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 الشكر

إن احلمد هلل، والشكر هلل، مث للناس أمجعني، ومن ال يشكر الناس ال يشكر هللا، فاحلمد هلل الذي  
ة ومضيء طريق اهلداية وخمرج  علم ابلقلم، علم اإلنسان مامل يعلم، والصالة والسالم على معلم البشري

حممد وعلى آله وصحبه   اوقدوتنا ومعلمننبينا وحبيبنا وعظيمنا وخليلنا -الناس من الظلمات إىل النور 
 أمجعني، وبعد:

فإنه بتوفيٍق من هللا تعاىل وعونه مت إجناز هذا البحث وإكماله فلله املنة والشكر، إذ يقول سبحانه  
" .والشكر بعد هللا تعاىل موجه إىل  ۱٥2وا ِلي وال َتكُفرون{ "البقرة اآلية:}فَاذكروِني أذُكرُكم واشُكر 

نة العاملية ولكلية الرتبية ولقسم املناهج وطرق التدريس كما أتقدم بشكري جامعتنا العريقة جامعة املدي
ي أشرف  وعرفاِن لسعادة األستاذ املشارك الدكتور/ أمين عايد حممد ممدوح  "عميد كلية الرتبية " والذ

كان له األثر الفعال من خالل التشجيع والتوجيه واإلرشاد كما أنين أشكر له  ،و على هذا البحث 
والشكر موصول لألستاذة املساعدة رقية  دره واليت حباِن هبا ومل يبخل عين بوقته وجهده .سعة ص

 فضل وجه، انجي الدعيس لتفضلها بتقدمي الدعم والعون واملساعدة ِل إلخراج هذا البحث على أ
علماً   ما ابلصحة والعافية وجيعل ذلك يف ميزان حسنات  هماللخري دائماً وأن ميتع ما فأدعو هللا أن يوفقه

 ينتفع به. 
كما أنين ال أنسى أساتذيت الذين تفضلوا مبناقشة خطة البحث وأدواته والذين قاموا بتحكيم أدوات  

ء جلنة املناقشة على تفضلهم بطرح البحث كما أوجه الشكر والتقدير وعظيم االمتنان ألعضا
 تصويباتم وتوجيهاتم ومقرتحاتم حول البحث فجزاهم هللا عين خريا. 
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 اإلهداء
 أهدي هذا البحث إىل:

 روح والدّي رمحهما هللا وأسكنهما فسيح جناته. -
 إىل من كانت وال تزال مشجعة ِل وداعمة إلكمال دراسيت بعد هللا تعاىل واليت ضيعت بعضًا من-

 حقوقها فوجدت منها التضحية واملؤازرة "زوجيت الغالية". 
"شهاب الدين" وصغرييت  -الكربى "َشذى الورد" وابين الغاِلبنييت -إىل أوالدي فلذات أكبادي -

 اجلميلة "عائشة". 
 أخوايت مجيعاً.  ومحدي وإىلإىل روح أخي أمحد رمحه هللا وإىل إخواِن حممد -
مبحافظة حفر الباطن ابململكة العربية السعودية متمثلًة يف املشرف   يةاألهل إىل مدارس منار السبيل -

واملساعدة ن مزكي الرويلي وإدارة اثنوية منار السبيل، والذين وفروا ِل كل الدعم العام األستاذ انيف ب
 هذا البحث. إلجناز

 إىل زمالئي الباحثني وطلبة العلم. إىل كل هؤالء أهدي جهدي املتواضع. -
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 امللخص

الوسائط املتعددة يف تنمية  قائم على  حاسويببرانمج  استخداميهدف البحث إىل التعرف على فاعلية 
لدى طالب الصف الثالث الثانوي مبدارس منار السبيل األهلية   األحياءالبصري يف مادة  فكريالت

  حاسويب انمج مبحافظة حفر الباطن ابململكة العربية السعودية، واعتمد البحث على تصميم وإنتاج بر 
البصري ، واستخدم   لتفكريا هارات م قائم على الوسائط املتعددة  كأداة للبحث جبانب اختبار

القائم على  حلاسويبقياس مدى فاعلية الربانمج ا و الباحث املنهج التجرييب يف معاجلة موضوع البحث 
اسة  ( ، وتكونت عينة الدر البصري )كمتغري اتبع فكرية )كمتغري مستقل( يف تنمية التالوسائط املتعدد

الصف الثالث الثانوي "النظام الفصلي" مبدارس منار   من جمموعتني مت اختيارمها عشوائيًا من طالب 
إحدامها متثل اجملموعة التجريبية   -السبيل األهلية مبحافظة حفر الباطن ابململكة العربية السعودية 

وقد توصل البحث إىل عدد من  .(طالباً ن شرو )ع منهما عدد كلٍ  -واألخرى متثل اجملموعة الضابطة 
الذي مت   بني متوسط درجات االختبار ذات داللة إحصائية ق وجود فرو  أمهها: النتائج كان من 

يف تدريس مادة  احلاسويب لمجموعتني: التجريبية والضابطة تعزى لتوظيف الربانمجل بعدايً تطبيقه 
  احلاسويب ربانمج ال توظيففاعلية التحقق من البحث  كما نتج عن األحياء لصاحل اجملموعة التجريبية.

مادة األحياء لدى طالب  تدريس البصري يف فكرييف تنمية الت املقرتح القائم على الوسائط املتعددة
وقد قدم الباحث عدًدا من التوصيات واملقرتحات  ،  الصف الثالث الثانوي "النظام الفصلي"

 .  موضوع الدراسةإلشباع البحث يف ةوالتطلعات املستقبلي
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ABSTRACT 

The research aims to identify the effectiveness of using a multimedia-based computer 

program in the development of Visual Visualization in the biology of third-grade students in 

Manar Al-Sabeel National Schools in Hafr Al-Batin Governorate in Saudi Arabia. The 

research focused on the design and production of multimedia- Visual Experimentation Test. 

The researcher used the experimental method in the treatment of the research topic and 

measuring the effectiveness of the multimedia based computer program as an independent 

variable in the development of Visual Imagery (as a dependent variable). The study sample 

consisted of two groups Randomly selected from third grade secondary students in the 

"Semester System" in Manar Al Sabeel National Schools in Hafr Al-Batin Governorate, Saudi 

Arabia - one representing the experimental group and the other representing the control group 

- each number (twenty students).The research has reached a number of results, the most 

important of which was the following: To verify the effectiveness of employing the proposed 

multimedia-based computer program in the development of visual imagination in the teaching 

of biology among students of the third-grade secondary "the semester system."The results of 

the study were statistically significant differences between the mean of the post-test levels of 

the experimental and control groups due to the program's use in teaching biology for the 

experimental group.The researcher presented a number of recommendations, proposals and 

future aspirations to satisfy the research on the subject of the study. 
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 بحثال مقدمة
بات احلاسخاصة يف عصر العلم واالتصاالت و بصفة  األحياءشهد تدريس العلوم بصفة عامة و 

التقدم العلمي  إنحيث  ،تمرا ملواكبة خصائص العصر العلميتطورا مس اهتماما كبريا و  اإللكرتونية
قات  تطبيج عنه من اكتشافات علمية هائلة و ما نتوالتكنولوجي و النفجار املعريف واملعلومايت او 

، وقد أضافت التطورات إىل ذلك إىل تغري جذري يف منط احلياةتكنولوجية واسعة النطاق أدى 
االت و اليت تزداد يوما بعد  احلضارة البشرية يف عموم األرض حصيلة ضخمة من املعرفة يف شيت اجمل

واقف  له من طبيعة العلم وخاصة املوضوعات والدروس املتضمنة مليستمد هذا التطور أصو يوم، و 
و الفروع األخرى للعلوم متداخلة  األحياء، فإن املفاهيم العلمية يف علم مية يسودها الغموض تعلي

الب تستعصي على الفهم لشدة جتردها وصعوبة ختيل آلية حدوثها األمر الذي يؤدي إىل تكوين الط
  أشار ، ولقد (201٥ىل حفظ املادة )الكسجي،وأن كثريًا منهم يلجأ إ ،اطئةللعديد من املفاهيم اخل

، كما أنه  الطالب اجملردة مرئيًة وحمسوسة والتصور البصري املكاِن جيعل أفكار فكريعبد امللك أن الت
ك ، وكذلته للتفكري ،واملناقشة ،والتخطيطيسهم يف ربط املعرفة السابقة ابملفاهيم اجلديدة ،وتزويد أبني

عليم والتعلم ميكن من خالله تقدمي  خل للتفهو مد ،األفكار اليت تقود للفهم والتعلمالرتكيز على 
لتعرف على تلك مما يتيح للطالب ا ،ة بصرية من خالل الوسائط البصريةاألفكار يف صور و  املعلومات 

وربطها خبرباتم السابقة يف   ، ام بعمل متثيالت بصرية ذهنية هلاوالقي ،املعلومات ،ووصفها، وتفسريها
بسرعة قياسية ،   التفكري البصري أداة عظيمة لتبادل األفكاريعد ، و  (2010عبدامللك،بنيته املعرفية )

سواء مت ذلك بصورة فردية أو مجاعية ، حيث يساعد على تسجيل األفكار واملعلومات بصورة 
ة فأن اختالط األلوان والصور  منتظمة بغرض عرض ما ميكن عمله أو تنظيم املعلومات املعقد

تقطة بواسطة العني تعمل على زايدة القدرة على ما يسمى واألشكال يف املشهد املتتابعة املل 
املشاهدة , وهي ذات فائدة مجة من خالل التحصيل العلمي الستيعاب املعلومات ابستحضار 

 (.2011دة بسرعة واتقان )طافش،اميان،اجلدي
  القحطاِن أبنه يف عصر املنجزات واملخرتعات وتسارع املعلومات وتطور املعرفة وحتمية  أشارو 

رت مصطلحات تعلمية تنمية املوار البشرية وقلة فاعلية الدراسة التقليدية لتنمية مهارات املتعلمني ،ظه
،وذلك بصيغ تربوية جديدة مل تكن معروفة من قبل وتدل على مدى تغلغل التقنية يف حياة البشر 

يف  مون ابلرتبية حيث بدأ املهت ،اآلِل وبرجميات وسائطه املتعددة العظيم احلاسب االخرتاعبسبب 



3 

من قدرات احلاسب اآلِل وإدخاله يف عملية التعليم كوسيلة تعليمية مساعدة للتعليم ومعززًة  االستفادة
طرائق واألساليب لتوفري بيئة  له ، وما لبثت أن تعالت أصوات الرتبويني ابملناداة والبحث عن أفضل ال

لنقل املعلومات  االتصالب وحتقيق سرعة طالال واهتمام انتباهتعليمية تفاعلية جديدة وحيوية جلذب 
 (.2010،تبادل األراء واخلربات )القحطاِنو 

 ستخدام اال( أن نظام التعليم مبساعدة احلاسوب من األنظمة الواسعة 2002،وسىامل)وذكر 
يف كثري من دول العامل وذلك لتعدد أساليبه التعليمية ومناسبته جلميع فئات الطالب سواء املوهوبني أو  

ولقد اصبحت تكنولوجيا الوسائط املتعددة من أهم التقنيات احلديثة اّليت تتيح للطالب  العاديني، 
جتمع بني الصور   اآلِل، فهياحلاسب  ستخدامالتحكم يف العديد من برامج الوسائط املتعددة اب

 (.2000اخلليل، السيد، تستطيع فعلياً توفري جتربة أكثر واقعية ) والفيديو، وهيوالرسم والنص 
نتائج دراسة ديب أن الرغبة يف التعليم تزداد حينما تضاف املؤثرات البصرية   أشارت و 

 (.201٥ديب، والسمعية إىل نظام التعليم )
الوسائط املتعددة   استخدام ( أن199٥)السيد،  راسة( ود1998واتفقت دراسة ُكٍل من)الفرا،

فكرة عمل   مباشرًة، مثلواس عن إدراكها يف تصور فهم املوضوعات اليت تعجز احل اسوب مبساعدة احل
 األذن الداخلية(.  حركة القلب،)اإلنسان احلركة يف جسم  الذرة، طبيعة البخارية، حركةاآللة 

الوسائط املتعددة مبساعدة الكمبيوتر قد   استخدام( إىل أن 201٥املنزالوي ) أشار كما 
 موضوعات خمتلفة مثل املوضوعات غري أسهم يف تنمية القدرات املكانية وخصوصاً التصور البصري يف

بعض   أشارت فيزايء وغريها ،و املرئية كدراسة التفاعالت الكيميائية ودراسة جسم اإلنسان وال
الوسائط املتعددة مبساعدة الكمبيوتر يف تنمية القدرات املكانية   استخدامفاعلية  الدراسات إىل

ثل التنفس والتكاثر والتفاعالت الكيميائية واليت  واالحتفاظ ابملعلومات والفهم للموضوعات املختلفة م
  زافوتكا ال ميكن لإلنسان أن يالحظها بطريقة مباشرة ومن هذه الدراسات دراسة

(1998,zavotka) دراسة توماس (thomas,1997)  دراسة   ،(1998،ددراسة )حمم
ت املعقدة والتفكري ، فالتفكري البصري ميثل وسيطًا للفهم األفضل ورؤية املوضوعا (1999،)العمري

امم التمثيالت البصرية واليت حتوي املعلومات املكتسبة من  فيها عن طريق االستنتاج القائم على استخد
 ( Guttierez,1996االشياء املرئية )
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رسوم ،مشاهد ،مواقف ،ويعد هذا  البصري يرتبط ابلصور ،ال فكريومن اجلدير ابلذكر أن الت
  فكري ( ،فتنمية التcraft,2004تخيل حيث يرتبط مبدركات صورية)النوع من التخيل أقوى أنواع ال

أصبحت ضرورة ملزمة لفك طالسم كثري من املوضوعات واملفاهيم اليت يصعب علي الطالب إدراكها  
البصري نوع من التصور للموقف ووضع افرتاضات للتخلص من  فكريحيث يعد الت األحياء يف منهج 

  دم به املتعلم إمكاانته املتوفرة لديه من نظرايت أو مفاهيم الغموض احمليط ابملوقف حيث يستخ
قلية عن للتخلص من الغموض حيث يعتمد علي قوانني جمردة منطقية يف املوقف التعليمي فالصورة الع

البصري القائم علي إدراك القوالب البصرية وتكوين مناذج عقلية تكون   فكرياألشياء هي نوع من الت
ية سيتعرض هلا  لية للمتعلم حيث يستفيد من تلك الصور يف عالج مواقف مستقبل خمزنة يف البيئة العق

إذ ينتقل املتعلم يف عمليات التفكري من الصور احلسية البصرية إىل ختيل تلك الصور أو العمليات  
البصري يعتمد علي املعرفة السابقة فعندما تعرض  فكري( ،فالت2016ة)عامر،املصري،الفسيولوجي

ي وتكوين صور متحركة لبعض العمليات الفسيولوجية مثل االنقسام اخللو  فيديوهات أو
لدى الطالب يلعب دورًا مركزاًي يف  فكرياحلمض النووي كما أن تنمية التالكروموسومات وإىل عمل 

حساسني لتخيالتم العقلية   كانواتنمية الذكاء، فإذا نظران يف تفكري العباقرة جند بوضوح أهنم 
حل املسائل الرايضية   متكن من آينشتاين  حاسيس املرافقة هلذه التخيالت ،فالَعاملي وللمشاعر واأل

ً على قدرته العالية يف التخيل والتعا ، ويعد  (1998ون مع ختيالته )جاليني،والفيزايئية املعقدة معتمدا
ذلك بات الرئيسة لتدريس األحياء بصفة خاصة والعلوم بصفة عامة ، و التفكري البصري من املتطل 

املفاهيم اجملردة وهذا ما أكد عليه  لدور احليوي الذي يقوم به يف مساعدة التالميذ على فهمل
"بتاسالوري" بقوله : إن جذور وجوهر الفهم موجودة ابلتفكري البصري ، حيث إن كثريًا من العلماء  

النصفي للخلية ، مفكرين بصريني ، فالعامل "واطسون" استطاع حتويل األشياء الغري مرئية لالنقسام 
 التفكري البصري مما قاده إىل اخرتاع البنسلني والكرومسومات ، واعتمد فلمنج على طريقته يف

 م(.2012)عمار،القباِن،
املطور   األحياءتدريس منهج  واملعوقات يف( أن من أهم السلبيات 1431)عبد الكرمي، أشارو 

مناسبة لكل    ال تكون وهي قد    ، دروس تقريباً دريس واحدة يف كل الابململكة كونه يقتصر على طريقة ت
املدرسية   املقررات، فبيئتنا هذه  ال تناسبهماملواقف واملوضوعات ابإلضافة إىل أن البيئة واملعلمني قد 
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املقررات ال تنجح يف مثل   لالختبار، وهذه  املقرر استعداداتعتمد على الضبط وضغط الوقت وإهناء 
 املقررات.ات للتعامل بفاعلية مع هذه ت معينة ومهار تاجون إىل قناعاأن املعلمني حي البيئة، كماهذه 

والعلوم املتداخلة وصعوبة ختيل  األحياء( أن املفاهيم العلمية يف علم 201٥)الكسجي، أشارو 
، وأن الكثري من  طالب العديد من املفاهيم اخلاطئةتكوين ال إىلآلية حدوثها األمر الذي يؤدي 

اجلديد املطور ابململكة مليء ابملفاهيم اجملردة واليت   األحياءة ,فمنهج ظ املادإىل حف الطالب يلجأون
يصعب على الطالب فهمها، وحتتاج إىل أساليب جديدة لفهمها وهذا يتفق مع 

( واليت تؤكد أن أحد األسباب اليت ترجع إليه صعوبة تعلم املفاهيم هي طبيعة 2007نتائج)زيتون،
(، وأنه  DNAفهم الطالب للعملية اجملردة كمفاهيم  اجلني أو ) يف مدى ي يتمثلاملفهوم العلمي الذ

 بسبب هذه الصعوابت تتولد لدى املتعلم مفاهيم بديلة عن املفاهيم الصحيحة.
  اجملردة، ومهارتا ة اليت متتاز بكمها املعريف ومفاهيمها األساسيتعد أحد املواد  األحياءفمادة 

يعد   تعلمها، فلمبرامج وطرائق التدريس اليت تساعد يف تبسيط  تنوع يسها إىلاملختلفة اليت حيتاج تدر 
بتقصي تلك املعلومات والتوصل إليها ابلرتكيز على  االهتماميقتصر على تلقني املعلومات بل أصبح 

 (.2016املتعلمني مهارات التفكري املختلفة وربطها ابلواقع )كالب، اإلجيايب، واكتساب دور املتعلم 
أنه ميكن للمدرسني تدريس أي حمتوى   ( يف1996إليه )الزايت، أشار مع ما ا يتفق وهذ

على تكوين صور ذهنية أو تصورات عقلية ملا  ابملوضوع، لتساعد والرسوم املرتبطة  ابلصور، والنماذج،
 (. 1996الزايت،يراد تعلمه )

  التفكري ( وجود العديد من األساليب اليت ميكن أن تنمي 2016وتؤكد نتائج دراسة )كالب،
(، أفالم اخليال العلمي واسرتاتيجيةلعب األدوار  واسرتاتيجيةالبصري مثل )قصص اخليال العلمي 

  راك والبصر وإدمناسبة حلاجة البيئة التعلمية ألهنا تركز على العديد من احلواس أمهها السمع  وهذه
 ابلعلم.الصور بعد وصوهلا إىل خميلة الطالب من أجل تكوين صور خيالية هلا عالقة  

البصري يعد أمرًا مهمًا يف التعليم وذلك ابعتبار أنه مؤثر يف   فكرين الت وأخريًا يرى الباحث أ
  ، وهذا األحياءفهم املضامني العلمية وإزالة الغموض وابلتاِل زايدة التحصيل الدراسي لديهم يف مادة 

ليم تساعد على تسريع  التخيالت املستخدمة يف التع ( أبن 1993إليه)جاليني، أشارت يتفق مع ما 
ة  األساسي يستخدم الطلبة نشاطات التخيل يف زايدة معرفتهم ابملواضيع  وتوسيعه، إذااملعريف  اإلتقان
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( أبن التفكري البصري  201٥)شحاته،واملفاهيم ، وكذلك ما اكدته دراسة واملهارات التقنية واليدوية 
ك البيئة احمليطة بسهولة ويسر ومناسبته  حيسن سرعة ونوعية التفاعل بني الطالب ويساعد على إدرا

 جلميع املراحل الدراسية . 
إىل ضرورة إدخال احلاسوب إىل  وإجراءات تدعووقد صدرت توصيات وقرارات عديدة 

علمني تشجع على املبادرة واالبتكار املعلومايت وخاصة فيما  النظام الرتبوي بوصفه وسيلة مساعدة للمت
(  1990اليونسكو،)(. 199٥ع. س "  ج.الرتبية "  )وزارة ليمية يتعلق بصياغة الربجميات التع

( وهذا يعين أن مواكبة التقدم والتطور العلمي والتقين تدعوان  1996،)منظمة الربملانيني الدولية و
برمتها بوجه عام وتعد مواد العلوم  والعملية التعليميةبوجه خاص  ألحياءاابلضرورة إىل حتديث تدريس 

 ابلتقنية.  ارتباطا ر املواد الدراسية كثأ األحياء ومنها 
البصري وأتصيل   فكرية الوسائط املتعددة وتنمية التومن هنا عين هذا البحث ابلربط بني تقني

البصري لطالب املرحلة الثانوية ,كما   فكرييف تنمية الت اسوب رتبوي للوسائط وبرجميات احلالدور ال
انمج الوسائط املتعددة املقرتحة  والتأكيد على أن بر حرص الباحث على إبراز دور الوسائط املتعددة 

كن من املساعدة على بقاء أثر املعرفة واليت كانت سرعان ما تزول من خالل التعليم التقليدي الذي مي
ة أساسية ،كما أن برامج الوسائط املتعددة تساعد على إزالة الغموض واللبس  يعتمد على احلفظ بصف

والعمليات الفسيولوجية الداخلية واليت ال ميكن  األحياءن موضوعات وعدم الفهم العميق لكثري م
للطالب ختيلها إال من خالل مشاهدة سابقة وتدريب مسبق لربامج الوسائط املتعددة املقرتحة  

 وعات وأهداف الدروس. واملرتبطة مبوض
الب البصري لدى الط فكريالت مهارات  لم أحياء شعر أبمهية تنمية ونظرًا ألن الباحث مع

ه عدم قدرة الطالب على إدراك كثري من املفاهيم العلمية واالحتفاظ أبثرها لفرتة أطول  ،حيث تبني ل
حىت يصبح التعلم ذو معىن ،ابإلضافة لعدم قدرتم على قراءة كثري من العمليات احليوية وتفسريها  

،ومن هنا   ألحياءتبطة ابال البصرية املر املعاِن وحتليلها وربط العالقات املتعلقة ابألشك واستخالص
البصري   فكريدة ومتنوعة تساعد يف تنمية التأساليب جدي استخداميرى الباحث أنه ميكن للمعلمني 

 (199٥ومنها برامج الوسائط املتعددة وهذا يتفق مع دراسة )السيد، األحياءلدى الطالب يف منهج 
وضوعات  اعد يف تصور و فهم املالوسائط املتعددة يس  استخدام( من حيث أن 1998ودراسة )الفرا،



7 

وهذا ما أكدته نتائج   اليت تعجز احلواس عن إدراكها مباشرًة ،مثل)طبيعة حركة جسم اإلنسان(، 
برانمج الكمبيوتر القائم على الوسائط املتعددة يف   ستخدامبوجود فاعلية ال (201٥دراسة )املنزالوي،

 القدرة املكانية وحتديداً يف التصور البصري.  تنمية 
ى الوسائط قائم عل  حاسويبوبناًءا على ما مت عرضه سابقًا فقد رأى الباحث ضرورة تصميم برانمج 

 لثانوية ابململكة العربية السعودية. البصري لدى طالب املرحلة ا فكرياملتعددة لتنمية الت
 مشكلة البحث

واخلربات واليت ميكن أن  املطور ابململكة العربية السعودية بكونه مليء ابملهارات  األحياء يتسم منهج 
اع، ومن خالل املقابالت اليت أجراها الباحث مع بعض معلمي و تطلق للمتعلم عنان التفكري واإلبد

اتضح له أن   اليت اعدت لذلك   (1) االستمارةو املدون نتائجها من خالل  األحياءمشريف العلوم و 
لتاِل )غياب ناهج املطورة وهي كااملعلمني يف تلك املعض التحدايت اليت تواجه الطالب و ناك به

التقنيات التعليمية , التجهيزات , املختربات( يف املدارس وعدم تفعيل دور الطالب يف املنظور البنائي،  
حول مناهج   وكذلك من خالل إطالع الباحث على ما طرح يف وسائل اإلعالم املختلفة من نقاشات 

معلمني و بعض أولياء األمور  و ت من أكادمييني أن هناك مالحظا العلوم والرايضيات املطورة ظهر
أن كثريًا من املعلمني عدم التنوع و متثلت يف االقتصار على أسلوب تدريس واحد جلميع الدروس و 

كما أن مقروئية املوضوعات ، ة ونظام بنائها وكيفية تقدميهادديجيدون صعوبًة يف فهم املقررات اجل
 .(1431، من الطالب )العبد الكرميصعب على كثري

املتبعة يف التدريس غري كافية إلبراز قدرات الطالب وحتقيق األهداف،  زالت األساليبوما 
املطور تقف عائقا أمام املعلمني يف صعوبة تنفيذها   األحياءومازالت تلك اخلربات العاملية يف منهج 

 الدارسات ض البصري لدى الطالب وهذا يتفق مع بع فكريالت ات ورة تنمي مهار متطوفق أساليب 
( ودراسة 2011الزغيب، )ودراسة ( 2011الشايع، ( ودراسة )2012السابقة )العنزي،

 (.1436)الثعليب،
مقرتح يكون الطالب فيه حمور العملية   حاسويبابلكشف عن أمهية برانمج  وقد اعتىن الباحث

على إدراك كثري من التعليمية يتزود خالهلا بنوع من اخلربات وفهم أعمق للعمليات احليوية ويساعده 
 البصري. فكرياد حلول هلا من خالل تنمية التاملشكالت وإجي

 
 14٥-143استمارة مقابة شخصية ص (6ملحق ) (1)
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هو ما جعلها  أن اجلميل يف أمريكا و  الكيمياءويرى الدكتور زويل احلاصل على جائزة نوبل يف 
تتقدم على العامل علميا أن اخليال ال يقتل وليس له حدود وكل املؤسسات شجعته  

ب لعلمه البد أن حيلم وإذا مل يتخيل العامل وحيلم سيفعل ما احلقيقي احملوالعامل   (.2018)الدليمي،
 (.2009فعله السابقون ولن يضيف شيئا. )أبوعوض،

الثغرات اليت تعاِن منها نظم التعليم يف عاملنا العريب  ( أن من أخطر 2014أبو قورة،) أشارو 
أن يسهم هذا البحث إبضافة  عدم إعطاء اخليال واإلبداع حقهما من االهتمام ومن هنا ميكن 

قائم على الوسائط املتعددة مما   حاسويبمن خالل توظيف برانمج  األحياءأسلوب جديد يف تدريس 
البصري لديهم يف  فكريوفق قدراتم اخلاصة وتنمية التيؤدي إىل إاتحة الفرصة أمام الطالب للتعلم 

 . األحياءمادة 
 أسئلة البحث 

وجود قصور يف مهارات التفكري البصري يف مادة   البحث احلاِل يفتتبلور مشكلة  ق وىف ضوء ما سب
 :وميكن صياغة هذه املشلكة يف السؤال الرئيس التاِل حلة الثانويةاألحياء لدى طالب املر 

البصري يف مادة  تفكريتنمية الل رتح قائم على الوسائط املتعددة مق حاسويبما فاعلية برانمج  −
 ؟  ةوي ثانال املرحلةلدى طالب  األحياء

 األسئلة الفرعية األتية:  وميكن ان يتفرع عن السؤال الرئيس
البصري يف مادة   فكريتنمية التلقائم على الوسائط املتعددة ما التصور املقرتح لربانمج حاسويب 

 ؟  ةالثانوي املرحلة  لدى طالب  األحياء
لدى طالب الصف   األحياءالبصري يف مادة  فكريالربانمج املقرتح يف تنمية التما فاعلية  −

 السعودية؟الثالث الثانوي ابململكة العربية 
 فروض البحث:

 ميكن حصر إشكالية البحث يف الفروض التالية: 
يبية  ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات طالب اجملموعتني التجر  −

لدى   األحياءهج البصري يف من فكريلتلذي مت تطبيقه قبليًا ملهارات اوالضابطة يف االختبار ا
 طالب الصف الثالث الثانوي. 
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يبية والضابطة  يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات طالب اجملموعتني التجر  −
لدى طالب   األحياء البصري يف منهج  فكريلتا لذي مت تطبيقه بعداًي ملهارات يف االختبار ا

 الصف الثالث الثانوي. 
 أهداف البحث: 

 حتقيق ما يلي:ذا البحث إىل يهدف ه
املطور   األحياءمقرتح قائم على الوسائط املتعددة يف منهج  حاسويبتصميم وإنتاج برانمج  -1

 املقرر على طالب الصف الثالث الثانوي ابململكة العربية السعودية. 
البصري يف مادة  فكريالربانمج املقرتح يف تنمية التهذا  استخدامالكشف عن مدى فاعلية  -2

 الثانوي.  صف الثالثلطالب ال األحياء
 أمهية البحث:

التعليم وتطوير املناهج وطرق التدريس يف املرحلة   السرتاتيجيةتكمن أمهية هذا البحث يف تناوله 
الثانوية ابململكة العربية السعودية واليت تعد مرحلة متهيدية للتعليم العاِل وما يتطلبه من فهم أعمق 

لبس حول بعض املفاهيم مما يزيد من حصيلة الطالب املعرفية للمعلومات واملهارات وإزالة الغموض وال
 البحث على النحو التاِل: وميكن عرض أمهية هذا
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: األمهية النظرية:  أوالا
مقرتح قائم على الوسائط املتعددة كونه من  حاسويبأمهية برانمج قد يسهم هذا البحث يف إبراز 

ة مبحافظة حفر الباطن ابململكة العربية  حلة الثانويلطالب املر  األحياءاألساليب احلديثة يف تدريس 
البصري لدى طالب  فكريالربانمج املقرتح يف تنمية التالسعودية كما يسهم يف إبراز مدى أتثري هذا 

 املرحلة الثانوية مبحافظة حفر الباطن ابململكة العربية السعودية.
 اثنيا: األمهية البحثية:

 لية: الفئات التاهذا البحث  من املتوقع أن يفيد
آفاق علمية وحبثية للباحثني يف جمال املناهج حيث يعترب هذا البحث جديدًا من  فتح -1

نوعه يف حدود علم الباحث، ومن الدراسات األوىل اليت حتاول التعرف على أثر مدى  
  مادة  البصري يف فكريتنمية التلالوسائط املتعددة قائم على  حاسويب فاعلية برانمج

 ب املرحلة الثانوية. طال  لدى األحياء
البصري(   فكريالت مهارات  البصري )اختبار مهارات التفكريحبثية مقننه يف قياس  اةأد يقدم -2

 لدى طالب املرحلة الثانوية  األحياءمادة يف 
قنية  تناول تيألنه  لميةبية يف املزيد من البحوث العيف إثراء املكتبة الرتبوية العر  يسهم -3

  مادة  البصري يف فكريينمي الت حاسويببرانمج  استخداموهو  ثديحجديدة وأسلوب 
 وهو من الدراسات القليلة اليت تتناول املوضوع على مستوى الوطن العريب. األحياء

 اثلثا: األمهية التطبيقية:
،  سسات التعليميةمنه يف املؤ  االستفادةوتتمثل يف النتائج اليت ميكن أن يقدمها هذا البحث وكيفية 

 : ما يليالبحث في أن يفيد هذامن املتوقع و 
 . األحياءمن شأهنا تطوير تدريس  وأساليب وإسرتاتيجيات جديدةتقنيات  إبتكار -1
وزارة التعليم العاِل ابململكة العربية السعودية يف إعداد الربامج والدراسات ل  ةساعدتقدمي امل -2

املعلمني يف التدريبية اخلاصة إبعداد املعلمني يف التغلب على الصعوابت اليت تواجه 
 الوسائل التعليمية وتقريب املفاهيم. استخدام
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ودية وواضعي املناهج عند تطوير بوزارة التعليم العام ابململكة العربية السع شركةمساعدة  -3
إدخال هذا األسلوب اجلديد يف  االعتبار األخذ يف  األحياءإعادة النظر يف مناهج 

 املدارس.
  منهج األحياء  والتعلم يفعملية التعليم  يفلمات واملعاملمكن أن يساعد املعلمني  من -4

 فكري لتنمية التى الوسائط املتعددة قائم عل كاملمت حاسويبحث برانمج بحيث يقدم ال
 . اخللوي مبقرر أحياء الصف الثالث الثانوي  االنقسامالبصري يف فصل 

من أساليب   مهل مبا يقدمونهالرتبويني  ملشرفنيوتطوير أداء ا  تنمية بعض مهارات املعلمني -٥
 .وورش العمل وغريهاندوات كال  إشرافية

 حدود البحث: 
 سيقتصر هذا البحث على احلدود األتية: 

 .املكاِن: اثنوية منار السبيل مبحافظة حفر الباطن اململكة العربية السعوديةاحلد  -1
 – 1438احلد الزماِن: مت تطبيق هذا البحث خالل الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  -2

 .ه1439
مقرتح قائم  (1) حاسويببرانمج  موضوعه وهو " احلد املوضوعي: يقتصر هذا البحث على -3

واملقرر على طالب   األحياءعلى الوسائط املتعددة يتناول وحدة االنقسام اخللوي يف مادة 
 الصف الثالث الثانوي القسم العلمي.

اختيارمها عشوائيًا من احلد البشري: يقتصر هذا البحث على عينة مكونة من جمموعتني مت  -4
سبيل األهلية، أحدمها متثل اجملموعة وية منار ال طالب الصف الثالث الثانوي الطبيعي بثان

 طالًبا.  20 كل جمموعة  أفرادالتجريبية واألخرى متثل اجملموعة الضابطة عدد 
  

 
    1٥0-14٥ء ص يف مادة األحيامت تسليم نسخة مرفقة من الربانمج)برانمج حاسويب قائم على الوسائط املتعددة لتنمية التفكري البصري يف وحدة االنقسام اخللوي ( ٥( ملحق )1)
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 مصطلحات البحث:
 الفاعلية: -1

 الفاعلية لغة تعين:
َلهُ َعااًل َأي عَ فيْعاًل وفي  يُ َقاُل فَ َعَل الَشَيء  اصطالح، َوالَفاعيليَيُة َوْصُف ُكلّي َما َهَو فَاعيٌل َوالَفاعيُل يفي مي

يَغةي. )الوسيط   اسمالُنَحاةي:   (69٥، 2004ُأْسنيَد إيليهي فيْعٌل َأْصليُي الصي
 الفاعلية اصطالحا: 

( 230،2003ار: )نج ال يعرب مصطلح الفاعلية يف الدراسات الرتبوية التجريبية كما أورده )شحاته، 
"مدي األثر الذي ميكن أن حتدثه املعاجلة التجريبية بوصفها مثرياً مستقاًل يف أحد املتغريات التابعة   عن

 وتظهر يف مقدار ونوع التعلم الذي حتقق من خالل املواقف التعليمية داخل الفصل وخارجه " 
 الفاعلية إجرائًيا: 

 فكريداث أتثري إجيايب يف تنمية التعلى إح اسويبربانمج احلى أهنا: قدرة اليعرف الباحث الفاعلية عل
مهارات  يف اختبار  حبجم أثر الربانمج على أداء طالب الصف الثالث الثانوي البصري ويقاس 

 البصري الذي أعده الباحث.  التفكري
 احلاسويب: الربانمج -2

 الرَبْاَنَمُج لَُغًة: 
ٌج )الوسيط   َما  َوتَ ْعيني اخلُطَُّة امل َ ْرُسوَمُة ليَعَملٍ  َذاَعةي، َواجلَْمُع بَ رَامي جي الَدْرسي َواإلي  (٥2، 2004َكرَبَامي

 الربانمج اصطالحا: 
( أن الربانمج احلاسويب هو " جمموعة الربامج اليت تستخدم 3٥: 2003ذكر )سعادة وآخرون ,

تعمل الربامج منها و لتشغيل اجلهاز واالستفادة من إمكاانته املختلفة يف إدخال البياانت واالستفادة 
 جعل كل جزء يف اجلهاز يقوم ابدائ مهمة معينة.  على

( أنه عبارة عن سلسلة من عدة نقاط مت تصميمها  448- 447ه  :1422احليلة،  وعرفه )مرعي،
 بعناية فائقة حبيث تقود الطالب إىل إتقان أحد املوضوعات أبقل قدر من األخطاء.
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 الربانمج احلاسويب إجرائًيا: 
على أنه سلسلة من األطر اليت مت ترتيبها وتتابعها وتصميمها ،  ث الربانمج احلاسويب الباحيعرف 

وبرجمتها بواسطة احلاسوب لتدريس وحدة االنقسام اخللوي املقررة على طالب الصف الثالث الثانوي  
 ابملمكلة العربية السعودية ، واليت تدف إىل تنمية التفكري البصري لديهم . 

 ة: التنمي -3
َيُة لَُغًة: ت َ ال  ْنمي

ء مَنَاًء َومُنًُوا َأي زَاَد وََكثُ َر، َويُ َقاُل ن َم  َا الَوَلُد، َومَنَا الَزرُْع، َومَنَا امل  َالُ  ء:  يُ َقاُل مَنَا الَشيُّ ، َويُ َقاُل مَنَا الَشيُّ
 (96٥:  2004َرفَ َعُه َوأَْعَلى َشأنَُه، َوالَقْصُد الزياَيَدُة )الوسيط، 

 حا: اصطالالتنمية 
تعليمية  رفع مستوى أداء الطالب يف مواقف  ( التنمية أبهنا"1٥7: 2003النجار،  يعرف )شحاته،

م على هجات اليت حيصلون عليها بعد تدريبوحتدد التنمية على سبيل املثال بزايدة متوسط الدر  خمتلفة
 برانمج حمدد". 

  بغرض زايدة ، يؤديه الباحث ( على أهنا "جهد تعليمي مقصود19: 2003اجلمل، ويعرفها )اللقاِن،
إملام املتعلمني جبانب حمدد مسبق تعيينه، ومن خالل مادة جتريبية أعدت هلذا الغرض تستهدف يف  

 حتقيق ما سبق إبرازه للبحث".
 التنمية إجرائًيا: 

البصري  تفكرييف متغري الالثانوي طالب الصف الثالث يعرفها الباحث على أهنا كل تقدم حيققه 
الطالب  مقارنة درجة  داملستقل( ويتم التأكد من ذلك عن )املتغري اسويبللربانمج احل  تعرضهبسبب 

 صري بدرجته قبل التعرض للربانمج. الب مهارات التفكريالبعدية يف اختبار 
 التفكري البصري: -4

 ًة:غَ التفكري البصري لُ 
  ري اطي اخلَ  الُ مَ عْ إي  رُ كْ الفي  م( "2003كما ورد يف لسان العرب البن منظور )يعّرف التفكري يف اللغة 

 (7/146". )ج/ص:ئي  الشّي يفي 
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 التفكري البصري اصطالحاً: 

منظومة من العمليات ترتجم قدرة الفرد على قراءة الشكل البصري وحتويل اللغة البصرية اىل لغة 
 .(1996:٥4مكتوبة او منطوقة )أمحد،

 .(1990:107حالقة أبنه القدرة على التحليل البصري )حالقة،اويعرفه 

منظومة من العمليات ترتجم قدرة الفرد على قراءة الشكل البصري وحتويل اللغة ويعرفه إبراهيم أبنه 
البصرية اليت حيملها ذلك الشكل اِل لغة لفظية ) مكتوبة او منطوقة ( واستخالص املعلومات منه  

 .(2006براهيم,إ)

 ل صورية فكار واملعلومات اِل اشكاالقدرة على التصور وحتويل االهو و 

((wileman ,1993: 37  . 

هو قدرة عقلية مرتبطة بصورة مباشرة ابجلوانب احلسية البصرية , حيث حيدث هذا النوع من التفكري 
حيدث عندما يكون هناك تنسيق متبادل بني ما يراه املتعلم من اشكال ورسومات وعالقات وبني ما 

 (. 9: 2001روض ) عفان من ربط نتاجات عقلية معتمدة على الرؤية والرسم املع

هو مدخل تعليمي فعال ساعد على تنظيم املعلومات وتكوين إطار مفاهيمي لتدعيم التعليم, وزايدة 
مستوى القدرات واالتصال وحتسسها , وبناء مناذج للتعليم وهو طريقة لتنظيم التفكري وامتداده 

 (. 2011:13)قرِن, هواتساع

غة البصرية اليت رد على قراءة الشكل البصري وحتويل الل هو منظومة من العمليات ترتجم قدرة الف
 منطوقة واستخالص املعلومات منه حيملها ذلك الشكل اِل لغة لفظية مكتوبة او

 .(34: 2006،يمهد)
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 التفكري البصري إجرائياً: 

ات  الذهين اليت تعمل على إاثرة العقل عن طريق استخدام مثري أبنه: أحد انواع التفكرييعرفه الباحث 
وما مياثلها واليت تقدم  ،  مقاطع الفيديو  ، االفالم الكرتونية ، علمية متمثلة يف العديد من الصور

لطالب الصف الثالث الثانوي عن طريق برجميات الوسائط املتعددة واليت يتضمنها الربانمج احلاسويب  
 .وإدراك املادة العلميةوذلك لفهم 
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: اإلطار النظري   أوالا
يف هذا الفصل يتناول الباحث عرض اإلطار النظري والذي يتم من خالله حتديد األسس 

املقرتح القائم على الوسائط املتعددة لتنمية   احلاسويبواملعايري اليت ميكن يف ضوئها إعداد الربانمج 
ة  لطالب الصف الثالث الثانوي مبدرسة اثنوي األحياءل تدريس منهج البصري للطالب خال فكريالت

وقد متت   البحث،السعودية وكذلك إعداد أداة منار السبيل األهلية حبفر الباطن ابململكة العربية 
 وهي:  رئيسية،معاجلة هذا الفص من خالل حماور 

 : ، ويضم العناصر اآلتيةاألحياءتدريس  وأهدافول: فلسفة احملور األ
 املشروع الشامل لتطوير املناهج. -1
 امللك عبد هللا بن عبد العزيز لتطوير التعليم )تطوير(. مشروع خادم احلرمني  -2
 لتطوير مناهج العلوم. واملبادرات احملليةاملؤمترات  -3
 اإلجتاهات احلديثة يف تدريس العلوم. -4
 املطور ابململكة العربية السعودية.  األحياء سلبيات وحتدايت تدريس منهج  -٥

 ويضم العناصر اآلتية:  والتعليم،  احلاسوباحملور الثاين: برامج 
 مفهوم الكمبيوتر )احلاسب اآلِل(. -1
 احلاسب اآلِل يف التعليم. استخدامأمهية  -2
 احلاسب اآلِل. استخداماألمناط التعلمية يف  -3

 ويضم العناصر اآلتية: التعلمية،احملور الثالث: برامج الوسائط املتعددة  
 املتعددة.  مفهوم الوسائط -1
 املتعددة. عناصر الوسائط  -2
 أمهية الوسائط ملتعددة.  -3
 مراحل إنتاج الوسائط املتعددة.  -4

 ويضم العناصر اآلتية: وأساليبه، همهاراتو  مفهومه البصري فكري احملور الرابع: الت
 البصري. فكريمفهوم الت -1
 البصري. فكريمراحل الت -2
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 األحياء احملور األول: فلسفة وأهداف تدريس 
  صغرية، احلديث تطورات هائلة سريعة يف شىت اجملاالت العلمية واالقتصادية وأصبح كقرية لعامل يشهد ا

وتعترب   املنظومة، ويعد التعليم ركيزة أساسية من هذه  والتكنولوجيا، منظومة التعليم  انتشاروذلك بفضل 
د العلماء الذين   إعداوراي يف مناهج العلوم بفروعها قاعدة رئيسة يف هذه املنظومة، حيث تلعب دوراً حم

ومن هنا جاءت مبادرة اململكة العربية السعودية يف مشروع تطوير   التطور،حيملون على عاتقهم 
  اهتماما حمورية يف تدريس العلوم  كاسرتاتيجية النشط  وأولت التعلماملناهج لتواكب فلسفة تطور العلوم 

 خاًصا. 
ضروراته لضمان   وضرورة منيف التعليم  املهمةعناصر وتُعد الربجميات والربامج احلاسوبية من ال

جناحه ولقد تطورت تلك الربجميات التعليمية تطوراً كبرياً يف ظل التعليم احلديث حيث سامهت تقنيات 
 التعليم مسامهة فعاله يف رفع كفاءة العملية التعليمية وتطورها.

يف تدريس العلوم  صاالت واالت وأكد العديد من الرتبويني على أمهية دمج تقنية املعلومات 
احلافظ  الرتباطها الوثيق بنمو الطالب العلمي املتكامل الذي سيسعى أن يكون تعليميًا ذا معىن )

 (.2012، جوهر
فاحلاجة   واإلبداع،وألن مناهج العلوم تستهدف مهارات التفكري العليا وتنمي ملكة اخليال 

وقد أكدت عدة دراسات مثل دراسة   ف،اهلدا ماسة لتطوير طرق وأساليب تدريسها مبا حيقق هذ
 ( ودراسة201٥)منصور،( ودراسة2009)العون، ( ودراسة2014)مرسي، ( ودراسة201٥)خضور،

( 2006( ودراسة )عمران،2010)احلسيين، ( دراسة 2014)الرحيلي، ( ودراسة 2008)سرور،
تفكري  تنمية ال احلاسوبية يف استهداف ( أمهية الرتكيز على توظيف الربامج 2008ودراسة )مازن،
 لدى الطالب. البصري واخليال
( أن اخليال العلمي واحدًا من املهارات اليت تنمي عقول الطالب 2009كيالِن، وترى )

وسبيل إىل كثري من االخرتاعات واالبتكارات وعلى الرغم من أن دوالً متقدمة تدرج اخليال العلمي يف 
يبة عن جمتمعاتنا العربية ونظمها  أنه اليزال ثقافة غر  ختصصا أكادمييًا إال مناهجها الدراسية وجتعله

 التعليمية والثقافية. 
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ويعد اخليال عملية من عمليات التفكري وعن طريقه ترتب اخلربات السابقة لتصنع تصورات جديدة،  
أن اخليال يوحي  كما  خيال،فاخليال هو قرين اإلبداع وقاعدته اليت ينتصب عليها فال إبداع من دون 

 (.2002ن يسلكها كي ترى فكرته النور )تومي، ع ابلسبل اليت ميكن أللمبد 
أرسطو ابلتخيل وكان يرى أن اإلنسان ال يفكر إال مستعينًا ابلصور اخليالية من   اهتموقد 

 أبمرين:ويبين قوله على أن التخيل حركة انشئة عن اإلحساس  اإلحساس،خالل إحالته إىل 
 التخيل.إلحساس واإلدراك أصل األول: أن ا

 الثاِن: أن التخيل عملية ديناميكية. 
فإذا كان التخيل انمجًا عن اإلحساس فإن صورة اإلدراك احلسي قد تبدو مشاهبة لصور  
التخيل مع فارق بينهما حتكمه فكرة القوة والضعف وتوجهه مقولة الوضوح والغموض فصور التخيل  

 (. 1984ف،)عاطأضعف وأغمض من صور اإلحساس 
أمهية كونه يساعد على زايدة القدرة على تصور األشياء بشكل مرئي مما   بصريتفكري الولل 

يؤدي إىل ترمجة املادة الدراسية إىل صور عقلية ويؤدي بذلك استيعاب املادة املقروءة يف زمن أقل مما  
  هبا  يستغرقه استيعاب املادة اليت تدرس بدون ختيل، كما يعّد التخيل مبثابة العني الثالثة اليت ينفرد

كما أن للتخيل أمهية يف تنمية األمناط العقلية   مجيعها، اإلنسان من بني الكائنات احلية األخرى 
التخيلية فهي تدفع ابلطالب إىل السلوك االكتشايف وتعمل على استثارة قدراتم اإلبداعية  

 (.2012)الساعدي،
يم مبا يوافق توجهات لتعل ومن هذا املنطلق توجهت وزارة التعليم السعودية إىل تطوير مناهج ا

وقد حظيت مناهج العلوم والرايضيات ابألولوية يف هذا االهتمام، وكان  احلديثة، الدراسات الرتبوية 
 يف طليعة املناهج اليت مت تطويرها لتحقق معايري اجلودة العاملية يف التعليم. األحياء منهج 

ملكة العربية السعودية كانت ابملكسائر مناهج العلوم  األحياءومن اجلدير ابلذكر أن منهج 
غري مواكبة ملسرية التقدم العلمي و التقنية احلديثة والتطورات السريعة ، حيث كان يسوده احلشو يف  

ببيئة الطالب السعودي ، حيث كان يعتمد علي التلقني وضعف االهتمام   ارتباطه بعض جوانبه وعدم 
اج إليها الطالب يف املرحلة الثانوية مثل التحليل والنقد حيت ببناء القدرات العقلية واملهارات احلياتية اليت

والعلوم  األحياءمن التوجيهات والنظرايت احلديثة يف تعلم  االستفادةويغلب عليه قلة  واالستنتاج
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من مصادر املعرفة   االستفادةاملرتبطة به وقلة املصادر للمتعلم واليت تقتصر علي الكتاب املطبوع وعدم 
رجميات احلاسوب واإلنرتنت حيث ظهر ذلك جليًا يف املخرج التعليمي والذي ظهر  وب ةاإللكرتوني

 ضعيفاً ابملقارنة مع أقرانه يف كثري من دول العامل.
من السياسة العليا للتعلم ابململكة العربية السعودية وتوجهاتا حنو تطوير التعليم، فقد  وانطالقا

ة  شار إلمشاريع تطويرية ميكن ا انطلقتوالتطور  االهتمامو ية الرعا األحياءانلت مناهج العلوم وخاصة 
 إليها فيما يلي: 

 املشروع الشامل لتطوير املناهج:
بصفة خاصة ضمن خطط املشروع الشامل لتطوير   األحياء أدرجت مناهج العلوم بصفة عامه و 

تطوير   ه  وهو مشروع وطين يهدف إىل1432 – 1431املناهج والذي بدأ تطبيقه بدًءا من عام 
مجيع عناصر املنهج وفق أحدث النظرايت واألساليب الرتبوية والعلمية املعاصرة وتتوِل وزارة التعليم  

ليمية والوطنية احلكومية واألهلية عمليات ختطيطه وتنفيذه  مع بيوت اخلربة واملؤسسات التع ابالشرتاك
ر نوعي وشامل يف املناهج  فالدولة تسعي جاهدة يف نقل نوعية يف التعليم من خالل إجراء تطوي

فاملشروع الشامل يهدف إىل تطوير العملية التعليمية جلميع أبعادها وعناصرها مناهج ومعلمني ومن 
 ( تتمثل يف:1436)الثعليب،األحياءسناها يف مادة م نتائج املشروع واليت ملأه

 مواكبتها العاملية يف كل ما هو متطور وجديد من أحباث ونتائج علمية حديثة.  -1
ابلطالب كمحور العملية التعليمية وإعطائه الدور األكرب واألهم يف تنفيذ أنشطه  اإلهتمام -2

 التعليم.
 توظيف التقنية احلديثة مثل برجميات احلاسب يف تنفيذ أنشطة التعلم. -3
 اإلهتمام ابسرتاتيجيات التدريس املتطورة والتعلم النشط. -4
 اة. كأسلوب حياإلهتمام ابلبحث العلمي وتنمية اخليال العلمي   -٥

 : د العزيز لتطوير التعليم )تطوير(مشروع خادم احلرمني امللك عبد هللا بن عب
، حيث ركز  االهتماميف مشروع )تطوير( انلت حظًا وافرًا من  األحياء ( أن 2009)العيدي، أشارو 

لبنائية ويف املشروع علي تطوير قدرات املعلمني واملشرفني يف جمال البحث العلمي معتمداً علي النظرية ا
والطرق احلديثة اليت جتعل الطالب حمور العملية التعليمية من حتسني  االسرتاتيجيات  استخدامجمال 
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وموجه مما حيقق للطالب  مستوى إتقان الطالب ويتحول فيها دور املعلم من ملقن إىل مرشد
هلا   ب علمية وتوظيفاً من نظرايت وجتار  األحياءوالطالبات فهمًا أدق للمعارف وإتقااًن حملتوى منهج 

حنو البحث العلمي، ويهدف املشروع )موقع املشروع على  اجتاهاتميف احلياة العملية كما تنمي 
اجمه األربعة الرتكيز على تطوير املناهج،  الشبكة العاملية( إىل حتسني أداء الطالب حيث جاء ضمن بر 

 :ما يليحتت عنوان اهلدف والرؤية  
وذلك ابلعمل على حتسني البيئة التعليمية   ،ةام يف بناء جمتمع املعرفيهدف الربانمج إىل اإلسه

وميكن حتقيق هذا ابلدمج املثاِل للتقنية يف التعليم   ،هاأفرادوجعلها بيئة تقنية تفاعلية حمفزة لكافة 
 . وبتعزيز التطبيقات التقنية املتقدمة يف كافة املقررات واملناشط

حتسني أداء  العاملية( إىلاملشروع على الشبكة  وكذلك هدف املشروع )متاح على موقع
 ( من خالل: األحياء )الطالب يف مناهج العلوم املطورة 

ية للمناهج مبا يف ذلك املصادر الرقمية مثل )برانمج احملاكاة ومقاطع تطوير مواد تعليم -1
 الفيديو وبرجميات احلاسب اليت توضح العلميات املعقدة لدعم الطالب يف مواد العلوم(.

طرق خمتلفة متكن املعلمني من تصميم ونقل اخلربات التعليمية الفاعلة اليت  استخدام -2
 تعكس مدى متكنهم العلمي.

 رات املعلمني على توظيف أداء الطالب. تطوير قد -3
خمصصة  افرتاضية التقنية لربط املعلمني يف شكل جمتمعات تعليمية وطنية  استخدامتوسيع  -4

 ر املتعلقة بتخصصاتم.لتبادل أفضل املمارسات واملصاد
أتسيس خمتربات العلوم االفرتاضية والتقليدية مبا ميكن الطالب من اكتساب خربات  -٥

 التعليم.
 املؤمترات واملبادرات احمللية لتطوير مناهج العلوم: 

 واحمللية: املؤمترات الدوليةأوالا: 
ه " والذي 1432عليم صفر ومنها على سبيل املثال "املؤمتر الدوِل األول للجودة الشاملة يف الت

كيفية مواجهة اململكة لتحدايت املرحلة احلالية واملستقبلية وأن تؤسس املشروع الرتبوي   استهدف
العمل اجلماعي والعمل  القائم على مفاهيم اجلودة والتميز والرؤية املشرتكة والقيم املؤسسية املعلنة وروح 
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، ولتحقيق ذلك التحول استهالكهاملعرفة عوضًا عن على تعزيز قدرات املعلمني والطالب حنو إنتاج ا 
الطموحة لتطوير التعليم العام   االسرتاتيجية النوعي يف أداء النظام التعليمي قام مشروع )تطوير( ببناء 

 (.2012مبا فيها العلوم )العنزي،
 احمللية لتطوير مناهج العلوم: اثنيا: املبادرات 

تطوير تعلم العلوم لمني واملشرفني والرتبويني ضمن مشروع ومن أهم املبادرات )اللقاء األول للمع
مشرفا ومشرفة من إدارات التعليم يف مناطق وحمافظات اململكة، وذكر   70والرايضيات مبشاركة 

تعليمية واملشرف على مبادرة تطوير تعلم الدكتور حممد الزغييب املستشار بشركة تطوير للخدمات ال
رتكيز أييت ضمن سلسلة من األنشطة ابلتعاون مع إحدى الشركات عة الجممو  انعقادالعلوم والتقنية 

لربانمج النمو   األساسيالنمو املهين بدقه مث البدء ابهليكل التصميمي  احتياجات العاملية لتحديد 
 (.2009ضيات )لطيف، املهين ملشروع تطوير تعلم العلوم والراي

 وتطوير مناهج العلوم وفق املعايري العاملية  ويعد دخول اململكة العربية السعودية معرتك التغيري
مبا يتالءم مع املعايري العاملية   األحياءمنطلق عقيدتنا اإلسالمية وهويتنا العربية متخض لنا منهج  ومن

والنظرايت احلديثة ومستجدات العلم ويوفر بيئات تعليم مشجعه على حتقيق مستوايت جودة عاملية  
،   سكو( و)اليونيسف( على ضرورة التطوير الرتبوي يف الدول الناميةوهذا ما أكدته دراسات )اليون

 وتنمية املوارد البشرية فقد جاءت الدراسة العاملية  وخباصة فيما يتعلق بتطوير املناهج وتدريب املعلمني
اليت قامت هبا )اليونسكو( عن الرتبية يف القرن الواحد والعشرون بعنوان )التعليم ذلك الكنز املكنون(  

م الربملانني الدوِل الذي ُعقد يف ابريس ابلتعاون مع  1996يونيو حزيران  6وصيات مؤمتر وجاء يف ت
رتكيز يف الربامج الرتبوية على تنمية التفكري واإلبداع والذكاء والقدرة على اليونسكو: ضرورة ال

استجابت    األحياءيف  التكيف. ومن رغبة اململكة العربية السعودية يف مواكبة التطور العاملي والتقين
 لدعوة مؤسسات التعليم العاملية يف التطوير والتحديث ورفع كفاايت ومهارات اخلرجيني يف العلوم

يث اإلعداد العلمي وأساليب ( و كذلك االستفادة من اخلربات العاملية والعوملة من حاألحياءومنها )
ه ( 142٥ي دخل حيز التنفيذ )عام ه ( والذ1420ومن هنا ظهر التفكري يف التطور )عام  ،العرض

عبيكان لألحباث هللا صاحل العبيد وزير التعليم آنذاك املشروع الذي نفذته شركة الودشن الدكتور عبد
والتطوير والوكيل احمللي للناشر العاملي ماكجروهل األمريكية مت جتريب املشروع يف العام الدراسي  

مدرسة بنات   ٥٥مدرسة بنني و ٥٥عليمية بواقع إدارة ت 16ه(   حيث مت اختيار 1430- 1429)
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تاج املواد العلمية واليت مت  من سالسل عاملية و اختيار شركة ماكجروهل إلن األحياءومت استنباط منهج 
 اختيارها. 

 املطور ابململكة العربية السعودية:  األحياءسلبيات وحتدايت تدريس منهج 
( أبن هناك سلبيات يف وحتديثريس العلوم أتصيل )احمليسن يف كتابه تد ،( 1414)احلصني، أشار

 التالية: ( وميكن حصرها يف النقاط األحياءتدريس العلوم ومنها )
 إتباع أسلوب اإللقاء والذي يؤدي إىل اللفظية. -1
إتباع منط واحد يف التدريس وعدم التنويع مما يرتتب عليه الشعور ابمللل وعدم الفهم  -2

 (.1994اغي، ة ما يقوله املدرس )املر ومتابع
قد يهمل الفروق الفردية بني الطالب ويفرتض أن   األحياءاألسلوب التقليدي يف تعليم  -3

كل الطالب سواء يف عقوهلم وقدراتم، فيقدم الدرس أبسلوب قد ال يالئم البعض وال 
 (.1987)اخلطيب،   يفهمه

 اإلجتاهات احلديثة يف تدريس العلوم: 
أساسي يف العملية  ( تتم ابلطالب كمحور األحياءوم )يس العل يف تدر  وأساليب حديثة اجتاهات هناك 

 التعلمية ومنها: 
 واالهتمام العلوم،املعاصرة يف تدريس  االجتاهات املفاهيم العلمية: وهي إحدى  تدريس -1

فاملفهوم يف الغالب يستقر يف الذاكرة  العلمية،ابملفاهيم العلمية لكوهنا حتقق معىن للمادة 
 حيتفظ ابملادة العلمية لفرتٍة أطول. البعيدة مما جيعله 

الرتبوية احلدية لتدريس العلوم  االجتاهات العلوم من أجل تنمية التفكري: أولت  ستدري -2
الربامج اليت مية التفكري أثناء عملية التدريس، وهناك العديد من األساليب و أمهية كبرية لتن

 بذلك. اهتمت
الب  تنمية جوانب التعلم الذايت لدى الطالتعاوِن يف تدريس العلوم: ويهدف إىل التعليم -3

وهو يف احلقيقة مشاركة بني   املعلم،والرتكيز عليه وختفيف العبء عن 
 (.1993الطالب)السعدِن،

يف تدريس العلوم: فالتقومي بنظرة مشولية من أجل تطوير املادة العلمية وتطوير   التقومي -4
اليت جيب أن  مع وسائل التقومي و  تنوعاً تدريس وتطوير طريق ال لنفسه،املعلم  املتعلم وتطوير
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ولقد تنوعت أساليب   خاصة،بصفٍة  األحياء سب مع أساليب العلوم بصفة عامة و تتنا
 .لتقومي يف العلوم ما بني الشفوي والتحريري والعملي وتقومي القدرات العقليةا

عاصرة  للثورة الصناعية امل انعكاسلعلوم هو احلاسوب وتدريس العلوم: مبا أن تدريس ا -٥
على  االقتصار ، ولقد تعالت األصوات بعدمعت طرق تدريس العلوم ملواكبة ذلك تسار 

، فاحلاسوب أهم وسيلة معاصر دخلت يف التعليم  و أظهرت أثراً طريقة تدريس واحدة
دون له املؤمترات ل املربني يعقابلغاً حيث كان له الفضل يف تغري أساليب التدريس مما جع

،  احلاسوب يف التدريس( استخدام، حلاسوب التعليميعديدة )اأبمساء  اليت ظهرت و 
واملؤمترات اليت تعقدها اهليئات العلمية احمللية والدولية اخلاصة ابحلاسوب التعليمي حيث  

 (.1966 ،نظمت اليونيسكو مؤمتر دوِل عن التعليم واملعلوماتية )موسكو
 والتعليم.  اسب اآليلاحل الثاين: برامج احملور 

ِل ابلعديد من اخلصائص يف تعليم العلوم تتمثل يف توفري بيئة تفاعلية يكون فيها  اسب اآلميتاز احل
( وهذا ما جيعله مفضاًل عن 2003الفعالة ) الفار، االستجابةالطالب إجيابيًا وفعااًل ويوفر للطالب 

اعل بينها  يات التفها إمكانأجهزة العرض التقليدية )كالراديو والتلفزيون والفيديو( واليت ال تتوافر في
( والكمبيوتر يساعد الطلبة الذين يتعلمون بسرعة والتقدم بشكل أسرع 2003وبني الطالب ) الفار، 

يف تعليمهم للمادة العلمية املطلوبة واندرًا ما يتوفر لدى املدرسني الوقت الكايف إلعطاء كل طالب 
ا السبب أيضًا ولقد شجعت هامه هلذب اآلِل هذا النوع من االهتمام الفردي لذا فإن أجهزة احلاس 

هذه املميزات الكثرية للحاسب اآلِل الدول على إدخاله يف ميدان الرتبية والتعليم بشكل عام ويف 
تعليم العلوم بشكل خاص، خاصًة يف املناطق املتأخرة تربواًي واليت تطمح يف الوقت نفسه إىل تنمية  

 ه (.142٥)عيادات ، عية واالجتما االقتصاديةطاقاتا يف شىت النواحي 
 اسب اآليل( مفهوم الكمبيوتر )احل

احلاسب اآلِل أبنه آلة مساعدة للعقل البشري يف تنفيذ العمليات  ه (1428، )املشيقحيعرف 
 احلسابية واملنطقية هلا القدرة على ختزين البياانت واملعلومات والربامج.

د من العمليات احلسابية  نه إجراء عديإلكرتوِن ميك( أبنه جهاز 27: 1997كما يعرفه )منصور، 
 واإلبداع. ستخدامواملنطقية البسيطة واملعقدة وله وظائف متعددة حتددها قدرة املستخدم على اال
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 احلاسب اآليل يف التعليم  استخدامأمهية 
 ميكن إجيازها فيما يلي: 

قية وهلا القدرة على ختزين احلاسب اآلِل آلة مساعدة للعقل البشري يف تنفيذ العمليات احلسابية واملنط
 ه (1428، )املشيقحالبياانت واملعلومات والربامج 

احلاسب اآلِل له القدرة على توصيل ونقل املعلومات من املركز الرئيسي للمعلومات إىل  -1
 األجهزة املناسبة لذلك مثل شبكات احلاسب اآلِل.أماكن أخرى ميت توافر 

ابلتغذية   غريه من الوسائط املساعدة يف التعليم متيز التعليم مبساعدة احلاسب اآلِل عن -2
 (. 1992الراجعة والفورية يف الوقت نفسه )املناعي ،

اوهلا على  له مزااي عديدة لعناصر العملية التعليمية )املعلم واملتعلم وعرض املادة العلمية( تن -3
 النحو اآليت:

 للمعلم: اسب اآلِلبرامج احل استخدامأوالً : أمهية 
 يف: هاإجياز ميكن 
 تساعد علي حسن عرض املادة العلمية من خالل الوسائط املتعددة ابلربانمج.  •
 166: 199٥تغري وظيفة املعلم من املقدم للمعلومة إىل وظيفة املرشد التعليمي )فتح الباب،  •

 (.80: 1999، وجامع
  مج رباناليقلل من مشكلة ضعف املعلمني يف إعدادهم األكادميي والرتبوي وذلك ألن تصميم  •

 يتم بواسطة خرباء ذوي كفاءة عالية يف اجملال األكادميي. احلاسويب
املعلم يف أداء مهامه فيكون تركيزه أكثر علي الطالب كما أنه يعاجل املشكالت  توفر وقت  •

 (2٥3: 1992الفردية اليت ال تسمح مسؤوليته العادية أو الروتينية بعالجها )املناعي، 
 فيما يلي:  إجيازهاللمتعلم: وميكن  ِلاآل اسباحل استخداماثنيا: أمهية 

 حتقيق األهداف التعلمية.ينمي مهارات الطالب ويساعد يف  •
 ه يف الشرح واإللقاء.استخداميسهل على الطالب االستيعاب والتعلم إذا مت  •
حيفز الطالب على التعلم دون ملل وتزمر وحيببهم ابملادة التعليمية فهو عنصر إاثرة وتشويق   •

 للطالب.
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ومن مث فإن كل  ،  (self-pacedمح للمتعلم أبن يسري يف تعلمه وفقًا لسرعته الذاتية )س ت •
متعلم حيصل على الوقت املناسب الالزم لتعلمه؛ األمر الذي قد يؤدي إىل زايدة حتصيل 

 (.2001املتعلم وفهمه للمادة العلمية اليت يتناوهلا الربانمج )خضر، 
ملتعلم معني وتفضله على  تعلمني وعدم احنياز الكمبيوتراملوضوعية يف التعامل مع امل حيقق •

 (22: 1999اآلخرين كما أنه ال ميل وال يكل من التدريس )عبد الرمحن، 
 يف عرض املادة العلمية:  اسب اآلِلاحل استخداماثلثاً: أمهية 

هداف  مفيدة يف عرض املادة العلمية علي حسب مستوى املتعلم وأ اسب اآلِلالعديد من برامج احل
 املادة الدراسية وذلك من خالل:

العملية التعليمية وعملية عرض املادة املطلوبة ابإلضافة إىل زايدة معدل املادة   يسهل .1
 . املعروضة

 العمل اجلماعي. إمكانيةالطلبة على التفاعل بشكل أكرب مع املادة التعليمية وعلى  حتفز .2
للمعلومات إىل أماكن أخرى من خالل   املعلومات بسرعة ودقة عالية من املركز الرئيسي نقل .3

 (.2٥3: 1992الصناعية )املناعي،  واألقمار واإلنرتنتيوتر شبكات الكمب
 املعلومات وتكرارها دون تعب أو ملل أو تقصري فيما يقدمه. تقدمي .4
دية كالكتب املدرسية عن طريق توفريها التدريب واحملاكاة  تدعم وسائل وطرق والتعليم التقلي .٥

 لتعليمية وغريها وذلك فيما يتصل ابملقرر أو املنهج الدراسي. واأللعاب ا
ه كوسيط رئيسي أو إضايف إثرائي أو عالجي يف عملية التعلم )أمني، استخدامإمكانية  .6

2000 :139.) 
التعليمية لكل من املعلم واملتعلم وعرض املادة   ِلاسب اآلوقد تبني للباحث مما سبق أمهية برامج احل

هذه التكنولوجيا يف املراحل التعليمية مع االهتمام إبنتاج الربامج   إدخالالدول إىل  العلمية مما شجع
                   التعليمية اليت تعاجل موضوعات خمتلفة، وهذا ما أكدته تقارير 

(COMPUTER Technical Research (CTR   لبحوث تقنية الكمبيوتر، أن
( مما  %30( مما يرون و )%20)ب  يث أن الناس حيتفظون الوسائط املتعددة فعالة جدًا يف التعليم ح

( مما يرون ويسمعون ويعملون بشكل متزامن %80( مما يرون ويسمعون، و)%٥0يسمعون و)
(Hofstetter, 1995: 3 .) 
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عددة الوسائط يف جماالت خمتلفة مت اسب اآلِلرامج احل ب استخدامكما أكدت حبوث عديدة فاعلية 
        ريقة التقليدية ط وقت أقل مبقارنتها ابللتعلم معلومات أكثر يفيف مساعدة املتعلمني و 
(Najjar, 1996 .) 

 احلاسب اآليل:  استخداماألمناط التعلمية يف 
منط من أمناط التعليم يستخدم الربامج اليت تعرف ابلربجميات التعليمية   اسب اآلِلالتعليم مبساعدة احل

 استخدامة تقود التعليم تدرجييًا إىل حنو إتقان التعليم وميكن واليت تدف إىل تقدمي املادة بصورة شيق
هذا النوع داخل الفصل من طرف واحد، أي من طرف املعلم فقط حيث يعد أداة تعزيز أو خارج  

فه أداة للتعلم الذايت كما ميكن أن يستخدم كأداة فعالة يف عملييت التدارك )التغذية  الفصل بوص
يف كثري من دول   ستخدام من األنشطة الشائعة اال اسب اآلِليم مبساعدة احلالراجعة(، ويعد نظام التعل 

العاديني أو   العامل وذلك لتعدد أساليبه التعليمية ومناسبته جلميع فئات املتعلمني سواء املوهوبني أو
 بطيء التعلم أو املعوقني.

 يف التعليم. احلاسب اآلِل ستخداموهنالك أمناط تعليمية أساسية ال
 لم اخلصوصي الفردي.التع طريقة •
 طريقة التدريب واملمارسة.  •
 طريقة احملاكاة.  •
 طريقة األلعاب التعليمية.  •

 : أوالا: طريقة التعلم اخلصوصي الفردي
برانمج مت تصميمه مسبقًا حيث يقوم الربانمج بتدريس موضوع أو فكرة معينة  حيث يتم إعداد 

لفكرة وشرحها مع التمثيل وهذه الربامج عرض ايتم  ستخداموالطريقة السائدة يف هذا النوع من اال
 ن حيث اجلودة والفعالية فبعضها:متنوعة م

احلوار وفيه جيد كل طالب طريقة  جيد: يستخدم الرسومات واأللوان تفاعلي جذاب يستخدم  -
 مناسبة للتعلم.

،  Alessi) رديء: ال خيتلف عن طريقة احلفظ والتلقني ويوضح "ألسي وتروليب"  -
Trollip،1985m66 :دورة التدريس اخلصوصي الفردي يف اخلطوات التالية ) 
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 تقدمي وتوضيح املعلومات. -1
 استجاابتم. توجيه األسئلة للمتعلمني واستقبال  -2
 تقيم استجاابت الطالب وحتديد الصواب واخلطأ. -3
إعطاء التغذية الراجعة واختاذ القرار إلعطاء بعض املعلومات اإلضافية لتحسني فهم وأداء   -4

 الب.الط
 ( خريطة انسيابية لتلك اخلطوات:1استمرارية الدورة حىت هناية الدرس، ويوضح شكل ) -٥

 
 
 
 

دورة التدريس اخلصوصي   ( Alessi,Trollip: 1985m66)"ألسي وتروليب"( 1شكل )
 الفردي

ابختبار املتعلم ورصد درجاته وابلتاِل كأنه معلم خصوصي وميكن أن تستخدم  اسب اآلِليقوم احل
 . (330-329: 1998ربامج يف كثري من املواد الدراسية مثل الفيزايء )عمر، هذه ال

 اثنيا: طريقة التدريب واملمارسة:
له   دراسية سبقمواد ومهارات  علىيستخدم هذا النمط ملساعدة الطالب علي االستذكار والتدريب 

انمج يعتمد معينة وهذا الرب لتطوير مهارة  إضافيةوأن تعرف عليها يف مواقف تعليمية وحيتاج إىل ممارسة 
يب الكايف  التكرار وطرح األسئلة والتمارين بصور خمتلفة لضمان حصول الطالب على التدر  على

للتمكن من املادة الدراسية ويستخدم هذا النوع من الربجميات عندما يكون اهلدف الرئيسي هو متكني  
 (.100:2004الطالب من احلفظ واالستذكار وتعلم احلقائق )الغزو، 

ة لدورة التعلم وهي التدريب األساسي وبذلك ميكن من خالل هذه الربامج تقدمي املكوانت الثالثة 
أن هذا النمط يراعي الفروق الفردية بني الطالب والذي ال يستطيع  والعالج، ولوحظة الراجعة والتغذي

 األسئلة وإجاباتها المعلوماتعرض  المقدمة

 إرشادات اإلجابة التغذية الراجعة اغالق
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راجعة يف احلال لتعرف التغلب عليه ابلطرق التقليدية وأهم ما مييز هذه الطريقة تقدمي التغذية ال
 الطالب علي صحة استجاابته مما يعزز التعلم لديه بشكل كبري.

 ملمارسة: خصائص برامج التدريب وا 
 وميكن إجيازها فيما يلي:

 تعطي فرصة للمتعلم التدريب على مهارة معينة.  -1
 يقلل فرصة وجود أخطاء. -2
 جتعل عملية التدريب ممتعة وخاصة إذا اقرتنت بتصميمات وأشكال. -3
 تقدمي التغذية الراجعة للمتعلمني. -4

 اكاة: اثلثاا: برامج احمل
أو إنشاء جمموعة من املواقف متثياًل أو تقليداً ملواقف من احلياة حىت تيسر   وهي عملية متثيل أو منذجة 

 Alessi)       عرضها والتعمق فيها الستكشاف أسرارها والتعرف على نتائجها احملتملة عن قرب 
andTrollips ,1985 199 ) . 

حيث تعتمد على أن الطالب يتعلم ابلطريقة العملية  اسوبيةربامج احلالتعد هذه الربامج من أفضل 
 واليت يصعب إجراءها يف الواقع مثل التجارب النووية. 

 خصائص برامج احملاكاة: 
 وتتمثل يف 

 يف األحداث.  اإلجيابيةتتيح للمتعلم الفرصة للمشاركة  -1
واملتحركة واليت تتناسب وميول الصور الثابتة ت املتنوعة مثل الرسم و تقدم العديد من اخليارا -2

 الطالب.
تعتمد على متثيل العامل احلقيقي إىل درجة كبرية من الدقة والواقعية مما يساعد الطالب علي  -3

 التعلم.
 تتيح الفرصة للطالب للتعلم دون خوف من الوقوع يف اخلطأ. -4
 ة أطول.تعلم لفرت لم مما يساعد علب بقاء أثر الاخلربة والتجربة لتحقيق التع استخدام -٥
 متكن املتعلم من دراسة العمليات اليت يصعب دراستها يف الواقع. -6
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 :اإللكرتونية رابعاا: األلعاب 
ها استخدامتعلب دورًا هاًما يف جذب انتباه الطالب وحماولة تعليمهم املفاهيم املختلفة كما أنه ميكن 

وبرامج األلعاب ،  (2004متعلمني )الغزو،مع مجيع املستوايت العمرية لل يف مجيع املواد الدراسية و 
التعليمية يصاحبها املؤثرات الصوتية واحلركية والرتكيز كما أهنا تعمل علي دمج التعلم ابللعب مما يبث  

ق  روح املنافسة بني الطالب وغالًبا األلعاب التعليمية تعمل على جذب املتعلمني بطريقة جتعله ال يفار 
احلاسب دافعية املتعلم كما تعتمد على إمكاانت  اللعبة، وهي تعتمد أساًسا على مبدأ املنافسة إلاثرة

التعليمية عندما يصبح يف اإلمكان تقومي أداء املتعلم عن طريق بعض التدريبات اليت يتم التعامل اآللي
 . (ACraw Ford ،C،1989معها بشكل غري مباشر مما يزيد من احتمال حتقيق أهداف الدرس )

 خصائص برامج األلعاب التعليمية: 
 التشويق واإلاثرة: حيث أهنا حمفزة للطالب. -1
 مراعاة الفروق الفردية حيث براجمها ختاطب مجيع املستوايت. -2
 والتعامل مع براجمه. حلاسب اآلِلا استخدامالتغلب على عوامل اخلوف والرهبة عند  -3
 شكال والعناصر اجلانبية. تستخدم هذه النوعية جمموعة كبرية من األ -4

 مية يعلتبرامج الوسائط املتعددة الثالث:  احملور ال 
شهد العصر احلديث هنضة تعليمية تدف إىل حتقيق نتائج تعليمية متعددة ومن هذه االجتاهات 
احلديثة الربامج اليت تعتمد يف عرضها على التفاعل والدمج بني عدد من الوسائط احلسية مثل )النص 

  ،  الرسوم املتحركة(  ،الرسوم التوضيحية  ،Still Imageالصورة الثابتة  ،Soundالصوت  ،Textالمكتوب
الوسائط املتعددة , يتيح الفرصة للمتعلم  ستخدام( ان التدريس اب43: 201٥)املنزالوي، أشارو 

ء  االمر الذي تطلب تفسريًا من املتعلم يف ضو  ،ملواجهة قضااي وظواهر ومواقف تعليمية غري مألوفة
والذي بدوره ميكن املتعلم من  ،Active Learningوخلق ما يسمى ابلتعلم النشط  خرباته السابقة

صور   ،رسوم ،أصوات  ،يف شكل )نصوصاحلاسب اآلِل  رب شاشات اكتساب املعلومات اليت تقدم ع
ى لقطات فيديو( وابلتاِل قد يؤثر التدريس ابلوسائط املتعددة يف التحصيل والفهم لد ، أبنواعها

 واكتساب املهارات العملية اليت متكنه من االستمرارية يف عملية التعلم .بل  ،املتعلم
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ي تقدم املعلومة بشكل فه الذايت،وتعد الوسائط املتعددة وسيلة تعليمية مناسبة للتعلم الفردي أو 
ليمي جيد  وحتقيق مردود تع املعروضة، ومتنح املتعلم فرصة للتفاعل مع املادة العلمية  سلس،منظومي 

 إعدادها بشكل متقن يتواكب مع األهداف التعليمية اليت يسعى املنهج التعليمي لتحقيقها  إذا مت
 (.2: 1431 ،)العريشي

حيث أهنا تلعب دورًا يف استثارة   التعلم،يف العملية التعليمية تدعم عملية  والوسائط املتعددة
 يم العلمية. وبناء املفاه العملية،وزايدة خربتم  الطالب،اهتمام 

 مفهوم الوسائط املتعددة: 
 ( عددت تعريفات للوسائط املتعددة ومنها: 20: 1431،وقد أورد )العريشي

: أهنا طائفة من تطبيقات احلاسب اليت ميكنها ختزين املعلومات 1996تعريف زين العابدين 
وعرض هذه  أبشكال متعددة تشتمل على النصوص واألصوات والرسوم والصور الساكنة واملتحركة 

 علومات بطريقة تفاعلية وفقاً ملسارات يتحكم فيها املستخدم.امل
فهي الربامج اليت جتمع   التقنية، بني كافة عناصر  االندماجأبهنا  (1423 ،فودة،الفت ته ) فعر 

 ديو والرسم والنص جبودة عالية يضاف إليها توافر البيئة التعلمية. يما بني الصوت والصورة والف
جمموعة األوامر ونظم املعلومات اليت تساعد يف  هي:أبن الوسائط املتعددة  (2000،)أمني أشارت و 

ه وتساعد قائمة الربامج مستخدم استخداموتزيد من فعاليته وتسهل من  حلاسب اآلِلتشغيل ا
ة  األساسي على تناول ومعاجلة املعلومات والبياانت يف النص من خالل البياانت  اسب اآلِلاحل

وتعد الوسائط املتعددة   الربامج، يت تتضمن الفيديو والصوت ووسائل التحكم يف ددة الاملتع للوسائط
  والتخزين،  العرض، نوعًا من الربجميات اليت توفر للمستخدم أشكااًل متعددة من آليات تكنولوجيا 

 واملعاجلة لنسيج من املرئيات.  والبث،، االسرتجاعو 
تتكامل مع بعضها  ط املتعددة التعليمية هنا جمموعة من الوسائ أب (1997،منصور) هفعر و 

 ويكمل كالً منها األخر من أجل التدريس أو العرض ملوضوع معني. البعض،
ومن خالل استقراء التعريفات السابقة جند أهنا ركزت على أهم خصائص الوسائط املتعددة  

 يف: واليت متثلت
 التكامل: -1

 ة.طة من الوسائط املتعددويعين تكامل الوظائف لكل وسي
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 التفاعلية: -2
 .والربانمجويقصد به إمكانية التفاعل بني الطالب 

 التعددية: -3
الصور   الثابتة،الصورة  الصوت،ويقصد به تعدد الوسائط داخل الربانمج التعليمي الواحد )النص، 

 لقطات الفيديو(.  املتحركة، 
الة  ط املتعددة يف الرسالقائم على الوسائ حلاسويبالربانمج اوبناًء على ما سبق ميكن للباحث تعريف 

  ، األحياء احلالية أبنه: "جمموعة منظمة من الوسائط التعليمية املتكاملة لتقدمي احملتوى العلمي ملادة 
لقطات الفيديو واليت يتم تقدميها  و  والكرتونية، ، والصور الثابتة واملكتوبة،  املنطوقة، تشمل النصوص 

 ". الربانمجري إمكانية التفاعل بني الطالب و مع توف اسب اآلِلإحدى لغات برجمة احل ستخداماب
 عناصر الوسائط املتعددة: 

: النصوص  أهنا تتكون من عدة عناصر خمتلفة، هي يتبني من العرض املتقدم ملفهوم الوسائط املتعددة
 العناصر: ، وفيما يلي عرض هلذه ، الصور الثابتة واملتحركةاملكتوبة واملنطوقة

 (: Text) املكتوبة  النصوص •
، واليت تكون يف صورة  ص يتفاعل معها الطالبما يتم عرضه على شاشات الربانمج من نصو  كل  وهو

ابة احملتوى واألهداف  كلمات أو مجل تستخدم لتوضيح املفاهيم العلمية وأفكار املوضوعات وكت
الفيديوهات ضافة إىل الشرح املرتبط ابلصور و ، وابإلالتعليمية، كما أهنا تساعد الطالب وتوجهه

 املتعلم.ملعروضة على ا
، والذي  ساس جناح برامج الوسائط املتعددةالنص اجليد هو أ( أن 87: 1998)حجازي, أشارت و 

، واختيار هذه الكلمات بعناية مهم جداً للغاية لتوصيل الرسالة  يتكون من كلمات لنقل رسائل معينة
 بدقة.
النصوص يف عروض الوسائط  (: أبنه ينبغي عند تصميم وإعداد 22: 1431العريشي ) أشاركما 

،  كتوبة، ومقاسات حروفها وتوزيعها، وكثافتها على الشاشةالكلمات امل أحجاملتحكم يف املتعددة ا
 وترتبط هذه األمور مبتغريات تصميم الشاشة. 

 : (Still Pictureالثابتة ) الصور •
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رتة إنتاج خالل ف ، وتؤخذوميكن عرضها خالل أي فرتة زمنية  ألشياء حقيقيةهي اللقطات اليت تؤخذ 
 ، مع إمكانية إضافة املؤثرات من خالل برامج معينة. والكتب عن طريق املاسح الضوئي اجملالت 

ا احلركة مثل  ال تتوافر هبة كاًل منها تكون قائمة بذاتا و ( أن الصور الثابت 17: 1998)عمر, أشارو 
 وقد ال ترتبط  ، وقد ترتبط كل صورة اثبتة ابلصورة اليت تليهاوغرافيةالصور الفوت

 (:Pictures Motion)املتحركة  الصور •
، ولكنها يف  وكل لقطة يف حد ذاتا صورة اثبتة، تحركة من لقطات متتابعة ومرتابطةتتكون الصور امل 

 (17: 1998مباشراً موضوعياً وزمانياً ومكانياً )الفرا، ارتباطانفس الوقت مرتابطة مع بعضها 
 : (Sound) الصوت  •

النص يف العملية التعلمية وال يشرتط أن يكون   استخداممن  ريًا كبديل أفضليستخدم الصوت كث
تعليق على الرسم  أو، د يستخدم إلعطاء إرشادات للمتعلمفق الطالب،الصوت كالمًا يلقى على 

 (.147: 1999الذي يظهر على الشاشة )الضبيان،
 : ط املتعدد وهيللوسائ  ريآخردته الفت فودة أن هناك مثة عناصر أو ( ما 1431وذكر )العريشي،

 :Graphicsالصور والرسوم  •
واملتحركة   ، وكذلك التعامل مع الصورة الثابتةعرض املخططات البيانية واخلرائط  تشمل إمكانية

 ، ويتم إدخال تلك الصور للحاسب.والصور الفوتوغرافية
 : الفيديو •

، فالفيديو الرقمي يتكون  جديددة تعدإن تقنية الفيديو الرقمي قدمية ولكن اعتمادها ضمن الوسائط امل 
 ات رقمية بدالً من القياسية. شار إمن 
 : ثالثية األبعاد •

فهناك عدد من الربامج واليت حتول  ، قريب من خالل إضافة أبعاد إليها تتحول الصور إىل شكل 
يدور  إمكانية التصوير الذي و  ألوانة إىل صور وأشكال ثالثية األبعاد، مع إمكانية إضافة الصور العادي

 حول األشكال.
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 أمهية الوسائط ملتعددة: 
،  وضع ممارسته التعلمية وفق رغبته  يشرتك يفالوسائط املتعددة جتعل الطالب حمور العملية العلمية فهو 

( و 2000،الدابل، سالمةفهو خيتار األسلوب التعليمي املضل لديه ويف هذا السياق اتفق كاًل من )
 املتعددة: لوسائط ( أن من أهم فوائد ا2004)زيتون،

 تزود املتعلم ابلتغذية الراجعة الفورية.  -
 جتعل العملية التعليمية ممتعة وشيقة.  -
 تساعد املتعلم على معرفة مستواه احلقيقي من خالل التقومي الذايت. -
 توفر للمتعلم الوقت الكايف ليعمل حسب سرعته اخلاصة.  -
 ل الوصالت التشعبية. اإلنرتنت بشكل فعال من خال استخدامإمكانية  -
 مع األخرين. االتصال -
 توفر اجلهد والوقت للمعلم املتعلم. -
 .والتعليمتسهل عملية التعلم  -
اشرتاك أكثر من حاسب يف عملية التعلم عن طريق الوسائط املتعددة يساعد على تثبيت التعلم  -

 به.  واالحتفاظ
 ومنها: الوسائط املتعددة  ستخداممن املميزات ال وابلرجوع إىل األدبيات الرتبوية أورد الباحث بعضاً 

 تقدمي املعلومات بشكل جاذب ومشوق. -
فيخط ئ ويصيب   ،بنفسه اسب اآلِلستطيع أن يستخدم احلتوفري البيئة النفسية للطالب حيث ي -

 .دون الشعور ابخلوف أو اخلجل
 ن. معلم خصوصي للطالب فيقدم له املساعدة يف أي وقت يريد ويف أي مكا -
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 إنتاج برامج الوسائط املتعددة:  مراحل

املرور بعدة مراحل معينة حددها   متعددة الوسائط تتطلب اآلِلاسب إن عملية إعداد برامج احل
 ( يف أربع مراحل أساسية يوضحها الشكل اآليت:3٥: 1999)الفار،

 
 
 
 
 
 

 ملتعددة. القائمة على الوسائط ا اسب اآلِلمراحل إنتاج برامج احل (2شكل )
 وفيما يلي يعرض الباحث اإلجراءات اليت جيب أن تتم يف كل مرحلة حسب املراحل:

 مرحلة التصميم واإلعداد: -أ
يتم يف هذه املرحلة وضع تصور كامل ملشروع الربانمج أو اخلطوط العريضة ملا ينبغي أن حيتويه الربانمج  

من  صور شامل ملا سيحتويه الربانمج وأنشطة وتدريبات كما يتم وضع تمن أهداف ومادة علمية 
 مكوانت وذلك بتحديد ما يلي:

 األهداف التعليمية اليت يسعى الربانمج لتحقيقها. •
 حتليل حمتوى الربانمج وتنظيمه وإعادة صياغته يف تتابع منطقي. •
 صياغة األهداف التعليمية ملوضوع الربانمج بطريقة إجرائية من التأكد من تسلسلها الصحيح يف •

ها يف استخدامشكل هرمي وترتيبها بشكل منطقي يتناسب وطبيعة املادة املستهدفة والعمل على 
 اختيار األنشطة والتمارين. 

 لعقلي له. حتديد املستوى العلمي للمتعلم وكذا التعرف على خصائص النمو ا •

 التصميم واإلعداد

 كتابة السيناريو
التجريب 

 والتطوير

 نفيذتال
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ولية العرض  ختطيط الدروس اليت سوف تتضمنها الربانمج وصياغة احملتوى لكل درس مما يتح مش •
 ودقته.

 مبا يتناسب مع األهداف. واسرتاتيجيات التعليمحتديد طرق  •
حتديد أنواع األسئلة اليت ينبغي أن يتضمنها الربانمج حلث املتعلمني على املشاركة بفاعلية مع  •

 من الصياغة السليمة لألسئلة ومناسبة األهداف. التأكد 
 حتديد أسلوب التغذية الراجعة. •
واملصادر واملواد التعليمية املناسبة للربانمج واليت غالًبا ما تتضمن الكتب واملراجع  ملراجع حتديد ا •

 ذات العالقة ابحملتوى. 
 حتديد مرونة التجول يف الربانمج.  •

 السيناريو:مرحلة كتابة  -ب 
واقع وهي املرحلة السيناريو مزيج من مشولية الفكرة ومراعاة التفاصيل الدقيقة لتنفيذها ونقلها إىل عامل ال

إجراءات تفصيلية  واإلعداد إىلاليت يتم فيها ترمجة اخلطوط العريضة اليت مت وضعها يف مرحلة التصميم 
ما مت إعداده وجتهيزه ملرحلة اإلعداد من  اراالعتبومواقف تعليمية حقيقة على الورق مع الوضع يف 

 ( وجيب حتديد العناصر اآلتية: 70: 1999متطلبات )الفار،
 النصوص واألشكال ومواقعها على الشاشات. •
 أماكن وضع عناصر التفاعل وكذلك عدد الشاشات وتسلسلها. •
 (.72: 1999املؤثرات كاأللوان والصور الثابتة واملتحركة )الفار ، •

 مرحلة تنفيذ الربانمج:  -ج
بناءات منطقية تسمى  املرحلة اليت يتم فيها وضع السيناريو يف صورة برانمج مع كتابة بعض الفقرات ل

 إحدى لغات الربجمة. ستخدامكود الربانمج وذلك اب
 مرحلة جتريب الربانمج وتطويره: -د

موعة من احملكمني املتخصصني بعد االنتهاء من إنتاج الربانمج يتم جتريبه وذلك بعرضه على جم
حتقيق أهدافه لتحديد مناسبته خلصائص املتعلمني ومدى تعبريه عن حمتوى الدراسي وقدرته على 

جمموعة من  على. كما يتم عرض اسب اآلِلوكذلك مدى مراعاته ملعايري تصميم وإعداد برامج احل
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الطالب املستهدفني بغرض اكتشاف أي أخطاء والتعرف على مدى مناسبة الربانمج للعينة املستهدفة 
 (. 1999الفار، )احملكمني ونتائج جتريبه على الطالب  اقرتاحات ويتم تعديل الربانمج يف ضوء 

 : التفكري البصري مفهومه وأساليبه احملور الرابع:
 

 والنشاطات واملهارات العقلية اليت متكن املتعلم من احلصول يعد التفكري البصري أحد أمناط التفكري
على املعلومات من خالل إدراكه للعالقات املكانية وتفسريها واستخالص املعاِن اجلديدة منها, وهو  

ملية التعلم لديه، وهذا ما أكدته "نظرية الذكاءات املتعددة" اليت تعتمد على مثاِن ما يقوي ع
الذكاء، من أمهها االستكشاف البصري من خالل االعتماد على التصور اسرتاتيجيات لتنمية 

فاإلنسان ، ( 22:2006البصري, عمليات التمثيل العقلية واستحضار الصور من الذاكرة )ابراهيم،
 يتعرض هلا ابلتفكري ويعد التفكري البصري أحد هذه األنواع، ومن اول حل املشكالت اليتبطبيعته حي

التفكري البصري يتعلق حباسة البصر وكذلك ابألشكال البصرية, ولقد ظهر هذا  اجلدير ابلذكر أن 
 تستطيع  التفكري بداية يف اجملال الفين, فعند مشاهدة رمساً ما فإنك يف الواقع متارس تفكري بصرايً حىت 

أنه   فهم حمتوى الرسالة اليت تتضمنها الرمسة, فهو جيمع ما بني أشكال االتصال البصرية واللفظية كما
ميثل وسيطأ للفهم األفضال ورؤية املوضوعات املعقدة والتفكري فيها عن طريق االستنتاج القائم على 

                    شياء املرئية استخدام التمثيالت البصرية واليت حتوي املعلومات املكتسبة من األ
(Guttierfz,1996:3 ) . 

 مفهوم التفكري البصري: 

يعتمد بصفة أساسية على اإلبصار كما أنه امتداد لنظرية "بلوم" يف بناء املعىن حيث  التفكري البصري 
( الذي ميثل خطوة حنو حتسني التعلم بعيدًا عن بناء املعىن لدى الطالب، 199٥وضع خمططه )

نشأ من العالقات اللفظية إىل اسرتاتيجية تشجع على اخلربات الذاتية والتمثيل الصوري عن   والذي
عطاء الفرصة للمتعلمني لدمج تصوراتم البصرية كمرجعية خلرباتم الغري مركزة طريق إ

(Bloom,1999:169 ) 

 كما يلي: ومن هنا ميكن توضيح بعض املفاهيم اخلاصة ابلتفكري البصري والذي ستورد تعريفاته  
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اليت حيملها ذلك  هو منظومة من العمليات ترتجم قدرة الفرد على قراءة الشكل البصري, وحتويل اللغة 
 (.22.2006الشكل إىل لغة لفظية )مكتوبة أو منطوقة( واستخالص املعلومات منه )ابراهيم، 

ري من الذاكرة يعرف أبنه جمموعة من اخلصائص العكسية مثل: البصري مقابل اللفظي, والتصور البص
 (.٥2:2003،هكذا )مخيسيف مقابل االدراك اآلِن, واإلدراك البصري احلسي مقابل اجملرد و 

كما أنه يعرف ابلقدرة على التصور وحتويل األفكار واملعلومات إىل أشكال صورية  
(Wileman,1993:37 .) 

احلسية والبصرية, حيث حيدث هذا وعرفه عفانة أبنه: القدرة العقلية املرتبطة ابلصورة املباشرة ابجلوانب 
اه املتعلم من أشكال ورسومات  متبادل بني ما ير  النوع من التفكري عندما يكون هناك تنسيق

وعالقات, وبني ما حيدث مرتبط نتاجات عقلية معتمدة على الرؤية والرسم املعروض  
 (.9:2001)عفانة،

ملعلومات وتكوين إطار مفاهيمي  ويرى قرِن أبنه مدخل تعليمي بصري فعال ساعد على تنظيم ا
وبناء مناذج للتعلم وهو طريقة لتنظيم ستوى القدرات واإلتصال وحتسينها, لتدعيم التعليم, وزايدة م

 (.13:2011التفكري وامتداده واتساعه  )قرِن،

أبنه : منظومة من العمليات ترتجم قدرة الفرد على قراءة الشكل البصري, وحتويل  مهدي ويعرف
  بصرية اليت حيملها ذلك الشكل إىل لغة لفظية مكتوبة أو منطوقه , واستخالص املعلومات منه اللغة ال

 (.39:2006مهدي:)

ومن التعريفات السابقة استنتج الباحث أبن التفكري البصري هو القدرة على التصور البصري والذي  
 يتكون من قدرات فرعية تتمثل يف:

 بصرية الرتمجة ال*         التصور البصري   * 
 التنظيم البصري*       التحليل لبصري     * 
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ن هناك عناصر  أاتضح للباحث و ،   (173,2018)مطر،وهذا يتفق مع ما أشارت إليه دراسة 
 مشرتكة جتمع بني هذه التعريفات وتتمثل يف : 

 . التفكري البصري يتضمن عدد من املهارات  -1
 . التفكري البصري عملية عقلية ذهنية -2
 . طوقة او مكتوبة عروضة اِل لغة منيرتجم املثريات امل -3
 . يعتمد التفكري البصري على حاسة االبصار -4

 

 نشأة التفكري البصري: 

( 2017ظهور التفكري البصري يف التعليم مل يكن وليد اليوم ، وإمنا اتسم ابلبساطة والتسلسل )األنقر،
( إىل مراحل ظهوره  2011،ِن، كما أهنا ارتبط مع التقدم التكنولوجي واحلداثة ولقد اشار )عمار،القبا

 ما يلي : يف

ظهر التفكري البصري مع بداية نشأة الكون واخلليقة ، حيث استخدم  :  العصور البدائية  -1
اإلنسان البدائي مثل النقش ، والنحت ، والرسوم ، وكذلك الصور اليت وجدت على 

خدام الصخور ويف الكهوف ، هذه هي يف احلقيقة تعد وسائل تعليمية تدلل على است
 اإلنسان البدائي للتفكري البصري يف حياته. 

استخدم السامريون والفراعنة قدميًا الرموز واألشكال واليت وجدت يف  :ت القدميةاحلضارا -2
الربدايت وجدران املعابد ومنها احلروف اهلريوغليفية  وصور الطيور واألشكال اهلندسية  

 يم واحلياة. وهذه يدلل على استخدامهم التفكري البصري يف التعل 
اعتمد الفالسفة قدميًا على النحت والرسم كوسائل تعليمية وكذلك الرحالت  :الفالسفة -3

 امليدانية وهذا ظهر جلياً عند الفالسفة اليواننيون . 
فتارخينا اإلسالمي يؤكد على استخدام التفكري البصري يف كثر من  :التاريخ اإلسالمي -4

مثل قوله تعاىل يف سورة  املة لآلايت القرآنية امور حياتنا العلمية والعملية فبنظرة ش
( َومَنَاريُق  14( َوَأْكَواٌب َمْوُضوَعٌة )13( فييَها ُسُرٌر َمْرُفوَعٌة )12فييَها َعنْيٌ َجارييٌَة ) الغاشية:)
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ثُوثٌَة )1٥َمْصُفوَفٌة ) ُّ َمب ْ ( جندها تدعو إىل 16اية  -12(()الغاشية: اية  16( َوَزرَايبي
  ، وكذلك جند كثري من اآلايت اليت تصف اجلنة  صر والتدبر يف آايت هللاالتفكري والتب

والنار وقصص األمم السابقة هذا كله يؤكد على ان التفكري بصفة عامة والتفكري البصري 
بصفة خاصة أحد ركائز ديننا احلنيف ، واملتتبع للعصر النبوي يالحظ استخدام الرسول 

ين الصور الذهنية ويف احلديث  إىل إعمال العقل وتكو  الكرمي صلى هللا عليه وسلم اشارة 
ُّ   وعن ابن مسُعودٍ الشريف ) َخطًّا ُمَرب ًَّعا، وَخطَّ َخطًّا يف الَوَسطي   ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: َخطَّ النَّيبي

  ، ي يف الَوَسطي ْن َجانيبيهي الَّذي ي يف الَوَسطي مي َغارًا إيىل َهَذا الَّذي َخاريًجا مْنُه، َوَخطَّ ُخططًا صي
يطًا بيهي : الَ فَ قَ  نَساُن، َوَهَذا َأَجُلُه حمُي ي ُهوَ  -أَْو: َقد َأَحاَط بيهي –َهَذا اإلي َخاريٌج  َوَهَذا الَّذي

َغاُر اأَلْعراُض، فَإيْن َأْخطََأُه َهَذا هَنََشُه َهذا، َوإيْن َأْخطََأُه َهذا هَنََشُه   هي اخلَُطُط الصّي أََمُلُه، َوَهذي
( ، وتعددت األحاديث اليت تدلل على أمهية التفكري   4/577-.رواه البخاري َهذا

السه كما رود يف احلديث عن البصري فحينما استثار النيب الكرمي الصحابة يف أحد جم
إن مثَل املؤمني مثُل الشجرةي ال يسقُط قال : )  ملسو هيلع هللا ىلصعبد هللا بن عمر أن رسول هللا 

أن أقوَل: هي النخلُة فاستحَييت   ورُقها فما هي ؟ قال : فقالوا وقالوا فلم ُيصيبوا وأرْدت 
،   (7/37أو الصفحة: د اجلزءفقال النيبُّ صلَّى هللُا عليهي وسلَم : هي النخلُة( )مسند أمح

 فاحلديث تطرق إىل أمور حياتنا العلمية والعملية . 
ظهر مصطلح التفكري البصري صراحة يف األوساط التعليمية يف أواخر : العصر احلديث -٥

لقرن العشرين يف جمال الفن ، وقد اظهرت الدارسات أن هناك عالقة  الثمانينات من ا
والنجاح يف جمال الفن ، فعندما يرسم الفنان لوحة فإنه يرسل  ري البصري وثيقة بني التفك

رسالة ما على لوحته الفنية ، وعندما يعجب شخص ما هبذه اللوحة الفنية فإنه قد فكر 
 . (Landorf,2006:28الفنية )تفكرياً بصرايً اليت تتضمنها اللوحة 
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 مهارات التفكري البصري: 

عديدة مثل مهارات التفكري اإلبداعي كاألشكال والصور املعروضة  يتضمن التفكري البصري مهارات 
ولقد اشارات الكثري من الدراسات السابقة أبن التفكري البصري  ، لى الطالب يف املواقف التعليمية ع

هذا التفكري ماغ وهو مسؤول عن اجلوانب اإلبداعية منها، ويكون أداة يكون عرب النصف األمين للد
ذ يكون النصف األمين املستقبل األول للمعلومات وهو مركز القدرات البصرية هو حاسة البصر، إ

 (.٥4٥:2017واإلبداعية )سامل،عبود،

 وميكن تلخيص تلك املهارات يف النقاط التالية: 

يف الرتكيز على التفاصيل الدقيقة واالهتمام  قدرة املتعلممهارة تتم ب حتليل املعلومات: .1
 واجلزئية. ابلبياانت الكلية 

وهي مهارة تعرب عن القدرة على حتديد طبيعة األشكال والصور   القراءة  البصرية: .2
 املعروضة وكذلك مقاطع الفيديو والصور املتحركة واألفالم الكرتونية أو ما مياثلها. 

عرب عن رؤية عالقة املثري واالستجابة والتأثري واالاثرة بني  هارة توهي م إدراك العالقات: .3
 ملقاطع املعروضة واملتعلم.الصور وا

وهي مهارة تعىن القدرة على التعرف على الشكل أو الصورة املعروضة،   التميز البصري: .4
 ومتييزها عن األشكال األخرى أو الصور األخرى. 

لصور واإلشارات والكلمات توضيح معىن الرموز وامهارة تتم بتفسري و  تفسري املعلومات: .5
املوضوعات املعقدة، والتفكري فيها عن طريق االستنتاج   وهي وسيط للفهم  األفضل ورؤية

القائم على استخدام التمثيالت البصرية واليت حتوي املعلومات املكتسبة  
(Guttierez,1996:3 )  ، ( ابن التفكري البصري  2٥: 2006أشار ) مهدي ,و

 تاِل:الا كيتضمن العديد من املهارات  واليت ميكن اجيازه
 : على الشكل ووصفةمهارة التعرف  −
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 .القدرة على حتديد أبعاد وطبيعة الشكل املعروض
 :مهارة حتليل الشكل −

 . القدرة على رؤية العالقات يف الشكل وحتديد خصائص تلك العالقات وتصنيفها
 :مهارة ربط العالقات يف الشكل −

 . واملغالطات فيهاني عناصر العالقات يف الشكل واجياد التوافقات بينها ى الربط بالقدرة عل 
 :مهارة ادراك وتفسري الغموض −

 . القدرة على توضيح الفجوات واملغالطات يف العالقات والتقريب بينها
 : مهارة استخالص املعاِن −

خالل الشكل  القدرة على استنتاج معاِن جديدة والتوصل اِل مفاهيم و مبادئ علمية من
قة إذ أن هذه اخلطوة حمصلة اخلطوات املعروض مع مراعاة تضمن هذه اخلطوة اخلطوات الساب

 .اخلمس السابقة

على ( ، 2006,مهديودراسة )،  (201٥وبناًء على ذلك اتفق الباحث مع دراسة )خلف،ماجد،
ب حمور العملية التعليمية  أن نظرية التفكري البصري يف أصلها نظرية تعليمية تربوية يكون فيها الطال

حول املتعلمني وفق األهداف التعليمية اليت وضعت مسبقًا لذلك اساسها االكتشاف النشط املركز 
 مثل:

 استعمال األسئلة الغري حمددة وارتباط افكار الطالب ذات العالقة وتسهيل املناقشة .  .1
 يشكل املدرس مواضع لفحص ومالحظة كل فكرة . .2
شارات ولغة لفنية أثناء املناقشة وتسهيل ذلك ابإلالطلبة إىل اللوحة اامعان النظر من قبل  .3

 اجلسد.
 تبين أفكار األخرين من خالل تناول املعلم لكل تعليق الطالب واالهتمام به .  .4
 جتربة كل اتصال وتربير األفكار.  .٥
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 (26: 2006(  مهارات التفكري البصري ) مهدي ,    3شكل )  

 

 

 النموذج البصري

 التعرف على الشكل ووصفه

 استخالص المعاني

 تحليل الشكل

 ربط العالقات

 تفسير الفجوات
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 كري البصري: التف أدوات

التفكري البصري هو أحد أشكال مستوايت التفكري العليا, حيث ميكن املتعلم من الرؤية املستقبلية  
الشاملة ملوضوع الدراسة دون فقد أي جزء من جزئياته مبعىن أن  املتعلم ينظر إىل الشئ مبناظر بصري  

(Novak,1998من خالل تتبع نشأة التفكري البصري جند أن أول )  الفن، ظهور له يف جمال
فحينما ينظر املشاهد إىل رسٍم ما، فإنه يفكر تفكرياً بصرايً لفهم الرسالة املتضمنة يف الرسم، فالتفكري 
البصري جيمع بني أشكال االتصال البصرية واللفظية يف األفكار، ابالضافة إىل أنه وسيط لالتصال  

يتصل ابآلخرين وهذا يتفق مع يراه    فيها، مما جيعلهوالفهم األفضل لرؤية املوضوعات املعقدة والتفكري
"جوتريز" أبن التفكري نوع من االستنتاج القائم على استخدام الصور العقلية اليت حتوي املعلومات 

 (. Guttierez,1996.3املكتسبة من األشياء املرئية )

 ( أن الشكل البصري ميثل ثالثة أدوات وهي:Wileman,1993أشار وليمان )

 .الصور 3الرسوم التخطيطية     . 2الرموز     .1

 الرموز: .1

 مثلت ابلكلمات فقط وهي األكثر شيوعاً واستعماالً يف االتصال رغم أهنا تكون أكثر جتريداً.

 الرسوم التخطيطية: .2

يستخدمها الفنان التخطيطي لتصور األفكار وتصور احلل املثاِل وتشمل رسومات  متعلقة  ابلصورة  
 سوم اعتباطية. ة مبفهوم ما ور ورسومات متعلق

 الصور: .3

الطريق األكثر دقة يف االتصال ولكن يف أغلب األحيان هي النوع الغاِل واملضيع للوقت واألكثر 
 صعوبة يف احلصول عليها.
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 كيفية عمل التفكري البصري:

يقية يعتمد التفكري البصري على األشكال والرسومات والصور املعروضة يف املوقف والعالقات احلق
املتضمنة فيها ، حيث تقع تلك األشكال والرسومات والصور بني يدي املتعلم وحياول أن جيد 

( ، فالتفكري البصري يتم مبساعدة  Campbel,1995:18معىن للمضامني اليت أمامه  )
ادوات مرنة تؤدي إىل تفكري أفضل وتساعدان للعمل أبفكاران على حنو خالق ، وهذا بدوره  

 اً اإلبداع واطالق عنان التفكري .حمقق ينشط التصورات 

 

 طرق التفكري البصري: 

التفكري البصري هو عملية داخلية ترجع إىل نشاط عقلي وذهين معريف داخلي حلل مشكلة أو حماوله 
لإلجابة عن سؤال ما ويتأثر ذلك ابلبئية ويعتمد على حاسه البصر وهذا يتفق مع ما أشار إليه  

تفكري البصري هو أحد أشكال مستوايت التفكري العليا, حيث ن ال( أبNovak,1988"نوفاك" )
ميكن املتعلم من الرؤية املستقبلية الشاملة املوضوع الدراسة دون فقد أي جزء من جزئياته مبعىن أن  

 املتعلم ينظر إىل الشئ مبنظار بصري. 

 (أبنه يوجد ثالث طرق للتفكري البصري وهي:26,2003وأشار )عطيه:

 األجسام من حولنا.  خاللمن  التفكري -
 التفكري ابلتخيل خالل قراءة كتاب.  -
 التفكري ابلكتابة أو ابلرسم.  -

ويرى بياجيه أن التفكري البصري هو قدرة عقلية مرتبطه بصورة مباشرة ابجلوانب احلسية البصرية، 
حيث حيدث هذا التفكري عندما يكون هناك تناسق متبادل بني مايراه املتعلم من أشكال 

عالقات وما حيدث من ربط ونتاجات عقلية معتمدة على الرؤاي والرسم املعروض     ات و رسومو 
(Furthand nachs,1974 .) 
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 ( على أنه يوجد ثالث ٥:201٥ومن هنا اتفق الباحث مع ما أشارت إليه دراسة )خلف،ماجد،

 طرق رئيسية للتفكري:

 وسيقى.احملاداثت, امل  أدواته الصوت ,ويعتمد على حاسة السمع  ومن : التفكري السمعي .1
 أدواته الصور , األلوان , الرسوم البصر ومنويعتمد على حاسة  التفكري البصري: .2
يعتمد على الشعور حيث يرتكز على معلومات طبيعة حساسة مثل   التفكري الشعوري: .3

 الوزن، درجة احلرارة، احلالة الطبيعية، التوتر، احلدس. 

 علمية: يف العملية التفوائد التفكري البصري 

تعترب مادة األحياء بصفة خاصة والعلوم بصفة عامة جمااًل خصباً لتنمية واكساب الطالب العديد من 
مهارات التفكري البصري واملهارات العملية من خالل العمل واملمارسة الفعلية للدروس العملية سواء  

ة  تعلم معىن ووظيفة يف حيااملتعلم للمهارة يصبح لل إبجراء التجارب العملية والتدريبات وابكتساب 
( ، ويعد التفكري البصري من املتطلبات الرئيسة لتدريس  268:2001املتعلم )نشوان،يعقوب،

األحياء، وذلك لدور احليوي الذي يقوم به يف مساعدة التالميذ على فهم املفاهيم اجملردة وهذا ما  
اً من  فكري البصري، حيث إن كثري وهر الفهم موجودة يف التأكد عليه "بستالوري" بقوله إن جذور وج

العلماء مفكرين بصريني ،  فالعامل "واتسون" استطاع حتويل األشياء غري املرئية إىل أشياء مرئية  
لالنقسام النصفي للخلية، والكرومسومات، واعتمد العامل "فلمنيج" على طريقته يف التفكري البصري 

 (2012بنسلني )عمار،القباِن،مما قاده إىل اخرتاع ال

( ودراسة ٥:201٥( ودراسة )خلف،ماجد،13:2011اتفقت العديد من الدراسات كدراسة )قرِن،
( ،أبن للتفكري البصري فوئد ومميزات يف  201: 201٥( ودراسة )شحاته،٥4٥:2017)سامل،عبود،

 العملية التعليمة ميكن اجيازها يف النقاط التالية: 

 تفاعل بني الطالب.حيسن سرعة ونوعية ال .1
 ديدة لتبادل األفكار.طرق جيدعم  .2
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 يسرع التعليم البصري عملية التعليم  والتعلم. .3
 يدعم الثقة والفهم وييسر التنوع القائم على احلوار البصري اإلجيايب بني الطلبة. .4
 يساعد على إدراك البيئة احمليطة ابلطالب بسهولة ويسر. .٥
 املعلومات يف الذاكرة لفرتة أطول.يعمل على بقاء اثر  .6
 ملراحل الدراسية. مجيع ايناسب  .7
 يزيد من االلتزام لدى الطبة. .8
 جيعل العملية التعليمية أكثر تشويقاً وجاذبية.  .9

 الطلبة. ىينمي مهارات حل املشكالت لد .10

 :  عيوب التفكري البصري يف التعليم

  البصري يف التدريس إال ان له العديد من السلبيات ،رغم اإلجيابيات والفوائد من استخدام التفكري 
ت عيوب التفكري البصري كدراسة ولقد اتفق الباحث مع كثري من الدراسات اليت تناول

( ودراسة  ٥4٥:2017( ودراسة )سامل،عبود،278-279: 201٥)رزوق،عبدالكرمي،
 النقاط التالية: ( ، أبن هناك بعض السلبيات لتفكري البصري ميكن إجيازها يف 2009)شعث،

 تنمية مهارات التفكري البصري.عدم أهلية بعض املناهج الدراسية ل -1
 التكلفة الباهظة يف إنتاج الربجميات والوسائط املتعددة اخلاصة بتنمية التفكري البصري. -2
 قلة اخلرباء املتخصصني يف إنتاج أدوات التفكري البصري.  -3
 ال يصلح مع الطالب املكفوفني. -4
 أتيت صورة  ذهنية خاطئة ال ميكن أن تستبدل أبي الفاظ أخرى، حىتعند تكوين صور  -٥

 صحيحة حتل حملها.
 يعمل على تعويد املخ البحث عن الشكل وعدم التفكري بشكل تدرجيي. -6

 آليات التدريس ابلتفكري البصري: 
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م ( أبنه يتطلب من املتعلم عند استخدام التدريس ابلتفكري البصري القيا2016أشار )عامر،املصري،
 ببعض اخلطوات ومنها ما يلي:

  .الشكل إلمعان التفكريأيخذ نظرة صامتة يف  .1
 توضيح العالقات بني العناصر املختلفة يف اخلريطة. .2
 حتويل املفاهيم املعزولة إىل قطاع من املعلومات ذات معىن . .3
 تركيب املعلومات إىل اجلمل اليت ميكن أن تؤدي إىل اخلالصة.  .4

عند   أبن مهاك جمموعة من اخلطوات اليت جيب أخذها يف االعتبار( 2006وأكد محاده )
 استخدام التفكري البصري :

 رؤية العالقات يف الشكل  وحتديد خصائص تلك العالقات وحصرها واالستفادة منها.  (1
 ربط العالقات واستنتاج عالقات جديدة يف ضوء املعطيات املوجودة يف الشكل. (2

كري  موعة من اخلطوات اليت جيب األخذ هبا عند التدريس ابلتفومن هنا يرى الباحث أبن هناك جم
 البصري وهي كالتاِل : 

 حتديد العناصر األساسية يف الصورة املعروضة .  .1
 حتويل املفاهيم الغامضة والغري مرئية إىل معلومات سهلة االستيعاب .  .2
 الربط بني حمتوايت الصورة واألهداف التعليمية للدرس .  .3

 والتفكري البصري: الوسائط املتعددة 

استخدام التفكري  دورًا رئيسيًا يف متكني املتعلمني من احلاسب اآلِل وبرجمياته املختلفة تلعب
البصري يف عملة التعليم ، فتكنولوجيا االتصاالت والتقنيات  تساعد الناس يف االتصال ابلكثري  

الصور البصرية ، الرسومات ،  من املواقع املختلفة على  مدى شاسع ومتكنهم من االشرتاك يف 
( ، فتقنية املعلومات ميكن أن تزود الطلبة Mason,1994االتصال ابلصوت والنص معًا )

بتشكيلة واسعة من املعلومات من أي مصدر ميكن حتديدة وقادة على متثيل تلك املعلومات يف 
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تساعد  أي شكل كان من نص أو صورة أو صوت أو اجلمع بينهم ، كما أن تلك التقنيات 
بل على طبيعة الصلة بني عقد املعلومات ، املعلمني يف متابعة املتعلمني ليس فقط على املعلومات 

جنلرتا يدرس "قابلية تقنية املعلومات" بداًل من دراسة مهارات ابلتقنية اجلديدة  فاملنهج الوطين يف إ
إىل ما بعد استهالك  كما أن القابلية  الستعمال التقنية بشكل مالئم يف حل املشاكل ميتد 

 . ( Dfe,1995) طلبها مناملهارات إىل فهم السياق والغرض 

 

 التفكري البصري وتدريس مناهج العلوم املطورة 

مناهج العلوم املطورة مبا فيها االحياء ابململكة العربية السعودية تشتمل على العديد من العمليات 
احليوية اليت يصعب على الطالب فهمها وابلتاِل حتتاج اِل أساليب حديثة لتقريب هذه املفاهيم اليهم  

جماالت مثل الفيزايء ( أبن التفكري البصري ذو فاعلية كبرية يف 44: 2003د وعفانة )كما اشار عبي
والرايضيات اذ ان عرض النماذج واالشكال والرسومات بصورة مكثفة ضمن املقررات الدراسية تيسر  
على املتعلمني الفهم, وابلتاِل حتسن أداءهم وإجنازاتم يف تلك املقررات . ويري الباحث أنه جيب 

مصاحبة   حاسوبيةتتضمن برانمج   بصفة عامة واالحياء بصفة خاصة حىتمراجعة كتب العلوم املطورة 
، ويعد التفكري البصري  للدروس وصور توضيحية تقرب املفاهيم وتعمل على تنمية التفكري البصري 

وي الذي  من املتطلبات الرئيسة لتدريس األحياء بصفة خاصة والعلوم بصفة عامة ، وذلك للدور احلي
ة وهذا ما أكد عليه "بتاسالوري" بقوله : إن  يقوم به يف مساعدة التالميذ على فهم املفاهيم اجملرد

جذور وجوهر الفهم موجودة ابلتفكري البصري ، حيث إن كثرياً من العلماء مفكرين بصريني ، فالعامل 
، والكرومسومات ، واعتمد "واطسون" استطاع حتويل األشياء الغري مرئية لالنقسام النصفي للخلية 

 م(.2012مما قاده إىل اخرتاع البنسلني )عمار،القباِن، فلمنج على طريقته يف التفكري البصري
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 اثنياا: الدراسات السابقة.

عالقة مبتغريات الدراسة  يتناول الباحث يف هذا اجلزء ما تيسر له من دراسات عربية وأجنبية هلا
نهج  اإلجراءات واملوضوع الدراسة من حيث جلة الدراسات السابقة مل، والتعرف على كيفية معااحلالية

؛ ولتحقيق هذه األهداف قام الدراسة احلالية ، وذلك يف إطار أهداف واألدوات والنتائج والتوصيات 
على هذه الدراسات من مصادر متعددة كالرسائل العلمية واألحباث املنشورة يف   ابالطالع الباحث 

الدراسات أكثرها ارتباطًا مبوضوع  ، واختار الباحث من بني هذه ت كمة واملؤمترارايت العلمية احملالدو 
 الدراسة احلالية وأحدثها. 

ويعرض الباحث عند تناوله ألي دراسة من الدراسات السابقة عدد من حماور هذه الدراسة  
عض توصيات  وهي: هدف الدراسة، عينة الدراسة، منهج الدراسة، أدوات الدراسة، نتائج الدراسة، ب

 الدراسة. 
املبحث ابلتعقيب العام على الدراسات السابقة من حيث أوجه الشبه وخيتم الباحث هذا 

 واالختالف بينها وبني الدراسة احلالية وكيف استفاد منها الباحث يف جمال هذا البحث.
 أوالا دراسات تتعلق بربامج احلاسب والوسائط املتعددة: 

 1998دراسة املطريي  
إحدى برجميات احلاسوب يف مادة العلوم علي حتصيل طالب  استخداممعرفة أثر حث إىل  هدفت الب

طالب مت تقسيمهم   60الصف السادس ابتدائي وقد استخدم املنهج التجرييب و تكونت العينة من 
إىل  جمموعتني جتريبية وضابطة وقد توصلت نتائج البحث إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني  

وم بني اجملموعة الضابطة والتجريبية لصاحل التجريبية يف  حتصيل الطالب يف مادة العل متوسطات 
مستوى التذكر والفهم أما يف مستوى التطبيق فلم توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني  
التجريبية والضابطة ولكن يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعة التجريبية والضابطة عند  

 صاحل اجملموعة التجريبية. س توى االختبار ككل وذلك لم
 2005 خبوش دراسة 

احلاسب اآلِل يف حتسني بعض العمليات املعرفية واألداء األكادميي    استخداموهدفت إىل معرفة أثر 
دراسة جتريبية يف مادة العلوم الطبيعية لتالميذ الثالث الثانوي حيث استخدم الباحث املنهج التجرييب  
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إاناًث وقد اختريت   ٥0ذكورًا و 30من األقسام العلمية النهائية منهم  تلميذاً  80ار عينة قوامها واخت
تلميذاً تدرس عن طريق   40بطريقة عشوائية مث قسمت األخرية إىل جمموعتني إحدامها جتريبية وعددها 

ث  الباح  تلميذًا تدرس ابلطريقة التقليدية وقد استخدم 40احلاسوب واألخرى ضابطة وعددها 
 يعقوب حسني نشوان( وقد خصلت البحث إىل النتائج التالية: لمي لصاحبه )مقياس التفكري الع

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف األداء االك ادميي، الذاكرة، التفكري العلمي بني اجملموعتني  
 التجريبية والضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية. 

 2005القحطاين  دراسة
اإلنرتنت وبرجمية تعلمية موجهه على حتصيل تالميذ املرحلة املتوسطة   استخداممعرفة أثر و هدفت إىل 

طالبا مت   90للمفاهيم يف مادة العلوم واستخدم املنهج التجرييب وقد تكونت عينة البحث من 
 30ثانية وطالبا للمجموعة التجريبية ال  30طالبًا للمجموعة التجريبية األوىل و 30تقسيمهم إىل 

اإلنرتنت والثانية برجمية   ستخدامعة الضابطة حيث درست اجملموعة التجريبية األوىل ابالبا للمجمو ط
تعلمية موجهه والضابطة بطريقة تقليدية وقد أظهرت البحث وجود فروق داللة من اجملموعة اليت 

 درست تجريبية اليتدرست ابإلنرتنت والضابطة لصاحل التجريبية يف التحص يل وبني الضابطة وال
جمة التعلمية يف التحصيل لصاحل التجريبية كما انه ال يوجد فروق داللة بني اجملموعتني التجريبيتني  ابلرب 

 اليت درست ابإلنرتنت والربجمة التعلمية. 
 2007دراسة الرشيد 

ل تقنية الربامج املعتمدة على احلاسوب على حتصي استخدامهدفت هذه الدراسة إىل معرفة أثر 
ه  يف إحدى املدارس   1428 – 1427توسط يف مادة العلوم مبدينة الرايض صف األول املطالبات ال

حيث حاولت  ، املتوسطة التابعة لوزارة التعليم واليت يتوافر فيها أجهزة حاسب آِل مبدينة الرايض 
دة العلوم الدارسة معرفة الفروق اإلحصائية يف متوسطات حتصيل طالبات الصف األول متوسط يف ما

إحدى برجميات احلاسب اآلِل وبني اجملموعة اليت درست ابلطريقة   ستخداماليت درست اب  ني اجملموعةب
التقليدية يف جممل االختبار التحصيلي والتعرف على الفروق اإلحصائية يف التحصيل القبلي والبعدي 

ي قبلي والبعدالتحصيل ال يف اجملموعة التجريبية واستقصاء الفروق اإلحصائية يف متوسطات درجات 
وتوصلت البحث إىل عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطات  ،  يف اجملموعة الضابطة
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حتصيل طالبات الصف األول املتوسط يف مادة العلوم بني اجملموعتني الضابطة والتجريبية عند تطبيق  
ه إثر  يس العلوم ل آلِل يف تدر برجميات احلاسب ا استخداماالختبار التحصيلي، كشف البحث على أن 

 إجيايب على حتصيل طالبات الصف األول متوسط بعكس الطريقة التقليدية.
 2009الشايع  دراسة

على تنمية التفكري اإلبداعي واالجتاه حنو   اإللكرتونيةالكتب  استخداماستهدفت إىل معرفة أثر 
ض حيث مت تطبيق البحث  لدى الصف الثاِن الثانوي مبدنية الراي األحياءاحلاسوب يف تعلم  استخدام

طالبا    33طالبا وجمموعة ضابطة وعددها  32الطالب أحدمها جتريبية وعددها علي جمموعتني من 
نتائج البحث إىل  وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف  أشارت وقد 

يف تطبيق البعدي وإىل عدم وجود فروق  لة والتفاصيل والتفكري اإلبداعي الكلي مهارات املرونة واألصا
ت داللة إحصائية بني اجملموعتني الضابطة والتجريبية وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني  ذا

واستخدمت البحث املنهج   األحياءاحلاسب يف تعلم  استخداماجملموعتني يف االختبار البعدي حنو 
 رييب.الشبه جت
 2011خضر  دراسة

برانمج حاسويب يف تنمية مهارات التفكري العلمي يف  استخدامعلى معرفة أثر هدف هذه الدراسة 
املنهج التجرييب حيث تكونت   ستخداموحدة الضوء ملقرر الفيزايء لدى تالميذ السنة الثالثة متوسط اب

- 2010الدراسي الثالث من العام تلميذاً من السنة الثالثة متوسط يف الفصل  32عينة البحث من 
تلميذ درست  16جمموعة جتريبية وتكونت من يث مت تقسيم عينة البحث إىل جمموعتني، م ح2011

تلميذاً درست   16الربانمج احلاسويب كوسيلة تعليمية وجمموعة ضابطة تكونت من  ستخدامالوحدة اب 
عن اختبار مهارات التفكري العلمي من  الوحدة نفسها ابلطريقة التقليدية، وكانت أداة البحث عبارة

اته قبل تطبيقه فعليًا على جمموعيت البحث وخلص عداد الباحث حيث مت حتكيمه من صدقه وثبإ
البحث إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني التجريبية والضابطة لصاحل اجملموعة  

 التجريبية يف اختبار الفروض.
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 2014احلراحشة  دراسة
علوم يف تنمية  ائم علي اسرتاتيجية التخيل يف تدريس الوهدفت إىل استقصاء أثر برانمج تعليمي ق

يف أحباث العلوم  األساسيمهارات التفكري الناقد والدافعية حنو التعلم لدى طالبات الصف السابع 
ا أدوات البحث كانت اختبار  مقارنة ابلطريقة االعتيادية ، استخدمت الباحثة املنهج التجرييب أم

جية التخيل لتدريس  الدافعية حنو العلوم وبرانمج تعليمي قائم علي اسرتاتي لقياس املنهج الناقد ومقياس
  31طالبه مت تقسيمهم إىل جمموعتني جتريبية عددها  62املفاهيم العلمية وتكونت عينة البحث من 

ئية بني متوسطي طالب اجملموعتني على اختبار  وأظهرت النتائج فروقاً ذات داللة إحصا  31ضابطة و
اسرتاتيجية التخيل  ستخداميت درسن ابناقد ومقياس الدافعية حنو التعلم لصاحل الطالبات اللواالتفكري ال

 مقارنة بزميالتن اللوايت درسن ابلطريقة العادية. 
 2015خضور  دراسة

يف تنمية بعض املفاهيم العلمية لدى   واليت درست فاعلية برامج حاسويب قائم علي اخليال العلمي
عتني جتريبية  طفال وطفلة حيث قسمت إىل  جممو  32تكونت عينة البحث من أطفال الرايض حيث 

طفل وطفلة وقد اسفرت نتائج البحث عن  16طفال وطفلة وجمموعة ضابطة وعددها  16وعددها
اخليال العلمي فعال يف تنمية بعض   النتائج التالية: عن كون الربانمج احلاسويب احلاِل  القائم علي

متوسطات درجات   بني 0.٥جود فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة املفاهيم العلمية وو 
اجملموعة التجريبية ومتوسطات درجات اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية  

 مستخدما املنهج التجرييب.
 الدراسات السابقة للمحور األول:التعليق على  

 ث إىل ما يلي: سابقة هلذا احملور خلص الباحبعد االطالع على الدراسات ال

 السابقة:ابلنسبة ألهداف الدراسات  أوالا:
الربامج يف تنمية   استخدامتنوعت أهداف الدراسات السابقة و أغراضها فبعضها هدف إىل معرفة أثر 

م( ودراسة  200٥ِن،م( ودراسة )القحطا1998التحصيل الدراسة يف مادة العلوم كدراسة )املطريي، 
م ( ودراسة 2009شايع،، وبعضها يهدف إىل تنمية التفكري اإلبداعي كدراسة )الم(2007الرشيد،)
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احلاسب يف حتسني بعض العمليات املعرفية و  استخدام، وبعضها هدف إىل أثر م(2011)خضر،
الدافعية حنو  هدف إىل تنمية التفكري الناقد و  ، وبعضها (200٥،خبوشاء األكادميي كدراسة )األد

كدراسة   اهيم العلمية( ، وبعضها هدف إىل تنمية املف2014،م كدراسة )احلراحشةالتعل 
 .(201٥)خضور،

 ابلنسبة ملنهج الدراسات السابقة: اثنياا:
م( ودراسة 201٥استخدم الباحثون يف معظم هذه الدراسات املنهج التجرييب كدراسة )خضور،

ومنهم من استخدم  (،م200٥،خبوشم( ودراسة )2011م( ودراسة )حضر،2014)احلراحشة،
م( ودراسة  1998م( ودراسة )املطريي،2009)الشايع، التجرييب كدراسةاملنهج شبه 

 (.م200٥)القحطاِن،
 السابقة:ابلنسبة لعينة الدراسات  اثلثاا:

م ( واليت ركزت على تالميذ  1998تنوعت الدراسات يف مراحل التدريس املختلفة كدراسة )املطريي،
ف الثالث الثانوي،  م( واليت ركزت على طالب الص200٥خبوش، ودراسة )دائياالبتالصف السادس 

م(  2007، ودراسة )الرشيد،كزت على تالميذ املرحلة املتوسطة م( واليت ر 200٥ودراسة )القحطاِن،
ت على طالب م( ركز 2009، ودراسة )الشايع،على طالبات الصف األول  املتوسط واليت ركزت 

، ودراسة  متوسطت على تالميذ الصف الثالث ( ركز 2011ة )خضر،اسدر الصف الثاِن الثانوي، و 
م( ركزت على 201٥، ودراسة )خضور،( ركزت على طالبات الصف السابع2014)احلراحشة،

 أطفال الرايض . 
 السابقة:ابلنسبة ألدوات الدراسات  رابعاا:

نتها : فهذه الدراسات تنوعت أدوات الدراسات السابقة ، و ذلك تبعًا للمتغريات التابعة اليت تضم
م( ودراسة 1998مثل دراسة )املطريي، أبنواعها ملقاييس و ا االختباراتاستخدمت 

، ودراسة التحصيلي االختبار اليت استخدمت م(  و 2007م( ودراسة )الرشيد،200٥)القحطاِن،
العلمي لصاحبه )يعقوب حسن م( واليت استخدم  فيها الباحث مقياس التفكري 200٥،خبوش)

، و بعضها استخدم   التفكري اإلبداعي اختبارم( ركزت على 2009، ودراسة )الشايع (نشوان
، وبعض الدراسات ركزت على مقياس م(2011تفكري العلمي كدراسة )خضر،مهارات ال اختبارات 
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  اختبار ، وركزت دراسة أخرى على م(2014دافعية كدراسة  )احلراحشة،املنهج الناقد ومقياس ال
 . م(201٥كدراسة )خضور،املفاهيم العلمية   

 
 

 :لنتائج الدراسات السابقة ابلنسبة خامساا:
، من حيث تنمية بعض املتغريات واإلسرتاتيجيات الدراسات السابقة فعالية الربامج، أثبتت مجيع نتائج 

الدراسي  التحصيل-اإلبداعيالتفكري  مهارات -والناقدالتفكري العلمي  مهارات -العلميةمثل )املفاهيم 
 .العلم( عميات -

 :السابقة للمحور األول الدارساتالتعقيب على 
 التجرييب.اتبعت معظم الدراسات السابقة املنهج  -
اتفقت الدراسة احلالية مع تلك الدراسات يف هذا املنهج ملعرفة أثر املتغري املستقل على املتغري  -

اسة إىل جمموعتني حيث مت تقسيم عينة الدر  املنهج،الدراسة احلالية مع هذا  التابع، واتفقت
قائم على الوسائط املتعددة يف تنمية   حاسويبللكشف عن فاعلية برانمج  وضابطة،ة جتريبي

 البصري. فكريالت
 :راسة احلالية والدراسات السابقةبني الد  االختالفأوجه 

 : احلالية مع الدراسات السابقة يف اختلفت الدراسة -
 . املتعددة على الوسائطخدم القائم املستاحلاسويب   طبيعة الربانمج  - -
 . األحياء البصري يف منهج  فكرية التاهلدف من الدراسة وهو تنمي -
اليت اختريت من البيئة السعودية ومشلت طالب الصف الثالث الثانوي  العينة املستهدفة و  -

 . منار السبيل مبحافظة حفر الباطن بثانوية 
 :ن الدراسات السابقةالدراسة احلالية م استفادةأوجه 

 :احلالية من الدراسات السابقة يف دراسةدت الاستفا
 . بة اإلطار النظري اخلاص ابلدراسةكتا -

 . القائم على الوسائط املتعددة اسويببناء الربانمج احل- -
 .حتديد منهجية البحث وعينة البحث -
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 . األساليب اإلحصائية املناسبة اختيار  -
 .ائج الدراسة كيفية تفسري نت -

 
 

 .البصري كري تفتتعلق ابل : دراسات اثنياا
 2017دراسة الشلوي,

هدفت الدراسة اِل التعرف على مدى توافر مهارات التفكري البصري يف مقرر العلوم للصف السادس 
شكلت عينة الدراسة مجيع الصور الواردة يف مقرر العلوم االبتدائي يف اململكة العربية السعودية حيث 

ذه الدراسة خالل الفصل الدراسي االول من العام ) الفصل الدراسي االول والثاِن( حيث مت تطبيق ه
التكرارات والنسب املئوية للمعاجلة  ه   واستخدم الباحث املنهج التحليلي واستخدم 1437-1438

 .قصور يف معظم مهارات التفكري البصري االحصائية ولقد اظهرت النتائج

 2006دراسة مهدي

ليمية على التفكري البصري والتحصيل يف هدفت اِل التعرف على فاعلية استخدام برجميات تع
جيا لدى طالبات احلادي عشر بغزة, مستخدما املنهج البنائي والتجرييب وصوال لتحقيق التكنولو 

اختبار حتصيلي  –أهداف الدراسة , صمم الباحث  آداتني مها )اختبارات مهارات التفكري البصري 
(طالبة  83مدرسة كفر قاسم الثانوية للبنات من )مطبقا آدوات الدراسة على عينة مت اختيارها من  (

 توزيعهن على جمموعتني , ولقد أشارت أهم النتائج اِل فاعلية الربجميات على التفكري البصري مت
 .والتحصيل يف التكنولوجيا

 

 2009دراسة شعت

تفكري فقد هدفت اِل اثراء حمتوى وحدة اهلندسة الفراغية للصف العاشر االساسي يف ضوء مهارات ال
فراغية للصف البصري , واتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي , حيث قام بتحليل وحدة اهلندسة ال
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مت بناؤها   العاشر االساسي مركزا يف املقام االول على الرسومات اليت فيها من خالل أداة حتليل
مة مهارات التفكري  ابالعتماد على مهارات التفكري البصري وقد كان من اهم نتائج الدراسة اِل قائ

ي كما توصلت اِل توافر البصري الواجب توافرها يف وحدة اهلندسة الفراغية للصف العاشر االساس
 .لتفكري البصريهذه املهارات مما ساقها اِل وضع حمتوى للهندسة الفراغية مثري مبهارات ا

 

 2016اجلرب و  ملقبلادراسة 

تاب العلوم للصف االول املتوسط ملهارات  فقد هدفت الدراسة اِل الكشف عن مستوى تضمني ك
ري البصري يف اململكة العربية السعودية , حيث متثل جمتمع الدراسة يف كامل كتاب علوم الصف التفك

لصور املتضمنة يف الكتاب أبجزائه واليت بلغت االول املتوسط , حيث شكلت عينة الدراسة مجيع ا 
ثان أداة عبارة عن قائمة مبهارات التفكري البصري صورة ولتحقيق أهداف الدراسة صمم الباح 234

وى وقد اظهرت نتائج الدراسة اهتمام كتاب العلوم بتضمني ومن مث حتويلها اِل بطاقة حتليل احملت
 . تلك املهارات تفاوتت بنسبة تضمنها  مهارات التفكري البصري بوجه عام اال ان

 Talbot,etal,1992دراسة 

حيث قدمت الدراسة عددا من اسرتاتيجيات   دريب وفق التفكري البصري , إعداد برانمج قائم على الت 
التدريس يف العلوم والرايضيات والدراسات االجتماعية وكلها تساعد على تنمية مهارات التفكري 

املتعلمني , وتضمن اجلزء االول من السادس , وتوصلت نتائج الدراسة اِل فعالية  البصري لدى 
 .رات التفكري البصري لدى الطالب يف خمتلف التخصصاتالربانمج يف تنمية مها 

 Rusevic,1997 دراسة

يف  هدفت اِل بناء اختبار لقياس قدرات التفكري البصري لدى املوهوبني املتمثلة يف املرحلة املتوسطة , 
االسرتاتيجية البصرية ومت تطبيق االختبار على عينة من طالب الصف الرابع واخلامس والصف 

 .  تدريب املعلمني على كيفية تطبيق االختبار وتصحيحهالسادس ومت
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 zyryanova ,1998 دراسة

ن  ثر الوراثة والبيئة على الذكاء والتفكري البصري لدى االطفال مأ على تعرفهدفت الدراسة إىل ال
سنوات( و أوضحت نتائج الدراسة أن هناك عالقة بني نسبة الذكاء والتفكري البصري 10- 6سن )

ر ال ينمو بتأثري اجلينات كلها تقدم العمر ولكن ينمو إبعداد برامج تعليمية موضحة مما بني  وهذا القد
 .عداد برامج تعليمية يف التفكري البصرياحلاجة إل

 2015 دراسة القحطاين

دراسة يف السعودية , هدفت اِل التعرف على أثر استخدام املدخل املنظومي يف تدريس  أجريت ال
االستيعاب املفامهي ومهارات التفكري البصري لدى طالبات الصف الثاِن الثانوي  االحياء على تنمية 

على   التجربة مت التوصيل اِل جمموعة نتائج امهها تفوق اجملموعة التجريبية مبدنية اهبا وبعد تنفيذ
الضابطة يف اختباري االستيعاب املفامهي ومهارات التفكري البصري وكذلك وجود عالقة ارتباطية  

بة بني تنمية االستيعاب املفامهي وتنمية مهارات التفكري البصري يف االحياء لدى طالبات الصف  موج
اهج االحياء ابملرحلة  الثانوي ويف ضوء النتائج خرجت الدراسة بتوصيات امهها وتنظيم حمتوى منالثاِن 

يعاب املفاهيمي الثانوية يف ضوء املدخل املنظومي لتحقيق اهداف تدريس االحياء املتعلقة ابالست
 .(201٥وتنمية مهارات التفكري ومنها التفكري البصري ) القحطاِن 

 2012دراسة  اخلزاعي  

ابسرتاتيجية املتشاهبات على مهارات أجريت الدراسة ابلعراق وهدفت اِل التعرف أثر التدريس 
ت النتائج  التفكري البصري والتحصيل يف مبادئ االحياء لدى طالب الصف االول املتوسط واظهر 

تفوق اجملموعة التجريبية على الضابطة يف كل من اختبار مهارات التفكري البصري واختبار التحصيل 
ية املتشاهبات يف تدريس مبادئ االحياء  باحث ببعض التوصيات منها استخدام اسرتاتيجواوصى ال

 . شكال التوضيحيةللصف االول املتوسط وتضمني منهج علوم احلياة الكثريين والصور والرسوم واال
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 1998 حممد دراسة
الكمبيوتر يف تنمية مهارات الرسم اهلندسي والفين   استخدامهدفت هذه الدراسة إىل قياس فاعلية 

طالبًا مت  ٥0والقدرة املكانية لدى طالب الصف األول الثانوي الصناعي وتكونت عينة الدراسة من 
 استخدامالنتائج إىل أن  أشارت وأخرى ضابطة و  تقسيمهم إىل جمموعتني متساوتني إحدامها جتريبية

هائلة يف عرض الرسومات اهلندسية ثالثية األبعاد أدى إىل تنمية  الكمبيوتر مبا لديه من إمكانيات 
مهارات الرسم اهلندسي والفين لدى اجملموعة التجريبية كما أدى إىل تنمية قدرتم يف التعامل مع 

 . األشياء اجملسمة يف نطاق التصور البصري
 2006 محادةدراسة 

عليمية ابلكمبيوتر علي تنمية التحصيل  األلعاب الت استخدامهدفت هذه الدراسة إىل معرفة أثر 
والتفكري البصري يف الرايضيات لدى تالميذ املرحلة االبتدائية ، واعتمدت الدراسة علي املنهج  

ل األلعاب مدخ ستخدامالتجرييب مستخدمة التصميم التجرييب ذا اجملموعتني ، األوىل جتريبية درست اب
ابلطريقة املعتادة واقتصرت عينة الدراسة علي جمموعتني   التعليمية ابلكمبيوتر والثانية ضابطة درست

من تالميذ الصف اخلامس االبتدائي إبحدى حمافظات أسيوط ، وتكونت من فصلني أحدمها  
لي واختبار  كمجموعة جتريبية واآلخر جمموعة ضابطة وكانت أدوات الدراسة عبارة عن اختبار حتصي

  إحصائيا ليمية ، وتوصلت الدراسة إىل وجود فروق دالة للتفكري البصري وبرجمية يف صورة ألعاب تع
بني متوسطي درجات التالميذ يف كل من االختبار التحصيلي واختبار التفكري البصري لصاحل  

إىل زايدة التحصيل  األلعاب التعليمية ابلكمبيوتر أدى استخداماجملموعة التجريبية مما يدل علي ان 
 لتالميذ. ورفع مستوى التفكري البصري لدى ا

 2007القبايندراسة 
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على فاعلية برانمج كمبيوتر قائم علي تكنولوجيا الواقع االفرتاضي يف 

ة لدى  تنمية القدرة علي التفكري والتخيل البصري وفهم بعض العمليات واملفاهيم يف اهلندسة الكهربي
يب ذي اجملموعتني التجريبية والضابطة وتكونت عينة  طالب التعليم الصناعي ومت اتباع املنهج التجري

الدراسة من عينة عشوائية من طالب الصف األول الثانوي الصناعي مبدرسة الوردايت الثانوية الفنية  
  4راسة عبارة عن املتقدمة ختصص إلكرتونيات وحاسبات مبحافظة اإلسكندرية وكانت أدوات الد

واختبار للتخيل البصري للمفاهيم والعمليات يف اهلندسة   اختبارات هي: اختبار للتفكري البصري
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ة يف اهلندسة الكهرابئية وأظهرت نتائج الدراسة إىل وجود األساسيالكهربية واختبار لفهم املفاهيم 
بني متوسطي درجات التطبيقني القبلي والبعدي الختبار التفكري البصري لصاحل  إحصائيافروق دالة 

بني متوسطي نسب الكسب املعدلة يف اختبار التفكري   إحصائيا روق دالة التطبيق البعدي ووجود ف
البصري لطالب اجملموعني التجريبية والضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية ومتت التوصية بضرورة توجيه  

البحث إىل تيار البحث إىل جمال الثقافة البصرية عامة والتفكري البصري والتخيل البصري بشكل تيار 
 خاص. 

 
 2015املنزالويراسة د

برانمج كمبيوتر قائم على الوسائط املتعددة يف تنمية   استخدامواليت هدفت إىل التعرف على فاعلية 
وجيا السيارات بكلية التعليم الصناعي جبامعة القدرة املكانية يف مادة احملركات لدى طالب شعبة تكنول

عينة البحث مكونة من جمموعتني  حلوان. واستخدم الباحث املنهج التجرييب والوصفي وكانت
طالب وقد توصل البحث إىل عدد من النتائج أمهها هو   31التجريبية والضابطة كل واحد تشمل علي

وتر القائم على الوسائط املتعددة يف تنمية القدرة  برانمج الكمبي ستخدامأنه قد اتضح وجود فاعلية ال
 بكلية التعليم الصناعي.املكانية وحتديدا يف التصور البصري يف احملركات 

 : السابقة للمحور الثاينالتعليق على الدراسات 
 : ذا احملور خلص الباحث إىل ما يليبعد االطالع على الدراسة السابقة هل

 :الدراسات السابقةألهداف ابلنسبة  أوال: 
الحظ الباحث تنوع أهداف الدراسات السابقة وأغراضها ، فبعضها هدف إىل التعرف على مدى 

 (2016دراسة )ملقبل واجلرب، و   (2017دراسة )الشلوي,كوافر مهرات التفكري البصري يف العلوم ت
دراسة ( ، وبعضها هدف إىل بناء اختبار لقياس قدرات التفكري البصري ك2006ودراسة )محادة،

(Rusevic,1997) دراسة، وبعضها هدف إىل التعرف على أثر الوراثة والبيئة على الذكاء ك  
(zyryanova ,1998) وبعضها هدف إىل التعرف على أثر استخدام املدخل املنظومي يف ،

، وبعضها هدف إىل   (2015،القحطاِن)دراسة على تنمية االستيعاب املفاهيمي كتدريس األحياء 
  (1998حممد، )دراسةمعرفة أثر استخدام احلاسب اآلِل يف تنمية مهارات الرسم اهلندسي والفين ك
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، وتنمية القدرة املكانية   (2007دراسة )القباِن،ىل تنمية التحصيل الدراسي ك، وبعضها هدف إ
 ( .201٥ي كدراسة )املنزالوي،والتصور البصر 

 :ابلنسبة ملنهج الدراسات السابقة :اثنياا 
  ، م( ودراسة )محادة 1998استخدم الباحثون يف معظم هذه الدراسات املنهج التجرييب كدراسة )حممد،

كدراسة   والوصفي معاً ، وبعضها استخدم املنهج التجرييب  (2007لقباِن،( ودراسة )ا2006
( ، وبعضها  2009، وبعضها استخدم املنهج الوصفي التحليلي كدارسة )شعث، (201٥)املنزالوي،

، وبعضها استخدم املنهج التحليل   )2006دراسة )مهدي،استخدم املنهج البنائي والتجرييب ك
 (2017دراسة )الشلوي,ك

 :ابلنسبة لعينة الدراسات السابقة: ااثلث
( واليت ركزت على طالب 1998دريس املختلفة كدراسة )حممد،مراحل التتنوعت الدراسات يف 

دراسة و  (2017دراسة )الشلوي،و   (2006، ودراسة )محادة، الصف األول الثانوي الصناعي

(Rusevic,1997)  طلبة   تاليت تناول( و 2007، ودراسة )القباِن،االبتدائيةاملرحلة  تناولتاليت و
السيارات   تكنولوجيام( واليت ركزت على طالب شعبة 201٥ودراسة )املنزوالوي، ، التعليم الصناعي

واليت ركزت على املرحلة  (2016دراسة )ملقبل واجلرب،، و  لية التعليم الصناعي جبامعة حلونبك
دراسة  ( ، و 10-6من )واليت تناولت األطفال  (zyryanova ,1998) دراسةاملتوسطة ، و 

 واليت ركزت على املرحلة الثانوية.  (2012دراسة  )اخلزاعي،و  (2015،)القحطاِن

 :رابعاا: ابلنسبة ألدوات الدراسة
الحظ الباحث تنوع أدوات الدراسات السابقة حبسب املتغريات التابعة اليت تضمنتها فهذه الدراسات  

ودراسة م( 201٥لفة مثل دراسة )املنزالوي،املخت أبنواعها املقاييس و  االختبارات استخدمت 
، بينما دراسة  البصريتفكري ال اختباريت استخدمت ( وال1998( ودراسة )حممد،2007القباِن،)

ولقد استخدمت ،  التحصيلي االختبار  استخدما  (2012دراسة  )اخلزاعي،و  (2006)محادة،
  )2006)مهدي، ( و2009و )شعث، م(2007)القباِن،دراسات كاًل من 

(Rusevic,1997)و (Talbot,etal,1992)و اختبار مهارات  (2012)اخلزاعي،و
 التفكري البصري .
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 :ابلنسبة لنتائج الدراسات السابقة: خامساا 
من حيث تنمية بعض املتغريات مثل  واملمارسات أثبتت مجيع نتائج الدراسات السابقة فعالية الربامج 

نسبة عالقة بني -البصري والتخيل التفكري-الدراسي صيلالتح-التفكري البصري–)القدرة املكانية
 .(الذكاء والتفكري البصري

 : الدراسات السابقة للمحور الثاين التعقيب على
 .والتحليلي الوصفيراسات السابقة املنهج التجرييب واملنهج التجرييب و اتبعت معظم الد

 التجرييب ملعرفة أثر املتغري املستقل علىه املنهج استخداماتفقت الدراسة احلالية مع تلك الدراسات يف 
، وتتفق هذا الدراسة مع هذا املنهج من حيث تقسيم عينة الدراسة إىل جمموعتني جتريبية  املتغري التابع

 البصري. فكريلوسائط املتعددة يف تنمية التاقام على حاسويب وضابطة للكشف عن فاعلية برانمج  
 

 السابقة: والدراسات بني الدراسة احلالية االختالفأوجه 
 يف: اختلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة 

 املتعددة. املستخدم القائم على الوسائط  اسويباحل الربانمج طبيعة  -
 . املطور  األحياءالبصري يف منهج  فكريوهو حتديداً تنمية التاهلدف من الدراسة  -
طالب الصف الثالث الثانوي   من البيئة السعودية ومشلت اختريت اليت العينة املستهدفة و  -

 . الباطن منار السبيل يف حمافظة حفربثانوية 
 

 :اسة احلالية من الدراسات السابقةالدر  استفادةأوجه 
 يف:استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة 

 حلاسب اآلِلا-" األحياءالعلوم "كتابة اإلطار النظري اخلاص مبحاور الدراسة )فلسفة تدريس  -
 البصري(.  التفكري- ائط املتعددةوالوس

 البحث.حتديد منهجية البحث وعينة  -
 املناسبة. اختيار األساليب اإلحصائية  -
 الدراسة.كيفية تفسري نتائج  -
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 التعليق العام على الدراسات السابقة:

ألول احملور ا حمورين؛واليت مت تقسيمها إىل  واألحباث السابقةبعد االطالع والقراءة املتأنية للدراسات 
البصري، وقد استفاد الباحث من  فكريواحملور الثاِن يتعلق ابلت املتعددة،يتعلق ابحلاسب والوسائط 

هذه احملاور يف معرفة أوجه التشابه واالختالف بني الدراسة احلالية والدراسات السابقة وكانت أوجه  
 االستفادة من هذه الدراسات كما يلي. 

 من حيث هدف الدراسة: -1
ات أخرى راسات إىل معرفة أثر بعض برامج الوسائط املتعددة كمتغري مستقل يف متغري هدف بعض الد

حنو املادة، واإلتقان   اتبعة مثل التحصيل الدراسي واألداء األكادميي، والتفكري اإلبداعي، واالجتاه
م(، 201٥صري مثل دراسة )املنزالوي،الب فكريتنمية الت ، كما هدفت دراسات أخرى إىل املفاهيمي

،  (zyryanova ,1998)،  م(1998م(، )حممد،2006م(، )محادة،2007)القباِن،
(Rusevic,1997)   ،( دراسةTalbot,etal,1992 )  ،،2016)ملقبل واجلرب )   ،

 . (2017)الشلوي،،   )2006)مهدي،،   (2009)شعت،

 وهذه تتشابه يف اهلدف مع هدف الدراسة احلالية. 
 من حيث عينة الدراسة:  -2

التعليمية من املرحلة  لدراسة وجمتمعاتا يف الدراسات السابقة فشملت مجيع املراحل تنوعت عينة ا
دائية مثل دراسة  االبتدائية وحىت اجلامعة فهناك بعض الدراسات أجريت على طالب املرحلة االبت

، (2017الشلوي،)،  م(201٥)خضور، ،  م(2006ادة،، )مح م(1998)املطريي 
(Rusevic,1997)  ، سطة مثل دراسة  تو سات أخرى أجريت على طالب املرحلة املوهناك درا

)ملقبل ،  (2014، )احلراحشة  م(2011خضر،) ،  م(2007)الرشيد، ،  (200٥)القحطاِن،
 م( 200٥،خبوش)،  م(1998لثانوية مثل )حممد،اوهناد دراسات تناولت املرحلة ،  (2016واجلرب،

وتناولت  ،  (2012)اخلزاعي، ،  (2015،)القحطاِن،  م(2009)الشايع،،  م(2007ِن،، )القبا
وبذلك نتشابه الدراسة احلالية من حيث  ،   م( الطالب يف املرحلة اجلامعية201٥دراسة )املنزالوي،
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،  (2007ِن،، )القبا م(200٥)خبوش،،  م(1998)حممد، دراسة مع دراسات عينة ال
 .   (2012)اخلزاعي،،  (2015،)القحطاِن،  م(2009)الشايع،

 :نهج من حيث امل -3
ه للمنهج التجرييب ذي التطبيق  استخدامالدراسة احلالية مع كل الدراسات السابقة من حيث  تتشابه

 القبلي والبعدي يف دراسة العالقة بني املتغري التابع واملستقل.
 من حيث املادة الدراسية أو التخصص: -4

مواد خمتلفة ففي مادة املادة الدراسية أو يف ختصص الباحث فشملت تنوعت الدراسات السابقة يف 
 ، (200٥، )القحطاِن، (200٥،خبوش) ،  (1998)املطريي، علوم جاءت دراسةال

،   (  Talbot,etal,1992)، (2016)ملقبل واجلرب،،  (2017الشلوي،)،  (2014)احلراحشة،
،   (2009)الشايع،دراسة مثل  األحياءويف مادة ،  (2011ثل دراسة )خضر،ويف مادة الفيزايء م

  ،  (201٥سي مثل دراسة )املنزالوي،ند، ويف مادة الرسم اهل (2007ِن،)القبا،  (2012اعي،)اخلز 
  األحياء اسات اليت اهتمت مبادة وتنتمي الدراسة احلالية للدر ،  (1998(، )حممد،2007)القباِن،

،   (2015،)القحطاِن،  م(2009)الشايع، ابلتاِل فالدراسة احلالية تتفق مع دراسة و 
 البصري. لتفكرييف تنمية ا حاسويبيف كوهنا تتم ابستقصاء أثر برانمج   (2012)اخلزاعي،

 من حيث النتائج:  -5
عن  اسب اآلِلأسفرت نتائج الدراسات اليت استخدمت الوسائط املتعددة مبساعدة احل

  ، (201٥املنزالوي،)البصري كما بينت ذلك دراسة  فكريفاعليتها يف تنمية الت
 ( .2006،محاده ) ، (2007،القباِن)

 :فاده الباحث من الدراسات السابقةما است
 بلورة مشكلة الدراسة وصياغة أسئلته وفرضياته.  -1
استفاد الباحث أيًضا من الدراسات والبحوث السابقة يف وضع التصميم التجرييب للبحث  -2

 أفراد، مث يتعرض  البصري فكريالت مهارات  العينة لقياس قبلي يف أفرادحيث خيضع 
 قل بعد ذلك يتم القياس البعدي. جريبية وحدهم للمتغري املستاجملموعة الت
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استفاد الباحث أيًضا من الدراسات والبحوث السابقة يف تنظيم اإلطار النظري للبحث  -3
البصري  تفكريمع التطور التارخيي للنظرايت الرتبوية يف موضوع ال يتواءموعرضه بشكل 

 املتعددة.  والوسائط
دراسات والبحوث السابقة يف معرفة الكثري من أمساء الكتب  استفاد الباحث أيًضا من ال -4

 والورقية.  اإللكرتونيةملراجع املتعلقة مبوضوع الدراسة فضاًل عن حبثه يف كثري من املكتبات وا
استفاد الباحث أيًضا من الدراسات والبحوث السابقة يف مقارنة النتائج اليت توصلت   -٥

 ث السابقة.إليها الدراسة احلالية مع نتائج البحو 
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تصميم وإنتاج  يتناول الباحث يف هذا الفصل عرًضا إلجراءات البحث يف عدة نقاط تتمثل يف: 
القائم على الوسائط املتعددة ومنهج البحث الذي استخدمه الباحث واجملتمع   اسويبالربانمج احل

بحث واليت تتمثل يف اختبار  وطريقة وأسباب اختيارها، وأدوات ال للبحث وعينة البحث، األصلي
 البصري، وكيفية إعداده. مهارات التفكري

 كما تناول الباحث أيًضا املعاجلة اإلحصائية اليت اعتمد عليها الباحث يف حتليل نتائج البحث.
 املتعددة: القائم على الوسائط  اسويبتصميم وإنتاج برانمج احل

القائم على الوسائط املتعددة يف هذه الدراسة أبنه "منظومة تستخدم   اسويب مج احلربانلاب يقصد
مثل النصوص املكتوبة   ، األحياءجمموعة متكاملة من الوسائط التعليمية لتقدمي احملتوى العلمي ملادة 

تنظيمها  واليت يتم إنتاجها و  الفيديو،لقطات  والثابتة،الصور املتحركة  التخطيطية،الرسوم  واملنطوقة،
 ". مع توفري إمكانية التفاعل بني الطالب والربانمج ،احلاسب إحدى لغات برجمة  ستخدامدميها ابوتق

 اآلتية: وقد مر إعداد الربانمج ابملراحل 
 كتابة السيناريو  مرحلة-2التصميم              مرحلة-1
 جتريب الربانمج وتعديله مرحلة-4إنتاج الربانمج       مرحلة-3

 :ل مرحلة من مراحل إعداد الربانمجلي وصفاً لإلجراءات اليت متت يف كوفيما ي
 التصميم:  مرحلة -1

 التالية:  وفقاً للخطوات اهلدف من هذه املرحلة وضع تصوراً كامالً ملشروع الربانمج وحمتوايته 
 : حتقيقها وهي يسعى الربانمج إىل األهداف العامة اليت حتديد-أ

 .اخللوي االنقسامالبصري يف أطوار  ريفكالطالب على التتنمية قدرة  -
التعرف على أنسب وكذلك  ، ، وخربته السابقة مبحتوى الربانمجحتديد املستوى العلمي للطالب -

 البصري. فكريطرق تنمية الت
 :احملتوى وإعداده اختيار-ب 

وي  املقررة على طالب الصف الثالث الثان األحياءمت اختيار وحدة االنقسام اخللوي من مادة  -
 . لفصلي ابململكة العربية السعوديةالنظام ا
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عات اليت تؤدي إىل حتقيق  ، وحتديد املفاهيم واحلقائق واملوضو حتليل احملتوى الذي مت اختياره -
 . الصعب ومن املعلوم إىل اجملهولحيث يكون من السهل إىلاألهداف، وتنظيمه وترتيبه  

 :حملتوى إىل موضوعني رئيسني كاليتتقسيم ا -
 : االنقسام امليتوزي )املتساوي(. وضوع األولامل

 (. االختزاِل) : االنقسام امليوزياملوضوع الثاِن
، مع إمكانية  ملشاهدة العرض أكثر من مرة، مع التحكم يف زمن العرضلطالب إاتحة الفرصة ل-

 التحكم يف الصور املتحركة والصوت وكذلك إمكانية إيقاف الربانمج وتشغيله. 
 : التعليمية للربانمج صياغة األهداف-ج

، واختيار نوع التقومي والذي يكون من النوع  تسلسل هرمي وتضمينها يف الربانمجحبيث تكون يف 
 .ذب الطالب على املشاركة بفاعليةتعدد على شكل صور جذابة واليت جتامل
 : يتضمنها الربانمج واليت تتمثل يف أنحتديد الوسائط املتعددة اليت حيب -د

فكري  ة والثابتة ولقطات الفيديو والرسوم الكرتونية وغريها اليت تثبت فاعليتها يف تنمية التالصور املتحرك
 . األحياءالبصري مما يتالءم مع أهداف الربانمج ومادة 

 : اسرتاتيجية التدريس يف الربانمج حتديد-ه
ىل حمتوى  حيث منوذج التدريس اخلصوصي وفيه ينتقل الطالب من مقدمة الدرس إىل األهداف ومنها إ

 الدرس مث إىل ملخص الدرس مث التقومي والتغذية الراجعة.
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 ( بتصرف 60: 1999)الفار، ( منوذج التدريس اخلصوصي4شكل )
 أيقوانت:األيقوانت الالزمة واليت متثلت يف  والربانمج وإعدادالتفاعل بني الطالب  أسلوب  حتديد-و

 المقدمة

األهداف 

 التعليمية

عرض 

 المحتوى

 ملخص الدرس

تقدير أداء 
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والتغذية 

 الراجعة



70 

اخلروج  الرئيسية،والرجوع إىل القائمة  الصوت،التحكم يف مستوى  اخللف،ع إىل الرجو  لألمام،التقدم 
حيث مجيع األيقوانت هلا رموز خمتلفة يتغري لوهنا عند الضغط  الصوت،املساعدة وتكرار  الربانمج،من 

 عليها.
 النهائي: التقومي  إعداد-ز

حتقيق  يف احلاسويبالربانمج  البصري وذلك للتعرف على مدى فاعلية فكريويتمثل يف اختيار الت
 . الدراسة  أهداف
 : (1) السيناريوكتابة   مرحلة -2

وهي مصممة   (،اهلدف من هذه املرحلة هو تسجيل ما ينبغي أن يعرض عل الشاشة )مناذج السيناريو
 وأحياانً ختتلف اختالفاً طفيفاً على حسب نوع الشاشة.  ،حلاسب اآلِل ابطريقة شبيهة بشاشة 

أن تتوافر يف الربانمج  عض املعايري اليت اختذها عند كتابة السيناريو واليت ينبغي وأورد الباحث ب
 كالتاِل:املقرتح وهي   اسويباحل

 أن تتضمن كل شاشة فقرة واحدة.  -
 أان يراعي التسلسل يف العرض من املعلوم إىل اجملهول ومن السهل إىل الصعب بطريقة منطقية. -
حيث مت وضع أهداف عامة للوحدة أبكملها   والطالب،ن املعلم وضوح األهداف التعليمية لكل م -

 . مع إمكانية وسهولة عرضها للطالب ابلطريقة اليت تناسبه درس،وأهداف خاصة لكل 
  للتفكري، نية حرية تنقل الطالب من شاشة إىل أخرى أثناء العرض إلعطاء فرصة كافية له  توفري إمكا -

مع إمكانية العودة مرة أخرى ملراجعة أجزاء معينة   يناسبه، الذي  والوقتوالتفاعل على حسب املدة 
 من الدرس يريد الطالب أن يركز عليها. 

 . واملثريات األخرىإمكانية حتكم الطالب يف الصوت  -
 إمكانية اخلروج من الربانمج عند أي نقطة وعند أي وقت. -

 

 
 144 - 136 سيناريو الربانمج احلاسويب ص (4ملحق ) (1)
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 أنواع الشاشات اليت يتضمنها السيناريو: 
 ج:ابلربانمشاشة التعريف  -أ

واسم املشرف على   واسم املعد،  الربانمج، وتتمثل يف لقطة فيديو حبجم الشاشة وتشمل موضوع 
 الدراسة. 

 العامة:شاشة األهداف -ب 
 األهداف العامة اليت يتوقع من الربانمج حتقيقها. وتشمل هذه الشاشة 

 اخلاصة: شاشة األهداف -ج
هاء من دراسة أحد دروس الربانمج  وتوضح األهداف السلوكية املتوقعة من الطالب بعد االنت

 .احلاسويب
 الرئيسية: شاشة القائمة -د

  والدروس، وتشمل حمتوايت الربانمج اليت يتجول فيع=ها الطالب وخيتار ما يناسبه من املوضوعات 
وتشمل بعض األيقوانت حيث من خالهلا تظهر بقية شاشات العرض املطلوبة )هي مرآة تعكس  

 واملوضوعات(. وس حمتوايت الربانمج من الدر 
 احملتوى: شاشة عرض -ه

ابإلضافة إىل    واثبتة،صور متحركة  نصوص،على شكل  مج، وتظهرللربانشاشة لعرض احملتوى العلمي 
أنه يوجد أيقوانت التفاعل بني  والدروس كمايف شرح املوضوعات  واليت تستخدملقطات الفيديو 

 الطالب والربانمج.
 األسئلة: شاشة -و

 والتدريبات املتنوعة.  سئلةاألوختتص بعرض 
 شاشة مساعدة: -ز

 الربانمج.  استخداموتعين ملساعدة الطالب وإرشاده عن كيفية 
 الراجعة: شاشة التغذية -ح
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وهي لقطات من الفيديو أو الصور مصحوبة   إلجاابته، وتتضمن إمداد الطالب ابلتغذية الراجعة 
 ابلصوت وختتلف ابختالف إجابة الطالب.

 التلخيص:شاشة -ط
 الرئيسية اهلامة. األفكارحيث تشمل  ، درسهاوفيها يقرأ الطالب ملخص الوحدة اليت 

 التصحيح: شاشة -ي
مث يضغط على أيقونة ملتابعة   الصحيحة،يف هذه الشاشة ميكن للطالب أن يقارن إجابته ابإلجابة 

 العمل مع الربانمج.
 التقدمي: شاشة -ك

حيث تعطي له   الربانمج،عن األسئلة اليت يتضمنها  وتقدم الشاشة ملخصًا لتفاعل الطالب لإلجابة
وعدد األسئلة اليت أجاب عنها والدرجات احلاصل  اخلاطئة،عدد احملاوالت الصحية وعدد احملاوالت 

 عليها.
 اخلامتة: شاشة -ل

فزة واليت تشوق الطالب إىل العودة وتعلن هذه الشاشة للطالب انتهاء الربانمج ببعض الكلمات احمل
 ى إلعادة التعلم من الربانمج. مرة أخر 

 ومت حتديد ما يلي: 
 الربانمج.  اليت يتضمنها عدد الشاشات -
 على الشاشات. والرسم والنصوصمواقع األشكال -
 أمكان عناصر التفاعل على الشاشة. -
 السلوك املتوقع من املتعلم عند التعامل مع الشاشات.-
 ل الشاشات.تسلس -

على  اسويبعرض سيناريو الربانمج احل مت السيناريو،ربانمج وكتابة وبعد االنتهاء من تصميم دروس ال
املتخصصني يف املادة العلمية إبدارة تعليم حفر الباطن قسم العلوم توجيه    (1) جمموعة من احملكمني

واإلشراف الرتبوي مبدارس منار السبيل األهلية وابحث دكتوراه جبامعة املدينة العاملية   األحياء

 
 1٥0 - 14٥لقطات من الربانمج احلاسويب ص  (٥ملحق ) (1)
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وذلك للتعرف على  الكرتوِن،وبنات عني مشس ختصص تعلم  اإللكرتونيةمعة مصر ومتخصصني جبا
 يت: أيأرائهم فيما  

 وضوح املادة العلمية ودقتها. -
 التسلسل املنطقي يف عرض املادة العلمية من األسهل إىل األصعب.-
 واحدة. شاشة الربانمج على فكرة  احتواءمراعاة -
 ديو يف توضيح املادة العلمية. وضوح الرسومات والصور ولقطات الفي-
 التغذية املرجتعة والتقومي. -

 أييت:وقد أوصى احملكمون مبا 
إعادة ترتيب بعض الدروس املتضمنة يف الربانمج على خالف الكتاب املدرسي حبيث تكون من -

 السهل إىل الصعب
 والربط بني اجلزيئات من اجلزء إىل الكل يف شكل بنائي.

 اخلروج والدخول حبيث تكون ذات عالمات والوان مميزة. إعادة تصميم أيقوانت -
 ل من مؤثرات الصوت.التقلي-

 لك أصبح السيناريو جاهز للتنفيذ.وقد قام الباحث بتعديل ما أوصى به احملكمون وبذ
 :الربانمج مرحلة إنتاج  -3

وقد مت   انمج،الرب اهلدف من هذه املرحلة وضع السيناريو املعد سابقاً يف صورة برانمج مع كتابة أكواد 
 ( مبساعدة أحد املتخصصني يف الربجميات لكتابة كود الربانمج. Javaلغة ) استخدام

ومات وإعداد الصور الثابتة واملتحركة والرس الصوتية،واستخدم الباحث احلاسوب يف تسجيل املؤثرات 
حبثية وكذلك على بعض الربامج التعليمية اليت مت إنتاجها ألغراض  االطالعالتوضيحية وذلك بعد 

حضور عدد من الدورات اخلاصة إبنتاج الربامج التعليمية هبدف االستفادة منها يف إعداد الربانمج 
 احلاِل.

 اآلتية:العناصر  اسويبويتضمن الربانمج احل
 النصوص:-أ

 .(Microsoft Word 2016استخدم الباحث برانمج معاجلة الكلمات )حيث 
 اآلتية: ب وقد روعي عند كتابة النصوص اجلوان
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 اخلط املستخدم من النوع املألوف. -
 التباين اللوِن فيساعد الطالب على راحة عينه.  استخدام-
 واضحة. العناويناستخدمت -
 وضع العناوين يف مكان ابرز من الشاشة. -

 الثابتة: الصور -ب 
 يف إنتاج الصور الثابتة. (Photo shopاستخدم برانمج )

 املتحركة: الصور -ج
  املتحركة، ( يف إنتاج الرسومات After effect( ابالشرتاك مع برانمج )gifhyحث موقع )استخدم البا

 وتعديلها بشكل يناسب الدروس.  اإلنرتنتكما مت االستعانة ببعض الرسومات املتحركة من شبكة 
 يلي: ما  واملتحركة املنتجةوقد روعي الصور الثابتة 

 وجود تكامل بني النص والصورة.-
 ت حبيث يسهل فهمها. وضوح الرسوما-
 تكون جاذبة للطالب. أنالرسومات البد -
 ون يف وقت واحد. العرض للرسوم والنص يك-

 الصوتية: الصوت واملؤثرات -د
وأصوات   (،Audacityبواسطة برانمج ) اسب اآلِل تسجيل املباشر على احليتم إنتاج الصوت ابل

 واقع.التعزيز واملؤثرات الصوتية مت احلصول عليه من بعض امل
 :اجلوانب التالية عند إنتاج الصوت  مت مراعاةوقد 

أسلوب التعزيز حبيث يكون الصوت للتعزيز اإلجيايب خيتلف عن الذي كون للتعزيز توافق الصوت مع -
 السليب.

 وضوح الصوت عند التسجيل.-
 جتريب الربانمج وتعديله: مرحلة -4

ى توافر  مني للتعرف على آرائهم يف مديتم يف هذه املرحلة عرض الربانمج على جمموعة من احملك
 التعليمية يف برانجمنا احلاِل. اسوبيةمعايري إنتاج الربامج احل
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 أييت: وقد اتفق احملكمون على ما 
 توافر معظم املعايري يف الربانمج. -
جيب تعديل بعض النصوص املكتوبة حىت يسهل قراءتا , وقام الباحث بعرض الربانمج على عينة -

ائد يف اململكة  الباً من طالب الصف الثالث الثانوي "لنظام الفصلي")وهو نظام مشوِل س( ط20من )
العربية السعودية وقت إعداد هذه الدراسة يدرس فيه الطالب مجيع املواد حيث يدرس الطالب املواد 

ام فصول دراسية( بينما يوجد نظام جترييب وهو "نظ 6مستوايت خالل  6على  األحياءالعلمية ومنها 
مادة إجبارية تدرس   األحياءو  املقررات" )وفيه يدرس الطالب بعض املواد إجباراًي وبعضها اختياري

فصول دراسية فقط( ، وذلك الكتشاف أي أخطاء يف الربجمة أثناء تعامل الطالب مع  3خالل 
 الربانمج ، والتعرف على الصعوابت اليت قد تواجههم أثناء تشغيل الربانمج. 

 ما يلي: احث وقد تبني للب
 سهولة تعامل الطالب مع الربانمج. -
وذلك من خالل بعض  الربانمج،التعامل مع  اسب اآلِللي اخلربة ابحلض الطالب قليمتكن بع-

 التوجيهات البسيطة هلم من قبل الباحث. 
 اكتشاف بعض األخطاء يف كود الربانمج مما أدى إعاقة تنفيذ بعض أوامر الربانمج. -

انمج  وكذلك ما مت اكتشافه من خالل جتريب الربانمج أصبح الرب  احملكمون،به وبتعديل ما أوصى 
 جاهزاً للتطبيق.

 The Research Methodمنهج البحث: 
 استخدم الباحث يف هذا البحث املنهج التجرييب متمثال يف دراسة العالقة بني املتغري املستقل

واملتغري التابع   حاسويببرانمج  تخدامسوهو تدريس وحدة االنقسام اخللوي املتساوي واملنصف اب
. )أبو  األحياء البصري لدي طالب الصف الثالث الثانوي يف النظام الفصلي يف مادة  فكريالت

 (.2008( و)جالل 2006عالم
وهذا   ، عينة الدراسة فرادأل مت تطبيقه بعدايً واختبار  مت تطبيقه قبلياً واعتمد الباحث على اختبار 

أثر الربانمج   حجم البحث احلاِل من حيث حماولته التحقق من الكشف عن املنهج مالئم لطبيعة 
والشكل   لدي طالب الصف الثالث الثانوي. األحياء البصري يف منهج  فكرييف تنمية الت اسويب احل

 التاِل يوضح التصميم التجرييب خلطوات البحث:
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 ( التصميم التجرييب خلطوات البحث٥شكل )
 
 

 The Research Populationجمتمع البحث: 
)أو األشياء، أو العناصر( الذين هلم خصائص واحدة ميكن مالحظتها".   فراديقصد ابجملتمع "مجيع األ

هلذا البحث يشمل مجيع طالب الصف   األصلي(، وعليه فإن اجملتمع 1٥4، ص2006)أبو عالم
يف حمافظة حفر الباطن ابململكة   الثالث الثانوي يف مجيع املدارس األهلية بنظاميها الفصلي واملقررات 

م، وقد بلغ 2017/2018العربية السعودية، واملنتظمني يف الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 
ت اإلدارة العامة للرتبية  حصائيامدرسة وفًقا إل ( طالًبا موزعني على ثالثة عشر1٥3٥عددهم )

 والتعليم يف حمافظة حفر الباطن موزعني كالتاِل:
 األحياء ( طالًبا موزعني على ثالثة عشر مدرسة يف النظام الفصلي يدرسون مادة 143٥) −

 بواقع أربع حصص أسبوعيا 
 حياء األ( طالًبا موزعني على مدرستني يف نظام املقررات يدرسون مادة 100) −

 بواقع مخس حصص أسبوعيا. 
كاتب الرتبية والتعليم يف سنة وكانوا موزعني على مكتبني من م 18، 17وتراوحت أعمارهم مجيًعا بني 

 ة حفر الباطن حسب اجلدول التاِل:حمافظ
 

 المجموعة الضابطة

 المجموعة التجريبية
باستخدام ريس التد

 الحاسوبي البرنامج

 

التدريس بالطريقة 

 التقليدية

 

التطبيق 

القبلي 

إلختبار 

مهارات 

التفكير 

 البصري

 

 

التطبيق 
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إلختبار 

مهارات 
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 اسم املكتب م
عدد طالب الصف الثالث  عدد املدارس

 الثانوي 
 فصلي مقررات فصلي مقررات

 122٥ 70 12 1 الرتبية والتعليم حبفر الباطنمكتب  1

مكتب الرتبية والتعليم مبدينة امللك  2
 210 30 1 1 خالد

 143٥ 100 13 2 وع اجملم 3
 ( توزيع جمتمع البحث على مكاتب الرتبية والتعليم )النظام الفصلي واملقررات(.1جدول )

 

 The Research Sampleعينة البحث: 
 : الدراسة االستطالعيةجمموعة -أ

( بثانوية منار السبيل األهلية قسم النظام 3/6مت اختيار جمموعة الدراسة االستطالعية من فصل )
ة يف الفصل الدراسي األول عام األصليطالًبا من خارج عينة الدراسة  20ي وعددهم الفصل 

 سنة.  18و 17أعمارهم بني  وتراوحتم  2017/2018
 مهارات التفكري ة عليهم هبدف التأكد من اخلصائص السيكو مرتية الختبار ومت تطبيق أدوات الدراس 

 األحياء البصري يف فصل االنقسام اخللوي يف مادة 
 ة:األساسيعينة الدراسة -ب 

طالب من طالب الصف الثالث الثانوي مبدرسة منار السبيل   1٥3تكونت عينة الدراسة األولية من 
 ملكتب التعليم حفر الباطن مبحافظة حفر الباطن النظام الفصلياألهلية الثانوية التابعة 

 وقد مت االختيار ابلطريقة القصدية لألسباب التالية: 
هبذه املدرسة من سبورات   اسويبت الضرورية اليت يتطلبها تنفيذ الربانمج احلتوفر اإلمكانيا -1

 ذكية وأجهزة عرض وحواسيب هبذه املدرسة. 
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من حيث املعلمني يف تطبيق اسرتاتيجيات التعلم النشط  الكفاءة العالية ملنسوبيها  -2
 عشر عاماً.ال تقل عن اثين  األحياءوالتدريس املتمايز، حيث أن اخلربة العملية ملعلمي 

السمعة اليت متتلكها مدارس منار السبيل يف تبين اسرتاتيجيات التعلم النشط والتعلم  -3
من وزارة التعليم السعودية وكذلك  اإللكرتوِن فاملدرسة حاصلة على استحقاق التميز

بعض معلميها حاصلون على استحقاق التميز ومتتلك مركز تدريب تربوي ابلشراكة مع 
البتعاث إبدارة تعليم حفر الباطن ابإلضافة إىل امتالكها خلرباء يف التعلم مركز التدريب وا

 يف تدريس املناهج. ة احلاسوبياإللكرتوِن واعتمادها لنظام )كالسريا( واملوديل والربامج 
تنوع الطالب داخل املدرسة يوفر نوعًا من التكافؤ بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف  -4

ي واالقتصادي مما يسهل ضبط املتغريات الدخيلة اليت قد تؤثر على املستويني االجتماع
 تطبيق جتربة البحث.

اإلشراف واملتابعة يف تنفيذ جتربة  عمل الباحث يف نفس املدرسة مما يسهل عملييت  -٥
 البحث.

من منسويب املدرسة يف التعاون مع الباحث لتنفيذ جتربة   األحياءموافقة أحد معلمي  -6
 البحث.

ة املدرسة ومنسوبيها ومسؤول الشبكات ومشرف التقنية يف تقدمي كافة  تعاون إدار  -7
 التسهيالت الالزمة. 

الثانوي يدرسون النظام الفصلي مما أاتح  إحتواء املدرسة علي ستة فصول الصف الثالث  -8
 للباحث اختيار فصل كمجموعة جتريبية وأخر كمجموعة ضابطة. 

 خطوات اختيار عينة الدراسة: -ج
جهيز قائمة بفصول املدرسة يف القسمني الفصلي لالختيار من بينها فصلني إلجراء قام الباحث بت

ورقة وطويت الورقة، ومت االختيار من بينها فصلني جتربة البحث، وقد كتب الباحث اسم كل فصل يف 
يف النظام الفصلي حيث مت حتديد اجملموعتني التجريبية والضابطة ابلطريقة العشوائية البسيطة وكانت  

 النتائج كالتاِل: 
 ( وقد وزع عشوائًيا ليمثال جمموعيت التجربة ومها: 3/٥(، )3/4مت اختيار فصلي ) -

 ( طالًبا. 20( وعدد طالهبا )3/4لها فصل )اجملموعة التجريبية وميث -1
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 ( طالًبا. 20( وعدد طالهبا )3/٥اجملموعة الضابطة ومتثلها فصل ) -2
 النسبة اجملموع  املئوية  النسبة العدد الفصل/ الشعبة القسم اجملموعة

 %٥0 20 %٥0 20 3/4 فصلي التجريبية 
 %٥0 20 %٥0 20 3/٥ فصلي الضابطة

 عينة الدراسة  ( توزيع أفراد2جدول )
 تقارب اجملموعتني التجريبية والضابطة: -ح

 من حيث املستوى االجتماعي واالقتصادي. -1
ا من حيث املستوى االجتماعي نظرًا لكوهنم  تعترب جمموعيت الدراسة الضابطة والتجريبية متقاربتني متامً 

ينتمون لنفس حمافظة حفر الباطن ومجيعهم قبليني وأيًضا هناك تقارب اقتصادي كوهنم يف مدرسة 
 على سجالت الطالب.  االطالعأهلية واحدة وقد الحظ الباحث ذلك بعد 

 الزمين. من حيث العمر -2
يف العمر الزمين؛ رصد الباحث أعمار الطالب يف للتأكد من تقارب اجملموعتني التجريبية والضابطة 

بعد التأكد من شروط تطبيقه، لبحث T-Testاختبار )ت( ستخداماجملموعتني، مث قارن بينها اب
 داللة الفرق بني متوسطي أعمار اجملموعتني. 

اجملموعتني الضابطة  للفرق بني متوسطي أعمار T-Test)ت(واجلدول التاِل يوضح نتيجة اختبار 
 . تجريبيةوال

 املتغري
 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية 

مستوى  قيمة ت 
املتوسط   العدد الداللة

 احلسايب
االحنراف 

 املعياري 
املتوسط   العدد

 احلسايب
االحنراف 

 املعياري 

العمر 
 0.2٥0 1.161 0.479 17.67 20 0.407 17.8 20 الزمين

 عينة الدراسة.  ت أعمار أفراد( نتيجة اختبار )ت( للفرق بني متوسطا3جدول )
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 0.0٥عند مستوى الدالل ة إحصائياليست دالة  1.161ونستنتج من اجلدول السابق أن قيمة )ت( 
 اجملموعتني يف متغري العمر الزمين. أفرادوابلتاِل نستنتج أنه ال توجد فروق بني متوسطات أعمار 

 من حيث معلم الفصل والشعبة:-3
اولة تدريس نفس املعلم للمجموعتني التجريبية والضابطة يف النظام  قام الباحث ابالهتمام مبح

 اون من إدارة املدرسة واإلشراف الرتبوي. الفصلي، وقد جنح يف ذلك بتع
 The Research Variablesمتغريات البحث: 

 يتضمن البحث نوعني من املتغريات:
: املتغري   ستويني:شمل ميو   اسويباملستقل: ويتمثل يف الربانمج احل أوالا

وحدة االنقسام األول: التعلم املتمايز اإللكرتوِن: حيث يدرس طالب اجملموعة التجريبية حمتوى -1
 املعد لذلك. احلاسويب  الربانمج ستخداماخللوي اب

 الثاِن: التعلم التقليدي: حيث يدرس طالب اجملموعة الضابطة حمتوى وحدة االنقسام اخللوي-2
 دية.من خالل طريقة التعلم التقلي

 اثنياا: املتغريات التابعة: وتتمثل يف املتغري التايل: 
أداء الطالب عينة الدراسة يف اختبار   حجم األثر الناتج عن البصري: ويتم قياسه عن طريق التفكري

 . البصري الذي أعده الباحث هلذا اهلدف مهارات التفكري
 The Research Instrumentsالبحث:   أداة

البصري يف  تفكرييف تنمية ال اسويبقياس أثر فاعلية الربانمج احل البحث هو ملا كان اهلدف من هذا
 لدى طالب الصف الثالث الثانوي فقد حدد الباحث األداة التالية: األحياء منهج 
 .* (1) الباحث( البصري )إعداد  مهارات التفكر اختبار  -

 صدق احملكمني:
مث قام بعرضه على جمموعة من  األولية،يف صورته  البصري فكرياحث إبعداد اختبار ملهارات التقام الب

ومعلمي التكنولوجيا ذوي اخلربة ومت أخذ آرائهم   التدريس، احملكمني املختصني يف جمال املناهج وطرق 

 
 1٥9 -1٥0اختبار مهارات التفكري البصري ص  (6ق )ملح (1)
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البصري واعتماده  فكرياء فقرات االختبار ملهارات التومدى انتم االختبار،ومالحظاتم يف فقرات 
 على آراء احملكمني وتوصياتم ديل االختبار بناء على الربانمج املقرتح، ومت تع

لتحقيق أهداف هذا البحث، واإلجابة عن سؤاليه األول والثاِن والتحقق من صحة فرضيات البحث  
بصري لدى عينة الدراسة يف وحدة االنقسام اخللوي،  تفكريالباحث ببناء اختبار  قام، األوىل والثانية 

ة من حيث مستوايت املعرفة املختلفة حسب تصنيف بلوم، وكانت وراعى الباحث عند بنائه الشمولي
أسئلة االختبار من النوع املوضوعي من نوع االختيار من متعدد معتمداً على الصور الرتكيبية. وقد مر  

 عدة خطوات يبينها الباحث يف النقاط التالية: البصري ب فكريبناء اختبار الت
 حتديدحمتوى الوحدة حمل الدراسة: -1

املستوي اخلامس )الفصل الدراسي األول( للصف  األحياءختيار وحدة االنقسام اخللوي من مقرر مت ا
الثالث الثانوي يف األسبوع العاشر وقد وقع اختيار الباحث علي هذه الوحدة واليت تتضمن االنقسام 

 لألسباب التالية:  وامليوزي يوزي امل
ة الداخلية الغري ملموسة واليت يصعب يوجد هبما الكثري من املوضوعات والعمليات احليوي  −

 علي الطالب تكوين صور ذهنية هلا. 
بعض املوضوعات يصعب استيعاهبا وفهمها وابلتاِل أثر التعلم ال يظل كثرياً يف ذاكرة الطالب  −

 وهي عرضة للنسيان. 
 . األحياءلفهم كثري من املوضوعات والعمليات احليوية األخرى يف منج  أساسهذه الوحدة  −
هذه الوحدة إىل كثري من املهارات اليت حتتاج إىل التجريب من قبل الطالب حبيث  حتتوي −

 يكون هو احملور. 
 يضم احملتوي العلمي للوحدة على كثري من املهارات واألنشطة اليت جتعل من التعلم أكثر −

 إمتاعاً وتشويقاً.
 حتديد الغرض من االختبار: -2

البصري للطالب بوحدة تعليمية   مهارات التفكري سرض من االختبار ابلبحث وهو قيامت حتديد الغ
مت  نفيذ منهجية البحث كاختبار ه لتاستخدامللصف الثالث الثانوي ابإلضافة إىل  األحياءمن مقرر 

 . عينة الدراسة من اجملموعتني التجريبية والضابطة أفرادتطبيقه قبلياً واختبار مت تطبيقه بعدايً على 
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 ية وحتديد مكوانت املعرفة العلمية فيها: حتليل حمتوى الوحدة الدراس -3
يقصد بتحليل احملتوى “أسلوب حبثي يهدف وصف احملتوى الظاهري للمادة التعليمية وصًفا  
موضوعًيا منظًما كمًيا وفق معايري حمددة مسبًقا ويقصد ابلوصف الظاهري التقيد ابملعاِن الواضحة  

املوضوعية فيقصد هبا توافر فرصة الثبات والصدق   واملنصوص عليها صراحة بنص املادة التعليمية، أما 
 (.199، ص 2003يف عملية التحليل")زيتون

(،  2001(، زيتون )2013لعلمية بشكل مفصل ومنهم الفالح )وتناول الكثري من الرتبويني املعرفة ا
 واتفق معظمهم على أن املعرفة العلمية تتكون من:

و القياس، أو التجريب ومتثل احلقائق : وهي كل ما ثبت صحته ابملالحظة أاحلقيقة −
ة للعلم. وعن طريقها ميكن بناء املفاهيم والنظرايت األساسيالوحدات الرتكيبية 

 العلمية.
العلمي: كل كلمة أو مصطلح له داللة لفظية حمددة، ويتطلب تكوينه إدراك  ملفهوما −

 ببعض.  العالقات بني األشياء، أو الظواهر، أو املعلومات اليت ترتبط بعضها 
: ويطلق عليه أحيااًن التعميم وهو عبارة لفظية توضح عالقة بني مفهومني أو  املبدأ −

 ف.أكثر وهي عامة متكررة يف أكثر من موق
العلمي: ويقصد به سلسلة مرتبطة من املفاهيم العلمية اليت تصف الظاهرة أو   القانون −

 ية. احلدث وصفا كمًيا ونوعًيا، ويعرب عن هذا الوصف بعالقة رايض
العلمية: وتعين إطار جيمع بني عناصر البناء العلمي يف موضوع من  النظرية −

ملالحظات املدعومة بنتائج  موضوعات العلم، وهو قادر على تفسري املشاهدات وا
 جتريبية ال تتعارض مع نظرية أخرى يف موضوع آخر من موضوعات العلم.

دول التاِل يوضح   لوحدة االنقسام اخللوي، واجلوبناء على ما سبق قام الباحث بتحليل احملتوى املعريف
 نتيجة التحليل:
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 نتيجة عملية التحليل الدرس الوحدة
 نظرايت  قوانني مهارات  مفاهيم حقائق

 االنقسام
 امليتوزي 

 - - 6 ٥ 4 امليتوزي  االنقسام ومميزات خصائص 
 - - - 1 1 عدد اخلالاي الناجتة 

 - - - 1 1 امليتوزي  االنقسام مغزى
  - 3 1 ٥ امليتوزي االنقساممراحل 

 االنقسام
 املنصف

 - 1 - 1 3 املنصف  االنقسام ومميزات خصائص 
 - 1 - 1 1 اخلالاي الناجتة عدد 
 - - 1 1 2 املنصف االنقسام مغزى

 - - - 2 1 املنصف االنقساممراحل 
 - - 1 1 1 العبور الوراثي 

 - 2 - 2 3 أمراض السرطان
 املعريف لوحدة االنقسام اخللوي.  ( حتليل احملتوى4جدول )

 التأكد من ثبات عملية التحليل:
التحليل عمد الباحث إىل التحليل مرة أخرى، حيث حلل الباحث يف املرة األوىل للتأكد من ثبات 

وقام زميل له* ابلتحليل يف املرة الثانية، وقام الباحث حبساب عدد نقاط االختالف واالتفاق مث  
 اب نسبة الثبات كما يلي:حس 

 املبذولة يف حتليل احملتوى.هوده * يتقدم الباحث ابلشكر اجلزيل لألستاذ فيصل العنزي علي ج
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مكوانت احملتوى  
 املعريف

 نتائج عملية التحليل
 نقاط االختالف  نقاط االتفاق 2م 1م

 - 22 22 22 حقائق
 1 1٥ 1٥ 16 مفاهيم

 - 11 11 11 مهارات 
 1 48 48 49 الكلي

 فاق واالختالف يف حتليل احملتوى. ( نقاط االت٥جدول )
 

 لعملية التحليل األوىلترمز 1حيث: م
 ترمز لعملية التحليل الثانية  2م

 (2004 ,معادلة كوبر. )طعيمة ستخداموقام الباحث ابلتأكد من نسبة االتفاق بني التحليلني اب
 االتفاق: معادلة كوبر لنسبة 

 
 

 

 
 

 معامل الثبات من معادلة هولسيت وهي كالتاِل:ومت حساب 
 
 
 
 
 

 مرات االتفاق + عدد مرات االختالف  عدد 

 مرات االتفاقعدد 

100 x نسبة االتفاق = 

33+1 

33 

100 x 97.05=  = بة االتفاقنس 

% 

مجموع النقاط التي تم تحليلها في      

 المرتين 

2 x  مرات االتفاقعدد 

100 x = معامل الثبات 

 49  +48 

 

2 x 33 

100 x 
 % 97.5=  معامل الثبات =
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 الثبات.وهذه القيمة لثبات حتليل احملتوى تعىن أن عملية حتليل احملتوى على درجة عالية من 

 التأكد من صدق حتليل احملتوى: 
للتأكد من صدق حتليل احملتوى املعريف لوحدة االنقسام اخللوي استعان الباحث بعدد من احملكمني  

ملتخصصني للتأكد من مشولية عملية التحليل جلميع مكوانت املعرفة العلمية املتضمنة يف هذه الوحدة ا
آرائهم، وقد رأي احملكمون أن الباحث التزم متاماً  وعرضت عليهم قائمة التحليل ومجع الباحث

مشل مجيع   ابلتعريفات اإلجرائية جلميع فئات التحليل املستخدمة، كما رأى احملكمني أن التحليل
 مكوانت املعرفة العلمية لوحدة االنقسام اخللوي.

 حتديد األهداف السلوكية لالختبار: -4
بوحدة )االنقسام اخللوي( يف مستوايتا املختلفة وفق قام الباحث بتحديد األهداف اخلاصة 

تطبيق  تصنيف بلوم يف اجملال املعريف، ومت تقسيمها إىل مستوايتا الستة وهي )التذكر، الفهم، ال
 التحليل، الرتكيب، التقومي(.

حيث قام الباحث بقراءة دقيقة ملكوانت املعرفة العلمية للوحدة بغرض حتديد األهداف  
وحدة االنقسام اخللوي بعد حتليل حمتوى وحدة االنقسام اخللوي وتنوعت األهداف بني السلوكية ل

صورتا النهائية موزعة على   املستوايت املختلفة حسب تصنيف بلوم وأصبحت قائمة األهداف يف
 املستوايت املختلفة حسب املوضح يف اجلدول التاِل: 
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 األهداف املعرفيةمستوايت  األهداف احملتوي املوضوعات 
 تقومي تركيب  حتليل تطبيق فهم تذكر

تنظيم دورة  
 اخللية

الربوتينات  
 احللقية

 السرطان
اخلالاي  

 اجلذعية
 

 

يلخص دور الربوتينات  
لقية يف التحكم يف دورة احل

 اخللية
 ✓     

يشرح كيفية ارتباط مرض  
 السرطان بدورة اخللية 

 ✓     

اخلالاي  أحباث يعلل كون 
اجلدل  أاثراجلذعية اجلنينية 

 الواسع بني العلماء
   ✓   

يلخص نوعي اخلالاي 
اجلذعية واستخدمتاها 

 احملتملة

 ✓     

يعلل السرطان يتسبب يف 
 احلية ات املخلوققتل 

   ✓   

يشرح كيفية ارتباط مرض  
 السرطان بدورة اخللية 

 ✓     

     ✓  املربمجيصف دور اخللية 

النمو  
 اخللوي

دورة  
 اخللية

الطور 
 البيين

تضاعف 
 العضيات

يفسر صغر حجم اخلالاي  
 نسبياً 

   ✓   
ة  األساسييلخص املراحل 

 من دورة اخللية
 ✓     

     ✓  الطور البيين يصف مراحل
 ( تصنيف األهداف السلوكية لوحدة االنقسام اخللوي.6جدول )
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 نتائج عملية التصنيف  مستوايت األهداف
 نقاط االختالف  نقاط االتفاق 2م 1م

 1 - 1 - تذكر
 - 9 9 9 فهم

 1 - - 1 تطبيق
 - 6 6 6 حتليل

 1 1 1 2 تركيب 
 - - 2 - تقومي

 3 16 19 18 اجملموع 
 ألهداف يف وحدة االنقسام اخللوي.( نتائج عملية تصنيف ا7جدول )

 لعملية التصنيف األوىل.ترمز  1حيث: م
 ترمز لعملية التصنيف الثانية.  2م

 معادلة كوبر.  ستخداموقام الباحث ابلتأكد من نسبة االتفاق بني التصنيفني اب
 معادلة كوبر لنسبة االتفاق 

 
 
 

 
 

 ( وهي كالتاِل:2004ات من معادلة هولسيت )طعيمة ومت حساب معامل الثب
 
 

 مرات االتفاق + عدد مرات االختالف  عدد 

 مرات االتفاقعدد 

100 x 
 = نسبة االتفاق

16 +3 

16 

100 x 
 % 84.3=   = نسبة االتفاق

 مجموع النقاط التي تم تحليلها في المرتين 

2 x  مرات االتفاقعدد 

100 x 
 معامل الثبات =
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 وهذه القيمة تعين أن التصنيف على درجة عالية من الثبات.
 التأكد من صدق حتليل أو تصنيف األهداف: 

للتأكد من صدق تصنيف األهداف السلوكية لوحدة االنقسام اخللوي؛ استعان الباحث بعدد من  
مستوايت األهداف السلوكية مشولية عملية تصنيف األهداف جلميع احملكمني املتخصصني للتأكد من 

املتضمنة يف هذه الوحدة وعرضت عليهم قائمة تصنيف األهداف ومجع الباحث آرائهم، وقد رأى  
احملكمون أن الباحث التزم ابلتعريفات اإلجرائية لفئات التصنيف اليت استخدمها، كما أن التصنيف  

 حدة االنقسام اخللوي.اشتمل على مجيع األهداف لو 
 االختبار: صياغة فقرات  -5

بناًء على حتليل احملتوي وحتديد مستوايت األهداف قام الباحث بصياغة فقرات االختبار من نوع  
االختيار من متعدد معتمدًا على األشكال والصور وهذا يتناسب مع اختبار التخيل البصري وتكوين 

  كما أكدز ابلتاِل: اليت تتمي وع من األسئلة املوضوعية الصور الذهنية للموضوعات كما أن هذا الن
 (.2004( والفريق الوطين للتقومي )1997الدمرداش )

 تصلح لقياس عمليات عقلية راقية.  -1
 سهولة تصحيحها.  -2
 جتعل الطالب قادرًا على متييز احلقائق املعرفية. -3
 صعبة التخمني الصائب وخصوًصا إذا أُعدت بشكل جيد.  -4

االختبار درجة واحدة فقط، وقد راعي الباحث عند إعداد لكل فقرة من فقرات وقد قّدر الباحث 
( بشكل عشوائي للتخلص من األشكال-الصوراالختبار على أن يكون عشرين فقرة متنوعة اإلجابة )

 18  +19 

2 x 16 

100 x 
 86.48=  معامل الثبات =

% 
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بصورة بواضحة ووضعها يف مقدمة  (1) التخمني، وقام الباحث إبعداد عدد من التعليمات لالختبار
 االختبار. 

 ليمات االختبار: وضع تع -6
م الباحث إبعداد تعليمات االختبار وقام بوضعها يف الصفحة األوىل من صفحات ملزمة االختبار  قا

حيث راعى الباحث دقة صياغة التعليمات وبساطتها، وقد نوه الباحث يف هذه التعليمات أن عملية  
جابة  لكيفية وضع رقم اإلالتصحيح ستتم بصورة آلية وابلتاِل وضع يف ورقة اإلجابة مثال توضيحي 

 الصحيحة يف املكان املخصص هلا. 
 : (2)إعداد مفتاح تصحيح االختبار -7

سيتم تصحيحه بطريقة آلية فقد وضع الباحث مفتاح  ر مهرات التفكري البصرينظرًا ألن اختبا
لتصحيح االختبار وبه رقم اإلجابة الصحيحة لكل سؤال ومت تغذية جهاز التصحيح هبذا املفتاح وقد  

 أعطى الباحث لكل إجابة صحيحة درجة واحدة فقط ال غري وال شيء لإلجابة اخلاطئة. 
 التحقق من صدق االختبار. -8

ميكن من خالهلا معرفة مدي صدق االختبار يف قياس ما وضع من أجله  صدق االختبار هو وسيلة 
ما يفرتض قياسه   ( إىل أنه" يعترب االختبار صادقًا إذا كان يقيس2003زيتون ) أشاراالختبار فقد 

وليس شيًئا آخر". لذا قام الباحث بعد صياغة مفردات االختبار ابلتحقق من صدقه منطقًيا أي 
البصري(. وذلك من خالل   مهارات التفكريختبار ملا وضع لقياسه وهو )اال التأكد من مدى متثيل 

رفني الرتبويني، من املش  *صدق احملتوى والصدق الظاهري وذلك بعرضه على جمموعة من احملكمني
 . وذلك للتحقق من أن:األحياءومعلمي 
 كل مفردة يف االختبار تفي ابلغرض اليت وضعت لقياسه.  −
 االختبار ملستوى عينة الدراسة مناسبة  −
 األشكال التوضيحية(.  –وضوح صياغة مفردات االختبار )الصور  −
 وضوح تعليمات االختبار.  −

 
(1)

 159-150مفتاح تصحيح اختبار التفكير البصري ص   (6ملحق )  

 



90 

 . إضافة أي مقرتحات حتقق صدق حمتوى االختبار  −
وقام الباحث جبمع آراء احملكمني وتعديل ما يرونه مناسب سواء من إضافة أو حذف أو  

مجع آراء احملكمني ومناقشة مالحظاتم واليت اتفقت يف جمملها على إعادة صياغة أو غري ذلك، وبعد 
  البصري الذي وضعت من أجل قياسه، ومناسبة األسئلة ملستوى  فكري أن مفردات االختبار تقيس الت

الطالب، ودقة الصياغة اللغوية لألسئلة، ووضوح تعليمات االختبار وترتيب األشكال والصور يف 
بعض احملكمني إىل إعادة صياغة بعض الفقرات وحذف بعض الفقرات  أشارقد الفقرات االختيارية  و 

ط بينها  لكون الصور غري واضحة وحتدث لبساً ويصعب ختيلها وتكوين صورة ذهنية هلا فيما بعد والرب 
وبني حمتوي السؤال ولتكرار قياس نفس اهلدف، وفيما عدا ذلك أقر احملكمون فقرات االختبار كما  

 .هي دون تعديل
وبناًء على أراء احملكمني السابقة واليت أكدت صدق االختبار التحصيلي ظاهراًي ومنطيًقا قام 

 الباحث بتعديل بعض فقرات االختبار كالتاِل: 
 (11، 7بعض الفقرات لتصبح أوضح يف املعىن وأدق يف الصياغة مثل فقرات )مت إعادة صياغة  -
 اابتم يف أسئلة أخرى أو لقياسهم نفس اهلدف. ( إما لتواجد إج17،12مت حذف فقرتني رقم ) -

وبناء على ما تقدم قام الباحث بتعديل بعض فقرات االختبار وحذف البعض اآلخر وذلك يف ضوء  
ن عشرون فقرة تقيس مستوايت ح االختبار يف صورته شبه النهائية يتكون ممالحظات احملكمني وأصب 

لوي، وأصبح االختبار جاهزًا للتطبيق على العينة البصري للطالب يف وحدة االنقسام اخل فكريالت
 االستطالعية للتأكد من خصائصه السيكو مرتية. 

 تطبيق االختبار على عينة استطالعية: -9
ة فقراته والتأكد من صدق حمتواه مت جتريبه على عينة استطالعية عدد  بعد إعداد االختبار وصياغ

ة من الذين درسوا وحدة االنقسام اخللوي لطالب الصف  األساسيطالًبا من غري العينة  20ها أفراد
ئص السيكو الثالث الثانوي يف اثنوية منار السبيل األهلية النظام الفصلي، وذلك للتأكد من اخلصا

 . مرتية لالختبار
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 حتديد زمن االختبار.  -
يتم حساب الزمن املناسب لإلجابة على االختبار وذلك عند تطبيق االختبار على العينة األولية  

 كالتاِل:
 

 زمن االختبار = 
( دقيقة، والزمن الذي استغرقه 20لإلجابة على االختبار )وكان الزمن الذي استغرقه الطالب األول 

قيقة، وحبساب متوسط الزمن حسب املعادلة السابقة كان الزمن ( د31الطالب األخري لإلجابة ) 
( دقائق  ٥( دقيقة، وإبضافة زمن قراءة التعليمات ومقداره )2٥الالزم لإلجابة على االختبار تقريًبا )

 ( دقيقة وهو زمن مناسب إلجابة االختبار. 30إلجابة على االختبار )يصبح الزمن الكلي الالزم ل
 
 

  

2 

 (زمن الطالب األخير) +( زمن الطالب األول)
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 ية لتنفيذ جتربة البحثاخلطوات اإلجرائ 

 ميكن تلخيص اخلطوات اإلجرائية للبحث يف الشكل التاِل:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ( اخلطوات اإلجرائية لتنفيذ جتربة البحث6شكل )

 االستفادة من البحوث والدراسات السابقة بناء اإلطار النظر للبحث وتكوين صورة عامة عن البحث

 إعداد أدوات الدراسة

 التفكري البصري اختبار  إعداد إعداد برانمج حاسويب تعليمي حتليل حمتوى وحدة الدراسة 

 اختبار عينة البحث 

 التطبيق القبلي الختبار التفكري البصري

 تطبيق جتربة البحث

 اجملموعة الضابطة  

 تدرس ابلتعلم التقليدي

 اجملموعة التجريبية 

 تدرس بربانمج حاسويب

التطبيق 
البعدي 

الختبار   
التفكري 

 تصحيح االختبارات  البصري

 ج حتليل النتائ

 اإلجابة على أسئلة البحث
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 إجراءات تنفيذ جتربة البحث
البصري والتعلم  فكريلت ت السابقة اليت تناولت موضوع ااالطالع على العديد من الدراسابعد 

اإللكرتوِن قام الباحث إبعداد اخلطط التدريسية للمجموعة التجريبية والضابطة وذلك بعد االنتهاء 
لنحو  مث تنفيذ جتربة البحث على ا يالبصر مهارات التفكري ، وإعداد اختبار اسويب ربانمج احلالمن 

 التاِل:
 حتديد اهلدف من التجربة.  -1
 ث.التصميم التجرييب للبح -2
 اختيار عينة الدراسة.  -3
 التطبيق القبلي ألداة البحث. -4
 للمجموعة التجريبية، وابلطريقة التقليدية للمجموعة الضابطة. اسويبحلالتدريس بربانمج ا -٥
 التطبيق البعدي ألداة البحث. -6

 تفصيلًيا للخطوات السابقة:وفيما يلي يقدم الباحث وصًفا 
 حتديد اهلدف من جتربة البحث: .1

  لتفكريالقائم على الوسائط املتعددة يف تنمية ا اسويببحث إىل قياس فاعلية الربانمج احلالتدف جتربة 
لدى طالب الصف الثالث الثانوي بثانوية منار السبيل مبحافظة حفر  األحياء البصري يف منهج 

 الباطن ابململكة العربية السعودية.
 حتديد التصميم التجرييب للبحث: .2

و اجملموعتني )التجريبية والضابطة(، واعتمد يف ذلك على تطبيق أداة  استخدم الباحث التصميم ذ
 تني التجريبية والضابطة، مث تطبيق أداة البحث بعداًي. البحث قبلياً، مث املعاجلة التدريسية للمجموع

 اختيار عينة الدراسة:  .3
وي بثانوية  تكونت عينة البحث من جمموعتني مت اختيارمها عشوائًيا من طالب الصف الثالث الثان

،  منار السبيل األهلية حمافظة حفر الباطن ابململكة العربية السعودية، إحدامها متثل اجملموعة التجريبية
 ( طالباً. 20واألخرى متثل الضابطة، عدد كل منها )
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 التطبيق القبلي لتجربة البحث: .4
البصري على  كريفقبل البدء يف تدريس اجملموعتني التجريبية والضابطة قام الباحث بتطبيق الت 

 اجملموعتني، مع االلتزام ابلزمن احملدد، وقد مت التطبيق القبلي ألداة البحث مع النصف خالل الفصل
م( وذلك يف يوم األحد 2017/2018ه ( ) 1438/1439الدراسي األول من العام الدراسي )

 ه .9/2/1439املوافق 
جابة وذلك حىت ميكن التعرف على درجة  على ورقة اإل أمسائهم وقد طلب الباحث من الطالب كتابة 

تلك الدرجة واملقارنة بينها وبني درجته يف التطبيق البعدي،   استخدامو  القبلي،كل طالب يف التطبيق 
 البصري وحتديد فاعلية الربانمج.  تفكريإلجياد متوسطي درجات الطالب يف اختبار ال

 التدريس للمجموعتني التجريبية والضابطة:  .٥
 س للمجموعة التجريبية: أواًل: التدري

 املعد هلذا الغرض وفقاً للخطوات اسويباحل الربانمج  ستخداممت التدريس للمجموعة التجريبية اب
 التالية: 

•استغرق الباحث حصة كاملة قبل عرض الربانمج على الطالب، وذلك لتعريفهم ابلربانمج واهلدف  
 الربانمج والتفاعل معهم. تخداماسمنه وقدم الباحث هلم بعض اإلرشادات املساعدة بكيفية 

ر من الباحث، وذلك نظراً حلاجة بعض الطالب للتوجيه  •مت تنفيذ جتربة البحث بتوجيه وإشراف مباش
أثناء التعامل مع الربانمج، قام الباحث بتذليل كافة العقبات اليت قد تواجه تنفيذ جتربة البحث والتأكد 

 رض واحلواسيب اللوحية واحلواسيب احملمولة. وأجهزة الع حلاسوب اآلِلمن سالمة جتربة ا
يف خمترب احلاسب ابلتنسيق مع مسؤول الشبكات يف احلاسب  •ُوزع الطالب على أجهزة احلاسب

 وابلتعاون الكامل مع إدارة اثنوية منار السبيل األهلية. 
الطالب  •مت إعطاء الطالب الفرصة كاملة بدراسة حمتوي الربانمج ولوحظ اختالف زمن التعلم بني

 كاملتني وأكرب زمن تعلم لوجود فروق فردية فكان أقل زمن للتعلم هو تسعون دقيقة مبعدل حصتني
 هو مائة ومخس وثالثون دقيقة مبعدل ثالثة حصص. 

•حرص الباحث علي عدم تقدمي أي شرح إضايف للمجموعتني التجريبية والضابطة يف تلك الوحدة  
 الدراسية. 
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تدريس لطالب اجملموعة التجريبية ابلتنسيق مع مسؤول احلاسب مت تنظيم جدول احلصص لل  •
ه ( خالل الفصل 1439/  3/  ٥ه  إىل 2/1439/ 16ابملدرسة وذلك خالل الفرتة الزمنية )

 ه .1439/  1438الدراسي األول من العام الدراسي األول 
 :وقد واجه الباحث بعض الصعوابت أثناء تنفيذ جتربة البحث تتلخص يف التاِل •

التغلب على تلك املشكلة عدم جاهزية بعض الطالب للتعامل مع جهاز احلاسب، وقد مت  .أ
 ابالستعانة مبعلمي احلاسب ابملدرسة ملساعدة الطالب.

بعض أجهزة احلاسب تعرضت للعطب، وقد مت التغلب على ذلك ابالستعانة مبركز التقنية   .ب 
 العطب وتشغيل الربانمج. صالح إابملدرسة والذي كان على أمت االستعداد حيث مت 

 اثنياً: التدريس للمجموعة الضابطة:
اختيارها للمجموعة الضابطة بعد مت تدريس احملتوي العلمي نفسه بوحدة االنقسام اخللوي اليت مت 

االنتهاء من التطبيق القبلي ألدايت البحث مباشرة، وقد قام الباحث ابلتدريس للمجموعة الضابطة 
أسابيع بواقع أربع حصص أسبوعياً، وزمن احلصة  3قد استغرق تدريس الوحدة ابلطريقة التقليدية، و 

ه ( خالل الفصل الدراسي 1439/ 3/ ٥ه  إىل 1439/ 2/ 16دقيقة وذلك خالل الفرتة من ) 4٥
 ه .1439/ 1438من العام الدراسي  األول

 تطبيق  التطبيق البعدي ألداة البحث: بعد االنتهاء من تدريس الوحدة للمجموعتني، مت  .6
البصري على اجملموعتني التجريبية والضابطة، مع التقيد ابلزمن احملدد لكل   فكرياختبار الت

 اختبار. 
 ت: تصحيح االختبارا .7

 البصري إلكرتونًيا مبساعدة برانجًما إلكرتونًيا مت تغذية برانمج احلاسب به.  فكريمت تصحيح اختبار الت
 املعاجلة اإلحصائية:

 البصري، وتبويب النتائج القبلية والبعدية، فكري ة تصحيح اختبار التبعد االنتهاء من عملي
( يف املعاجلات اإلحصائية الالزمة SPSSبرانمج الرزم اإلحصائية يف العلوم االجتماعية ) استخداممت 

 ملعاجلة بياانت هذا البحث واستخراج نتائج تطبيقاته كالتاِل: 
عند حتليل احملتوى املعريف للوحدة حمل  ( حلساب نسبة االتفاق Cooperمعادلة كوبر ) -1

 الدراسة. 
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 Split halfطريقة التجزئة النصفية ) ستخدامصري ابالب فكريمعامل ثبات اختبار الت -2
Method .) 

من تكافؤ اجملموعتني قبل إجراء جتربة البحث  ( للتحققT. test) اختبار )ت( استخدام -3
 مهارات  ات الطالب يف اختبار سطي درجوالختبار صحة الفروض لدراسة الفرق بني متو 

اجملموعتني  أفرادلدي  الذي مت تطبيقه قبليًا والذي مت تطبيقه بعدايً صري الب فكريالت
 التجريبية والضابطة. 

البصري يف التطبيق القبلي  فكريمقياس مهارات الت الدراسة يف من تكافؤ جمموعيت للتأكد -4
 للعينات املستقلة، (Mann-Whitney U)اختبار "مان ويتين"  استخداممت 

للعينة التجريبية   نتائج تطبيق االختبار قبليًا وبعداًي بني متوسط " يتا "إمربع  حساب  -٥
 . ابملعادلة
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 الفصل الرابع 

 وتفسريها نتائج البحث
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 تفكرييف تنمية ال حاسويبولة الكشف عن أثر برانمج ملا كان هدف الباحث من هذا البحث هو حما
لدى عينة من طالب الصف الثالث الثانوي مبحافظة حفر الباطن ابململكة   األحياءالبصري يف مادة 

البحث،  ةتطبيق أدا هذا الفصل بعرض البياانت اليت توصل إليها بعد الباحث قام،  العربية السعودية
صحة فروض  للتحقق من إحصائياوتوضيح ما مت التوصل إليه من نتائج بعد حتليل هذه البياانت 

 مناقشة هذه النتائج.  البحث، مثجابة على أسئلة البحث وذلك لإل
 :األولاإلجابة عن السؤال   أوال:

  فكري ى الوسائط املتعددة لتنمية التقائم عل حاسويب ربانمج ل التصور املقرتح ما :األولنص السؤال 
 ؟ ةالثانويى طالب لد  األحياءالبصري يف مادة 

يف اإلطار  وحمتواه وآلية توظيفه ( 1) بعرض معريف عن الربانمجالباحث ولإلجابة عن السؤال قام 
 النظري.

ب  البصري يف مادة األحياء لدى طال تفكريالربانمج املقرتح يف تنمية الما فاعلية  :الثايننص السؤال 
 ة؟ الثانوي  املرحلة

 التالية: قام الباحث بوضع الفرضيات  الثاِن ولإلجابة عن السؤال
يبية  ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات طالب اجملموعتني التجر  األول:الفرض 

لدى طالب   األحياء البصري يف منهج  فكريلتا ذي مت تطبيقه قبليًا ملهارات والضابطة يف االختبار ال
 الصف الثالث الثانوي. 

وعتني التجريبية يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات طالب اجملم الثاين: الفرض 
لدى طالب   األحياءالبصري يف منهج الذي مت تطبيقه بعداًي ملهارات التفكري والضابطة يف االختبار 
 الصف الثالث الثانوي. 

 
  150-145( ص 1( تم تسليم نسخة مرفقة من البرنامج )البرنامج الحاسوبي المقترح لتنمية التفكير البصري في مادة األحياء5ملحق ) (1)
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 األول:اختبار صحة الفرض 
نص الفرض األول: والذي ينص على ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات  

البصري يف  التفكري ذي مت تطبيقه قبليًا ملهارات والضابطة يف االختبار ال يبيةطالب اجملموعتني التجر 
 لدى طالب الصف الثالث الثانوي.  األحياء منهج 

البصري يف   فكربس مهارات التجريبية والضابطة يف مقياالتلتأكد من تكافؤ جمموعيت الدراسة وذلك ل
للعينات املستقلة،   (Mann-Whitney U) اختبار "مان ويتين"  استخدامالتطبيق القبلي مت 

 كما يوضح اجلدول التاِل: 
للعينات املستقلة لداللة   (Mann-Whitney U) ( نتائج اختبار "مان ويتين" 8) جدول

البصري لعينة  فكيرييف التطبيق القبلي ملهارات التالفروق بني درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة 
 البحث

 اجملموعة
اجملموعة التجريبية   ياجملموعة الضابطة قبل 

 قيمة  قبلي
مان 

 وتين
 قيمة ز 

مستوى 
متوسط   الداللة

 الرتب
جمموع  

 الرتب
متوسط  

 الرتب
جمموع  

 الرتب
 تفكريمهارات ال

 09. 1.83- 135 475 23.75 345 17.25 البصري

وق  وهذا دليل على أنه ال توجد فر  ،إحصائيامن خالل اجلدول السابق يتبني أن قيم )ت( غري دال 
البصري يف التطبيق التفكرب ذات داللة إحصائية يف متوسط درجات الطالب يف اختبار مهارات 

ه الدراسة مع نتائج  وهذا يشري إىل تكافؤ اجملموعتني وحتقق الفرض األول. تتفق نتائج هذ القبلي،
 2006محادةو  200٥القحطاِن و 2005خبوشو  201٥ املنزالويدراسة كالً من 

 فرض الثايناختبار صحة ال
ينص على يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات طالب  الثاِن: والذينص الفرض 

البصري يف منهج  الذي مت تطبيقه بعداًي ملهارات التفكري  اجملموعتني التجريبية والضابطة يف االختبار 
 لدى طالب الصف الثالث الثانوي.  األحياء
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املستقلة كما يوضح اجلدول  ( للعينات Mann-Whitney U)ويتين اختبار "مان  استخداممت 
 التاِل:

للعينات املستقلة  (Mann-Whitney U) ( نتائج اختبار "مان ويتين" 9جدول رقم )
البصري يف االختبار   فكريلتجريبية والضابطة ملهارات التلداللة الفروق بني درجات اجملموعتني ا

 البعدي

 اجملموعة

اجملموعة الضابطة  
 قبلي

التجريبية  جملموعة ا
 قيمة  قبلي

مان 
 وتين

 قيمة ز 
مستوى 

متوسط   الداللة
 الرتب

جمموع  
 الرتب

متوسط  
 الرتب

جمموع  
 الرتب

 فكريمهارات الت
 000. 5.389- 2.00 608 30.40 212 10.60 البصري

 بني متوسطي درجات طالب اجملموعتني  إحصائية( أن هناك فروق ذات داللة 2ويبني اجلدول رقم )
لدى   األحياءالبصري يف منهج الذي مت تطبيقه بعدايً ملهارات التفكري التجريبية والضابطة يف االختبار 

ومن قيم متوسطات الرتب يتبني أن هذه الفروق كانت لصاحل  الثانوي،طالب الصف الثالث 
 201٥ املنزالويمن  تائج دراسة كالً اجملموعة التجريبية. تتفق نتائج هذه الدراسة مع ن

 2007القباِنو 1998حممدو  2012اخلزاعيو

لدى طالب  األحياء البصري يف مادة  لتفكريوللتأكد من فاعلية الربانمج املقرتح يف تنمية مهارات ا
الذي مت  ( بني متوسط االختبار آيتا الصف الثالث الثانوي ابململكة العربية السعودية مت حساب )مربع 

 بية ابملعادلة: عينة التجريالتطبيقه قبلياً وبعدايً 

 2 =
𝑡2

𝑡2 + 𝑑𝑓
 

 وقد جاءت النتائج كما يف اجلدول التاِل:
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 املتوسط  املتغري
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري 

 قيمة 
 إيتا مربع  "ت"

 1.26 17.7 اجملموعة التجريبية قبلي 
46.798 .98 

 1.05 2.95 اجملموعة التجريبية بعدي
 قبلي والبعدي للمجموعة التجريبيةيقني ال( بني التطبإيتا( نتائج مربع ) 10جدول )

 ( وهو يدل على حجم أتثري كبري جدا للربانمج. 0.98) إيتا يتضح من اجلدول أن قيمة أن قيمة مربع 
  2006مهديو  200٥والقحطاِن  200٥ خبوشتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كال من 

  2007القباِنو  2009شعتو 2015القحطاِنو Talbot,etal,1992دراسة و 
 1998حممدو 2006محادةو 

 

 عرض موجز لنتائج البحث:
 فيما يلي عرض خمتصر للنتائج اليت أسفر عنها البحث:

مت قبول الفرض األول والذي ينص على أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني   -1
لياً  الذي مت تطبيقه قبمتوسطي درجات طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة يف االختبار 

لدى طالب الصف الثالث الثانوي حيث أن   األحياءالبصري يف منهج  ملهارات التفكري 
وتدل هذه النتيجة على أنه ال توجد فروق ذات داللة  إحصائياغري دال  0.09قيمة ت=

إحصائية بني متوسط درجات الطالب يف التطبيق القبلي للمجموعتني التجريبية  
 . حياءاألالبصري يف مادة  ريفكمهارات الت والضابطة الختبار

قبول الفرض الثاِن والذي ينص على أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني   مت -2
الذي مت تطبيقه  متوسطي درجات طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة يف االختبار 

لدى طالب الصف الثالث الثانوي   األحياءالبصري يف منهج  بعداًي ملهارات التفكري
هذه النتيجة على أن هناك فروق ذات  وتدل ئياإحصادالة  0.000يمة ت=حيث أن ق

  بني متوسطي درجات طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة يف االختبار  إحصائياداللة 
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لدى طالب الصف   األحياء البصري يف مادة  فكريالت ملهارات  مت تطبيقه بعدايً  الذي
 الثالث الثانوي. 

  فكرياملتعددة يف تنمية مهارات الت على الوسائط  القائم ملقرتحا  اسويبربانمج احلاليتصف  -3
لدى طالب الصف الثالث الثانوي ابململكة   األحياء ، وذلك يف مادة  البصري ابلفاعلية

( وهو يدل على حجم أتثري كبري جدا  0.98) إيتا العربية السعودية حيث أن قيمة مربع 
 للربانمج.

 تفسري نتائج البحث:
القائم على الوسائط املتعددة أدى إىل تنمية  اسويب برانمج احل استخدامحث على أن دلت نتائج الب

البصري لدى طالب اجملموعة التجريبية بدرجة أكرب من طالب اجملموعة الضابطة واليت  فكريالت
 درست ابلطريقة املعتادة ويرجع الباحث السبب يف ذلك إىل ما يلي:

فهم العمليات الداخلية واليت يصعب تصورها واليت ساعد الطالب على  اسويبالربانمج احل -1
تتضمن حركات ميكانيكية دقيقة داخل اخلالاي مما أدى يف النهاية إىل تكوين صور ذهنية  

، ويتفق ذلك مع   البصري لديهم التفكريوعقلية صحيحة وابلتاِل يؤدي ذلك إىل تنمية 
الرسومات املتحركة  دراسات أن تلك ال الكثري من الدراسات السابقة حيث أشادت 

 البصري لدى الطالب. فكريساعدت على تنمية الت اسب اآلِلوبدون احل اسب اآلِلابحل
تضمن الربانمج مقاطع للفيديو وكذلك بعض الصور وصورًا لشرائح حتت اجملهر   -2

ها  اإللكرتوِن للعمليات الداخلية أثناء االنقسام اخللوي واليت يصعب على الطالب فهم
 تدريس التقليدي. واستيعاهبا ابل

تضمن الربانمج عرضًا للصور ومقاطع الفيديو والذي ساعد الطالب على تصور   -3
العمليات الذهنية والقدرة على التعبري عنها من خالل الرسومات التوضيحية والقدرة على 

 متييز الصور املناسبة ملوضوع الدرس واستبعاد الصور الغري مناسبة. 
بشكل  فكري البصريثية األبعاد ساعدت الطالب على التانمج على عروض ثال احتواء الرب  -4

 ثناء تطبيق الربانمج. أجيد، والحظ الباحث تفاعل الطالب 
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يرجع الباحث أيضا هذه النتائج إىل احتواء الربانمج على مشاهد ثالثية األبعاد خاصة   -٥
عا  البصري لديهم تب التفكريجبسم األنسان مما أدى إىل إاثرة دافعية الطالب وتنمية 

 لذلك.
 الصور والعروض اليت قدمها يصعب توفرها يف الكتاب املدرسي.  -6
ضعف كفاءة الطريقة التقليدية اليت اعتمدت على السبورة واإللقاء يف التدريس، وحيث   -7

ما  وهو  اإللكرتونية وسائل التقنية والعروض  استخدامأنه أحد مسات التعلم احلديث هي 
مما أدى يف النهاية   اسويبل دراستها ابلربانمج احللدى اجملموعة التجريبية من خال توفر

 البصري لدى هذه اجملموعة.  فكريلتنمية درجة الت
تصميم دليل املعلم حبيث تتوزع اسرتاتيجيات التعلم على مراحل الدرس ابتداًء من مرحلة  -8

انمج  دمج األنشطة اخلاصة ابلرب قومي و التمهيد ومرورًا مبرحلة عرض الدرس وانتهاًء مبرحلة الت
فيه، وتوضيح دور الطالب واملعلم يف كل مرحلة، فتنويع العروض داخل الربانمج   اسويباحل
مع تغيري طريقة اجللسة أحيااًن قضى بشكل كبري على امللل وشرود الذهن األمر  اسويباحل

 لدى الطالب.البصري  لتفكريالذي أدى يف النهاية للرتكيز وساعد على تنمية ا
يف كل حصة للوقوف  (2)والطالب (1)ة مالحظة لتقومي عمل املعلمتصميم الباحث لبطاق -9

على بعض فرص التحسني اليت يقدمها الباحث للمعلم والطالب يف هناية كل حصة 
 لتفاديها يف احلصص القادمة. 

املستخدم مع اخلصائص العمرية للطالب  اسويبالعروض والصور يف الربانمج احل تناسب -10
ث احلاجة إىل االهتمام واملعرفة بكيفية تكون اخلالاي وانقسامها يف املرحلة الثانوية من حي 

يف بداية اخللق وعرض ذلك بشكل سليم يتناسب مع قيم اإلسالم احلنيف. مع تصحيح 
لتفكري ال االذي وسع مدارك الطالب يف جم اخلاطئة، األمربعض املفاهيم والصور 

 البصري.
للطالب األمر الذي جعل لدى الطالب  ارتباط الوحدة حمل الدراسة ابلواقع احليايت -11

التكاثر واالنقسام يف الكائنات   آلية كيفية يف فكري البصريشغف للتعلم والتصور والت

 
(1)

 130-129ص  اء معلم بطاقة تقومي أد (/ج1ملحق ) - 

 128-127بطاقة تقومي أداء طالب  ص  (/ب1ملحق ) - (2)
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احلية ال سيما اإلنسان مما أدى إىل تكوين اجتاه إجيايب لدى الطالب عن عمليات التكاثر  
 . وكيفية حدوثها  واالنقسام يف اخلالاي احلية

، 1998ا البحث مع نتائج بعض الدراسات السابقة مثل دراسة املطريي ولقد اتفقت نتائج هذ
، 2009، ودراسة الشايع 2007، ودراسة الرشيد 200٥، ودراسة القحطاِن 200٥ خبوشودراسة 

 201٥، ودراسة املنزالوي201٥، ودراسة خضور 2014، ودراسة احلراحشة 2011ودراسة خضر 
دراسة  و  201٥القحطاِندراسة و  Talbot,etal,1992ودراسة  2006مهديدراسة و 

، واليت تشري مجيعها   1998حممد دراسة و 2006محادةدراسة و  2007القباِندارسة و  2009شعت
البصري والقدرة املكانية لدى الطالب يف مجيع  فكريإىل دور برامج الوسائط املتعددة يف تنمية الت

 املراحل التعليمية. 
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 بحثتوصيات ال
 : يليئج الدراسة أمكن التوصية مبا نتاضوء ما أسفرت عنه  يف

تكنولوجيا الوسائط املتعددة وبرجمياتا املتعددة   استخدامعلى  األحياء تشجيع وتدريب معلمي  •
 الثالث.طالب الصف لدى  االبتكاريالبصري والتفكري  تفكريتعمل على تنمية ال اليت

كنولوجيا ووسائطها  تلك الت استخدامكليات الرتبية على  يفتدريب الطالب املعلمني  •
 العملية. كيفية االستفادة منها أثناء فرتة الرتبية   يفومتابعتهم  األحياءوبرجمياتا يف تعليم وتعلم 

  ادراج  كليات الرتبية على يفتدريب املعلمني يف أثناء اخلدمة وكذلك الطالب املعلمني  •
ها املتنوعة يف مراحل التعليم بفروع األحياءتنوعة يف مادة امللربجميات لالبصري  رات التفكريمها

 .املختلفة
 استخدامكليات الرتبية على  يفتدريب املعلمني يف أثناء اخلدمة وكذلك الطالب املعلمني  •

املراحل املختلفة ليصبحوا قادرين  يف األحياءالربجميات ملادة  البصري وإعداد فكريالت مهارات 
ها لتعليم التالميذ بطريقة ر املناسب مناملستقبل على تقومي الربجميات املختلفة واختيا يف

 .مشوقة
  كليات الرتبية شعبة  يفالبصري لدى الطالب املعلمني  فكريضرورة االهتمام بتنمية مهارات الت •

وبرجمياته مما   لحاسب اآلِلددة والفائقة لوذلك من خالل تعاملهم مع الوسائط املتع األحياء
 املستقبل. يفأثره على طالهبم   ينعكس

تشتمل على تكنولوجيا   واليتاملتطورة  احلاسب اآلِل توفري عدد كاف من أجهزة  ضرورة •
الوسائط املتعددة ومعامل جمهزة هلذا الغرض ابملدارس حىت ال حنرمهم من االستفادة من هذه  

 لديهم.البصري  والتفكريتعلمهم وتنمية مستوى التحصيل  يفالتكنولوجيا املتطورة 
 تفكريالتنمى مهارات  اليتمن حيث احملتوى والتدريبات  درسياملضرورة االهتمام ابلكتاب  •

ساليب التقومي عن طريق االهتمام  وكذلك تطوير أ ،صور ذهنية وختيلالبصري عرض فيه 
 يف يكون للسؤال فيها أكثر من إجابة ألن التنوع  اليتابالختبارات ذات األسئلة املفتوحة 

، والبعد عن االختبارات البصري لدى املتعلمني تفكريرات الاإلجاابت يساعد على تنمية مها 
 . لى احلفظ بدرجة كبريهتقيس القدرة ع اليتة التقليدي
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أو على أساس تعليم  على أساس املواقف املشكلة وحل املشكالت  األحياءبناء مناهج  •
 . تفكري هو حمور العملية التعليميةالبصري خاصة وجعل التعليم لل  تفكريوال ، التفكري عامة

أبن ُتصبح أجهزة تكنولوجيا التعليم والربجميات  األحياءديد واملتابعة من قبل توجيه التش  •
واالستفادة من إمكاانت معامل التطوير  –جزء أصيل من خطط الدروس اليومية  التعليمية

 ممكنه. التكنولوجي ألقصى درجة  
 البحوث املقرتحة

 التالية:من خالل الدراسة ونتائجها أقرتح البحوث 
البصري يف  فكريمقرتح قائم على الوسائط املتعددة يف تنمية الت حاسويب ة برانمج فاعلي -1

 لدى طالب الصف الثالث الثانوي ابململكة العربية السعودية.  األحياءمادة 
البصري يف  تفكريمقرتح قائم على الوسائط املتعددة يف تنمية ال حاسويب فاعلية برانمج  -2

 الثانوي ابململكة العربية السعودية.  الثاِنلدى طالب الصف  األحياءمادة 
  يف  األحياء يفعلى تنمية مهارات الرسم  األحياء تعليم  يفالوسائط املتعددة برامج فاعلية  -3

 .األساسيمرحلة التعليم 
على تنمية مهارات التفكري  األحياءتعليم  يفبرجميات الوسائط املتعددة  استخدام أثر -4

 اخلاصة. االحتياجات  ويذوالتحصيل لدى التالميذ  االبتكاري
املتعددة وبرجمياته مع وسائط تكنولوجيا التعليم األخرى   احلاسب اآلِلمقارنة وسائط  -٥

املراحل التعليمية   يف  األحياء  يفالبصري تفكري مثالً من حيث أثرها على تنمية الكالفيديو 
 املختلفة.

املتعددة والفائقة  اسب اآلِلوسائط احل استخدامالصعوابت اليت تواجه املعلمني عند  -6
 والتعلم.التعليم  يفأداء رسالتهم  يف وتعوقهم 

مادة  يفبرجميات الوسائط املتعددة على تنمية مهارة إعداد االختبارات  استخدامأثر  -7
 املختلفة.للمراحل التعليمية  األحياء

تنمية بعض أمناط التفكري األخرى مثل   يفلى الوسائط املتعددة فعالية برانمج قائم ع -8
 وغرية. االبتكاري  الناقد والتفكرياالستنباطي والتفكري  املنطقي، والتفكريتفكري ال
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تنمية بعض اجلوانب الوجدانية املختلفة   يففعالية برانمج قائم على الوسائط املتعددة  -9
 .القلق منها وخفض األحياء  كاالجتاه حنو

 الثانوية. املرحلة  ءاألحياأخرى من  موضوعات إعداد دراسة مماثلة للدراسة احلالية على  -10
  األساسي مبرحلة التعليم  األحياءأثر برانمج قائم على الوسائط املتعددة لتدريب معلمي  -11

االبتكاري  البصري وعالقة ذلك بتحصيل تالميذهم وتفكريهم  فكريعلى مهارات الت
 .واإلبداعي
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 املراجع 

 16اية  -12الغاشية: اية  سورة  القرآن الكرمي
 ٥77/  صفحة 4ي اجمللد ار صحيح االمام البخ

 37صفحة   /7لد مسند أمحد اجمل
 146/  صفحة 7لسان العرب ابن منظور جملد 

فاعلية برانمج قائم على تكنولوجيا الواقع املعزز يف   ، (2016)أمحد، إسالم جهاد عوض هللا 
  رسالة ماجستري   ،تنمية مهارات التفكري البصري يف مبحث العلوم لدى طالب الصف التاسع بغزة

 كلية الرتبية، جامعة األزهر.  :غزةغري منشورة، 
األول، سلسلة تكنولوجيا  ، اجلزء تطبيقات الكمبيوتر يف الرتبية(، 1997أمحد حامد منصور )

 التعليم، دمياط: العدد الثامن.
منهجية أسلوب حتليل املضمون وتطبيقاته يف   (.م1998عبد هللا ) وحممد،شكري سيد  أمحد،
 األهلية.املطبعة  ، قطر،13 والرتبية، العددلبحوث النفسية جملة ا – الرتبية

اثر املنطق الرايضي والتدريس ابملدخل  (. 2001امحد،نعيمه حسن ،عبدالكرمي،سحر حممد )
البصري يف أمناط التعليم والتفكري وتنمية القدرة املكانية وحتصيل تالميذ الصف الثاين اإلعدادي  

اخلامس،جملد الرتبية العلمية،كلية الرتبية،اجمللد الثاِن،جامعة عني  ،املؤمتر العلمي يف مادة العلوم 
،ترمجة خليل يوسف اخلليلي 2يم من خالل التخيل،ط(،التعل 1988مشس،جاليني،بفرليكولني )

 اليونسكو-(،األردن:منشورات األونروا1993وآخرون)
القاهرة:   ي،مناهج البحث وطرق التحليل اإلحصائ(، 1991ابو حطب، فؤاد وصادق، آمال )

 مكتبة األجنلو املصرية. 
، القاهرة، دار النشر بويةمناهج البحث يف العلوم النفسية والرت (، 2008أبو عالم، رجاء حممود )

 للجامعات.
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جريدة الشرق   –واملوهبة ابخليال العلمي لتنمية اإلبداع  فلنبدأ (.م2014خليل ) قورة،أبو 
 .13002العدد  – 143٥رمضان   7، األوسط، اجلمعة

 . احلاسوب املربمج بلغة لوغو يف تعليم املفهوم استخدام أثر (، 1999أكرم حممود العمري )
فاعلية استخدام شبكات التفكري البصري يف العلوم لتنمية  (.2006إبراهيم،عبدهللا علي حممد )

العلمي  ،املؤمتر مستوايت "جانييه" املعرفية ومهارات التفكري البصري لدى طالب املرحلة املتوسطة
لرتبوية،جامعة كلية العلوم ا-العاشر حول الرتبية العلمية حتدايت احلاضر ورؤى املستقبل،اجمللد االول

 .أغسطس1يوليو اىل 30عني مشس،األردن،

يل مهام التدوير العقلي: دراسة للقدرة املكانية يف ضوء (، حتل1994براهيم، لطفي عبد الباسط )إ
 حوث النفسية والرتبوية، كلية الرتبية: جامعة املنوفية، العدد الثاِن. ، جملة البمدخل جتهيز املعلومات

فاعلية اسرتاتيجية التخيل  .2017،يونيو 20افكار ،امحد قائد صاحل، اجمللد الثالث والعشرون،العدد 
املوجه يف تنمية مهارات التفكري البصري يف العلوم لدى طلبة الصف الثامن االساسي يف 

 .إدلب -كلية الرتبية-جملة الدراسات االجتماعية  - املدارس املهنية

فاعلية برانمج قائم على استخدام شبكات التفكري البصري يف ,  2016االنقر, نيفني رايض ,
, حبث تكميلي لنيل   تنمية مهارات التفكري عايل الرتبة يف العلوم لدى طالبات الصف التاسع بغزة 

 . كلية الرتبية اجلامعة االسالمية  ,درجة املاجستري يف املناهج وطرق التدريس  

املعوقات اإلدارية اليت تواجه اإلدارة املدرسية يف  (.ه  1436سعيد بن مبارك بن سعيد ) الثعليب،
تطبيق مشروع مناهج الرايضيات والعلوم احلديثة مبدارس التعليم العام احلكومية مبحافظة جدة 

 القرى.جامعة أم ه: ، السعودي رسالة ماجستري ،املديرينمن وجهة نظر 
الوسائل املتعددة ابحلاسوب على حتصيل   استخدامفاعلية . م(2006ماجدة إبراهيم )  الباوي، 

كلية  بغداد:   – احلاسوب يف التعلم والتعليم استخدام واجتاهاهتن حنو الطالبات ملادة الفيزايء 
 جامعة بغداد.  –الرتبية بن اهليثم 
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 الشريعة:القصة وأثرها الرتبوي يف تدريس علوم  (.ه 1418أمل بنت عبد هللا ) ، البو سعيدي
 مؤسسة الوراق. د.م:  هللا،الرمحن صاحل عبد  : عبدحتقيق ،املرجع يف تدريس علوم الشريعة

 ، القاهرة: األجنلو املصرية. الفروق الفردية يف القدرات العقلية(، 1997اجلباِل، حسن )
املخترب االفرتاضي لتجارب الفيزايء  (، 2012، أمحد )السالم، جوهراحلافظ، حممود عبد 

، اجمللة الدولية والكيمياء وأثره يف تنمية قوة املالحظة لطالب املرحلة املتوسطة وحتصيلهم املعريف 
 .2012(، أيلول 8(، العدد)1الرتبوية املتخصصة، اجمللد ) 

يف تدريس   التخيل  تيجية اسرتاأثر برانمج تعليمي قائم على  (.2014كوثر عبود ) احلراحشة،
ة يف األساسيالتعلم لدى طلبة املرحلة  والدافعية حنو العلوم يف تنمية مهارات التفكري الناقد 

 األول.العدد  –الثاِن عشر  اجمللد-األردن  –جامعة آل البيت  –جملة العلوم الرتبوية  ،األردن 
 الزينة. بيت  :الرايض ،  تدريس العلومه ( 1414) علىعبد هللا  احلصني،

املتشاهبات على مهارات التفكري  اثر التدريس ابسرتاتيجية(.2012اعي ، قاسم طالب ) اخلز 
. رسالة ماجستري   البصري والتحصيل يف مبادئ االحياء لدى طالب الصف االول املتوسط

 . قجامعة القادسية.العرا

 . , رسالة ماجستري جامعة القادسية العراق  2012طالب, اخلزامي , قاسم 

تنمية اخليال العلمي ضرورة ملحة يف املؤسسات التعليمة العربية  (.م2018ة حممد )منري  الدليمي،
 .39الصفحة  38العدد  واالجتماعية،جيال العلوم اإلنسانية أجملة  ،دراسة وصفية

 القاهرة: دار املعارف. ، 2، طأساسيات تدريس العلوم(، 1997الدمرداش، صربي )
، صادر عن  مالمح نظم التعليم يف بعض دول العامله (، 1424الرزمة، حممد نور عبد الرمحن علي )

اإلدارة العامة للبحوث الرتبوية والتطوير الرتبوي وزارة املعارف، جامعة أم القرى: مركز التميز البحثي  
 تطوير تعلم العلوم والرايضيات.
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احلاسوب  تقنية الربامج املعتمدة على  استخدامأثر (، 2007بد الكرمي )الرشيد، إخالص سعد ع
، الرايض: مكتبة امللك فهد الوطنية  متوسط يف مادة العلوم  األولعلى حتصيل طالبات الصف 

 جامعة امللك سعود.
ة  ورقة عمل مقدمة إىل ندو  والعلوم، واقع تطبيق مشروع الرايضيات  (.م2011، حممد )الزغييب

  ، السعوديه: والتطبيقلنظرية ابلتعليم العام بني ا والعلوم الطبيعيةمناهج الرايضيات  مشروع تطوير 
 سعود.جامعة امللك  –كلية العلوم 

 ، عمان األردن: دار الشروق. نظرايت التعلم (،  2003الزغلول، عماد )

، ني املنظور االرتباطي واملنظور املعريف سيكولوجية التعلم ب(، 1996الزايت، فتحي مصطفى )
 عات.، القاهرة: دار النشر للجام2سلسلة علم النفس املعريف 

التعلم التعاوين على حتصيل   أسلوب استخدامعلية م( فا1993عبد الرمحن حممد ) السعدِن،
 . 18, جامعة طنطا  الرتبية،جملة كلية  ،لإلجناز وواقعتيهم تالميذ الصف األول اإلعدادي يف العلوم 

ض: دار  ، الراينظام التعليم يف اململكة العربية السعوديةم(، 1996السهلي، عبد العزيز وآخرون)
 اخلريج للنشر والتوزيع. 

 العريب.دار الفكر  :القاهرة ،الذكاء  (.م2000فؤاد البهي ) السيد،
حنو فهم أفضل لتكنولوجيا التعليم يف الوسائط   ،(م199٥فتحي الباب عبد احلليم ) السيد،

ملصرية  اجلمعية ا :القاهرة ،لوجيا التعليم سلسة دراسات وحبوث تكنو  ،املتعددة يف حجرات الدراسة
 السادس. الكتاب  –امس اجمللد اخل –لتكنولوجيا التعليم 

ورقة عمل مقدمة  ،والتطبيق  اجلديدة، الرؤيةمقررات الفيزايء  (.1431فهد بن سليمان )  الشايع،
 . جامعة امللك خالد أهبا:  ،إىل اللقاء اخلامس للجمعية السعودية للعلوم الفزايئية

مدى توافر مهارات التفكري البصري يف مقرر ( 2017 )العاِل حممد عبد العاِل الشلوي،عبد
( آزار  3( . العدد )6اجمللة الدولية الرتبوية املتخصصة . اجمللد )  - العلوم للصف السادس االبتدائي

،2017. 
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دار   ، الرايض: 4ط ، حديثة يف تدريس العلوم اجتاهاته  ( 1407رؤوف عبد الرزاق ) العاِن،
 .العلوم

: التعليم الثانوي يف اململكة العربية السعودية رؤية نقدية(، 2013 بن محد )العباد، د. عبد هللا 
 .2013,  8اجلمعة، آذار )مارس( 

يف عيون  والرضيات املنهج املطور للعلوم -عام على تطبيقه د(. بعه  1431راشد ) الكرمي،العبد 
 .13827 العدد-1431شعبان  26السبت  اجلزيرة،جريدة   ،تربويني وأكادمييني

العلوم  مشروع تطوير مناهج الرايضيات و  (.م2009أمل سعود عبد العزيز شيخ لطيف ) العبدي،
التطوير لصاحل مكتب الرتبية لدول التعاون  ي تنفذه شركة العبيكان لألحباث و الطبيعية الذ

  –كلية إدارة األعمال  ، د.م:  رسالة ماجستري غري منشورة ،م(2009-2006اخلليجي من الفرتة )
 العربية.  ادمييةاألك

، ديب: دار  دمج التقنيات يف التعليم إعداد املعلم تقنياا لأللفية الثالثة(، 2004العزو، إميان حممد )
 القلم.

برانمج تعليمي قائم على اإلحيائية يف فهم   استخدامأثر . م(201٥ر حممد )الكسجي، مس
،  42اجمللد  –العلوم الرتبوية اسات در  ،األساسياملفاهيم البيولوجية لدى طالبات الصف التاسع 

 .21٥، الصفحة 1 العدد
املصطلحات الرتبوية املعرفة يف املناهج وطرق   معجم ،(1999) اجلمل، على أمحد،اللقاِن، 
 الكتب،.  عامل :القاهرة، 2ط، التدريس 

 اجلديد. مكتبة اجليل   : صنعاء   ، 2ط ،االتصالتكنولوجيا التعلم و  (.م1998عبد هللا عمر ) الفرا،

دار الفكر للطباعة  :، عّمان احلاسوب يف التعليم استخدامم(، 2002الفار، إبراهيم عبد الوكيل )
 والنشر.

 القاهرة: دار املعارف.  2، طأساسيات تدريس العلوم(، 2004الفريق الوطين للتقومي )
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  ، األردن، عمان: 1، طمعايري البناء للمنهاج وطرق تدريس العلوم(، 2013الفالح، فخري علي )
 دار ايفا العلمية للنشر والتوزيع. 

برانمج التعليم عن بعد من  االفرتاضية يف الفصول  استخدامواقع  (.م2010ابتسام ) القحطاِن،
اململكة  ، رسالة ماجستري كلية الرتبية  ،وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز

 .أم القرى جامعةالسعودية: العربية 
رح الطفل وتداخلهما لتحقيق املسرح املدرسي ومس (، أمهية 2010نعمة غاِل ) املالكي، مالك 
 : جملة دراسات تربوية، العدد احلادي عشر.أهداف تربوية

من حيث إكساهبا املفاهيم   األحياءدراسة تقوميية ملقررات  ،(1418املشيفح، لطيفة حممد )
، رسالة ماجستري غري منشورة،  طقة عسري الصحية لطالبات املرحلة الثانوية مبن  واالجتاهاتالصحية 

 كلية الرتبية للبنات الرايض. 
حتليل نظام التعليم الثانوي على مستوى األهداف ه (، 1430/ ٥/ 1٥املقبل، حممد سعود )

 : جملة املعرفة.واإلدارة

لصف االول املتوسط يف ضوء مهارات  تقومي كتاب العلوم ام( . 2016املقبل،نورة واجلرب،جرب )
 .191-174 -( 3(.)٥،اجمللة الدولية الرتبوية املتخصصة )كري البصريالتف

، حولية كلية  الكمبيوتر وسيله مساعدة يف العملية التعليمية(، 1992املناعي، عبد هللا سامل )
 .101الرتبية، جامعة قطر: العدد 

وسائط  برانمج كمبيوتري قائم على ال استخدامفاعلية (، 201٥املنزالوي، فريد شوقي حسن )
املتعددة يف تنمية القدرة املكانية يف مادة احملركات لدى طالب شعبة تكنولوجيا السيارات بكلية  

 ، دراسة جتريبية: جامعة املدينة العاملية. التعليم الصناعي جامعة حلوان
التعليم يف دول اخلليج  واحلاسوب يف تقنية املعلومات  استخدام (.م2002)عبد هللا  املوسى،
 اخلليج.مكتب الرتبية العريب لدول  د.م: ، العريب
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فاعلية التدريس مبساعدة احلاسوب يف حتصيل طالبات   (.م200٥وفاء إبراهيم حممد زاهر ) اهلنائي، 
 قابوس.  جامعة السلطان –كلية الرتبية ، عمان:  رسالة املاجستري  ،الصف العاشر يف مادة اجلغرافيا

 ، املنيا: دار اهلدى. كنولوجيا التعليمإشكاليات حنو ت(، 2000أمني، زينب حممد )
عمور   ترمجة: أميمة  ، الصفالتكنولوجيا يف  استخدام ، (2007) ميليسا وبريسون، جريي، برت،

 .الفكردار  :عمان ،حسني أورابش
، معجم علم النفس والطب النفسي(، 1996جابر، جابر عبد احلميد وكفايف، عالء الدين )

 القاهرة: دار النهضة العربية.
التخيالت املوجهة للناس من   ، التخيلالتعلم من خالل  العقل:بصرية  (.م1993) جاليني، بفرِل.
األونروا   –معهد الرتبية  :عمان (،خليل يوسف خليل وشفيق فالح عالونة مرتجم:) .مجيع األعمار

 (.م1988منشور عام  األصلي)الكتاب  اليونسكو.
، القاهرة:  1ط نفسي تطبيقات وتدريبات عملية،اإلحصاء ال مبادئ(، 2008جالل، أمحد سعد )

 الدار الدولية لالستثمارات الثقافية.
  : الرايض ، التعلمالوسائل التعليمية ومستخدمات تكنولوجيا  (،2003مجال عبد العزيز) الشرهان،

 .مطابع احلميضي
ات  النماذج اجلزيئية يف تدريس املركب ختداماس (، فاعلية 1992حجازي رضا السيد حممود )

الكيمائية على كل من التحصيل يف الكيمياء والتصور البصري املكان لدى طالب املرحلة  
 غري منشورة، كلية الرتبية: جامعة املنصورة. ، مصر: ، رسالة ماجستري الثانوية
 والعلوم منيات التحدايت اليت تعوق املناهج املطور يف الرايض (.م2010أمحد )محودة  حسن،

مقدم  ، حبثالسعوديةجهة نظر املعلمني ابملرحلة املتوسطة يف اململكة العربية حتقيق أهدافها من و 
 جازان. جامعة السعوديه: املاجستري لنيل درجة 

 .والتوزيعدار املسرية للنشر  :األردن ، 3ط  ،العلوم للجميع تعليم(. م2011عبد هللا ) خطابية، 
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ي يف التفكري البصري يف  فاعلية استخدام التفكري البصر -خلف،حسني،ماجد،علي مهدي 
-جملة جامعة اببل. للعلوم اإلنسانية  - الزخرفة اإلسالمية لتنمية مهارات طلبة الرتبية الفنية

 .2:201٥العدد  - 23اجمللد

 .٥2،ص2003بقاء للطباعة، ،القاهرة،دارمي تطور تكنولوجيا تعلمخيس،حممد عطيه:

لتفكري البصري يف الزخرفة االسالمية , فاعلية استخدام اماجد ,علي مهدي خلف, علي حسني, 
 .  2:1٥, العدد  23االنسانية, اجمللد , جامعة اببل , العلوم لتنمية مهارات طالب الرتبية الفنية

 

 األجنلو املصرية. ، القاهرة: سلوك اإلنسان(: 1978خري هللا، سيد حممد )
ئط املتعددة يف معالة فاعلية برانمج قائم على الوسا (.م201٥جمدي شوقي لطفي سامل ) ديب،

حبث مكمل درجة   ،األساسيصعوابت تعلم بعض املهارات القرائية لدى تالمذة الصف الثالث 
اجلامعة   –كلية الرتبية  : غزة ،املناهج وطرق التدريس قسم-التدريسوطرق  املاجستري مناهج

 . اإلسالمية

  االبتدائية روضة ومرحليت لدى أطفال ال واخليال العلميتنمية األبداع  (.م2010) على راشد،
 والنشر والتوزيع. ديبونو للطباعة  : عمان ، 1، ط واإلعدادية

 . .ط.عمان:دار عسريةامناط التفكري (.201٥رزوقي،رعد مهدي،وعد الكرمي،سهى إبراهيم )

، عمان:  االجتاهات العاملية املعاصرة يف مناهج العلوم وتدريسها(، 2001زيتون، عايش حممود )
 شر والتوزيع.دار الشروق للن

دار الشروق   :عمان  ،العلوم  وإسرتاتيجيات تدريسالنظرية البنائية  (.2007عايش حممود ) زينون، 
 والتوزيع.للنشر 

 ، القاهرة: عامل الكتب.1، طالتدريس مناهجه ومهاراته(، 2003زيتون، كمال عبد احلميد ) 
 مكتبة الرشد للنشر والتوزيع.  :لرايض، اتكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكرتوين(، 2004سامل، أمحد )
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شر مكتبة الرشد للن : ، الرايضمنظومة تكنولوجيا التعليم(، 2003سامل، أمحد وسرااي، عادل )
 والتوزيع. 

مدى إكساب طلبة املرحلة .2017 - 10سامل ،زينب فاحل وعبود ،امحد محزة ،العدد الثالث،جملد 
 .،جملد أوراك،كلية الرتبية للعلوم اإلسالميةم االحياءاملتوسطة ملهارات التفكري البصري يف مواد عل 

ط.القاهرة:الدار   واسرتاتيجيات التدريساملرجع يف علم النفس املعريف ( . 201٥شحاتة،حسن )
 ة. املصرية اللبناني

دار اخلرجيي  الرايض: ،التعلممدخل إىل تكنولوجيا ( 2004عبد احلافظ)الدبل، سعد، وسالمة، 
 . والتوزيع،للنشر 

للنشر  دار اخلرجيي :، الرايض تطبيقات احلاسوب يف التعليمم(، 2004المة، عبد احلافظ حممد )س
 والتوزيع. 

، عّمان: األهلية للنشر احلاسوب يف التعليمم(، 2002سالمة، عبد احلافظ حممد ود أبو راّي، حممد )
 والتوزيع. 

الدار املصرية   ، مصر:سيةاملصطلحات الرتبوية النف معجم، (2004شحاته، حسن، النجار زينب )
 اللبنانية للطباعة والنشر والتوزيع. 

أثراء حمتوى اهلندسة الفراغية يف منهاج الصف العاشر االساسي مبهارات  ,  2009شعت, انهل,
 .ية , رسالة ماجستري غري منشورة , كلية الرتبية , اجلامعة االسالمالتفكري البصري 

متميز ملواجهة حتدايت متجددة، املؤمتر العلمي   حنو تعليم عريب (، 1998صادق، عادل علي )
 مايو.  13 – 12، منالسنوي السادس

 ، القاهرة: النهضة املصرية. علم النفس الرتبوي (، 1961صاحل، أمحد ذكي )
 ، القاهرة: النهضة املصرية. 2ط،  علم النفس الرتبوي (، 1979صاحل، أمحد ذكي )

دار   :األردن ،1ط ،الطفولة املبكرة  والرايضية يف  ية تنمية املفاهيم العلم (.م2009ماجدة ) صاحل،
 الفكر انشرون وموزعون. 
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، اتهاستخدامحتليل احملتوى يف العلوم اإلنسانية مفهومه أسسه (، 2004طعيمة، رشدي أمحد )
 ، القاهرة: دار الفكر العريب.4ط

مهاراته  – ير البصري مفهومهالتفك  (.م2016إيهاب عيسى ) واملصري،عبد الرؤف عامر  طارق، 
 والنشر.اجملموعة العربية للتدريب ، د.م:  اسرتاتيجيته-

، القاهرة: دار موسوعة علم النفس والتحليل النفسي(، 1993طه، فرج عبد القادر وآخرون )
 الصباح.

  –مهاراته  –التفكري البصري مفهومه  2016عامر, طارق عبد الرؤف , املصري , ايهاب عيسى 
 اجملموعة العربية للتدريب والنشرهرة , , القا 1ط اسرتاتيجيته

تكنولوجيا الوسائل املتعددة يف تنمية مهارات  استخدام(، 1997عبد احلميد، رجب السيد )
، اجمللد الثالث، العدد األول: كلية دراسات تربوية واجتماعيه، الرسم العلمي لدى الطالب املعلمني

 الرتبية، جامعة حلوان، يناير.
الصور املتحركة يف تنمية مهارة  استخدامأثر (، 1992ى والنعيمي جناح حممد )عبد اخلالق، مصطف

، جملة مركز البحوث  ك العالقات املكانية عند تالميذ الصف اخلامس االبتدائي يف دولة قطرإدرا
 الرتبوية، جامعة قطر، العدد الثان، يوليو. 

قائم على املدخل البصري  برانمج تعلم إلكرتوين مدمج  (.م2010إمييل )  امللك، لويسعبد 
لدى تالميذ املرحلة  وتقدير الذاتالبصرايت  ومهارات قراءةالتحصيل يف العلوم  واملكاين لنمية

 .209-1٥0: 1٥9 مصر، ع –دراسات يف املناهج وطرق التدريس   مسعياا،اإلعدادية املعاقني 
عملية الرتبوية يف تكنولوجيا  تكنولوجيا التعليم وتفعيل ال(، 1999عبد هللا عبد الرمحن الكندري. )

 اب للنشر.دراسات عربية، القاهرة: مركز الكت التعليم، 
،  مداخل تعليم التفكري وإثراؤه يف املنهج املدرسي(، 1999عصر، حسين عبد الباري )

 اإلسكندرية: دار املكتب العريب احلديث.
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اته وتطبيقاته وتوجيهاته القياس والتقومي الرتبوي والنفسي: أساسي(، 1999عالم، صالح الدين )
 القاهرة: دار الفكر العريب. املعاصرة،

 . املسرية دار، عمان: وتطبيقاته الرتبويةاحلاسوب التعليمي  (.2004يوسف أمحد ) عيادات،
حنو فهم أفضل لتكنولوجيا التعليم: الوسائط املتعددة يف  (، 199٥فتح الباب، عبد احلليم السيد )

سات وحبوث، القاهرة: اجلمعية املصرية لتكنولوجيا التعليم، اجمللد ، سلسلة دراحجرات الدراسة
 اخلامس، الكتاب السادس.

برانمج مقرتح قائم على مهارات التفكري البصري لتنمية   41: 2011طافش, اميان حممد حممود, 
رق  قسم املناهج وط  – مهارة الرسم العلمي الوعي ابمهيتها لدى طالبات املعلمات يف مادة االحياء

 . جامعة اجملمعة  –كلية الرتبية   –التدريس 

 .هالمطابع   :الرايض ، 2ط ، اته يف التعليماستخداماآليل و  اسباحل(، 1423الفت) فودة،
حتليل كتب الفيزايء على وفق مهارات التفكري احملوري والتفكري ( 2016فياض،اعتماد انجي )

 .توراه.جامعة بغداد.العراقإطروحة دك البصري للمرحلة الثانوية واكتساب الطلبة هلا 

فعالية برانمج قائم على اخليال العلمي يف تنمية املفاهيم   (.م2016هبة زكراي حمي الدين ) كالب،
حبث تكميلي   ، بغزة األساسيالبصري يف العلوم لدى طالبات الصف الثامن  ومهارات التفكري 

 اإلسالمية.اجلامعة  : غزة ،كلية الرتبية  ،قسم املاهج وطرق التدريس ، لرسالة املاجستري 
اجتاهات حديثة للبحث يف تدريس العلوم والرتبية العلمية قضااي حبثية  ,  2011قرِن , زبيدة حممد 

 . , القاهرة , املكتبة العصرية1, طورؤي مستقبلية

 . مكتبة الشروق الدولية :القاهرة، 4ط، املعجم الوسيط(: 2004جممع اللغة العربية، )

 ، األردن: دار الفكر.تفريد التعليم (، 1998احليلة، حممد حممود )مرعي، توفيق أمحد و 
العالقة بني قدرة التصور املكاين والنمو املعريف (: 1998مصطفى، نضال بنت شعبان )

 دراسات تربوية واجتماعية، اجمللد الرابع، العدد الثاِن، يونيو.  والتحصيل الدراسي يف مادة العلوم،
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دراسة حتليلية ,  –التفكري البصري مبجال تطور تكنولوجيا التعليم ,  2018ه حممد طه, مطر, ط
 . , كلية الرتبية , جامعة افريقيا العاملية دراسات تربوية

 ، اإلسكندرية: دار املعارف.القدرات العقلية(، 1980معوض، خليل ميخائيل )
يل يف فاعلية استخدام برجميات تعليمية على التفكريالبصري والتحص(.2006مهدي،حسن )

. رسالة ماجستري غري منشورة. اجلامعة   تكنولوجيا املعلومات لدى طالبات الصف احلادي عشر
 ني.اإلسالمية ، غزة فلسط

 اخلوارزمي العلمية.  :، جدةتصميم الربجميات التعليمية وإنتاجها(، 2007نصر، حسن أمحد حممود ) 
ليات املعرفية واألداء  أثر استخدام احلاسوب يف حتسني بعض العمم( 200٥وليد خبوش )

جامعة  :اجلزائر ،يف علم النفس املعريف رسالة ماجستري ،االكادميي يف مادة العلوم الطبيعية واحلياة 
 ابتنة 

سوب يف مادة العلوم استخدام احدى برجميات احلاأثر ،م(1998املطريي ، سلطان هويدي )
جامعة امللك  :شورة ، الرايضرسالة املاجستري غري من ،حتصيل طالب الصف السادس االبتدائي

 .سعود
فاعلية برانمج حاسويب قائم على اخليال العلمي يف تنمية بعض  ،م( 201٥خلود خضور )

جامعة دمشق كلية  سوراي:  ،رسالة ماجستري غري منشورة ، املفاهيم العلمية لدى أطفال الرايض
 الرتبية. 

على تنمية التفكري  كرتونية اثر استخدام الكتب اال ، م(2009الشايع ، فهد بن سليمان ) 
االبداعي واالجتاه حنو استخدام احلاسوب يف تعلم األحياء لدى طالب الصف الثاين الثانوي  

 1.العدد  7جملة جامعة صنعاء للعلوم الرتبوية والنفسية جملد ، مبدينة الرايض
فين  ندسي والاستخدام الكومبيوتر على تنمية مهارات الرسم اهلاثر ، (1998أماِن صالح حممد )

معهد  -جامعه القاهرةمصر: ، رسالة ماجستري غري منشورة ،  لطالب التعليم الثانوي الصناعي
 البحوث الرتبوية ، . 
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استخدام االلعاب التعليمية ابلكمبيوتر يف تنمية التحصيل والتفكري  ، م(2006فايزة امحد محادة )
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 ( /أ  1 ملحق )

 شخصية مقابلةاستمارة 
 

 : الباحث  إعداد
 محادة السيد عبد الرضي السيد

 
 إشراف: 

 األستاذ املشارك الدكتور / أمين عايد حممد ممدوح
 األستاذ املساعد الدكتورة / رقية انجي الدعيس 

 
 م 2019ه / 1441
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 جامعة املدينة العاملية مباليزاي

 كلية الرتبية / قسم املناهج وطرق التدريس 
 

 مقابلة شخصيةاستمارة 
اهلدف / استطالع رأي املعلمني واملشرفني حول التحدايت اليت تواجههم من خالل تدريسهم ملنهج  

 األحياء املطور. 
 . .....................................التاريخ: ............ ........................  االسم:

 . .................................لعمل:اجهة ..............................  الصفة: ......
 

الصفوف الذي تقوم بتدريسها يف املرحلة الثانوية أو ما هي املدارس اليت تقوم ابإلشراف   يه : ما1س
 عليها؟

 ............................ ..............................................................
 .......................................................................... ................ 

 اجملال؟: كم عدد سنوات اخلربة يف 2س
 .................................................................... ......................

.................................................................. ........................ 
 اإلشراف على معلميها؟ األحياء أو التحدايت اليت واجهتك يف تدريس  أبرز: ما هي 3س

.................................................................. ........................
 ..........................................................................................

 ............................................................................ .............. 
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 ت؟: ماهي الطرق اليت استخدمتها ملواجهة تلك التحداي4س

 ..........................................................................................
 ..........................................................................................

 ......................................................................... ................. 
 نتائج هذه الطرق املستخدمة؟ أبرز: ما هي ٥س

 ..........................................................................................
........................................ .................................................. 

 حات حلل مثل هذه التحدايت اليت ظهرت يف املنهج املطور؟: هل لديك مقرت 6س
 ..........................................................................................

.............................................. ............................................ 
 
 
 

 الباحث
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 (/ب1لحق )م

 بطاقة تقومي اداء طالب
 

 : الباحث  إعداد
 محادة السيد عبد الرضي السيد

 
 إشراف: 

 األستاذ املشارك الدكتور / أمين عايد حممد ممدوح
 رقية انجي الدعيس   املساعد الدكتور /األستاذ 

 
 م 2019ه / 1441

 
 
 
 



127 

 استمارة مالحظة أداء طالب
 : دورة حياة اخللية-1
 رة اخللية: تكوين صورة لدو -أ 

 )  ( ضعيف         )  (متوسط         )  (جيد             )  (جيد جداً          )  (ممتاز 
 اخللية: ذهنياً خطوات دورة  يرتب-ب 

 )  (جيد جداً          )  (ممتاز        )  ( ضعيف         )  (متوسط         )  (جيد        
 

 امليتوزي:  لالنقسامالطور البيين -2
 العملية: ختيل سري  –أ 

 )  ( ضعيف         )  (متوسط         )  (جيد             )  (جيد جداً          )  (ممتاز 
 البيين:يرسم الطور -ب 

 )  (جيد جداً          )  (ممتاز       )  ( ضعيف         )  (متوسط         )  (جيد        
 

 الطور التمهيدي: -3
 ة:حيدد أبعاد الصور -أ

 )  ( ضعيف         )  (متوسط         )  (جيد             )  (جيد جداً          )  (ممتاز 
 يرتب ذهنياً األحداث امليكانيكية: -ب 

 )  (جيد جداً          )  (ممتاز )  ( ضعيف         )  (متوسط         )  (جيد              
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 (/ج1ملحق )
 بطاقة تقومي اداء معلم 

 إعداد: 
 محادة السيد عبد الرضي السيد

 
 إشراف: 

 األستاذ املشارك الدكتور / أمين عايد حممد ممدوح
 األستاذ املساعد الدكتور / رقية انجي الدعيس 

 
 م 2019ه / 1441

 
 
 
 

 
 

 



129 

 استمارة مالحظة أداء معلم 
 مهارات التدريس 
 املهارات الفرعية

 التمهيد للتدريس: -1
 ممتاز   جيد جداً          ) ( جيد             ) (  ) (   متوسط       ضعيف         ) (   ) (

 
 الشرح: -2

 ممتاز   جيد جداً          ) ( جيد             ) (  متوسط         ) ( ضعيف         ) (   ) (
 التدريب:-3

 ممتاز   جيد جداً          ) ( جيد             ) (  متوسط         ) ( ضعيف         ) (   ) (
 

 قومي:الت-4
 ممتاز   جيد جداً          ) ( جيد             ) (  متوسط         ) ( ضعيف         ) (   ) (

 االستقراء:-٥
 ممتاز   جيد جداً          ) ( جيد             ) (  متوسط         ) ( ضعيف         ) (   ) (
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 (2ملحق )

 البحث  اة وأد اسويببرانمج احل علىأمساء السادة احملكمني 
 

 : الباحث  إعداد
 محادة السيد عبد الرضي السيد

 
 إشراف: 

 األستاذ املشارك الدكتور / أمين عايد حممد ممدوح
 األستاذ املساعد الدكتورة / رقية انجي الدعيس 

 
 

 م2019ه / 1441
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 اختبار التفكري البصري الربانمج احلاسويب الوظيفة االسم م
 
 

1 
 

 
 

 عبد الوهاب بغدادي حسني

رئيس قسم االشراف الرتبوي  
مبدارس منار السبيل األهلية 

حبفر الباطن ابحث دكتوراه يف 
املدينة  اللغة العربية جبامعة 

 العاملية ماليزاي 

 
 

/ 

 
 

/ 

 
 

2 

 
 

 مطراوي حممود حسني

رئيس قسم الرايضيات مبدارس   
منار السبيل األهلية حبفر 
الباطن ابحث دكتوراه يف  

ة الرتبية  تكنولوجيا التعليم كلي
 جامعة عني مشس

 
 

/ 

 
 

/ 

 
3 

 
 أمني  عبد املنعم الشيخ

ماجستري طرق تدريس رئيس 
االبتدائي مبدارس القسم 

 الكفاح األهلية ابألحساء

 
/ 

 
/ 

معلم حاسب آِل مبدارس نور   عبد هللا صربي إبراهيم 4
 الغد األهلية حبفر الباطن

/ / 

 مشرف علوم مبدارس منار فيصل حوري العنزي ٥
 السبيل حبفر الباطن

/ / 
 

مدرس األحياء بثانوية منار  حممد صالح شقوير  6
 الباطنالسبيل حبفر 

/ / 

رئيس شعبة العلوم إبدارة تعليم  وهب منيخر العنزي 7
 حفر الباطن

/ / 
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 (3ملحق )

 القائم على الوسائط املتعددة  اسويباستمارة تقييم الربانمج احل
 : الباحث  إعداد

 دة السيد عبد الرضي السيدمحا
 

 إشراف: 
 ممدوحاألستاذ املشارك الدكتور / أمين عايد حممد 

 الدعيس   األستاذ املساعد الدكتور/ رقية انجي
 
 

 م2019ه / 1441
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 القائم على الوسائط املتعددة  اسويباستمارة تقييم الربانمج احل

 
 إىلمتوفرة  متوفرة اسويب خصائص الربانمج احل م

 ما حدٍ 
 متوفرةغري 

 العلمي ىعرض احملتو  أواًل:
    وضوح األهداف التعليمية 1
    املادة العلمية ودقتها وضوح  2
    مراعاة الفروق الفردية بني الطالب 3
    الشاشة لىسهولة قراءة النص املعروض ع 4
    سيق بني مصطلحات الربانمج وتناسقها نالت ٥
  تقالاالنيراعي التسلسل العرضي وسهولة  6

 السهل إىلومن الصعب  ىمن شرحية ألخر 
   

    فكرة معينة  علىحتتوي كل شاشة  7
املؤثرات الصوتية واألشكال التوضيحية   8

 مناسبة 
   

الرسومات التوضيحية مناسبة للمادة   9
 العلمية

   

وجود تزامن بني النص والصورة ولقطة  10
 الفيديو

   

والصور تعرب لقطات الفيديو والرسومات  11
 عن احملتوي العلمي املعروض

   



134 

 
 
 
 
 
 
 

 

    التغذية الراجعة 12
    التقييم 13
    يتناسب مع املوضوعات  14

 اسويبالطالب للربانمج احل استخدام 
    سهولة تشغيل الربانمج  1٥
    سهولة التنقل بني شاشات الربانمج 16
  ستخداموجود دليل تفسريي واضح ال 17

 كافة األدوات
   

يتيح للطالب اختيار حمتوي وموضوع   18
 الدراسة

   

    قدرة الطالب علي التحكم يف الوقت 19
    يستطيع الطالب التحكم يف الصوت 20
    ي جزء أإمكانية خروج الطالب من الربانمج عند  21



135 

 
 
 
 

 (4ملحق )
 الربانمج احلاسويب يناريوس

 
 إعداد: 

 محادة السيد عبد الرضي السيد
 
 اف: إشر 

 أمين عايد حممد ممدوحاألستاذ املشارك الدكتور / 
 الدعيس  األستاذ املساعد الدكتور / رقية انجي 

 
 م 2019ه / 1441
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 اسويبوصف سيناريو الربانمج احل
 نوع الصورة  حمتوي النص الصوت املسموع وصف الشاشة  م

1 

 يوجد ابلشرحية األوِل
  إنسهال و  هما جعلتال إدعاء "اللهم ال سهل 

 ت جعلت الصعب سهاًل" شئ
ابإلضافة إىل أيقونة التاِل والسابق وأيقونة 

 خاصة ابلصوت 

 صوت الدعاء

ما ال إدعاء "اللهم ال سهل 
شئت   إنسهال و  هجعلت

 جعلت الصعب سهاًل" 
 

صورة مصممة  
 الربانمج على

2 

 يوجد ابلشرحية الثانية 
 اهداف الربانمج

 يقونةأوالسابق و يقونة التاِل إىل أابإلضافة 
 خاصة ابلصوت 

صوت لألهداف  
 املصوغة

عزيزي الطالب يتيح هذا  
الربانمج الفرصة لك لتتعلم 

 :وقدراتك وفق إمكانياتك 
منك دراسة   االنتهاءوبعد 

هذا الربانمج يتوقع منك أن 
 األهداف علىتكون قادراً 

- 

3 

 يوجد ابلشرحية الثالثة 
 هداف الربانمج التعليمية أ

يقونة أوالسابق و  ابإلضافة اِل ايقونة التاِل
 خاصة ابلصوت 

صوت لألهداف  
 املصوغة

عزيزي الطالب يتيح هذا  
الربانمج الفرصة لك لتتعلم 

 :وقدراتك وفق إمكانياتك 
منك دراسة   االنتهاءوبعد 

هذا الربانمج يتوقع منك أن 
 األهداف علىتكون قادراً 

- 

4 

 يوجد ابلشرحية الرابعة
 للكروموسوماتوصف 

يقونة أة التاِل والسابق و يقونإىل أابإلضافة 
 خاصة ابلصوت 

 صوت الفيديو 
وصف الكروموسومات 

 مفردة وسط استواء اخللية 
 

فيديو وصف  
 للكروموسومات
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٥ 

 يوجد ابلشرحية اخلامسة
 االنفصاِلالطور 

يقونة أيقونة التاِل والسابق و إىل أابإلضافة 
 خاصة ابلصوت 

 الفيديو صوت 

ينقسم السنرتومري يف 
وتنكمش الكروموسومات 

خيوط املغزل ساحبة  
الكروموتيدات حنو قطيب 

 اخللية

فيديو الطور  
 االنفصاِل

 

6 

 يوجد ابلشرحية السادسة
 الطور النهائي 

يقونة أيقونة التاِل والسابق و إىل أابإلضافة 
 خاصة ابلصوت 

- 

تتكون عند كل قطب 
جمموعة مستقلة من 

 الكروماتيدات
تلتف حول بعضها مكونة  

  نواة
اي احليوانية حيدث يف اخلال

حتضر وسط اخللية يفصلهما  
  خليتني إىل

اخلالاي النباتية تتكون  
صحيفة وسطي تفصل 

 اخللية اِل خليتني

 gifصورة 
عن الطور 

 النهائي 
 

7 
 يوجد ابلشرحية السابعة

إىل طالب عن الدرس ابإلضافة تعليمات لل 
 يقونة التاِل والسابقأ

- 

عزيزي الطالب لقد شاهدت 
الربانمج اخللية أثناء يف بداية 
فهل تعلم آلية  انقسامها

فيها تتعرف   االنقسامهذه 
 االنقسامأطوار  ىعل 

 ويااملتس 

- 
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8 
 يوجد ابلشرحية الثامنة 

 فيديو عن اخللية يف الطور البيين
 

 اخللية يف الطور البيين الفيديو صوت 

فيديو عن 
اخللية يف الطور 

 البيين
 

9 

 الشرحية التاسعة
إىل  أطول األطوار ابإلضافة  ي:التمهيد لطور 

 يقونة التاِل والسابقأ
 
 

 
 

- 

تتفكك الشبكة 
 الكروماتيدية

كروموسومات واضحة   إىل 
 املعامل

 تظهر النوية 
 تظهر خيوط املغزل

 النووي تظهر الغشاء 

- 

10 

 يوجد ابلشرحية العاشرة
 

عدت   وله GIFسؤال مصاحب بصورة 
 سابقيقونة التاِل والإىل أخيارات ابإلضافة 

اخرت من بني األقواس ما  -
 يناسب الصورة اليت أمامك 

 GIFصورة 
 للسؤال

11 

 يوجد ابلشرحية احلادية عشر
 االنقسام االختزاِل املنصف

مكان     التاِل والسابقيقونة إىل أابإلضافة 
 واألمهية وعدد اخلالاي حدوثه 

- 

اخلالاي   حدوثه:مكان 
 التناسلية 

  4 الناجتة: عدد اخلالاي 
 خالاي 

منه(: إنتاج  املغزىاألمهية )
 األمشاج

- 
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12 
 يوجد ابلشرحية الثانية عشر

يقونة التاِل  أ إىلصورة مبيض الزهرة ابإلضافة 
 والسابق

 مبيض الزهرة -
مبيض  صورة 

 الزهرة
JPEG 

13 

 يوجد ابلشرحية الثالثة عشر
 

يقونة  إىل أفيديو للحيواانت املنوية ابإلضافة 
 التاِل والسابق

 يو صوت الفيد
 فيديو للحيواانت املنوية 

 

فيديو  
للحيواانت 

 املنوية 
 

14 

 يوجد ابلشرحية الرابعة عشر
للصورة اخلاصة به   ابإلضافةسؤال 

يقونة التاِل  إىل أابإلضافة  واالختيارات 
 والسابق

- 
 االنقسامسؤال ينتج عن 

 خلية مبيض زهرة
 

 صورة للزهرة

1٥ 
 يوجد ابلشرحية اخلامسة عشر

 املنصف االختزاِل ماالنقسامراحل 
 يقونة التاِل والسابقإىل أابإلضافة 

- 

 الطور البيين
حتضر اخللية نفسها للدخول 

 وتتضاعف االنقساميف 
 فيه املادة الوراثية والعضيات  

- 

16 
 يوجد ابلشرحية السادسة عشر

 االختزاِل املنصف االنقساماطوار 
 يقونة التاِل والسابقإىل أابإلضافة 

 االختزاِل ساماالنقطوار أ -
 - املنصف

17 
 يوجد ابلشرحية السابعة عشر

 الطور التمهيدي األول
 ابإلضافة للصورة 

 

ختتص النوية ويتحلل الغشاء 
النووي وتتفكك الشبكة  

  الكروماتيدية
كروموسومات واضحة   إىل

صورة عن  
الطور 

التمهيدي  
 األول
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 املعامل التاِل والسابقيقونة إىل أابإلضافة 
تعلق الكروموسومات يف 

خبيوط  صورة أزواج متماثلة 
 املغزل

18 

 يوجد ابلشرحية الثامنة عشر
 العبور الوراثي ابإلضافة للصورة 

 
 يقونة التاِل والسابقإىل أابإلضافة 

- 

تتبادل قطع الكروموتيدات 
 الداخلية يف الرابعي

مما يرتتب عليه صفات   
 وراثة جديدة 

صورة عن  
 العبور الوراثي 

19 

 عشر التاسعةة يوجد ابلشرحي
ضافة للصورة اخلاصة به  سؤال ابإل

 واالختيارات 
 ربعة من الصورأعبارة عن 

ن مبا تفسر عدم تطابق م -
 البشر بسبب أفراد

صورة عن  
 السؤال

20 
 يوجد ابلشرحية العشرون

 الطور االستوائي مفهومه وصورة عنه 
 يقونة التاِل والسابقإىل أابإلضافة 

- 
الكروموسومات تصطف 

 دوجة الرابعياملز 
 وسط استواء اخللية  

صورة عن  
الطور 

 االستوائي

21 

 والعشرون ىحديوجد ابلشرحية اإل
للصورة اخلاصة به   ابإلضافةسؤال 

 واالختيارات 
 يقونة التاِل والسابقإىل أابإلضافة 

- 
 حدد نوع اخلالاي 

 
صورة عن  

 السؤال
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22 

 يوجد ابلشرحية الثانية والعشرون
 االنفصاِلالطور 

 ديو عنه وفي
 يقونة التاِل والسابقإىل أابإلضافة 

 صوت الفيديو 

تنكمش خيوط املغزل 
الكروموسومات ساحبة 

 الكاملة حنو قطيب اخللية
 

فيديو عن 
الطور 

 االنفصاِل

23 
 الطور النهائي 

يقونة  إىل أوشرح له وصور توضحه ابإلضافة 
 التاِل والسابق

- 

يتكون عند كل قطب 
 جمموعة من الكروموسومات

تتكون الكروموسومات 
 مكونة شبكة كوماتيدية 
  يتكون يف اخللية نوايتني

 ( )انقسام نووي

صورة عن  
 الطور النهائي 

24 

 يوجد ابلشرحية الرابعة والعشرون
 السستوبالزمي لالنقسامشرح مبسط 

 اخلالاي احليوانية 
 ابإلضافة إىل أيقونة التاِل والسابق

- 

حتدث حتضر وسط استواء  
  اخللية

 خليتني إىلا ويفصله
 

- 

2٥ 
 يوجد ابلشرحية اخلامسة والعشرون

إىل السيتوبالزمي ابإلضافة  االنقسامفيديو 
 يقونة التاِل والسابقأ

 االنقسامفيديو  -
 السيتوبالزمي

 االنقسامفيديو 
 السيتوبالزمي

26 

 اخلالاي النباتية 
 يوجد ابلشرحية السادسة والعشرون

يقونة  أ إىلفيديو وشرح مبسط هلا ابإلضافة 
 التاِل والسابق

 صوت الفيديو 
تتكون صفيحة وسطي  

 خليتني إىلتفصل اخللية 
 

 فيديو
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27 
 يوجد ابلشرحية السابعة والعشرون

صور   4سؤال به صورة وخيارات من 
 يقونة التاِل والسابقأابإلضافة اِل 

- 
من الشكل املقابل حدد 

 االنقسامطور 
 

 صورة للسؤال
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 (5) ملحق

 اسويبالربانمج احللقطات من 
 

 : الباحث إعداد
 محادة السيد عبد الرضي السيد

 
 إشراف: 

 األستاذ املشارك الدكتور / أمين عايد حممد ممدوح
 الدعيس  األستاذ املساعد الدكتور / رقية انجي 

 
 

 م  2019ه / 1441
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 لقطات من الربانمج
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 (6ملحق )

 القبلي والبعدي البصري  فكري اختبار الت
 

 إعداد: 
 محادة السيد عبد الرضي السيد

 
 إشراف: 

 األستاذ املشارك الدكتور / أمين عايد حممد ممدوح
 األستاذ املساعد الدكتور / رقية انجي الدعيس 

 
 م 2019  /هـ1441
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 االختبار: تعليمات 
 اقرأ هذه التعليمات جيداً قبل اإلجابة عن أسئلة االختبار. 

------------------------------------- 
 اخللوي. لالنقسامالبصري  تفكرياهلدف من هذه االختبار هو قياس القدرة على ال-1
 إجاابت.  األربعذي  من متعدد االختيارمن عشرين مفردة من نوع  االختبار يتكون -2
 اقرأ كل فقرة من أسئلة االختبار بعناية وحاول أن جتيب على مجيع األسئلة. -3
 وزع زمن االختبار ابلتساوي على مجيع فقرات االختبار حىت ال يطغى سؤال على أخر.-4
 دقيقة(.  30زمن االختبار هو نصف ساعة )-٥
الصورة اليت تتخيل أهنا   اختيارعليك  شكل صورة على أربعة اختيارات حتتوي كل مفردة على -6

 تتناسب مع السؤال كما أنه جيب عليك اختيار احلرف األجبدي الدال على اإلجابة. 
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 ختبار التطبيق القبلي ا
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 اختبار التطبيق البعدي 
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 : ()التطبيق القبليالبصري  تفكري تصحيح إجاابت مفردات اختبار المفتاح 

 
 

 د ج ب  أ رقم املفردة
1     
2     
3     
4     
٥     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
1٥     
16     
17     
18     
19     
20     
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 : ( البعدي)التطبيق  البصري التفكري   اختبار مفردات إجاابت تصحيح  مفتاح
 

 د ج ب  أ رقم املفردة
1     
2     
3     
4     
٥     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
1٥     
16     
17     
18     
19     
20     


