عمى سبيؿ المثاؿ رابط اليوتيوب األوؿ: ، مواقع االنترنت  

https://www.youtube.com/watch?v=RYxP2qnf2i0&feature=youtu.be 

 . عمى نفس الخطوات تـ عمؿ جميع اليوتيوب وأخذ الرابط الخاصة لكؿ واحد. 9

 . ثالثًا: البريد اإللكتروني

وتعميـ الطالبات  gmailتـ إنشاء حساب خاص لمباحثة عمى البريد اإللكتروني 
 كيفية إنشاء بريد إلكتروني وذلؾ حسب الخطوات التالية:

 . مف خالؿ صفحة الويب gmailالدخوؿ إلى موقع البريد اإللكتروني  .1
 . اختيار رابط )إنشاء حساب( .2
 (:4.2حسب شكؿ )، تأتي صفحة إلدخاؿ البيانات .3

 
 (4.2شكل )

 gmailصفحة إنشاء حساب عمى 
عمى سبيؿ  gmailيصبح لنا حساب عمى ، البيانات المطموبةبعد تعبئة جميع . 4

 المثاؿ: 

fatmaabed2014@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=RYxP2qnf2i0&feature=youtu.be
http://fatmaabed2014@gmail.com/
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 : أدوات الدراسة:سادساً 

قامت الباحثة ببناء ، والتحقؽ مف فرضياتيا، لتحقيؽ أىداؼ الدراسة واإلجابة عف أسئمتيا
 التالية:أدوات الدراسة 

 . أواًل: أداة تحميؿ المحتوى

 . ثانيًا:اختبار ميارات تصميـ خرائط التفكير

 . اإللكتروني ميارات التواصؿقياس أداة ثالثًا: 

 

 . أواًل: أداة تحميل المحتوى

الباحثة بتحميؿ محتوى الوحدتيف السادسة )تقنيات الصوت والعرض اآللي( والسابعة  قامت
)تقنيات العروض( مف كتاب مساؽ تقنيات التدريس وذلؾ لتحديد ميارات التفكير المتضمنة فييا 

 . وبناءًا عمى ىذه الميارة تحديد خريطة التفكير المناسبة ليا

" التعرؼ عمى العناصر األساسية التي تتكوف منيا المادة  :ويقصد بمفيوـ تحميؿ المحتوى 
 . (57: 2005، العممية التي يتـ تحميميا ")اليويدي

 وقد قامت الباحثة بعممية تحميل المحتوى وفقًا لمخطوات التالية:

: تيدؼ عممية التحميؿ إلى تحديد ميارات التفكير في الوحدتيف السادسة تحديد ىدف التحميل. 1
وبناء عمييا تحديد خريطة التفكير ، الصوت والعرض اآللي( والسابعة )تقنيات العروض( )تقنيات

 . المناسبة لكؿ ميارة مف الميارات المحددة

: عينة التحميؿ في الدراسة ىي الوحدتيف السادسة )تقنيات الصوت تحديد عينة التحميل. 2
الطالبات مف كتاب مساؽ تقنيات التدريس المقرر عمى  والعرض اآللي( والسابعة )تقنيات العروض(

  .2013/2014، حيث تـ تدريسيـ خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني المعممات بكمية التربية

 . : وحدة التحميؿ التي استخدمتيا الباحثة ىي الفقرةتحديد وحدة التحميل. 3
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ي ميارات التفكير المتضمنة في : فئة التحميؿ المستخدمة في ىذه الدراسة ىتحيد فئات التحميل. 4
مف كتاب  ىي الوحدتيف السادسة )تقنيات الصوت والعرض اآللي( والسابعة )تقنيات العروض(

 . مساؽ تقنيات التدريس

 ضوابط عممية التحميل:. 5

  اشتمؿ التحميؿ عمى الوحدتيف السادسة )تقنيات الصوت والعرض اآللي( والسابعة )تقنيات
 . تقنيات التدريس مف كتاب مساؽ العروض(

 اشتمؿ التحميؿ عمى جميع الفقرات الواردة في الوحدتيف السادسة والسابعة . 

 موضوعية عممية التحميل:. 6

 صدق أداة التحميل:. أ

قامت الباحثة بعرض أداة التحميؿ عمى مجموعة مف محاضريف جامعة األقصى الذيف  
 . ىذا التحميؿ ومناسبتو ألغراض الدراسة حيث أكدوا عمى صالحية، يدرسوف مساؽ تقنيات التدريس

 ثبات أداة التحميل:. ب

قامت الباحثة بحساب ثبات أداة التحميؿ عبر الزمف وذلؾ بتحميؿ الوحدتيف مرتيف متتاليتيف 
ثـ ، ـ2014فقد كانت عممية التحميؿ األولى في شير فبراير ، يفصؿ بينيما فترة زمنية قدرىا شير

ثـ قامت الباحثة بحساب معامؿ الثبات ، ـ2014أخرى في شير مارس  إعادة عممية التحميؿ مرة
 باستخداـ معادلة ىولستي التالية:

  =معامؿ االتفاؽ
   

     
 (178: 2008، )طعيمة    

 

M  مجموع الفقرات التي اتفؽ عمى أنيا تندرج تحت نفس الفئة = . 
N1 المجموع الكمي لمفقرات التي تـ تحميميا في المرة األولى = . 
N2المجموع الكمي لمفقرات التي تـ تحميميا في المرة الثانية = . 
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 (4.1جدول )
 جدول تحميل المحتوى عبر الزمن موضحًا نقاط االتفاق واالختالف ومعامل الثبات

ميارات التفكير 
الناتجة عن 
 التحميل

 معامل الثبات نقاط االختالف نقاط االتفاق التحميل الثاني التحميل األول
50 49 45 4 0. 91 

( وىذا يدؿ عمى ثبات مرتفع يطمئف عمى 0.91( أف معامؿ الثبات بمغ )4.1ويتضح مف الجدوؿ )
 . استخداـ قائمة التحميؿ لتحقيؽ اليدؼ الذي وضعت مف أجمو

 . ثانيًا:اختبار ميارات تصميم خرائط التفكير

 :اليدف من االختبار. 1

ىدؼ اختبار ميارات تصميـ خرائط التفكير إلى قياس مدى اكتساب الطالبات لميارات 
وقد ، الواردة في الفصميف السادس والسابع مف مساؽ تقنيات التدريس، تصميـ خرائط التفكير

، الخريطة الفقاعية، مف خرائط التفكير وىـ: الخريطة الدائرية أنواع اقتصرت الدراسة عمى أربعة
 . الخريطة الشجرية والخريطة التدفقية

 أبعاد االختبار:. 2

بعد أف قامت الباحثة بتحميؿ محتوى الوحدتيف السادسة والسابعة مف مساؽ تقنيات 
جرى تحديد أربعة أبعاد لالختبار ، التفكير المتضمنة في الوحدتيف خرائط وتحديد ميارات، التدريس

حددتيا ، ميارات لخرائط التفكير ولكؿ ميارة خريطة تفكير خاصة بيا بحيث تدور حوؿ أربعة
 الباحثة كما يمي:

 التتابع/التسمسؿ التصنيؼ/التنظيـ الصفات/الخصائص التعريؼ/التحديد التفكير خرائط ميارة

 الخريطة التدفقية الخريطة الشجرية الخريطة الفقاعية الخريطة الدائرية خريطة التفكير

 

والجدوؿ ، الباحثة بإعداد جدوؿ المواصفات ليتـ في ضوئو وضع أسئمة االختبارقامت وقد 
وعمى أساسو قامت الباحثة بصياغة االختبار في صورتو ، ( يوضح جدوؿ المواصفات4.2)

 . األولية
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 (4.2جدول)
 جدول مواصفات اختبار ميارات تصميم خرائط التفكير

 المحتويات #
 التفكير ميارات خرائط

 عدد
 األسئمة

الوزن 
 التعريف/ النسبي

 التحديد
 الصفات

 /الخصائص
 التصنيف/
 التنظيم

 التتابع/
 التسمسل

تقنيات الصوت  1
 والعرض اآللي.

 1   1 3.33 

الراديو والكاسيت  2
 التعميمي.

1 2   3 10 

 6.67 2 2    العرض المعتـ. 3
 13.33 4 1  2 1 عرض الشفافيات. 4
 10 3 1  1 1 عرض الشرائح. 5
 3.33 1 1    عرض األفالـ الثابتة. 6
عرض األفالـ  7

 السينمائية المتحركة.
 1   1 3.33 

 6.67 2   1 1 عرض التمفاز التعميمي. 8
عرض الوسائط المتعددة  9

LCD 
 1   1 3.33 

عرض المرئيات متعدد  10
 الوظائؼ.

1    1 3.33 

 6.67 2  1  1 السبورة التفاعمية الذكية. 11
 3.33 1   1  تقنيات األنشطة. 12
 20 6 1 1 3 1 تقنيات العروض. 13
تقنيات الرحالت  14

 التعميمية.
  1 1 2 6.67 

 100 30 7 3 13 7 المجموع
 

 صياغة أسئمة االختبار:. 3

قامت الباحثة بصياغة أسئمة اختبار ميارات تصميـ خرائط التفكير المتعمقة بالوحدتيف 
تشمؿ نوعيف مف األسئمة تتضمف ثالث ، ( فقرة30والسابعة في ىذه الدراسة والمكونة مف )السادسة 
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أما القسـ الثاني ، بحيث يشتمؿ القسـ األوؿ عمى أسئمة موضوعية )اختيار مف متعدد(، أقساـ
 وتمت صياغة أسئمة االختبار مع مراعاة المعايير التالية:، والثالث فيشمؿ عمى أسئمة مقالية

 االختبار لألىداؼ المرجو قياسيا شمولية . 
 مناسبة األسئمة لمستوى الطالبات . 
 وضوح أسئمة االختبار وخموىا مف الغموض . 
 ًا وعممياً صحة أسئمة االختبار لغوي . 

 صدق االختبار:. 4

 صدق المحكمين:. أ

وعددىـ ، لمتحقؽ مف صدؽ االختبار تـ عرضو عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف
خرائط توضح اليدؼ مف االختبار وميارات وقد أرفقت الباحثة مع االختبار مقدمة ، (1) ( ممحؽ7)

وطمب منيـ الحكـ عمى ، وجدوؿ مواصفات خاص باالختبار، التفكير المستخدمة في الدراسة
 االختبار مف حيث:

 مدىانتماءفقراتاالختبارلمهاراتتصمٌمخرائطالتفكٌر.

 مهاراتتصمٌمخرائطالتفكٌرمدىأهمٌةالبنودفًقٌاس.

 مدىوضوحالصٌاغةاللغوٌةوسالمتها. 

وقد أبدى المحكموف بعض اآلراء والتعديالت والتي أخذتيا الباحثة بعيف االعتبار عف 
إعادة صياغة بعض المفردات وتعديؿ بعض فقرات األسئمة  إعداد الصور النيائية لالختبار مثؿ )

 . الواردة في االختبار(

 صدق االتساق الداخمي:. ب

الكمية  كؿ فقرة مف فقرات االختبار بالدرجةيقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي قوة ارتباط 
وبذلؾ جرى ، لممجاؿ الذي ينتمي إليو وكذلؾ قوة ارتباط درجات كؿ مجاؿ بالدرجة الكمية لالختبار

كما ىو موضح في ، حساب معامؿ ارتباط درجة كؿ فقرة بالدرجة الكمية لممجاؿ الذي ينتمي إليو
 . (4.3جدوؿ )
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 (4.3جدول )
 معامالت ارتباط درجة كل فقرة بالدرجة الكمية لممجال الذي تنتمي إليو

 المجال
معامل  رقم الفقرة )الميارة(

 االرتباط
مستوى 
 الداللة

 المجال
معامل  رقم الفقرة )الميارة(

 االرتباط
مستوى 
 الداللة

 
 

 التعريؼ
 والتحديد
 

2 0.570 0.01  

 التصنيؼ
 والتنظيـ

19 0.429 0.01 
7 0.555 0.01 28 0.892 0.01 
12 0.320 0.05 30 0.890 0.01 
14 0.648 0.01 

 
 
 التتابع
 والتسمسؿ

5 0.700 0.01 
17 0.402 0.05 9 0.356 0.05 
23 0.340 0.05 10 0.654 0.01 
29 0.350 0.05 20 0.356 0.05 

 
 
 
 
 

 الصفات
 والخصائص

1 0.669 0.01 22 0.528 0.01 
3 0.454 0.01 25 0.352 0.05 
4 0.330 0.05 26 0.356 0.05 
6 0.346 0.05     
 .0.312=  38( ودرجة حرية α=0.05قيمة )ر( عند مستوى داللة ) 0.05 0.326 8

 .0.403=  38( ودرجة حرية α=0.01قيمة )ر( عند مستوى داللة )

 11 0.742 0.01 
13 0.379 0.05     
15 0.342 0.05     
16 0.373 0.05     
18 0.476 0.01 

 
21 0.354 0.05 
24 0.366 0.05     
27 0.341 0.05     

( أف جميع معامالت االرتباط كانت دالة إحصائيًا عمى مستوى 4.3يتضح مف الجدوؿ )
 . االتساؽ الداخمي لالختبار( مما يدؿ عمى صدؽ 0.01و  0.05الداللة )
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وإليجاد صدؽ االتساؽ الداخمي لمجاالت االختبار تـ حساب معامالت ارتباط درجة كؿ 
 . (4.4كما ىو موضح في جدوؿ )، مجاؿ بالدرجة الكمية لالختبار

 (4.4جدول )
 معامالت ارتباط درجة كل مجال بالدرجة الكمية لالختبار

 الداللةمستوى  معامؿ االرتباط المجاؿ
 0.01 0.623 التعريؼ والتحديد

 0.01 0.562 الصفات والخصائص
 0.01 0.756 التصنيؼ والتنظيـ
 0.01 0.587 التتابع والتسمسؿ
 . 0.403=  38( ودرجة حرية α = 0.01قيمة )ر( عند مستوى داللة )

لالختبار ( أف معامالت ارتباط درجة كؿ مجاؿ بالدرجة الكمية 4.4يتضح مف جدوؿ )
 . ( مما يدؿ عمى التناسؽ الداخمي لمجاالت االختبار0.01كانت دالة إحصائية عمى مستوى داللة )

 ثبات االختبار:. 5

( وذلؾ حسب المعادلة 21تـ حساب ثبات االختبار باستخداـ معادلة كودر ريتشارسوف )
 التالية: 

ؾ ر   =
ؾ  

  (
  ـ(ؾ ـ)

ع
 
  ؾ

 (203: 2009)المنيزل،      (

 حيث أف:

 27.4ـ: المتوسط =  
 30ؾ: عدد الفقرات =  
ع 
 

 11.9: التبايف = 
وىي قيمة مناسبة لتطبيؽ 0.80 وبتطبيؽ المعادلة السابقة يكوف معامؿ ثبات االختبار = 

 . االختبار لميدؼ الذي وضع مف أجمو
وبذلؾ تأكدت الباحثة مف صدؽ وثبات اختبار ميارات تصميـ خرائط التفكير وبقي 

( فقرة موزعة عمى أربع مجاالت كما ىو موضح في 30االختبار في صورتو النيائية مكوف مف )
 . (4.5الجدوؿ )
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 (4.5جدول )
 مجاالت االختبار وعدد أسئمتيا والنسبة المئوية

 النسبة المئوية أرقاـ الفقرات عدد الفقرات الميارة
 23.3 29، 23، 17، 14، 12، 7، 2 7 التعريؼ والتحديد

 13 الصفات والخصائص
1 ،3 ،4 ،6 ،8 ،11 ،13 ،15 ،16 ،

18 ،21 ،24 ،27 
43.4 

 10 30، 28، 19 3 التصنيؼ والتنظيـ
 23.3 26، 25، 22، 20، 10، 9، 5 7 التتابع والتسمسؿ
 100  30 المجموع

 

 تصحيح أسئمة االختبار:. 6

ميارات تصميـ خرائط بعد أف قامت طالبات عينة الدراسة باإلجابة عف أسئمة اختبار 
حيث حددت درجة واحدة لكؿ سؤاؿ وبذلؾ تكوف الدرجة ، التفكير قامت الباحثة بتصحيح االختبار

 . ( درجة0-30التي تحصؿ عمييا الطالبة محصورة بيف )

 اإللكتروني ميارات التواصلقياس ثالثًا: أداة 

قامت الباحثة بإعداد أداة لقياس ميارات التواصؿ اإللكتروني مف خالؿ استخداـ أدوات 
 :ة الخطوات التالية في بناء األداةوقد اتبعت الباحث، المستخدمة في الدراسة 2.0ويب 

 ميارات التواصل اإللكتروني: أداة قياس اليدف من .1

 2.0 أعدت الباحثة األداة وذلؾ لقياس ميارات التواصؿ اإللكتروني الواردة في أدوات ويب 
وذلؾ قبؿ وبعد ، اليوتيوب والبريد اإللكتروني، المستخدمة في الدراسة الحالية وىـ: المدونة التعميمية

 . إجراء التجربة

 :المقياسبناء فقرات  .2

واألدبيات التربوية في ىذا المجاؿ مثؿ دراسة  تـ اإلطالع عمى العديد مف الدراسات السابقة
 ( فقرة موزعة عمى ثالثة ميارات أساسية وىي:24وقد تكوف المقياس مف )، (2010، )عمراف

 ميارات فرعية( 7)ويندرج تحتيا ، ميارات تصفح المدونة . 
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 ميارات فرعية (7)ويندرج تحتيا ، ميارات البحث عف المعمومات . 
 ميارات فرعية (10)ويندرج تحتيا ، د اإللكترونيميارات استخداـ البري . 

بدرجة )كما أعطيت الباحثة لكؿ فقرة مف فقرات المقياس وزنًا مدرجًا وفؽ سمـ متدرج ثالثي 
 عمى الترتيب حيث إف:(1، 2، 3أخذت القيمة العددية )(، بدرجة قميمة، بدرجة متوسطة، كبيرة

 بدرجة كبيرة: تعني تنفيذ الميارة بنجاح . 
 بدرجة متوسطة: تعني تنفيذ الميارة مع وجود أخطاء . 
 بدرجة قميمة: تعني لـ يتـ تنفيذ الميرة . 

( يوضح الميارات الرئيسية والميارات الفرعية ألداة قياس ميارات التواصؿ 4.6وجدوؿ ) 
 اإللكتروني:

 (4.6جدول )
 اإللكترونيالميارات الرئيسية والميارات الفرعية ألداة قياس ميارات التواصل 

 الميارات الفرعية # الميارات الرئيسية
 

 
 ميارات 
 تصفح
 المدونة

1  إلىأستطٌع الرابطعلىصفحةالوصول وضع خالل من التعلٌمٌة المدونة
.التصفحاإللكترونً



على 2 داخلالمدونةالتعلٌمٌةمنخاللأٌقونةإنشاءلديالقدرة اشتراكجدٌد
."تسجٌلعضوجدٌد"



التعلٌمٌة 3 للمدونة الدخول أستطٌع خالل وكلمةدخالإمن المستخدم اسم
.المرور

.أتصفحمواضٌعومحتوٌاتالمدونةالتعلٌمٌةبكلسهولة 4

.بعرضودراسةالمحتوىالعلمًالمطلوبداخلالمدونةالتعلٌمٌةأتحكم 5


التعلٌقات 6 فً وأشارك المدونة محتوٌات مع المحتوٌاتأتفاعل على
.والمشاركات



.أدخلالمدونةالتعلٌمٌةٌومٌالالستفادةمنالمحتوىالعلمً 7



 
 ميارات
 البحث

 عن المعمومات

.أبحثعنعنوانالمدونةالتعلٌمٌةفًمواقعالتصفحاإللكترونًبسهولة 8

المدونةأبحثمنخاللالمدونةعنالموضوعالمرادمشاهدتهداخلمحتوٌات 9
.التعلٌمٌة

.اخلالمدونةالتعلٌمٌةد(and،or،notأستخدمالبحثالمتقدم) 10

.ٌوتٌوبلمحتوىمنمحتوٌاتالمدونةالتعلٌمٌةعلىأبحث 11
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.بحثعنصورأوخرائطتفكٌرداخلالمدونةالتعلٌمٌةأ 12

.أستخدمأكثرمنمحركبحثللبحثعنرابطالمدونة 13

.(.…pdf،doc،pptأحددنوعالملففًالبحث) 14


 
 

 ميارات 
 استخدام

 البريد االلكتروني 
 

 .g-mailأستطٌعالدخولإلىبرنامجخاصبخدمةالبرٌداإللكترونً 15

 .g-mailأستطٌعتفحصوعرضالرسائلالواردةفًالبرٌداإللكترونً 16

.الواردأستطٌعحذفرسالةمنالبرٌد 17

 .أستطٌعإرسالرسالةمنالبرٌداإللكترونًإلًشخصآخر 18

معالرسالة..(.ملفات،فٌدٌو،أستطٌعإرفاقأينوعمنالملفات)صورة 19
.وإرسالهاإلىشخصآخر



.forwardأتمكنمنإعادةتوجٌهالرسالةإلىجهاتأخرى 20

الرسائلإرسالأختارالعنوانالمناسبعند 21

األكادٌمًوالرقموتخصصًباسمًبإمكانًإضافةتوقٌع 22

.المرسلإلٌهemailأضٌف 23

.لدىالقدرةعلىتغٌٌركلمةالمرور 24

 

 صدق المقياس: .3

 تـ التحقؽ مف صدؽ المقياس كما يمي:

 صدق المحكمين: . أ

حيث قاموا ، المحكميفجرى عرض المقياس في صورتو األولية عمى مجموعة مف السادة 
 وكذلؾ، ومدى انتماء الفقرات لممقياس، بإبداء آرائيـ ومالحظاتيـ حوؿ مناسبة فقرات المقياس

 وبقي، وتـ األخذ بمالحظات المحكميف بتعديؿ صياغة بعض الفقرات، وضوح صياغتيا المغوية
ميارات البحث ، نةميارات تصفح المدو  ( فقرة موزعة عمى ثالثة محاور )24المقياس مكونًا مف )

 . ( وميارات استخداـ البريد اإللكتروني، عف المعمومات

 صدق االتساق الداخمي: . ب

كما ىو ، جرى حساب معامؿ ارتباط درجة كؿ فقرة بالدرجة الكمية لممجاؿ الذي ينتمي إليو
 . (4.7موضح في جدوؿ )
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 (4.7جدول )
 الذي تنتمي إليومعامالت ارتباط درجة كل فقرة بالدرجة الكمية لممجال 

معامل  رقم الفقرة المجال
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

رقم  المجال
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 
 

ميارات 
 تصفح
 المدونة

1 0.464 0.01  
 

 ميارات 
 استخداـ 
 البريد

 االلكتروني

15 0.548 0.01 
2 0.462 0.01 16 0.701 0.01 
3 0.521 0.01 17 0.648 0.01 
4 0.547 0.01 18 0.713 0.01 
5 0.573 0.01 19 0.580 0.01 
6 0.748 0.01 20 0.673 0.01 
7 0.537 0.01 21 0.435 0.01 

 
 ميارات 
 البحث
 عف

 المعمومات

8 0.549 0.01 22 0.352 0.05 
9 0.453 0.01 23 0.617 0.01 
10 0.662 0.01 24 0.609 0.01 
11 0.602 0.01     
 . 0.312=  38( ودرجة حرية α=0.05قيمة )ر( عند مستوى داللة ) 0.01 0.555 12

 . 0.403=  38( ودرجة حرية α=0.01قيمة )ر( عند مستوى داللة )

 13 0.481 0.01 

14 0.478 0.01     
 

       ( أف معامالت االرتباط جميعيا كانت دالة عمى مستوى4.7يتضح مف الجدوؿ )
مما يدؿ عمى صدؽ االتساؽ  (0.05) فقد كانت دالة عمى مستوى22 ما عدا فقرة رقـ  ،(0.01)

 . الداخمي لفقرات المقياس

تـ حساب معامالت ارتباط درجة كؿ ، وإليجاد صدؽ التناسؽ الداخمي لمجاالت المقياس
 (4.8كما ىو موضح في جدوؿ )، مجاؿ بالدرجة الكمية لممقياس
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 (4.8جدول رقم )
 ارتباط درجة كل مجال بالدرجة الكمية لممقياس معامالت
 مستوى الداللة معامل االرتباط المجال

 0.01 0.676 ميارات تصفح المدونة
 0.01 0.751 ميارات البحث عف المعمومات

 0.01 0.752 ميارات استخداـ البريد االلكتروني
 

 . 0.403=  38( ودرجة حرية α=0.01قيمة )ر( عند مستوى داللة )
 

( أف معامالت ارتباط مجاالت المقياس بالدرجة الكمية لممقياس 4.8يتضح مف الجدوؿ )
 . ( مما يدؿ عمى صدؽ االتساؽ الداخمي لمجاالت المقياس0.01دالة عمى مستوى الداللة )

 ثبات المقياس:. 4

وقد تـ ، يقصد بثبات المقياس أف يعطي دالالت ثابتة إذا أعيد تطبيقو عمى نفس العينة
( يبيف معامالت ألفا كرونباخ 4.9والجدوؿ )، تعييف ثبات المقياس باستخداـ طريقة ألفا كرونباخ

 . وكذلؾ الثبات الكمي لالختبار، لمجاالت االختبار

 (4.9)جدول 
 قيم معامل ألفا كرونباخ ألبعاد مقياس ميارات التواصل اإللكتروني

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال
 0.65 7 تصفح المدونةميارات 

 0.58 7 ميارات البحث عن المعمومات
 0.78 10 ميارات استخدام البريد االلكتروني

 0.81 24 المجموع
 

وىي قيمة مناسبة  (0.81)( أف معامؿ الثبات الكمي لممقياس 4.9يتضح مف الجدوؿ )
 . لتطبيؽ المقياس لميدؼ الذي وضع مف أجمو
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 الدراسة:: خطوات إجراء بعاً اس

 . اإلطالع عمى عدد مف األدب التربوي والدراسات السابقة المتصمة بالدراسة. 1

اختيار الفصؿ السادس )تقنيات الصوت والعرض اآللي( والفصؿ السابع )تقنيات األنشطة( مف . 2
 . مساؽ تقنيات التدريس المقررة عمى طمبة كمية التربية بجامعة األقصى

 . السابقيف لتحديد ميارات تصميـ خرائط التفكيرتحميؿ الفصميف . 3

 . إعادة صياغة الفصميف عمى شكؿ خرائط تفكير. 4

 . Wordوبرنامج  Mindjetتصميـ خرائط التفكير الخاصة بالفصميف باستخداـ برنامج . 5

 . إعداد اختبار ميارات تصميـ خرائط التفكير وعرضو عمى المحكميف. 6

 . ت التواصؿ اإللكتروني وعرضو عمى المحكميفقياس مياراإعداد أداة . 7

 . اختيار أفراد عينة الدراسة. 8

خاص لمباحثة ليتـ مف خاللو التواصؿ  WordPressإنشاء حساب جديد عمى موقع مدونات . 9
 . مع الطمبة لتعميميـ ميارات تصميـ خرائط التفكير والتواصؿ

)وىـ األفراد الذيف أبدوا  يًا عمى أفراد العينةتطبيؽ أدوات الدراسة )االختبار والمقياس( قبم. 10
وذلؾ يوـ الثالثاء الموافؽ  رغبتيـ باالشتراؾ بالمدونة ولدييـ القدرة والميارة عمى استخداـ االنترنت(

 . ـ خالؿ موعد محاضرة تقنيات التدريس 2014/4/15

الدراسة وتـ إعطائيـ الرابط شرحت الباحثة لمطالبات ىدؼ ، بعد االنتياء مف التطبيؽ القبمي. 11
باإلضافة إلى وضع أنشطة ، الخاص بمدونة الدراسة وكيفية الدخوؿ عمى المدونة وكيفية استخداميا

رساليا عبر البريد اإللكتروني المدوف في نياية كؿ  في نياية كؿ محاضرة وطمب منيـ حميا وا 
 . نشاط

تفاعموا مع المدونة مف خالؿ  وجميعيف ،قامت الباحثة بمتابعة الطالبات مف خالؿ المدونة. 12
باإلضافة إلى إرساؿ (، 6 إرساؿ تعميقاتيـ الدائمة عمى كؿ رابط انتيوا مف فتحو وقراءتو)ممحؽ رقـ

وتـ إعطاء تغذية راجعة لمطالبات (، 7 األنشطة عمى البريد اإللكتروني الخاص بالباحثة )ممحؽ رقـ
 . مف خالؿ إعادة إرساؿ الرسالة المرسمة
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استمر التفاعؿ بالمدونة وتتابع الطالبات والرد عمى أسئمتيـ واستفساراتيـ لمدة شير تقريبًا مف . 13
 . 2014/5/14وحتى تاريخ ، ـ 2014/4/15تاريخ 

 . عمى أفراد العينةتطبيؽ بعدي تطبيؽ أدوات الدراسة . 14

 . تصحيح االختبار والمقياس ورصد الدرجات. 15

 . SPSSتحميؿ النتائج الخاصة باالختبار والمقياس باستخداـ برنامج . 16

 . عرض النتائج ومناقشتيا وتفسيرىا. 17

 . تقديـ المقترحات والتوصيات في ضوء النتائج التي تـ التوصؿ إلييا. 18

 : المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:ثامناً 

 المعالجات اإلحصائية التالية:استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة  

 . لمتحقؽ مف ثبات أداة التحميؿ ىولستي استخداـ معادلة. 1

 . لمتحقؽ مف ثبات االختبار 21كودر رتشاردسوناستخداـ طريقة . 2

 . لمتحقؽ مف ثبات المقياس ألفا كرونباخاستخداـ طريقة . 3

 . لمقياسلحساب االتساؽ الداخمي لالختبار وا بيرسوناستخداـ معامؿ . 4

لعينتيف غير مستقمتيف اليجاد الفرؽ بيف التطبيؽ القبمي والبعدي عمى  (ت)اختباراستخداـ . 5
 . التواصؿميارات  قياسأداة اختبار ميارات تصميـ خرائط التفكير و 

في تنمية ميارات تصميـ خرائط  2.0استخداـ معامؿ الكسب لبالؾ إليجاد فعالية أدوات ويب . 6
 . ميارات التواصؿ اإللكترونيالتفكير و 

مى اختبار استخداـ معامؿ بيرسوف إليجاد درجة االرتباط بيف متوسط أداة أفراد عينة الدراسة ع. 7
  . قياس ميارات التواصؿتصميـ خرائط التفكير وأداة 

 

 



111 
 

 

 الفصل  
 خامسال

 
 

  نتائج السؤال األول 
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  ومناقشتيا الفرضية الثالثةنتائج 
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 نتائج الفرضية الخامسة ومناقشتيا 

 توصيات الدراسة 

 مقترحات الدراسة 
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 الفصل الخامس

 نتائج الدراسة ومناقشتيا

في تنمية ميارات تصميـ  2.0تيدؼ الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى فاعمية أدوات ويب 
ولتحقيؽ ىذه ، خرائط التفكير والتواصؿ لدى الطمبة المعمميف بكمية التربية بجامعة األقصى بغزة

 ميارات قياستصميـ خرائط التفكير وأداة  األىداؼ تـ تطبيؽ أداتا الدراسة )اختبار ميارات
( SPSSاصؿ االلكتروني( لجمع المعمومات وتحميؿ النتائج باستخداـ البرنامج اإلحصائي )التو 

كما سيتـ تفسير النتائج ومناقشتيا والخروج ، وذلؾ لإلجابة عف أسئمة الدراسة وفحص فرضياتيا
 . بالتوصيات بناء عمى نتائج الدراسة

 نتائج السؤال األول:

تصميم خرائط التفكير الواجب تنميتيا لدى الطمبة "ما ميارات نص السؤاؿ األوؿ عمى:  
 المعممين بكمية التربية بجامعة األقصى؟ "

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بتحميؿ الوحدة السادسة والسابعة مف مساؽ تقنيات 
ا كم، وقد تبيف نتيجة التحميؿ أف ىاتاف الوحدتاف يشمالف عمى الميارات األربعة التالية، التدريس

 وردت في الفصؿ الرابع:

 . ميارة التعريؼ والتحديد. 1

 . ميارة الصفات والخصائص. 2

 . ميارة التصنيؼ والتنظيـ. 3

 . ميارة التتابع والتسمسؿ. 4

 

 

 



113 
 

 نتائج السؤال الثاني:

ما ميارات التواصل الواجب تنميتيا لدى الطمبة المعممين بكمية نص السؤاؿ الثاني عمى:" 
  " األقصى؟التربية بجامعة 

المستخدمة  2.0لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بتفحص مكونات أدوات ويب  
 ( اتضح أنيا تشتمؿ عمى الميارات الرئيسية التالية:gmailالبريد اإللكتروني ، اليوتيوب، )المدونة

 . ويتدرج تحتيا سبع ميارات فرعية، ميارات تصفح المدونة .1
 . ويندرج تحتيا سبع ميارات فرعية، ميارات البحث عف المعمومات .2
 . ويندرج تحتيا عشرة ميارات فرعية، ميارات استخداـ البريد اإللكتروني .3

 . ( يوضح ميارات التواصؿ اإللكتروني الرئيسية والفرعية5.1والجدوؿ )

 (5.1جدول )
 ميارات التواصل اإللكتروني الرئيسية والفرعية

 الميارات الفرعية الميارات الرئيسية #
1  

 
 ميارات

 تصفح المدونة

إلى الرابطعلىصفحةالوصول منخاللوضع التعلٌمٌة المدونة
.التصفحاإللكترونً

2  على إالقدرة خاللإنشاء من التعلٌمٌة المدونة داخل جدٌد شتراك
.أٌقونة"تسجٌلعضوجدٌد"

التعلٌمٌة 3 للمدونة الدخول خالل وكلمةدخالإمن المستخدم اسم
.المرور

.بسهولةتصفحمواضٌعومحتوٌاتالمدونةالتعلٌمٌةبكلسهولة 4

ولا 5 بعرض المدونةتحكم داخل المطلوب العلمً المحتوى دراسة
.التعلٌمٌة

وال 6 المدونة محتوٌات مع التعلٌقاتةشاركالمتفاعل علىفً
.المحتوٌاتوالمشاركات

.ٌومٌالالستفادةمنالمحتوىالعلمًمدونةالتعلٌمٌةللخولدال 7

8  
مهارات
البحثعن
 المعلومات

اإللكترونًال التصفح مواقع فً التعلٌمٌة المدونة عنوان عن بحث
.بسهولة

داخللا 9 مشاهدته المراد الموضوع عن المدونة خالل من بحث
.محتوٌاتالمدونةالتعلٌمٌة

.اخلالمدونةالتعلٌمٌةد(and،or،notمالبحثالمتقدم)استخدا 10
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11  
 

.ٌوتٌوبلمحتوىمنمحتوٌاتالمدونةالتعلٌمٌةعلىبحثال

.تفكٌرداخلالمدونةالتعلٌمٌةبحثعنصورأوخرائطال 12

.مأكثرمنمحركبحثللبحثعنرابطالمدونةاستخدا 13

.(…pdf, doc, pptدنوعالملففًالبحث)ٌحدت 14

15  
 
 

مهارات
استخدام

 البرٌداإللكترونً

 .g-mailالدخولإلىبرنامجخاصبخدمةالبرٌداإللكترونً

 .g-mailتفحصوعرضالرسائلالواردةفًالبرٌداإللكترونً 16

.حذفرسالةمنالبرٌدالوارد 17

 .شخصآخرإلىإرسالرسالةمنالبرٌداإللكترونً 18

معالرسالة..(.ملفات،فٌدٌو،أينوعمنالملفات)صورةإرفاق 19
.وإرسالهاإلىشخصآخر

.forwardإعادةتوجٌهالرسالةإلىجهاتأخرى 20

رسالالرسائلإالعنوانالمناسبعندٌارختا 21

األكادٌمًوالرقموتخصصًباسمًإضافةتوقٌع 22

.المرسلإلٌهemailضافةإ 23

.تغٌٌركلمةالمرور 24

 

 :فحص فرضيات الدراسة

 :ومناقشتيا نتائج الفرضية األولى

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة " :تنص الفرضية األولى عمى

≤0.05) α  ) بين متوسط درجات أفراد العينة عمى االختبار القبمي والبعدي لميارات تصميم
 . " البعدير لصالح التطبيق خرائط التفكي

ميارات تصميـ خرائط التفكير عمى الطالبات )عينة  اختبار حيث قامت الباحثة بتطبيؽ 
الطالبات ثـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحراؼ المعياري لدرجات ، الدراسة( قبؿ وبعد التجربة

أدوات وذلؾ قبؿ وبعد تطبيؽ ، ت( لعينيف مترابطتيف))مجموعة عينة الدراسة( ثـ استخداـ اختبار 
 (5.2في جدوؿ )وقد جاءت النتائج كما ىي موضحة  2.0ويب 
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 (5.2)جدول 
 نتائج اختبار )ت( إليجاد الفروق بين متوسطي االختبار القبمي والبعدي

 لميارات تصميم خرائط التفكير  
 
 الميارة

  االختبار القبمي االختبار البعدي
 ت

 
 االنحراف المتوسط الداللة

 المعياري
االنحراف  المتوسط

 المعياري
 0.01 19.05 1.2 2.4 0.64 6.55 التعريؼ/التحديد

 0.01 12.2 3.1 4.6 1.40 11.25 الصفات/الخصائص
 0.01 13.00 0.4 0.9 0.35 2.91 التصنيؼ/التنظيـ
 0.01 18.18 1.3 2.5 0.56 6.7 التتابع/التسمسؿ
 0.01 16.15 6.3 10.4 1.90 27.42 المجموع

 2.00=  39ودرجة حرية  0.05قيمة )ت( عند مستوى داللة 
 2.7=  39ودرجة حرية  0.01قيمة )ت( عند مستوى داللة 

 

 ()ت ف قيمة )ت( المحسوبة أكبر مف قيمة( أ5.2) جدوؿيتضح مف خالؿ النتائج الواردة ب
والمجموع الكمي  ( في كؿ ميارة مف ميارات التصميـ األربعة0.01مستوى داللة ) عندالجدولية 

فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  التي تنص عمى وجود الفرضية األولى نقبلوبذلؾ ، ليا
( بيف متوسط درجات أفراد العينة عمى االختبار القبمي والبعدي لميارات α(0.05 ≥ الداللة

 إلى تعدد متغيرات أدوات الويب  وتعزو الباحثة ذلك .لصالح التطبيؽ البعدي تصميـ خرائط التفكير

 عمى اكتساب المعرفة ديد مف المثيرات التي تشجع الطالباتالعوتوفر  وسيولة الوصوؿ إلييا2.0
بطرؽ مختمفة وارتباط المعمومة النظرية بمواقؼ تعميمية عممية مثؿ )اليوتيوب والصور والخرائط( 

مما ، رجوع إلى المعمومة في أي وقتأيضا سيولة الو ، مما يساعد عمى تثبيت المعمومة وحفظيا
 . تصميـ خرائط التفكير ميارات في اختبار رفع مستوى الطالبات أدي إلى

 :ومناقشتيا ثانيةنتائج الفرضية ال

      توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : " تنص الفرضية الثانية عمى
α ≤ 0.05)  ) مقياس ميارات التطبيق القبمي والبعدي  لبين متوسط أداء أفراد العينة عمى

 " لصالح التطبيق البعدي التواصل
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ابطتيف إليجاد الفروؽ بيف ولمتحقؽ مف تمؾ الفرضية تـ استخداـ اختبار ) ت ( لعينتيف متر 
المقياس القبمي والبعدي عمى مجاالت المقياس والمجموع الكمي ليا، كما ىو موضح  متوسطي
 (.5.3بجدوؿ )

 (5.3جدول )
 نتائج اختبار )ت( لعينتين مترابطتين إليجاد الفروق بين متوسطي المقياس القبمي والبعدي

 
 الميارة

  المقياس البعدي المقياس القبمي
 ت

 
المتوسط  الداللة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.01 10.09 2.3 17.3 1.3 13.63 تصفح المدونة
 0.01 6.69 2.5 15.58 1.9 12.3 البحث عف المعمومات

 0.01 9.15 3.7 24.6 2.35 17.5 استخداـ البريد اإللكتروني
 0.01 11.85 6.2 57.5 3.84 43.45 المجموع

 2.7=  39ودرجة حرية  0.01قيمة )ت( عند مستوى داللة 

الجدولية عند ( أف قيمة )ت( المحسوبة أكبر مف قيمة )ت( 5.3يتضح مف الجدوؿ )
( مما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي أداء أفراد 0.01مستوى داللة )

نقبل مي لو، وبذلؾ العينة عمى المقياس القبمي والمقياس البعدي في جميع مجاالتو والمجموع الك
            الداللةوجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى والتى تنص عمى  نيةالفرضية الثا
α ≤ 0.05)مقياس ميارات (  بيف متوسط أداء أفراد العينة عمى التطبيؽ القبمي والبعدي  ل

 2.0 دوات ويب أل الطالبات أف استخداـ وتعزو الباحثة ذلك إلى. لصالح التطبيؽ البعدي التواصؿ
البحث عف المعمومة مف خالؿ تصفح المدونة واإلطالع عمى معموماتيا وصورىا باإلضافة إلى 

تحسيف ميارات التواصؿ اإللكتروني لدييف وذلؾ  واستخداميف البريد اإللكتروني أدى إلى
والسابعة لممارستيف ليا بطريقة عممية أثناء اندماجيف في عممية تعمـ محتوى الوحدتيف السادسة 

( وعبد 2014كور)مف مساؽ تقنيات التدريس، وتتفؽ ىذه الفرضية مع دراسة كؿ مف المشاقبو والع
 .(2012الجميؿ)
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 ومناقشتيا: ثالثةنتائج الفرضية ال

في تنمية ميارات تصميم  فاعمية2.0 تحقق أدوات ويب " : تنص الفرضية الثالثة عمى
 " لدى الطمبة المعممين الكسب لبالك وفق معدل( 1.2خرائط التفكير معدل )

 

 التالية:ولحساب معدؿ الكسب لبالؾ تـ استخداـ المعادلة 

ص س
د

 
ص س
د  س

 

 (279: 2011)حسف،                                                        
 : ص= متوسط االختبار البعدي.حيث

 س= متوسط االختبار القبمي.        
 د = النياية العظمي لالختبار.        

 
 (5.4جدول )
 لميارات تصميم خرائط التفكير والمجموع الكميالمتوسط القبمي والبعدي ومعامالت الكسب لبالك 

 معدل الكسب المتوسط القبمي المتوسط البعدي العالمة العظمى الميارة
 1.5 2.4 6.55 7 التعريؼ/التحديد

 1.30 4.6 11.25 13 الصفات/الخصائص
 1.6 0.9 2.91 3 التصنيؼ/التنظيـ
 1.53 2.5 6.7 7 التتابع/التسمسؿ
 1.44 10.4 27.42 30 المجموع

 

( أف معدالت الكسب لبالؾ عمى ميارات تصميـ خرائط التفكير 5.4مف جدوؿ ) يتضح
( معامؿ الكسب 1.2( وىي أكبر مف ) 1.6 -1.3األربعة والمجموع الكمي ليا تتراوح ما بيف ) 

فاعمية في تنمية 2.0 تحقؽ أدوات ويب والتي تنص عمى  نقبل الفرضية الثالثةوبذلؾ  ،لبالؾ
 وتعزو الباحثة ذلك إلى. ( وفؽ معدؿ الكسب لبالؾ1.2ميارات تصميـ خرائط التفكير معدؿ )

في التعميـ لتوفر وسائط متعددة ومثيرات بصرية وسمعية كالصوت  2.0فاعمية أدوات ويب 
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والحركة والرسوـ والصور، األمر الذي أسيـ بدور فعاؿ في إثراء الموقؼ التعميمي والذي يترتب 
 .انتباه الطالبات وزيادة دافعيتيـ نحو التعمـعمى جذب 

 :ومناقشتيا رابعةلفرضية الاالختبار انتائج ا

في تنمية ميارات التواصل فاعمية  2.0تحقق أدوات ويب : " تنص الفرضية الرابعة عمى 
 " لدى الطمبة المعممين الكسب لبالكوفق معدل  )1.2معدل )

( يبيف المتوسط 5.5الجدوؿ )،و  الكسب لبالؾولمتحقؽ مف تمؾ الفرضية تـ حساب معامؿ 
 القبمي والبعدي ومعدالت الكسب لبالؾ لمجاالت المقياس والمجموع الكمي.

 (5.5جدول )
 المتوسط القبمي والبعدي ومعدالت الكسب لبالك لمجاالت المقياس والمجموع الكمي

 معدل الكسب المتوسط القبمي المتوسط البعدي العالمة العظمى المجال
 0.67 13.63 17.3 21 تصفح المدونة

 0.53 12.3 15.58 21 البحث عف المعمومات
 0.81 17.5 24.6 30 استخداـ البريد اإللكتروني

 0.687 43.45 57.5 72 المجموع
( أف معدؿ الكسب لمجاالت المقياس والمجموع الكمي تراوحت 5.5يتضح مف الجدوؿ )

( مما يدؿ عمى أف الفروؽ بيف 1.2( وجميعيا أقؿ مف معدؿ الكسب لبالؾ )0.81-0.53بيف ) 
رفض نمتوسطي المقياس القبمي والبعدي لعينة الدراسة لـ تصؿ إلى مستوى الكسب لبالؾ، وبذلؾ 

فاعمية في تنمية ميارات التواصؿ معدؿ  2.0وات ويب تحقؽ أدالتي تنص عمى  ةالفرضية الرابع
أف الطالبات لدييـ خميفة وميارة عمى  وتعزو الباحثة ذلك إلى. وفؽ معدؿ الكسب لبالؾ )1.2)

حيث بشكؿ خاص ،   2.0استخداـ االنترنت ومواقع التصفح بشكؿ عاـ والستخداـ أدوات ويب 
ياًبا بيف كؿ مف التفاعؿ التواصؿ و  عمى 2.0تركز أدوات ويب  والمشاركة الفعالة المتدفقة ذىاًبا وا 

، وبذلؾ كاف الفرؽ بيف المقياس القبمي الطالب والمعمـ، وبيف بعض الطالب وبعضيـ اآلخر
 والبعدي لـ يرتقي إلى مستوى الكسب لبالؾ.
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 :ومناقشتيا نتائج الفرضية الخامسة

      موجبة عند مستوى داللةتوجد عالقة ارتباطيو : " تنص الفرضية الخامسة عمى
(α ≤ 0.05)   متوسط درجات ميارات ات ميارات تصميم خرائط التفكير و بين متوسط درج

 " التواصل لدى الطمبة المعممين

ولمتحقؽ مف ىذه الفرضية تـ إيجاد العالقة بيف متوسط درجات ميارات تصميـ خرائط 
تـ حساب معامؿ بيرسوف، وقد وجد أف التفكير ومتوسط درجات ميارات التواصؿ اإللكتروني، 

 (.5.6قيمتو، كما ىو موضح في الجدوؿ )

 (5.6جدول )
 نتائج معامالت ارتباط بيرسون بين

 متوسط درجات ميارات خرائط التفكير ومتوسط درجات ميارات التواصل اإللكتروني 
ميارات تصميم 
 خرائط التفكير

  ميارات التواصل اإللكتروني
 استخدام البريد اإللكتروني البحث عن المعمومات المدونةتصفح  المجموع

 0.737 0.406 0.510 0.420 التعريؼ/التحديد
 0.814 0.553 0.601 0.601 الصفات/الخصائص
 0.466 0.460 0.571 0.570 التصنيؼ/التنظيـ
 0.591 0.565 0.643 0.720 التتابع/التسمسؿ

 0.70 0.532 0.751 0.676 المجموع
 0.312=  38( ودرجة حرية 0.05)ر(عند مستوى داللة )قيمة 

 0.403=  38( ودرجة حرية 0.01قيمة )ر(عند مستوى داللة )
( أف معامالت االرتباط بيف مجاالت اختبار ميارات تصميـ 5.6يتضح مف الجدوؿ )

( 0.814 -0.406خرائط التفكير ومجاالت مقياس ميارات التواصؿ اإللكتروني تتراوح بيف ) 
( مما يدؿ عمى وجود ارتباط موجب بيف متوسطات 0.01وجميعيا دالة عمى مستوى الداللة )

نقبل الفرضية اختبار ميارات تصميـ خرائط التفكير ومقياس ميارات التواصؿ اإللكتروني، وبذلؾ 
بيف    (α ≤ 0.05)عالقة ارتباطيو موجبة عند مستوى داللة  وجودالتي تنص عمى  الخامسة

متوسط درجات ميارات تصميـ خرائط التفكير ومتوسط درجات ميارات التواصؿ لدى الطمبة 
يؤدي إلى رفع مستوى الطالبات  2.0أف استخداـ أدوات ويب  ىوتعزو الباحثة ذلك إل،  المعمميف

أف تقنيات ويب  في ميارات تصميـ خرائط التفكير كما اتضح ذلؾ مف نتائج الفرضية األولى، كما
تتميز بالتفاعمية والمرونة التي مف شأنيا أف تساعد المتعمـ عمى التواصؿ، وتجعؿ الطالب  2.0
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وبذلؾ كاف معامؿ االرتباط موجبًا  شارؾ ال مجرد مستقبؿ ومتمقي سمبيممقي ومرسؿ ومتفاعؿ وم
 بيف نتائج اختبار ميارات تصميـ خرائط التفكير ومقياس التواصؿ عمى التطبيؽ البعدي.

 
 :توصيات الدراسة

 مف خالؿ النتائج التي تـ التوصؿ إلييا، يمكف استخالص بعض التوصيات التالية: 
  التعميـ في تحسيف نواتج التعمـ وزيادة فاعميتو في  2.0توظيؼ أدوات ويب ضرورة

 الجامعي.

 تصميـ خرائط عمى توظيؼ ميارات التخصصات بجميع الطمبة المعمميف  تدريب ضرورة 
 .2.0التفكير مف خالؿ أدوات ويب 

  عقد دورات تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس بجامعة األقصى في تصميـ ميارات خرائط
 التفكير وفؽ ما تـ التوصؿ إليو في الدراسة.

 تنمية ميارات التواصؿ بشتى الطرؽ واألساليب. تشجيع الطمبة والمحاضريف عمى 
 

 :مقترحات الدراسة
  في  2.0إجراء المزيد مف الدراسات التجريبية لمتأكد مف فاعمية استخداـ أدوات ويب

 .موضوعات مختمفة
 وميارات التواصؿ عمى العممية   2.0إجراء دراسة إليجاد العالقة بيف أدوات ويب

 التعميمية.
  عمى مقررات وموضوعات دراسية أخرى إجراء دراسات أخرى مماثمة لمدراسة الحالية

 ستويات جامعية ومدرسية.وعمى م
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دراسات عربية في التربية مية التربية واتجاىاتيـ نحوه. كمفاىيـ المغة العربية لدى طالب  تنمية
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عين شمس  -مجمة كمية التربية لدى معممي المرحمة اإلعدادية.  2.0استخداـ تطبيقات الويب 
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 (1)ممحق

 أسماء السادة المحكمين ألدوات الدراسة

 

الدرجة  االسم #
 العممية

 مكان العمل التخصص 

 إسماعيؿ عمر حسونة 1
 

 جامعة األقصى تكنولوجيا التعميـ والمعمومات أستاذ مساعد

 أشرؼ أكـر الحناوي 2
 

 جامعة األقصى تكنولوجيا التعميـ أستاذ مساعد

 رانيا عبد اهلل عبد المنعـ 3
 

 جامعة األقصى تكنولوجيا التعميـ والمعمومات أستاذ مشارؾ

 أحمد حربسميماف  4
 

 جامعة األقصى تكنولوجيا التعميـ والمعمومات أستاذ مساعد

 عبداهلل محمد عبد المنعـ 5
 

 جامعة القدس المفتوحة مناىج وطرؽ تدريس عمـو أستاذ مشارؾ

 مجدي سعيد عقؿ 6
 

 الجامعة اإلسالمية تكنولوجيا المعمومات أستاذ مساعد

 محمود محمد الرنتيسي 7
 

 الجامعة اإلسالمية تكنولوجيا المعمومات أستاذ مساعد
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 (2) ممحق

 تحميل محتوي الفصل )السادس والسابع( من مساق تقنيات التدريس

 الخريطة المستخدمة الميارة الموضوع #
 (تقنيات الصوت والعرض اآللي)الفصل السادس 

تقنيات الصوت والعرض  1
 اآللي

 الخريطة الفقاعية .تقنيات الصوت والعرض اآلليوصؼ ألنواع 

 
 
2 

 
 

 الراديو والكاسيت التعميمي

 الخريطة الدائرية .تعريؼ التسجيالت الصوتية
 الخريطة الفقاعية .خصائص التسجيالت الصوتية

 الخريطة الفقاعية . صفات ومعايير اختيار المواد السمعية
 الخريطة الشجرية . الصوتياتتصنيؼ إجراءات التدريس باستخداـ 

 الخريطة الفقاعية .وصؼ مجاالت استخداـ التسجيالت الصوتية
 الخريطة الدائرة .تعريؼ العرض المعتـ العرض المعتـ 3

 الخريطة التدفقية .إرشادات عند استخداـ جياز العرض المعتـ
 
 
4 
 

 
 

 عرض الشفافيات

 الدائريةالخريطة  .تعريؼ الشفافيات التعميمية
 الخريطة الفقاعية .خصائص الشفافية
 الخريطة الفقاعية .أنواع الشفافيات

 الخريطة التدفقية .أسباب وجود إطار لمشفافية
 الخريطة الفقاعية .مميزات استخداـ الشفافيات

 الخريطة الفقاعية .إجراءات استخداـ الشفافية التعميمية
 
 
5 
 

 
 

 عرض الشرائح

 الخريطة الدائرية .جياز عرض الشرائحتعريؼ 
 الخريطة الفقاعية .أنواع أجيزة عرض الشرائح

 الخريطة الفقاعية .مميزات جياز عرض الشرائح 
 الخريطة التدفقية .إجراءات استخداـ جياز عرض الشرائح

 
6 

 
 عرض األفالـ الثابتة

 الخريطة الدائرية .تعريؼ جياز عرض األفالـ الثابتة
 الخريطة الفقاعية .مميزات األفالـ الثابتة

إجراءات لمحفاظ عمى سالمة جياز عرض األفالـ 
 .الثابتة

 الخريطة التدفقية

عرض األفالـ السينمائية  7
 المتحركة
 
 

 الخريطة الدائرية .تعريؼ جياز عرض األفالـ السينمائية المتحركة
 الفقاعيةالخريطة  .مزايا أفالـ الصور المتحركة
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8 

 
 عرض التمفاز التعميمي

 الخريطة الدائرية .تعريؼ عرض التمفاز التعميمي
 الخريطة التدفقية .أنظمة جياز عرض التمفاز التعميمي

 الخريطة الفقاعية .معايير اختيار المواد السمعية البصرية
 
9 
 
 

 
عرض الوسائط المتعددة 

LCD 

 الخريطة الشجرية .تصنيؼ لمسميات جياز عرض الوسائط
 الخريطة الفقاعية .LCDمميزات جياز 
 الخريطة الفقاعية .LCDمتطمبات جياز 

عرض المرئيات متعدد  10
 الوظائؼ

 الخريطة الدائرية .تعريؼ جياز عرض المرئيات
 الخريطة الفقاعية .مميزات جياز العرض البصري

 
 
11 

 
 

 السبورة التفاعمية الذكية

 الخريطة الدائرية .تعريؼ السبورة
 الخريطة الشجرية .متطمبات السبورة الذكية
 الخريطة الشجرية .مكونات السبورة الذكية

 الخريطة الفقاعية .مميزات استخداـ الموحة التفاعمية
 (تقنيات األنشطة)الفصل السابع 

 الخريطة الفقاعية  .تصنيؼ تقنيات األنشطة تقنيات األنشطة 12
 
 
 
13 

 
 

 
 تقنيات العروض

 الخريطة الدائرة .تعريؼ تقنيات العروض
 الخريطة الفقاعية .تصنيؼ تقنيات العروض
 الخريطة الدائرية .تعريؼ العرض التوضيحي

 الخريطة الفقاعية .مميزات العروض التوضيحية
 الخريطة الدائرية .تعريؼ التمثيؿ التربوي

 الخريطة الفقاعية .مميزات وخصائص التمثيؿ التربوي
 الخريطة الشجرية .أنواع التمثيالت التربوية
 الخريطة الدائرة .تعريؼ األلعاب التعميمية

 الخريطة التدفقية .خصائص األلعاب التعميمية
 الخريطة الفقاعية .مميزات األلعاب التعميمية

 
14 

 
 تقنيات الرحالت التعميمية

 الخريطة الدائرة .التعميميةتعريؼ تقنيات الرحالت 
 الخريطة الشجرية .أقساـ الرحالت التعميمية

 الخريطة التدفقية .خطوات تحقؽ نجاح الرحالت التعميمية
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 رقــم ـقحـلم
 

(3) 
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 (3)ممحق 

 الصورة النيائية الختبار ميارات تصميم خرائط التفكير

 تعميمات االختبار
 عزيزتي الطالبة:

ييدؼ ىذا االختبار إلى قياس ميارات تصميـ خرائط التفكير لدي الطمبة المعمميف بكمية 
، في الوحدتيف السادسة والسابعة )تقنيات الصوت والعرض اآللي، التربية بجامعة األقصى بغزة

 . وتقنيات األنشطة( الواردة في مساؽ تقنيات التدريس

ناية عممًا بأف نتائج ىذا االختبار ستستخدـ فقط أرجو اإلجابة عف أسئمة االختبار بكؿ دقة وع
 . ألغراض البحث ولف يطمع عمى ىذه النتائج أحد سوى الباحثة

 أرجو قراءة التعميمات التالية قبل البدء بعممية اإلجابة:
 

سؤااًل موزعة عمى نوعيف أحدىما االختيار مف متعدد واألخر  30يتكوف ىذا االختبار مف . 1
 . مقالي

 . عمى ورقة اإلجابة المرفقة 22إلى رقـ  1األسئمة مف رقـ . 2

 . عمى نفس ورقة االمتحاف30إلى رقـ  23األسئمة مف رقـ . 3

 . دقيقة 45زمف االختبار . 4

( في Xإقرائي كؿ األسئمة واإلجابات بشكؿ جيد ثـ حددي اإلجابة الصحيحة بوضع عالمة ). 5
 . الداؿ في مفتاح اإلجابات زالرممربع 

 وفيما يمي مثااًل محمواًل لتوضيح طريقة اإلجابة عمى األسئمة االختيارية:

 خريطة التفكير المناسبة لتوضيح " خصائص الشفافية:. 1

 . الخريطة الفقاعية. ب . الخريطة الدائرية. أ
 . الخريطة الشجرية. د . الخريطة التدفقية. ج
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 د ج ب أ رقم السؤال
  X   
 

عمى  (ب)تحت الرمز  (Xلذا نضع إشارة )(، ب)فاإلجابة الصحيحة كما تالحظي ىي ذات الرمز 
 . ورقة اإلجابة المرفقة كما ىو مبيف أعاله

 

 

 الباحثة 

 فاطمة نعمان عابد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 
 

 عزيزتي الطالبة بين يديك مفتاح اإلجابة

 في مربع اإلجابة المناسبة (Xيرجى وضع إشارة )

 د ج ب أ س د ج ب أ س
1     13     
2     14     
3     15     
4     16     
5     17     
6     18     
7     19     
8     20     
9     21     
10     22     
11          
12          
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 اختبار مهارات تصمٌم خرائط التفكٌر



 األول: اختاري اإلجابة الصحٌحة: القسم
خرٌطة التفكٌر األنسب ألنواع تقنٌات الصوت والعرض اآللً:.1

.الخرٌطةالفقاعٌة.ب.الخرٌطةالدائرٌة.أ

.الخرٌطةالشجرٌة.د.الخرٌطةالتدفقٌة.ج





 ":خرٌطة التفكٌر المناسبة لتمثٌل مفهوم " التسجٌالت الصوتٌة .2







.أ








.ب










.ج








.د
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 حددي الخرٌطة األنسب لخصائص التسجٌالت الصوتٌة:، من الخرائط الفقاعٌة التالٌة.3


.أ




.ب






.ج







.د







 :(هًومعاٌٌر اختٌار المواد السمعٌة خرٌطة التفكٌر لبٌان )صفات.4
 



.الشجرٌة.ب.الدائرة.أ





.ج


.الفقاعٌة


.د


.التتابعٌة
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 :توضٌح تتابع " إرشادات استخدام جهاز العرض المعتم "خرٌطة التفكٌر التً .5
 



 .الفقاعٌةب..الدائرٌةأ.





 .التدفقٌةد..الشجرٌةج.

 



 :التالٌة توضح"أنواع الشفافٌات"خرائط التفكٌر .6

 
 
 
 
.أ








.ب










.ج













.د
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 :هً " جهاز عرض الشرائح "لتً تبٌن تعرٌف خرٌطة التفكٌر الدائرٌة ا.7





.أ



 
 
 
 
.ب










.ج

















.د






 : خرٌطة التفكٌر المناسبة لها، عرض الشرائح بجمٌع أنواعهاأجهزة .8
 



 .الخرٌطةالشجرٌةب..الدائرٌةالخرٌطةأ.





.الخرٌطةالتدفقٌةد..الخرٌطةالفقاعٌةج.
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 :المناسبة لخطوات إجراء استخدام جهاز عرض الشرائح خرٌطة التفكٌر التدفقٌة.9
 









.أ







.ب













.ج






















.د





 إجراءات للحفاظ على سالمة جهاز عرض األفالم الثابتة ":لتوضٌح "  خرائط التفكٌر المناسبة . 01
 



 .الخرٌطةالفقاعٌةب..الخرٌطةالدائرٌةأ.




 .الخرٌطةالتدفقٌةد..الخرٌطةالشجرٌةج.
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 " ممٌزات أفالم الصور المتحركة" هً:التً تبٌن خرٌطة التفكٌر .11







.أ









.ب












.ج










.د







 " هً: التلفاز التعلٌمً الخرٌطة المناسبة لتعرٌف " .12
 



 .الخرٌطةالشجرٌةب..الخرٌطةالدائرٌةأ.





 .الخرٌطةالتدفقٌةد..الخرٌطةالفقاعٌةج.
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 :LCDخرٌطة التفكٌر الفقاعٌة األنسب لممٌزات جهاز 13










.أ











.ب











.ج



















.د





 :"هً عرض المرئٌات متعدد الوظائفالمناسبة لتوضٌح مفهوم "  خرٌطة التفكٌر.14
 



 .الخرٌطةالشجرٌةب..الخرٌطةالتدفقٌةأ.





.الخرٌطةالفقاعٌةد..الخرٌطةالدائرٌةج.
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 األنشطة " هً:واحدة من الخرائط الفقاعٌة التالٌة خاصة بتصنٌف " تقنٌات .15
 









.أ









.ب












.ج









.د





 خرٌطة التفكٌر المناسبة لتوضٌح " تصنٌف تقنٌات العروض " هً:.16

 



 .الخرٌطةالشجرٌةب..الخرٌطةالدائرٌةأ.





.الخرٌطةالتدفقٌةد..الخرٌطةالفقاعٌةج.
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 التفكٌر التالٌة هً تعرٌف " العرض التوضٌحً ":واحدة من خرائط .17

 
 
 
 
.أ

 






.ب










.ج








 






.د





 :" ممٌزات وخصائص التمثٌل التربوي خرٌطة التفكٌر األنسب لتمثٌل ".18







.أ













.ب
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.ج























.د





 ممكن تصمٌمها بخرٌطة التفكٌر:، التربوٌة" بأفرعها لكل نوع" أنواع التمثٌالت .19

 



.الفقاعٌةب..الدائرٌةأ.

.التدفقٌةد..الشجرٌةج.

 :أٌهم األنسب " لخصائص األلعاب التعلٌمٌة"، التدفقٌة التالٌةمن خرائط التفكٌر .22






.أ

 









.ب
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.ج










 









.د





 :تمثل " ممٌزات األلعاب التعلٌمٌة " خرٌطة تفكٌر.21







.أ

 








.ب
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.ج

 
 
 
 






.د





 تسلسل خطوات تحقق نجاح الرحالت التعلٌمٌة ٌمكن تصمٌمها بخرٌطة التفكٌر:.22

 .الفقاعٌةب..الدائرٌةأ.





.التدفقٌةد..الشجرٌةج.

 



 الثانً:القسم 
"ارسمًخرٌطةالتفكٌرالمناسبةلكلمن:الشفافٌات التعلٌمٌةمنخاللدراستكلموضوع"



.تعرٌف الشفافٌة التعلٌمٌة.23
اإلجابة:












 . أنواع الشفافٌات.24
اإلجابة:













159 
 

 . تسلسل " أسباب وجود إطار للشفافٌة ".25
اإلجابة:


















 الثالث:القسم 
 صممً خرٌطة التفكٌر المناسبة لكل من المحتوى العلمً التالً: 

.توفٌرستائرداكنةاللونفًالغرفة.1إرشاداتاستخدامجهازالعرضالمعتمهً:.26

.توفٌرإضاءةخفٌفةفًالقاعة.2

.ضوئٌاًأثناءالعرضاستخداممؤشراً.3

.عرضصفحاتبشكلتسلسلًمتتابع.4


 اإلجابة:
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ارالموادالسمعٌةالبصرٌةهً:معاٌٌراختٌ.27
.توفرالجهازالالزملتشغٌلها.1

.دقةالمعلوماتعلمٌاًولغوٌاً.2

.وضوحالصوتوالصورة.3

.لخصائصالمتعلمٌنمناسبتها.4

 اإلجابة:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





أقسامالرحالتالتعلٌمٌة:.28
دولٌة(،إقلٌمٌة،مدرسٌة،صفٌة)المعارضوتشمل.1

المسجداألقصى(،قصرالباشا،أماكنأثرٌة)المتاحفوتشمل.2

(حضارٌة،المواقعوتشمل)طبٌعٌة.3

 اإلجابة:
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ٌتمالتعاملمعهاباستخدام،السبورةالتفاعلٌةالذكٌةبأنها"شاشةعرضإلكترونٌةحساسةبٌضاءتعرف.29
اللمسوٌتمتوصٌلهابالحاسباآللًوجهازعارضالبٌانات"

السبورةالرقمٌة".3،السبورةاإللكترونٌة.2،السبورةالذكٌة.1":ومنمسمٌاتها


 اإلجابة:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




تنقسممتطلباتالسبورةالذكٌةإلىقسمٌنهما:.32
،جهازعرضالبٌاناتموصلبالحاسب.2،جهازالحاسباآللً.1):وهًالمتطلبات األساسٌة .1

برنامجالسبورةالذكٌةٌتمتحمٌله.4،سلكخاصللتوصٌلبٌنالسبورةوجهازالحاسوب.3

.علىجهازالحاسوب(
.(الطابعة.3،النظامالصوتً.2،الكامٌرا.1وهً:)المتطلبات الثانوٌة  .2


 اإلجابة:
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 رقــم ـقحـلم
 

(4) 
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 (4)ممحق 

 ميارات التواصل اإللكتروني ألداة قياس الصورة النيائية

 عزيزتي الطالبة:
 

مدى  والتي توضح، فيما يمي مجموعة مف الفقرات التي تتعمؽ بميارات التواصؿ اإللكتروني
 . قدرتؾ عمى التواصؿ االلكتروني

لذا يرجى منؾ قراءة كؿ فقرة بدقة ثـ تقرري مدى موافقتؾ عمى درجة التواصؿ االلكتروني ليذه 
 . الفقرة في المكاف المناسب

 مثاؿ:

 بدرجة قميمة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة الفقرة م
   X . آخرأستطيع إرسال رسالة من البريد اإللكتروني إلي شخص  . 1

مف المالحظ أف الطالب أوضح رأيو في العبارة بأنو يستطيع إرساؿ رسالة مف البريد 
 . اإللكتروني إلى شخص آخر بدرجة كبيرة

مع العمـ أف ىذا ، ثـ أجيبي عنيا بدقة وعناية، واآلف إقرائي العبارات في الصفحة التالية جيداً 
 . المقياس ألغراض البحث العممي فقط

 

 

 

 الباحثة                                                                           

 فاطمة نعمان عابد
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 قياس ميارات التواصل اإللكترونيأداة 

 
الميارة 
 الرئيسية

 
# 

 
 الميارات الفرعية

 مستوى األداء
بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

 
 
 
 

 ميارات 
 تصفح
 المدونة

المدونةالتعلٌمٌةمنخاللوضعالوصولإلىأستطٌع 1
الرابطعلىصفحةالتصفحاإللكترونً

   

2  على القدرة المدونةإنشاءلدي داخل جدٌد اشتراك
التعلٌمٌةمنخاللأٌقونة"تسجٌلعضوجدٌد".

   

دخالاسمإمنخاللأستطٌعالدخولللمدونةالتعلٌمٌة 3
المرور.المستخدموكلمة

   

بكل 4 التعلٌمٌة المدونة ومحتوٌات مواضٌع أتصفح
بسهولة.سهولة

   

بعرضودراسةالمحتوىالعلمًالمطلوبداخلأتحكم 5
المدونةالتعلٌمٌة.

   

التعلٌقات 6 فً وأشارك المدونة محتوٌات مع أتفاعل
علىالمحتوٌاتوالمشاركات.

   

المحتوى 7 من لالستفادة ٌومٌا التعلٌمٌة المدونة أدخل
العلمً.

   

 
 
 
 

 ميارات
 البحث

 عن المعمومات

التصفح 8 مواقع فً التعلٌمٌة المدونة عنوان أبحثعن
اإللكترونًبسهولة.

   

أبحثمنخاللالمدونةعنالموضوعالمرادمشاهدته 9
داخلمحتوٌاتالمدونةالتعلٌمٌة.

   

10 ( المتقدم البحث andأستخدم ،or ،not  اخلد(
المدونةالتعلٌمٌة.

   

11  المدونةعلىأبحث محتوٌات من لمحتوى ٌوتٌوب
التعلٌمٌة.

   

المدونة 12 داخل تفكٌر خرائط أو صور عن ابحث
التعلٌمٌة.

   

   أستخدمأكثرمنمحركبحثللبحثعنرابطالمدونة. 13
(..…pdf,doc,pptالملففًالبحث)أحددنوع 14


   

 
 

 ميارات 
 استخدام

البريد  
 االلكتروني
 

أستطٌعالدخولإلىبرنامجخاصبخدمةالبرٌد 15
 .g-mailاإللكترونً

   

أستطٌعتفحصوعرضالرسائلالواردةفًالبرٌد 16
 .g-mailاإللكترونً

   

   أستطٌعحذفرسالةمنالبرٌدالوارد. 17
أستطٌعإرسالرسالةمنالبرٌداإللكترونًإلًشخص 18

 آخر.
   

أستطٌعإرفاقأينوعمنالملفات)صورة،فٌدٌو، 19
ملفات...(معالرسالةوإرسالهاإلىشخصآخر.

   

أتمكنمنإعادةتوجٌهالرسالةإلىجهاتأخرى 20
forward.

   

   .الرسائلإرسالأختارالعنوانالمناسبعند 21
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والرقموتخصصًبإمكانًإضافةتوقٌعباسمً 22
األكادٌمً

   

   المرسلإلٌه.emailأضٌف 23
   لدىالقدرةعلىتغٌٌركلمةالمرور. 24
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 رقــم ـقحـلم
 

(5) 
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 (5)ممحق 

 التفكيراإلجابة النموذجية الختبارات ميارات تصميم خرائط 

 القسم األول:

 د ج ب أ س د ج ب أ س
1  X   13   X  
2    X 14   X  
3  X   15  X   
4   X  16   X  
5    X 17 X    
6 X    18    X 
7  X   19   X  
8   X  20  X   
9  X   21  X   
10    X 22    X 
11 X         
12 X         
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 القسم الثاني:

 اإلجابة:. 23

 

 اإلجابة:. 24
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 اإلجابة:. 25

 

 القسم الثالث:

 اإلجابة:. 26
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 اإلجابة:. 27

 

 اإلجابة:. 28
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 اإلجابة:. 29

 

 

 اإلجابة:. 30
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 رقــم ـقحـلم
 

(6) 
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 (6)ممحق 

 حمتويات مدونة 
 تصميم خرائط التفكري 

 

 الصفحة الرئيسية .1
 

 عزيزتي الطالبة:
وىي مدونة خاصة لتعميـ ، بؾ في مدونة تصميـ خرائط التفكيرأىاًل وسياًل 

 . الطالب ميارات تصميـ خرائط التفكير داخؿ محتوى مساؽ تقنيات التدريس
 

 إرشادات عامة:
 عزيزتي الطالبة:

في حاؿ صادفتؾ صعوبة أو مشكمة خالؿ استخدامؾ المدونة عميؾ االستفسار مف خالؿ 
 com.fatmaabed2014@gmail: البريد االلكتروني التالي رابط
 

 فاطمة نعماف عابد
 ماجستير مناىج وطرؽ تدريس

 غزة -الجامعة اإلسالمية
 
 
 

 

 

mailto:fatmaabed2014@gmail.com
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 أىداف عامة .2

 عزيزتي الطالبة:

مساق تيدؼ ىذه المدونة إلى تزويدؾ بمفاىيـ وميارات تصميـ خرائط تفكير مف خالؿ 
( والفصؿ تقنيات الصوت والعرض اآللي)وتقتصر المدونة عمى الفصؿ السادس ، التدريستقنيات 
وسوؼ أقدـ لؾ عزيزتي الطالبة خرائط بصرية تثير التفكير البصري ، (تقنيات األنشطةالسابع )

 . لديؾ

 نبذة عن خرائط التفكير .3

وتعد أدوات التفكير البصري  ، David Hyerleطورت خرائط التفكير مف قبؿ ديفد ىيرؿ
وجميع مستويات ، التي توفر لغة مشتركة لكؿ مف المعمميف والمتعمميف في جميع المواد الدراسية

 . والمفاىيـ، واألفكار، وتعد أداة مناسبة لتنظيـ المعمومات، التالميذ

توضح العالقات  بأنيا " لغة بصرية تتكوف مف ثمانية خرائط وتعرف خرائط التفكير
، وتنمية التصورات الذىنية، وتشجع التعمـ، وتيدؼ إلى تنمية ميارات التفكير، لمختمفة في المحتوىا

 . " وبالتالي جعؿ التفكير لغة مألوفة لدي المتعمـ
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والجدوؿ التالي يوضح لؾ عزيزي الطالب أنواع خرائط التفكير المستخدمة واستخداميا 
 وطريقة بنائيا:

 
 
 
 

 

 
 اسم الخريطة

 
 استخداميا

 
 طريقة بنائيا

 
 شكل الخريطة

 
 الدائرة

Circle Map 

 
تستخدـ في توضيح 
، وتعريؼ األفكار

 . وتوليدىا

 
ترسـ ىذه الخريطة عمى شكؿ دائرة صغيرة 
في المركز يكتب فييا الموضوع أو 

ثـ تكتب األفكار ، المفيـو المراد إيضاحو
  . التي تعرفيا حوؿ ىذه الدائرة الصغيرة

 
 الفقاعية
Bubble 
Map 

 
تستخدـ في وصؼ 
األشياء والخصائص 

 . والصفات

 
تكتب الشيء أو الموضوع في دائرة 
مركزية ثـ تكتب صفاتو أو خصائصو في 

  . دوائر فرعية تتصؿ بالدائرة المركزية
 

 التدفق
Flow Map 

 
تستخدـ في عمميات 

والخطوات ، التتابع
 . المتتالية

 
يكتب بداية الحدث أو الموضوع في 
مستطيؿ ثـ يتتابع ذلؾ الحدث في 
مستطيالت وكتابة التتابعات حتى نصؿ 

 . إلى النياية

 

 

 
 الشجرية

Tree Map 

 
تستخدـ في توضيح 
العالقات بيف األفكار 
الرئيسية والتفاصيؿ 

وتساعد ، المدعمة ليا
عمى االستيعاب والفيـ 
لممحتوى مف خالؿ 

 . التنظيـ والتصنيؼ

 
حيث نكتب الفكرة الرئيسية في أعمى 

، ونكتب باألسفؿ األفكار الفرعية، الخط
وأسفؿ فروع التصنيؼ نكتب التفاصيؿ 
المحددة لكؿ فرع ويمكف إجراء تفريعات 

 . متعددة
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 وفيما يمي شرح تفصيمي لكل نوع من خرائط التفكير المستخدمة:
 
 Circle Mapخريطة الدائرة: . 1

 
تستخدـ لتعريؼ شيء أو فكرة أو مفيوـ أو عرض معرفة سابقة حوؿ الموضوعات أو 

 تحديد إطار مرجعي حيث: 
وذلؾ لتقديـ موضوع أو مفيوـ أو فكرة ، رموز -صور -أعداد -نضع في منتصؼ الدائرة كممات

الكممات في وفي الجانب الخارجي لمدائرة نكتب أي معمومات تضع ىذه . والفيـ، لمحاولة التعرؼ
بؿ يستطيع الطالب إضافة أي عنصر ، وليس ىناؾ تحديد لعدد العناصر المكتوبة، سياؽ الكالـ

 وتساعد خريطة الدائرة عمى:، لمدائرة )مثؿ السمة التي تجمع فييا الكممات أو األفكار(
 تعريؼ الكممات عف طريؽ عرض الكممات المفتاحية لممحتوى . 
 ؽ عند دراسة موضوع معيفتحديد نقطة البدء أو االنطال . 
 التركيز عمى شيء واحد فقط لجذب أنظار الطالب إليو . 

وعندما يستخدـ المعمـ يمكف أف يسأؿ طالبو: كيؼ تستطيع تعريؼ األشياء أو األفكار؟ ما سياؽ 
 الكالـ؟ ما ىو إطارؾ المرجعي؟

 Bubble Mapخريطة الفقاعة: . 2

 
وتستخدـ في وصؼ األشياء ، Evaluative Thinkingتيدؼ إلى تنمية التفكير التقويمي 

حيث نكتب في ، وىي خريطة عنقودية مفتوحة النياية، والخصائص والصفات واإلسيامات واألنواع
، ثـ نكتب الصفات أو العبارات الوصفية في الدائرة الخارجية، مركز الدائرة الشيء الموصوؼ
 وتساعد خريطة الفقاعة عمى:

 اـ الصفاتوصؼ الخصائص باستخد . 
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 اإلمداد بالتفاصيؿ الوصفية لمكتابة . 
 إثراء قدرات الطالب المتداد عممية الوصؼ وتحديد الخصائص . 

وعندما يستخدميا المعمـ يسأؿ طالبو: كيؼ تصؼ ىذه األشياء؟ أي الصفات تكوف أفضؿ لوصؼ 
 ىذا الشيء؟

 Tree Mapخريطة الشجرة: . 3

 
وتستخدـ ، Hierarchical Thinking المتسمسؿتيدؼ إلى تنمية التفكير اليرمي 

كما تستخدـ لمتصنيؼ ، وتفاصيؿ ىذه األفكار، لتحديداألفكار الرئيسية واألفكار الفرعية المدعمة ليا
ونكتب باألسفؿ ، حيث نكتب الفكرة الرئيسية في أعمى الخط، والتجميع داخؿ فئات أو مجموعات

نكتب التفاصيؿ المحددة لكؿ فرع ويمكف إجراء تفريعات وأسفؿ فروع التصنيؼ ، األفكار الفرعية
 وتساعد خريطة الشجرة عمى:، متعددة
 التفاصيؿ، األفكار المدعمة، تحديد الفكرة الرئيسية . 
 تنظيـ الموضوعات مف التصنيؼ االستنباطي واالستقرائي . 
  ًدراكيا إدراكًا تاما  . تكويف رؤية متكاممة لمموضوعات المصنفة وا 

 ستخدميا المعمـ يمكف أف يسأؿ طالبو: ما األفكار الفرعية؟ وما تفاصيؿ ىذه األفكار؟وعندما ي
 Flow Mapخريطة التدفق: . 4

 
وتستخدـ ، Systems Dynamics Thinkingوتيدؼ إلى تنمية التفكير الديناميكي المنظـ 

تحدد العالقات بيف إنيا ، إذ تعبر عف عمميات متسمسمة ومنظمة، في شرح نظاـ أو ترتيب األحداث
أو ، أو الخطوات، أو العمميات، أو األعداد، والمراحؿ التالية لألحداث )كالنظاـ، المراحؿ األولى
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بالتتابع مف البداية  ثـ تسمسمو في المستطيالت، حيث نكتب خارج المستطيؿ اسـ الحدث، األحداث(
 وتساعد خريطة التدفؽ عمى:، إلى النياية

 والتكاممي لدى الطالب تنمية التفكير المنطقي . 
 تحميؿ وأسبقية الخطوات واألحداث اليامة . 
 تتابع الفقرات لتحقيؽ كتابة منظمة ذات معنى . 
 تحقيؽ فيـ أفضؿ لمموضوعات المعقدة . 
 ترتيب األعماؿ المطموبة تبعًا ألىميتيا . 
 توضيح تتابع التواريخ والخطوط الزمنية . 

وعندما يستخدميا المعمـ يمكف أف يسأؿ طالبو: ماذا حدث؟ ما األحداث المتتابعة؟ ما ىي المراحؿ 
 الفرعية؟ 

 
 شرح تصميم خرائط التفكير .4

 عزيزتي الطالبة:
 بعد دراستؾ ليذا الموضوع سوؼ تكوني قادرة عمى تصميـ خرائط التفكير التالية:

 . الخريطة الدائرية .1
 . الخريطة الفقاعية .2
 . الخريطة الشجرية .3
 . الخريطة التدفقية .4

 
 أواًل: كيفية تصميم الخريطة الدائرية

 عزيزتي الطالبة:
 لتتمكني من رسم الخريطة الدائرية عميك إتباع الخطوات التالية:

 
1 . 

 
افتحي برنامج ميكروسفت 

جميع  -وورد مف )ابدأ
ميكروسفت -البرامج 

ميكروسفت أوفس  -أوفس
  . وورد(
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2 . 

 
اختياري إحدى األشكاؿ 
 -الدائرية مف )إدراج

مخطط( ثـ اختاري مف 
أو  الشكل الدائري القوالب
 . الدائري المجوفالشكؿ 

 
 
 
 
 

 

 

 smartArtأو اختاري مف  
إحدى األشكاؿ الدائرية 

 . الموضحة بالشكؿ المقابؿ
 

 
 عند اختيارؾ أحد األشكاؿ . 3

فيظير لؾ عمى سبيؿ 
 التالي:المثاؿ الشكؿ 
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4 . 

 
مربع مف إدراج إختاري 

وضعيو في وسط  نص
الدائرة واكتبي داخمو اسـ 
، المفيوـ المراد إيضاحو

عمى سبيؿ المثاؿ الشكؿ 
 . التالي

 
 
 

 

 
5 . 

 مربع نصوأيضًا اختاري 
وضعيو حوؿ شكؿ الدائرة 
واكتبي األفكار التي تعرفييا 

)مثؿ:  حوؿ الدائرة الصغيرة
، بالمفيوـالتعريؼ الخاص 

ف وجد أمثمة أو مسميات  وا 
أخري لممفيوـ نضعو في 

 . أقساـ الدائرة(

 

يمكف أف تتحكمي في  . 6
أحجاـ الخط ولونو وباقي 
التنسيؽ مف خالؿ أعمى 

الصفحة صفحة الورد )
 ( و استخداميالرئيسية
لتغيير والتحكـ في  تصميم

شكؿ الدائرة وألوانيا كما 
 . ترينو مناسباً 
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7 . 

 
بعد االنتياء مف جميع 

سوؼ ، الخطوات السابقة
تكوني عزيزتي الطالبة قادر 
عمى تصميـ الخريطة 
الدائرية حسب المثاؿ 

 التالي: 

 
 
 

 ثانيًا: كيفية تصميم الخريطة الفقاعية
 عزيزتي الطالبة:

 لتتمكني من رسم الخريطة الفقاعية عميك بإتباع الخطوات التالية:
 
1 . 

 
ميكروسفت وورد مف افتحي برنامج 

ميكروسفت -جميع البرامج  -)ابدأ
 . ميكروسفت أوفس وورد( -أوفس

 
 
2 . 

 
اري إحدى األشكاؿ المناسبة لشكؿ اخت

 -الخريطة الفقاعية مف)إدراج
smartArt-  دائري( حسب ما ىو

 . موضح بالرسمة المقابمة
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فيظير لؾ  عند اختيارؾ أحد األشكاؿ . 3

 الشكؿ التالي: عمى سبيؿ المثاؿ

 
اكتبي الشيء أو الموضوع في الدائرة  . 4

المركزية ثـ اكتبي صفاتو وخصائصو 
في الدوائر الفرعية المتصمة بالدائرة 

 . المركزية

 

يمكف أف تتحكمي في أحجاـ الخط  . 6
ولونو وباقي التنسيؽ مف خالؿ أعمى 

( و الصفحة الرئيسيةصفحة الورد )
لمتغيير والتحكـ في  تصميم استخدامي

شكؿ الخريطة وألوانيا كما ترينو 
 . مناسباً 

 

 

 
7 . 

 
بعد االنتياء مف جميع الخطوات 

سوؼ تكوني عزيزي الطالب ، السابقة
قادرة عمى تصميـ الخريطة الفقاعة 

 كالمثاؿ التالي: 
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 ثالثًا: كيفية تصميم الخريطة التدفقية
 عزيزتي الطالبة:

 رسم الخريطة التدفقية عميك بإتباع الخطوات التالية:لتتمكني من 
 
1 . 

 
افتحي برنامج ميكروسفت وورد مف 

ميكروسفت -جميع البرامج  -)ابدأ
 . ميكروسفت أوفس وورد( -أوفس

 
 
2 . 

 
اختياري إحدى األشكاؿ المناسبة 
 -لشكؿ الخريطة الفقاعية مف)إدراج

smartArt-  معالجة( حسب ما ىو
 . المقابمةموضح بالرسمة 

 
 
  

فيظير لؾ  عند اختيارؾ أحد األشكاؿ . 3
 عمى سبيؿ المثاؿ الشكؿ التالي:

 
اكتبي الشيء أو الموضوع في  . 4

المستطيؿ العموي )في مربع نص( ثـ 
يتتابع ذلؾ الحدث في مستطيالت 

 . متتالية حتى نصؿ إلى النياية
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يمكف أف تتحكمي في أحجاـ الخط  . 6
التنسيؽ مف خالؿ أعمى ولونو وباقي 

( و الصفحة الرئيسيةصفحة الورد )
لمتغيير والتحكـ  تصميم استخدامي

في شكؿ الخريطة وألوانيا كما ترينو 
 . مناسباً 

 
 
 

 

 
7 . 

 
بعد االنتياء مف جميع الخطوات 

سوؼ تكوني عزيزي الطالب ، السابقة
قادرة عمى تصميـ الخريطة التدفقية 

 كالمثاؿ التالي: 
 
 

 

 
 رابعًا: كيفية تصميم الخريطة الشجرية

 عزيزتي الطالبة:
 لتتمكني من رسم الخريطة الشجرية عميك بإتباع الخطوات التالية:

 
1 . 

 
افتحي برنامج ميكروسفت وورد مف 

ميكروسفت -جميع البرامج  -)ابدأ
 . ميكروسفت أوفس وورد( -أوفس
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2 . 

 
اختياري إحدى األشكاؿ المناسبة 
 -لشكؿ الخريطة الفقاعية مف)إدراج

smartArt-  ىرمي( حسب ما ىو
 . موضح بالرسمة المقابمة

 
 
 
 

 

فيظير لؾ  عند اختيارؾ أحد األشكاؿ . 3
 عمى سبيؿ المثاؿ الشكؿ التالي:

 
اكتبي الفكرة الرئيسية في األعمى ثـ  . 4

واكتبي ، الفرعيةاكتبي باألسفؿ األفكار 
أسفؿ فروح التصنيؼ التفاصيؿ 

 . المحددة لكؿ فرع
 

 

يمكف أف تتحكمي في أحجاـ الخط  . 6
ولونو وباقي التنسيؽ مف خالؿ أعمى 

( و الصفحة الرئيسيةصفحة الورد )
لمتغيير والتحكـ في  تصميم استخدامي

شكؿ الخريطة وألوانيا كما ترينو 
 . مناسباً 
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7 . 

 
االنتياء مف جميع الخطوات بعد 
سوؼ تكوني عزيزي الطالب ، السابقة

قادرة عمى تصميـ الخريطة الشجرية 
 كالمثاؿ التالي: 

 
 

 تصميم خرائط التفكير  .5
 

 عزيزتي الطالبة:

الخاصة بالفصؿ السادس  تصميم خرائط التفكير سوؼ يتـ عرض المحاضرات عمى شكؿ
موزعيف عمى عدة محاضرات  (تقنيات األنشطة)والفصؿ السابع  (تقنيات الصوت والعرض اآللي)

 توضيحية كما يمي:

 . تصنيف تقنيات الصوت والعرض اآللي .1
 . الراديو والكاسيت التعميمي والعرض المعتم .2
 . عرض الشفافيات وعرض الشرائح .3
 . عرض األفالم الثابتة والسينمائية المتحركة والتمفاز التعميمي .4
 . دة والمرئيات متعددة الوظائف والسبورة التفاعمية الذكيةعرض الوسائط المتعد .5
 . تصنيف تقنيات األنشطة وتقنيات العروض .6
 . تقنيات الرحالت التعميمية .7
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 (1محاضرة رقم )

 :أىال وسياًل بكم في المحاضرة األولى
 

 تصنيف تقنيات الصوت والعرض اآللي

 عزيزتي الطالبة:

 ، " تصنيف تقنيات الصوت والعرض اآلليبعنواف"  بعد مشاىدتؾ ليذه المحاضرة

 عمى:  ةقادر  يستكون

 . معرفة تصنيفات الصوت والعرض اآللي
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 :1نشاط رقم 

 عزيزتي الطالبة:

عنوانيا )تقنيات الصوت فقاعية  صممي خريطة تفكيراستخدمي برنامج ميكروسفت ورد و
وبعد االنتياء مف عمؿ ىذا النشاط أرفقيو ، والعرض اآللى( مع وضع بعض التفرعات الخاصة بيا

 com.fatmaabed2014@gmailبرسالة خاصة عبر البريد اإللكتروني عمى الرابط: 

 

 (2محاضرة رقم )

 :أىال وسياًل بكم في المحاضرة الثانية
 الراديو والكاسيت التعميمي والعرض المعتم

 الطالبة:عزيزتي 

 ، " الراديو والكاسيت التعميمي والعرض المعتمبعنواف"  بعد مشاىدتؾ ليذه المحاضرة

 عمى:  ةقادر  يستكون

 معرفة الردايو الكاسيت التعميمي . 
 جياز العرض المعتـ . 

 . أواًل: الراديو الكاسيت التعميمي

تعريف التسجيالت الصوتية خريطة التفكير الدائرية الموضحة بالشكؿ التالي ىي  عزيزتي الطالبة:
 واألمثمة عمييا:

mailto:fatmaabed2014@gmail.com


189 
 

 
 

 :خصائص التسجيالت الصوتيةوالخريطة الفقاعية التالية توضح 
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 :اختيار المواد السمعية صفات ومعاييرالتالية  وتوضح خريطة التفكير الفقاعية

 
 مجاالت استخدام التسجيالت الصوتية في المواقف التعميميةواآلف عزيزتي الطالبة سأوضح لؾ 
 مف خالؿ الخريطة الفقاعية التالية:
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 :إجراءات التسجيل باستخدام الصوتياتوخريطة التفكير الشجرية التالية توضح 

 
 . ثانيًا: جياز العرض المعتم

 عزيزتي الطالبة: 

 موضح مف خالؿ الخريطة الدائرية التالية:تعريف جياز العرض المعتم 
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 :عند استخدام جياز العرض المعتم إرشاداتوالخريطة التدفقية التالية توضح 

 
 :2نشاط رقم 

 عزيزتي الطالبة:

عنوانيا )جياز العرض صممي خريطة التفكير الدائرية استخدمي برنامج ميكروسفت ورد و
وبعد االنتياء مف عمؿ ىذا النشاط أرفقيو برسالة خاصة عبر البريد اإللكتروني عمى ، المعتـ(
 com.fatmaabed2014@gmailالرابط: 

 

 (3محاضرة رقم )

 أىال وسياًل بكم في المحاضرة الثالثة:
 جياز عرض الشفافيات وجياز عرض الشرائح

 الطالبة:عزيزتي 

 ، " جياز عرض الشفافيات وجياز عرض الشرائحبعنواف"  بعد مشاىدتؾ ليذه المحاضرة

 ستكوني قادرة عمى: 

 معرفة جياز عرض الشفافيات . 

mailto:fatmaabed2014@gmail.com


193 
 

 معرفة جياز عرض الشرائح . 

 . أواًل: جياز عرض الشفافيات

 حسب خريطة التفكير الدائرية التالية: تعرف الشفافية التعميميةعزيزتي الطالبة: 

 
 موضحة حسب خريطة التفكير الفقاعية التالية ولمشفافية عدة خصائص
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 موضحة بخريطة التفكير الفقاعية التالية ولمشفافيات أنواع متعددة

 
 وخريطة التفكير التدفقية التالية ىي شرح ألسباب وجود إطار لمشفافية

 



195 
 

 مميزات استخدام الشفافيات:وخريطة التفكير الفقاعية التالية توضح 

 
جراءات استخدام الشفافية التعميمية  موضحة بخريطة التفكير الفقاعية التالية وا 
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 ثانيًا: جياز عرض الشرائح

 حسب خريطة التفكير الدائرية التالية: يعرف جياز عرض الشرائحعزيزتي الطالبة: 

 
 

 موضحة حسب خريطة التفكير الفقاعية التالية: الشرائح لو أنواع متعددةوجياز عرض 
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 :مميزات جياز عرض الشرائحوالخريطة الفقاعية التالية توضح 

 
 : إلجراءات استخدام جياز عرض الشرائحوالخريطة التدفقية التالية ىي توضيح 
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 :3نشاط رقم 

 عزيزتي الطالبة:

عنوانيا )أسباب وجود التدفقية  صممي خريطة التفكيرو استخدمي برنامج ميكروسفت ورد
إطار لمشفافية( وبعد االنتياء مف عمؿ ىذا النشاط أرفقيو برسالة خاصة عبر البريد اإللكتروني 

 com.fatmaabed2014@gmailعمى الرابط: 

 

 (4محاضرة رقم )

 :المحاضرة الرابعةأىال وسياًل بكم في 
 األفالم الثابتة واألفالم السينمائية المتحركة والتمفاز التعميمي

 عزيزتي الطالبة:

األفالم الثابتة واألفالم السينمائية المتحركة والتمفاز بعنواف"  بعد مشاىدتؾ ليذه المحاضرة
 التعميمي "

 ستكوني قادرة عمى: 

 معرفة جياز عرض األفالـ الثابتة . 
  جياز عرض األفالـ السينمائية المتحركةمعرفة . 
 معرفة التمفاز التعميمي . 
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 . أواًل: جياز عرض األفالم الثابتة

 :تعريف األفالم الثابتةعزيزتي الطالبة أمامؾ خريطة التفكير الدائرية التالية توضح لؾ 

 
 

 انظر الخريطة الفقاعية التالية: مميزات األفالم الثابتةولتوضيح 
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 :إلجراءات الحفاظ عمى سالمة جياز عرض األفالم الثابتةوالخريطة التدفقية التالية ىي توضيح 

 
 ثانيًا: جياز عرض األفالم السينمائية المتحركة

تعريف األفالم السينمائية عزيزتي الطالبة أمامؾ خريطة التفكير الدائرية التالية توضح لؾ 
 :المتحركة
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 حسب الخريطة الفقاعية التالية: المتحركةمزايا ألفالم الصور ويوجد 

 
 . ثالثًا: جياز عرض التمفاز التعميمي

تعريف جياز عرض التمفاز عزيزتي الطالبة أمامؾ خريطة التفكير الدائرية التالية توضح لؾ 
 :التعميمي

 
 

 



212 
 

 :ألنظمة التمفاز التعميميوالخريطة التدفقية التالية ىي 

 
موضحة بالخريطة الفقاعية  ند اختيار المواد السمعية البصريةمعايير يجب إتباعيا عوىناؾ 
 التالية:
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 :4نشاط رقم 

 عزيزتي الطالبة:

)مميزات األفالم  مناسبة بعنوافصممي خريطة تفكير استخدمي برنامج ميكروسفت ورد و
وبعد االنتياء مف عمؿ ىذا النشاط أرفقيو برسالة خاصة عبر البريد اإللكتروني عمى ، الثابتة(
 com.fatmaabed2014@gmailالرابط: 

 

 (5محاضرة رقم )

 أىال وسياًل بكم في المحاضرة الخامسة:
 والسبورة التفاعمية الذكيةالوسائط المتعددة والمرئيات متعددة الوظائف 

 عزيزتي الطالبة:

الوسائط المتعددة والمرئيات متعددة الوظائف والسبورة بعنواف"  بعد مشاىدتؾ ليذه المحاضرة
 التفاعمية الذكية"

 ستكوني قادرة عمى: 

  معرفة جياز عرض الوسائط المتعددةLCD . 
 معرفة جياز عرض المرئيات متعددة الوظائؼ . 
 التفاعمية الذكية معرفة السبورة . 
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 LCDأواًل: جياز عرض الوسائط المتعددة 

المسميات المختمفة لجياز عرض عزيزتي الطالبة: أمامؾ خريطة التفكير الشجرية لتوضيح 
 : الوسائط المتعددة

 
 

 :مميزات جياز الوسائط المتعددةوالخريطة الفقاعية التالية توضح 
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حسب الخريطة الفقاعية  عند استخدام جياز الوسائط المتعددةمتطمبات يجب اتباعيا ويوجد 
 التالية:

 
 ثانيًا: جياز عرض المرئيات متعدد الوظائف

تعريف جياز عرض المرئيات متعدد عزيزتي الطالبة: أمامؾ خريطة التفكير الدائرية التالية توضح 
 : الوظائف
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 :العرض البصريمميزات جياز وخريطة التفكير الفقاعية التالية توضح 

 
 ثالثًا: السبورة التفاعمية الذكية

 : تعريف السبورة التفاعمية الذكيةعزيزتي الطالبة: أمامؾ خريطة التفكير الدائرية التالية توضح 
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 :متطمبات يجب إتباعيا عند استخدام السبورة التفاعمية الذكيةوالخريطة الشجرية توضح 

 
 موضحة بالخريطة الشجرية التالية:لمسبورة التفاعمية الذكية مكونات و
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موضحة عزيزتي الطالبة حسب خريطة التفكير  عدة مميزات الستخدام الموحة التفاعميةويوجد 
 الفقاعية التالية:

 

 
 :5نشاط رقم 

 عزيزتي الطالبة:

عنوانيا )مكونات صممي خريطة التفكير الشجرية استخدمي برنامج ميكروسفت ورد و
وبعد االنتياء مف عمؿ ىذا النشاط أرفقيو برسالة ، السبورة الذكية( مع وضع التفرعات الخاصة بيا

 com.fatmaabed2014@gmailخاصة عبر البريد اإللكتروني عمى الرابط: 

 

 

mailto:fatmaabed2014@gmail.com


219 
 

 (6محاضرة رقم )

 :المحاضرة السادسةأىال وسياًل بكم في 
 تصنيف تقنيات األنشطة وتقنيات العروض

 عزيزتي الطالبة:

 تصنيف تقنيات األنشطة وتقنيات العروض "بعنواف"  بعد مشاىدتؾ ليذه المحاضرة

 ستكوني قادرة عمى: 

 معرفة تصنيفات تقنيات األنشطة . 
 معرفة تصنيفات تقنيات العروض وأنواعيا . 

 األنشطةأواًل: تصنيف تقنيات 

 :تصنيفات تقنيات األنشطةعزيزتي الطالبة: أمامؾ خريطة التفكير الفقاعية توضح لؾ 
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 ثانيًا: تقنيات العروض

 :مفيوم تقنيات العروضعزيزتي الطالبة: أمامؾ خريطة التفكير الدائرية لتوضح 

 
 موضحة حسب الخريطة الفقاعية التالية: ثالث تصنيفات لتقنيات العروضوىناؾ 
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 ولنبدأ عزيزتي الطالبة بالعرض التوضيحي:

 تعريف العرض التوضيحي: خريطة التفكير الدائرية التالية توضح

 
 مميزات العرض التوضيحي:أمامؾ خريطة التفكير الفقاعية توضح 
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 والتصنيف الثاني لتقنيات العرض ىو التمثيل التربوي:

 :موضح بالخريطة الدائرية التاليةتعريف التمثيل التربوي  أمامؾ عزيزتي الطالبة

 
 الية:توضحيا الخريطة الفقاعية التمميزات وخصائص لمتمثيل التربوي  وىناؾ
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 موضحة بالخريطة الشجرية التالية:أنواع لمتمثيل التربوي ويوجد عدة 

 
 والتصنيف الثالث لتقنيات العرض ىو األلعاب التعميمية:

 :موضح بالخريطة الدائرية التاليةب التعميمية تعريف األلعا أمامؾ عزيزتي الطالبة
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 موضحة حسب الخريطة التدفقية التالية: ولأللعاب التعميمية خصائص

 
 :مميزات األلعاب التعميميةوالخريطة الفقاعية التالية توضح 
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 :6نشاط رقم 

 عزيزتي الطالبة:

)تصنيؼ تقنيات  عنوانيامناسبة  صممي خريطة تفكيراستخدمي برنامج ميكروسفت ورد و
وبعد االنتياء مف عمؿ ىذا النشاط أرفقيو برسالة خاصة عبر البريد اإللكتروني عمى ، العروض(
 com.fatmaabed2014@gmailالرابط: 

 

 (7محاضرة رقم )

 :أىال وسياًل بكم في المحاضرة السابعة
 التعميميةتقنيات الرحالت 

 عزيزتي الطالبة:

 تقنيات الرحالت التعميمية "بعنواف"  بعد مشاىدتؾ ليذه المحاضرة

 ستكوني قادرة عمى: 

 معرفة مفيـو الرحالت التعميمية . 
 أقساـ الرحالت التعميمية . 
 خطوات تحقؽ نجاح الرحالت التعميمية . 
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 أواًل: مفيوم الرحالت التعميمية

 . تعريف الرحالت التعميمية أمامؾ خريطة التفكير الدائرية التالية توضحعزيزتى الطالبة 

 
 . ثانيًا: أقسام الرحالت التعميمية

 :أقسام الرحالت التعميمية وخريطة التفكير الشجرية التالية توضح
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 . ثالثًا: خطوات تحقق نجاح الرحالت التعميمية

:نجاح الرحالت التعميميةخطوات تحقق والخريطة التدفقية التالية توضح 

 
 :7نشاط رقم 

 عزيزتي الطالبة:

الرحالت لتعريؼ )مناسبة  صممي خريطة تفكيراستخدمي برنامج ميكروسفت ورد و
وبعد االنتياء مف عمؿ ىذا النشاط أرفقيو برسالة خاصة عبر البريد اإللكتروني عمى ، التعميمية(
 com.fatmaabed2014@gmailالرابط: 
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 صور من مدونة تصمٌم خرائط التفكٌر
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 رقــم ـقحـلم
 

(7) 
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 (7)ممحق 

 نماذج من إجابات الطالبات لألنشطة 

 (:1أواًل: نماذج من إجابات النشاط رقم )

عنوانها)تقنٌاتفقاعٌة  تفكٌر صممً خرٌطةمٌكروسفتوردواستخدمًبرنامج"  

الصوتوالعرضاآللً(معوضعبعضالتفرعاتالخاصةبها"









تقنٌات
الصوت
والعرض
اآللً

عرض
األفالم
الثابتة

عرض
األفالم

السٌنمائٌة
المتحركة

عرض
التلفاز
التعلٌمً

عرض
الوسائط
المتعددة

السبورة
عرضالذكٌة

المرئٌات
متعدد

الوظائف



الرادٌو
والكاسٌت
التعلٌمً




عرض
الشرائح

عرض
الشفافٌات

العرض
المعتم
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تقنٌات 
الصوت و 

 العرض اآللً

الرادٌوو
الكاسٌت
التعلٌمً السبورة

التفاعلٌة
البٌضاء

عرض
الوسائط
المتعددة

LCD

عرض
المرئٌات
متعدد
الوظائف

عرض
التلفاز
عرضالتعلٌمً

األفالم
السٌنمائٌة
المتحركة

عرض
األفالم
الثابتة

عرض
الشرائح

عرض
الشفافٌات

العرض
المعتم
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تقنٌات الصوت 
 والعرض اآللً 

التلفاز
التعلٌمً

الرادٌو
والكاسٌت

التعلٌمً

عرض
الشرائح

السبورة
الذكٌة
التفاعلٌة

عرض
األفالم

السٌنمائٌة
المتحركة عرض

األفالم
الثابتة

عرض
الشفافٌات

العرض
المعتم

عرض
الوسائط
المتعددة

عرض
المرئٌات
متعدد

الوظائف
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 (:2: نماذج من إجابات النشاط رقم )ثانياً 

عنوانها)جهازالعرضالتفكٌر الدائرٌة صممً خرٌطةاستخدمًبرنامجمٌكروسفتوردو"  

"المعتم(

 

 






تقنٌةتستخدم  
 
الموادالمعتمة  
  

 غٌرالنافذة
 

الاألشعةالتً  
 

 الضوئٌة
 
بلٌتردد  

 
عنهااألشعة  

  لعرضا

لمعتما  

 
الفانوس 
 السحري

 المطبوعات .1

 
الشفافٌات .2

 المدعمة
بمادة  

 معتمة

لتعرٌفا  

 أمثلة
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 (:3ثالثًا: نماذج من إجابات النشاط رقم )

عنوانيا )أسباب التدفقية  صممي خريطة التفكير" استخدمي برنامج ميكروسفت ورد و
 وجود إطار لمشفافية(" 

















 

اسبابوجوداطارللشفافٌة

سهولة
تداول
الشفافٌة
وٌمنع
تقوٌسها

كتابةبعض
المعلومات

العنوانالمنتج
اتجاهالعرض

منعمرور
الضوء

ٌسهلتداولالشفافٌة-3

 وٌمنعتقوٌسها.
ٌعطًفرصةلكتابة-2

المعلوماتعلٌهبعض

:عنوانموضوعمثل‘

 الشفافٌةومنتجهاوغٌرها.

اإلطارٌمنعمرور-1

الضوءمنالجوانبوال

ٌظهرسوىالمادةالتعلٌمٌة

 المرادعرضها.
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 أسباب وجود إطار للشفافيات

 
 (:4: نماذج من إجابات النشاط رقم )رابعاً 

)ممٌزات األفالم  مناسبةبعنوانتفكٌر  صممً خرٌطةاستخدمًبرنامجمٌكروسفتوردو 

 الثابتة(

 

منع مرور الضوء فال يظكر صلى الشاشظ سوى المادة  .1
  .التطليميظ المراد صرضكا

الطنوان، منتجكا، " اصطاء فرصظ لكتابظ المطلومات  .2
  .واتجاه صرضكا

سكولظ تداول الشفافيظ ومنع  .3
 .تقويسكا

مميزات االفالم 

 الثابتة

التحكم يف 
 سرعة العرض

التكلفة 
 منخفضة

جتذب انتباه 
 التالميذ

التنىع يف 
 التىظيف

سهىلة 
االستخدام 

 والنقل
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 (:5: نماذج من إجابات النشاط رقم )خامساً 

عنوانها)مكوناتالتفكٌر الشجرٌة صممً خرٌطةاستخدمًبرنامجمٌكروسفتوردو"  

 "السبورةالذكٌة(

ممٌزات 
االفالم 
 الثابتة

سهولة 
االستخدام 

 والنقل

جذب انمتباه 
المتعلم 

والتنوع فً 
 التوظٌف

التكلفة 
 المنخفضة

عرض 
الصور ٌتم 

 بتسلسل

ٌناسب 
التدرٌس 
 الذاتً 

امكانٌة 
التحكم فً 

سرعة 
 العرض
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 (:6: نماذج من إجابات النشاط رقم )سادساً 

عنوانها)تصنٌفمناسبة  تفكٌر صممً خرٌطة"استخدمًبرنامجمٌكروسفتوردو

تقنٌاتالعروض("



مكوناتالسبورةالذكٌة

مكوناتبرمجٌة

برنامجدفتر
المالحظات

برنامجالسجل

برنامجتشغٌل
الفٌدٌو

مكوناتمادٌة

شاشةبٌضاءتفاعلٌة

أربعةأقالمحبر
تفاعلٌة

ممحاةرقمٌة

زرإلظهارلوحةالمفاتٌح

زرالفأرةاألٌمن

زرالمساعدة

تصنيف 

 تقنيات العروض

العرض 
 التوضيحي

 األلعاب التعليمية التمثيل الرتبىي
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تصنيف تقنيات 
العروض

العرض 
التوضيحي

التمثيل 
التربوي

األلعاب 
التعميمية
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 (:7: نماذج من إجابات النشاط رقم )سابعاً 

الرحالت لتعرٌف) مناسبة تفكٌر صممً خرٌطةاستخدمًبرنامجمٌكروسفتوردو"  

 " لٌمٌة(التع

 


الرحالتالتعلٌمٌة  

أسلوب
منظم
ٌستخدم
لالستفادة

البٌئة
المحلٌة
بتوجٌه
وإرشاد
وضبطمن

منفهًخبراتتزٌد
إحساسالطلبة

الرحالت 
 التعلٌمٌة

تساهم فً تكوٌن اتجاهات 
إٌجابٌة لدى الطلبة حول 
 إستخدام البٌئة المحلٌة 

أسلوب منظم 
ٌستخدم لالستفادة 
من وسائل البٌئة 
المحلٌة بتوجه 

وارشاد وضبط من 
 قبل المدرسة
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 Abstract 

The study aimed to reveal the effectiveness of web 2.0 tools in the 
development of thinking maps design skills and communication skills 
among student teachers at the faculty of education at Al-Aqsa University 
in Gaza.  

The questions of the study were: 

1. What are the thinking maps design skills should be developed among 
student teachers at the faculty of education in Al-Aqsa University? 

2. What are the communication skills should be developed among student 
teachers at the faculty of education in Al-Aqsa University? 

3. What is the effective of the web 2.0 tools in developing thinking maps 
design skills and communication skills among student teachers at the 
faculty of education in Al-Aqsa University? 

4. What is the effectiveness of the web 2.0 tools in developing thinking 
maps design skills and communication skills among student teachers at 
the faculty of education in Al-Aqsa University? 

5. Is there a correlationship between the skills of maps thinking design 
and communication skills among student teacher after using web 2.0 
tools? 

 An analyrtical describtive design was used to analyze the content of 
units sixth & seventh of teaching techniques course to extranet type of 
map thinking skills. Also an qusi-experimental method pretest post 
test،one group design was used. The sample consisted of (40) female 
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student teachers at the faculty of education who were involved at the 
teaching technique course for the second semester 2013/2014.  

To achieve the objectives of the study a test of thinking maps 
design skills compose of (30) item and a scale of electronic 
communication skills compose of (24) items distributed into three domain 
were built. The validity and reliability of the tools were checked.  

T-test of dependent sample  ، Black gain Ratio and Pearson 
coefficient were used to examine the hypotheses of the study.  

The following result were found: 

1. State a list of thinking maps skills contained in unit six and seven of 
teaching techniques composed of (4) skills.  

2. State a list of electronic communication skills composed of(3) skills.  
3. There is astatistically significant differences at the level of 

(α≤0.05)between the average scores the pretest and post test 
design skills for thinking maps.  

4. There is astatistically significant differences at the level of     
(α≤0.05) between the average performance of pre and post 
application to measure communication skills.  

5.  Tools Web 2.0 achieved average gain >(1. 2) according to Black 
gain ratio in the development of thinking maps design skills among 
student teachers at the Faculty of Education at Al-Aqsa University.  

6.  Web 2.0 tools effective did not achieve rate of gain >(1. 2) 
according to Black gain ratio in the development of communication 
skills among student teachers at the Faculty of EducationatAl-Aqsa 
University. 
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Recommendations: 

 The need to employ Web 2.0 tools to improve learning 
outcomes and increase its effectiveness in university 
teaching.  

 The need to train student teachers in the related field to 
employ the skills of design thinking maps through Web 
Tools 2.0. 

 Holding workshops for faculty members at the University 
of Al-Aqsa in design thinking skills maps.  

 Encourage students and lecturers on developing of 
communication  skills in various ways and methods. 

  
 

Proposals of the study: 

 Further experimental studies to ensure effectiveness of Web 
2.0 tools in different subjects.  

 Conduct a study to find the relationship between Web 2.0 
tools and communication skills to the educational process.  

 Further studies similar to the current study on other courses 
and subjects in different university and school level.  
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