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التفاعل بني منطي حمفزات األلعاب الرقمية )األومسه/ مؤشر التقدم( واألسلوب  
املعريف )املعتمد /املستقل( يف بيئة تعلم إلكرتوني وأثره يف تنميه مهارات الربجمه  

 والتفكري الناقد لدى طالب تكنولوجيا التعليم  
The Interaction Between Two Types of Gamification Rewards 

(Badges / Progress Indicator) And the Cognitive Style (Dependent / 

Independent) In E-learning Environment And its Effects on 

Developing Programming Skills And Critical Thinking Among 

Educational Technology Students 

 * هبة حسين عبدالحميد حسين داام 

 مستخلص البحث:
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر التفاع  بين نمطي محفقزات األلعقاب الرقميقة 

)األاسمه/ مؤشقر التققدم( ااألسقلوب المعرفقي )المعتمقد /المسقتق ( فقي بيئقة تعلق  

إلكتراني في تنميه محارات ماده البرمجة االتفكير الناقد لدى طقالب الفرققة الاانيقة 

تكونقت عينقة البحقث يقة النوعيقة بجامعقة بنحقا.  بقس  تكنولو يا التعلقي  بكليقة الترب

( من طقالب الفرققة الاانيقة بقسق  تكنولو يقا التعلقي  بكليقة التربيقة 80الحالي من )

 ( طالقب ذاي األسقلوب المعرفقي المعتمقدح اعقدد 40مقنح  ) النوعية  امعة بنحاح

البحث إلقى ( طالب طالب ذاي األسلوب المعرفي المستق ؛ اقد ت  تقسي  عينة 40)

طالب طقالب   20أربع مجموعات تجرمبية األربعةح كما ملي: المجموعة األالى: )

 20معتمدمن ادراكياً/ محفزات األلعقاب الرقميقة )األاسقمة((. المجموعقة الاانيقة: )

طققالب طققالب معتمققدمن ادراكيققاً/ محفققزات األلعققاب الرقميققة )مؤشققر التقققدم((. 

تقلين ادراكيقاً/ محفقزات األلعقاب الرقميقة طالب طالب مس  20المجموعة الاالاة: )

طقالب طقالب مسقتقلين ادراكيقاً/ محفقزات   20)األاسمة((. المجموعقة الرابعقة: )

األلعاب الرقمية )مؤشر التققدم((. اشقتملت أداات الدراسقة علقى بطاققة المالحظقة 

. لمحارات البرمجة ااختبار التفكير الناقد. تما  منحع الدراسة في المنحع التجرمبقي

أشارت نتائع الدراسة إلى تفوق طالب المجموعة التجرمبية ذات األسلوب المعرفي 

المستق  مع نمط محفزات األلعاب الرقمية )األاسمة( في بطاقة المالحظة لمحارات 

 البرمجة ااختبار التفكير الناقد.

 
  امعة بنحا –مدرس تكنولو يا التعلي  كلية التربية النوعية  *
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محفققزات األلعققاب الرقميققةح األسققلوب المعرفققيح محققارات  الكلمااات المفتاحيااة:

 التفكير الناقد. البرمجةح

 

Abstract 
The study Aimed at identifying the effect of the interaction be-

tween the two types of Gamification rewards (badges / pro-

gress indicator) and the cognitive style (dependent / independ-

ent) in e-learning environment in developing programming 

skills and critical things skills among students of the second 

year in the Department of Educational Technology, Faculty of 

Specific Education, Benha University. The current research 

sample consisted of (80) students of the second year in the De-

partment of Educational Technology at the Faculty of Specific 

Education, Benha University, of whom (40) students with de-

pendent cognitive style, and the number (40) students with an 

independent cognitive style. The research sample was divided 

into four experimental groups, as follows: The first group: (20 

cognitively dependent students / gamification (badges)). The 

second group: (20 cognitively dependent students / gamifica-

tion (progress indicator)). The third group: (20 students, cogni-

tively independent students / gamification (badges)). Fourth 

group: (20 students, cognitively independent students / gamifi-

cation (progress indicator)). The study tools included the Ob-

servation Checklist for programming skills and the critical 

thinking test. The study Implemented the experimental Re-

search method. The results of the study indicated that the stu-

dents of the experimental group of independent cognitive style 

with the Gamification reward (progress indicator) were superi-

or in both checklist for programming skills and critical think-

ing test. 
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 مقدمة البحث:
فيه   مستخدم  الذي  التعلي   تكنولو يا  مستحدثات  أحد  االلكتراني  التعل   معد 

في   استخدم  االذي  ؛  الرقمية  التعل   مصادر  استخدام  على  قائمة  تعل   منظومات 

 web- basedاألدبيات تحت العدمد من المسميات منحا االتعل  المستند إلى الومب  

learning  اإلنترنت عبر  االتعل   إلى    ،online learningح  المستند  االتعل  

بعد  internet-based learningاإلنترنت   االتعل  عن  ح  distance learningح 

بعد   عن  الموزع  distance educationاالتعل   االتعل    distributedح 

learningالكمبيوتر طرم   عن  االتعل    ، computer-mediated learningح 
ح االتعل  االفتراضي  computer-assisted learningاالتعل  بمساعدة الكمبيوتر  

Virtual learning ،    المدمع  ,Blended learning   (Narayananاالتعل  

2020, 1)   . 

اتتضمن برامع التعلي  العالي أشكااًل متنوعة من التعل  اإللكتراني افرًصا 

للطققالب لتعميقق  معققارفح ح ااختبققار المحققارات المكتسققبةح ااسققتخدام تكنولو يققا 

ت لزمققادة كفققا ة عمليققة التعلققي ؛ حيققث تتماقق  الوظيفققة الرئيسققية للمققوارد المعلومققا

اإللكترانية في تحسين التعل  القياسي اتعزمز  ودة عملية التعلقي ح ممقا مقؤدي إلقى 

إثرا  األشكال التقليدمة االتعلي  المستق  للطالب مقن خقالل الوصقول إلقى مصقادر 

لفقةح تعزمقز تحقدمث انطقاق المقواد المعلومات االمقواد االبيانقات االوسقائط المخت

التعليمية من خالل تضمين الموارد عبر اإلنترنقتح االعمق  التفقاعلي مقع عناصقر 

محتوى التعلي ح اتصور العمليات المعققدة أا غيقر المرئيقة أا المجقردة أا الاابتقةح 

 . (Merdzhanov, 2018, 41)  إلى المعلومات التي محتا حامما مضمن الوصول 

تعد محفزات األلعاب الرقمية من المداخ  الحدماة التقي سقاهمت فقي تةييقر 

البيئات التعليمية الجامعية اأساليب التدرمس التقليدمة مقن خقالل تعقدم  دار المعلق  

الجققامعي االطالققب بىققك  ملحققوظح فققالمحفزات األلعققاب الرقميققة تقققوم باسققتخدام 

ة باأللعقاب لتىقجيع المسقتخدمين العناصر المصممة للعبة في المواقف غير المتعلقق

علققى التحفيققز ااالسققتمتاع االمىققاركةح ال سققيما فققي أدا  محمققة صققعبة امعقققدة أا 

 .. (Patrıcio et al., 2020,1461)تحقي  هدف معين 
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القد بدأ المعلمون في تطبي  محفزات األلعاب الرقمية في العمليقة التعليميقة 

تعل ؛ حيث ت  تطبيق  تقنيقات محفقزات من أ   زمادة مىاركة الطالب داخ  بيئة ال

األلعاب الرقمية في العدمد من المجاالت العلمية ما  علوم الكمبيقوترح ماق  هندسقة 

البرمجياتح اتصمي  الومبح االبرمجةح اعل  التىقرمح اعلق  اظقائف األعضقا ح 

امجاالت أخرى. تىجع محفزات األلعاب الرقمية الطالب على لعب دار نىط فقي 

  من خالل دع  عملية التعل  النىط االقتعل  التجرمبقي ااأللعقاب القائمقة عملية التعل

ا متماق   على ح  المىكالتح كما ملعب دار المعل  في عملية التعل  أمًضا داًرا محمقً

فققي الكيفيققة التققي مقققدم بحققا محفققزات األلعققاب الرقميققة فققي األنىققطة التعليميققة 

(Limantara et al., 2019,983). 
م  محفقققزات األلعقققاب التعليميقققة مقققن: نققققاطح ققققوائ  تنوعقققت طقققرق تققققد 

المتصققدرمنح المسققتوماتح أنظمققة األنجققازح لوحققات القيققادةح االخطققاراتح اآليققات 

 .(Dale, 2014, 85)مكافحة األلعاب 
ااعتمد البحث الحالي على استخدام محفزات األلعاب الرقميقة المتمالقة فقي 

. فاألاسققمة تىققبه pregress indicatorsامؤشققرات التقققدم  badgesاألاسققمة 

النقاط إلى حد ماح من حيقث المفحقومح اتختلقف معحقا فقي آليقة التنفيقذ حيقث مكقون 

بينمقا مىقير مؤشقر التققدم إلقى   .الوسام على شك  تماي  بصري عند إنحا  محمة ما

مدى التقدم في المحمة أا اللعبقة اكق  تبققى إلنحائحقا ارغق  بسقاطة الفكقرة إال أنحقا 

حفًزا امىجعًا رهيبًا بسبب أن القدماغ مكقره األشقيا  غيقر المكتملقةح تعتبر عاماًل م

 .فرؤمة المؤشر غير مكتم  تعد حافًزا إلتمام المحام المطلوب إكمالحا

إن استخدام محفقزات األلعقاب الرقميقة فقي العمليقة التعليميقة مقن شقأنه أن 

اع  داخ  العملية مساه  في تحقي  اإلثارة االتىوم  لخل  حالة من الدمناميكية االتف

التعليمية لدى المتعلمينح لرفع المستومات المعرفية لدمح  االمحارات التي ه  بحا ة 

إلى تعلمحاح اتحفيزه  على إنجاز المحام الموكلة إلقيح ح اإمجقاد حالقة مقن التنقافس 

الىرمف بين الطالب لتجومقد مقا متعلمونقه بكق  مرحلقة تعليميقة؛ حيقث تجعق  مقن 

متعًا اشقيقًاح مجعلحق  محقققون األهقداف التعليميقة المطلوبقة؛ اذلقك تعلمح  أسلوبًا م

مجع  مقن تعلق  محقارات تصقميمحا اإنتا حقا ضقرارة لكقى مقتمكن كق  معلق  مقن 

استخدامحا في مجال تخصصه لتحسين اتجاهقات اتو حقات الطقالب تجقاه العمليقة 

 .(276، 2014)نبيل عزمي، التعليمية 

عاب الرقمية في العمليقة التعليميقة بىقك  هذا امساه  استخدام محفزات األل

متواف  مع اهتمامات الطالب الحالية؛ باإلضقافة إلقى أنحقا تسقاه  فقي محقو األميقة 

. (Campillo-Ferrer et al., 2020,1)الرقمية اتعزمز التعلي  الجيد االمستدام  
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ح كما مساه  في زمادة الدافعية لدى الطالبح امن المعراف أن الدافعية أساس نجقا

 (Ferriz-Valero et al., 2020)الطالبح اهذا ما أكدته نتائع دراسقة كق  مقن 
 (Cosme et al., 2019)ادراسققة  (Kasahara et al., 2020)ادراسققة 
. كمققا أشققارت نتققائع دراسققة (Jayalath & Esichaikul,2020)ادراسققة 

أن استخدام محفزات األلعاب مساه  في تنمية   م(2019حسناء الطباخ وآية أحمد،)

 محارات البرمجة.

امعد األسلوب المعرفي )المعتمد/المستق ( من أحد األساليب المعرفية التقي 

تؤدي داًرا محورمًا في العملية التعليمية؛ حيث مرتبط األسقلوب المعرفقي )المعتمقد 

ا بخصققائص األدا  الفققردي فققي الم/ ا اثيقققً جققاالت اال تماعيققة المسققتق ( ارتباطققً

االفكرمة ااإلدراكية للسقلول البىقريح فاألسقلوب المعرفقي المعتمقد معقد مقن أحقد 

أساليب التعل  التي ممي  المتعلمون فيحا إلى معالجة محمة التعل  بأكملحاح تلك المحمة 

التي تتضمن العدمد من العناصر. ممكن لمتعلمي األسلوب المعرفي المسقتق  تحدمقد 

ا التركيز عليحا اال مميلون إلى التىتت بعناصر أخرى في الخلفيقة عناصر معينة أ

 .(Wang, 2017,32)أا السياق 
االتقي هقدفت إلقى التعقرف   (2019مري  الفاالو )القد أثبتت نتائع دراسة  

على أثر التفاع  بين نمطي القتعل  )القتعل  المعكقوس االقتعل  المقدمع(ح ااألسقلوب 

وى التحصقي  األكقادممي لقدى طالبقات  امعقة المعرفي )مستق  امعتمد( على مست

األميرة نورة بنت عبد الرحمن إلى ا ود فراق ذات داللة إحصقائية عنقد مسقتوى 

-( بين متوسطات در ات طالبات المجموعتين التجرمبيتين )تعلق  معكقوس0.01)

تعل  مدمع( على التحصي  األكادممي تر ع إلى تأثير نمط التعل  لصالح المجموعة 

ية التي طب  عليحا نمقط القتعل  المقدمع. افقراق ذات داللقة إحصقائية عنقد التجرمب

( بققين متوسققطات در ققات طلبققة المجمققوعتين التجققرمبيتين علققى 0.01مسققتوى )

التحصي  األكقادممي تر قع إلقى أثقر التفاعق  بقين نمقط القتعل  )معكقوس امقدمع( 

 ااألسلوب المعرفي المتبع )مستق /معتمد( على التحصي  األكادممي.

االتقي   (2014فاؤاد الطالفحاة وربياع البيايضاة )كما أثبتت نتائع دراسقة  

هدفت إلى التعرف على مستوى التصور العقلي لدى طلبة  امعة مؤتة في مسقتوى 

اعالقتققه باألسققلوب  2013-2012البكققالورموس السققنة األالققى للعققام الدراسققي 

ينقة الدارسقة مقن االستقالل عن المجقال اإلدراكقي(ح تكونقت ع-المعرفي )االعتماد 

( طالباً اطالبة من طلبقة الكليقات العلميقة ااإلنسقانية بقأن مسقتوى التصقور 377)

العقلي لدى طلبة السنة األالى في  امعة مؤتة  قا  أعلقى مقن المتوسقط الفرضقي 

اغير دال إحصائياًح اتبين من تحلي  النتائع إحصائياً عدم ا ود فقراق ذات داللقة 
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العقلي تعقزى إلقى النقوع اال تمقاعيح كمقا أظحقرت إحصائية في مستوى التصور  

النتائع ا ود فراق ذات داللة إحصائية في مستوى التصور العقلي تعزى إلى نوع 

الكليةح لصالح طلبة الكليات العلميةح كما أظحقرت النتقائع ا قود فقراق ذات داللقة 

بقة إحصائية في مستوى التصور العقلي تعزى إلى األسلوب المعرفيح لصقالح الطل

 الذمن منتمون إلى األسلوب المعرفي المستق  عن المجال اإلدراكي.

امعد االهتمام بتنمية التفكير الناقد لدى طالب التعلي  الجامعي من المحارات 

الرئيسية في القرن الحادى االعىرمنح االتي حددتحا الجامعات ضمن مجموعة من 

 مققن التواصقق  . تتماقق  تلققك المحققارات فققي كقق 4Csالمحققارات تعققرف باسقق  
communication  االتعققاانcollaboration  ااالبققداعcreativity  االتفكيققر

هقذا اتتكقون  critical thinking (Munawaroh et al., 2019,1.)الناققد 

( 338 - 336، 2015فاطماااة الزياااات ) محقققارات التفكيقققر الناققققد كمقققا تقققذكر

: Inductive thinking skillsمن محارات التفكير االسقتقرائي  (Lin,2018)و

االتي تستحدف التوص  إلى استنتا ات أا تعميمات تتجقااز عقدد مقا تق  الحصقول 

عليه مقن أدلقه امعلومقات حقول المىقكلة الماقارة. امحقارات التفكيقر االسقتنباطي 

Deductive thinking skills االتي تستحدف التوص  الستنتاج معرفة  دمقدة :

 Evaluativeرات التفكيققر التقييمققي مققن خققالل مققا متققوفر مققن معلومققات. امحققا

thinking skills االتققي تسققتحدف إصققدار الحكقق  حققول قيمققة األفكققار امققدى :

مال متحا للمىكلة الماارة. هذا امتكون التفكير التقيمي من إمجاد محكات أا معقامير 

تسققتند إليحققا عمليققة إصققدار األحكققامح االبرهققان أا اثبققات مققدى دقققة اإلدعققا اتح 

 األخطا  أا األفكار المةلوطة منطقياً.االتعرف على 

التفكير الناققد بأنقه عمليقة مقا ارا   (Dwyer et al., 2017,48)امصف 

معرفيةح تتكون من عقدد مقن الفئقات الفرعيقة االتصقرفات التقيح عنقد اسقتخدامحا 

بىك  مناسبح تزمد من فرص توليد استنتا ات منطقية للحجة أا الح  لمىكلة مقا. 

تنمية التفكير الناقد في العملية التعليمية من إحدى العوام  التي تساعد لذا فاالهتمام ب

 Rusimamto)على تنمية االبداع االكفا ة في التعل  اهذا ما أكدته نتائع دراسقة 

et al.,2018). 
تعققد البرمجققة مققن إحققدى المحققارات األساسققية للطققالب فققي المجققاالت 

التكنولو ية المتعلققة بعلقوم الكمبيقوتر؛ حيقث معقد فحق  المفقاهي  األساسقية ركيقزة 

أساسققية لتطققور الققتعل . القققد اهققت  بعققا البققاحاين بتنمققة محققارات التفكيققر الناقققد 

فقي اقتنقا القراهنح   االبرمجة لقدى طقالب تكنولو يقا التعلقي  لمقا لحمقا مقن أهميقة

إلى عدم ا قود فقرق دال إحصقائيًا االتي توصلت  (  2017أحمد العطار )كدراسة  
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بين متوسطات المجموعات األربع في التحصي  ابطاقة تقي  المنتع االتفكير الناققد 

االكسب في التحصي ح مر ع إلى كفا ة بيئة التعل  اإللكتراني التكيفي فقي مراعقاة 

ئصح  اتقدم  المحتوى التكيفي لكق  مقتعل  طبقًقا ألسقلوب حا ات المتعلمين اخصا

 تعلمه اتفضيالته التعليمية.

 مشكلة البحث:
 انباقت مىكلة البحث الحالي من خالل اإلطالع على:

نتققائع الدراسققات السققابقة االتققي اهتمققت بتنميققة التفكيققر الناقققد امحققارات  •

جباار وآخارون أرشد عبد الالبرمجة لدى طالب تكنولو يا التعلي  كدراسة  

ح انتققائع بعققا الدراسققات التققي اهتمققت بتنميققة التفكيققر الناقققد (2020)

ح كقذلك نتقائع بعقا الدراسقات (2013أشرف أحماد وآخارون )كدراسة  

أحماد التي اهتمت بتنمية التفكيقر الناققد امحقارات مقادة البرمجقة كدراسقة  

اتنمية  التي أكدت على أهمية تنمية محارات التفكير الناقد   (2017العطار )

 محارات البرمجة للمتعلمين.

نتائع الدراسات التي اهتمت باستخدام محفزات األلعاب الرقميقة فقي تنميقة  •

ح (2014فااؤاد الطالفحااة وربيااع البيايضااة )محققارات البرمجققة كدراسققة 

ااستخدام محفزات األلعاب الرقمية في العملية التعليمية بىك  عام كدراسة 

(Ferriz-Valero et al., 2020)  ادراسقة(Kasahara et al., 

 & Jayalath)ادراسقة  (Cosme et al., 2019)ادراسقة  (2020

Esichaikul,2020) ح انتائع الدراسات التي اهتمت باألسلوب المعرفقي

 . (2019مري  الفالو ))مستق  امعتمد( كدراسة 

تكنولو يقا التعلقي  باإلضافة إلى قيام الباحاة بمالحظه طالب الفرقة الاانية   •

بكلية التربيقة النوعيقة  امعقة بنحقا أثنقا  تدرمسقحا لمققرر مقادة البرمجقةح 

الحظت الباحاة تقدني مسقتوى الطقالب اهقذا مقا أكدتقة نتقائع اختبقاراتح  

بالسنوات السابقةح ا قدت أنحق  معقانون مقن قصقور فقي تحصقي  المققرر 

اسقة استكىقافية فقي الدراسي لمقادة البرمجقةح ممقا دفقع الباحاقة للقيقام بدر

( موضقح 1( طالبا منح ح االجقدال )50صورة استبيان على عينة شملت )

 نتائع هذا االستبيان.
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 ( نتائع استبيان الدراسة االستكىافية 1 دال )

 العبققققققققققققققارة  م 
 االستجابة 

 ال  نع  

ه  منوع المحاضر في استخدام المصادر التعليميقة  1

 مقرر مادة البرمجة؟لتوصي  مفاهي  
40 % 60 % 

ه  مراعي المحاضر الفراق الفردمة المو ودة بين  2

 الطالب أثنا  تدرمس مقرر مادة البرمجة؟
36 % 64 % 

ه  محقت  المحاضقر بتنميقة محقارات التفكيقر الناققد  3

 أثنا  تدرمس مقرر مادة البرمجة؟
30 % 70 % 

الرقميقة ه  مسقتخدم المحاضقر محفقزات األلعقاب   4

 أثنا  تدرمس مقرر مادة البرمجة؟
28 % 72 % 

ه  مراعي المحاضر اخقتالف األسقاليب المعرفيقة  5

 لدى الطالب أثنا  عملية التدرمس؟
26 % 74 % 

هقق  ترغققب فققي اسققتخدام المحاضققر لمحفققزات  6

 األلعاب الرقمية أثنا  تدرمس مقرر مادة البرمجة؟
70 % 30 % 

المحاضقر بتنميقة محقارات ه  ترغقب فقي اهتمقام   7

 التفكير الناقد أثنا  تدرمس مقرر مادة البرمجة؟
68 % 32 % 

افي ضقو  نتقائع االسقتبيان ا قدت الباحاقة أن طرمققة تققدم  المحتقوى ال 

تناسب الطالب مماماير المل  الدراسقي فقي نفقوس الطقالبح اكقذلك عقدم مراعقاة 

الفراق الفردمة مما مترتب على ذلك فجقوة فقي تحصقي  مققرر مقادة البرمجقة بقين 

في مققرر مقادة الطالب؛ فنجد أن هنال طالب متسمون بمستوى عال  من التحصي   

البرمجة اآخران متسمون بتدني التحصي  في مقرر مقادة البرمجقة. كقذلك ا قدت 

الباحاة عدم اهتمام المحاضر بتنمية محقارات التفكيقر الناققد اأمضقاً عقدم مراعاتقه 

ألساليب التعل  لدى الطالب. باإلضافة إلى أنحا ا دت عدم اإلهتمام بتوظيف بيئات 

اير الدافعية ااإلنخراط في التعل  ما  بيئة التعل  اإللكتراني التعل  اإللكتراني التي ت

القائمة على األلعاب الرقمية امحفزات األلعاب الرقمية االتي ققد مكقون مقن شقأنحا 

 أن تزمد من الدافعية للتعل  لدى الطالبح امن هنا تظحر الحا ة إل را  هذا البحث. 

ه "تو د حا ة إلى تطومر امن ث  أمكن الباحاة صياغة مىكلة البحث في أن

بيئة تعل  إلكتراني قائمة على األلعقاب الرقميقة للمققرر بنمطقي محفقزات األلعقاب 
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الرقمية )األاسمه/ مؤشر التقدم( االكىف عن أثر تفاعلحما مقع األسقلوب المعرفقي 

)المعتمد /المستق ( في تنميقه محقارات مقاده البرمجقة االتفكيقر الناققد لقدى طقالب 

 بقس  تكنولو يا التعلي  بكلية التربية النوعية".  الفرقة الاانية

 أسئلة البحث:
 في ضو  ما سب  من صياغة مىكلة البحث؛ ت  طرح السؤال الرئيس  التالي:

كيف ممكن تطومر بيئة تعل  إلكتراني قائمة على األلعقاب الرقميقة للمققرر بنمطقي 

أثقر تفاعلحمقا مقع   محفزات األلعاب الرقمية )األاسمه/ مؤشر التقدم( االكىف عقن

األسلوب المعرفي )المعتمد /المستق ( فقي تنميقه محقارات مقاده البرمجقه االتفكيقر 

الناقد لدى طالب الفرقة الاانية بقس  تكنولو يا التعلي  بكلية التربية النوعية بجامعقة 

 بنحا؟

 ويتفرع من السؤال الرئيِس السابق مجموعة من األسئلة الفرعية التالية:

محارات البرمجة الالزمقة لطقالب تكنولو يقات التعلقي  بكليقات التربيقة ما   ▪

 النوعية من مقرر البرمجة؟

ما أثر التفاعق  بقين نمطقي محفقزات األلعقاب الرقميقة )األاسقمه/ مؤشقر  ▪

التقدم( ااألسقلوب المعرفقي )المعتمقد /المسقتق ( فقي تنميقه محقارات مقاده 

لو يقا التعلقي  بكليقة التربيقة البرمجه لدى طقالب الفرققة الاانيقة بقسق  تكنو

 النوعية بجامعة بنحا؟

ما أثر التفاعق  بقين نمطقي محفقزات األلعقاب الرقميقة )األاسقمه/ مؤشقر  ▪

التقدم( ااألسلوب المعرفي )المعتمد /المستق ( فقي تنميقه محقارات التفكيقر 

الناقد لدى طالب الفرقة الاانية بقس  تكنولو يا التعلي  بكلية التربية النوعية 

 جامعة بنحا؟ب

 أهداف البحث:
 محدف البحث الحالي إلى ما ملي:

التعرف على أثر التفاع  بين نمطي محفزات األلعقاب الرقميقة )األاسقمه/  -1

مؤشر التقدم( ااألسلوب المعرفي )المعتمقد /المسقتق ( فقي تنميقه محقارات 

ية ماده البرمجة لدى طالب الفرقة الاانية بقس  تكنولو يا التعلي  بكلية الترب

 النوعية بجامعة بنحا.

التعرف على أثر التفاع  بين نمطي محفزات األلعقاب الرقميقة )األاسقمه/  -2

مؤشر التقدم( ااألسلوب المعرفي )المعتمقد /المسقتق ( فقي تنميقه محقارات 
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التفكير الناقد لدى طالب الفرقة الاانية بقس  تكنولو يا التعلي  بكلية التربيقة 

 النوعية بجامعة بنحا.

قائمة لمحارات البرمجة الالزمة لطالب تكنولو يات التعلقي  بكليقات   إعداد  -3

 التربية النوعية.

إعققداد بطاقققة مالحظققة لمحققارات البرمجققة الالزمققة لطققالب تكنولو يققات  -4

 التعلي  بكليات التربية النوعية.

إعققداد اختبققار لقيققاس التفكيققر الناقققد لطققالب تكنولو يققات التعلققي  بكليققات  -5

 التربية النوعية.

 همية البحث:أ
 قد مفيد البحث الحالي ك  من:

حيققث مققوفر لحقق  تصققميماً تعليميققاً لبيئققة  الباااحفين فااي تكنولوجيااا التعلااي : •

إلكترانيققة تقققوم علققى التفاعقق  بققين نمطققي محفققزات األلعققاب الرقميققة 

)األاسمه/ مؤشر التقدم( ااألسلوب المعرفي )المعتمد /المستق ( ممقا مفقتح 

 علية على غرار البحث الحالي.المجال إل را  بحو  تفا

مقدم لح  البحقث تصقميماً محفقزاً لحق  علقى تعلق    طالب تكنولوجيا التعلي : •

 محارات البرمجة اتنمية محارات التفكير الناقد لدمح .

مقدم لح  البحث أسلوب اآليات تحفيزمة   مصممي بيئات التعل  اإللكترونية: •

 لتعليمية.لتضمين محفزات األلعاب الرقمية في العملية ا

 محددات البحث:
 يقتصر البحث الحالي على الحدود التالية: 

 (.Visual Basic 2015: محارات البرمجة )برنامع الحدود الموضوعية -1

 طالب الفرقة الاانية شعبة تكنولو يا التعلي .الحدود البشرية:  -2

التربية النوعية  معام  الكمبيوتر بقس  تكنولو يا التعلي  بكلية الحدود المكانية:   -3

  امعة بنحا. 

: ت  تطبي  تجربة البحث في الفصق  الدراسقي األال للعقام الحدود الزمنية -4

 .2019/2020الدراسي  

 متغيرات البحث:
 تما  المتةير المستق  للبحث الحالي في بعدمن هما:المتغير المستقل:  .1

 محفزات األلعاب الرقمية )األاسمه/ مؤشر التقدم(.  •

 )المعتمد /المستق (. األسلوب المعرفي •
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 تما  المتةير التابع للبحث الحالي في متةيرمن هما:المتغير التابع:  .2

 محارات البرمجة. •

 محارات التفكير الناقد. •

 عينة البحث
( مققن طققالب الفرقققة الاانيققة بقسقق  80تكونققت عينققة البحققث الحققالي قصققدمًا مققن )

( طالققب ذاي 40بنحققاح مققنح  )تكنولو يققا التعلققي  بكليققة التربيققة النوعيققة  امعققة 

( طالققب طالققب ذاي األسققلوب المعرفققي 40األسققلوب المعرفققي المعتمققدح اعققدد )

عىقوائيًا علقى   المستق ؛ ت  توزمع عينة البحث على المجموعات التجرمبية األربعة

 النحو التالي:

طققالب طقالب معتمقدمن ادراكيققاً/ محفقزات األلعققاب  20المجموعقة األالقى: ) ▪

 مة((.الرقمية )األاس

طققالب طققالب معتمققدمن ادراكيققاً/ محفققزات األلعققاب  20المجموعققة الاانيققة: ) ▪

 الرقمية )مؤشر التقدم((.

طققالب طققالب مسققتقلين ادراكيققاً/ محفققزات األلعققاب  20المجموعققة الاالاققة: ) ▪

 الرقمية )األاسمة((.

طقالب طقالب مسقتقلين ادراكيقاً/ محفقزات األلعققاب  20المجموعقة الرابعقة: ) ▪

 شر التقدم((.الرقمية )مؤ

 منهج البحث
اعتمد هذا البحث على منحع البحث التطومري الذي مستخدم المناهع الاالثة التاليقةح 

 اهى:  (El-Gazzar, 2014)كما حددها عبد اللطيف الجزار 

: ااسققتخدمته Descriptive Research Methodمققنحع البحققث الوصققفي  •

 الفرعية )السؤال األال(.الباحاة في اإل ابة عن أسئلة البحث 

: System Development Methodمقنحع تطقومر المنظومقات التعليميقة  •

 ااستخدمته الباحاة من خالل تطبي  نموذج للتصمي  التعليمي.

: اذلقك عقن Experimental Research Methodمنحع البحقث التجرمبقي  •

  علقى طرم  تجربة البحث بتصمي  شبه تجرمبي تستحدف أثر المتةير المسقتق

المتةيرات التابعة في تجربة البحثح اذلك بتصمي  شبه تجرمبيح ااإل ابة عن 

 بقية أسئلة البحث الفرعية )السؤال الااني االاالث(.
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 التصمي  التجريبي للبحث:
مع القياس القبلي االبعقديح االقذي  2×2استخدم البحث التصمي  التجرمبي العاملي 

 (.2معرضه  دال )

 التصمي  التجريبى للبحث ( 2جدول )

 األسلوب المعرفي 
محفزات األلعاب الرقمية  

 )األوسمة( 

محفزات األلعاب الرقمية  

 )مؤشر التقدم(

طالب ذوي األسلوب 

 المعرفي المعتمد 

( )طالب معتمدين  1)م

ادراوياً+ محفزات األلعاب 

 الرقمية )األوسمة( 

( )طالب معتمدين  3)م

ادراوياً+ محفزات  

الرقمية )مؤشر األلعاب 

 التقدم(

طالب ذوي األسلوب 

 المعرفي المستقل 

( )طالب مستقلين 2)م

ادراوياً+ محفزات األلعاب 

 الرقمية )األوسمة( 

( )طالب مستقلين 4)م

ادراوياً+ محفزات  

األلعاب الرقمية )مؤشر 

 التقدم(

 فروض البحث
 لتحقي  أهداف البحث ت  اختبار الفراض التالية:

فرق   • مو د  ≥ال  مستوى  عند  احصائية  داللة  متوسطى    0.05ذا  بين 

طالب   لدى  الناقد  التفكير  تنمية  في  التجرمبيتين  المجموعتين  در ات 

محفزات   نمطي  الختالف  األساسي  التأثير  إلى  مر ع  التعلي   تكنولو يا 

 األلعاب الرقمية )األاسمةح مؤشر التقدم( في التطبي  البعدي.

احصائية   • داللة  ذا  فرق  مو د  ≥ال  مستوى  متوسطى    0.05عند  بين 

طالب   لدى  الناقد  التفكير  تنمية  في  التجرمبيتين  المجموعتين  در ات 

المعرفي  األسلوب  األساسي الختالف  التأثير  إلى  مر ع  التعلي   تكنولو يا 

 )المعتمد/ المستق ( في التطبي  البعدي. 

•  ≤ مستوى  عند  احصائية  داللة  ذا  فراق  تو د  متوسطات    0.05ال  بين 

ت طالب المجموعات التجرمبية األربعة في تنمية التفكير الناقد لدى در ا

محفزات  نمطي  بين  التفاع   أثر  الى  مر ع  التعلي   تكنولو يا  طالب 

)المعتمد/  المعرفي  ااألسلوب  التقدم(  مؤشر  )األاسمةح  الرقمية  األلعاب 

 المستق ( في التطبي  البعدي.
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مستوى   • عند  احصائية  داللة  ذا  فرق  مو د  متوسطى    0.05≥ال  بين 

لمحارات  المعرفي  الجانب  تنمية  في  التجرمبيتين  المجموعتين  در ات 

البرمجة لدى طالب تكنولو يا التعلي  مر ع إلى التأثير األساسي الختالف 

التطبي    في  التقدم(  مؤشر  )األاسمةح  الرقمية  األلعاب  محفزات  نمطي 

 البعدي.

عند   • احصائية  داللة  ذا  فرق  مو د  ≥ال  متوسطى    0.05مستوى  بين 

لمحارات  المعرفي  الجانب  تنمية  في  التجرمبيتين  المجموعتين  در ات 

البرمجة لدى طالب تكنولو يا التعلي  مر ع إلى التأثير األساسي الختالف 

 األسلوب المعرفي )المعتمد/ المستق ( في التطبي  البعدي.

•  ≤ مستوى  عند  احصائية  داللة  ذا  فراق  تو د  متوسطات  بين    0.05ال 

المعرفي  الجانب  تنمية  في  األربعة  التجرمبية  المجموعات  در ات طالب 

لمحارات البرمجة لدى طالب تكنولو يا التعلي  مر ع إلى أثر التفاع  بين  

ااألسلوب  التقدم(  مؤشر  )األاسمةح  الرقمية  األلعاب  محفزات  نمطي 

 المعرفي )المعتمد/ المستق ( في التطبي  البعدي. 

فرق • مو د  ≥  ال  مستوى  عند  احصائية  داللة  متوسطى    0.05ذا  بين 

لمحارات  المحارى  الجانب  تنمية  في  التجرمبيتين  المجموعتين  در ات 

البرمجة لدى طالب تكنولو يا التعلي  مر ع إلى التأثير األساسي الختالف 

التطبي    في  التقدم(  مؤشر  )األاسمةح  الرقمية  األلعاب  محفزات  نمطي 

 البعدي.

فرق   • مو د  ≥ال  مستوى  عند  احصائية  داللة  متوسطى    0.05ذا  بين 

لمحارات  المحارى  الجانب  تنمية  في  التجرمبيتين  المجموعتين  در ات 

البرمجة لدى طالب تكنولو يا التعلي  مر ع إلى التأثير األساسي الختالف 

 األسلوب المعرفي )المعتمد/ المستق ( في التطبي  البعدي.

داللة   • ذا  فراق  تو د  ≥ ال  مستوى  عند  متوسطات    0.05احصائية  بين 

المحارى   الجانب  تنمية  في  األربعة  التجرمبية  المجموعات  در ات طالب 

لمحارات البرمجة لدى طالب تكنولو يا التعلي  مر ع إلى أثر التفاع  بين  

ااألسلوب  التقدم(  مؤشر  )األاسمةح  الرقمية  األلعاب  محفزات  نمطي 

 التطبي  البعدي.  المعرفي )المعتمد/ المستق ( في
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 مصطلحات البحث:

 التعل  اإللكتروني:
أا  زئيًا   كليًا  تىير  اتعل   تعلي   أنه طرمقة  اإللكتراني على  التعل   معرف 

إلى النموذج التعليمي المستخدمح بناً  على استخدام الوسائط ااأل حزة اإللكترانية  

ي قبول طرق  دمدة كأداات لتعزمز توافر التدرمب االتواص  االتفاع ح اتساعد ف

 . (Salloum et al., 2019, 128446)لفح  اتأسيس التعل  
لتقدم    تعليمي  "نظام  أنه  على  إ رائيًا  اإللكتراني  التعل   الباحاة  اتعرف 

المحفزات   نمط  باستخدام  للمتعل   االمفاهي   المحارات  اإمصال  التعليمي  المحتوى 

 التعليمية". 

 ؤشر التقدم(:محفزات األلعاب الرقمية )األوسم / م
تعرف محفزات األلعقاب الرقميقة علقى أنحقا اسقتخدام العناصقر المصقممة 

للعبققة فققي المواقققف غيققر المتعلقققة باأللعققاب لتىققجيع المسققتخدمين علققى التحفيققز 

ااالستمتاع االمىاركةح ال سيما في أدا  محمة صعبة امعقدة أا تحقي  هدف معين 

(Patrıcio et al., 2020,1461) . 

ا علققى أنققه "اسققتخدام مبققادي  اعناصققر تصققمي  اتعرفققه ال باحاققة إ رائيققً

األلعاب اإللكترانية من خالل عنصري األاسمة امؤشرات التقدم في سياق تعليمي 

لتنمية محارات البرمجة االتفكير الناقد لقدى الفرققة الاانيقة بقسق  تكنولو يقا التعلقي  

 بكلية التربية النوعية  امعة بنحا". 

 المعرفي )المعتمد /المستقل(:األسلوب  
التققي مققدرل بحققا الفققرد معققرف علققى أنققه أحمققد أنمققاط األسققاليب المعرفيققة 

الموقف أا الموضوع اما بقه مقن تفاصقي . كمقا متنقاال ققدرة الفقرد علقى ادراكقه 

الجز  من المجال كىي  مستق  أا منفص  عن المجال المحيط كك . اكذلك متناال  

 (.2003،243)أنور الشرقاوي، حليلي قدرة الفرد على اإلدرال الت

ا علققى أنققه "الطرمقققة التققي معققالع بحققا الطالققب  اتعرفققه الباحاققة إ رائيققً

المعلومات امالمحارات اما بحا من تفاصي  فحقو متنقاال ققدرة الطالقب فقي تنقاال 

المعلومات منفًصال امستقاًل عن المجال المحيط به أي متقانول ققدرة الطالقب علقى 

ح فالطالب المستقلون مدركون أ زا  المحتوى في صورة منفصلة األدرال التحليلي

أا مستقلةح فقي حقين فقالطالب المعتمقدان ممتقازان باالعتمقاد الكلقي علقى تنظقي  

 المحتوى بىك  كام ". 
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 التفكير الناقد:
معرف التفكير الناقد على أنه مجموعة من محارات التفكير المعرفي االتقي 

تفكير ااتخقاذ الققراراتح اتحليق  اتقيقي  التفكيقر بحقدف تتضمن التفكير الذاتيح اال

 .(Chen, 2017, 141)تحسينه؛ باإلضافة إلى ح  المىكالت 
اتعرفقه الباحاققة علقى أنققه "محقارة مققن محقارات التفكيققر المعرفقي االققذي 

ح امحارة التعرف على المةالطقاتح االستنتاجمحارة تقوم  الحجعح امحارة    متضمن

 .امحارة البعد الىخصى"

 

 اإلطار النظري:

 Gamificationالمحور األول: محفزات األلعاب الرقمية  

 مفهوم محفزات األلعاب الرقمية
من ق ب  مبرمع ألعاب  2002ظحر مفحوم محفزات األلعاب الرقمية في عام 

بالمملكة المتحدة. ااصف هذا المفحوم  Nick Pellingالكمبيوتر مسمى نيك بيلنع 

بأنه طرمقة  دمدة الستخدام عناصر اللعبة في العمليات التعليمية. السو  الحظح في 

ح أصبحت 2010محورح الكن بعد عام  ذلك الوقتح ل  محظ هذا المفحوم باهتمام الج

ح 2013محفزات األلعاب الرقمية معرافة امستخدمة على نطقاق ااسقع منقذ عقام  

اكتسب مفحوم محفزات األلعاب الرقمية شعبية بين الباحاين اشقاع اسقتخدامه علقى 

نطاق ااسقع فقي العدمقد مقن المجقاالت امنحقا مجقال التعلقي . هقذا امتكقون مفحقوم 

  elementsاالعناصر    gameاللعبة   –رقمية من أربع مكونات  محفزات األلعاب ال

ف non-game contextاالسياق غير المتعل  باللعبقة  designاالتصمي   . تُعقرف

اللعبة على أنحا نظام مىارل فيه الالعبون فقي صقراع مصقطنعح محقدد بالقواعقدح 

لرقميقة قائمقة منتع عنه نتيجة قابلة للقياس الكمي. هذا معنقي أن محفقزات األلعقاب ا

على القواعد الحا أهداف ااضحة. بينما تميز العناصر أسلوب اللعقب فقي األلعقاب 

الجادةح ألن األلعاب الجادة ترتبط بألعاب مطورة بالكام . أما التصقمي ح فقي سقياق 

محفزات األلعاب الرقمية متضمن الجوانب التكنولو ية امىير إلى عمليقة التصقمي  

ا مجقردًا للةامقة اال المتعمدة. بينما معد مص طلح السياق غير متعلق  باللعبقة مفحومقً

محدد المجاالت المحتملة التي ممكن تطبيق  محفقزات األلعقاب الرقميقة فيحقا. لقذلك 

ممكن تطبي  استخدام محفزات األلعاب الرقمية على أي مجالح اعتمادًا على الحدف 

 .(Dreimane, 2019, 454)المحدد  
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حا الحالي علقى مكقونين مقن مكونقات محفقزات القد ركزت الباحاة في بحا

 pregressامؤشقققرات التققققدم  badgesاأللعقققاب الرقميقققة اهمقققا األاسقققمة 

indicators فاألاسمة تىبه النقاط إلى حد ما من حيث المفحوم اتختلف معحا في .

آلية التنفيذ حيث مكون الوسام على شك  تماي  بصري عنقد إنحقا  محمقة مقاح بينمقا 

تقدم إلى مدى التقدم في المحمقة أا اللعبقة اكق  تبققى إلنحائحقا ارغق  مىير مؤشر ال

بساطة الفكرة إال أنحا تعتبر عامال محفقزا امىقجعا رهيبقا بسقبب أن القدماغ مكقره 

األشققيا  غيققر المكتملققةح فرؤمققة المؤشققر غيققر مكتمقق  تعتبققر حققافًزا إلتمققام المحققام 

 .المطلوب إكمالحا

ة على أنحا استخدام العناصر المصممة هذا اتعرف محفزات األلعاب الرقمي

للعبققة فققي المواقققف غيققر المتعلقققة باأللعققاب لتىققجيع المسققتخدمين علققى التحفيققز 

ااالستمتاع االمىاركةح ال سيما في أدا  محمة صعبة امعقدة أا تحقي  هدف معين 

(Patrıcio et al., 2020,1461) كمققا تعققرف علققى أنحققا سلسققلة مققن مبققادذ .

ت االنظ  المستخدمة للتأثير على األفراد االجماعات االمجتمعات التصمي  االعمليا

 & Kaimara)اإشراكح  اتحفيزه  على دفع السلوكيات اتحقي  النتائع المر وة 

Deliyannis, 2019, 124 .) اتعرف أمضقاً علقى أنحقا اسقتخدام آليقة اللعبقة فقي

تحفيز الطالب اتعزمز التعل  من خالل لعبة ذهنية ألغراض التعل  اح  المىكالت 

(Ádámkó, 2018,18). 

هذا اتو د مجموعة من السمات التي تىترل فيحا محفزات األلعاب الرقمية 

 الىائعة؛ اتتما  تلك السمات فيما ملي:

خدم لمكافأة المستخدمين من خالل أبعقاد مختلفقة االتي تست  النقاط: ▪

 للنظام.

االتققي تتققيح للمسققتخدمين الفرصققة لمقارنققة أنفسققح   المتصاادرين: ▪

بالمستخدمين اآلخرمن في النظام. علقى القرغ  مقن حقيققة أن لوحقات المتصقدرمن 

مو ودة في ك  مكان بىك  عامح إال أن تصميمحا معقد محمقة حساسقة للةامقة نظقًرا 

ألهميققة بمكققان التأكققد مققن أنحققا تىققجع سققلول المسققتخدم بققدالً مققن دفققع ألنققه مققن ا

 المستخدمين إلى التخلي عن األهداف المحددة.

االتققي تلعققب دار المؤشققرات التققي توضققح نىققاط  المسااتويات: ▪

المستخدم من خالل النظام. من المح  اإلشقارة إلقى أن المسقتومات ال تتطقور خطيًقا 

ن اسققتبدال اسققتخدامحا بققدمع نظققام الىققارة اممكققن للمصققم  فققي كايققر مققن األحيققا

(Matallaoui et al., 2017,9-10). 
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االتي توفر المزمد من األهداف لمستخدمي النظامح  أنظمة اإلنجاز: ▪

 بصرف النظر عن األهداف الرئيسية الفعلية.

تقدم إحساًسا بالمنافسة عن طرمق  السقماح للنقاس بمعرفقة   لوحات القيادة: ▪

 قرانح . مكانح  بالنسبة إلى أ

لتىقققجيع المىقققاركة عنقققدما مققققوم المسقققتخدمون بقققاإل را   اإلخطاااارات: ▪

 المطلوب. 

تستخدم لوضع قيود على عدد مرات مكافأة السلول   آليات مكافحة األلعاب: ▪

(Dale, 2014, 85) . 

تعقرف الباحاقة محفقزات األلعقاب الرقميقة إ رائيًقا علقى أنحققا ممقا سقب  ا

لعققاب اإللكترانيققة مققن خققالل عنصققري "اسققتخدام مبققادي  اعناصققر تصققمي  األ

األاسمة امؤشرات التقدم في سياق تعليمي لتنمية محارات البرمجة االتفكير الناققد 

 لدى الفرقة الاانية بقس  تكنولو يا التعلي  بكلية التربية النوعية  امعة بنحا". 

 

 مكونات محفزات األلعاب الرقمية:
أن هنال مكونين لمحفزات األلعاب   (Talib et al., 2017,2)مذكر 

 الرقمية: 

 Structural Gamificationمحفزات األلعاب الرقمية الحيكلية  .1

محفزات األلعاب الرقمية الحيكلية هو تطبي  محتوي علقى عناصقر اللعبقة لتىقجيع 

الطالب على استكىاف محتومات الدرس دان إ را  أي تةييرات علقى المحتقوىح 

التدرمس على تحفيز الطالب لبد  القتعل  االمىقاركة فقي عمليقة مركز نوع أسلوب  

التعل  من خالل الوعد بالمكافآت في نحامقة اللعبقةح مقن أمالقة المكافقآت التقي تُمقنح 

دائًما الىارات أا الدر ات أا المستومات التي تص  إليحا. ال مىارل الطقالب تققدم 

ا تتبقع تققدم تعلق  الطقالب دان  التعل  مع األصدقا  فحسبح ب  ممكن لمعلميح  أمضقً

ا إضقافة  علمح ح ابخالف ذلك تتيح محفزات األلعاب الرقمية الحيكلية للطالب أمضقً

قصص أا شخصيات أا عناصر أخقرى للعبقةح لكقن محتقوى التقدرمس مظق  دان 

 تةيير في اللعبة امظ  عملية تعليمية.

 Content Gamificationمحفزات األلعاب الرقمية المحتوى  .2

األلعاب الرقمية القائمة على المحتوى هقو تطبيق  محتقوي علقى عناصقر   محفزات 

اللعبة االتفكير في اللعبة لتةيير المحتوى ا عله أكار مقياًل إلقى األلعقابح عقادةً مقا 

مسقمح اسققتخدام ألعققاب المحتققوى للطققالب بإضقافة عناصققر القصققة إلققى المحتققوى 
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اق  هقذه األنىقطة أن تجعق  الحالي حتى متمكنوا من تةيير أهداف القتعل ح ممكقن لم

  لسة التعل  أكار مرًحا الكنحا ال تةير سياق التعل  إلى اللعبة.

 فوائد استخدام محفزات األلعاب الرقمية في التعلي 
إن استخدم محفزات األلعاب الرقمية في العملية التعليمية له العدمد من الفوائقد؛ 

 امنحا ما ملي:

ن الطقالب إن استخدام م  تشجيع مشاروة الطالب: .1 حفزات األلعاب الرقمية تمكقن

 ( Al-Azawi et al., 2019,10)من المىاركة بنىاط االبقا  في عملية التعل   
 Boudadi)حيث إنحا تخل  بيئة محفزة اتنافسية مىارل فيحا الطالب بنىقاط 

& Gutiérrez-Colón, 2020,59). 
علقى سقلول ممكقن أن تقؤثر محفقزات األلعقاب الرقميقة    التأثير على السالوك: .2

الطالب ليصبحوا قادة عندما مبدان اكأنح  بط  خارق في لعبة مقت  تطومرهقا. 

سققيفخر الطققالب أنفسققح  بمسققاعدة الطققالب اآلخققرمن فققي حقق  مىققكلة معينققة 

اتىجيع التعل  المتمحور حول الطالب. متحم  الطالب األسرع من حيقث تققدم 

مقا اتو يقه األصقدقا  التعل  مسؤالية الكىف عن كيفية فحمح  اإتقانح  لىقي   

  (.Castro et al., 2018, 6)اآلخرمن لح  المىكلة 

تحفققز محفققزات األلعققاب الرقميققة خيققال الطققالب  تشااجع اإلبااداع واالبتكااار: .3

اقدرتح  اإلبداعية على إ را  االختبارات الخاصة بح  االتعل  من تلك التي قام 

 ,.Campillo-Ferrer et al)بحققا مدرسققوه  ازمالئحقق  فققي الفصقق  

. كما أن أحد المفقاهي  المطلوبقة فقي محفقزات األلعقاب الرقميقة هقو (2020,2

تراتيجيات لح  مىكلة باسقتخدام عناصقر اللعبقةح ستسقمح تنوع التقنيات ااالس

التقنيات ااالسقتراتيجيات المختلفقة للطقالب بالحصقول علقى مكافقآت مختلفقة. 

ستىجع الرغبة في الحصول على مكافآت أكبر في ك  مرة حق  مىقكلة معينقة 

 على تطومر االبتكار بين الطالب.

عزز التعل  الفعقال االتققدمي مما م  توفر فرًصا لمراجعة وتنقيو محتوى التعل : .4

ابالتققالي عنققدما ملعققب الطققالب علققى هققذه المنصققةح ممكققنح  الوصققول إلققى 

المعلومات األكادممية التي ممكن أن تسقاعده  فقي توضقيح المفقاهي  اتوضقيح 

 .(Campillo-Ferrer et al., 2020,2)الىكول التي قد تنىأ 

 عملية التعليمية:نموذج تصمي  وتطوير محفزات األلعاب الرقمية في ال
ممر تصمي  اتطومر محفزات األلعاب الرقمية في العملية التعليمية بخمسة خطوات 

 على النحو التالي: (Apandi,2019,151-152)موضححا 
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محتاج المعلق  إلقى معرفقة مقن هق   : فه  الجمهور المستهدف والسياق:1الخطوة  

اتسلسق  محقارات الطالب بما في ذلك عدة عوام  أخرى ما  حج  المجموعة  

بيئة التعل  مت  الكىف عن نققاط األلق  )مىقكلة حقيقيقة( فقي هقذه الخطقوة ماق  

الققدافع االتركيققز االفخققر االمحققارات ابيئققة الققتعل  اطبيعققة الققدارةح اكققذلك 

العوام  العقلية االجسدمة االعاطفيةح سيكون اختصاصي التوعية على استعداد 

 التي مجب تنفيذها عند فح  هذه النقاط.لتحدمد عناصر محفزات األلعاب الرقمية 

ركز على هدف أا هدفين مقن أهقداف القتعل    الخطوة الفانية: تحديد أهداف التعل :

قب  إنىا  لعبةح تأكد من التركيقز علقى أهقداف القتعل . حقاال تحدمقد األهقداف 

االةامات الرئيسية للدرس. هذا سقيجع  اللعبقة أسقح  فقي التطقومر االتصقمي ؛ 

إنىا  لعبة إبداًعا اعمقاًل شقاقًاح لقذلك نحتقاج إلقى أن نكقون أكاقر   حيث متطلب 

حرًصا على أن تكون اللعبة الناتجة مركزة اهادفة. ممكن لعب المحمة بواسطة 

العب ااحد أا في فرم  افقًا للهداف التي ت  تحقيقحقا. لتعزمقز ثققة الطقالبح 

إلقى فرمق  علقى   ابتكر لعبة العب ااحد. عادة مقا تركقز األلعقاب التقي تحتقاج

 تعزمز التعاان امحارات العم  الجماعي.

مجب إنىا  البرنامع التعليمي مقن البسقيط إلقى المعققد   : هيكلة التجربة:3الخطوة  

للتأكد من استمرار تفاع  الطقالب اتحفيقزه ح محتقاج المعلق  إلقى بقد  المحمقة 

ين بتطومر بالمراح  األسح . سيسمح إنىا  ألعاب قائمة على السينارمو للمتعلم

محارات معينة من خقالل  علحق  مقؤدان نفقس اإل قرا ات فقي مواققف الحيقاة 

الواقعية. عندما متمكن المتعلمون من تحقي  األهداف فقي اللعبقة أا تلبيقة نققاط 

التفتيش التي ت  اضعحاح حاال تققدم  مكافقآت. مقن المحق  تققدم  مكافقآت قابلقة 

ن أ ق  تحفيقز الطقالب علقى للتحقي  مكون لحقا صقدى لقدى الفرمق  بأكملقه مق

المىاركة. هذا متطلب التفكير ااالهتمام. ضع في اعتبارل استقصقا  المكافقآت 

المحفزة بىك  خاصح بحيث عنقدما محصقلون علقى مكافقأةح فقإنح  سقيفعلونحا 

مراًرا اتكراًرا مما مسح  ذلك في تعزمقز عقادة أا سقلولح كمقا سقيحفزه  هقذا 

 افعًا لح  لتر مته إلى أدائح  في العم .على النجاح الذي سيكون بعد ذلك د 

سيتعين على المدرب إكمال التأكيد على المرحلقة التقي   : تحديد الموارد:4الخطوة  

ممكن أا ال ممكن التحام  عليحا االتفكير فيما متعل  بالعدمقد مقن الجوانقب التقي 

 مجب مراعاتحا ما  آلية التتبعح االتداالح االمستوماتح االقواعدح االتعليقات.

ي التوعيقة محتقاج اختصاصق  : تطبيق عناصر محفزات األلعاب الرقمية:5الخطوة  

إلى تحدمد العنصرمن الذاتيين ااال تماعيين اللذمن مجقب تطبيقحمقا قبق  إ قرا  

اللعبة. توفر األ حزة المحمولقة االتالعقب هقذه الفقرص الذاتيقة ااال تماعيقة. 
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تركز العناصر الذاتية على الطالب للتنافس مع أنفسح  االتعرف علقى اإلنجقاز 

االقيود الزمنية. افي الوققت نفسقهح فقإن الذاتي باستخدام الىارات االمستومات  

العناصقر اال تماعيقة هقي المسقابقات التفاعليقة إلقى  انقب التعقاان. إن  عقق  

المتعلمين مىعران بأنح   ز  من فرم  أا مجتمع في رحلتح  سقيخل  بالتأكيقد 

االً ا اتجربة متعل  إمجابية. استفد من هذه الميزة باستخدام لوحات المتصدرمن 

المتعققددمن اتجميققع الفرمقق  اميققزة الرسققائ  الفورمققة فققي إنىققا   االالعبققين

األنىققطة. سيىققم  ذلققك التعققاان االتواصقق  االمنافسققة للمتعلمققين. سققتعرض 

لوحات المتصدرمن المتعددة موقع ك  العبح اهقذا سيسقمح لحق  بمعرفقة أدا  

زمالئح  المنافسين. عندما مران موقف الالعبين اآلخرمنح فإن ذلك سقيحفزه  

 ى القيام بعم  أفض  في التحدي التالي من أ   تحقي  النجاح.عل

 النظريات المفسرة لمحفزات األلعاب الرقمية

  Social Learning Theoryنظرية التعل  االجتماعي 
تفترض نظرمة التعل  اال تماعي أنه ممكن للفقراد أن متعلمقوا مقن خقالل 

أربعة مبادذ للقتعل  اال تمقاعيح اهقي (  1977مالحظة اآلخرمن. مقترح باندارا )

االنتباهح ااالحتفاظح االتكاثرح االتحفيز. مقن أ ق  القتعل  اال تمقاعي الفعقالح افقًقا 

(ح مجب على الفرد االنتباه لسلوكيات اآلخرمنح اتذكر السقلوكيات 1977لباندارا )

للقيقام   الملحوظةح االقدرة على إعادة إنتاج هذه السلوكياتح اأن مكقون لدمقه القدافع

 بنفس السلوكيات.

في التعلي ح ممكن للطالب أن متعل  من خقالل مالحظقة سقلوكيات الطقالب 

اآلخرمن انتائع هذه السلوكيات. ابالتقاليح فقإن إنىقا  بيئقة تعليميقة تقوفر الفقرص 

للطالب لمالحظة نموذج الطالب أمر مح  في التعل  اال تماعي. ال ملزم أن مقتصقر 

ي على األقران. ممكن أن مكون المعلمقون أا أاليقا  األمقور نموذج التعل  اال تماع

أا أي شخص آخر داخ  اخارج الفصول الدراسية. مجقد الطقالب أحيانًقا نمقاذ ح  

في المواد التعليميقة. علقى سقبي  الماقالح ممكقن للطالقب أن مالحقظ سقلول المماق  

ماق  هقذه   اعواقبه من فيل  اثائقي. على الرغ  من ا ود تفاع  ا تماعي أقق  فقي

المواد التعليميةح ال مزال بإمكان الطقالب القتعل  مقن خقالل نمذ قة السقلوكيات فقي 

المقواد التعليميققة. عنققدما مكقون مققن الصققعب العاققور علقى نمققوذج مناسققبح ممكققن 

للمعلمين استخدام المواد التعليمية التي تسح  العالققات اال تماعيقة االنمذ قة. تعقد 

خر لما  هذه المواد التعليمية. داخ  األلعقابح ممكقن ألعاب المحاكاة هي ماال  يد آ
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لالعبين القتعل  مقن خقالل التفاعق  مقع العبقين آخقرمن أا مقن خقالل التفاعق  مقع 

 .(Kim et al., 42)شخصيات اللعبة 
 Cognitive Evaluation Theoryنظرية التقيي  المعرفي 

الققداافع الجوهرمققةح أي تتنققاال نظرمققة التقيققي  المعرفققي فققي المقققام األال 

المىاركة بحرمة في أي نىاط بسبب االهتمامح االتمتعح االتحدي األماق ح االرضقا 

افقًا لنظرمة التقيي  المعرفيح مزداد الدافع الجوهري مع تلبيقة  .المستمدة من النىاط

ممكن للتأثيرات الخار يةح ما  المكافآت  .احتيا ات الكفا ة ااالستقالل بىك  كام 

ذمة المرتدة اإلمجابيةح أن تزمد أا تحد من الدافع الجوهري اعتمادًا على مقا إذا االتة

بمعنقى آخقرح فقإن تقأثير  .كانت تضعف أا ال تدع  تصقورات الكفقا ة ااالسقتقالل

التأثير الخار ي على الدافع الجوهري معتمد على ما إذا كقان منظقر إليقه علقى أنقه 

ن معزز مقاب  حداد التصقورات المتعلققة عنصر تحك  مقاب  معلوماتيةح اما إذا كا

 (.Chapman & Rich, 2017, 3-4بالكفا ة ااالستقالل الذاتي )

 self-determination theoryنظرية تقرير الذات  
ا نظرمًقا مناسقبًا لمحفقزات األلعقاب الرقميقة  تعد نظرمة تقرمقر القذات أساسقً

ل فطرمة نحو )أ( النمقو بىك  عام. تفترض نظرمة تقرمر الذات أن البىر لدمح  ميو

ح )ج( a unified selfح )ب( القذات الموحقدة psychological growthالنفسي 

 ,autonomousح االسققققلول المسققققتق  االمسققققؤال well-beingالرفاهيققققة 

responsible behavior افقًا لنظرمة تقرمر الذاتح تتحق  هذه االتجاهات على .

ثال  احتيا ات أساسية: الكفا ة االعالققة  أفض  ا ه عندما تدع  البيئة اال تماعية

هي الىقعور بالفعاليقة فقي البيئقة اال تماعيقة   competenceااالستقاللية. الكفا ة  

هقي الىقعور باالرتبقاط بقاآلخرمن؛ ااالسقتقاللية   relatednessللفرد؛ أما العالقة  

autonomy   هي السبب المتصور لسقلول الفقرد. مقن المحق  أن نالحقظ أن مفحقوم

االستقاللية لنظرمة تقرمر الذات ليس بالضرارة بمعزل عقن التقأثيرات الخار يقة؛ 

حيث تسمح بالتأثيرات من البيئة طالما أن الىخص قد أمد هذه التأثيرات ااستوعبحا 

(Chapman & Rich,2018,315). 

 Cognitive Stylesالمعرفي المحور الفاني: األسلوب  

 مفهوم األسلوب المعرفي
معد مصطلح األساليب المعرفية من المصطلحات التي ظحرت في مجاالت 

عل  النفس اخاصة فقي مجقال علق  القنفس المعرفقيح حيقث تقأتي أهميقة األسقاليب 

األساليب المعرفية في عل  النفس من أنحا تساه  بقدر كبير في الكىف عن الفقراق 
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بققين األفققراد فققي نطققاق االدرال االعمليققات المعرفيققةح اكققذلك الو دانيققة  الفردمققة

االنفعاليةح حيث أنحا تعتبر الطرمقة األكار تفضيالً لدى الفرد في تنظي  مقا ممارسقه 

من نىاط سقوا  كقان معرفيقاً أا ا قدانياً دان االهتمقام بمحتقوى هقذا النىقاط امقا 

تي بحا متنقاال الفقرد المىقكالت التقي متضمنه من مكوناتح اكذلك تحت  بالطرمقة ال

 (.17، 2013)منيرة المرعب، متعرض لحا في مواقف حياته اليومية 

االذي   المكون االنفعاليهذا امتكون األسلوب المعرفي من ثال  مكونات؛  

منطوي على المىقاعر التقي تصقاحب الفقرد عنقد التعامق  مقع المواققف المختلفقةح 

االذي متعلق  بالسقلوكيات التقي تصقاحب األسقلوب المعرفقي أا   لمكون السلوويا

االذي متعل  بمعرفة الفقرد ااعيقه بأسقلوبه المعرفقي المكون المعرفي تنتع عنهح ا

 (.321، 2012)عدنان العتوم،  

ب المعرفية على أنحا عمليقة تحومق  المعلومقات حيقث مقت  اتعرف األسالي

(. Gaur et al., 2016, 187) تفسير المحفزات الموضوعية فقي مخطقط هقادف
كما تعرف على أنحا الطرمقة المفضلة التي مستجيب بحا األفراد اتسعى إلى إحقدا  

رل اتعرف أمضاً على أنحا الطرمقة الخاصة التي مقد  .(Hejazi, 2016, 6)تةيير 

 ,Smith-Sterling)بحا الفقرد امفكقر امققوم بحق  مىقكالته امقرتبط بقاآلخرمن 

2011, 13). 
مققرتبط األسققلوب المعرفققي )المعتمققد/ المسققتق ( ارتباطققاً اثيقققاً بخصققائص 

األدا  الفققردي فققي المجققاالت اال تماعيققة االفكرمققة ااإلدراكيققة للسققلول البىققريح 

ليب التعل  التي ممي  المتعلمون فيحا إلى فاألسلوب المعرفي المعتمد معد من أحد أسا

معالجة محمة التعل  بأكملحاح تلك المحمة التي تتضقمن العدمقد مقن العناصقر. ممكقن 

لمتعلمي األسلوب المعرفقي المسقتق  تحدمقد عناصقر معينقة أا التركيقز عليحقا اال 

 .(Wang, 2017,32)مميلون إلى التىتت بعناصر أخرى في الخلفية أا السياق 
المعتمقد( إ رائيًقا  -ا سب  تعرف الباحاة األسقلوب المعرفقي )المسقتق امم

على أنه "الطرمقة التقي معقالع بحقا الطالقب المعلومقات امالمحقارات امقا بحقا مقن 

تفاصي  فحو متناال قدرة الطالب في تناال المعلومات منفًصال امستقاًل عن المجال 

تحليلقيح فقالطالب المسقتقلون المحيط بقه أي متقانول ققدرة الطالقب علقى األدرال ال

مققدركون أ ققزا  المحتققوى فققي صققورة منفصققلة أا مسققتقلةح فققي حققين فققالطالب 

 المعتمدان ممتازان باالعتماد الكلي على تنظي  المحتوى بىك  كام ". 
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 خصائص األسلوب المعرفي
 متس  األسلوب المعرفي بمجموعة من الخصائص االتي تتما  فيما ملي:

النىاط المعرفي أكار من اهتمامه بمحتوى النىاط المعرفيح اهذا مىقير محت  بىك    .1

إلققى االختالفققات الفردمققة فققي كيفيققة اإلدرالح التفكيققرح حقق  المىققكالتح الققتعل ح 

 اعالقتحا مع بعضحا.

معد األسقلوب المعرفقي مقن األبعقاد المستعرضقة فقي الىخصقية مقن حيقث تميقزه  .2

اس  وانقب متعقددة للىخصقية )الجوانقب باستخدام أساليب إدراكية غير لفظيقة لقيق

 المعرفية اغير المعرفية(ح لذا معد األسلوب المعرفي من محددات الىخصية.

متميز األسلوب المعرفي للىخصية بأنه ثابت نسبياًح افي حالة تةيقره فقإن ذلقك مقت   .3

 ببط  ابعصوبة.

 ممكن قياس األساليب المعرفية بوسائ  لفظية اغير لفظية. .4

لمعرفقي مقن األبعقاد ثنائيقة القطقبح ممقا مميقزه عقن القذكا  اأبعقاد معد األسلوب ا .5

ميسار القدرات العقلية األخرىح حيث لك  قطب قيمة مميزة تحت ظراف خاصقة )

 (.16، 2014الحباشنة، 

  أهمية األسلوب المعرفي

 تتما  أهمية األساليب المعرفية في النقاط التالية:

األفقراد للبعقاد االمكونقات المعرفيقة تساه  في الكىف عقن الفقراق الفردمقة بقين   -1

 االدراكية االو دانية االنفعالية. 

تعبر عن الطرمقة األكار تفضيالً لدى الفرد في تنظي  ما ممارسقه مقن نىقاط سقوا   -2

 كان معرفياً أا ا دانياًح دان االهتمام بمحتوى هذا النىاط.

حا فقي مواققف حياتقه تحت  بالطرمقة التي متناال بحا الفرد المىكالت التي متعرض ل -3

 اليومية.

تعبر عن االستراتيجيات المميزة لدى الفرد في استقباله للمعلوماتح االتعام  معحقا  -4

 (.151، 2013)سليمان يوسف، من خالل العمليات المعرفية 

مققرتبط األسققلوب المعرفققي )المعتمققد/ المسققتق ( ارتباطققاً اثيقققاً بخصققائص 

االفكرمققة ااإلدراكيققة للسققلول البىققريح  األدا  الفققردي فققي المجققاالت اال تماعيققة

فاألسلوب المعرفي المعتمد معد من أحد أساليب التعل  التي ممي  المتعلمون فيحا إلى 

معالجة محمة التعل  بأكملحاح تلك المحمة التي تتضقمن العدمقد مقن العناصقر. ممكقن 

اال لمتعلمي األسلوب المعرفقي المسقتق  تحدمقد عناصقر معينقة أا التركيقز عليحقا  

 .(Wang, 2017,32)مميلون إلى التىتت بعناصر أخرى في الخلفية أا السياق 



 المجلة العلمية للدراسات والبحوث التربوية والنوعية  2020 نوفمبر( 14د )العد

 

 
 

 
602 

 
  

 خصائص األساليب المعرفية
تتس  األساليب المعرفية بمجموعة من الخصائص االتي ممكن توضقيححا علقى 

 النحو التالي:

تتعل  األساليب المعرفية بىك  النىاط المعرفي ال بمحتواهح لذلك فإنحا تىقير إلقى  .1

الفققراق الفردمققة المو ققودة بققين األفققراد فققي كيفيققة ممارسققة العمليققات المعرفيققة 

 .المختلفة ما  )اإلدرالح التفكيرح ح  المىكالتح التعل (

ال تقتصر األساليب المعرفية على الجانب المعرفقي فققط مقن الىخصقيةح الكنحقا  .2

دهقاح تعتبر مؤشرا هاما في النظر إلى الىخصقية نظقرة كليقة تتضقمن  ميقع أبعا

 .الحذا تعتبر من األبعاد المستعرضة للىخصية

تتميز األساليب المعرفية بنوع من الابات النسبيح اليس معنى هذا أنحا تستعصقي  .3

 على التعدم  اإنما قد تتةيرح الكن ليس بسحولة اال بسرعة.

تعتبر األساليب المعرفيقة أبعقادا ثنائيقة القطقب امصقنف األفقراد افق  ذلقك علقى  .4

أحد البعدمن امنتحي بالبعد اآلخر امعتبر ك  قطب له قيمة مميزةح في متص  مبدأ ب

 ضو  ظراف خاصة امحددة.

تقاس األساليب المعرفية بوسائ  لفظيقة اغيقر لفظيقةح ممقا مسقاعدنا علقى تجنقب  .5

)لميااء  الكاير من المىكالت التي تنىأ عن اخقتالف المسقتومات الاقافيقة للفقراد.

 ( 356، 2013محمد، 

 كالدافعيقة عدمدة متةيرات  مع امجابية أا سلبية بعالقات  المعرفية ساليب األ ترتبط .6

 الفقردح مققوم بحقا التقي العمليقة طبيعقة علقى اعتمقادا األكقادممي االذكا  االنجاح

 مقن منخفضقة أا عاليقة بمسقتومات  مقتقرن المعرفقي أا القنمط األسقلوب  فطبيعة

 .ظراف الحياة األكادمميح أا التكيف معالنجاح  أا الذكا ح أا الدافعيةح

 منحقا أكاقر الخار يقة بيئتقه مع الفرد  من خالل تفاع  مكتسبة المعرفية األساليب  .7

 اإل تماعية التنىئة خالل من تكتسب  المعرفية األساليب  كانت  إذا.  صفات موراثة

  .أمضا اللتعلي  للتعدم  قابلة بالتالي فحي

 هقذه بحا تتصف التي المرانة مدى حيث  من المعرفية أساليبح  في الناس مختلف  .1

 األسلوب  مالئمة أن ب  ردمئةح اأخرى  يدة تو د أساليب  فال ابالتالي األساليبح

 نفسقه األسقلوب  اليسقمحتوى األسقلوب  نجاعقة مقدى تحقدد  التقي هي الموقف مع

 (.52، 2011)فاطمة الزهراء الزرق، 

 فيةالنماذج المفسرة لألساليب المعر

 للساليب المعرفية (Riding & Cheema, 1991)نموذج رمدمنع اكيما 
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فقي نموذ حمقا للسقاليب  (Riding & Cheema, 1991) ريادينج وويماامقرى 

 -هماا الصاور  المعرفية إلى أنقه ممكقن تصقنيف األسقاليب المعرفيقة إلقى أسقلوبين  

 .wholistic-analytic والتحليلية الشموليةح Verbal-imagery اللفظية

تمايق  المعلومقات أا التفكيقر إمقا فقي :  Verbal-imagery  لفظاي  -تصوري    -1

 الصور أا الكلمات.

الققذمن معقققالجون : إن األفقققراد wholistic-analytic الشاامولية -التحليليااة  -2

المعلومات امأخذان النظرة الكلية أا مقران األشقيا  فقي أ قزا  منفصقلة؛ 

فالىققمولية تىققير إلققى أن هققؤال  األفققراد هقق  أفضقق  تجحيققزا للتعامقق  مققع 

ققا ااف  .الحاالت التي تتطلب حدة ا تماعية امحارات التعام  مع اآلخقرمن

تسقاعد الىقمولية علقى  (Riding & Cheema, 1991) ريادينج وويماا

اتخقاذ ققرارات سققرمعة بعقد فتققرة ا يقزة مقن المققدااالت اتصقور المحققام 

فإن األشقخاص التحليليقين  حامن ناحية أخرى بطرمقة مفرطة في التبسيط.

قققادران علققى التعامقق  مققع الحققاالت التققي تتطلققب تحليقق  غيققر شخصققيح 

ة بعققد التققداال بعنامققةح اتصققور المحققام بطرمقققة معقققدة ااالسققتجابة للحالقق

 (Chikowero, 2010, 20-21). امختلفة
أنااور افققي ضققو  التصققورات المختلفققة التققي تناالققت األسققاليب المعرفيققة حققدد 

 األساليب المعرفية إلى ما ملي: الشرقاوي

 Field االعتمااااد فاااي مقابااال االساااتقالل عااان المجاااال اإلدراواااي .1

Dependence VS, Independence : محقت  هقذا األسقلوب بالطرمققة

التي مدرل بحا الفرد الموقف أا الموضوع اما به من تفاصي . كما متنقاال 

قدرة الفرد على ادراكه الجز  من المجقال كىقي  مسقتق  أا منفصق  عقن 

 المجال المحيط كك . اكذلك متناال قدرة الفرد على اإلدرال التحليلي.

 Cognitive Simplicity مقابل التعقياد المعرفايالتبسيط المعرفي في  .2

VS. cognitive Complexity : مققرتبط هققذا األسققلوب بققالفراق بققين

األفراد في ميلح  لتفسير ما محيط بح  من مدركات اخاصة المدركات ذات 

الخواص اال تماعيقة. فقالفرد القذي متميقز بالتبسقيط المعرفقي متعامق  مقع 

ن مقع المجقرداتح كمقا أنقه مكقون أقق  المحسوسات بدر ة أفض  مما مكو

قدرة على إدرال ما حوله مقن مقدركات بصقورة تحليليقةح بق  مةلقب عليقه 

اإلدرال الىققمولي لحققذه المققدركات. كمققا متميققز الفققرد الققذي مميقق  للتعقيققد 

المعرفي بأنه مكون أكار قدرة على التعامق  مقع األبعقاد المتعقددة للمواققف 
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أفضق  أن متعامق  مقع مقا مدركقه فقي   بصورة تحليليةح كما مستطيع بىقك 

 شك  تكاملي.

: متناال Risk taking VS. cautiousnessالمخاطرة في مقابل الحذر  .3

هقذا األسقلوب مقدى مخقاطرة الفقرد أا حقذره فقي اتخقاذ الققرارات اتقبقق  

المواقققف غيققر التقليدمققة اغيققر المألوفققةح ممققا مجعقق  هققذا األسققلوب مققن 

 كبيرة بعام  الاقة بالنفس.األساليب التي ترتبط بدر ة 

امقرتبط  :Impulsivity VS. Reflectivityاالندفاع فاي مقابال التأمال  .4

هذا األسلوب بمي  األفراد إلى سرعة االسقتجابة مقع التعقرض للمخقاطرة. 

فةالباً ما تكون استجابات المندفعين غير صحيحة لعقدم دققة تنقاال البقدائ  

 المؤدمة لح  الموقف.

: متنقاال هقذا Leveling VS. Sharpingاإلباراز  التساوية فاي مقابال .5

األسلوب الفراق بين األفقراد فقي كيفيقة اسقتيعاب المايقرات المتتابعقة فقي 

الذاكرةح امدى إدرال الفرد لتمامز مايرات المجال المعرفي ادمجحا مع ما 

 مو د في الذاكرة من معلومات أا اإلبقا  عليحا منفصلة.

 Tolerance Forالواقعياااة تحمااال الغماااوض أو الخبااارات غيااار  .6

Ambiguous or Unrealistic experience : امرتبط هذا األسقلوب

بمسققتوى قققدرة األفققراد علققى تقبقق  مققا محققيط بحقق  مققن متناقضققات امققا 

 متعرضون له من موضوعات أا أفكار غامضة غير ااقعية اغير مألوفة.

امققرتبط هققذا : Conceptual differentiationالتمااايز التصااوري  .7

لوب بققالفراق بققين األفققراد فققي تصققنيف أبعققاد التىققابه ااالخققتالف األسقق

المدركققة للمايققرات التققي متعرضققون لحققا. اكققذلك مققرتبط هققذا األسققلوب 

بالطرمقة التي متبعحا الفرد في تكومنه للمفاهي . كما معتمد بعا األفراد في 

تكومن المفاهي  أا المدركات علقى العالققة الوظيفيقة بقين المايقراتح بينمقا 

معتمد البعا اآلخر في تكومن المدركات االمفاهي  على تحلي  الخصائص 

الوصفية الظاهرمة للمايرات االتعام  معحقا. هقذا باإلضقافة إلقى أن هنقال 

مجموعة ثالاة من األفراد معتمدان فقي تكقومن المقدركات االمفقاهي  علقى 

 لحا.قدرتح  على استنباط مستومات العالقات بين المايرات التي متعرضون 

متنقاال هقذا : Focusing VS. Scanningالبأورة في مقابال الفحاص  .8

األسلوب الفراق بين األفراد في سعة ا تركيز االنتباهح حيث متميقز بعقا 

األفراد بالتركيز على عدد محقداد مقن عناصقر المجقالح فقي حقين متميقز 

البعا اآلخقر بقالفحص الواسقع لعقدد أكبقر مقن عناصقر المجقالح بحيقث 
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بققاهح  علققى قققدر أاسققع مققن المايققرات المحيطققة بحقق  ا التققي مىققتم  انت

 متعرضون لحا. 

 :Tnclusibeness VS. exclusivenessفاي مقابال التعقياد  اإلنطالق .9

امرتبط هذا األسلوب بالفراق بين األفراد في المي  إلى تصنيف المايقرات 

 امواقف الحياة التي متعرضون لحا.

امرتبط هذا األسلوب بالفراق بين  الضبط المرن في مقابل الضبط المقيد: .10

األفققراد فققي مققدى تققأثره  بمىققتتات االنتبققاه ابالتققداخالت االتناقضققات 

، 2003)أنااور الشاارقاوي، المعرفيققة فققي المواقققف التققي متعرضققون لحققا 

243-246). 

 

 E-learningالاااااتعل  اإللكتروناااااي المحاااااور الفالاااااث: بيئاااااات 

Environments 

 االلكترونىمفهوم التعل   
في   تةييرات  إلى  االعىرمن  الحادي  القرن  في  التكنولو ي  التطور  أدى 

العمليات   أن  بمعنى  التعلي   قطاع  في  نموذ ي  تحول  أحدثت  حيث  التعلي ؛  قطاع 

االمنصات   بالمعدات  كبير  بىك   دعمحا  ت   قد  التعليمية  المؤسسات  في  التعليمية 

 .(Ooko, 2021,706)التكنولو ية 
ال امعد  فيه  هذا  التدرمس  مت   االذي  التعل   أنماط  من  نمط  االلكتراني  تعل  

من خالل استخدام الوسائط التكنولو ية الحدماة؛ االذي استخدم في البحث العلمي  

الومب   إلى  المستند  االتعل   منحا  المسميت  من  العدمد   web- basedتحت 

learning  اإلنترنت عبر  االتعل   المسonline learningح  االتعل   إلى  ح  تند 

بعد  internet-based learningاإلنترنت   االتعل  عن  ح  distance learningح 

بعد   عن  الموزع  distance educationاالتعلي   االتعل    distributedح 

learningالكمبيوتر طرم   عن  االتعل   ح computer-mediated learningح 

ح االتعل  االفتراضي  computer-assisted learningاالتعل  بمساعدة الكمبيوتر  

Virtual learning  المدمع االتعل     Blended learningح 

(Narayanan,2020,1  .) 

اتتضمن برامع التعلي  العالي أشكااًل متنوعة من التعل  اإللكتراني افرًصا  

تكنولو يا  ااستخدام  المكتسبةح  المحارات  ااختبار  معارفح ح  لتعمي     للطالب 

اإللكترانية   للموارد  الرئيسية  الوظيفة  تتما   التعل .  المعلومات لزمادة كفا ة عملية 
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في تحسين التعلي  القياسي اتعزمز  ودة عملية التعل ح مما مؤدي إلى إثرا  األشكال  

المعلومات  مصادر  إلى  الوصول  خالل  من  للطالب  المستق   االتعل   التقليدمة 

ال االوسائط  االبيانات  من  االمواد  التعليمية  المواد  انطاق  تحدمث  تعزمز  مختلفةح 

خالل تضمين الموارد عبر اإلنترنتح االعم  التفاعلي مع عناصر محتوى التعل ح  

اتصور العمليات المعقدة أا غير المرئية أاالمجردة أاالاابتةح مما مضمن الوصول  

 . (Merdzhanov,2018,41)إلى المعلومات التي محتا حا 
ا التعل   متفاع   امعرف  حيث  التعل   أشكال  من  شك   أنه  على  إللكتراني 

المتعلمون مع موارد التعل  الخاصة بح  في بيئاتح  العادمة اه  بعيدان عن بيئات 

 .(Ooko, 2021,706) التعل  الفعلية 
كما معرف على أنه شك  من أشكال التعل  عن بعد مت  تحدمده ذاتيًا االذي  

اس امتضمن  الفعلي  الوقت  في  المحتوى محد   إلى  للوصول  التكنولو يا  تخدام 

 Sangrà et)األكادممي من مؤسسة تعليمية بةا النظر عن موقع المتعل  البعيد  

al., 2012, 146) . 
استخدام   مستدعي  بعد  عن  التعل   أشكال  من  شك   أنه  على  أمضاً  امعرف 

التعليمية   التفاعالت  لتسحي   التكنولو ية  ااأل حزة  ااالتصاالت  بين  المعلومات 

المتعلمين االمدربين االمحتوى األكادممي عبر منصة تكنولو ية مختارة. في هذا 

الصددح تىم  بعا األ حزة التكنولو ية المستخدمة على سبي  الماال ال الحصر  

الذكية  االلوحات  التو يه  اأ حزة  المودم  اأ حزة  المحمولة  الكمبيوتر  أ حزة 

(Ooko, 2021,706) . 
أ على  أمضاً  معرف  إلى كما  أا  زئيًا  كليًا  تىير  اتعل   تعلي   طرمقة  نه 

اإللكترانية   ااأل حزة  الوسائط  استخدام  على  بناً   المستخدمح  التعليمي  النموذج 

كأداات لتعزمز توافر التدرمب االتواص  االتفاع ح اتساعد في قبول طرق  دمدة 

 . (Salloum et al., 2019, 128446)لفح  اتأسيس التعل  
ما سب التعلي   من خالل  أنماط  نمط من  االلكتراني هو  التعل   أن  متضح    

الحاسوب   كأ حزة  الحدماة  التكنولو ية  المستحدثات  استخدام  عبر  مت   الذي 

االحواتف الذكية االتي مت  من خاللح  تبادل المعلومات بين الطلبة االمعلمين ابين  

طالب اتنمية  الطلبة ابعضح  البعا بحدف إثرا  عملية التحصي  الدراسي لدى ال

أي   في  المعلومات  على  الحصول  بسحولة  التعلي   من  النمط  هذا  امتس   معارفح . 

 اقت اأي مكانح اكذلك موفر المزمد من الوقت االجحد للطالب.

النحو  اإللكتراني على  التعل   لعملية  العناصر األساسية  تحدمد  اممكن  هذا 

التكنولو ية   التحتية  البنية  امنصة    technological infrastructureالتالي: 
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اإللكتراني   اإللكتراني    e-learning platformالتعل   التعل   -eامحتوى 

learning content    االمىاركينparticipantsال فالجوانب  للتعل   .  رئيسية 

اإللكتراني هي الجوانب التكنولو ية االتربومة. مجب أن تتيح التكنولو يا بما في  

التعل  اإللكتراني ااستضافته اتقدممه   التحتية االمنصة تطومر محتوى  البنية  ذلك 

لتوسيع   اإللكتراني ااستخدامه  التعل   بمحتوى  التربوي  الجانب  متعل   لمستخدميه. 

المتعلمين.   هما معرفة  اإللكتراني  التعل   من  المحمين  النوعين  الوضعين/  إن 

التدرمب المتزامن االتدرمب غير المتزامن. عندما مىارل ك  من المدرب االمتعل   

التعل    باس   اإلنترنت  عبر  مُعرف  الوقتح  نفس  في  اإللكتراني  التعل   نىاط  في 

الن ما   مختلفة  بوسائ   بينح   االتصال  محد   أن  ممكن  عبر  المتزامن.  داات 

غير   التعل   في  بينما  ذلكح  إلى  اما  الفيدمو  ادردشة  الفورمة  االمراسلة  اإلنترنت 

في   المىاركة  للمستخدمين  ممكن  ث   مقدًماح  المحتوى  المدرسون  منىر  المتزامنح 

إليه  محتا ون  اقتما  الخاصة  لسرعتح   افقًا  الومب  إلى  المستند  التدرمب 

(Bezhovski & Poorani, 2016,50; Bower et al., 2015,2) . 
امما سب  تعرف الباحاة التعل  اإللكتراني إ رائيًا على أنه "نظام تعليمي 

نمط   باستخدام  للمتعل   االمفاهي   المحارات  اإمصال  التعليمي  المحتوى  لتقدم  

 المحفزات التعليمية". 

 سمات التعل  االلكتروني
 ,Arkorful & Abaidoo)متس  التعل  االلكتراني بمجموعة من السمات أاردها  

 على النحو التالي: (2014,401

متس  بالمرانة عند أخذ قضاما الزمان االمكان بعين االعتبار. لك  طالب رفاهية  .1

 اختيار المكان االزمان الذي مناسبه.

خقالل سقحولة الوصقول   معزز التعل  اإللكتراني فاعلية المعرفة االمؤهالت من .2

 إلى كمية هائلة من المعلومات.

قققادر علققى تققوفير فققرص لتنميققة العالقققات بققين المتعلمققين مققن خققالل اسققتخدام  .3

منتدمات المناقىة. من خالل هذاح مساعد التعل  اإللكتراني على إزالقة الحقوا ز 

التي مقن المحتمق  أن تعيق  المىقاركة بمقا فقي ذلقك الخقوف مقن التحقد  إلقى 

مين اآلخرمن. محفز التعل  اإللكتراني الطالب على التفاع  مع اآلخقرمنح المتعل

فضالً عن تبادل ا حات النظر المختلفقة ااحترامحقا. مسقح  القتعل  اإللكترانقي 

 التواص  امحسن العالقات التي تدع  التعل .
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معتبر التعل  اإللكتراني فعاالً من حيقث التكلفقة بمعنقى أنقه ليسقت هنقال حا قة  .4

للسفر. كما أنه فعنال من حيث التكلفة بمعنى أنه موفر فرًصا للتعل  ألكبر للطالب  

 عدد ممكن من المتعلمين دان الحا ة إلى العدمد من المباني.

مأخذ التعل  اإللكتراني دائًما في االعتبار الفراق الفردمة بين المتعلمقين. مفضق   .5

نة من الدارةح بينما بعا المتعلمينح على سبي  الماالح التركيز على أ زا  معي

 مستعد آخران لمرا عة الدارة التدرمبية بأكملحا.

مساعد التعل  اإللكتراني في تعوما ندرة أعضا  هيئة التدرمسح بمقا فقي ذلقك  .6

 المدربين أاالمعلمين اكذلك الميسرمن افنيي المختبرات اما إلى ذلك.

علققى سققبي  . self-pacingاسققتخدام الققتعل  اإللكترانققي مسققمح بتابيققت الققذات  .7

الماالح تسمح الطرمقة غير المتزامنة لك  طالب بالدراسة افقًا لسرعته الخاصة 

ابسرعة سوا  كانت بطيئة أا سرمعة. لذلك فحو مزمد الرضا امقلق  مقن التقوتر 

 لدى الطالب.

 كما تتما  مزاما التعل  االلكتراني فيما مورده على النحو التالي:

 ا ة افي الوقت المناسب.توفير اسائ  تعليمية تتس  بالكف .1

 مسح  التعل  غير المتزامن المرن. .2

 تزامد المتعلمين بىعور من االستقاللية االتحك . .3

موفر  قدال عمق  شخصقي اقائمقة بالقدارات التدرمبيقة للطقالب المصقممة  .4

 خصيًصا لمصالحح  في إطار المعامير التعليمية.

 مكاف التعل  ااألنىطة المعرفية للطالب. .5

 التفكير النقدي االمبادرة االمسؤالية عن العم .تكومن محارات  .6

 مطور قدرة الطالب على العم  بىك  مستق . .7

 مساه  في رفع الكفا ات المحنية للطالب. .8

مضققمن الققتعل  مققدى الحيققاة عققن طرمقق  إزالققة القيققود المكانيققة االزمانيققة  .9

(Kuimova et al., 2016,1-2.) 

االلكترانقي متسق  بالعدمقد مقن السقمات من خالل ما سب  متضح أن التعلقي   

التي تميزه عن النمط التقليقدي للقتعل  اذلقك لسقحولة الحصقول عليقه فقي أي اققت 

امكققان باإلضققافة إلققى أنققه مققوفر الوقققت الققذي مسققتةرقه الطالققب للققذهاب إلققى 

المحاضرات اكذلك تكلفقة شقرا  الكتقبح فقالتعل  اإللكترانقي متسق  بتقوفير الوققت 

 ا منعكس ذلك بىك  إمجابي على كفا ة الطالب.االجحد للطالب مم
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 E-learning environment  مفهوم بيئات التعل  اإللكترونية
سققمحت بيئققة الققتعل  الجدمققدة القائمققة علققى الىققبكات اإللكترانيققة لمتعلمققي 

الجامعات بتقدم  مساعدة فردمةح باإلضافة إلى الحصول على  داال تعليميقة أكاقر 

مال مة لح  امنفصلة عن المتعلمين اآلخقرمن. إن القتعل  اإللكترانقي فقي األاسقاط 

عليقةح ققد  عق  عمليقة القتعل  أكاقر األكادمميةح القذي متميقز باسقتخدام الحياكق  التفا

ا  ا اتفقاعالً اإمتاعقً . اتعققرف (Kannadhasan et al., 2020,262)انخراطقً

بيئققات الققتعل  الرقميققة علققى أنحققا بيئققات تعليميققة حدماققة توظققف تكنولو يققا التعلققي  

االمعلومات ااالتصاالت المتقدمةن اتقوم علقى أسقاس الحاسقب اآللقي االىقبكات 

 . (56، 2020)الشحات عفمان وآخرون، االلكترانية  التعليمية االوسائ 

هذا امحد  التعل  االلكتراني في بيئات متعددة ممكن تصقنيفحا إلقى نقوعين 

 هما:

البيئقات الواقعيقة: اهقى أمقاكن دراسقة لحقا ا قود غعلقيح أي لحقا حقوائط  -1

اأسقف ابحا تجحيزات مادمة )مقاعدح طااالتح سبورات(. امن أبرز هقذه 

ت الدراسققةح اقاعققات المحاضققراتح امعامقق  الكمبيققوترح البيئققات حجققرا

االمكتبات المدرسية االجامعية امراكز مصقادر القتعل  اقاعقات التقدرمب 

 اغيرها.

البيئات االفتراضية: اهى بيئقات محاكيقة للواققع تنقتع بواسقطة برمجيقات  -2

)أداات( الواقع االفتراضيح اتو د هذه البيئات على مقواقعى معينقة علقى 

اع الىبكات امنحا الفصقول االفتراضقيةح االمعامق  االفتراضقية إحدى أنو

 .(30-29، 2013)منال مبارز وأحمد فخري، 

 أنظمة بيئات التعل  اإللكترونية
 تتعدد بيئات التعل  اإللكترانية؛ افيما ملي عرض لتلك البيئات:

 Learning Management systemsأوالً: نظ  ادارة التعل  
نظام إدارة التعل  عبارة عن بوابة إلكترانيقة تقوفر مسقاحة لمقوارد الفصق  

الدراسققي ااألداات ااألنىققطة التققي ممكققن مىققاركتحا بسققحولة بققين المدرسققين 

االطالب. محتوي نظام إدارة التعل  على مجموعة متنوعة من التطبيققات ااألداات 

  هيئقة التقدرمس علقى التي تحفز الجامعات في  ميع أنحقا  العقال  لتىقجيع أعضقا

االسققتفادة منحققا فققي ممارسققات التققدرمس االققتعل ح امسققاعدتح  علققى تتبققع أنىققطة 

الطالب بطرمقة أكار قابلية لإلدارةح مما مسمح بالتعاان االمىاركة االتفاع . موفر 

نظام إدارة التعل  مجموعة متنوعة من الوظائف اأداات االتصال التي اافقت على 
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  ماقق  المحققامح ااإلعققالنح ااالختبققارات القصققيرةح امنتققدى دعقق  التققدرمس االققتعل

المناقىققةح االدردشققةح االمققواردح اغيرهققا. إن أداات االتصققال هققذهح التققي ممكققن 

استخدامحا إما بىقك  متقزامن أا غيقر متقزامنح ال تاقري التقدرمس اعمليقة القتعل  

كقن الققول فحسبح ب  تسح  أمًضا التواص  االتعاان بين الطالب االمدرس. لذا مم

إن باسققتخدام نظققام إدارة الققتعل ح ممكققن تحومقق  الققتعل  مققن الققتعل  المتمحققور حققول 

المدرسين إلى التعل  المتمحور حقول الطقالبح اأن دار المعلمقين مجقب أن مركقز 

 ,.Al-Sharhan et al)بدالً من مجقرد نقق  المعرفقة  facilitatorعلى الميسر 

2020,15-16). 
تطبي  برمجي قائ  على الومقب مُسقتخدم   على أنه  نظام إدارة التعل امعرف  

لتخزمن مقواد محتقوى القتعل  ااألصقول الداعمقة للقتعل  عبقر اإلنترنقت. ممكقن أن 

ح االصققورح االكتققب PDFتتكققون هققذه األصققول مققن الوسققائط المتعققددةح املفققات 

اإللكترانيةح االملفقات صقوتيةح امقؤتمرات الفيقدموح املفقات العقراض التقدمميقة 

(Sims,2021,34) هققذا اتىققم  أداات اعناصققر أنظمققة إدارة الققتعل  اظققائف .

اأداات الطققالب االمعلمققين اأداات االتصققال اأداات المققواد التعليميققةح كمققا هققو 

 موضح فيما ملي:

تىم  المواد التعليمية الصقور امققاطع الفيقدمو االنصقوص. مقت  توفيرهقا  .1

حققا اتنزملحققا للطققالب مققن قبقق  المدرسققينح امقققوم الطققالب بالوصققول إلي

 اممكنح  استخدامحا للمناقىة مع بعضح  البعا.

مت  ضمان نجاح أنظمة إدارة التعل  من خقالل االتصقال التعقااني االفعقال  .2

بين المدربين اطالبحق . ممكقن أن مكقون االتصقال باسقتخدام األنظمقة إمقا 

متزامنًا أا غير متقزامن. االتصقال المتقزامن هوالمكقان القذي تحقد  فيقه 

المىاركة في نفس الوققتح بينمقا فقي االتصقال غيقر المتقزامنح ال تحقد  

المىاركة في نفس الوقت؛ بعا األمالة هقي البرمقد اإللكترانقي الوحقات 

 المناقىة.

تىم  اظائف اأداات المعل  أداات إدارة الدارة التدرمبيةح االتقي تسقاعد  .3

االمققواد  المعلمققين علققى تحميقق  إعالنققات الققدارة التدرمبيققة االتقييمققات 

التعليميقة. ممكقن للمقدرس التخطقيط للعمق  للقدارة بأكملحقا اإرسقالحا إلققى 

الطالب حتى متمكنوا من مرا عة المادة قب  الفص ح حيث ممكنح  بدالً مقن 

 .(Alenezi,2018,2)ذلك المناقىة اطرح أسئلة حول ما ل  مفحموه 
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 سمات أنظمة إدارة التعل  اإللكتراني
Alshorman )  أاردها السمات  من  بمجموعة  االلكتراني  ل التع  إدارة أنظمة  تتس 

Bawaneh,2018,3 &) التالي: النحو على 

 محتومققه مققا مققع التواصقق  للمسققتخدمين الفرصققة اتاحققة الوصققول: سققحولة .1

 امكان. اقت  أي في باإلنترنت  االتصال طرم  عن ببساطة

 القدارة  حقول  محدثقة  مالحظقات   تقوفر  امسقتمرة:  سرمعة  مالحظات   تقدم  .2

 ببرنققامع متعلقق  مققا اكقق  االنتققائع االختبققار امواعيققد  االطققالب  تدرمبيقةال

 اأسئلتح . الطالب 

 االمعلمقين للطقالب   الخيقارات   مقن  العدمقد   توفر  اتحسينه:  االتصال  تسحي  .3

 االبرمققد  االفتراضققية االفصققول االمناقىققات  اإلعالنققات  ماقق  للتواصقق 

 إلخ. اإللكتراني....

 مقن  المحقام  اتسقلي   للبرنامع  الطالب   استخدام  تتبع  للمدرس  ممكن  المتابعة: .4

 المعينة. األنىطة لجميع إحصائي ملف توفر خالل

 الجيقدة  اإلدارة  ماق   للمتعلمقين  المحقارات   من  العدمد   تعزز  المحارات:  تنمية .5

 للوقت.

 فقي  بمقا  المحتقوىح  لتققدم   خيارات   عدة  توفر  الطالب:  بين  الفراق  مراعاة .6

 اغيرهقاح  ااأللعقاب   االصقور  تحركقةالم  االرسقوم  االفيقدمو  الصقوت   ذلك

 ذكقا ه   احصقائ   الطقالب   بقين  الفردمقة  الفراق  مراعاة  على  تعم   االتي

 المختلفة.

  مميزات أنظمة إدارة التعل  اإللكتراني
 تتىققارل لكنحققا مميزاتحققاح اتختلققف االلكترانققي الققتعل  إدارة أنظمققة تتنققوع

 (ah,2021,16Ull-Qudrat & Khan) مقذكرها التقي العامقة المميقزات  بعا 
 :التالي النحو على

: تىقققم  الميقققزات Instructional Features الميااازات التعليمياااة −

التعليمية ألنظمة إدارة التعل  إنىا  المقرر الدراسيح االتنفيذح االوا بقاتح 

 االتقييماتح ااالختباراتح اإدارة الدارات.

: ممكقن Content Management Featuresميزات إدارة المحتوى  −

للمدرسين إدارة اتحدمث  ميع المواد التعليمية الخاصة بح  ماق  اللوحقات 

االملفات الصوتية امقاطع الفيدمو االصور اغير   PDFاالىرائح املفات  

 ذلك.



 المجلة العلمية للدراسات والبحوث التربوية والنوعية  2020 نوفمبر( 14د )العد

 

 
 

 
612 

 
  

ممكققن  :User Management Featuresمياازات إدارة المسااتخدم  −

استيراد حسابات المستخدمين امجموعقات المسقتخدمين أا تصقدمرها إلقى 

أنظمة إدارة التعل . تتضمن إدارة المستخدمين إنىا  حسقابات المسقتخدمين 

اإدارتحاح ااستيراد اتصدمر حسابات المستخدمين االمجموعاتح االحفاظ 

 على مىكالت المستخدمين اكلمات المرار.

تتكون الميقزات التفاعليقة  :Interactive Featuresالميزات التفاعلية  −

ألنظمة إدارة التعل  من لوحة مناقىة اغرفة محادثقة ارسقائ  اتحميق  أا 

تنزم  متبادل لآلالت اصنادم  اإلسقاط الرقمية انق  الملفقات بقين أنظمقة 

 Microsoft Excelإدارة الققتعل  االبققرامع التطبيقيققة األخققرى )ماقق  

أحقد أهق  ميقزات أنظمقة (. معد االتصقال المتقزامن Microsoft Wordا

إدارة التعل  اهو عبقارة عقن فصق  دراسقي افتراضقي فقي الوققت الفعلقي 

مزاد بلوحة بيضا  تفاعلية امىاركة تطبي  ااتصال ثنائي االتجاه ل. تعد 

المناقىة حول أنظمة إدارة التعل  ميزة أخرى لنىر األسئلة ااإل ابقات مقن 

وم المراسلة الفورمقة بإرسقال المستخدمين على لوحة المناقىة. ابالما ح تق

ااسققتقبال رسققائ  نصققية إلققى مسققتخدمين امققدربين آخققرمن ألنظمققة إدارة 

 التعل .

: تتعام  الميقزات المرئيقة ألنظمقة Visual Featuresالميزات المرئية  -

إدارة التعل  مع المظحر المرئي لمنصة أنظمة إدارة القتعل  بالكامق . تىقم  

ااأللققوان اأشققكال األزرار اأنققواع  الميققزات المرئيققة اا حققات الرسققوم

 الخطوط اأحجام الخطوط اربط  ميع العناصر ببعضحا البعا.

 

 Content Management Systemثانياً: نظ  ادارة المحتوى 
تعد نظ  ادارة المحتوى من إحدى أنظمة إدارة القتعل  االتقي تعقرف علقى 

أنه نظام مجمع المخازن امنىر المحتوىح امقدم اظائف مختلفة لفئقات مختلفقة مقن 

. إن أنظمقة إدارة المحتقوى هقي أداة (Daniel et al., 2009,22)المسقتخدمين 

نىقا  اتحرمقر اإدارة انىقر تمكنن العدمد من الموظفين التقنيين اغير التقنيين من إ

مجموعة متنوعة من المحتوى )ما  النصوص االرسقومات االفيقدمو االمسقتندات 

اما إلى ذلك(ح بينما تكون مقيدة مقن قبق  مجموعقة مقن القواعقد االعمليقات اسقير 

العم  التقي تضقمن محتقوى إلكترانيًقا متماسقًكا اموثوقًقا. إن نظقام إدارة محتقوى 

دارة محتوى مصممة لتبسقيط نىقر محتقوى الومقب علقى الومب عبارة عن أنظمة إ
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مواقع الومبح اال سيما السماح لمنىئي المحتوى بإرسال المحتوى دان الحا ة إلى 

)لةة ترميقز القنص التىقعبي( أا تحميق  الملفقات. مفصق    HTMLمعرفة تقنية بق  

ا عققن التصققمي  الرسققومي  نظققام إدارة محتققوى الومققب محتققوى الصققفحات تمامققً

. لذلكح من الممكن إ را  تةييرات سحلة فقي تصقمي  موققع الومقبح إلقى للصفحات 

 انب سحولة إضافة المحتوى اتحرمرهح حتى للشقخاص األقق  محقارة فقي مجقال 

تكنولو يا المعلومات. بسبب المزاما المذكورةح مت  إنىا  اصيانة عقدد متزامقد مقن 

 Mohorovičić et)مواقع الومب الحالية باسقتخدام أنظمقة إدارة محتقوى الومقب 

al., 2010,38). 

 Learning Contentثالفاااااً: نظاااا  ادارة محتااااوى الااااتعل  

Management System 
معد نظ  ادارة محتوى التعل  من أنظمة بيئات التعل  الرقميقة االقذي معقرف 

على أنه عبارة عن بيئة حيث ممكن للعدمقد مقن المطقورمن إنىقا  محتقوى تعليمقي 

 ه اإدارتققه اتقدممققه مققن مسققتودع كائنققات مركققزياتخزمنققه اإعققادة اسققتخدام
(Süral,2010,1146). 

 خصائص نظ  ادارة محتوى التعل 

تتس  نظ  ادارة محتوى القتعل  بمجموعقة مقن الخصقائص أاردهقا 

(Süral,2010,1148:على النحو التالي ) 

 نموذج كائن التعل . إلى تستند  •

المنقاهع الدراسقية أا ممكن إعادة استخدام المحتقوى مقا عبقر القدارات أا   •

 عبر المؤسسة بأكملحا.

المحتوى غير مرتبط بإحكام بقالب معين اممكن إعادة نىره فقي مجموعقة  •

متنوعة من التنسيقاتح ماق  القتعل  اإللكترانقيح ااألققراص المضقةوطةح 

 ح اما إلى ذلك.EPSSح اPalmاالتعل  المستند إلى الطباعةح ا

 التنق  على مستوى المحتوى )أاالصفحة(.ال مت  ترميز عناصر التحك  في  •

 مو د فص  كام  بين المحتوى امنط  العرض. •

 مت  تخزمن المحتوى في مستودع قاعدة بيانات مركزي. •

 .XMLأا تخزمنه بتنسي   XMLبتنسي   xممكن تماي  محتوى  •

ممكن تمييقز المحتقوى إلمكانيقة البحقث المتقدمقة )علقى مسقتوى الوسقائط  •

 ا (.االموضوع على حد سو
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ا مققن أسققئلة  • ممكققن تجميققع اختبققارات مققا قبقق  امققا بعققد االختبققارات تلقائيققً

االختبار المكتوبة للتعليمات األساسقية. باإلضقافة إلقى ذلقكح ممكقن للنظقام 

 تقدم  االختبار ااصف التعل  بناً  على األدا .

مدمر النظام عملية التطومر من خالل توفير مستوى معين مقن أداات سقير  •

 رة بيئة فرم  مطور متعدد.العم  إلدا

ضققوابط اإلصققدار اإمكانيققات األرشققفة لتخققزمن اإلصققدارات السققابقة مققن  •

 المحتوى.

 قدرات بحث متقدمة عبر  ميع الكائنات في المستودع. •

 إمكانية التىةي  البيني مع أنظمة إدارة التعل  التابعة لجحات خار ية. •

ا مقع ملفقات تعرمقف متضمن محرل تسلي  لتقدم  المحتوىح االتكيف تلقائيقً  •

المسققتخدم أاالمجموعققةح اإضققافة عناصققر الققتحك  فققي التنققق ح اأداات 

 التعاانح ااألداات المساعدةح االىك  االمظحر )األسطح(.

لققدمك قوالققب تققأليف لققدع  مققؤلفي المحتققوى غيققر التقنيققين )أي غيققر  •

 المبرمجين( داخ  بيئة تطومر ُمدارة.

 مققذكرها الخصققائص  مققن جموعققةبم الققتعل  محتققوى ادارة نظقق  تتسقق  كمققا

(118-2011,117 Boneu,) التالي: النحو على 

 المحتومات. إنىا  تسح  بسيطة أداات  إنحا •

 إلعقادة القابق  " objects content المحتقوى "كائنقات  نموذج إلى تستند  •

 االمنقاهع القدارات   ميع  في  المحتوى  استخدام  إعادة  مت   حيث   االستخدامح

 المنظمات. بين نقلحا اممكن

 الققتعل ح امراقبققة التسققجي ح حيققث  مققن النظققامح إلدارة متاحققة أداات  لققدمح  •

 اتكييقف  المسقتخدمح  اتتبع  االتسلس ح  االعالميح  االتكومني  األالي  االتقيي 

 أخرى. أمور بين من مهحاتقيي المحتوى

 تحرمقره  ممكقن  الكقن  فققطح  ااحد   تقدممي  عرض   لنمط  المحتوى  مخضع  ال •

 التحك   عناصر  من  سلسلة  على  فيحا  المحتومات   تقتصر  ال  مختلفة  بتنسيقات 

 التنق . في

 مقن  موقعقه  تحدمقد   اممكقن  مركزمقة  بيانقات   قاعدة  في  المحتوى  تخزمن  مت  •

 التنسيقات. نم العدمد  ذلك في بما معاميرح عدة خالل
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ا تتضققمن مققا عققادةً  •  مجموعققات  مققع المحتققوى تكييققف فققي مسققاعد  محركققً

 الحقاالت   بعقا   فقي  مقوفر  ممقا  مختلفةح  تعرمف  بملفات   مختلفة  مستخدمين

 مختلفة. بيئات 

 اغيقر متزامنقة مقوارد  باسقتخدام االقتعل ح التعقااني للتواص  أداات   توفر •

 ن.االمعلمي الطالب  بين البسيط التواص  تسح  متزامنة

 الجماعي. االعم  المعرفة مصادر بمىاركة تسمح •

 مقن مختلفقة مسقتومات  اإنىقا  المخزنةح المعرفة احمامة  ألمن  آليات   توفر •

 مستخدم. ك  لوظائف افقًا االمتيازات 

 مققع التكيققف لتسققحي  المحتومققات  ترحيقق  فققي تسققاعد  بسققيطة أداات  تققوفر •

 .تحد   قد  التي االمواقف المختلفة التعليمية االحتيا ات 

 فوائد نظ  ادارة محتوى التعل 

( Qwaider,2017,590)نظ  ادارة محتوى التعل  فيما أارده    فوائد   تتما 
 على النحو التالي:

نظام إدارة محتوى التعل  مقنظ  فقي مكقان ااحقد بقدالً مقن تعلق  محتقوى القتعل   .1

اإللكتراني ااالستفادة من الموزع على محركات األققراص الاابتقة امحركقات 

األ حزة المختلفقةح ممكنقك تخقزمن  ميقع دارات القتعل  اإللكترانقي فقي مكقان 

ااحد. مقل  نظام إدارة المحتوى التعليمي مقن مخقاطر فققدان المعلومقات القيمقة 

امسح  إعداد مسار التعل  اإللكتراني الخاص بك. ممكقن لكق  عضقو أن مكقون 

سقتخدم نظقام إدارة القتعل  إما مدرًسا أا متعلًما اصواًل إلى المعلومات إذا كنت ت

القائ  على السحابةح حيث متميز بتخزمن المعلومات فقط على الخادم البعيقد ممقا 

مجع  طبيعة عم  أنظمة إدارة التعل  متوافقة مع المعيار عبقر اإلنترنقت لتفعيق  

 التعاان بين المعل  االمتعل .

زمق  القدارات موفر اصوالً غير محداد إلى مواد القتعل  اإللكترانقي بمجقرد تن .2

التعليمية الخاصة على نظام إدارة التعل  انىرهاح اللمتعلمين الح  في الوصول 

غير المحداد إلى المعلومات التي محتا ون إليحا. السبب الرئيسقي هقو أن نظقام 

 إدارة المحتوى التعليمي ضراري للجماهير العالمية في مناط  زمنية مختلفة.

  تمنحك فوائد نظام إدارة محتوى التعل  الققدرة تقدم بسحولة مسارات أدا  المتعل .3

على تتبع تقدم المتعل  االتأكد من أدائه. على سبي  الماالح إذا كان المقتعل  علقى 

اإلنترنققت غيققر قققادر علققى إكمققال سققينارموالتعل  اإللكترانققي بنجققاحح فيمكنققك 

 مساعدته في توفير موارد إضافية لتحسين أدائه.
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االتطققومر؛ حيققث مسققمح نظققام إدارة محتققوى الققتعل  مقلقق  مققن تكققاليف التعلققي   .4

بتخفققيا تكققاليف سققفر الحققافالت ااسققتئجار موقققع التققدرمب عبققر اإلنترنققتح 

 اقرارات التعل  اإللكتراني المطبوعة.

مقل  من اقت التعل  االتطومر حيث ممكن لنظام إدارة المحتوى التعليمي أن مقل   .5

مققن خققالل إعطققا  المتعلمققين مققن أاقققات التققدرمب االتعلققي  عبققر اإلنترنققتح 

المعلومات عبر اإلنترنت التي محتا ون إليحا بىك  مباشر امنظ  فقط بدالً مقن 

 االضطرار إلى حضور دارة تدرمبية عبر اإلنترنت لمدة نصف ساعة أا أكار.

تحافظ المؤسسات على تحقدمث أنظمقة االمتاقال حيقث مجقب أن تلتقزم بمواعيقد  .6

ظمة االمتاال الحاليةح حيث تعل  أداة إدارمة ال تقدر المؤسسة التي منتمي إليحا اأن

بامن. امع ذلكح فإن استخدام نظام إدارة التعل  في المؤسسات التعليميقة ممنحقك 

القدرة على إضافة االمتاال للمعامير الجدمدة لدارة إعالميقة علقى اإلنترنقت فقي 

 غضون دقائ .

كنقت ترغقب فقي إضقافة توسيع دارات التعل  اإللكتراني بسقرعة اسقحولة إذا   .7

دارات تدرمبية إضافية عبر اإلنترنت لتعلمك اإللكترانيح ممكنك فقط الوصول 

إلى نظام إدارة التعل  اإ را  التعدمالت المطلوبة دان إعادة تكرار مسقار تعلق  

 البرمد بالكام .

خبرات التعل  اال تماعي المتكاملة تتما  فوائد نظام إدارة محتوى التعل  في أنقه  .8

ح  دمع التعل  اال تماعي في استراتيجية التعل  اإللكتراني. نظقًرا ألن نظقام مس

إدارة الققتعل  مو ققود بالفعقق ح ممكنققك تضققمين راابققط لصققفحات مجموعققات 

Facebook  اTwitter  اLinkedIn  االمنتققدمات التعليميققة علققى اإلنترنققت

 االتي ممكن أن تكون مفيدة للطالب االمتعلمين.

 Critical thinkingلتفكير الناقد المحور الرابع: ا

 مفهوم التفكير الناقد
معتبر التفكير الناقد من المواضيع المحمة االحيومة التي انىةلت بحا التربيقة 

قدمماً احدمااًح اذلك لما له من أهمية بالةة في تمكين المتعلمين من محارات أساسقية 

في عملية التعل  االتعلي ح إذ متجلى  وانب  وانب هذه األهمية فقي ميق  التربقومين 

لى تبني استراتيجيات تعلقي  اتعلق  محقارات التفكيقر على اختالف مواقعح  العلمية إ

هقذا امعقرف التفكيقر الناققد   (.225،  2007)صالو أبوجادو ومحمد نوفل،  الناقد  

على أنه عملية عقلية تحتوي على مستوى عال  من التفكير مسح  في ح  المىكالت 

. كمقا معقرف علقى أنقه (Forawi, 2016, 53)كمقا مسقح  فقي اتخقاذ الققرارات 
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وعة من محقارات التفكيقر المعرفقي االتقي تتضقمن التفكيقر القذاتيح االتفكيقر مجم

ااتخققاذ القققراراتح اتحليقق  اتقيققي  التفكيققر بحققدف تحسققينه؛ باإلضققافة إلققى حقق  

 .(Chen, 2017, 141)المىكالت  
كما معرف على أنه الوعي بمجموعة من األسئلة النقدمة المترابطقةح باإلضقافة إلقى 

طرححقققققا ااإل ابقققققة عليحقققققا فقققققي الوققققققت المناسقققققب الققققققدرة ااالسقققققتعداد ل

(Shewfelt,2012,89) امعرف أمضاً على أنه تلقك الطرمققة التقى تعكقس ققدرة .

الفققرد علققى اسققتخدام التقيققي  المققنظ  للدلققة االبققراهين لتحدمققد مققا سققيقوم بققه 

(2014,27,McComas(  . كذلك معرف على أنقه طرمققة حق  المىقكالت القائمقة

على الحجع المقنعقة االمنطقيقة االعقالنيقةح القذي منطقوي علقى التحقق  مقن تقيقي  

 .(Florea & Hurjui, 2015, 566)ااختيار اإل ابة الصحيحة لمحمة معينة 
"محقارة مقن محقارات امما سقب  تعقرف الباحاقة التفكيقر الناققد علقى أنقه  

ح امحقارة االسقتنتاجمحارة تققوم  الحجقعح امحقارة   التفكير المعرفي االذي متضمن

 التعرف على المةالطاتح امحارة البعد الىخصى".

 مكونات التفكير الناقد:
تعقققددت آرا  البقققاحاين حقققول مكونقققات التفكيقققر الناققققد؛ فعلقققى سقققبي  

أن التفكيقققر الناققققد متكقققون ( 182-181، 2009محماااود غاااان  )الماقققال مقققذكر 

 من ثال  مكونات ه :

اتتماقق  فققي اإل ققرا ات التققي تماقق  الخطققوات االعمليققات التققي المعرفااة:  .1

تققي تسققاعد مسققتخدمحا فققي تنفيققذ المحققارةح اكققذلك مجموعققة مققن المعققامير اال

الفققرد علققى تحدمققد محققارة محققددة باإلضققافة إلققى مجموعققة القواعققد التققي 

 ترشد الفرد عند تنفيذ المحارة.

اتىقققير إلقققى مجموعقققة العمليقققات التقققي تسقققاعد علقققى تركيقققب المهاااارة:  .2

 المعلومات اتنظيمحا اتقوممحا.

اتىققير إلققى مجموعققة مققن االتجاهققات االقققي  التققي مسققتند عليحققا  االتجاااه: .3

الناققققدح فمقققن المعقققراف أن قيقققام الفقققرد بقققأي عمققق  معقققا مسقققتحدف التفكيقققر 

 المعرفةح فإنه ال ممكنه أن بين ما لدمه من عوام  موضوعية اشخصية.

أن مكونقققات ( 118-116، 2009ساااعيد عباااد العزياااز )بينمقققا مقققذكر 

 التفكير الناقد تتما  فيما ملي:

http://link.springer.com/search?facet-creator=%22William+F.+McComas%22
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نقققب : اتتضقققمن مجموعقققة العوامققق  التقققي تماققق  الجاالمكوناااات الوجدانياااة .1

الو قققداني االتقققي ممكقققن أن تسقققاه  فقققي تسقققحي  أا إعاققققة التفكيقققر الناققققدح 

 اتتضمن ما ملي: 

تقققدم  الحقيقققة علققى االهتمققام الىخصققي اذلققك مققن خققالل ضققبط الققذات  •

 اتقب  آرا  اآلخرمن.

 عدم التعصب لفكرة أا رأي معين. •

 تقب  مىاعر اأفكار اآلخرمن. •

 قدها بطرمقة موضوعية.الترحيب باألفكار غير المألوفةح امحاالة ن •

 البحث عن الةموض االحلول المعقدة. •

 تجنب الذاتية في التفسير. •

 : اتتما  هذه المكونات فيما ملي:المكونات المعرفية .2

 تحدمد المىكلة بدقةح اعدم التأثر بأفكار اآلخرمنح  •

 تحلي  البيانات االمعلومات االتعرف على مدى ارتباطحا بالموقف. •

العمليققققات الذهنيققققة االتققققي تتماقققق  فققققي التفكيققققر االسققققتنتا ي اسققققتخدام  •

 ااالستداللي.

 الربط بين العناصر المختلفة حتى متضح الموقف امصبح له معنى. •

 تجنب التعميمات الزائدة. •

 : اتتما  هذه المكونات فيما ملي:المكونات السلووية .3

 التأني في إصدار األحكام. •

االمصققطلحات اذلققك حتققى مسققح  اختبارهققا الدقققة فققي اسققتخدام المفققاهي   •

 تجرمبياً.

 تجميع البيانات االمعلومات التي تتص  بالموضوع. •

 تىجيع المناقىات االحوارات االتساؤالت اإثارة التحدي. •

 االستماع إلى اآلخرمن. •

 تصدم  األحكام االحقائ  الجدمدة. •

 توظيف المعلومات االمعارف على مواقف  دمدة.  •

 ناقد مهارات التفكير ال
محققققارات  أن (Lin,2018)( و338 - 336، 2015فاطمااااة الزياااات ) تققققذكر

 التفكير الناقد تنقس  إلى ثال  فئات ه :



 المجلة العلمية للدراسات والبحوث التربوية والنوعية  2020 نوفمبر( 14د )العد

 

 
 

 
619 

 
  

االتقققي : Inductive thinking skillsمهاااارات التفكيااار االساااتقرائي  .1

تسقققتحدف التوصققق  إلقققى اسقققتنتا ات أا تعميمقققات تتجقققااز عقققدد مقققا تققق  

 لة الماارة.الحصول عليه من أدله امعلومات حول المىك

االتققي  :Deductive thinking skills مهااارات التفكياار االسااتنباطي .2

تسقققتحدف التوصققق  السقققتنتاج معرفقققة  دمقققدة مقققن خقققالل مقققا متقققوفر مقققن 

 معلومات. 

والتاااي  :Evaluative thinking skillsمهاااارات التفكيااار التقييماااي  .3

للمىققكلة تسققتحدف إصققدار الحكقق  حققول قيمققة األفكققار امققدى امال متحققا 

الماققارة. هققذا امتكققون التفكيققر التقيمققي مققن إمجققاد محكققات أا معققامير تسققتند 

إليحققا عمليققة إصققدار األحكققامح االبرهققان أا اثبققات مققدى دقققة اإلدعققا اتح 

 االتعرف على األخطا  أا األفكار المةلوطة منطقياً.

 مراحل تنمية مهارات التفكير الناقد
لناقققد فيمققا مققذكره علققى النحققو التققالي تتماقق  مراحقق  تنميققة محققارات التفكيققر ا

(Tiia, 2019, 898- 899:) 

 :Evocation and involvementالمرحلة األولى: االستفارة والمشااروة  •
اتتضققمن تحدمققد األهققدافح اإثققارة االهتمققامح االدافعيققةح اتحققدمث المعرفققة 

 المسبقةح اتنظي  المعرفةح اتفعي  العراض التوضيحيةح امقاطع الفيدموح إلخ.

اتتضققمن  :Learning and researchالمرحلاة الفانيااة: الاتعل  والبحااث  •

االتصققمي ح تعلققي  اتعلقق  معلومققات  دمققدةح اإعققادة التفكيققر اإنىققا  الققراابطح 

االبحققثح االققدراس العمليققة االمختبققراتح ااالختبققارح االحلققول المتعققددة 

الممكنةح اتنفيقذ هياكق  القتعل  النىقط )بمقا فقي ذلقك الققرا ة االكتابقة لتطقومر 

التفكير الناقدح االعمق  الجمقاعيح اكتابقة الكلمقات الرئيسقية االققرا ة النىقطة 

القتعل  اإللكترانقي )اعتمقادًا علقى اطرح األسئلة اما إلى ذلك( مدعومة بمواد  

 المحتوى الذي ممكن استخدامه في الفص  الدراسي(.

 :Analysis and explanationالمرحلاااة الفالفاااة: التحليااال والشااارح  •

اتتضقققمن تحليققق  النتقققائعح االفحققق  العميققق ح االعمققق  الجمقققاعي التعقققاانيح 

الذهنيقةح   االمناقىاتح اتنظي  الموادح االعقرض الرسقومي للمقوادح االخقرائط

اما إلى ذلكح اطرح األسئلة )باستخدام أسئلة ماذا لو؟(ح االتعل  من األخطقا ح 

 اإمجاد الحلولح اإعطا  المالحظات.
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اتتضمن نمذ قة ابنقا  النمقاذج   :Developmentالمرحلة الرابعة: التطوير   •

األاليقةح اتنفيقذ نتققائع المراحق  السققابقة فقي مواققف الحيققاة الحقيقيقة الجدمققدةح 

 بداع.ااإل

 :Evaluation and reflectionالمرحلااة الخامسااة: التقيااي  والمراجعااة  •
اتتضمن المعالجةح التقيي ح التحلي ح التكامق ح اإعقادة النظقرح صقياغة أهقداف 

لمزمد من التعل  المستق ح ااختيار استراتيجيات اأساليب التعل  للعم  المستق ح 

 االتحلي  الذاتيح االتنظي  الذاتيح اتحلي  اكتساب نتائع التعل .

 منهج البحث وإجراءات 
البحقث اإ را اتقه اخطقوات إعقداد أداات البحقث فيما ملي تعرض الباحاقة مقنحع 

 اتنفيذ تجربة البحث كما ملي:

 أوالً: منهج البحث
اعتمد هذا البحث على منحع البحو  التطومرمة في تكنولو يا التعلي  التقي تسقتخدم 

المناهع التالية: المنحع الوصفيح امنحع تطومر المنظومات التعليميةح منحع البحث 

 التجرمبي.

 تغيرات البحث من:وتكونت م
 تما  المتةير المستق  للبحث الحالي في متةيرمن هما:المتغير المستقل:  .1

 محفزات األلعاب الرقمية )األاسمه/ مؤشر التقدم(.  •

 األسلوب المعرفي )المعتمد /المستق (. •

 تما  المتةير التابع للبحث الحالي في متةيرمن هما:المتغير التابع:  .2

 محارات البرمجة. •

 التفكير الناقد. محارات  •

 ثانياً: إشتقاق مهارات البرمجة الالزمة للطالب
محارات   اشتقاق  عند  مراعاتحا  ت   التي  المحارات  من  الباحاة مجموعة  حددت 

 البرمجة اهي: 

مراعاة خصائص الجمحور المستحدف )طالب الفرقة الاانية لتكنولو يا التعلي    .1

 العقلية عند تقدم  المحتوى إليح . بكلية التربية النوعية( من حيث قدراتح  

 Visualتحدمد األهداف التعليمية الخاصة بتعل  محارات البرمجة بلغ .2

Basic.Net . 

 مراعاة البساطة االوضوح في تقدم  المحتوى.  .3
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 ثالفاً: تطوير بيئة التعل  اإللكتروني لنمطي محفزات األلعاب الرقمية
من خقالل القيقام بقالخطوات  قامت الباحاة بإ را  التجربة األساسية للبحث 

 التالية:

 اإلعداد للتجربة األساسية: -أ

قامت الباحاقة باإلعقداد للتجربقة األساسقية قبق  إ قرا  التجربقة األساسقية 

 للبحث كالتالي:

تجحيز مواد المعالجة التجرمبيةح اهقي متمالقة فقي تصقمي  البرمجيقة التعليميقة  -1

ققدم(ح مقع تجحيققز أداات لنمطقي المحفقزات التعليميقة )األاسقمةح مؤشقرات الت

 البحث.

تجحيز مكان إ را  التجربة األساسية اهو معم  الحاسب اآللي معم  الحاسب  -2

اآللي بكليقة التربيقة النوعيقة  امعقة بنحقاح اذلقك لتقوافر عقدد أ حقزة مناسقب 

إل ققرا  تجربققة البحققثح مققع تحميقق  كافققة البققرامع الالزمققة إل ققرا  التجربققة 

 لمو ودة بالمعم .األساسية بأ حزة الكمبيوتر ا

 اختيار عينة البحث: -ب

 قام الباحث باختيار عينة البحث من خالل إتباع الخطوات التالية:

تحدمد الفئة المستحدفة من تطبي  البحث قصقدمًا باختيقار طقالب الفرققة الاانيقة  -1

 .2020 -2019بكلية التربية النوعية قس  تكنولو يا التعلي  للعام الدراسي 

الباحقث اعينقة البحقثح قبق  التطبيق  اشقرح الحقدف مقن إ را  ا تمقاع بقين   -2

التجربةح اكيفية التعام  داخ  البرمجية التعليميةح مع تحدمد  دال زمني لتنفيذ 

 التجربة األساسية.

متابعة دخقول الطقالب داخق  البرمجيقة التعليميقة لنمطقي المحفقزات التعليميقة  -3

 )األاسمةح مؤشرات التقدم(.

 الب كالتالي:قامت الباحاة بتقسي  الط

تطبي  مقياس األسلوب المعرفي )المستق / المعتمد( على طالب الفرققة الاانيقة  -1

 ( طالب.100بقس  تكنولو يا التعلي  اعدده  )

بعد تطبي  مقياس األسلوب المعرفي )المستق / المعتمقد( اصق  عقدد الطقالب  -2

 ( طالب معتمد.40( طالب مستق ح ا)40إلى )

( 20ت  تقسي  الطالب المستقلين عىوائيًا إلى مجمقوعتين عقدد كق  مجموعقة ) -3

طالبح اكقذلك تقسقي  الطقالب المعتمقدمن عىقوائيًا إلقى مجمقوعتين عقدد كق  
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( طالب أمًضاح امن ثق  تق  تقسقي  أفقراد عينقة البحقث إلقى أربقع 20مجموعة )

 مجموعات تجرمبية كالتالي:

مقدمن ادراكيققاً/ محفقزات األلعققاب طققالب طقالب معت 20المجموعقة األالقى: ) •

 الرقمية )األاسمة((.

طققالب طققالب معتمققدمن ادراكيققاً/ محفققزات األلعققاب  20المجموعققة الاانيققة: ) •

 الرقمية )مؤشر التقدم((.

طققالب طققالب مسققتقلين ادراكيققاً/ محفققزات األلعققاب  20المجموعققة الاالاققة: ) •

 الرقمية )األاسمة((.

مسقتقلين ادراكيقاً/ محفقزات األلعققاب طقالب طقالب  20المجموعقة الرابعقة: ) •

 الرقمية )مؤشر التقدم((.

 تطبيق االختبار القبلي على عينة البحث: -ج

بتطبي    الباحث  قام  البحث  عينة  طالب  اتجانس  تكافؤ  من  الباحث  لتأكد 

بين   التكافؤ  حساب  ث   طالبح  ك   على  فردمة  بصورة  قبليًا  التحصيلي  االختبار 

التجرمبية باستخدام التبامن األحادي    المجموعات  ح  One Way ANOVAتحلي  

التجرمبية األربعة عن طرم  برنامع   بين بين المجموعات  ح  Spssاداللة الفراق 

الذي أكد على عدم ا ود فراق دال إحصائيا بين متوسطات الدر ات التي حص  

المجموعات   فإن  ابالتالي  األربعةح  التجرمبية  المجموعات  في  المتعلمين  عليحا 

 ة متكافئة. التجرمبي

 تطبيق المعالجات التجريبية على مجموعات البحث: -د

بعققد قيققام الباحاققة بتطبيقق  مقيققاس مقيققاس األسققلوب المعرفققي )المسققتق / 

 المعتمد( ااالختبار القبلي على أفراد عينة البحثح قامت الباحاة بالخطوات التالية:

ؤشقرات عرض البرمجيقة التعليميقة لنمطقي المحفقزات التعليميقة )األاسقمةح م -1

 (:5ح 4ح 3ح 2ح 1التقدم( على الطالب كما هو موضح في شك  )
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 ( موضح تعليمات نمط المحفزات التعليمية  1شك  )

 

 ( موضح شاشة الدخول لنمط المحفزات التعليمية  2شك  ) 
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 ( موضح كيفية التعام  داخ  نمط المحفزات التعليمية  3شك  )

 
 ( موضح فتح صنادم  المحفزات التعليمية  4شك  )
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 ( موضح عرض محتوى نمط المحفزات التعليمية 5شك  )

متابعقة دخققول الطققالب علققى البرمجيقة التعليميققة لنمطققي المحفققزات التعليميققة  -2

 ي  البحث.)األاسمةح مؤشرات التقدم( طوال فترة تطب

 متابعة عرض األنىطة على المتعلمين. -3

 متابعة إ ابة المتعلمين على التدرمبات المختلفة امساعداتح  إذا تطلب األمر. -4
 تطبيق أدوات القياس بعديًا على عينة البحث: -ه

 قامت الباحث بتطبي  أداات البحث بعدمًا كما ملي:

ث اذلك بصورة فردمقة تطبي  االختبار التحصيلي البعدي على أفراد عينة البح -1

 على ك  طالب.

تطبي  مقياس التفكير الناقد على أفراد عينة البحث اذلك بصقورة فردمقة علقى  -2

 ك  متعل .

تطبي  بطاقة المالحظة لقياس الجانب المحاري لمحارات برمجة الفيجول بيزل  -3

 دات نت.

 رابعا: أدوات البحث

 اختبار الجانب المعرفي لمهارات البرمجة -1
اختبار في مادة البرمجة في البحث الحالي لقياس مسقتوى طقالب   ت  إعداد 

 عينة الدراسة من طالب تكنولو يا التعلي  بالفرقة الاانية في مادة البرمجة.
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 الهدف من االختبار:
مسققتوى طققالب عينققة الدراسققة مققن طققالب محققدف االختبققار إلققى قيققاس  

 البرمجة.تكنولو يا التعلي  بالفرقة الاانية في مادة 

 تحديد نوع مفردات االختبار:
 بعد اطالع الباحاة على األبحا  االرسائ  العلمية في مجال مادة البرمجقة

صاغت أسئلة االختبار لتتواف  مع أهدافهح ابالتالي مسقح  مقن خقالل تلقك األسقئلة 

التعرف على مستوى طالب عينة البحث الحالي في مادة البرمجة. اقد تق  صقياغة 

 ✓( مفردةح انمط )20ختبار على نمطين هما: نمط أكم  امتكون من )مفردات اال

 ( مفردة. 40( مفردة ليبلغ العدد الكلي لمفردات االختبار )20( امتكون من )أا

 وضع تعليمات االختبار:
ت  اضع تعليمات اإل ابة في بدامة االختبارح اقد تضمنت اصفاً لالختبارح 

لباحاة عند صياغة تعليمقات االختبقار أن تكقون اطرمقة اإل ابة عليهح اقد راعت ا

ااضحةح امباشرةح امناسبة لمستوى الطالبح اتوضقح للمقتعل  ضقرارة اإل ابقة 

عن ك  أسئلة االختبارح اأمضاً توضح لح  أن تصحيح االختبار سيت  بطرمقة مفتاح 

التصحيح الماقبح اأنه سيت  حسقاب الدر قة االوققت المسقتةرق فقي اإل ابقة فقي 

 . االختبار نحامة

   :التصحيو لالختبارتقدير درجات  
ت  تققدمر در قة ااحقدة لكق  سقؤال مجيقب عنقه الطالقب إ ابقة صقحيحةح 

اصفر لك  سؤال متركقهح أا مجيقب إ ابقة خاطئقة عنقهح ااالختبقار مققوم بحسقاب 

در ات ك  طالقب فقور انتحائقه مقن اإل ابقة علقى األسقئلةح تكقون الدر قة الكليقة 

التصقحيح باسقتخدام مفتقاح  در ة(ح بواقع در ة ااحدة لك  سقؤالح    40لالختبار )

 الماقب.

 :التجريب االستطالعي الختبار الجانب المعرفي لمهارات البرمجة
ت  تطبي  االختبار علقى عينقة اسقتطالعية مقن طقالب تكنولو يقا التعلقي  بالفرققة  

( طالقب اطالبقةح اذلقك 40الاانية بكلية التربية النوعية بجامعة بنحاح ابلغ عددها )

 لتحدمد اآلتى: 

 لجانب المعرفي لمهارات البرمجة:حساب صدق اختبار ا
 ت  حساب صدق اختبار الجانب المعرفي لمحارات البرمجة بالطرق اآلتية:

 طريقة صدق المحكمين:
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ُستخدم صدق المحكمين للوقاوف علاى صادق االختباار؛ وذلاك بعارض     ا

 االختبار على مجموعة من السادة المحكمين ألخذ آرائه  من حيث:  

وفاية التعليمات المقدمة للطالب لإلجاباة بطريقاة صاحيحة علاى   ▪

 اإلختبار 

▪  .ً ً، ولغويا  صالحية المفردات علميا

 مناسبة المفردات للطالب عينة الدراسة.  ▪

 ول سؤال الهدف من .   تحقيق  ▪

 أى تعديالت آخرى يراها السادة المحكمين.  ▪

صااالحية المفااردات، ومناساابتها،  اقققد اتفقق  المحكمققون علققى  

 .  وسالمة االختبار 

 الصدق التكوينى:

ت  حساب الصدق التكومنى الختبار الجانب المعرفي لمحارات البرمجة من  

خالل حساب قيمة االتساق الداخلى بين در ة ك  مفردة االدر ة الكلية 

لالختبارح ات  ذلك بحساب معام  االرتباط لبيرسون بين در ة ك  مفردة 

 . SPSS V.18االدر ة الكلية لالختبار مستخدماً في ذلك برنامع 
 ( 3) جدول

 معامل االرتباط بين درجة ول مفردة والدرجة الكلية الختبار الجانب المعرفي لمهارات البرمجة

مفردات  

 االختبار 

معامل  

 اإلرتباط 

مفردات  

 االختبار 

معامل  

 اإلرتباط 

مفردات  

 االختبار 

معامل  

 اإلرتباط 

مفردات  

 االختبار 

معامل  

 اإلرتباط 

1 0.612** 11 0.628** 21 0.451** 31 0.499** 

2 0.422** 12 0.380 * 22 0.526** 32 0.434** 

3 0.508** 13 0.423** 23 0.461** 33 0.575** 

4 0.388 * 14 0.562** 24 0.343 * 34 0.364 * 

5 0.471** 15 0.586** 25 0.341 * 35 0.353 * 

6 0.495** 16 0.404** 26 0.761** 36 0.360 * 

7 0.489** 17 0.780** 27 0.734** 37 0.362 * 

8 0.453** 18 0.443** 28 0.362 * 38 0.786** 

9 0.460** 19 0.739** 29 0.357 * 39 0.457** 

10 0.538** 20 0.582** 30 0.543** 40 0.713** 
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(، )** قيمة معامل االرتباط دالة عند مسااتوي 0.05)* قيمة معامل االرتباط دالة عند مستوي  

0.01) 

( أن معامالت االرتباط بين ك  مفردة االدر ة الكلية لالختبار 2)متضح من  دال  

( 0.01(ح )0.05( ا ميعحقا دالقة عنقد مسقتوى )0.602  –  0.315تترااح بين )

 مما محق  الصدق التكومنى الختبار الجانب المعرفي لمحارات البرمجة.

 حساب ثبات اختبار الجانب المعرفي لمهارات البرمجة: 
تبار الجانب المعرفي لمحارات البرمجة باستخدم برنامع ت  حساب ثبات اخ 

SPSS V.18 طرمقة معام  ألفا كرانباخح اكذلك طرمقة التجزئة   من خالل

النصفية االتى منتع عنحا معام  االرتباط لسبيرمان ابراانح ا تمانح كما هو  

 موضح في الجدال اآلتى: 
 ( 4جدول )

 معامل ألفا ورونباخ الختبار الجانب المعرفي لمهارات البرمجة  

طريقة حساب ثبات 

 االختبار 

معامل ألفا 

 ورونباخ 

طريقة سبيرمان 

 وبراون 

 طريقة جتمان 

قيمة معامل ثبات  

 االختبار 

0.923 0.934 0.934 

 ( من  دال  المعرفي 4متضح  الجانب  الختبار  الابات  معام   قيمة  أن   )

ثبات االختبار االوثوق في  لمحارات   مدل على  قيمة كبيرة امرتفعة؛ مما  البرمجة 

 نتائجة. 

حساب معامالت السهولة والصعوبة والتميياز لمفاردات اختباار الجاناب 

 المعرفي لمهارات البرمجة:
ت  حساب معام  الصعوبة امعام  السحولة امعام  التمييز لك  مفردة من 

 مفردات اختبار الجانب المعرفي: 
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 ( 5جدول )

 معامالت السهولة والصعوبة ومعامالت التمييز الختبار الجانب المعرفي لمهارات البرمجة

 المفردة  
معامالت 

 الصعوبة

معامالت 

 السهولة

معامالت 

 التمييز
 المفردة  

معامالت 

 الصعوبة

معامالت 

 السهولة

معامالت 

 التمييز

1 0.70 0.30 0.64 21 0.65 0.35 0.64 

2 0.68 0.32 0.36 22 0.72 0.28 0.64 

3 .50 0.50 0.64 23 0.58 0.42 0.55 

4 0.70 0.30 0.45 24 0.65 0.35 0.36 

5 0.72 0.28 0.45 25 0.35 0.65 0.36 

6 0.72 0.28 0.55 26 0.62 0.38 0.91 

7 0.72 0.28 0.55 27 0.62 0.38 0.91 

8 0.70 0.30 0.36 28 0.72 0.28 0.64 

9 0.45 0.55 0.73 29 0.28 0.72 0.36 

10 0.72 0.28 0.55 30 0.75 0.25 0.55 

11 0.72 0.28 0.64 31 0.78 0.22 0.36 

12 0.72 0.28 0.36 32 0.78 0.22 0.36 

13 0.72 0.28 0.45 33 0.65 0.35 0.82 

14 0.72 0.28 0.64 34 0.60 0.40 0.36 

15 0.72 0.28 0.64 35 0.35 0.65 0.36 

16 0.62 0.38 0.36 36 0.65 0.35 0.36 

17 0.72 0.28 0.82 37 0.72 0.28 0.45 

18 0.48 0.52 0.55 38 0.72 0.28 0.82 

19 0.65 0.35 0.91 39 0.55 0.45 0.45 

20 0.70 0.30 0.55 40 0.72 0.28 0.82 

 ( بين  ما  االختبار  لمفردات  الصعوبة  معامالت  ترااحت    –  0.28اقد 

0.78( بين  االختبار  لمفردات  التمييز  معامالت  ترااحت  اكذلك    –  0.36(؛ 

 (ح الذلك فإن اختبار الجانب المعرفي له القدرة على التمييز بين أفراد العينة. 0.91

 بطاقة المالحظة لمهارات البرمجة  -2

 :االستطالعي لبطاقة المالحظة لمهارات البرمجةالتجريب  

 :حساب صدق بطاقةالمالحظة لمهارات البرمجة
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( مقن السقادة 9ت  عرض بطاقة المالحظة لمحارات البرمجقة علقى عقدد ) 

المحكمققينح اتقق  حسققاب النسققب المئومققة لالتفققاق علققى كقق  محققارة مققن المحققارات 

( اهقى %100 - %77.8بقين )  الرئيسية االفرعيةح اكانت النسب المئومقة تتقرااح

نسققب كبيققرة ابالتققالى تقق  االتفققاق علققى االبقققا  علققى  ميققع المحققارات الفرعيققة 

 االرئيسية.

 حساب صدق بطاقة المالحظة لمهارات البرمجة:
 حساب صدق بطاقة المالحظة بطرمقة صدق المحكين:ت  

ُستخدم صدق المحكماين للوقاوف علاى صادق البطاقاة؛ وذلاك بعارض     ا

 البطاقة على مجموعة من السادة المحكمين ألخذ آرائه  من حيث:  

▪  .ً ًح الةوما  صالحية األدا ات علميا

 مناسبة األدا ات للطالب عينة الدراسة.  ▪

 مناسبة ك  أدا  للمحارة التى اضع لقياسحا.  ▪

 تحقي  ك  أدا  الحدف منه.  ▪

 مالت آخرى مراها السادة المحكمين. أى تعد  ▪

صالحية األداءات، ومناسبتها، وسالمة بطاقاة  اقد اتف  المحكمون على  

 المالحظة.  

 حساب ثبات بطاقة المالحظة لمهارات البرمجة:
ت  حساب معام  ثبات البطاقة باسلوب تعدد المالحظقين علقى أدا  الطالقب 

تققدمراتح  باسقتخدام معادلقة كقوبر؛ حيقث قامقت الواحدح ث  ت  حساب االتفقاق بقين 

الباحاة باالشترال مع مع اثنقين مقن القزمال  بتقيقي  آدا  سقبعة طقالب مقن طقالب 

(ح %95تكنولو يا التعلي ح ابلغ متوسط اتفاق المالحظين على أدا  الطالب السبعة )

 اهو معام  ثبات مرتفع؛ مما مدل على أن البطاقة صالحة لالستخدام.

 بار التفكير الناقداخت  -3
ت  إعداد اختبار التفكير الناققد فقي البحقث الحقالي لقيقاس محقارات التفكيقر 

ح امحقارة التعقرف علقى االسقتنتاجالناقد المتمالة في محارة تقوم  الحجعح امحقارة  

 المةالطاتح امحارة البعد الىخصى لدى طالب تكنولو يا التعلي  بالفرقة الاانية. 
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 االختبار:الهدف من  
محارات التفكير الناققد المتمالقة فقي محقارة تققوم  محدف االختبار إلى قياس 

ح امحققارة التعققرف علققى المةالطققاتح امحققارة البعققد االسققتنتاجالحجققعح امحققارة 

 الىخصى لدى طالب تكنولو يا التعلي  بالفرقة الاانية. 

 تحديد نوع مفردات االختبار:
 الرسقائ  العلميقة فقي مجقال فقي مجقالبعد اطالع الباحاة على األبحقا  ا

التفكير الناقد صاغت أسئلة االختبار لتتواف  مع أهدافهح ابالتالي مسقح  مقن خقالل 

تلك األسئلة التعرف على مستوى طالب عينة البحث الحالي في التفكير الناقد. اققد 

ت  صياغة مفردات االختبار على نمط االختيار من متعدد؛ حيث بلغ عقدد مفقردات 

( مفقرداتح 5بلقغ )  ابعقد محقارة االسقتنتاج( مفقرداتح  6)  محارة تقوم  الحجعد  بع

 ( مفرداتح ابعد محارة البعد الىخصى5محارة التعرف على المةالطات بلغ )ابعد  

 ( مفردة. 20( ليصبح العدد الكلي لمفردات االختبار )5بلغ )

 من  زئيين رئيسيين هما: االختيار من متعدداقد تكونت ك  مفردة من سؤال 

اهي رأس السؤال االتقي محقدد فيحقا األدا  المطلقوب مقن  مقدمة السؤال: -1

 الطالب.

اتتكققون مققن إ ابققة ااحققدة صققحيحةح اثالثققة مققن    الباادائل )االختيااارات(:  -2

 اإل ابات الخطأ )غير الصحيحة(. 

اقد ت  مراعاة الىراط الالزم توافرها عند صياغة مفردات نمط االختيقار 

 متعدد اهى: من 

 صياغة السؤال بلةة سحلة امفحومهح اتجنب التعميمات.  •

 أن معبر رأس السؤال عن مىكلة ااحدة امحددة.  •

 أن محتوي ك  سؤال على إ ابة ااحدة فقط.  •

 وضع تعليمات االختبار:
ت  اضع تعليمات اإل ابة في بدامة االختبارح اقد تضمنت اصفاً لالختبارح 

قد راعت الباحاة عند صياغة تعليمقات االختبقار أن تكقون اطرمقة اإل ابة عليهح ا

ااضحةح امباشرةح امناسبة لمستوى الطالبح اتوضقح للمقتعل  ضقرارة اإل ابقة 

عن ك  أسئلة االختبارح اضرارة اختيار إ ابة ااحدة فقطح اأمضاً توضقح لحق  أن 

در قة تصحيح االختبار سيت  بطرمقة مفتاح التصحيح الماقبح اأنه سيت  حسقاب ال

 . االوقت المستةرق في اإل ابة في نحامة االختبار
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   :التصحيو لالختبارتقدير درجات  
ت  تققدمر در قة ااحقدة لكق  سقؤال مجيقب عنقه الطالقب إ ابقة صقحيحةح 

اصفر لك  سؤال متركقهح أا مجيقب إ ابقة خاطئقة عنقهح ااالختبقار مققوم بحسقاب 

در ات ك  طالقب فقور انتحائقه مقن اإل ابقة علقى األسقئلةح تكقون الدر قة الكليقة 

التصقحيح باسقتخدام مفتقاح  در ة(ح بواقع در ة ااحدة لك  سقؤالح    20لالختبار )

 الماقب.

 :التجريب االستطالعي الختبار التفكير الناقد
ت  تطبي  االختبار علقى عينقة اسقتطالعية مقن طقالب تكنولو يقا التعلقي  بالفرققة  

( طالقب اطالبقةح اذلقك 40الاانية بكلية التربية النوعية بجامعة بنحاح ابلغ عددها )

 لتحدمد اآلتى:

 حساب صدق اختبارالتفكير الناقد:
 حساب صدق اختبار التفكير الناقد بالطرق اآلتية:ت  

 طريقة صدق المحكمين:

ُستخدم صدق المحكمين للوقاوف علاى صادق االختباار؛ وذلاك بعارض     ا

 االختبار على مجموعة من السادة المحكمين ألخذ آرائه  من حيث:  

وفاية التعليمات المقدمة للطالب لإلجاباة بطريقاة صاحيحة علاى   ▪

 اإلختبار 

ً. صالحية ا  ▪ ًح الةوما  لمفردات علميا

 مناسبة المفردات للطالب عينة البحث.  ▪

 مناسبة ك  سؤال للمحارة التى اضع لقياسحا.  ▪

 تحقي  ك  سؤال الحدف منه.  ▪

 أى تعدمالت آخرى مراها السادة المحكمين.  ▪

صااالحية المفااردات، ومناساابتها، وسااالمة  اقققد اتفقق  المحكمققون علققى  

 االختبار.  

 الصدق التكومنى: 

ت  حساب الصدق التكومنى الختبار التفكير الناققد مقن خقالل حسقاب قيمقة 

االتساق الداخلى بين در ة ك  مفردة االدر ة الكلية لالختبقارح اتق  ذلقك بحسقاب 

معام  االرتباط لبيرسون بين در ة ك  مفردة االدر ة الكليقة لالختبقار مسقتخدماً 

 .SPSS V.18في ذلك برنامع 
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 ( 6جدول )

 االرتباط بين درجة ول مفردة والدرجة الكلية الختبار التفكير الناقد معامل 

مفردات  

 االختبار 

معامل  

 اإلرتباط 

مفردات  

 االختبار 

معامل  

 اإلرتباط 

مفردات  

 االختبار 

معامل  

 اإلرتباط 

مفردات  

 االختبار 

معامل  

 اإلرتباط 

1 0.478 ** 6 0.591 ** 11 0.528 ** 16 0.590 ** 

2 0.419 ** 7 0.600 ** 12 0.408 ** 17 0.367 * 

3 0.476 ** 8 0.515 ** 13 0.357 * 18 0.494 ** 

4 0.580 ** 9 0.464 ** 14 0.602 ** 19 0.511 ** 

5 0.315 * 10 0.592 ** 15 0.515 ** 20 0.509 ** 

(، )** قيمة معامل االرتباط دالة عند مسااتوي 0.05)* قيمة معامل االرتباط دالة عند مستوي  

0.01) 

( أن معقامالت االرتبقاط بقين كق  مفقردة االدر قة الكليقة 6متضح من  دال ) 

(ح 0.05( ا ميعحقا دالقة عنقد مسقتوى )0.602  –  0.315لالختبار تترااح بين )

 ( مما محق  الصدق التكومنى الختبار التفكير الناقد.0.01)

 حساب ثبات اختبار التفكير الناقد: 
من   SPSS V.18باستخدم برنامع  اختبار التفكير الناقد ت  حساب ثبات  

طرمقة معام  ألفا كرانباخح اكذلك طرمقة التجزئة النصفية االتى منتع عنحا  خالل

 معام  االرتباط لسبيرمان ابراانح ا تمانح كما هو موضح في الجدال اآلتى: 
 ( 7جدول )

 معامل ألفا ورونباخ الختبار التفكير الناقد  

طريقة حساب ثبات 

 االختبار 

ألفا معامل 

 ورونباخ 

طريقة سبيرمان 

 وبراون 

 طريقة جتمان 

قيمة معامل ثبات  

 االختبار 

0.873 0.907 0.905 

 ( من  دال  قيمة  7متضح  الناقد  التفكير  الختبار  الابات  معام   قيمة  أن   )

 كبيرة امرتفعة؛ مما مدل على ثبات االختبار االوثوق في نتائجة. 

والتميياز لمفاردات اختباار التفكيار حساب معامالت السهولة والصعوبة  

 الناقد:
ت  حساب معام  الصعوبة لك  مفردة من مفردات اختبار التفكير الناقد عن 

تق  حسقاب معامق  التمييقز لكق  مفقردة مقن مفقردات طرم  حساب المتوسطح كمقا  
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من خقالل  Truman Kelleyاالختبار من خالل قيام الباحاة بتقسي  ترامان كيلى 

مقن   %27ترتيب در ات التالميقذ تنازليقاً حسقب در قاتح  فقي االختبقارح افصق   

 %27در ات أفراد العينة التى تقع في الجز  األعلى )اإلرباعى األعلقى(ح افصق   

)اإلرباعى األدنى( ثق  اسقتخدام   من در ات أفراد العينة التى تقع في الجز  األسف 

 معادلة  ونسون لحساب معام  التمييز.
 ( 8جدول )

 معامالت السهولة والصعوبة ومعامالت التمييز الختبار التفكير الناقد 

المفرد 

 ة 

معامالت  

الصعوب

 ة

معامال 

ت 

السهول

 ة

معامال 

ت 

 التمييز 

المفرد 

 ة 

معامالت  

الصعوب

 ة

معامال 

ت 

السهول

 ة

معامال 

ت 

 التمييز 

1 0.55 0.45 0.45 11 0.38 0.62 0.55 

2 0.40 0.60 0.45 12 0.42 0.58 0.64 

3 0.30 0.70 0.45 13 0.45 0.55 0.45 

4 0.60 0.40 0.73 14 0.28 0.72 0.55 

5 0.52 0.48 0.36 15 0.60 0.40 0.64 

6 0.60 0.40 0.82 16 0.45 0.55 0.73 

7 0.42 0.58 0.73 17 0.45 0.55 0.45 

8 0.40 0.60 0.64 18 0.45 0.55 0.73 

9 0.58 0.42 0.55 19 0.30 0.70 0.55 

10 0.25 0.75 0.55 20 0.22 0.78 0.55 

 ( بين  ما  االختبار  لمفردات  الصعوبة  معامالت  ترااحت    –  0.22اقد 

( امعتبر السؤال )المفردة( مقبوال إذا ترااحت قيمة معام  الصعوبة له بين  0.60

بين  0.85  –  0.15) االختبار  لمفردات  التمييز  معامالت  ترااحت  اكذلك  (؛ 

(ح  0.2اذ عن )(ح حيث معتبر معام  التمييز للمفردة مقبول إذا ز0.82  –  0.36)

الذلك فإن اختبار التفكير الناقد له القدرة على التمييز بين أفراد العينة في مستوى 

 التفكير الناقد. 
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 خامسا: إجراءات تجربة البحث.
 تكافؤ مجموعتى البحث: -1

لبحققث فاعليققة المتةيققر المسققتق  )التفاعقق  بققين نمطققي محفققزات األلعققاب   

الجانقب   –متةيرات التابعقة )التفكيقر الناققد الرقمية ااألسلوب المعرفي( على ال

الجانققب المحققارى للبرمجققة( كققان البققد مققن ضققبط أهقق  المتةيققرات  –المعرفققي

الخار ية؛ التى ممكن أن تؤثر على المتةيرات التابعقة؛ ابحقذا ممكقن أن ننسقب 

 نتائع التةير في تلك المتةيرات إلى المتةير المستق  فقطح اهذه المتةيرات هى:

 الجانب المعرفي للبرمجة لدى الطالب:أ( مستوى 

للتأكد من تكافؤ مجموعات البحث األربعقة فقي الجانقب المعرفقي؛ تق  حسقاب 

( لداللة الفراق بقين متوسقطات در قات طقالب المجموعقات ANOVAاختبار )

 األربعة في التطبي  القبلى الختبار الجانب المعرفي. اذلك اف  الجدال التالى:
 ( 9جدول )

لداللة الفروق بين متوسطات درجات طالب المجموعات األربعة في   (ANOVA)نتائج اختبار 

 التطبيق القبلى الختبار الجانب المعرفي 

 البيان
مجموع  

 المربعات 

درجات 

 الحرية 

متوسط  

 المربعات 
 الداللة قيمة ف 

بين 

 المجموعات 

33.70 3 11.23 

داخل  0.782 0.360

 المجموعات 

2372.30 76 31.21 

  79 2406.00 المجموع 

( أن قيمققة )ف( غيققر دالققة إحصققائياً بالنسققبة للجانققب 9موضققح  ققدال )

المعرفيح مما معني عدم ا ود فراق ذات داللة إحصائية بين متوسقطات در قات 

طالب المجموعات األربعة في التطبي  القبلى الختبار الجانب المعرفيح مما معنقى 

 المجموعات األربعة متكافئين في المستوى القبلى للجانب المعرفي.أن طالب 

 ب( مستوى الجانب المهارى للبرمجة لدى الطالب: 

للتأكد من تكافؤ مجموعات البحث األربعة فقي األدا  المحقارى للبرمجقة؛ تق  

( لداللققة الفققراق بققين متوسققطات در ققات طققالب ANOVAحسققاب اختبققار )
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المجموعات األربعة فقي التطبيق  القبلقى لبطاققة مالحظقة األدا  المحقارى. اذلقك 

 اف  الجدال التالى:
 ( 10جدول )

لداللة الفروق بين متوسطات درجات طالب المجموعات األربعة في   (ANOVA)نتائج اختبار 

 مهارى التطبيق القبلى لبطاقة مالحظة األداء ال

 البيان
مجموع  

 المربعات 

درجات 

 الحرية 

متوسط  

 المربعات 
 الداللة قيمة ف 

 38.85 3 116.55 بين المجموعات 

 172.70 76 13125.00 داخل المجموعات  0.879 0.225

  79 13241.55 المجموع 

( أن قيمققة )ف( غيققر دالققة إحصققائياً بالنسققبة للجانققب 10موضققح  ققدال )

للبرمجةح مما معني عدم ا ود فراق ذات داللة إحصائية بقين متوسقطات المحارى  

در ات طالب المجموعات األربعة في التطبي  القبلى لبطاقة المالحظةح مما معنى 

 أن طالب المجموعات األربعة متكافئين في المستوى القبلى للجانب المحارى.

 ج( مستوى التفكير الناقد لدى الطالب:

تكقافؤ مجموعقات البحقث األربعقة فقي التفكيقر الناققد؛ تق  حسقاب للتأكد مقن  

( لداللة الفراق بين متوسقطات در قات طقالب المجموعقات ANOVAاختبار )

 األربعة في التطبي  القبلى الختبار التفكير الناقد. اذلك اف  الجدال التالى:
 ( 11جدول )

لداللة الفروق بين متوسطات درجات طالب المجموعات األربعة في   (ANOVA)نتائج اختبار 

 التطبيق القبلى الختبار التفكير الناقد  

 البيان
مجموع  

 المربعات 

درجات 

 الحرية 

متوسط  

 المربعات 
 الداللة قيمة ف 

 2.43 3 7.30 بين المجموعات 

 4.84 76 367.50 داخل المجموعات  0.681 0.503

  79 374.80 المجموع 
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( أن قيمة )ف( غير دالة إحصائياً بالنسبة للتفكير الناقدح 11موضح  دال )

مما معني عدم ا ود فقراق ذات داللقة إحصقائية بقين متوسقطات در قات طقالب 

المجموعات األربعة في التطبي  القبلى الختبار التفكير الناقدح مما معنقى أن طقالب 

 المستوى القبلى للتفكير الناقد.المجموعات األربعة متكافئين في 

 سادًسا: نتائج البحث ومناقشتها
 الختبار صحة الفرض الفالثة األولى التى تنص على: 

• ≤ مستوى  عند  احصائية  داللة  ذا  فرق  مو د  متوسطى    0.05ال  بين 

طالب   لدى  الناقد  التفكير  تنمية  في  التجرمبيتين  المجموعتين  در ات 

إلى   مر ع  التعلي   محفزات  تكنولو يا  نمطي  الختالف  األساسي  التأثير 

 األلعاب الرقمية )األاسمةح مؤشر التقدم( في التطبي  البعدي.

• ≤ مستوى  عند  احصائية  داللة  ذا  فرق  مو د  متوسطى    0.05ال  بين 

طالب   لدى  الناقد  التفكير  تنمية  في  التجرمبيتين  المجموعتين  در ات 

التأثير   إلى  مر ع  التعلي   المعرفي تكنولو يا  األسلوب  األساسي الختالف 

 )المعتمد /المستق ( في التطبي  البعدي. 

•  ≤ مستوى  عند  احصائية  داللة  ذا  فراق  تو د  متوسطات    0.05ال  بين 

در ات طالب المجموعات التجرمبية األربعة في تنمية التفكير الناقد لدى 

محفزات  نمطي  بين  التفاع   أثر  إلى  مر ع  التعلي   تكنولو يا  طالب 

)المعتمد ا المعرفي  ااألسلوب  التقدم(  مؤشر  )األاسمةح  الرقمية  أللعاب 

 المستق ( في التطبي  البعدي./

الختبار  البعدي  التطبي   في  المعيارمة  ااالنحرافات  المتوسطات  حساب  ت  

بين   االتجاه  ثنائى  التبامن  تحلي   حساب  اكذلك  البحثح  لمجموعات  الناقد  التفكير 

لبعدي لمجوعات البحث في اختبار التفكير الناقد افقاً  متوسطات در ات التطبي  ا

ااألسلوب  التقدم(  مؤشر  )األاسمةح  الرقمية  األلعاب  محفزات  نمطي  بين  للتفاع  

 المعرفي )المعتمد /المستق (ح االجداال اآلتية توضح ذلك:
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 ( 12جدول )

تطبيق البعدي لكل  المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات اختبار التفكير الناقد في ال 

مجموعة من المجموعات األربعة نمطي محفزات األلعاب الرقمية )األوسمة، مؤشر التقدم(  

 واألسلوب المعرفي )المعتمد/ المستقل( 

 المتوسط الكلى 
االحصاء  األسلوب المعرفي

 الوصفي 

نمط محفزات 

 المستقل المعتمد األلعاب الرقمية

 المتوسط 18.30 14.80 16.55
 

 األوسمة 
 االنحراف المعيارى 1.08 1.85 2.32

 العدد  20 20 40

 المتوسط 12.60 11.10 11.85

 االنحراف المعيارى 2.89 1.68 2.46 مؤشر التقدم 

 العدد  20 20 40

 المتوسط 15.45 12.95 14.20
 

 المتوسط الكلى 
 االنحراف المعيارى 3.60 2.56 3.35

 العدد  40 40 80

 ( 13جدول )

نتائج تحليل التباين ثنائى االتجاه بين متوسطات درجات طالب مجموعات البحث األربعة في   

التطبيق البعدي الختبار التفكير الناقد وفقاً للتفاعل بين نمطي محفزات األلعاب الرقمية  

 )األوسمة، مؤشر التقدم( واألسلوب المعرفي )المعتمد/ المستقل(

 مصدر التباين 
مجموع  

 المربعات 

درجة  

 الحرية 

متوسط  

 المربعات 
 قيمة ف 

مستوى  

 الداللة 

نمطي محفزات األلعاب  

 الرقمية )أ( 

 مؤشر التقدم(  –)أوسمة  

441.80 1 441.80 111.92 0.01 

 األسلوب المعرفي )ب( 

 مستقل( -)معتمد 
125.00 1 125.00 31.67 0.01 

 التفاعل )أ × ب( 

)محفزات األلعاب الرقمة  

 األسلوب المعرفي( * 

20.00 1 20.00 5.07 0.05 

داخل المجموعات  

 )الخطأ( 
300.00 76 3.95   

    80 17018.00 الكلي 
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 (: 13يتضو من جدول ) 

أنه مو د تفاع  بين نمطي محفزات األلعاب الرقمية )األاسمةح مؤشر التقدم(  

الناقد.   التفكير  في  المستق (  )المعتمد/  المعرفي  نمط  ااألسلوب  أن  معنى  اهذا 

المعرفي  باألسلوب  تتأثر  التقدم(  مؤشر  )األاسمةح  الرقمية  األلعاب  محفزات 

الاالثة   الفراض  رفا  مت   ذلك  اعلى  الناقدح  التفكير  في  المستق (  )المعتمد/ 

 األالىح اقبول الفراض البدملة اممكن تفسير ذلك في ضو  ما مأتى: 

 نتيجة الفرض األول:  -1

ال يوجد  توصلت النتائع إلى رفا الفرض األالح االذي منص على أنه:  

≤ مستوى  عند  احصائية  داللة  ذو  درجات    0.05فرق  متوسطى  بين 

تكنولوجيا  طالب  لدى  الناقد  التفكير  تنمية  في  التجريبيتين  المجموعتين 

التعلي  يرجع الختالف نمطي محفزات األلعاب الرقمية )األوسمة، مؤشر  

 .التطبيق البعدي التقدم( في

  0.01≥  الكن أاضحت أن هنال فراق ذا داللة إحصائية عند مستوى  

نمط   باستخدام  تدرس  التي  البحث  مجموعة  لصالح  المجموعتين  بين 

 محفزات األلعاب الرقمية )األاسمة(.

 نتيجة الفرض الفانى:  -2

ال يوجد  توصلت النتائع إلى رفا الفرض الاانىح االذي منص على أنه:  

ذو   ≥فرق  مستوى  عند  احصائية  درجات    0.05داللة  متوسطى  بين 

تكنولوجيا  طالب  لدى  الناقد  التفكير  تنمية  في  التجريبيتين  المجموعتين 

التعلي  يرجع الختالف األسلوب المعرفي )المعتمد /المستقل( في التطبيق  

 . البعدي

≥ الكن أاضحت أن هنال فراق ذا داللة إحصائية عند مستوى  

المجمو   0.01 باألسلوب بين  تتمتع  التي  البحث  مجموعة  لصالح  عتين 

 المعرفي المستق .

 نتيجة الفرض الفالث:  -3

ال توجد  توصلت النتائع إلى رفا الفرض الاالثح االذي منص على أنه:  

≤ مستوى  عند  احصائية  داللة  ذو  درجات    0.05فروق  متوسطات  بين 

الناقد التفكير  تنمية  األربعة في  التجريبية  المجموعات  لدى طالب   طالب 

األلعاب   محفزات  نمطي  بين  التفاعل  أثر  الى  يرجع  التعلي   تكنولوجيا 

الرقمية )األوسمة، مؤشر التقدم( واألسلوب المعرفي )المعتمد /المستقل(  

 .في التطبيق البعدي



 المجلة العلمية للدراسات والبحوث التربوية والنوعية  2020 نوفمبر( 14د )العد

 

 
 

 
640 

 
  

الكن أاضحت أن هنال فراق ذا داللة إحصائية عند مستوى ≥ 

ال  0.05 مر ع  األربعة  التجرمبية  المجموعات  بين  بين  التفاع   أثر  ى 

ااألسلوب  التقدم(  مؤشر  )األاسمةح  الرقمية  األلعاب  محفزات  نمطي 

 المعرفي )المعتمد /المستق (. 

شافيه    اختبار  باستخدام  الباحاة  قامت  الفراق  اتجاه   Scheffeالمعرفة 

Test :ح اممكن توضيح نتائع االختبار في الجدال اآلتى 
 (  14جدول )

تخدام اختبار تووى للمقارنات الفنائية بين المجموعات التجريبية الفروق بين المتوسطات باس

 في التطبيق البعدي الختبار التفكير الناقد 

 المجموعات 
المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعيارى

نمطي محفزات األلعاب  

الرقمية )أوسمة، مؤشر  

 التقدم( 

 األسلوب المعرفي 

 )المعتمد /المستقل( 

أوسمة/  

 مستقل 

أوسمة/  

 معتمد 

مؤشر/  

 مستقل 

مؤشر/  

 معتمد 

نمطي محفزات  

األلعاب الرقمية 

)أوسمة،  

 مؤشر التقدم(

أوسمة/  

 مستقل 
18.30 1.08 - 3.50  * 5.70* 7.20  * 

أوسمة/  

 معتمد 
14.80 1.85  -  2.20 *  3.70 * 

األسلوب 

 المعرفي 

)المعتمد/  

 المستقل( 

مؤشر/  

 مستقل 
12.60 2.89   - 1.50 

مؤشر/  

 معتمد 
11.0 1.68    - 

   0.05* دالة عند مستوى 

متضح من الجدال الساب  انه تو د فراق بقين المجموعقات األربعقة فيمقا  •

 عدا بين )مؤشر التقدم/ مستق (ح ا )مؤشر التقدم/ معتمد(.

( انه  ا  ترتيب المجموعات األربعة كالتقالى: 15كما متضح من الجدال ) •

 معتمدح ث  مؤشر/ مستق ح ث  مؤشر/ معتمد.أاسمة/ مستق ح ث  أاسمة/ 

 الختبار صحة الفرض الفالثة الرابع والخامس والسادس التي تنص على: 

• ≤ مستوى  عند  احصائية  داللة  ذا  فرق  مو د  متوسطى    0.05ال  بين 

لمحارات  المعرفي  الجانب  تنمية  في  التجرمبيتين  المجموعتين  در ات 

التعلي  مر ع إلى التأثير األساسي الختالف البرمجة لدى طالب تكنولو يا  

التطبي    في  التقدم(  مؤشر  )األاسمةح  الرقمية  األلعاب  محفزات  نمطي 

 البعدي.
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• ≤ مستوى  عند  احصائية  داللة  ذا  فرق  مو د  متوسطى    0.05ال  بين 

لمحارات  المعرفي  الجانب  تنمية  في  التجرمبيتين  المجموعتين  در ات 

لتعلي  مر ع إلى التأثير األساسي الختالف البرمجة لدى طالب تكنولو يا ا

 األسلوب المعرفي )المعتمد /المستق ( في التطبي  البعدي.

•  ≤ مستوى  عند  احصائية  داللة  ذا  فراق  تو د  متوسطات    0.05ال  بين 

المعرفي  الجانب  تنمية  في  األربعة  التجرمبية  المجموعات  در ات طالب 

  مر ع إلى أثر التفاع  بين  لمحارات البرمجة لدى طالب تكنولو يا التعلي 

ااألسلوب  التقدم(  مؤشر  )األاسمةح  الرقمية  األلعاب  محفزات  نمطي 

 المعرفي )المعتمد /المستق ( في التطبي  البعدي. 

الختبار  البعدي  التطبي   في  المعيارمة  ااالنحرافات  المتوسطات  حساب  ت  

تحلي  التبامن    الجانب المعرفي لمحارات البرمجة لمجموعات البحثح اكذلك حساب 

ثنائى االتجاه بين متوسطات در ات التطبي  البعدي لمجوعات البحث في اختبار 

األلعاب  محفزات  نمطي  بين  للتفاع   افقاً  البرمجة  لمحارات  المعرفي  الجانب 

المستق (ح   )المعتمد/  المعرفي  ااألسلوب  التقدم(  مؤشر  )األاسمةح  الرقمية 

 االجداال اآلتية توضح ذلك: 
 ( 15جدول )

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات اختبار الجانب المعرفي لمهارات البرمجة في   

التطبيق البعدي لكل مجموعة من المجموعات األربعة نمطي محفزات األلعاب الرقمية  

 )األوسمة، مؤشر التقدم( واألسلوب المعرفي )المعتمد/ المستقل(

 المتوسط الكلى 
االحصاء  األسلوب المعرفي

 الوصفي 

نمط محفزات 

 المستقل المعتمد األلعاب الرقمية

 المتوسط 36.95 1.73 35.88
 

 األوسمة 
 االنحراف المعيارى 34.80 2.53 2.40

 العدد  20 20 40

 المتوسط 34.40 30.05 32.23

 االنحراف المعيارى 1.98 2.82 3.26 مؤشر التقدم 

 العدد  20 20 40

 المتوسط 35.68 32.43 34.05

 االنحراف المعيارى 2.25 3.57 3.39 المتوسط الكلى 

 العدد  40 40 80

 ( 16جدول ) 
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نتائج تحليل التباين ثنائى االتجاه بين متوسطات درجات طالب مجموعات البحث األربعة في   

التطبيق البعدي الختبار الجانب المعرفي لمهارات البرمجة وفقاً للتفاعل بين نمطي محفزات  

 األلعاب الرقمية )األوسمة، مؤشر التقدم( واألسلوب المعرفي )المعتمد/ المستقل(

 التباين مصدر 
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف 

مستوى 

 الداللة

نمطي محفزات 

 األلعاب الرقمية )أ(

مؤشر   –)أوسمة 

 التقدم( 

266.45 1 266.45 50.137 0.01 

األسلوب المعرفي 

 )ب( 

 )المعتمد /المستقل(
211.25 1 211.25 39.750 0.01 

 التفاعل )أ × ب( 

األلعاب  )محفزات 

الرقمة * األسلوب 

 المعرفي(

24.20 1 24.20 4.55 0.05 

داخل المجموعات  

 )الخطأ( 
403.90 76 5.31   

    80 93658.00 الكلي
 

 (: 16يتضو من جدول ) 

أنه مو د تفاع  بين نمطي محفزات األلعاب الرقمية )األاسمةح مؤشر التقدم(  

في   المستق (  )المعتمد/  المعرفي  البرمجة. ااألسلوب  لمحارات  المعرفي  الجانب 

تتأثر  التقدم(  مؤشر  )األاسمةح  الرقمية  األلعاب  محفزات  نمط  أن  معنى  اهذا 

البرمجةح   لمحارات  المعرفي  الجانب  في  المستق (  )المعتمد/  المعرفي  باألسلوب 

اعلى ذلك مت  رفا الفراض الاالثة السابقةح امت  قبول الفراض البدملةح اممكن  

 ي ضو  ما مأتى: تفسير ذلك ف

 نتيجة الفرض الرابع:  -1

ال يوجد  توصلت النتائع إلى رفا الفرض الرابعح االذي منص على أنه:  

≤ مستوى  عند  احصائية  داللة  ذو  درجات    0.05فرق  متوسطى  بين 

البرمجة   لمهارات  المعرفي  الجانب  تنمية  في  التجريبيتين  المجموعتين 

يرجع   التعلي   تكنولوجيا  طالب  األلعاب لدى  محفزات  نمطي  الختالف 

 .الرقمية )األوسمة، مؤشر التقدم( في التطبيق البعدي
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≥ الكن أاضحت أن هنال فراق ذا داللة إحصائية عند مستوى  

بين المجموعتين لصالح مجموعة البحث التى تدرس باستخدام نمط    0.01

 محفزات األلعاب الرقمية )األاسمة(.

 نتيجة الفرض الخامس:  -2

أنه:   على  منص  االذي  الخامسح  الفرض  رفا  إلى  النتائع  ال  توصلت 

بين متوسطى درجات   0.05يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى ≥

البرمجة   لمهارات  المعرفي  الجانب  تنمية  في  التجريبيتين  المجموعتين 

لدى طالب تكنولوجيا التعلي  يرجع الختالف األسلوب المعرفي )المعتمد/ 

 .ي التطبيق البعديالمستقل( ف 

≥ الكن أاضحت أن هنال فراق ذا داللة إحصائية عند مستوى  

باألسلوب   0.01 تتمتع  التى  البحث  مجموعة  لصالح  المجموعتين  بين 

 المعرفي المستق .

 نتيجة الفرض السادس: -3

أنه:   على  منص  االذي  السادسح  الفرض  رفا  إلى  النتائع  ال  توصلت 

عند   احصائية  داللة  ذو  فروق  ≥توجد  متوسطات    0.05مستوى  بين 

المعرفي   الجانب  تنمية  في  األربعة  التجريبية  المجموعات  درجات طالب 

لمهارات البرمجة لدى طالب تكنولوجيا التعلي  يرجع الى أثر التفاعل بين  

واألسلوب   التقدم(  مؤشر  )األوسمة،  الرقمية  األلعاب  محفزات  نمطي 

 .عديالمعرفي )المعتمد/ المستقل( في التطبيق الب

الكن أاضحت أن هنال فراق ذا داللة إحصائية عند مستوى ≥ 

بين    0.05 التفاع   أثر  الى  مر ع  األربعة  التجرمبية  المجموعات  بين 

ااألسلوب  التقدم(  مؤشر  )األاسمةح  الرقمية  األلعاب  محفزات  نمطي 

 المعرفي )المعتمد /المستق (. 

اختب   باستخدام  الباحاة  قامت  الفراق  اتجاه  شافيه  المعرفة   Scheffeار 

Test :ح اممكن توضيح نتائع االختبار في الجدال اآلتى 
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 ( 17جدول )

الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار تووى للمقارنات الفنائية بين المجموعات التجريبية   

 في التطبيق البعدي الختبار الجانب المعرفي لمهارات البرمجة

 المجموعات
المتوسط 

 الحسابي 

 

 

االنحراف 

 المعيارى 

نمطي محفزات 

األلعاب الرقمية 

)أوسمة، مؤشر 

 التقدم( 

 األسلوب المعرفي

 )المعتمد /المستقل(

أوسمة/  

 مستقل

أوسمة/  

 معتمد 

مؤشر/ 

 مستقل

مؤشر/ 

 معتمد 

نمطي 

محفزات 

األلعاب 

الرقمية 

)أوسمة،  

مؤشر 

 التقدم( 

أوسمة/  

 مستقل
36.95 1.73 - 

2.15 

* 
2.55* 6.90* 

أوسمة/  

 معتمد 
34.80 2.53  - 0.40  4.75* 

األسلوب 

 المعرفي

)المعتمد 

 المستقل(/

مؤشر / 

 مستقل
34.40 1.98   - 0.435 * 

مؤشر / 

 معتمد 
30.05 2.82    - 

   0.05* دالة عند مستوى 

( انه تو د فراق بين المجموعات األربعة فيمقا 17متضح من  دال ) •

 )مؤشر التقدم / مستق (.عدا بين )أاسمة / معتمد(ح ا 

كما متضح من الجدال السقاب  أنقه  قا  ترتيقب المجموعقات األربعقة  •

كالتالى: أاسمة / مستق ح ث  أاسمة / معتمقدح ثق  مؤشقر / مسقتق ح ثق  

 مؤشر / معتمد.

 الختبار صحة الفرض الفالثة السابع والفامن والتاسع التى تنص على: 

عند   • احصائية  داللة  ذا  فرق  مو د  ≥ال  متوسطى    0.05مستوى  بين 

لمحارات  المحارى  الجانب  تنمية  في  التجرمبيتين  المجموعتين  در ات 

البرمجة لدى طالب تكنولو يا التعلي  مر ع إلى التأثير األساسي الختالف 

التطبي    في  التقدم(  مؤشر  )األاسمةح  الرقمية  األلعاب  محفزات  نمطي 

 البعدي.
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م • عند  احصائية  داللة  ذا  فرق  مو د  ≥ال  متوسطى    0.05ستوى  بين 

لمحارات  المحارى  الجانب  تنمية  في  التجرمبيتين  المجموعتين  در ات 

البرمجة لدى طالب تكنولو يا التعلي  مر ع إلى التأثير األساسي الختالف 

 األسلوب المعرفي )المعتمد/ المستق ( في التطبي  البعدي.

•  ≤ مستوى  عند  احصائية  داللة  ذا  فراق  تو د  م  0.05ال  توسطات  بين 

المحارى   الجانب  تنمية  في  األربعة  التجرمبية  المجموعات  در ات طالب 

لمحارات البرمجة لدى طالب تكنولو يا التعلي  مر ع إلى أثر التفاع  بين  

ااألسلوب  التقدم(  مؤشر  )األاسمةح  الرقمية  األلعاب  محفزات  نمطي 

 المعرفي )المعتمد/ المستق ( في التطبي  البعدي. 

المت حساب  لبطاقة  ت   البعدي  التطبي   في  المعيارمة  ااالنحرافات  وسطات 

المالحظة لمحارات البرمجة لمجموعات البحثح اكذلك حساب تحلي  التبامن ثنائى  

بطاقة  في  البحث  لمجوعات  البعدي  التطبي   در ات  متوسطات  بين  االتجاه 

الرق األلعاب  محفزات  نمطي  بين  للتفاع   افقاً  البرمجة  لمحارات  مية  المالحظة 

)األاسمةح مؤشر التقدم( ااألسلوب المعرفي )المعتمد/ المستق (ح االجداال اآلتية  

 توضح ذلك: 
 ( 18جدول )

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات بطاقة المالحظة لمهارات البرمجة في التطبيق   

ة، مؤشر البعدي لكل مجموعة من المجموعات األربعة نمطي محفزات األلعاب الرقمية )األوسم

 التقدم( واألسلوب المعرفي )المعتمد /المستقل(

 المتوسط الكلى 
االحصاء  األسلوب المعرفي

 الوصفي 

نمط محفزات 

 مستقل معتمد  األلعاب الرقمية

 المتوسط 224.45 197.85 211.15
 

 األوسمة 
 االنحراف المعيارى 10.38 14.54 18.36

 العدد  20 20 40

 المتوسط 179.30 164.45 171.88

 االنحراف المعيارى 16.12 9.28 15.00 مؤشر التقدم 

 العدد  20 20 40

 المتوسط 201.88 181.15 191.51
 

 المتوسط الكلى 
 االنحراف المعيارى 26.49 20.76 25.85

 العدد  40 40 80
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 (  19جدول )

مجموعات البحث األربعة في  نتائج تحليل التباين ثنائى االتجاه بين متوسطات درجات طالب 

التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة لمهارات البرمجة وفقاً للتفاعل بين نمطي محفزات األلعاب 

 الرقمية )األوسمة، مؤشر التقدم( واألسلوب المعرفي )المعتمد /المستقل( 

 مجموع المربعات مصدر التباين 
درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف 

مستوى 

 الداللة

نمطي 

محفزات 

األلعاب 

 الرقمية )أ(

  –)أوسمة 

 مؤشر التقدم( 

30850.51 1 30850.51 185.48 0.01 

األسلوب 

 المعرفي )ب( 

)المعتمد 

 المستقل(/

8590.51 1 8590.51 51.65 0.01 

التفاعل )أ × 

 ب(

)محفزات 

األلعاب الرقمة 

* األسلوب 

 المعرفي(

690.31 1 690.31 4.15 0.05 

داخل 

المجموعات 

 )الخطأ( 
12640.65 76 166.324   

    80 2986935.00 الكلي

 يتضو من الجدول السابق:

أنه مو د تفاع  بين نمطي محفزات األلعاب الرقمية )األاسمةح مؤشر التقدم(  

البرمجة.  لمحارات  المحارى  الجانب  في  المستق (  )المعتمد/  المعرفي  ااألسلوب 

نمط   أن  معنى  تتأثر اهذا  التقدم(  مؤشر  )األاسمةح  الرقمية  األلعاب  محفزات 

البرمجةح  لمحارات  المحارى  الجانب  في  المستق (  )المعتمد/  المعرفي  باألسلوب 

 اعلى ذلك مت  رفا الفراض الاالثة السابقةح امت  قبول الفراض البدملة.
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 نتيجة الفرض السابع:  -1

ال يوجد  توصلت النتائع إلى رفا الفرض السابعح االذي منص على أنه:  

≤ مستوى  عند  احصائية  داللة  ذو  درجات    0.05فرق  متوسطى  بين 

البرمجة   لمهارات  المهارى  الجانب  تنمية  في  التجريبيتين  المجموعتين 

األلعاب  محفزات  نمطي  الختالف  يرجع  التعلي   تكنولوجيا  طالب  لدى 

 .، مؤشر التقدم( في التطبيق البعديالرقمية )األوسمة

≥ الكن أاضحت أن هنال فراق ذا داللة إحصائية عند مستوى  

بين المجموعتين لصالح مجموعة البحث التى تدرس باستخدام نمط    0.01

 محفزات األلعاب الرقمية )األاسمة(.

 نتيجة الفرض الفامن:  -2

ال يوجد  :  توصلت النتائع إلى رفا الفرض الاامنح االذي منص على أنه 

≤ مستوى  عند  احصائية  داللة  ذو  درجات    0.05فرق  متوسطى  بين 

البرمجة   لمهارات  المهارى  الجانب  تنمية  في  التجريبيتين  المجموعتين 

لدى طالب تكنولوجيا التعلي  يرجع الختالف األسلوب المعرفي )المعتمد/ 

 .المستقل( في التطبيق البعدي

≥ صائية عند مستوى  الكن أاضحت أن هنال فراق ذا داللة إح

باألسلوب   0.01 تتمتع  التى  البحث  مجموعة  لصالح  المجموعتين  بين 

 المعرفي المستق .

 نتيجة الفرض التاسع:  -3

ال توجد  توصلت النتائع إلى رفا الفرض التاسعح االذي منص على أنه:  

≤ مستوى  عند  احصائية  داللة  ذو  درجات    0.05فروق  متوسطات  بين 

ة األربعة في تنمية الجانب المهارى لمهارات  طالب المجموعات التجريبي 

نمطي   بين  التفاعل  أثر  الى  يرجع  التعلي   تكنولوجيا  لدى طالب  البرمجة 

المعرفي  واألسلوب  التقدم(  مؤشر  )األوسمة،  الرقمية  األلعاب  محفزات 

 .)المعتمد/ المستقل( في التطبيق البعدي

وى ≥ الكن أاضحت أن هنال فراق ذا داللة إحصائية عند مست

بين    0.05 التفاع   أثر  الى  مر ع  األربعة  التجرمبية  المجموعات  بين 

ااألسلوب  التقدم(  مؤشر  )األاسمةح  الرقمية  األلعاب  محفزات  نمطي 

 المعرفي )المعتمد/ المستق (. 

شافيه    اختبار  باستخدام  الباحاة  قامت  الفراق  اتجاه   Scheffeالمعرفة 

Test الجدال اآلتى: ح اممكن توضيح نتائع االختبار في 
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 (  20جدول )

الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار تووى للمقارنات الفنائية بين المجموعات التجريبية 

 في التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة لمهارات البرمجة 

 المجموعات
المتوسط 

 الحسابي 

 

 

االنحراف 

 المعيارى 

نمطى محفزات  

األلعاب الرقمية 

)أوسمة، مؤشر 

 التقدم( 

 األسلوب المعرفي

 )المعتمد /المستقل(

أوسمة/  

 مستقل

أوسمة/  

 معتمد 

مؤشر/ 

 مستقل

مؤشر/ 

 معتمد 

نمطي 

محفزات 

األلعاب 

الرقمية 

)أوسمة،  

مؤشر 

 التقدم( 

أوسمة/  

 مستقل
224.45 10.38 - 26.60 * 45.15 * 60.00 * 

أوسمة/  

 معتمد 
197.85 14.54  - 18.55 * 

 

33.40 * 

األسلوب 

 المعرفي

)المعتمد/ 

 المستقل(

مؤشر/ 

 مستقل
179.30 16.12   - 14.85 * 

مؤشر/ 

 معتمد 
164.45 9.28    - 

   0.05* دالة عند مستوى 

متضح من الجدال الساب  انه تو قد فقراق بقين المجموعقات األربعقة  •

  ميعاً.

كما متضح من الجدال السقاب  أنقه  قا  ترتيقب المجموعقات األربعقة  •

كالتالى: أاسمة / مستق ح ث  أاسمة / معتمقدح ثق  مؤشقر / مسقتق ح ثق  

 مؤشر / معتمد.

 مناقشة نتائج البحث
توصلت نتائع البحث الحالي إلى أن محفقزات األلعقاب الرقميقة )األاسقمة( 

ساهمت في تنميقة محقارات البرمجقه االتفكيقر الناققد لقدى أفقراد عينقة البحقث مقن 

طالب الفرق الاانية بتكنلو يا التعلي  بكلية التربية النوعية  امعة بنحا. اتتف  تتلقك 

االتقي أشقارت إلقى   م(2019ة أحماد )حسناء الطباخ وآيالنتيجة مع نتائع دراسة  

-تفوق المجموعة التجرمبية الاالاة التي درست )نمقط محفقزات األلعقاب التىقاركية
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التةذمة الرا عة الفورمة( في ك  من االختبار التحصيلي المعرفي ابطاقة مالحظقة 

األدا  المحققارى المققرتبطتين بمحققارات البرمجققة بققالفيجوال بيسققيكح بينمققا تفوقققت 

التجرمبية األالى التي درس طالبحا من خقالل )نمقط محفقزات األلعقاب   المجموعة

نققوع التةذمققة الرا عققة الفورمققة( فققي مقيققاس محققارات االنخققراط -الرقميققة التكيفيققة

 الطالبي. 

فقي أن اسقتخدام  (276، 2014نبيال عزماي )اتتف  الباحاة مع مقا ذكقره 

م  لخلقق  حالققة مققن محفققزات األلعققاب الرقميققة مسققاه  فققي تحقيقق  اإلثققارة االتىققو

الدمناميكيققة االتفاعقق  داخقق  العمليققة التعليميققة لققدى المتعلمققينح لرفققع المسققتومات 

المعرفية لدمح  االمحارات التي ه  بحا ة إلى تعلمحاح اتحفيزه  على إنجاز المحقام 

الموكلة إليح ح اإمجاد حالة من التنافس الىرمف بقين الطقالب لتجومقد مقا متعلمونقه 

مية؛ حيث تجع  من تعلمح  أسلوباً ممتعقاً اشقيقاًح مجعلحق  محقققون بك  مرحلة تعلي

األهداف التعليميقة المطلوبقة؛ اذلقك مجعق  مقن تعلق  محقارات تصقميمحا اإنتا حقا 

ضرارة لكى متمكن ك  معل  من استخدامحا في مجال تخصصه لتحسقين اتجاهقات 

 اتو حات الطالب تجاه العملية التعليمية. 

ا توصققلت إليققه نتققائع الدراسققات السققابقة كدراسققة كمققا تتفقق  أمضققاً مققع مقق

(Ferriz-Valero et al., 2020)  ادراسققة(Kasahara et al., 2020) 
 & Jayalath)ادراسققققة  (Cosme et al., 2019)ادراسققققة 

Esichaikul,2020)  فققي أن اسققتخدام محفققزات األلعققاب الرقميققة مسققاه  زمققادة

 الدافعية لدى الطالب.

إن مساهمة استخدام محفزات األلعاب الرقمية )األاسمة( في تنمية محارات 

البرمجة االتفكير الناقد لدى عينة البحث في البحث الحالي هى نتيجة منطقيقة تتفق  

دام محفزات األلعاب الرقمية مساه  مع مسلمات نظرمة التقيي  المعرفي في أن استخ

في زمادة الدافعية للتعل  لدى طالب عينة البحث مما انعكس ذلك بىك  إمجابي على 

 محارات البرمجة االتفكير الناقد لدى عينة البحث.

كمققا تتطققاب  تلققك النتيجققة مققع النظرمققة السققلوكية االتققي تققرى أن اسققتخدام 

تعزمققز ادا  الطالققب مققن السققلول مسققاه  فققي دعقق  امحفققزات األلعققاب الرقميققة 

تحتققوي علققى تنققوع غنققي مققن المحفققزات  فمحفققزات األلعققاب الرقميققةالمطلققوب. 

السمعية االحسية االبصرمة االفكرمة التقي تجعق  المعلمقين مىقعران بمتعقة أثنقا  

ممارستح  لحاح كما تتطاب  نتيجة البحث أمضقاً مقع مبقادذ النظرمقة البنائيقة االتقي 

الب( محقور العمليقة التعليميقة مقن خقالل تفعيق  دارهح فقالمتعل  تجع  المتعل  )الط

مكتىققف امبحققث امنفققذ األنىققطةح اهققذا متفقق  مققع طبيعققة الققتعل  فققي بيئققات 



 المجلة العلمية للدراسات والبحوث التربوية والنوعية  2020 نوفمبر( 14د )العد

 

 
 

 
650 

 
  

لقذلك معقد   محفقزات األلعقاب الرقميقةااستراتيجيات التعل  اإللكتراني القائمة على  

 أداة مميزة لتطبي  البنائية في التعلي . 

توصقلت إلقى أن در قات الطقالب ذاي األسقلوب   اتتف  نتائع البحث التي

المعرفي )المستق ( على أداات الدراسة أفض  من در ات الطالب ذاي األسقلوب 

( Wang, 2017,32-33)المعرفي )المعتمد(. اتتف  تلك النتيجة مع ما أشار إليقه 
في أن األفراد ذاي األسقلوب المعتمقد أقق  تحلقيالً اال محتمقون بالتفاصقي  امقران 

جال اإلدراكي كك . كما مفض  هؤال  الطقالب المىقارمع الجماعيقة امحتقا ون الم

إلى مزمد من اإلرشادات الواضقحة. فقالطالب المتعلمقون ذاي األسقلوب المعرفقي 

ا أكبققر لإلشققارات اال تماعيققةح ماقق  التوا ققد مققع اآلخققرمن  المعتمققد مبققدان اهتمامققً

على اتصقال مقع النقاس. كمقا   االبحث عن الخبرات التعليمية االمحنية التي تجعلح 

معتمدان على المرا ع الخار ية كنتيجة لمقدار تمامزه  بين القذات االةيقر. معتمقد 

المتعلمون ذاي األسلوب المعرفي المعتمد بىك  أكبر على المعلق  ادعق  األققران. 

بخالف الطالب ذاي األسلوب المعرفي المستق  الذمن عادة ال متأثر بالحيك  الحالي 

اتخاذ خيارات مستقلة عن المجال اإلدراكي. لذا فحؤال  الطالب مبدنو أنح    اممكنح 

متعلمون بسحولة المواد التي لحا سياق ا تماعيح كما مبدان أكار محارة في التعام  

 مع الفصول الدراسية غير المنظمة من نظرائح  ذاي األسلوب المعرفي المعتمد. 

االتي أشقارت  (2019ري  الفالو )مكما تتف  تلك النتيجة مع نتيجة دراسة 

( بين متوسطات در قات 0.01إلى ا ود فراق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

تعلقق  مققدمع( علققى التحصققي  -طالبققات المجمققوعتين التجققرمبيتين )تعلقق  معكققوس

األكادممي تر ع إلى تأثير نمط التعل  لصالح المجموعة التجرمبية التي طبق  عليحقا 

( بققين 0.01افققراق ذات داللققة إحصققائية عنققد مسققتوى ) نمققط الققتعل  المققدمع.

متوسطات در ات طلبة المجموعتين التجرمبيتين على التحصي  األكقادممي تر قع 

إلى أثقر التفاعق  بقين نمقط القتعل  )معكقوس امقدمع( ااألسقلوب المعرفقي المتبقع 

 )مستق /معتمد( على التحصي  األكادممي.

 توصيات البحث
 وص  إليحا البحث الحاليح توصي الباحاة بما ملى:من خالل النتائع التي ت

اسققتخدام بيئققات الققتعل  اإللكترانققي القائمققة علققى المحفققزات التعليميققة فققي  -1

 مقررات تكنولو يا التعلي .

اسققتخدام بيئققات الققتعل  اإللكترانققي القائمققة علققى المحفققزات التعليميققة فققي  -2

 المقررات التعليمة للتعلي  ما قب  الجامعي.
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تقدرمب أعضقا  هيئقة التقدرمس االحيئقة المعاانقة علقى توظيقف االهتمام ب -3

 محفزات األلعاب الرقمية في العملية التعليمية.

حققث أعضققا  هيئققة التققدرمس االحيئققة المعاانققة علققى ضققرارة مراعققاة  -4

 األساليب المعرفية لدى الطالب أثنا  عملية التعل .. 

خالل المواقف التعليمية ضرارة االهتمام بتنمية محارات التفكير الناقد من   -5

 المختلفة.

 مقترحات البحث
استكماالً للجحد الذي بدأه البحث الحاليح افي ضو  ما انتحى إليه من نتائعح تقتقرح 

الباحاة بعا الموضوعات التقي تقرى أنحقا الزالقت فقي حا قة لمزمقد مقن البحقث 

 االدراسة في هذا الميدان اهي:

لعققاب الرقميققة ااألسققلوب دراسققة أثققر التفاعقق  بققين نمطققي محفققزات األ -1

المعرفي اأثره في تنميقه محقارات مقاده البرمجقه االتفكيقر االبقداعي لقدى 

طالب الفرقة الاانية بقس  تكنولو يا التعلي  بكليقة التربيقة النوعيقة بجامعقة 

 .بنحا

أثققر برنققامع تققدرمبي قققائ  علققى تقنيققة االنفو رافيققك فققي تنميققة محققارات  -2

طالب الفرققة الاانيقة بقسق  تكنولو يقا التعلقي  البرمجة االتفكير الناقد لدى  

 بكلية التربية النوعية بجامعة بنحا.

فاعليققة برنققامع تققدرمبي فققي تنميققة محققارات توظيققف محفققزات األلعققاب   -3

الرقمية لدى أعضا  هيئة التدرمس بقس  تكنولو يا التعلقي  بكليقات التربيقة 

 النوعية.

 المراجع

 أوالً: المراجع العربية
(. نموذج للتعل  اإللكترانقي التكيفقي ققائ  علقى أسقلوب 2017أحمد سعيد العطار )

التعل  )نىط / متأم ( االتفضيالت التعليمية )فردي /  ماعي( اأثره علقى 

رسالة تنمية محارات البرمجة االتفكير الناقد لدى طالب تكنولو يا التعلي .  
 االتربيةح  امعة عين شمس.ح كلية البنات لآلداب االعلوم دكتوراة

(. نمط 2020أرشد صالح عبدالجبار امحمد عطية خميس اأحمد مصطفي كام  )

استراتيجية التفكير اللعبي التىاركي في مقرر إلكترانقي ببيئقة تعلق  قائمقة 

علققى الومققب اأثرهققا علققى تنميققة محققارات البرمجققة ااالتجاهققات ادافعيققة 
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ح كلية مجلة البحث العلمي في التربيةاإلنجاز لدى طالب تكنولو يا التعلي . 

 .553-501ح 21البنات لآلداب االعلوم االتربيةح  امعة عين شمسح 

(. فاعليقة 2013امحمود حسن األستاذ امحمد عطيقة خمقيس )  أشرف أكرم أحمد  

إستراتيجية التعل  التعااني عبر الومب على تنمية التفكيقر الناققد امحقارات 

مجلة البحث العلمي في التعل  اإل تماعي لدى طالب  امعة األقصى بةزة. 
 14كليقة البنقات لقآلداب االعلقوم االتربيقةح  امعقة عقين شقمسح   حالتربية

 .615-541(ح 3)

. الققاهرة: مكتبقة علق  القنفس المعرفقي المعاصقر(.  2003اي. )أنور محمد الىرقا

 .األنجلو

 بيئقات  (.2020) أحمقد  عبقدد طقاهرا محمقد   عيقد   صقفا ا    عامقان  سعد   الىحات 

 اتطومرهققاح تصققميمحاح حيققث  مققن الجيققد  اإلعققداد  اإللكترانيققة الققتعل 

 كقق  فققي المصققم  عمقق  تقققود  محققددة معققامير افقق  اإدارتحققا ااسققتخدامحا

 تكنولو يقا البيئقات. تلك لتقوم   كأداة  اتستخدم  التصمي   مراح   من  مرحلة
 .84-49 (ح3) 30 حالتعلي  لتكنولو يا المصرمة الجمعية حالتعلي 

(. التفاعق  بقين نمقط محفقزات 2019حسنا عبدالعاطي الطباخ اآمة طلعت أحمقد )

األلعققاب الرقميققة )تكيفققي / تىققاركي( انققوع التةذمققة الرا عققة )فورمققة / 

مؤ لققة( اأثققره علققى تنميققة محققارات البرمجققة ااإلنخققراط لققدى طققالب 

ح رابطققة دراسققات عربيققة فققي التربيققة اعلقق  الققنفستكنولو يققا التعلققي . 

 .132-60ح 108التربومين العربح 

. تعلققي  التفكيققر امحاراتققه تققدرمبات اتطبيقققات عمليققة(. 2009سققعيد عبققدالعزمز )

 .األردن: دار اثقافة للنىر االتوزمع

عل  النفس التعليمي "نمقاذج القتعل  اتطبيققات (.  2013احد موسف )سليمان عبدالو
 عمان: دار أسامة للنىر االتوزمع. في حجرة الدراسة".

تعلققي  التفكيققر "النظرمققة (. 2007صققالح محمققد أبو ققادا امحمققد بكققر انوفقق  )
 عمان: دار المسيرة للنىر االتوزمع. االتطبي ".

(. عل  النفس المعرفي "النظرمقة االتطبيق ". عمقان: 2012عدنان موسف العتوم )

 دار المسيرة للنىر االتوزمع. 

 مجلقةاألبعقاد.  ا المفحقوم المعرفيقة: (. األسقاليب 2011الزهرا  الزراق ) فاطمة

اإلنسقانية  االعلقوم االلةقات  اآلداب  كليقة - االدراسقات  للبحقو   أنسقنة
 . 64-49ح 2الجزائرح  - بالجلفة عاشور انزم  امعة - ااإل تماعية

https://0710giurr-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%8C+%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81+%D8%A3%D9%83%D8%B1%D9%85+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://0710giurr-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%8C+%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81+%D8%A3%D9%83%D8%B1%D9%85+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://0710giurr-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%8C+%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81+%D8%A3%D9%83%D8%B1%D9%85+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://0710giurr-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0490&page=1&from=
https://0710giurr-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0490&page=1&from=
https://0710glnzu-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8%AA+%D8%B3%D8%B9%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://0710glnzu-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%A1+%D8%B9%D9%8A%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://0710glnzu-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D8%8C+%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://0710glnzu-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0156&page=1&from=
https://0710glnzu-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0156&page=1&from=
https://0710glnzu-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0156&page=1&from=
https://0710glnzu-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0156&page=1&from=
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0532&page=1&from=
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(. برنامع تدرمبي ققائ  علقى محقارات التفكيقر الناققد 2015فاطمة محمود الزمات )

 التمييزمة لتنمية الوعى المعلوماتي لدى طالب الدراسات العليا. السقعودمةح
 .370-331ح 62ح دراسات عربية في التربية اعل  النفس

(. التصققور العقلققي اعالقتققه 2014فققؤاد طققه الطالفحققة اربيققع غالققب البيامضققة )

االسقتقالل عقن المجقال اإلدراركقي( لقدى   -باألسلوب المعرفي )االعتمقاد  
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 العلقومالدماغ.  من المحيمن النصف على اف  الجامعة طلبة لدى الىعور:

 . 391-348ح 96العراقح - االنفسية التربومة

. األردن: دار اثقافققة للنىققر مقدمققة فققي تققدرمس التفكيققر(. 2009محمققود غققان  )

 االتوزمع. 
(. أثققر التفاعقق  بققين اسققتراتيجيتي الققتعل  المعكققوس االمققدمع 2019مققرم  محمققد الفققالح )
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 .234-209(ح 1) 43ربيةح  امعة اإلمارات العربية المتحدةح  الت

 –التعلقي  االلكترانقي )مفحومقه  (.  2013منال عبقدالعال مبقارز اأحمقد محمقود فخقري )
الرمققاض: دار  تطبيقاتققه المتقدمققة(. –تقوممققه  –إداراتققه  –مقرراتققه  -بيئاتققه 

 الزهرا  للنىر االتوزمع.

األسقاليب المعرفيققة االضقةوط الوالدمقة لقدى األمحققات (. 2013منيقرة صقالح المرعقب )
 . عمان: مركز دمبونو لتعلي  التفكير.العامالت

. عمقان: التةذمة الرا عقة اأثرهقا فقي التحصقي  الدراسقي(.  2014ميسر خلي  الحباشنة )

 دار  ليس الزمان.

 . القاهرة: دار الفكر العربي.بيئات التعل  االفتراضية(. 2014عزمي )نبي   اد  
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