
 

 

فعالية برنامج تعليمي قائم على تطبيقات الويب لتنمية مهارات التفكير 

   .المنتج لدى الطالب المعلمين شعبة علم النفس بكلية التربية
 أماني كمال عثمان

 جامعة المنصورة -كلية التربية 
 :  البحث الملخص

التعليميي فيي بءياوإ راجرا،يو ل ربليف بهيدف  استهدف البحث الحالي التعرف على فعالية برنامج يعتمد على التصميم      
االرتقاو بعقلية الطالب المعلم بكلية التربية رتءمية مهارات تفكير عليا تتمثل في مهيارات التفكيير المءيتجل  رعاهاتيو العقلييةل 

ل ،ييية رميا تميملو ميد ايدرات عقليية ترىييس عليى اسيتات  الطاايات الكامءية ليد، المتعلميييد ل ربليف فيي  ي و تط يقيات تكء  
ل رالتييي ترىييس علييى عملييات اوبحييارل رالممييارىة ل رالتفاعييل بيييد المتعلميييد بعيي  الييبع  2حديثية رىييى تط يقييات ال  ييب 

 مد ناحية ل ربيد المعلم مد ناحية أجري ل حتى نجعل المتعلم مءتج للمحت ، ر ،سو مءو  ل رليس ناال لو .
التيي تاياعد عليى تءميية مهيارات التفكيير المءيتج ليد، المتعلمييد ل رفي   و بلف تم إعداه اائمة بأىم تط يقيات ال  يب     

راائميية بييأىم مهييارات التفكييير المءييتج رأىييم المهييارات التييي يمكييد تءميتهييا لييد، الطييتس المعلميييد  يي بة علييم الييءفس بكلييية 
 التربية راعداه اجتبار مهارات التفكير المءتج . 

لميييد  يي بة علييم الييءفس بكلييية التربييية ،امعيية المءصيي ر    حيييث بلايي  رتييم تط يييب البحييث علييى عيءيية مييد الطييتس المع    
للمجم عيية ال احييد  ل رتييم تط يييب أها  البحييث ه اجتبييار مهييارات  يطالبًييا ل رتييم  اسييتندا  مييءهج البحييث التجر  يي 06العيءيية 

المءيييتج ليييد، الطيييتس التفكيييير المءيييتج أ رايييد أ يييدت نتيييائج البحيييث أف ال رنيييامج ىييياف ليييو فعاليييية فيييي تءميييية مهيييارات التفكيييير 
 المعلميد   بة علم الءفس بكلية التربية ،امعة المءص ر . 

 ة:ــــلمقدما

فييييي ملح ًظييييا  يييهد العصيييير الحييييالي تطييي رًا    
ل رتعت ر التكء ل ،يا إحد، صي ر العلميالتقد  

أصييييييبح  تمييييييكل المحيييييي ر    فقييييييدىييييييقا التقييييييد 
  األساسييييييي لكييييييل ،انييييييب مييييييد ، انييييييب الحيييييييا 

فييي ىافيية االسييتندامات  رئيايياً  مك ًنييا أصييبح ر 
 العدييييدفييي حياتءيييا الي مييييةل رسييياىم  فيييي حيييل 

 مد الممكتت في مجاالت متعده  .
راألمر التف  للءظر أف العملية       

التعليمية تتأثر بهقإ التايرات  حيث نجد أف 
ىءاك اتجاإ عالمي يؤىد على  ررر  تصميم 
المءاىج القائمة على التكء ل ،يال رما تمملو 

دافل ررسائط تعلمل رطرق التدر سل مد أى
رأساليب التق  مل رهمج التكء ل ،يا بال رامج 

التعليمية رالتدر  يةل ربلف بهدف  تمجيع  
الطتس على استندا  أفب أرسع في تعليمل 
رتعلم العديد مد الن رات المربية اعتماًها على 
تكء ل ،يا التعليم ل بداًل مد التلقيد رالحفظل 

فة ىي المحصلة األساسية راعتبار المعر 
 للطتس.

رتط يًقا لم دأ ، ه  التعليم الق، ياير مد     
هرر المعلم على إنو آلة تااعد الطتس على 
حفظ الماه  التعليمية إلى م ،ول رمر دل 
رمدير للتفاعتت بيءول ربيد الطتس مد 
ناحيةل ربيد الطتس أنفاهم مد ناحية أجر،  

لو م صفات جاصة فهقا المعلم يجب أف يك ف 
حتىُ يمكءو التعامل مع التايرات التكء ل ،ية 

 المحيطة بول رم ا بة العصر.
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فلم يعد في رسع المجا  الترب ي إال أف      
ياتجيب لهقإ الماتحدثات التكء ل ،يةل رالتي 
جر،  عد اوطار التقليدي للتربيةل رأنظمتها 
ل رلكد بالرغم مد بلف إال أنءا في حا،ة ماسة 

ى تدر ب معلميءا على ىيفية ت ظيف إل
تكء ل ،يا التعليم في التدر س التي تعد اللاة 
األساسية لمتطلبات ىقا العصر  فأهاو 
المتعلميد مرتبط ارتباًطا رثيًقا بكفاو  المعلم في 
الت ،يول رالتعليم  حيث أف المعلم الق، يمتلف 

الةُ يمكءو أف يحقب تعليًما  فايات تدر اية فع
إف  عف أهاو الطتس غالبًا ما ل ر أفضل

 .ك ف مرتبط باننفاض ىفايات المعلمي
رالطتس المعلميد بكليات التربية ىم الء ا      

األرلى التي يجب أف تحظى ب رامج تعليمية 
ااهر  على متابعة التط رات في مجا  
التنصصل رالطرقل راألساليب الحديثة في 
 التدر س التي تعتمد على البحث الماتمرل

رتءمية مهارات التفكير العليا ل رتط يب 
التكء ل ،يا مد أ،ل التعليم الفعا ل فت يمكد 
أف نك ف بمعس  عما يحيط بءا مد تح الت  
ألف ما يتعلمو الطتس المعلميد هاجل  ،دراف 
 لية التربيةل رالج انب العملية بنار،هال ى  
أسل س التعليم للطتس في المدارس في 

 الماتق ل.
ما رالاؤا  القي يطرح نفاو اآلفل      

مواصفات البرامج التعليمية التي يجب أن 

تقدم للطالب المعلمين بكليات التربية؟، وما 
 هو الهدف األساسي منها؟

رلعل ىقا التااؤ  الاابب ى  مءطلب      
أساسي لهقا البحث  حيث نجد أف ال رامج 
اولكتررنية رما يصاح ها مد تط يقات حديثة 

تط يقات الجيل الثاني مد ال  ب ىي  رجاصة
م اصفات أساسية لل رامج التعليمية للطتس 
المعلميد بكليات التربيةل أر ال رامج التدر  ية 

 للمعلميد أثءاو الندمة.
رىييييييقا مييييييا تؤىيييييييدإ العديييييييد مييييييد األهبييييييييات      

( 8002عالالالال عاصالالال   :رالبحييي ل الترب  ييية مثيييل
،Korkmaz&Karakus(2009) ، Ersen 

&Remziye (2010)،  عبالالالالد العطلالالالالط  ل الالالالة
 8022، )( Cesar ,2013) خيالالالر هالالالواهين ،
(، أحمالد أوالو 8022( ، مي موسال    8022 

ل (8022( ، عل  اوو المعا ي  8022زلد   
 :رالتي تمير إلى أف 

األساليب المعتاه  في برامج إعداه  -أ       
الطتس المعلميد بكليات التربيةل أر المعلميد 

تعد ااهر  على اويفاو  أثءاو الندمة لم
بمتطلبات العصر القي ن يمو  لقا ىاف مد 
الضررري ح سبة التدر سل راالستفاه  مد 
ال رمجيات المتاحة على الحاسبل رما 
يصاح ها مد تط يقات إنترن ل رالتي تاهم في 
تايير  كل التعليمل رالتعلم المعتاه بص ر  أ ثر 

 فعالية.



 

 5 

 

ة العالمية  ررر  تك  د العقلي  -س       
للطتس المعلميد  ألنها تااعد على فهم 
الممكتت التعليميةل راستندا  التقءيات الحديثة 
في تقديم الحل   اوبداعية لهال رىقا ما ت فرإ 
تكء ل ،يا التدر س  ألنها تااعد الطتس 
المعلميد على استات  ادراتهم العقليةل رالبحث 

 عما ى  ،ديد في عالم المعرفة.

تط يقات التكء ل ،يا تأجق أ كا    -ج      
عديد  فتء ع  ما بيد التعليم المدمجل 
رتط يقات االنترن  في تصميم بيئات التعلمل 

ل راأللعاس 2راألنمطة التعليميةل ر ال  ب 
اولكتررنية ل رالا  ر  التعليمية االفترا يةل أر 
استندا  بع  الماتحدثات التكء ل ،ية 

المتعده  ل أر تط يقات  المعتمد  على ال سائط
 الكم ي تر التعليمي.

 

رفي   و بلف نجد أف احتيا،ات       
الطتس التعليمية في تاير ماتمر بءاًو على 
أهرراىم الماتق لية ل إلى ،انب   ررر  
التعرف على ىل ما ى  ،ديد في مجا  
التدر س التكء ل ،ي ل رلعل المتأمل لل ااع 

رجاصة ال  ب  المعاش يجد أف أهرات ال  بل
ى   كل مد أ كا  التعليم اولكتررني  2

محمد  إاأل ثر تفاعلية رمررنةل ر يؤىد
أنو يجب أال يقتصر هرر   (8022ودوي 

المتعلم على تلقى محت ، تعليمي هرف تفاعل 
بيءول ربيد االنترن  ألنو يضمد للمتعلم تقءيات 

متعده  تتميس باوبحارل رالممارىةل  رالت سع 
 المعرفي.

ى  مك ف  2راستندا  تط يقات ال  ب     
رئياي  لتصميم ال رنامج التعليمي الحاليل 
ر  ،د ىءاك العديد مد األ كا  لتط يقات 

مثل: الفيس ب كل رالي تي سل  2ال  ب 
رال  كيل ر الفليكرل رتط يقات ، ،لل 

محط اىتما   2رالنرائط القىءية.... ل ر ال  ب 
جمال مثل : العديد مد البح ل الترب  ة 

 (،8002الشرقاوي والسعيد عبد الرازق  

Dilger (2010) ،Doherty(2011)  محمد ون ،
( 8022(، وأحمد عمران  8022سولل  

(، وعل  األديب  8022،ووفاء السيد 
: رالتي أ دت على أف ال رامج  (8022 

 تااعد على  :  2القائمة على تط يقات ال  ب 
،تماعيةل إ افة طابع المنصيةل راال -أ 

رالديءاميكية للعملية التعليمية بما يجعلها 
 م ا بة لمتطلبات العصر.

االنتقا  مد مرحلة البحث عد المعل مات  -س
مد جت  اونترن  إلى مرحلة اوبداعل 
راالبتكار في المحت ،  حيث يك ف 
التفاعل رالتمارك مع المحت ، في أ ثر 
مد اتجاإ  مما ياهم في تءمية مهارات 

راوبداعيل  التفكير الءاادل :ر عليا مثلتفكي
رالمءطقيل رالمءتج...ل رىقا ما يهدف إليو 
، ه  التعليم بضررر  االرتقاو باألهاو 

 العقلي للطتس.
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الممارىةل رالت اصلل رتباه  المعارفل  -ج 
راألفكار بيد المتعلميد  فت يقف هرر 
المتعلم على تصفح المحت ، التعليميل 

ا  الملفاتل بل يمتد إلى رارسا ل راستقب
أف يصبح ممارك أساسي في استكما  
الثارات المعرفية للمحت ،ل ربلف مد 
جت  التمارك رالتماررل رابداو األراول 

 راألفكار بيد المتعلميد بعضهم البع .

مااعد  المتعلم على تصميمل رىءدسة  -ه 
الم ااف التعليمية بمااعد  م اه 

معرفيةل تكء ل ،يةل را تااس ج رات 
رر،دانيةل رأهائيةل مما يؤىلو لم ا،هة 
متطلبات الحيا  العصر ةل رىقا يعد ىدف 

العديد مد ال رامج التعليميةل رالتدر  ية  
الناصة بإعداه المعلميد في ا تااس 
 فايات تدر اية حديثة مرتبطة بالتصميم 

 التكء ل ،ي. 

إتاحة الفرصة للمتعلميد لءمر المءتجات  -ىي 
ة المصاحبة لعمليات التعليم التعليمي

رالتدر بل مما يعطى قيمة لهقا المءتج 
ر ك ف مح ر للتعليبل رابداو الرأيل 
رالحص   على تاقية را،عة ف ر ةل مما 
يس د مد عمليات اوبداعل رالتنيلل رالرغبة 
في الحص   على أفضل مءتج تعليمي 

 يتميس بالداةل راالتقافل ر، ه  العمل.

لما عرض في الاط ر   رالماتقرئ       
الاابقة نجد أف ال رامج التعليميةل رالتدر  ية 

القائمة على أهراتل رتط يقات تكء ل ،ية 
حديثةل رالتي تقدمها تط يقات الجيل الثاني مد 
ال  بل تاهم في تءمية العديد مد الكفاياتل 
رالمهارات التدر اية للطتس المعلميد بكليات 

ل أ دت على أف التربية ل رليس ىقا فحاب ب
التكء ل ،يا ليس هررىا ى  اوعداهل رالتدر ب 
فقط بل ىي ال  ابة األساسية لتءمية العديد مد 

 مهارات التفكير العليا.
فتءمية مهارات التفكيرل راوعداهل رالتدر ب     

الجيد للمتعلم ىما ر،هاف لعملة راحد  تهدف 
إلى تك ف العقلية المفكر  القاهر  على عد  أجق 
األم ر على علتهال رعد  اال تفاو بكل ما ى  
متاح  بل  ررر  البحث عد أصل األ ياول 
رالبحثل رالتحريل راالستقصاو عد 
المعل ماتل رالمعارف مد المصاهر المتعده ل 
ر تك  د االتجاىات اويجابيةل رالت صل إلى 
المءتج القابل للتط يب على أرض ال ااع مع 

،راوات التي تااعد ت اع ىافة الممارساتل راال
على تءفيق المءتجل رتحايءو فيما بعد  لقا يجب 
أف يدمج بال رامج التعليمية استندا  مهارات 
التفكير العليال رتم اجتيار التفكير المءتج  
الرتباطو ال ثيب بعميات التصميم  حيث يصف 

مهارات التفكير المءتج  (8002كوستا وكاليك  
بىًيا للتفكير سل ك 60رعاهتو العقلية  في 

 الفعا ل ي  حها المكل التالي:



 

 

 
 أ مهارات التفكير المءتج لك ستا رىاليف6 كله

ر أ دت العديد مد البح ل التي تءارل       
عاهات العقل المءتجة في مجا  الم اه الفلافية 

(، وص اح علي 8020سميرة عرلان   مثل :
( ، 8022(، وعبد الله عبد المجيد  8022 

( ، وسام غني  8022يمان   مد سلمح
أف  (8022(، وهالة عبد الفتاح  8022 

تءمية العاهات العقلية لد، الطتس المعلميد  
ى  مطلب أساسي مد مطالب القرف الحاهي 
رالعمر دل رالتي تاهم في القدر  على اتناب 
القرارل راالتجاإ االيجابي للماه  الدراسية ل 

تل رال عي بما يحيط بالمجتمع مد ممكت
رتقديم الحل   اوبداعية لها ل رتكاب المعلميد 
 كل مد أ كا  التءمية المهءية الماتدامةل 
رالبحث عما ى  ،ديد س او في مجا  
التنصص أر في طرق التدر سل رأرص  
بضررر  تك  د مثل ىقإ العاهات لد، الطتس 
بالمرحلة الثان  ة س او العاهييد أر بر، 

أ ارت على أف االحتيا،ات الناصةل رلكد 
ال داية الحقيقية للمعلم القاهر على استندا  

استراتيجياتل ررسائطل رأهرات تااعد على 
تءمية مهارات التفكير المءتج ل رما يرتبط بو 

 مد عاهات عقلية.
أف  ("22، 8002ولؤكد محمد زلدان        

ال داية الحقيقة لتط  ر التعليم ى  االاتءاع بأف 
مجتمعءا المصري ى   التعليم المطل س في

التعليم القي يتحد، ادرات الطالبل ر علمو 
 يفية التفكيرل را تااس المعرفة ل رالبحث عد 

 الحقيقة ال مجره نقل ما ى  معل  ".
ر تمييير الباحثيية أف تءمييية مهييارات التفكييير      

تييرتبط بكافيية المثيييرات التييي يتعامييل معهييا الفييره  
رىييس عليييى فييإبا ىانيي  ىييقإ المثيييرات  سييطحية ت

، انيييب معرفيييية تعتميييد عليييى الحفيييظ هرف الفهيييم 
الييييييييي اعي  فإنهيييييييييا ال تءيييييييييتج سييييييييي ، أهاو ىسليييييييييى 
  يفل رُ َك ف عياه  عقليية باييطة تءظير إليى 
األم ر مد ظاىرىا هرف التعرف على باطءهيا ل 
رلكد إبا ادمءا مثيرات تعتمد على إعما  الفكير 
المءتج  الق، يرىيس عليى إنتياج المعل ميات فهيقا 

نو أف يعليييى مييييد قيمييية العقيييل البميييير،ل ميييد  يييأ
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راسيييييتات  ىافييييية امكانياتييييييو ل رتكييييي  د عيييييياهات 
عقلييية تتميييس بييالتفكير العميييبل رالفعييا  ل رلكييد 
يييرتبط ىييقا األميير بالتييدر ب الماييتمر راألنمييطة 
راألهاوات  التيييييي تاييييياعد عليييييى تءميييييية مهيييييارات 
التفكيييييير المءيييييتج ل رتح  لهيييييا إليييييى عييييياه  عقليييييية 

 مءتجة.
 مشكلة : االحساس بال

تم القيا  بتط يب اجتبيار اسيتطتعي لعيءية      
 -غيييير عيءييية البحيييث  -ميييد الطيييتس المعلمييييد

لييييبع  مهييييارات التفكييييير المءييييتج  المكيييي ف مييييد 
جمييييس مهييييارات ل رلكييييل مهييييار  م اييييفل ب ااييييع 
جماييية م اايييف لتجتبيييار  لتحدييييد ميييد، ت افرىيييا 

 لد، الطتس ل ىما يتضح بالجدر  التالي :
 
 
 
 
 

نتائج الدراسة االستطتعية لمد،  (2جدول  
 ت افر مهارات التفكير المءتج

 مدى التوافر المهارة م
 %61 المررنة  6
النلب ر التص ر  2

 راالبتكار 
66% 

 %62 التعلم الماتمر  3
االصااو بتفهم  4

 رتعاطف 
61% 

 %63 المثابر   1

رتييد  نتييائج الدراسيية االسييتطتعية الجتبييار     
ييييير المءييييتج بييييأف علييييى الييييرغم مييييد مهييييارات التفك

معرفييييية الطيييييتس المعلمييييييد  ييييي بة عليييييم اليييييءفس 
بالعدييييييد ميييييد مهيييييارات التفكيييييير بحكيييييم هراسيييييتهم 
األ اهيميييييييةل إال أف افتقييييييار الطييييييتس ألسيييييياليب 
تءميييية ىيييقإ المهيييارات ىيييي التيييي ال تمكيييءهم ميييد 
إنتييييياج أفكيييييارل رالتفكيييييير فيميييييا يحييييييط بهيييييم ميييييد 

لطييتس ممييكتتل رالتييي تؤىييد علييى عييد  اييدر  ا
علييى ت ظيييف اييدارتهم العقليييةل راسييتنراج ىافيية 
مييييييا لييييييديهم مييييييد إمكانيييييييات لتحايييييييد المءييييييتج   
فييالطتس تعيي هرا عليييى اسييتهتك المعل مييية هرف 

 انتا،اىا. 
 مشكلة البحث :    

يمكد أف نحده ممكلة البحث  الحالي في      
اننفاض مهارات تفكير عليا متمثلة في التفكير 

المتعلميد مد استات   المءتجل رالقي  يمكد
ادراتهم العقليةل رالنررج بمءتجات تعليمية اابلة 
للقياسل رالمتحظةل رتحده في   و الاؤا  

 الرئيس التالي : 
إلالالالال  أي مالالالالدى يمكالالالالن أن يسالالالاله  ور الالالالامج     

تعليمالالي قالالال  علالال  تطبيقالالات الولالالب فالالي تنميالالة 
مهارات التفكير المنالتج لالدى الطالالب المعلمالين 

 بكلية التربية؟ هع ة عل  النفس 
ر تفرع مد الاؤا  الاابب األسئلة الفرعية     

 التالية : 
ما تط يقات  ال  ب التي يمكد تضميءها  -6

 بال رنامج التعليمي الحالي ؟
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ما مهارات التفكير المءتج المرتبطة  -2
بكفايات التصميم التكء ل ،ي للدررس 
رالتز  تءميتها لد، الطتس المعلميد 

 لية التربية ؟  بة علم الءفس بك

ما التصميم التعليمي ل رنامج  اائم على  -3
تط يقات ال  ب لتءمية ىفايات التصميم 
التكء ل ،ي للدررس ر مهارات التفكير 
المءتج لد، الطتس المعلميد   بة علم 

 الءفس بكلية التربية ؟

ما فعالية برنامج تعليمي اائم على  -4
تط يقات ال  ب على تءمية مهارات التفكير 

ءتج لد، الطتس المعلميد   بة علم الم
 الءفس بكلية التربية ،امعة المءص ر ؟  

ما تقييم الطتس المعلميد   بة علم  -1
الءفس ل رنامج تعليمي اائم على تط يقات 

 ال  ب لتءمية مهارات التفكير المءتج ؟

 فرض البحث  
ي ،د فرق ها  إحصائًيا عءد مات ،     

عة أ بيد مت سط هر،ات المجم  ,61ه
التجر  ية في التط يب الق لي رالبعدي الجتبار 
مهارات التفكير المءتج لصالح التط يب البعدي 

. 

 أهمية البحث : 

 :فيما يليال حث الحالي  يفيد قد        
األهميالة بالنسالال ة للطالالالب المعلالال  ، قالالد يفيالالد -2

ال حالالالث الحالالالالي الطالالالالب المعلمالالالين هالالالع ة 
 عل  النفس عل  : 

 تكء ل ،ييةال مايتحدثاتال مالتعيرف عليى أىي -أ 

  .التعليمية العملية في يمكد ت ظيفها التي

تكي  د العياهات العقلييية المءتجية التيي تفيييد  -س 
في تايير السار ة القىءية في تءظيم محتي ، 

 مقرر علم الءفس راال،تماع .

 األهمية لل احثين: -8

 البييياحثيد البحيييث اىيييق فييييدايييد ي -أ      

 المعلمييد رتيدر ب هإعيدا مجيا  فيي رالمنتصييد

أثءاو الندمة أر ا ل الندمةل على إلقاو الضي و 
فييييي  يييي و تكء ل ،يييييا ال ييييرامج الحديثييييةل ربلييييف 

  استجابة لفاعليات رثقافة الج ه  .

 لتطي  ر  محارلية بحيثالا ىيق أتياد ي -س     

  لييات لطلبية الجيامعي اوعيداه برنيامج مك نيات

طيي  ر فلاييفة التييدر س الحديثيية ل رترفييب  التربييية
 أميامهم المجيا  تفيتح حييثالمءيتج التعليميي   

 حي   أجير،  ببح ل للقيا  الترب ي  المجا  وثراو

 لم ا،هية الحديثية االتجاىيات رفيب المعليم إعيداه

لجمييييييع  صييييير المعا الثقافيييييية ييييييراتالمتا
 .التنصصات

 أما  مجاالً يفتح البحث الحالي  اد -ج    

 لةرمحار  لأجر،  ترب  ة لدراسات آجر د باحثيد

 .يتءارلها البحث الحاليلم  ، انب ،ديد  تءار 

األهميالالالة لميططالالالي منالالالاهج علالالال  الالالالنفس  -2
واالجتمالالالام ومالالالوجهي مالالالادة علالالال  الالالالنفس 

 واالجتمام:

اد يفتح البحث الحالي المجا  أما   -أ       
منططي المءاىج على إعاه  تءظيم محت ، 
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ماه  علم الءفس راال،تماع في   و فلافة 
ل رتكء ل ،يا التدر س ل مما  التدر س الحديثة

ياير مد أهاو المعلميد في التدر س ل ر تءقل 
 األثر إلى الطالب .

ت ،يو أنظار م ،هي ماه  علم  -س      
الءفس ر اال،تماع إلي تايير  كل التدر س 
المعتاه إلي طرق تدر س ،ديد  تعتمد علي 
مهارات التفكير العليال رمحارلة ت ،يو المعلميد 

 ىقإ الطرق الجديد  في التدر س. الستندا 

المسئولون عن ورامج إعداد المعل  بكليات -2
 التربية : 

 في التربية  ليات البحث اىق فيدي اد -أ      

مهارات  مات ،  في رالقص ر ، الق   أر،و تحديد
 التفكير العليا رجاصة مهارات التفكير المءتج 

 االعتبار بعيد لتأجق  المعلميد سالطت لد،  

 استندا    و في الجامعي اوعداه رامجط  ر بت

 . في التدر س  التكء ل ،ية الماتحدثات

التعرف على فلافة التدر س الحديثة   -س     
في مجا  تدر ب المعلميد بكليات التربية 

 متمثلة في تط يقات ال  ب .

 حدود البحث :  

 تمثل  حدره البحث الحالي فيما يلي : 
 العينة : -2

طيييييتس المعلمييييييد  ييييي بة عليييييم اليييييءفس ال      
،امعية المءصي ر    –الفراة الرابعة  ىلية التربية 

اليييييييقيد ليييييييديهم مهيييييييارات االتصيييييييا  باونترنييييييي  
رتصيييييييييفح صيييييييييفحات ال  يييييييييب رالبحيييييييييث عيييييييييد 

 المعل مات رنقل الملفات.

 تطبيقات الولب  : -8

للت اصل  Facebook)المبكات اال،تماعية ه -أ
لبع  رالتفاعل بيد المتعلميد بعضهم ا

مد ناحية رالمدرس مد ناحية أجر لمءاامة 
 رممارىة األفكار.

لرفع رمماىد   You tube)الي تي س ه-س
 الفيدي ىات الناصة بال رنامج.

ررفع  Google drive) الج ،ل هرايفه -ج
رتحميل المحت ، الناص بالتعلمل رتءفيق 

 األنمطة رالتق  م.

للت اصل  (Gmail) ال ر د اولكتررني  -ه
سا  راستقبا  االستفاارات رالملفات رار 

 المرتبطة بأنمطة رأسئلة  ال رنامج.

أ في عرض Mind Mapsالنرائط القىءية ه -ىي
 ، انب المحت ، التعليمي.

 الاييييييييياه  آراو  ييييييييي و فيييييييييي تحدييييييييييدىا رتيييييييييم    
 بط يعيييية الرتباطهييييا رالممييييرفيدل المحكميييييد
 رالمحتييييي ، التعليميييييييل رمتايراتييييييو ال رنيييييامج
 فيي رالتكء ل ،يية العلميية تالتط را رم ا بة
 .التدر س

  ظام المودل:-2

تم إهار  بيئة ال رنامج التعليمي باستندا        
أ ألنو نظا  مجانى 2,2الءظا  م ه  إصدار ه

 رمفت ح المصدر.
 : تدرلس بالبر امجاستراتيجية و رق ال -2

استراتيجية  التعلم الماتءد إلى الدماغ     
 بطر قتي:
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اللفظي لمناطبة الجسو األيار  التعلم -أ     
 مد الدماغ .

التعلم البصر، لمناطبة الجسو األيمد   -س   
 مد الدماغ.

أجري مثل المءاامةل العصف مدعمة بطرق 
ل األهاو العملي ل االستءتاج ل االستقراو القىءي

 ل حل الممكتت.
 مهارات التفكير المنتج: -2

 التفكير بمررنة . -أ      

على التااؤ  رطرح الممكتت  القدر  -س    
. 

تط يب المعارف الاابقة على أر اع  -ج     
 ،ديد  .

 النلب رالتص ر راالبتكار.-ه    

 االستعداه الدائم للتعلم الماتمر.   -ىي   
رتيييييييييم تحدييييييييييدىا فيييييييييي  ييييييييي و آراو الاييييييييياه      

المحكميييييييييد رالممييييييييرفيد  الرتباطهييييييييا 
بط يعيييية ال رنييييامج رمتايراتييييو رط يعيييية 

اليءفس راال،تمياعل رم ا بيية  مياه  عليم
التطيييي رات العلمييييية رالتكء ل ،ييييية فييييي 

 التدر س.

 مصطلحات البحث اإلجرائية :     

البر امج التعليمي القال  عل   -2
 تطبيقات  الولب:

تعرفو الباحثة إ،رائًيا بأنو : نظا       
إلكتررني يقد  مجم عة مد الن رات الترب  ة 

تعليمي ماتندًما  كل مد أ كا  التط ر ال
متمثلة في تط يقات الجيل الثاني مد ال  بل 

رالتي تامح باستندا  رسائط متعده  تفاعلية 
تااعد على الممارىة راالتصا  رالتفاعل  بيد 
الطتس المعلميد   بة علم الءفس بكلية 
التربية  ربلف بهدف تءمية مهارات التفكير 

 المءتج .
 مهارات التفكير المنتج  :       -8

فها الباحثة إ،رائًيا بأنها :  ادر   رتعر     
الطالب المعلم على استندا  أنماط معيءة مد 
الال ك تااعدإ على تايير السار ة القىءية أما  
القضايا رالممكتت المصاحبة للعملية التعليمية 

ل رالقدر  على استندا  ىل ما ى  ،ديد  
استجابة لم دأ التعلم الماتمر ل إلى ،انب 

مكتت رالقدر  على إهراك الحااسية للم
الء ااص رالعي س في األ ياول رالقدر  على 
االنتاج راالبتكار بتايير  كل المحت ، القائم 
إلى محت ، أ ثر فعالية ر،قًبا لتنتباإ ل 
رتط يب ما تعلمو على م ااف ،ديد ل رتح  لها 
لعاهات عقليةل ر قاس بالدر،ة التي يحصل 

ار مهارات عليها الطالب المعلم على اجتب
         التفكير المءتج المعد للبحث الحالي.

 االطار النظري :   

 المحور األول البرامج التعلمية :   

 : اإللكترو يةمفهوم البرامج التعليمية  -2

 (822 ،8002  سال  أحمد يعرفها       
 اولكتررني التعليم أ كا  مد  كل: " بأنها
 رتدر  ية رأ تعليمية برامج جتلو مد تقد  التي

 أي رفي را  أي في المتدربيد أر للمتعلميد
 راالتصاالت المعل مات تقءيات باستندا  مكاف
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 – اولكتررني ال ر د – اوباعة – االنترن ه 
  ... أ بعد عد المؤتمرات – الحاس س أ،هس 
 المصاهر متعده  تفاعلية تعليمية بيئة لت فير
 على اعتماًها متسامءة رغير متسامءة بطر قة
 . رالمتعلم" المعلم بيد رالتفاعل القاتي التعلم

التصمي  التعليمي للبرامج  -8
 اإللكترو ية: 

يعد التصميم التعليمي ى  بمثابة     
الممارسات راو،راوات الفعلية لتصميم رانتاج 
ال رامج اولكتررنية  فه  ال  ابة الرئياية لرسم 
جطة العمل رالايءار  ىاتل رادر  الباحث على 
اجتيار التصميم الجيد الق، يند  تحقيب 
أىداف بحثو الترب ي أمًرا ىاًما  نظًرا لتعده 
الءمابج التي تءارل  التصميم التعليميل ر مير 

إلى  (222، 8002 ل ة  ع د العس س 
تصءيف نمابج التصميم التعليميل رالتي يمكد 

 عر ها جت  الرسم التنطيطي التالي: 

 
 لتصميم التعليميأ تصءيف نمابج ا2 كل ه

رتتءييييييي ع نميييييييابج التصييييييييميم التعليميييييييي مييييييييع     
اآلليييييييييييات راو،ييييييييييراوات اجييييييييييتتف تصييييييييييميمها ر 

المقترحيية لتحقيييب األىييداف المر،يي   مييد عملييية 
التصميم ل رلكد ،ميع ىقإ الءمابج ا يتق  ميد 

القي يتك ف ميد  التعليميمدجل الءظم للتصميم 
ل رالمايييييتقرئ لتهبييييييات عيييييد  عءاصييييير مءتظمييييية

التي تءارل  التعلييم اولكتررنيي نجيدىا  رالبح ل
ال تنل  مد نمابج التصميم التعليمي رالتي ميد 

بيالالع عطمالالي (،  8002محمالالد الحيلالالة  بيءهييا : 
(، خيالالالالالر 8022(، و إيمالالالالالان خليالالالالالع  8002 

(،  بيالالالالالالالع عطمالالالالالالالي ومالالالالالالالروة 8022هالالالالالالالواهين 
رفيميييا يليييي عيييرض ألىيييم  (،8022المحمالالالدي  

 :نم بج مد نمابج التصميم التعليمي 
ذج العالالالالالالام لتصالالالالالالمي  التعلالالالالالالي  النمالالالالالالو  -أ

ADDIE 

،ميييع نمييابج التصييميم التعليمييي تييدرر حيي      
جمس مراحل رئياية تظهر ،ميعها فيما يايمى 

ل ADDIEبييييييالءم بج العييييييا  لتصييييييميم التعليمييييييي 
ر تك ف ىقا الءمي بج ميد جميس جطي ات رئياية 
ياتمد الءم بج اسمو مءهال ىميا  بالميكل التيالي 

 : 

 

للتصميم  أ الءم بج العا 3 كل ه 
 التعليمي
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التحليل: رى  تحليل الءظا  مثل تحليل  -1
العمل رالمها  المحده ل رجصائص 
الطتسل راحتيا،ات المجتمع ل رالمكاف 
رال ا  ل رالم اه ل األهرات ل الميسانية ل 

 ادرات الطتس... .

التصميم: ر رتبط بصياغة األىداف  -2
الال ىيةل تحديد المحت ، التعليمي ل 

اه التعليمية ل رتءظيم المحت ، مرا،عة الم  
ل تصميم الرسالة التعليمية راعداه 
الايءار   ل تصميم األحدال رعءاصر 

 التعلمل ر ع استراتيجية التءفيق.

التط  ر: ر تضمد ر ع النطط  -3
للمصاهر المت افر  ل راعداه الم اه 

 التعليمية.

التءفيق: ر تضمد تاليم رتءفيق رت ز ع  -4
 يمية .الم اه راألهرات التعل

التق  م: ر تضمد التق  م التك  ءي للم اه  -5
التعليميةل رالمرهره اويجابي لل رنامج أر 

 المقررل رالتق  م الءهائي.

تصمي  البرامج التعليمية في ضوء  -2
 تطبيقات الولب: 

إف ال رامج اولكتررنية س او التعليمية مءها      
أر التدر  ية تتطلب لءجاحها العديد مد الع امل 

ماف تحقيب أىدافهال رتعد تط يقات ال  ب لض
مد أىم رأفضل األهرات لل رامج اولكتررنية  
حيث إنها تامح بإهار  بيئة التعلم اولكتررني 
بص ر  أ ثر تفاعليةل رمااعد  الطالب على 

اوبحارل رالممارىة مع السمتو لر التعامل مع 
المحت ، راألنمطة رالتق  م بص ر  إيجابيةل 

أف أهرات  (22، 8028راهي  الفأر  إور مير 
ال  ب تااعد على ت فير ادر عاِ  مد 
التفاعلل رالممارىة في المحت ، التعليميل 
رااتراح العديد مد األفكار رنمرىا رتدارلها 
باه لة ر ارل رهعم االتصا  بيد 
الماتندميد رالمدربيدل رتفعيل هرر الماتند  

اح ر،علو مح ر العملية التعليمية ل رالام
 للماتندميد بالتع ير عد أنفاهم رأراوىم .

 تطبيقات الويب : -المحور الثاني 

  مفهوم الجيع الثا ي للولب :  -2
بأنها :   McHaney( (2010يعرفها        

"المبكات اال،تماعيةل راسعة االنتمار رالتي 
تممل مجم عة التط يقات راألهرات التمارىية 

ي ت فر ر الندمات على  بكة اونترن  الت
فرصة إنماو الم اه التعليمية اولكتررنية ل 

 ربيئات التعلم المنصية".
 تطبيقات الجيع الثا ي للولب : -8

تتء ع تط يقات الجيل الثاني مد          
ال  ب رالندمات المتاحة على  بكة االنترن ل 
أصبح لها أىمية ى ير  ال يمكد االستاءاو عءها 

تءارل   ىميةفي ىقإ اآلرنةل رنظًرا لهقإ األ
العديد مد الدراسات رالبح ل تط يقات ال  ب 
التفاعلية رأهراتها المتعده  رىيفية استندامها 
في جدمة عملتي التعليم رالتعلم ل رمد بيد ىقإ 

عبد العطلط  ل ة الدراسات رالبح ل ىى : 
 Dilger(2010),Doherty,(2011) أل 8020 



 

 04 

 

(، و شوى هحاتة 8022ومحمد سال   
رفي   و اطتع الباحثة على  (،8022 

الدراسات الاابقة يمكد عرض بع  تط يقات 
الجيل الثاني مد ال  ب على س يل المثا  
رليس الحصر في ص ر  اائمة عامةل رتم 
عر ها بالتفصيل بالجسو الناص بإ،راوات 
البحث ل رتم تحديد أىم التط يقات التي يمكد 

اه  استندامها بالبحث الحالي في   و أراو الا
المحكميدل ر مكد إ،مالها  بالمكل التنطيطي 

 التالي: 

 
تط يقات الجيل الثاني مد ال  ب  أ 4 كل ه

 الماتندمة في البحث الحالي
 مهارات ا لتفكير المءتج: -المح ر الثالث 

 مفهوم التفكير المنتج  :  -2

تعدهت تعر فات التفكير المءتجل رعاهات     
يهال فهءاك مد العقل المءتجة بتعده الءظر  إل

ربط مفه   التفكير المءتج بمفه   عاهات 
:أف العاهات Alfaro(2004) ميرالعقل  حيث ت

العقلية تقترح ممارسة طرق جتاة في التفكير 
 ترتبط بأعما  مءتجة إيجابية. 

 التفكير Hurson( (2008,45 ما عرف     

 بيد يجمع التفكير أن اع مد ن ع" :بأنو المءتج

 الءااد رالتفكير اوبداعي يرالتفك مهارات

     ."،ديد  أفكار ونتاج ر  ظفهما
تصنيفات التفكير المنتج  عادات  -8

 العقع المنتجة(:
تعيييييدهت الت ،يهيييييات الءظر ييييية فيييييي هراسييييية      

 نظر  لتء ع التفكير المءتجل رعاهات العقل ل تبعاً 

نح ىييييا راييييد اىتميييي  العديييييد مييييد  المنتصيييييد
لتصيءيفات مثيل األهبيات رالبح ل بعيرض ىيقإ ا

( ، ، فالالالالالاه  22، 8020محمالالالالالد الطلحالالالالالي  : 
( ، 20، 8022الطرلحالالالالالالالي وكالالالالالالالا   حيالالالالالالالدر  

خلالالالالالالالود ر (،22، 8022ولاسالالالالالالالمين صالالالالالالال اح  
:ل رالتيييييي يمكيييييد تلنيصيييييها ، (8022هالالالالالنيور 

 بالجدر  التالي : 
 ( تصنيفات عادات العقع المنتجة8جدول  

 وصفه التصنيف
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 وصفه التصنيف
 ج  رفب المك نات اآلتية:صءف مارزان  التفكير المءت تصنيف مارزا و-أ

التنطيط  –التي تتضمد :هإهراك التفكير القاتي  مهارات التنظي  الذاتي -6
تقييم فاعلية  -الحااسية تجاإ التاقية الرا،عة -إهراك المصاهر التزمة –

 العملأ .

البحث عد  -ر تضمد: ه االلتسا  بالبحث عد الداةالتفكير الناقد  -2
الحااسية  –اب الم ااف رالدفاع عءها اتن -االنفتاح العقلي -ال   ح

 تجاإ اآلجر دأ .

ت سيع حدره  –ر تضمد: ه االننراط بق   في المها   التفكير اإلوداعي -3
 .الاائد  المعايير نطاق جارج للءظر ،ديد  طرق  ت ليد-المعرفة رالقدرات 

 
 
 
 تصنيف هيرل -ب

 - األسئلة رراو ما ار مه - األسئلة طرح همهار   :التالية المهارات مءها ر تفرع 

 .عاطفيةأ مهارات -المتعده  الح اس مهارات
 - .االستطتع حب -.المررنة - .ر تضمد : هاوبداع العصف الذهني  -6

 الن ر أ . ت سيع

 أ..الداة - .الضبط - .التءظيم- .المثابر  ر تضمد :هالمنظمات الشكلية  -2

مهارات التفكير  ر رىس تصءيف ىير  على استراتيجيات تعليم رتعلم      
المءتجل راستفاهت مءها الباحثة في همجها  مد استراتيجية التعلم الماتءد إلى 
الدماغ ل ألنها ترتبط بتءمية ،ان ي الدماغل مد جت  ما ترتبط بو مد مهارات 
عقلية ل رتتح   إلى سل ك بىى ياتندمو الفره في م ا،هة الم ااف 

 عقلية.رالممكتتل ربهقا المكل تتح   لعاه  
 
 تصنيف دا يالط-ج

 وصفنه إل  أربع أقسام بالشكع التالي :

  .العقلي االنفتاح -6

  .العقلية العدالة -2

  .العقلي االستقت   -3

 الءقدي. االتجاإ أر االستقصاو إلى الميل  -2
 
 

 : النظر وجهات عن التعبير عادة -0
 تميس،  الم ا يع ح   لءقاشا رحلقات رالح ارات المجاالت تءظيم      
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 وصفه التصنيف
 

تصنيف -د
  ماير/سايطر(

 
 
 
 

 اآلراو رالحقائب.    
  : التحليع عادة -1

 باستندا  منتلفة تأملية بطرق  المجاالت في التفكير العاه  ىقإ تتطلب     

 . الجمالية الفد رأهرات رالر ا يات المءطب
  التييع: عادة -1

 استجابات ت ليد مد الفره رتمكد التفكيرل تنليب في رتاهم ىقإ العاه    

 محده . لمثيرات متعده 
 : التعا ف عادة -4

العاه  إلى ادر  الفره على تفهم مماعر رحا،ات اآلجر د ل  ىقإ تمير
 رتقديرىا. احترامها على رالعمل

 : التواصع عادة  -5
رتتضمد تق ل ر،هات نظر اآلجر د في   و الحجة رالدليل األا ، ل 

 جر د ل رتق لراالعتماه على التفاير المءطقي في تفهم ر،هات نظر اآل

 . رأفكارىم آرائهم
 : االلتطام عادة -6

رترتبط ىقإ العاه  بما يعرف بميثاق العمل ل رىى المررط رالض ابط  
 أثءاو الاير في العمل .

 التواضع: عادة  -1
 لحق ق  رعيو المقابل رفي رادراتول رحدرهإ لحق او الفره رعي إلى تمير

 األجر د. ررا،بات
 :االستمتام  أو البهجة عادة -8

يجعيل الميتعلم مايتمتع  مءيا    إيجياه عليى الفيره ايدر  إليى العياه  ىيقإ تميير
ر يرتبط بليف باألنميطة المقدمية اثءياو التيدر سل رالتيي تس يد  ل فيميا بيالتعلم 

 مد تفعيل الح اس االناانية .
  وهالالالو النمالالالوذج المتبنالالال  للدراسالالالة الحاليالالالة      تصنيف كوستا وكاليك  -هال

   Costa&Calick (2005)حييييث يصيييءف 
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 60مهارات التفكير المءتج رعاهاتيو العقليية إليى 
سييييل ك بىييييى ل رتييييم ر ييييع ىييييقإ المهييييارات فييييي 
ص ر  اائمة عامة  ل ربلف لتحدييد أىيم مهيارات 
التفكييير المءييتج المءاسييبة للبحييث الحييالي ل رفييي 
 ييي و أراو الاييياه  المحكمييييد تيييم الت صيييل إليييى 
المهييارات المءاسييبة للبحييث الحيياليل ر ت  ييحها 

 لباحثة بمكل منتصر فيما يلي :  ا
 التفكير بمرو ة :  2 -هال
رتعءييييى اييييدر  الفييييره علييييى تايييييير السار يييية        

القىءيييية أميييا  المميييكتت ل رالتفكيييير فيييي بيييدائل 
ايييدر  الفيييره عليييى تاييييير السار ييية القىءيييية رأفكيييار 

أما  المميكتتل رالتفكيير فيي بيدائل رأفكيار ميد 
التكيييييف مييييع التلقائيييية ر ل ر ر،هيييات نظيييير متعييييده 

 الم ااف المنتلفة.
 :  التساؤل و رح المشكالت 8-هال
ميييييير بيييييأف ىءييييياك مميييييكلة تتمثيييييل فيييييي تر        

الاييييؤا  يجيييييب  ىييييقا سييييؤا  مييييال رل ،ابيييية عيييييد
ممارسيييية الطييييرق العلمييييية رالمءهجييييية المءظمييييةل 

إليييييييى  الرئياييييييييتتطليييييييب تجسئييييييية الايييييييؤا  التييييييي 
إليييييى  مجم عييييية ميييييد األسيييييئلة الفرعييييييةل رالءظييييير

لنليب أفكيار  مد زار ية متعيده   لةأطراف الممك
 .لحل الممكلة جتاة رم دعة

تطبيالالالا مالالالا تعلمالالاله علالالال  موا الالالف   2-هالالالال
 جديدة:

ر ميييييير إليييييى أف الميييييتعلم يط يييييب المعرفييييية       
المكتاييييييبة فييييييي م ااييييييف ممييييييابو سيييييي او مييييييرتبط 

رفيييييييي ل بالعمليييييييية التعليميييييييية أر الحييييييييا  العامييييييية

مجييياالت منتلفيييةل رلكءهيييا تت ايييف عليييى المهيييار  
تدر بل ربلف النتقيا  أثير التيدر ب بصي ر  في ال

 التسالالقيع: بمهيياراتيرمرتبطيية  لصييحيحة رمتقءييو
رتمييير إلييى: مايياعد  الطييتس علييى أف يعتيياهرا 

رتميييير  التجسالالالير لاسييتنراج المعيييارف الما يييية
 إلى : التط يب على أر اع ،ديد .

 اليلا والتصور واالوتكار: 2-هال    
ت تتمييس ممارسية الفيره سيل ىيا ور قصد بي      

بالقيييدر  علييييى ت سيييييع حيييدرهإ المدرىيييية رمحارليييية 
تصييي ر حليييي   للمميييكتت بطر قيييية منتلفييية مييييد 
جييييت  تفحصييييها مييييد عييييد  زرايييييال رتق ييييل الءقييييد 
لتفكيييييييار لتحاييييييييءهال رالحااسيييييييية للمميييييييكتتل 
رالمثيييييابر  ميييييد أ،يييييل تحقييييييب الطتاييييية رالمررنييييية 
رالجد  في األفكارل رتعتمد على مثيرات تتطلب 

دية لتتيح للعقل لتنفتياح رالتفكيير استجابات ت لي
 في حل   متعده .  

 االستعداد الدال  للتعل  المستمر: 2 -هال
ر رتبط برغبية الفيره المايتمر  فيي التعيرف       

علييى ىييل مييا ىيي  ،ديييد فييي مجييا  تنصصييو أر 
فييييي المجييييياالت األجيييير،ل ربليييييف لصييييقل العقيييييل 

راسيتجابة لتاييرات العصير رالتطي رات  لبالمعرفة
رالتكء ل ،يييةل رالييتعلم مييد، الحيييا  ىيي  ل العلمييية

رىافييييييية المؤسايييييييات  ل يييييييعار التربيييييييية الحديثييييييية
 الترب  ة المحلية رالعالمية. 

ررىيييست الباحثييية عليييى  أف يكييي ف لمثيييل ىيييقإ    
المهيييارات ، انيييب تيييد  عليهيييا يمكيييد متحظتهيييا 

 رقياسها بص ر  مبا ر  .
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األهمية التربولة لتنمية مهالارات التفكيالر -2   
للطالالالب المعلمالالين هالالع ة علالال  الالالنفس المنالالتج 

 بكلية التربية  : 
في   و العرض الاابب للتفكير المءتج      

رعاهاتو العقلية ل نجد أف طتبءا في حا،ة 
ماسة لتءمية مهارات التفكير لديهم ب ،و عا  ل 
رالتفكير المءتج ب ،و جاصل رجاصة أف 
التفكير االيجابي ياهم في ال عي بما يحيط 

مد ممكتتل ر ااعد على الرغبة  بالمجتمع
الماتمر  مد المتعلم في تط  ر القات رالبحث 
عما ما ج  ،ديدل ر رتبط تءمية مهارات 
التفكير المءتج بالمثيرات التي تقد  للطتس فإبا 
استطعءا أف نقد  مقررات تدر اية ااهر  على 
تمايل عق   الطتس ل راستات  ىافة 

عد على التفكير االمكانيات لديهمل فا ف ياا
العميب رالفعا ل رالءظر  المنتلفة للمحت ، 
التعليمي المقد  لهمل رالعمل بم دأ الءهايات 
المفت حة رالثارات المعرفيةل ىل بلف مد  أف 
أف يعلي بقيمة المءتج الءهائي المطل س مد 
الطتس المعلميد أف يصل ا إليو في نهاية 
 المطاف الجامعي ل رتط يب ما تعلم إ في

 حياتهم العملية. 
ر يييييرتبط األميييير ربدر،يييية ى ييييير  بطالييييب        

 لييية التربييية  ألنييو معلييم الماييتق ل رالييقي يجييب 
أف يءقل ج راتو رأفكارإ إلى طتبو  فكميا تيدرس 
هاجييل ،يييدراف ىلييية التربيييية رمحيطهييا التعليميييي 
فإنو يعلم ىما تعلم ل رلقا ارتيبط البحيث الحيالي 

طالييب المعلييم  يي بة بتطيي  ر األهاو التدر اييي لل
علم الءفس رالتي ت دأ بنط   ىامة رالتي ترتبط  
بيييييييالتنطيط  لليييييييدررس الي ميييييييية ل حييييييييث أنهيييييييا 
النطيييييي   األرلييييييى التييييييي  تكمييييييف عييييييد عقلييييييية 
الطالب المعلم رمهاراتو رعاهاتو العقلية ر التيي 
تفيد في إنتاج رتايير  يكل المعل مية للطيتسل 

تييييياج راسييييتندا  اسييييتراتيجيات اائميييية علييييى  االن
رالتنيل رالتص ر رالنلب راالبتكارل فإبا ارتيبط 
التييييييدر س بمثييييييل ىييييييقإ المهييييييارات سيييييي ف تءقييييييل 
للطالييب رتصييبح لييو عيياه  عقليييةل فييءحد مييرهره 
لطتبءييييييا ل رالبحييييييث الحييييييالي يحييييييار  اوعييييييتو 
بقيمة العلم رالتدر سل رالتأ يد على أف  الحفظ 
رالتيييقىر أها  ىامييية للتحصييييلل رلكيييد لييييس أهاإ 

تيياج ،يييل ايياهر علييى حييل الممييكتت فعاليية ون
 المرتبطة بكافة التايرات في الماتق ل .

مهارات  رال رنامج الحالي ياتهدف تءمية      
التفكير المءتج للطتس المعلميد   بة علم 

عقلية  الءفس بكلية التربية رتح  لها لعاهات
التدر اي ل معتمد  في بلف  ئهممرتبطة بأها

التنطيط  أثءاو رفيالمع بالمحت ،  على  همجها
 جت  مد تءميتها ثم رمد ل التعليميلل رنامج 

متء عة معتمد  على االبتكار راالنتاج  أنمطة
رتط يب ما تعلم إ في م ااف ،ديد  رالتعلم 

تااعد على  التيالماتمر ل رأهرات ال  ب 
االبحار رالممارىة رالتفاعل رالت اصل 

ت ارتكس  رالتيرالمءاامات ل  ررسائط التعلم 
بمكل ى ير على األساليب البصر ة رمناطبة 
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الجسو االيمد رااليار مد الدماغ  ل 
راستراتيجيات التدر س  مثل استراتيجية التعلم 

تاهم في تءمية  التيالماتءد إلى الدماغ 
عاهات العقل بمكل ى ير ألنها ترىس على 

 عمل الدماغ بءصفية األيمد راأليار .

 إجراءات البحث :   

،  8إعداد قالمة تطبيقات الولب  - أوالً    
 وتحديد التطبيقات المناس ة لل حث:

نظييييييًرا ألف ال رنييييييامج الحييييييالي يهييييييدف إلييييييي     
وثرائيييو ل ر،عليييو  2اسيييتندا   تط يقيييات ال  يييب 

أ ثييييير تفاعلييييييو  ليييييقا اتبعييييي  الباحثييييية النطييييي ات 
التاليييية الجتييييار أىيييم تط يقيييات ال  يييب المءاسيييبة 

 لل رنامج:
امة لتطبيقات إعداد القالمة الع -2

 : 8الولب 

تم االطتع على األهبيات رالبحي ل التيي       
ل  رتيييم ر يييعها فيييي 2اىتمييي  بتط يقيييات ال  يييب 

صيي ر  اائميية عاميية  تاييتعرض معظييم تط يقييات 
ميييييييييد حييييييييييث  التط ييييييييييب ر يييييييييعارإ ل  2ال  يييييييييب 

رمفه مييييييييييو ل راسييييييييييتندامو فييييييييييي بيئيييييييييية الييييييييييتعلم 
 اولكتررني*. 

عرض القالمة عل  السادة  -8
 المحكمين: 

تييييم اسييييتطتع رأ، الايييياه  المحكميييييد فييييي      
مجييييا  المءيييياىجل رطييييرق التييييدر سل رتكء ل ،يييييا 

التعليييييمل حيييي   تحديييييد أناييييب تط يقييييات ال  ييييب  
المءاسييييبة لل رنييييامج الحيييياليل ربلييييف عييييد طر ييييب 

فييي النانيية التييي تع يير عييد  ر ييع عتميية 

بلييف همءاسييبةل إلييى حييد مييال غييير مءاسييبة أ فييي 
   و ما يلي: 

ط يعة ال رنامج التعليمي القائم  -أ            
 على تط يقات ال  ب.

جصائص التصميم التكء ل ،ي  -س           
 للدررس.

فلافة االستراتيجية الماتندمة  -ج           
 هالتعلم الماتءد إلى الدماغ أ.

جصائص العيءة الطتس  -ه
المعلميد   بة علم الءفس 
 بكلية التربية ،امعة المءص ر .

ط يعة مقرري علم الءفس  -ىي           
 راال،تماع للصف الثاني رالثالث الثان ي.

اإلعداد النهالي لقالمة تطبيقات  -2    
 الولب المناس ة لل حث الحالي :

بعييييييد عييييييرض القائميييييية علييييييى الايييييياه       
المحكميييييييدل ر رصييييييد االسييييييتجابات حيييييي   
أىمييية ىييل تط يييبل ربلييف مييد جييت  عمييل 

سييييتجابة ،ييييدر  تكييييراري حيييييث أعطييييي  اال
مءاسبة ثتل هر،اتل رالى حد ما هر،تاف 
ل رغييييييييير مءاسييييييييبة هر،يييييييية راحييييييييد  ل رتييييييييم 
استنراج الءاب المئ  ة لتستجابات ل رتم 
اجتيييار التط يقييات التييي تس ييد رزنهييا الءايي ي 

ل رتييييييم الت صييييييل إلييييييى جمييييييس %06عييييييد 
 مهارات بالمكل التالي: 

                                                    



 

 

 أ تط يقات ال  ب التي تم استندامها بال رنامج الحالي 3،در  ه
 االستيدامات في ويئة التعلي  اإللكترو ي مفهومه وهعاره التطبيا

البرلد -2
 اإللكترو ي

Gmail 
 

وه  خدمالة البرلالد اإللكترو الي 
 Googleالمشالالهورة مالالن جوجالالع

تسالالالالتيدم فالالالالي إرسالالالالال رسالالالالالة 
عبر اال تر ت ال تتطلالب سالوى 

ليلة، باإلضافة إلال  أن ثوا ي ق
المعلومالالالالالالات المرسالالالالالاللة عبالالالالالالر 
البرلالالالالالالالد اإللكترو الالالالالالالي يمكالالالالالالالن 
اسالالالالتيدامها مالالالالرة أخالالالالرى ممالالالالا 
سالالالاليجعع التعامالالالالع مالالالالع البرلالالالالد 

 أكثر فعالية وتلقالية.

وصالالول المعلالال  إلالال   البالاله علالال  مالالدار -2
السالالالاعة بشالالالالكع متالالالالطامن أو غيالالالالر متالالالالطامن 

 واالحتفاظ بملفات الطالب عل  اال تر ت.
يالالالالالالة مالالالالالالع أهالالالالالاليا  الدردهالالالالالالة الجما -8

متعالالددة، والحفالالت التلقالالالي فالالي حالالالة تعطالالع 
 متصفح الولب.

، أو ملفالالالالات Microsoftعالالالالرض ملفالالالالات-2
Pdf  كصالفحات ولالالب وتنسالالياHtml  ممالالا ،

 يسمح بسهولة وسرعة الوصول.

مجتمع الفيس -8
 Facebook ووك

 
 
 

هالالالو موقالالالع اجتمالالالاعي يسالالالمح 
للمسالالتيدمين باال االالمام  إلالال  
عدة ه كات فر يالة مالن  فالس 

موقع كما يعمالع علال  تكالولن ال
األصالالالالدقاء ولسالالالالالاعده  علالالالالال  

 ،والصالور، المعلومالات  ت الادل

ومقالالالالالالا ع الفيالالالالالالديو والتعليالالالالالالا 
 عليها.

إ شالالاء المعلالالال  أو الطالالالب مجموعالالالة أو -2
صالالفحة لمالالادة أو موضالالوم تعليمالالي ودعالالوة 
الطالب للمشاركة فيه، و شر وت ادل روابط 

 الصفحات المتعلقة بالموضوم أو المادة.
ور أو مقالالالالالالالا ع الفيالالالالالالالديو  شالالالالالالالر الصالالالالالالال-8

التعليميالالالة المناسالالال ة للمالالالادة وت ادلهالالالا والالالين 
الطالالالالالالالب والمتعلمالالالالالالين، والتعليالالالالالالا عليهالالالالالالا 
ومناقشالالالالالة مالالالالالا فيهالالالالالا، وتسالالالالاللي  واسالالالالالتالم 

 الواج ات.
تكالالولن صالالداقات وعالقالالات مالالع الطالالالب -2

والمهتمين بمادة أو موضوم تعليمالي معالين 
من جميالع أ حالاء العالال  وت الادل المعلومالات 

   عبر اال تر ت.واليبرات وينه
اسالالتيدامه كوسالاليلة السالالتمرار العالقالالات -2

 وين المتعلمين والمعلمين .
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 االستيدامات في ويئة التعلي  اإللكترو ي مفهومه وهعاره التطبيا
تفعليالالالالاله فالالالالالي اإلجابالالالالالة عالالالالالن األ شالالالالالطة -2

 المتعددة.

 قناة اليوتيوب-2
You Tube 

 

موقع ولب يسمح لمستيدميه 
وتحميع ومشاركة وعرض 
الفيديوهات مجاً ا ، 
ومشاهدتها عبر البث 
الم اهر ودل من التحميع(، 

 التعليا عليها . و 

رفع ومشاهدة ومشاركة مقالا ع الفيالديو -2
 في جميع المجاالت والتيصصات.

رفالالع المحاضالالرات والفيالالديوهات  إمكا يالالة-8
 ومشاهدتها في أي وقت وفي أي مكان.

االسالالالتفادة مالالالن الفيالالالديوهات فالالالي الالالالتعل  -2
 الذاتي.

تشجيع المتعلمالين علال  إوالداء ئرالهال  ، -2
 ي والرأي اآلخر.واالستقاللية ، وتقبع الرأ

إثالالالالالراء ويئالالالالالة الالالالالالتعل  بالل الالالالالة ال صالالالالالرلة -2
 والسمعية .

 جوجع درايف -2
Google Drive 

 

وهو أحد تطبيقات الجوجع 
من أههر المواقع والتي تعد 

الموجودة عل  الش كة 
العنكبوتية، فهو عمالق 
اليدمات المقدمة عن  رلا 
اال تر ت ،فهو يتجاوز مجرد 
كو ه محرك بحث إل  أ ه 

سع  ليدمة التعلي  و شر ي
 المعرفة.

تتالالالالاليح للطالالالالالالب التواصالالالالالع مالالالالالع المعلالالالالال  -2
 وزمالله ومن ث  ت ادل المعلومات.

تالالالالالوفر المسالالالالالاحة التيطلنيالالالالالة الالزمالالالالالالة -8
 للملفات في أي وقت وفي أي مكان.

تنقالالالالالع البيئالالالالالة التعليميالالالالالة مالالالالالن الفصالالالالالع -2
 الدراسي إل  المنطل.

تالالالوفر األمالالالان للطالالالالب حيالالالث ال مجالالالال -2
 ستندات.لفقدان الم

امكا يالالالالالة اسالالالالالتل ال وارسالالالالالال الملفالالالالالات -2
للمعلالالالال  أو الطالالالالالب، والياصالالالالة باأل شالالالالطة 
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 االستيدامات في ويئة التعلي  اإللكترو ي مفهومه وهعاره التطبيا
 والتقول .

اليرالط -2
 الذهنية

Mind mapping 

 

وسيله تعبيرلة لرس  األفكار 
بشكع ميطط متفرم تعتمد 
عل  تفعيع الجطء األيمن من 
الدماغ وميا  ة الذاكرة 
ال صرلة مما يسمح بسهولة 

لومات االحتفاظ بالمع
 واسترجاعها.

تسالالالالالالالالاعد علالالالالالالالال  عالالالالالالالالرض المحتالالالالالالالالوى -2
اإللكترو الالي بصالالورة هالالاملة عالالن الموضالالوم 

 في هرلحة واحدة.
تاالالع أكبالالر قالالدر ممكالالن مالالن المعلومالالات -8

 في ورقة واحدة بشكع مركط وميتصر.
 تقرب المعلومة في أذهان الطالب.-2
ممالالا  تركالالط علالال  عمالالع الالالدماغ ال شالالري -2

يطلالالالالد مالالالالن تنميالالالالة مهالالالالارات التفكيالالالالر مثالالالالع 
عالالالالالي  –المنطقالالالالي  -ال صالالالالري – المنالالالالتج 

 الرت ة،... (.
 تو يف التقنية الحديثة في التعلي . -2

 .تنظي  البنية المعرفية لدى المتعلمين -2
 

إعداد  قالمة مهارات التفكير  -ثا ًيا     
المنتج ، وتحديد المهارات المناس ة للبر امج 

 الحالي  :
تءمييية  نظييًرا ألف البحييث الحييالي يهييدف إلييى     

اييييدر  الطالييييب المعلييييم  يييي بة علييييم الييييءفس علييييى 
اسييتندا  مهييارات تفكييير عليييا مرتبطيية بعمليييات 
التصيييييييميم التكء لييييييي ،ي لليييييييدررسل تيييييييم اجتييييييييار 

التفكييييير المءييييتج رعاهتييييو العقلييييية ىأحييييد مهييييارات 
التفكييير العليييال رفييي  يي و بلييف اتبعيي  الباحثيية 
النطيي ات التالييية  الجتيييار أىييم مهييارات التفكييير 

 ج المءاسبة للبحث الحالي:المءت
إعداد قالمة عامة لمهارات التفكير  -2

 المنتج :
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اسييتقرأت الباحثيية األهبيييات رالبحيي ل التييي       
اىتم  بمهيارات التفكيير المءيتج رعاهتيو العقلييةل 
رتعدهت التصءيفات التي تءارل  التفكير المءيتج 
رعاهتيو العقلييةل رفيي  ي و ط يعية البحيث رأراو 
الاييييييياه  الممييييييييرفيد حييييييي   اجتبييييييييار التصييييييييءيف 
المءاسبل اعتمدت الباحثة على تصءيف ى سيتا 

أ مهيييار  60هات العقيييل رالمتضيييمد هرىالييييف لعيييا
أساسييييةل رلكيييل مهيييار  مجم عييية ميييد المؤ يييرات 
الفرعية ل رتيم ر يعها فيي صي ر  اائمية عامية* 

 . 
عرض القالمة عل  السادة  -8

 المحكمين: 

اام  الباحثة باستطتع رأ، الااه         
المحكميد في مجا  المءاىج رطرق التدر س 

  تحديد أىم رتكء ل ،يا التعليمل رعلم الءفس ح  
مهارات التفكير المءتج  المءاسبة للبحث 

 الحاليل ربلف عد طر ب ر ع عتمة 
في النانة التي تع ر عد بلف همءاسبةل إلى 
حد مال غير مءاسبة أ في   و ط يعة البحثل 

 رالهدف مد مءول رجصائص العيءة.

اإلعداد النهالي لقالمة مهارات   -2
 التفكير المنتج المناس ة للبر امج

 الحالي : 
بعد عرض القائمة على الااه  المحكميدل     

ر رصد االستجابات ح   أىمية ىل مهار  ل 
ربلف مد جت  عمل ،در  تكراري حيث 

أ هر،ة ل رالى 3أعطي  االستجابة مءاسبة ه
حد ما هر،تاف ل رغير مءاسبة هر،ة راحد ل 
رتم استنراج الءاب المئ  ة لتستجابات  ر تم 

رات التي ال يقل رزنها الءا ي عد اجتيار المها
06%. 

رفي   و أراو الااه  المحكميد ح         
أىم المهارات التي يمكد استندامها بالبحث 
الحالي رأجق رأ، الااه  الممرفيد ل تم الت صل 
إلى جمس مهارات أساسيةل رارتبط  ىل مهار  
بمجم عة مد الج انب الدالة عليها بص ر  

ط ي ية البحث الحاليل إ،رائية بما يءاسب 
رالجدر  التالي ي  ح اائمة مهارات التفكير 
المءتج التي تم استندامها في إعداه ال رنامج 

 الحالي:
 أ اائمة مهارات التفكير المءتج التي تم استندامها بالبحث الحالي4،در ه 

 الجوا ب الدالة عليها المفهوم المهارة
التفكير  -أوالً 

 بمرو ة
 

لالالال  ت ييالالالر الطاولالالالة قالالالدرة الفالالالرد ع
الذهنيالالالالالالالالة أمالالالالالالالالام المشالالالالالالالالكالت، 
والتفكيالالر فالالي والالدالع وأفكالالار مالالن 

 وجهات  ظر متعددة،

القدرة علال  إ تالاج والدالع وخيالارات  -2
 للمشكلة

النظر للمشالكلة مالن وجهالات  ظالر  -8
 متعددة وميتلفة.

التفكير في أكبالر عالدد ممكالن مالن  -2
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 الجوا ب الدالة عليها المفهوم المهارة
والتلقاليالالالالالالالالالة والتكيالالالالالالالالالف مالالالالالالالالالع  

 الموا ف الميتلفة. 
 

 لة.المصادر لحع المشك

النظر  إلال  العالقالات والين أ الراف  -2
 المشكلة.

 التكيف واال دماج مع المشكلة. -2

التساؤل -ثا ًيا
و رح 

 المشكالت 

وتشير بأن هنالاك مشالكلة تتمثالع 
في سؤال ما، ولإلجابة عن هالذا 
السالالالؤال يجالالالب ممارسالالالة الطالالالرق 
العلميالالالالة والمنهجيالالالالة المنظمالالالالة، 
التالالالالالي تتطلالالالالالب تجطلالالالالالة السالالالالالؤال 
الرليسالالالالالي إلالالالالال  مجموعالالالالالة مالالالالالن 

ألسالالالئلة الفر يالالالة، والنظالالالر إلالالال  ا
أ الالالالالراف المشالالالالالكلة مالالالالالن زاولالالالالالة 
متعالالالالددة قليلالالالالا أفكالالالالار خالقالالالالة 

 ومبدعة لحع المشكلة.

القالالالالالدرة علالالالالال  تحديالالالالالد الموضالالالالالوم  -2
 الرليسي للمشكلة.

القالالدرة علالال  تحليالالع المشالالكلة إلالال   -8
موضالالالالالالالالوعات فر يالالالالالالالالة مرت طالالالالالالالالة 

 بالموضوم الرليسي.

 النظر إل  أس اب المشكلة . -2

توضالالالالاليح العالقالالالالالة والالالالالين أ الالالالالراف  -2
 لمشكلة .ا

التفكير فالي الحلالول المتوقعالة مالع  -2
 استمرار  هور المشكلة .

االوالالالالالدام واالوتكالالالالالار فالالالالالي ا تالالالالالاج   -2
حلالالالالالالالالالالالالول جديالالالالالالالالالالالالدة للمشالالالالالالالالالالالالكلة 

 المطروحة. 
 
 
 -ثالًثا

تطبيا ما 
تعلمه عل  

 موا ف جديدة 

ولشالالالير إلالالال  أن المالالالتعل  يطبالالالا 
المعرفالالالة المكتسالالال ة فالالالي موا الالالف 
مشالالالابه سالالالواء مالالالرت ط بالعمليالالالة 

حيالالالالالاة العامالالالالالة، التعليميالالالالالة أو ال
وفالالالي مجالالالاالت ميتلفالالالة، ولكنهالالالا 
تتو الالالالالالف علالالالالالال  المهالالالالالالارة فالالالالالالي 
التالالالالالدرلب، وذلالالالالالك ال تقالالالالالال أثالالالالالر 
التالالالالالالالالدرلب بصالالالالالالالالورة صالالالالالالالالحيحة 

التدرلب عل  موا الف مشالابه قبالع  -2
 خوض التجربة الفعلية.

االلتطام بيطوات السير في العمالع  -8
 لامان منتج جيد.

االلتالالطام بالقواعالالد والتعليمالالات فالالي  -2
مو ف التدرلب أل ه يسالاعد علال  

 ا تاج منتج جيد.

الرغ ة فالي الوصالول إلال  تحسالين  -2
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 الجوا ب الدالة عليها المفهوم المهارة
 ومتقنه، ومرت طة بمهاراتي: 

التسقيع وتشير إل : مساعدة -أ
الطالالالالالالالالالالب علالالالالالالالالال  أن يعتالالالالالالالالالادوا 

 استيراج المعارف الماضية. 
التجسالالالالالير وتشالالالالالير إلالالالالال  :  -ب

 التطبيا عل  أوضام جديدة.

 جودة المنتج.

الت ييالالالالالر واإلوالالالالالدام فالالالالالي المنالالالالالتج  -2
الالالالالذى تالالالال   الجديالالالالد عالالالالن المنالالالالتج

 محاكاته.

 
 
 
 -رابًعا

اليلا 
والتصور 
 واالوتكار

ولقصالالالالالالد بالالالالالاله ممارسالالالالالالة الفالالالالالالرد 
سالالاللوكيات تتميالالالط بالقالالالدرة علالالال  
توسيع حدوده المدركة ومحاولالة 
تصور حلول للمشكالت بطرلقالة 
ميتلفة من خالالل تفحصالها مالن 
عدة زوايالا، وتقبالع النقالد لافكالار 
لتحسالالالالالالالالالالالالالالينها، والحساسالالالالالالالالالالالالالالية 

جالالالع للمشالالالكالت، والمثالالالاورة مالالالن أ
تحقيا الطالقة والمرو ة والجالدة 
فالالالالالالي األفكالالالالالالار، وتعتمالالالالالالد علالالالالالال  
مثيالالالالالالالرات تتطلالالالالالالالب اسالالالالالالالتجابات 
توليديالالالة لتتالالاليح للعقالالالع لال فتالالالاح 

 والتفكير في حلول متعددة.  

إ تالالالالاج أكبالالالالر عالالالالدد ممكالالالالن مالالالالن   -2
 األفكار.

القالالدرة علالالال  إ تالالاج أفكالالالار جديالالالدة  -8
 ومبدعه .

التعبير عن األفكالار ول الة واضالحة  -2
 . ومفهومة وقاولة للتحقا

إ تالالالاج أفكالالالار تنظالالالر إلالالال  تحسالالالين  -2
 األوضام القالمة.

 



 

 11 

 

 الجوا ب الدالة عليها المفهوم المهارة
 
-خامًسا

االستعداد 
الدال  للتعل  

 المستمر

ولالالالرت ط ورغ الالالة الفالالالرد المسالالالتمرة 
فالالالي التعالالالرف علالالال  كالالالع مالالالا هالالالو 
جديد في مجال تيصصه أو في 
المجالالاالت األخالالرى، وذلالالك لصالالقع 
العقالالالالالالع بالمعرفالالالالالالالة، واسالالالالالالالتجابة 
لت يالالالالالالرات العصالالالالالالالر والتطالالالالالالالورات 

ولوجيالالالة، والالالالتعل  العلميالالة، والتكن
مالالدى الحيالالاة هالالو هالالعار التربيالالة 

ات الحديثالالالالالة، وكافالالالالالة المؤسسالالالالال
 التربولة المحلية والعالمية. 

الرغ الالالالة فالالالالي التطالالالالور األكالالالالاديمي  -2
 المرت طة بالتيصص. 

الرغ الالة  فالالي التطالالور التكنولالالوجي  -8
 المرت ط بالتيصص.

التفكيالالالر فالالالي المصالالالادر المتعالالالددة  -2
 للتنمية المهنية المستمرة.

ديع والتحسالالالالين الرغ الالالالة فالالالالي التعالالالال -2
 وتطولر الذات.

التفكيالالالالالالر فالالالالالالي المصالالالالالالادر التالالالالالالي  -2
 تيا ب العصر وسوق العمع.

تصمي  البر امج التعليمي في  -ثالًثا      
 ضوء االحتياجات التعليمية والمعايير:

في   و االطتع على العديد مد        
األبيات رالبح ل التي اىتم  بإ،راوات 

 في تصميم   التصميم التعليميل ت ء  الباحثة
 
 
 
 
 
 
 

ال رنامج نم بج ه ع د اللطيف الجسارل 
أ  ل ءاو رتط ر ال رنامج التعليمي في 2663

  و تط يقات ال  ب رالمكل التالي ي  حها 
 باجتصار: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 ( التصمي  التعليمي للبر امج الحالي2هكع   

إعداد اخت ار مهارات التفكير  -رابًعا     
 المنتج : 

 د الهدف من االخت ار :تحدي -أ

استهدف اجتبار التفكير المءتج قياس       
ادر  الطتس عيءة البحث على ممارسة مهارات 
التفكير المءتج رعاهاتو العقلية  حيث يع ر 

التفكير المءتج عد ادر  الطالب على ممارسة 
تتميس بالمررنةل المهارات  مجم عة مد

رطرح  ل راالبتكارل رالتااؤ رالتص رل رالنلب
الممكتتل ر تط يب المعرفة على م ااف 
،ديد ل رالتعلم الماتمرل ر تااعد ىقإ 
المهارات على تك  د عاهات عقلية متزمو 
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للمتعلم في الممارسات المنتلفة س او التعليمية 
 أر الحياتية.

 : تحديد مهارات االخت ار -س

تم تحديد مهارات االجتبار في   و ما 
 يلي:

لى األهبيات رالبح ل االطتع ع 6-س     
رالدراسات الاابقة التي اىتم  بمهارات التفكير 
ب ،و عا  رالتفكير المءتج رعاهتو العقلية ب ،و 

 جاص.

االطتع على تصءيفات مهارات    2-س     
التفكير المءتجل رعاهاتو العقلية المنتلفةل 
 راجتيار تصءيف ى ستا رىاليف لعاهات العقل. 

ى بع  اجتبارات  االطتع عل  3-س    
التفكير المءتج ل رمقاييس عاهات العقل لءم بج 

   ستا رىاليف .
 محت ، ال رنامج التعليمي . 4-س    
 جصائص العيءة م  ع البحث . 1-س    

محت ، مقرري علم الءفس  0-س    
راال،تماع المقرر على طتس الصف الثاني 

 رالثالث الثان ي.

لممرفيد استطتع رأ، الااه  ا 2-س    
 رالمحكميد. 

رفي   و ما س ب تم الت صل إلى      
مجم عة مد المهارات المءاسبةل رالمؤ رات 
الدالة عليهال رتم ر عها في اائمة ُعر   

 -فيما س بل رىقإ المهارات :هالتفكير بمررنة
التااؤ  رطرح  -التط يب على م ااف ،ديد 

 -النلب رالتص ر راالبتكار -الممكتت
 الدائم للتعلم الماتمرأ.  االستعداه

 صياغة مفردات االخت ار  -ج
اام  الباحثة بفحص اجتبارات التفكير       

المءتج ل رمقاييس عاهات العقل لءم بج ى ستا 
رىاليف للدراسات الاابقةل رتم صياغة مفرهات 
االجتبار  حيث ،اوت مد ن ع األسئلة المفت ح 

 ربلف للم ررات التالية: 
العديد مد الدراسات  ما أ دتو 6-ج    

رالبح ل على أف استندا  األسئلة المفت حة 
يااعد المتعلم على التفكير في أ  ر عده 

 ممكد مد او،ابات المحتملة .

ىدف البحث نفاو في ادر  الطالب 2-ج     
المعلم على استندا  التفكير المءتج ىعاه  

 عقلية يمكد أف تتءقل معو في م ااف ممابو.

و الحر ة ل بداع راالبتكار في إعطا 3-ج    
 الت صل إلى مءتج ،يد.

التفكير في الممكتت المحيطة مد  4-ج    
 أ ثر مد زار ة .

ز اه  الرغبة في التعلم الماتمر لمد،  1-ج   
 الحيا .

رفي   و بلف ،اوت المفرهات على ىيثة  
مثيرات تحث المتعلم على االستجابة لها 

 بص ر  مءتجة .
 لمبدلية لالخت ار :وضع الصورة ا -د
في   و تحديد مهارات االجتبار تم      

الت صل إلى المكل الم دئي لتجتبار جمس 
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مهارات أساسية تضم ىل مهار   مثير د أر 
 ثتل مثيرات .

 وضع تعليمات االخت ار :   -ه
أعدت الباحثة تعليمات االجتبار في ص ر       

مباطة لياهل على الطتس او،ابة عليها ل 
عءد صياغة التعليمات تحديد تم مراعا   راد

ربع  التعليمات  لالهدف مد االجتبار
راد ،اوت على الءح   ل،ابة عءوالناصة باو

 التالي  : 
ىقا االجتبار يقيس ادرتف على التفكير     

بص ر  مءتجة تتميس بالمررنة الفكر ة رتايير 
السار ة القىءية في الءظر للممكتت ل 

ت رالقدر  على إهراك رالحااسية للممكت
الء ااص رالعي س ل إلى ،انب القدر  على 
تط يب ما تعلمتو على م ااف ،ديد  ل رانتاج 
رتص ر أفكار ،ديد  تتميس باوبداع راألصالة ل 
رىيفية تءمية ادراتف رمهاراتف مد أ،ل التط ر 

 المهءي الماتدا .
:  التاليييية نر،ييي  مءيييف اتبييياع التعليمييياتليييقا      

سؤا  ،يًدا حتى تعرف المطل س مءف  اراو  ىل
 بييياجتتفعليييى االسيييئلة  االسيييتجابات. تنتليييف 

ن ع المهار  المحده . فكير فيي أ  ير عيده ممكيد 
مييد األفكييار فييي أسييئلة االسييتجابات المتعييده  . 

تنطيير ببالييف حتييى ليي   التيييسييجل ىييل األفكييار 
 غر بة أر بايطة .

  إعداد مفتاح تصحيح االخت ار : -ر  

يح االجتبار في   و مؤ رات ىل تم تصح    
تعييييد بمثابيييية م ييييياًرا  التيييييمهييييار  مييييد المهييييارات 

للحكم على استجابة المفح صل رىل مهار  مد 
 و مجم عييية المهييارات تييم التع ييير عءهيييا فييي  يي  

 اسيييييييييتجابةمؤ يييييييييرات أساسيييييييييية رعءيييييييييد تطيييييييييابب 
المفحييي ص ميييع أحيييد المعيييايير تعطيييى ليييو هر،ييية 

 .هم أر معظمهمعلحيد استكمالهم ،مي
رىيييييل األسيييييئلة تصيييييحح بطر قييييية القيييييراو         

رالحكييم عليهييا فييي  يي و الم يييار مييا عييدا مهييار  
تط يب ما تعلمو عليى م اايف ،دييد  يطليب ميد 

إرسيييييا  الرسيييييم التنطيطيييييي رالنر طييييية الطاليييييب 
ل ال رنييامج علييى اويميييل النيياص بالقىءيية ع يير 

 .ر الحكم عليو في   و الم يار

 ا : تجرلب االخت ار وض طه علميً  -ز   
تحديييييد صييييدق محتيييي ، االجتبيييياره صييييدق       

المحكميد أ :   اام  الباحث بعرض االجتبار 
على مجم عة مد المحكميد في مجا  المءاىج 

ل ربلييف للتعيييرف  رطييرق التييدر س رعليييم الييءفس 
ىييل مثييير  انتميياومييد،  مييد حيييث: أراوىييمعلييى 

مييد، ل ر مييد المثيييرات إلييى المهييار  الرئياييية لهييا 
ت ميييد حييييث الداييية فيييي التع يييير سيييتمة ال بيييارا

تعلمل مد، ستمة التعليمات المقدمية للميل ر عءها
ال  يررر   رالتيحقف األسئلة غير المءاسبة ر 

ل إ ييافة أسييئلة أجيير، مهميية لتجتبييار ل ر مءهييا
ابييداو متحظيييات أجييير، فيميييا يتعليييب باالجتبيييار ر 

  كل. 



 

 11 

 

راد أبد، بع  المحكميد مجم عة          
 إيجازىا فيما يلى : مد المتحظات يمكد 

 بع  مفييييرهات تايييييير الصييييياغة اللا  يييية ليييي
االجتبيار ل رجاصية بييالجسو النياص بمهييار  

 التااؤ  رطرح الممكتت.

  حيييييقف بعييييي  األسيييييئلة لتقلييييييل ميييييد حجيييييم
 .االجتبار

رفييييييي  يييييي و أراو الايييييياه  المحكميييييييد تييييييم      
الت صييل إلييى الصيي ر  الءهائييية القابليية للتجر ييب  

مفيييره ل ب اايييع 66 حييييث أصيييبح عيييده المفيييرهات
جميييييس مهيييييارات لكيييييل مهيييييار  مفيييييرهتيدل رتييييي زع 
الييدر،ات فييي  يي و م يييار الحكييم عليهييال رعييده 

 األسئلة للمفره  ال احد .
 التجربة االستطال ية لالخت ار  -ج
اامييييييييييييي  الباحثييييييييييييية بيييييييييييييإ،راو الدراسييييييييييييية        

االستطتعية الجتبار التفكير المءتج على عيءية 

األساسيية  أ طالب غير عيءة البحث36ا امها ه
 ل ربلف بهدف : 

 حساب االتساق الداخلي2-ح       

 الييييييداجليحايييييياس صييييييدق االتايييييياق  تييييييم  
بعييد تط يقييو علييى عيءيية الجتبييار التفكييير المءييتج 

غييير عيءيية الدراسييةل  مييد أ36ه اعمي ائية عييدهى
 :ربلف مد جت 

درجالة  ارت الا  معامالع حساب2-2-ح
مهالالالارة كالالالع مفالالالردة بالدرجالالالة الكليالالالة لل

حايياس معييامتت  تييم :المنتميالالة إليالاله
ارتباط هر،ة ىل مفره  بالدر،ة الكليية 

تءتميييييي إلييييييول ر،ييييياوت  التيييييي للمهيييييار 
 بالجييييييدار ىمييييييا ىييييييي م يءيييييية  تييييييائجالء

 التالية:

 

 أ1،در  ه
مد مفرهات اجتبار التفكير المءتج رالدر،ة الكلية قيم معامتت ارتباط هر،ة ىل مفره  

 للمهارات التي تءتمى إليها

رقالالالالالالالالالالالالالال   المهارات
 مفردةال

معامالالالالالالالالع 
 االرت ا 

مسالالالتوى 
رقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال   المهارات الداللة

 المفردة

معامالالالالالالالالع 
 االرت ا 

مسالالالالالالالتوى 
 الداللة

 التفكير بمرو ة
2 04222 0402  2 04222 0402 
الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتعل   0402 04222 8

 المستمر
2 04222 0402 

التسالالالاؤل و الالالرح 
 المشكالت

2 04222 0402 2 04202 0402 
التطبيا عل   0402 04222 2

موا الالالالالالالالالالالالالالالالالالالف 
 يدةجد

2 042 0402 
اليلالالا والتصالالور 

 0402 04222 20 0402 04222 2 واالوتكار
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يتضيح أف معيامتت  من الجدول الساوا:     

ل 6066االرتباط ،اوت هالية عءيد مايت ي هاللية 
ممييا يييد  علييي ايي   العتايية بيييد هر،يية مفييرهات 
مقييياس االجتبييار رالدر،يية الكلييية للمهييارات التييي 

  تءتمى إليها.
ا  درجالالة كالالالع  الالارت معامالالع حسالالاب8 -2-ح

 الخت اربالدرجة الكلية ل مهارة

للتأ ييييييد مييييييد صييييييدق التكيييييي  د الفر ييييييي        
تيم  هاالتااق الفر ييأ الجتبيار التفكيير المءيتجل

حايياس معامييل ارتبيياط هر،يية ىييل مهييار  بالدر،يية 
الكليييية لتجتبيييارل ر   يييح الجيييدر  التيييالي قييييم 

 معامتت االرتباط رمات  ات هاللتها:

 أ0  ه،در 
 معامتت ارتباط المهارات بالدر،ة الكلية الجتبار التفكير المءتج

 مستوى الداللة معامع االرت ا  المهارات
 6066 6020 بمرو ة التفكير

 6066 60164 المشكالت و رح التساؤل
 6066 602.4 واالوتكار والتصور اليلا

 6061 60460 االستعداد الدال  للتعل  المستمر
 6061 .6041 جديدة موا ف ل ع التطبيا

يتضيح أف معيامتت  من الجدول الساوا:     
االرتبييييياط م ،بييييية ربات هاللييييية إحصيييييائية عءيييييد 

ممييييييا يييييييد  علييييييى صييييييدق  6066ماييييييت ، هالليييييية
 االتااق الداجلي الجتبار التفكير المءتج.

 ألفا بمعادلة حساب ث ات االخت ار 8-ح
 كرو  اخ:

قيية ألفييا تييم حايياس ثبييات االجتبييار بطر         
 ررنبييا  حيييث تقيي   ىييقإ الطر قيية علييى حايياس 
تبييايد مفييرهات االجتبييارل رالتييي يييتم مييد جتلهييا 
بييييياف مييييد، ارتبيييياط مفييييرهات االجتبييييار ببعضييييها 
الييبع ل رارتبيياط ىييل مفييره  مييع الدر،يية الكليييية 

لتجتبييارل ر تضييح ثبييات االجتبييار مييد الجييدر  
 التالي: 

 أ2،در  ه
 فكير المءتج ىكلمعامل الثبات ألفا الجتبار الت

اخت ار التفكير 
 المنتج ككع

عالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدد 
 المفردات

معامالالالالالالالالالالالالالالالالالع 
 الث ات ألفا

66 60262 
أف معاميل الثبيات  من الجدول الساوا يتاح:

ل ممييييا يييييد  علييييى متئميييية 60013لتجتبييييار  
 االجتبار ألغراض البحث. 

 حساب زمن االخت ار :  - 
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تييم حايياس الييسمد الييتز  ل ،ابيية علييى         
زمييد ل فكييير المءييتج ل حيييث تييم تاييجياجتبييار الت

القي استاراو ىل طالب مد العيءية فيي او،ابية 
جتبيار ل ثيم حاياس مت سيط اليسمد عد أسئلة اال

اليييتز  ل ،ابييية عليييى االجتبيييار ل رتعليييب األمييير 
بياألربع مهييارات األرليى ل راييد بلي  مت سييط زمييد 

  هقيقة41االجتبار 
أمييا المهيييار  الناماييية ل فقييد تيييم حاييياس مت سيييط 

ل هقيقية61ب اايع  سمد ا ل العيءة االسيتطتعيةلا
رتييييييم إ ييييييافتها علييييييى الييييييسمد النيييييياص بيييييياألربع 

حييييث يصيييبح اليييسمد الكليييي لتجتبيييار   مهيييارات
 هقيقة أ . 06ه

 :لالخت ارالصورة النهالية  -ي

 االجتبييييياربعيييييد التأ يييييد ميييييد صيييييدق بطااييييية      
صيالحة ال  *رثباتول أصيبح فيي صي رتو الءهائيية

مهيييييييارات  1البحييييييثل ر للتط يييييييب علييييييى  عيءيييييية
مفيييييرهاتل تتييييي زع اليييييدر،ات فيييييي  66أساسيييييية ل 

ل رل رعييده األسييئلة للمفييره  ال احييد  يي و الم يييا
رملحييييييييب االجتبييييييييار م  يييييييي  بءهايتييييييييو م يييييييييار 

 التصحيح ل رت ز ع الدر،ات.
 عينة ال حث: -سادًسا      
ااميييييي  الباحثيييييية باجتيييييييار عيءيييييية البحييييييث       

الرابعيية طالًبييا مييد طييتس الفرايية  أ06رعييدهىا ه
 يييييييي بة علييييييييم الييييييييءفس بكلييييييييية التربييييييييية ،امعيييييييية 

 ل2660/2662ل للعييييييييا  الجييييييييامعي المءصيييييييي ر 
 التيييييرىييييى تمثييييل المجم عيييية التجر  ييييية للبحييييث 

 اعتميدتالحالي  حيث  التعليميتدرس ال رنامج 

ءييية الباحثييية عليييى تصيييميم المجم عييية ال احيييد  لعي
ل رعييييد  تقايييييم العيءيييية إلييييى مجميييي عتيد البحييييث
 ع إلى عد  أسباس مءها:ر ابطة ير، تجر  ية

رغبييييية الباحثيييييية فيييييي عييييييد  حرمييييياف بعيييييي   .6
 الطتس المعلميد مد هراسة ال رنامج.

تييدر ب ىافيية الطييتس علييى إنتيياج الييدررس  .2
 التكء ل ،ية.

ت ،يييييو رسييييالة لهييييم فييييي الحيييييا  الماييييتق لية   .3
إلييييى  ييييررر  تايييييير نمييييط التييييدر س الاييييائد 
بالمييييدارس المصيييير ة رجاصيييية فييييي تييييدر س 

ليييييييى طر قييييييية ت ا يييييييب مييييييياه  عليييييييم اليييييييءفس إ
التاييييييرات العصييييير ةل رتحقيييييب الهيييييدف ميييييد 

 رراو الماه .

: لتصمي  التجرلبي لل حالث ومت يراتالها-سابًعا  
  

تصيييييميم المجم عييييية ال احيييييد   تيييييم اسيييييتندا      
 .رالبعديالقياس الق لي ر 
 متغيرات البحث :   

برنييييامج تعليمييييي اييييائم علييييي  :المتاييييير الماييييتقل
 تط يقات ال  ب 

ابعيد : ىفايييييييييييييات التصييييييييييييميم المتاييييييييييييير د التيييييييييييي
 التكء ل ،ي للدررسل رمهارات التفكير المءتج.

 :تجربة ال حث-ثامًنا    
 مرت تجربة البحث بالمراحل التالية :     

 اإلعداد لتجربة ال حث -2
مع الطيتس ت م دئية مقابت تم إ،راو  عد     

الفراية الرابعية بكليية بالمعلميد   بة علم الءفس 
 ترىاني  المقيابتل المءصي ر   ،امعية -التربية 
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فييييي ال ايييي  المنصييييص لمعمييييل مهييييارات طييييرق 
 : ربلف و،راو ما يلي لالتدر س

ت ز يع اليرام الاير، رىلمية الميررر الناصيية  -أ
 بكل طالب على حدا.

 التعليميييييفييييتح الم اييييع النيييياص بال رنييييامج  -س
ر ييييرح لهييييم ىيفييييية التعامييييل مييييع األيق نييييات 

 األساسية .

 .لل رنامج التعليمي رح مك نات المحت ،  -ج

 ييييرح ىيفيييييية التعامييييل ميييييع أنمييييطة التعلييييييم  -ه
 رالتعلم المصاحبة للم هي الت التعليمية.

 ،ابة على أسئلة التق  م. رح ىيفية او -ه

 يييييييييرح ىيفيييييييييية او،ابييييييييية عليييييييييى األنميييييييييطة  -ر
 اوثرائية.

 الفييييييييرهيت  يييييييييح لهييييييييم طييييييييرق الت اصييييييييل  -ز
 .رالجماعي

الماييياعد  للتعاميييل ميييع  الفييييدي ىاتعيييرض  -ح
تا،يييييو ميييييد مهيييييارات ال رنيييييامج رأىيييييم ميييييا يح
 رىيفية التعامل معها.

 عرض ،ررس الفيس الناص بالت اصل. -ط

ت ،يهم إلى  ررر  تحميل هليل االستندا   -ي
 رىيفية تحميلو.

تيييي ،يههم إلييييى اييييراو  التعليمييييات ،يييييًدا ا ييييل  -ك
 ال دو في هراسة ال رنامج.

إليييييى ،انيييييب االتفييييياق معهيييييم عليييييى  يييييررر      
 الت لمييرح الم هييي األسيي  عيااللتييسا  بالحضيي ر 

تتبييع التطيي ر فييي األهاول رعييرض الصييع بات لر 
 تحتييياج إليييى  يييرحل إليييى ،انيييب التييييأر الءقييياط 

رسيييائل الت اصيييل  التفاعيييل المايييتمر ميييد جيييت  
اولكتررنييل المتاحة على الفيس بي ك أر ال ر يد 

 .أر الم اع المنصص لل رنامج
 المرحلة الثا ية تنفيذ تجربة ال حث -8

ى عيءة البحيث ب اايع تءفيق التجربة  عل تم      
رايييييد  ل،لاييييية تعليميييييية أسييييي  عية لميييييد  سييييياعتيد

عميير أسيي  ًعا مييد  سييبعةاسييتارا  مييد  التجربيية 
راام  الباحثية بعميل التيالي عءيد تط ييب لتار   

  ل م هي   مد م هي الت ال رنامج : 
يييييتم عييييرض الم هييييي   علييييى الطييييتس  -أ

هاجل القاعة المسره  بما ة العرضل 
ميييع الم هيييي   ي يييدأ الطيييتس بالتفاعيييل 

 رالره على أ، استفاارات جاصة بو.

عءيييييييييد عيييييييييرض األنميييييييييطة المرتبطييييييييية  -س
امييييات الجماعيييييية اءمبييييالفيس بييييي ك رال

يطليييب ميييد الطيييتس عءيييد اتاحييية فيييتح 
تءفييييق   رنيييامجالفييييس بييي ك النييياص بال

 .الجماعي مع الجررسالءماط 

التمييع ية  الييررابط ييررر  التعامييل مييع  -ج
المصيييييييياحبة للم هييييييييي   ىمييييييييكل مييييييييد 

يقييييييات ال  ييييييب رمصييييييياهر أ ييييييكا  تط 
 التعلم المتعده .

تدر ب الطتس عليى ممارسية مهيارات  -ه
ثءيييياو الاييييير بدراسيييية أالتفكييييير المءييييتج 

اوثرائييية  األنمييطة بالم هيي   ر تيي فرإ 
 المصاحبة للم هي  .
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تحمييييييييل المييييييياه  العلميييييييية المصييييييياحبة  -ه
للم هي   مد جيت  اسيتندا  الج ،يل 

راليييقي تيييم رفيييع علييييو معظييييم  لهراييييف
لعلمييييييييية للطييييييييتس حتييييييييى ال الميييييييياه  ا

يصيييياس الطالييييب بالملييييل فييييي عييييرض 
 .لتعلمالناص با اولكتررنيالمحت ، 

ت عيييية الطيييتس بيييأف ىيييقإ الم هيييي الت  -ر
تاير ررفب اسيتراتيجية اليتعلم المايتءد 

راالسييتفاه  مييد الطااييات  لإلييى الييدماغ
لتمجيعهم عليى  هم العقلية الكامءة لدي

 .نتاج األفكارإ

ة التقيييي  م  ييييررر  او،ابيييية علييييى أسييييئل -ز
 اولكتررنيييييييييرارسييييييييالها ع يييييييير ال ر ييييييييد 

 . رنامجالناص بال

 يييييييييررر  او،ابييييييييية عليييييييييى األنميييييييييطة  -ح
رارسييييييييييالها ع يييييييييير ال ر ييييييييييد  لاوثرائييييييييييية
 . رنامجالناص بال اولكتررني

اتجياإ الطيتس نحي  ىيل  عليى التعيرف -ط
م هيييييي   رميييييد، االسيييييتفاه  مءيييييو ميييييد 

نمر استطتع رأ، على الفيس جت  
 داو أراوىم.ب ك رالاماح للطتس بإب

رالجدر  التالي ي  ح النطة السمءية لدراسة 
 الم هي الت التعليمية:

 مالحظات على سير التجربة :

فييييي بداييييية التجربيييية الحظيييي  الباحييييث  .6
عيييد  رغبييية الطيييتس فيييي التفاعيييل ميييع 

رلكييد تييم تحفييس هم بييأف ىييقا  لال رنييامج
ال رنامج س ف يك ف ميرتبط بالتيدر س 

ل رأنو رم ا بة س ق العمل لالماتق لي
 لي ،ييييييييد بييييييييو العديييييييييد مييييييييد المعييييييييارف

 رالمهييييييييارات التط يقييييييييية لرالمعل مييييييييات
 . الجديد 

إنترني     لم يكيد ليديهم بع  الطتس .2
بالمءس ل رلكد أ دت الباحثية بإمكانيية 
فييييييييتح ال رنيييييييييامج مييييييييد عليييييييييى ،هييييييييياز 
المحميي   النيياص لييديهمل رأنييو سيي ف 
يتم  رح م هيي الت ال رنيامج أسي  عًيال 

  تط يقيييات رتءفييييق األنميييطة ميييد جيييت
 ال  ب المتعده .

الت   بعيييييد الميييييررر بعيييييده ميييييد الم هيييييي .3
أظهيييير الطييييتس الرغبيييية فييييي التفاعييييل 

رتءفييييييييييق  لراالسييييييييتفاه  مييييييييد ال رنييييييييامج
 األنمطة بالمكل الجيد.

مهييييارات التفكييييير رالقييييدر  علييييى انتيييياج  .4
ميييد هراسييية م هيييي    تطييي رتاألفكيييار 

 إلى آجر.

أراو الطتس ح   ال رنامج بأنو  يكل  .1
كا  التييييدر س الييييقي ال ،ديييييد مييييد أ يييي

يرىييس عليييى ىيييم المعل ميييات بيييل ىيفيييية 
الحصيي   علييى المعل ميياتل راسييتندا  

 مهارات تكء ل ،ية متعده . 

رمما س ب تؤىد الباحثة على تءمية      
مءطلب ىا  مد مءطلقات الدراسة رى  م ا بة 
العصرل  رالتفاعل التكء ل ،ي في العملية 

عليمة النطية التعليميةل رتايير  كل الماه  الت
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التي تعتمد على سره معل ماتل إلى ص ر  
إلكتررنية تفاعلية بها ص ر ررس   ر،دار  
مصح بة بأل اف ،قابةل مما ساىم بمكل ى ير 

 في تحقيب التجربة بص ر  أ ثر فاعلية.
 المرحلة الثالثة بعد تطبيا البر امج :-2
: بعييييد  تطبيالالالالا اسالالالالتمارة تقيالالالالي  البر الالالالامج -أ

ال رنييامج ااميي  الباحثيية  االنتهيياو مييد هراسيية
بتط ييييييب اسيييييتمار  تقيييييييم ال رنيييييامج ل ربليييييف 
بهيييدف أجيييق رأ، الطيييتس حييي   ال رنييييامجل 
رالن رات التي مررا بهال رعءد تحليل نتيائج 
الطيييييييتسل رتحدييييييييد التكيييييييرارات ل رحاييييييياس 
الءاييييييييب المئ  يييييييية ل ،يييييييياوت االسييييييييتجابات 

  التالي: 

 
أ د العديد مد الطتس المعلميد أف  ىقا    
نامج لو أىداف محده  ررا حة مءق بداية ال ر 

العمل ل ىما أف المحت ، المقد  محت ، ،يد 
رم ا ب للاة العصر ل رعرض بطر قة سهلة 
ربايطة ل ىما تء ع  رسائط التعلم 
الماتندمة في ال رنامج رىاف لها األثر 
ال ا ح في التعلم الجيد ل ىما أف احت او 

على  ال رنامج على األنمطة المتء عة ساعد
التفاعل الماتمر مع ال رنامج ل رتط يقات 
ال  ب ساعدت على تقر ب المعل مة ل رتءمية 
مهارات الت اصل اال،تماعي ل رانتاج 
المعل ماتل ىما أف استراتيجية رطرق التدر س 
الماتندمة ساعدت على التفاعل رالح ار 

راستات  القدرات العقلية ل رظهر التق  م 
أف التق  م اولكتررني بأ كا  متعده  ل ىما 

افضل مد التق  م ال راي ل ىما أ اه 
المتعلميد بالم اع االلكتررني ل رالتعلم 
باستندا  الحاسب راونترن ل ىما أ د 
المتعلميد المدرس ىاف ااهر على إهار  بيئة 
التعلم بص ر  ،يد ل رمتمكد مد الماه  
العلميةل ربيئة التعلم ىاف بيئة مءاسبة ر،يد  

 م.للتعل
 التطبيا ال عدي ألداة ال حث: -ب
تم تط يب أهرا  القياس البعدي على عيءة       

البحث بعد االنتهاو مد هراسة ،ميع 
 الم هي التل المتمثلة في اجتبار التفكير المءتج.

التفكيالالالالر مهالالالالارات النتالالالالالج الياصالالالالة باخت الالالالار 
 :المنتج

مات ،  عءد إحصائية ها   فرق  ي ،د"
 طتس اتهر، مت سطي بيدأ  6061ه

المجم عة التجر  ية في التط يب الق لي 
رالبعدي الجتبار مهارات التفكير المءتج 

 لصالح التط يب البعدي".
رالجتبار ىقا الفرض استندم  الباحثة  

هاللة  اجتبار "ت" للمجم عات المرتبطة لتحديد
 الق لي التط يب هر،ات مت سطي بيد الفررق 

 اجتبار عاهفي أب التجر  ية للمجم عة رالبعدي
 بلف ر تضح الكلية لول رالدر،ة المءتج التفكير

 :التالي الجدر  جت  مد



 

 

 أ 0ه ،در 
 للمجم عة رالبعدي الق لي التط يب هر،ات مت سطي بيد للفررق  اوحصائية رهاللتها"  ت"  قيمة

 المءتج رالدر،ة الكلية لو التفكير اجتبار أبعاه في التجر  ية
 أبعاد اخت ار مهارات 

 المنتج لتفكيرا
اال حراف  المتوسط ن التطبيا

 المعياري 
 يمة 
 "ت"

درجات 
 الحرلة

مستوي 
 الداللة

 بمرو ة التفكير
 قبلي

06 
201 60.03 43026

1 1. 6066 
 60.02 0010 بعدي

 و رح التساؤل
 المشكالت

 قبلي
06 

1062 60360 
12030 1. 6066 

 60310 600.1 بعدي
 والتصور اليلا

 تكارواالو
 قبلي

06 
60.0 60063 31000

1 1. 6066 
 60200 00.2 بعدي

 االستعداد الدال  للتعل 
 المستمر

 قبلي
06 

2062 60220 41021
0 1. 6066 

 60.10 0032 بعدي
 موا ف عل  التطبيا

 جديدة
 قبلي

06 
2060 60033 43000

0 1. 6066 
 60002 0032 بعدي

 الدرجة الكلية لالخت ار
 بليق

06 
63021 20224 .4062

1 1. 6066 
 .2033 4.0603 بعدي

 : من الجدول الساوا يتاح ما يلي
: ت ،د بمرو ة لمهارة التفكير بالنس ة -

فررق بات هاللة احصائية بيد التط يب 
الق لي رالبعدي للمجم عة التجر  ية في 

بمررنة لصالح التط يب البعدي  التفكير
ل حيث ،اوت ( 2422=  المتوسط األكبر

أ رىي قيمة 430261قيمة "ت" تااري ه
بات هاللة إحصائية عءد مات ي هاللة 

6066. 

: المشكالت و رح لمهارة التساؤل بالنس ة -
ت ،د فررق بات هاللة احصائية بيد 

التط يب الق لي رالبعدي للمجم عة 
الممكتت  رطرح التجر  ية في التااؤ 

 المتوسط لصالح التط يب البعدي 
ل حيث ،اوت قيمة "ت" (22422كبر=األ 

أ رىي قيمة بات هاللة 12030تااري ه
 .6066إحصائية عءد مات ي هاللة 

: واالوتكار والتصور لمهارة اليلا بالنس ة -
ت ،د فررق بات هاللة احصائية بيد 
التط يب الق لي رالبعدي للمجم عة 

راالبتكار  رالتص ر التجر  ية في النلب
المتوسط  لصالح التط يب البعدي 
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ل حيث ،اوت قيمة "ت" (2428األكبر=
أ رىي قيمة بات هاللة 310001تااري ه

 .6066إحصائية عءد مات ي هاللة 

 لمهارة الرغ ة في التعل   بالنس ة -
: ت ،د فررق بات هاللة احصائية المستمر

بيد التط يب الق لي رالبعدي للمجم عة 
الماتمر لصالح  التجر  ية في التعليم

 المتوسط عدي التط يب الب
ل حيث ،اوت قيمة "ت" (2422األكبر=
أ رىي قيمة بات هاللة 224822تااري ه

 .6066إحصائية عءد مات ي هاللة 

 موا ف عل  التطبيا لمهارة بالنس ة -
: ت ،د فررق بات هاللة احصائية جديدة

بيد التط يب الق لي رالبعدي للمجم عة 
،ديد   م ااف على التجر  ية في التط يب

 المتوسط التط يب البعدي لصالح 
ل حيث ،اوت قيمة "ت" (2422األكبر=
أ رىي قيمة بات هاللة 224222تااري ه

 .6066إحصائية عءد مات ي هاللة 

: ت ،د للدرجة الكلية لالخت ار بالنس ة -
فررق بات هاللة احصائية بيد التط يب 
الق لي رالبعدي للمجم عة التجر  ية في 

ير المءتج الجتبار التفك الكلية الدر،ة
 المتوسط لصالح التط يب البعدي 

ل حيث ،اوت قيمة (224222األكبر=
أ رىي قيمة بات 40621."ت" تااري ه

 .6066هاللة إحصائية عءد مات ي هاللة 

 توجد" الثالث ومن ث   قبع الفرض        
 مستوى  عند إحصالية داللة ذات فروق 

  الب درجات متوسطي وين(  0402 
 القبلي التطبيا في يةالتجرلب المجموعة

 الخت ار مهارات التفكير المنتج وال عدي
 ".ال عدي التطبيا لصالح

 قال  تعليمي ور امج تأثير حج  حساب -
مهارات  لتنمية الولب تطبيقات عل 

 المعلمين الطالب التفكير المنتج لدى
 بكلية التربية. النفس عل  هع ة

 امجالتجر  ية برن المعالجة تأثير ا   ل ياف     
لتءمية  ال  ب تط يقات على اائم تعليمي
 المعلميد الطتس لد، المءتج التفكير مهارات

 حااس تم  ل الءفس بكلية التربية علم   بة

 الجدر  ي  حو  ما ربلفأل η2ه التأثير حجم

 :التالي
 أ.ه  ،در 

 تط يقات على اائم تعليمي برنامج تأثير حجم
 طتسال لد، المءتج التفكير لتءمية ال  ب

 استندا  نح  الءفس علم   بة المعلميد
 الي مية الدررس تصميم في التكء ل ،يا

اخت ار التفكير   أبعاد
 المنتج

 يمة 
 η2) 

حج  
 التأثير

 كبير 0422 بمرو ة التفكير
 و رح التساؤل

 المشكالت
 كبير 04222
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 والتصور اليلا
 كبير 04222 واالوتكار

 كبير 04228 المستمر التعلي 
 موا ف عل  طبياالت

 كبير 0422 جديدة

الدرجة الكلية 
 لالخت ار

 كبير 04222

يتضح مد الجدر  الاابب أف حجم 
 ال  ب تط يقات على اائم تعليمي تأثير برنامج

 المعلميد الطتس التفكير المءتج لد، لتءمية
 في التكء ل ،يا استندا  نح  الءفس علم   بة

ارح  الي مية ى يرل حيث تر  الدررس تصميم
 أ.3..60 -60.10قيم حجم التأثير مد ه

 التعليا عل   تالج ال حث : 
يمكالالالن تفسالالالير تنميالالالة مهالالالارات التفكيالالالر المنالالالتج 

 لدى الطالب المعلمين إل  ما يلي : 
ا تمل تءظيم رتدر س محت ، ال رنامج  -6

رفب استراتيجية التعلم الماتءد إلى الدماغ 
على مجم عة مد األنمطة التي تتطلب 

ب المعلم   بة علم الءفس مد الطال
الت صل إلى حل   ،ديد ل رم تكر  
للممكتت المطررحةل رالرغبة في التعلم 

 الماتمرل راستندا  المررنة في التفكير.

 ما ا تمل ال رنامج على مجم عة مد  -2
أنمطة التكامل ال ظيفي رالتي ،اوت 
 نط   رئياية مد جط ات إعداه ال رنامج 

بمجم عة مد  التعليمي ل رالتي ارتبط 

الم ااف التي تتطلب مد الطتس المعلميد 
  بة علم الءفس ممارسة مهارات التفكير 

 المءتج.

تط يقات الجيل الثاني مد ال  ب رالتي  -3
سمح  للطتس المعلميد  بالممارىة 
رالتفاعل ر التعرف على أفكار بعضهم 
البع ل را افة أفكارىم الناصة رالتي 

رمنتلفة عما مد الممكد أف تك ف ،ديد  
يفكر فيو زمتئهم ل رىءا تايير لدرر 
الطالب المعلم مد ى نو متلقي سل ي 
للمعل مات المقدمة لول إلى مءتج لهقإ 

 المعل مات را افة الجديد عليها .

ال رنامج اولكتررني رما ا تملو مد ص ر  -4
ت  يحية رالرس   التنطيطيةل ر الجدار  
التعليميةل رالفيدي ىاتل رالم ااع 
اولكتررنيةل رالتي ساعدت في تايير  كل 
المعل مة التقليدي إلى  كل أ ثر فاعلية 
ر،اببية  مما ساىم في تفاعل الطتس 
راعطاو االستجابات المنتلفة ح   الص ر 
أر الرس   أر الجدار ل رقيا  الطتس 
بعمل تصميمات لهقإ األ كا  رالرس   
بص ر ،ديد  غير التي عر   عليهمل 

ءظيم المعل مة بص ر  ،ديد   في راعاه  ت
  و ىقإ الرس   رالتنطيطات ل رىى في 
مجملها تمثل مجم ع مد األنمطة الفاعلة 
التي تق   على تتاير  كل المعل مة مد 
الص ر  الءصية أر النطية إلى تك  د 
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الص ر  . األسل بية التي تمكد المتعلم عد 
التع ير بأسل بو رعقلو عما أهرىو رتنيلو 

كار رمعل مات أعاه صياغتها في مد أف
بىءو بمعاني رأفكار ماتحدثة لم تكد 
م ، ه  مد ا ل ل مما أسهم في تءمية 

 مهارات التفكير المءتج .

استندا  التاقية الرا،عة المءاسبة للطتس  -1
س او ىان  ماهية أر معء  ة ل راظهار 
االستحااف رالتمجيع على التفكير في 

األ كا   مس د مد األفكار ل أر انتاج
بص ر  ،ديد  ل رىقا ى  ، ىر التفكير 
المءتجل تق ل الطتسل رتمجيع أفكارىم 
للتفكير في المس د رالمس د حتى يصل ا في 

 الءهاية إلى إنتاج األفكار.

 توصيات البحث :  

تميييجيع أعضييياو ىيئييية التيييدر س عليييى ربيييط  -6
ل رتح  ليييييو  باونترنييييي  ةالتعليميييييي المقيييييررات

ر  تضيييييييميد لمقييييييرر إلكتررنييييييي ميييييييع  ييييييرر 
 .تط يقات الجيل الثاني مد ال  ب

ت ظييييييف ال رنييييييامج التعليمييييييي الحييييييالي فييييييي  -2
مقييييررات طييييتس الييييدبل   المهءييييي رالنيييياص 
فيييييييي التربيييييييية تنصيييييييص المءييييييياىج رطيييييييرق 

 تدر س العل   اال،تماعية رالءفاية.

نمييير ثقافيييية الجييييل الثيييياني ميييد ال  ييييب فييييي  -3
عملييييييات االبحيييييار رالمميييييارىة رالتفاعيييييل ر 

 صر.مناطبة لاة الع

 يييييييررر  تاييييييييير  يييييييكل التيييييييدر س المعتييييييياه  -4
للطيتس بكلييات التربيية ميد الميرح الءظييري 

إليييى الميييرح التفييياعلي باسيييتندا  الكم ييييي تر 
 التعليمي رتط يقاتو المتعده .

اسيييييييييييتندا  بيئييييييييييية اليييييييييييتعلم اولكتررنييييييييييييية ه  -1
Moodle أ لاييه لة التعامييل معهييا مييد ،هيية

الطيتس ل رسيه لة التعاميل معهيا ميد ،هية 
 المعلميد ررفع األعما  عليو.المط ر د ر 

 ييييررر  اسييييتات  اييييدرات الطييييتس العقلييييية  -0
رتءمييييييية مهييييييارات التفكييييييير العليييييييا لييييييديهم ل 
رتحفييييييسىم عليييييى تط ييييييب ميييييا تعلمييييي إ عليييييى 

 م ااف ،ديد .

اسيييييتندا  اسيييييتراتيجيات ترىيييييس عليييييى عميييييل  -2
 لر الكميييييف عيييييد ادراتيييييو لالييييدماغ البميييييري 

مييييييد الممكييييييد أف تفيييييي ق  رالتييييييي لرمهارتييييييو
 لمت اع مد الطالب نفاو.المعتاه را

 ييييررر  تءظيييييم محتيييي ، ميييياه  علييييم الييييءفس  -0
راال،تميييييييياع فييييييييي صيييييييي ر  مجم عيييييييية مييييييييد  
األنمييييطة التييييي تاييييهم فييييي تءمييييية مهييييارات 
التفكير العليا ل مميا يايهم فيي تحاييد أهاو 
الطيييتس عليييى األسيييئلة التيييي تتطليييب ميييءهم 

 تفكير أعمب .

محييييي ر  بأنيييييوالطاليييييب تعمييييييب الءظييييير  إليييييى  -.
يييية ل فهييي  لييييس مجيييره نيييااًت العمليييية التعليم

للمعل مييات بييل مءتًجييا لهييال  رمييد ىءييا نجييد 
 ييييييييييييررر  لت ،يييييييييييييو أنظييييييييييييار المعلمييييييييييييييدل 
رالمييي ،هيدل رالمايييئ ليد فيييي مجيييا  التربيييية 
رالتيييييدر سل إليييييى تاييييييير نميييييط االمتحانيييييات 
رأساليب التق  مل ألنو مرهره أساسيي لميكل 
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التييدر س ل فكلمييا ىيياف التقيي  م معتمييد علييى 
تطلييب مهييارات تفكير يية عليييا ألسييئلة التييي تا

إليى التيدر س  المعتاهل ياير  كل التدر س 
الق، يجعيل الطاليب مءتًجيا للمعل مية رلييس 

 نااًت لها .

 

 البحوث المقترحة: 

إ،يراو بحي ل حيي   اسيتندا  بيرامج تعليمييية  .6
ت تفكييييير اتءمييييية مهييييار ل اائميييية علييييى ال  ييييب

عليييييا أجيييير، مثييييل التفكييييير عييييالي الرتبيييية ر 
 .رالتفكير التنيلي  ل، التفكير البصر 

إ،ييييراو بحيييييث حييييي   اسيييييتندا  اسيييييتراتيجية   .8
مي اه التعلم الماتءد إلى اليدماغ فيي تيدر س 

 .فلافية أجر، مثل الفلافة رالمءطب

 المراجع :

 المراجع العربية:      

 تربولالات :أ2662إبراهيم ع دال ىيل الفياره 

 والعشالالرلن الحالالادي القالالرن  تكنولوجيالالا

 لتكء ل ،ييا ليدلتاا لطءطيال 8بولال تكنولوجيا

 .الحاسبات

 فعاليييية  أ :2661أبييي  ز يييد ه  جلييييل أحميييد"
استندا  س  ر  تفاعلية افترا يية فيي تءميية 
مهييييييارات اسييييييتندا  الحاسييييييب اآللييييييي لييييييد، 
تتميق المرحلة االعداهية في  ي و معيايير 
الجيي ه  التعليمييية"ل رسييالة ما،اييتير ل ىلييية 

 التربية ل ،امعة المء فية .

 و التعلالي  تكنولوجيالا: أ2664أحميد سيالم ه 
 الر د. مكتبة ل الر اض ل اإللكترو ي التعلي 

 برنييييامج "أ : 2660أحمييييد محمييييد عمييييراف ه
مقتييرح فييي الجارافيييا للصييف األر  الثييان ي 
اائم على أهرات الجيل الثاني لل  ب لتءمية 

الماييييييييتق لية  العقلييييييييية العالمييييييييية رالمهييييييييارات
ل رسيييييالة "رالمييييييل نحييييي  التعلييييييم االلكتررنيييييي

 ت راإل ىلية التربيةل ،امعة عيد  مس.هى

  أ: "فاعلية م ايع 2663إيماف أ ر  جليل ه
تدر ب إلكتررني فيي تءميية مهيارات تصيميم 
بيييييييرامج تعليميييييييية مح سيييييييبة ليييييييد، معلميييييييي 
التكء ل ،يييا باييس ل رسييالة ما،اييتير" ل ىلييية 

 التربية ل الجامعة اوستمية باس .

  ميييا  مصيييطفى الميييرااري رالايييعيد محميييد،
اسييييييتندا   عاليييييييةأ: ف.266ازق هع ييييييد اليييييير 

بع  استراتيجيات التفاعل اولكتررني فيي 
تءمييية مهييارات التفاعييل مييع تط يقييات الجيييل 
الثيياني لل  ييب لييد، طييتس الدراسييات العليييا 

الجمعيالالالالالالالالالالة المصالالالالالالالالالالرلة ل بكليييييييييية التربيييييييييية
ل الميؤتمر العلميي الثياني لتكنولوجيا التعلالي 

عمير للجم ييية المصير ة لتكء ل ،يييا التعليييم 
تعييييارف مييييع ىلييييية ال ءيييياتل ىلييييية ال ءيييياتل بال

 http :،امعية عيييد  ييمس ل متيياح علييى:

Search. mandumah. 

com/Record/114993 

 أ: "فعاليييييييية 2660جلييييييي ه حايييييييد  يييييييءي ر ه
نم بج ى ستا رىاليف في تحصييل المفياهيم 
التار نييييية رتءمييييية بعيييي  مهييييارات التفكييييير 
العليييييييا لييييييد، طييييييتس المرحليييييية المت سييييييطة 
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ما،اييتير ل ىلييية التربيييةل  بييالعراق" ل رسييالة
 ،امعة المءص ر  .

 التعلالالالي  أ : 2661جيييير سيييليماف  ييي اىيد ه
ل إربيدل عيالم اإللكترو ي وحوسال ة المنالاهج

 الكتب الحديث.

 عييييياهات أ: "2666سييييمير  عطييييية عر يييياف ه
العقيييييييييييل رمهيييييييييييارات اليييييييييييقىاو اال،تمييييييييييياعي 
المطل بييييية لمعليييييم الفلايييييفة راال،تمييييياع فيييييي 

سالالالالات فالالالالي دراالقيييرف الحيييياهي رالعمييير د" ل 
 الجم يييية  ل المنالالاهج و الالالرق التالالالدرلس

التييدر س ل ىلييية  رطييرق  للمءيياىج المصير ة
 .611التربية ل ،امعة عيد  مسل العده 

 فاعلييييييييية  :أ2663صييييييييباح أميييييييييد علييييييييي ه"
اسيييييتندا  نميييييي بج التحييييييري الجميييييياعي فييييييي 

تييييدر س القضييييايا اال،تماعييييية علييييى تءمييييية  
عييياهات العقيييل راتنييياب القيييرار ليييد، الطالبييية 

الجمعيالالالالالالة لاييييييفة راال،تميييييياع" ل معلميييييية الف
ل ىليييييية  التربولالالالالالة للدراسالالالالالات االجتما يالالالالالة

 .40التربية ل ،امعة عيد  مس ل العده 

  أ : 2666ع د العس س طلبية ع يد الحمييد ه
تطبيقالالات تكنولوجيالالا التعلالالي  فالالي الموا الالف 

ل المءصييي ر  ل المكتبييية العصييير ة التعليميالالالة
 للءمر رالت ز ع .

 تصيميم يفي االجيتتف أثير أ :"2666ييييي ه 

باسييتندا   ال  ييب علييي القييائم الييتعلم بيئيية
 مقيرر فيي الراميية اليتعلم رحيدات مايت هع

 انتياجٕ  ر التحصييل عليي التعلييم تكء ل ،ييا

  لية طتس لدي المتعده  برمجيات ال سائط

 و الالرق  المنالالاهج فالالي ،دراسالالاتالتربييية"

 للمءيياىج المصيير ة الجم ييية  التالالدرلس،

 عييد عية،ام التربييةل  ليية ،التيدر س رطيرق 

 .602  العده  مسل

 أ : "فعاليييية برنيييامج مقتيييرح فيييي 2661ه  يييييييي
  و معايير   و معيايير الجي ه  المياملة 
رالميييدجل المءظييي مي لتطييي  ر التعلييييم عليييى 
تءمييييية رعييييى الطييييتس المعلميييييد بمتطلبييييات 
ت ظيييييييف تكء ل ،يييييييا التعليييييييم اولكتررنييييييي"ل 

ل الجمعيالالالة المصالالالرلة لتكنولوجيالالالا التعلالالالي  
علمالالالالالالالالي السالالالالالالالالنوي العاهالالالالالالالالر المالالالالالالالالؤتمر ال

 تكنولوجيالالا التعلالالي  اإللكترو الالي ومتطل الالات 
،امعيييية عيييييد  ييييمسل  الجالالالالودة الشالالالالاملة (

 ي لي . 2-1ل  61المجلد 

 أ : 2664ع يييد الليييو إبيييراهيم ع يييد المجييييد ه
"أثييير اسييييتندا  نظر يييية الييييتعلم الماييييتءد إلييييى 
اليييييدماغ فيييييي تيييييدر س الفلايييييفة عليييييى تءميييييية 
 بعيي  عيياهات العقييل راالتجيياإ نحيي  هراسييية

الميييييييياه  لييييييييد، طييييييييتس المرحليييييييية الثان  يييييييية 
دراسالالالالات عربيالالالالة فالالالالي المتفيييي ايد هراسييييًيا"ل 

الاييييع هيةل العييييده  لالتربيالالالالة وعلالالالال  الالالالالنفس
13. 

  أ : 2660عاصيييييييييييييم اسيييييييييييييماعيل ه عيييييييييييييت
 لمعلميييييالتنطيييييط لتحتيا،ييييات التدر  ييييية "

رسيييييييييالة  ل"فيييييييييي مصييييييييير الثيييييييييان ي التعلييييييييييم 



 

 41 

 

ما،ايتيرل ىليية التربيية ل ،امعية المءصيي ر  
. 

 أ: "فعاليية 2660بي  المعياطيهعلى محمد أ
برنيييييييييييامج تيييييييييييدر  ي ميييييييييييدمج ايييييييييييائم عليييييييييييى 
االحتيا،ات المهءية لتءمية األهاو التدر ايي 
راالتجييياإ نحييي  مهءييية التيييدر س ليييد، معلميييي 
الدراسييييييييات اال،تماعييييييييية بمرحليييييييية التعليييييييييم 
األساسييييي"ل رسييييالة هىتيييي راإل ىلييييية التربيييييةل 

 ،امعة عيد  مس.

 أ: "فاعليييييييية 2660عليييييييى محميييييييد األهييييييييبه
مج تيييدر  ي ايييائم علييية تط يقيييات ال  يييب برنيييا

التفاعليية لتءميية مهيارات اوهار  اولكتررنييية 
لد، مديري المدارس فيي  ي و احتيا،ياتهم 
المهءيييييييييية بالجمه ر ييييييييية اليميءيييييييييية"ل رسيييييييييالة 

 هىت راإل ىلية التربيةل ،امعة المءص ر .

 أ : 2663فييياىم الطر حيييي ر ىييياظم حييييدره
 نصييفي الييي الماييتءد  القىييية  ىياتلالايي

ل الدماغييية رالاييياه  عيياهات العقييل الييدماغ
 عمافل هار صفاو للءمر رالت ز ع .

  فاعليييية "أ : 2661محمييد إبييراهيم سييليمافه
ت ظيييييف تكء ل ،يييييا التعليييييم المييييدمج لتءمييييية 
عاهات العقل رمهار  اتنياب القيرار فيي مياه  
الفلاييفة للطييتس المعيياايد بصيير ا بالمرحليية 

التربييييية ل ل رسييييالة هىتييي راإ ل ىلييييية "الثان  ييية
 ،امعة حل اف. 

 أ : "اسيييييتندا  2664محميييييد الاييييييد سيييييالم ه
فييييييي تصييييييميم نظييييييا  إهار   2تقءييييييية ال  ييييييب 

إلكتررني بىى للااعات المعتمد " ل رسيالة 
ما،ايييييتير ىليييييية التربيييييية الء عييييييةل ،امعييييية 

 المءص ر .

 ثيير أ: "أ2661محمييد بييد علييى بييد سيي  لم ه
استندا  م ايع ايائم عليى الجييل الثياني ميد 

ي تءميية مهيارات اليتعلم اولكتررنيي ال  ب في
ليييد، معلميييي المرحلييية المت سيييطة بالمملكييية 

"ل رسييالة العربيية الاييع هية راتجاىيياتهم نحيي إ
هىتيييييي راإل ىلييييييية الدراسييييييات العليييييييا للتربيييييييةل 

 ،امعة القاىر .

 فاعلييةأ : "2663محميد هجييل الطلحيي ه 

 تءميية فيي ميارزان  نمي بج باستندا  التدر س

 طتس لد، العقل عاهات ربع  التحصيل

 النيييامس بالصييف اال،تماعييية التربييية

"ل رسالة ما،ايتير ل ىليية التربييةل االبتدائي
 ،امعة أ  القري.

  تنميالالالالالالة أ: 2666محمييييييد سييييييعيد ز ييييييداف ه
ل الطبعية التفكير الفلسالفي  دراسالة تربولالة(

 الثانيةل القاىر  ل سفير ل عت  رالءمر.

 تصالالمي أ: 2663محمييد محميي ه الحيليية ه 

 هار ل عمييافلوممارسالالة  ظرلالالة التعلالالي 

 رالت ز ع. للءمر الماير 

 أثر استندا  "أ : 2661ىما  م سى ه مي
اسييتراتيجية الييرحتت المعرفييية ع يير ال  ييب 

ليييييد،  التييييار نيفييييي تءمييييية مهيييييارات الفهييييم 
ل رسيييالة هىتييي راإل "طيييتس المرحلييية الثان  ييية

   لية التربيةل ،امعة المء فية.
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 جيالالاتكنولو أ : 2664عسمييي ه ،يياه ن يييل 

 الفكيير القيياىر ل هار لاإللكترو الالي الالالتعل 

 .العربي

 أ 2662ن يل ،اه عسمي رمرر  المحمدي ه
ل القييياىر  ل هار  ويئالالالات الالالالتعل  التكيفيالالالة: 

 الفكر العربي.

 أ : الجيل الثاني ميد 2661نم ،  حاتو ه
ل العيده  مجلالة التعلالي  اإللكترو اليال  ب ل 

66. 

 أ : "فاعلييييييييية 2662ىاليييييييية ع ييييييييد الفتيييييييياح ه
اتيجية التايييياؤ  الييييقاتي القائميييية علييييى اسييييتر 

ال سييائط المتعييده  فييي تءمييية بعيي  عيياهات 
العقييل رالفهييم الفلاييفي لييد، طييتس المرحليية 
الثان  ييية"ل رسيييالة ما،ايييتيرل ىليييية التربييييةل 

 ،امعة طءطا.

 أ: "فاعلييية 2661رسييا  ع ييد العس ييس غءيييم ه
تييدر س الفلاييفة فييي  يي و نميي بج ر تررلييي 

العقلييييية المءتجيييية اوثرائييييي لتءمييييية العيييياهات 
راليييي عي بالقضييييايا الفلاييييفية لييييد، الطييييتس 
الم ىييييييييي بيد المعييييييييياايد بصيييييييييرً ا بالمرحلييييييييية 
الثان  يييية"ل رسييييالة هىتيييي راإ ل ىلييييية التربيييييةل 

 ،امعة حل اف.

 اسيييتندا  " أ :2660رفييياو حايييءيد الاييييده
للميييييييبكة العالميييييييية  الثيييييييانيتقءييييييييات الجييييييييل 

اليييييتعلم  اسيييييتراتيجية ييييي و  فييييييللمعل ميييييات 
أثرىييا علييى بعيي  نيي اتج الييتعلم  ر التعييارني

ل رسيالة هىتيي راإل  "ةالتربييليد، طيتس ىليية 
  لية التربية ل ،امعة المءص ر .

 أ : "أثيير2660ياسييميد محميي ه صييباح ه 

 تءمية في )فار -الحظ -تءبأ( نم بج ت ظيف

 لد، العل   بماه  العقل المءتج عاهات بع 

غيس "ل  فيي األساسيي الايابع الصيف طالبيات
تيرل ىليييييية التربيييييية الجامعييييية رسيييييالة ما،اييييي

 االستمية باس .
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