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 المنزلي لتنمية  االقتصادفاعمية التعميم المدمج في تدريس 
 االبتدائية تمميذات المدرسةعادة المثابرة والتفكير في التفكير لدى 

 ذوى أنماط التعمم السمعي والبصري
 ود مد اهلل محبإيمان عأ/ و د/ رحاب نبيل و  د/ عزة جادو  د/وفاء شمبى

  

 لبحث:ة امقدمـ
يمثػػؿ تعليمػػيـ تعة امػػس ت فافػػػيس لػػو لوػػةـ تعذػػيتس تت مػػػـ  عػػ عؾ لفػػي  ت مػػػـ 
علطتير ليميمها  تباعنظر إع  تعليميـ بذكؿ  اـ نجة أنه ييلمة لو تعكثير مف مرتحمػه 
 م  تعليميـ تعلوميػة  تتعػ   يوػل تعيػسك ت كبػر ليػه  مػ  تعميمػـ  تةتر تعمػليمـ فػمبو 

كثير مف تعمؤففات إع  لطتير تعليميـ بإيجاة طرؽ جةيةة إع  حة كبير  ع ت لفي  تع
يجابيػػػان  تأف يكػػػتف تعميمػػػـ متجهػػػان  عمليمػػػيـ لهػػػةؼ إعػػػ  أف يكػػػتف تعمػػػليمـ ليػػػه نذػػػطان تتم

  (.1  2005)حفف زيلتف  تمرذةتن 
ع ت ظهرت تعكثير مف تعمفلحةثات تعلكنتعتجيس لو تعفلرة ت خيػرة  تعهػةؼ منهػا  

تعيمميػػػػس تعليميميػػػػس بػػػػة،ن مػػػػف تعميمػػػػـ  تتعلركيػػػػز  مػػػػ  هػػػػت جيػػػػؿ تعمػػػػليمـ هػػػػت محػػػػتر 
 تإلعكلرتنػوتفلرتليجيات تعليمـ تعنذط تتعليمـ تعلياتنو  تمف هػ   تعمفػلحةثات تعليمػيـ 

تعلكنتعتجيػػا بجميػػل أنتت هػػا لػػو إيصػػاؿ تعميمتمػػس  تفػػلخةتـتيوصػػة بػػه بصػػفس  امػػس "
ليممػػان لتريػػان ملزتمنػػان ت ػػة عممػػليمـ بل ػػؿ ت ػػت تجهػػة تأكبػػر لاكػػةة  ت ػػة يكػػتف هػػ ت تعػػليمـ 

)حفػف تعبػالل  تعفػية  بػة تعمػتع    ةتخؿ تعفصؿ تعمةرفو أت خارجه"  يكتف غير ملزتمف
2009  22.) 

إ، أنػه يتجػػة  تإلعكلرتنػوت مػ  تعػرغـ مػف تعمميػزتت تتإليجابيػػات تعيةيػةة عمليمػيـ 
تمف هنػا  تعلغمس  ميها  تإلعكلرتنو صتر لو بيض تعجتتنس تعلو عـ يفلطل تعليميـ 

كانػػت تعحاجػػس إعػػ  مػػةخؿ جةيػػة يجمػػل بػػيف مميػػزتت كػػؿ مػػف تعليمػػيـ تعلوميػػة  تتعليمػػيـ 
تتعلغمػػس  مػػ  جتتنػػس تعوصػػتر لػػو كػػؿ منهمػػا  لظهػػر مػػا يفػػم  بػػاعليميـ  تإلعكلرتنػػو

 تإلعكلرتنوتعمةمج تتع   يينو ةمج كؿ مف تعليميـ تعلومية  بلذكاعه تعمخلمفس تتعليميـ 
يػػػة مػػػف لا ميػػػس تعمت ػػػؼ تعليميمػػػو تلػػػرص تعلفا ػػػؿ ت،جلمػػػا و بلنماطػػػه تعملنت ػػػس عيز 

   .(p52 Singh, Harvey's,2003,)تغيرها 
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ؤيػػػس عػػه  لييرلػػه "تعغريػػػس تعر  اخلالؼتليػػةةت ليريفػػات تعليمػػيـ تعمػػػةمج ت عػػؾ بػػ
" بلنػػه لتظيػػؼ تعمفػػلحةثات تعلكنتعتجيػػس لػػو تعػػةمج بػػيف ت هػػةتؼ تتعمحلػػت  إفػػما يؿ

لتصػػيؿ تعميمتمػػات مػػف خػػالؿ أفػػمتبو تعػػليمـ تجهػػان  تمصػػاةر تأنذػػطس تعػػليمـ تطػػرؽ
ػػػ تإلعكلرتنػػػوعتجػػػه تتعليمػػػيـ   اإلحػػػةتث تعلفا ػػػؿ بػػػيف  لػػػت هيكػػػس تعلػػػةريس بكتنػػػه ميممن

عمطػػالس مػػػف خػػالؿ تعمفػػػلحةثات تعلػػو ، يذػػػلرط أف لكػػتف أةتتت إعكلرتنيػػػس  تتمرذػػةن 
 .(100 -99  2009)تعغريس إفما يؿ  محةةة 

و إفلرتليجيس ليميميػس يػلـ ليهػا خمػط أت مػزج أت ةمػج إف طريوس تعليميـ تعمةمج  ه
مػػل فػػمات تعليمػػيـ تعػػ   يػػلـ  ػػف ب يػػة  فػػمات تعليمػػيـ تعلوميػػة  تعػػ   يػػلـ تجهػػان عتجػػه

 .(Motteram ,G. 2006,p 17-30)لمف  مميس منظمس تملكاممس 
بػػيف  تلتصػػمت بيػػض تعةرتفػػات إعػػ  أف تعليمػػيـ تعمػػةمج إفػػلرتليجيس جةيػػةة لجمػػل

تعوصػػت  مػػف لطبيوػػات لكنتعتجيػػا تعميمتمػػات  ت،فػػلفاةةوميةيػػس لػػو تعػػليمـ ت تعطريوػػس تعل
تتعلػةريس  تعحةيثس علصميـ متت ؼ ليميميس لمزج بيف تعلةريس ةتخؿ تعصفتؼ تعةرتفػيس

تتعلكمفػس     تللميز باعيةية مف تعفتتكة للمثؿ لو تخلصار تعت ت تتعجهةتإلنلرنت  بر 
  تلنميػػػػس تعلفكيػػػػر يػػػػاـ عملحصػػػػيؿ تعةرتفػػػػو إلػػػػالس إعػػػػ  إمكانيػػػػس لحفػػػػيف تعمفػػػػلت  تع

  تلطبيوات تحؿ تعمذكالت  تتعلفكير تإلبةت و  تعلفكير تعنا ةتبخاصس لنميس مهارتت 
لػو تعفكػػر تعلربػػت  تعحػػةيث لػػو أمريكػػا يػػة ت    ظهػػر تلجػػا  جةيػػةتعػػةماغنػتتلج أبحػػاث 

إعػػ  تعلركيػػز  مػػ  لحويػػؽ  ػػةة مػػف تعنػػتتلج تعليميميػػس  ت ػػة ركػػز أصػػحاس هػػ ت ت،لجػػا  
 مػػػػ  لػػػػرترة لنميػػػػس  ػػػػةة مػػػػف ت،فػػػػلرتليجيات تعلفكيريػػػػس أصػػػػبحت ليمػػػػا بيػػػػة ليػػػػرؼ 

  .(28  2002)إبرتهيـ تعحارثو  بالجاهات  اةتت تعيوؿ أت نظريس  اةتت تعيوؿ 
تعمنزعػو  ػف غيرهػا مػف تعموػررتت تعةرتفػيس لػو ةرجػس  ت، لصاةمايز موررتت تلل
بتت ل حياة ت لرتة  لمػؾ تعحيػاة تعلػو لمثػؿ فمفػمس مػف تعمتت ػؼ غيػر تعمحػةةة  ترلباطها

بينػان  ػف محلػت  تعموػررتت تعيمميػس  تت  تخلالؼتغير تتلحس تعمياعـ  تتعلو لخلمؼ 
 تت ػػة محفتظػػػس  افػػلخةتـعلػػػو يمكػػف حمهػػا بتعمتت ػػؼ تعصػػريحس تعتتلػػحس تعمحػػةةة  تت

تعمنزعػػو باعيةيػػة مػػف تعحوػػاكؽ تتعمفػػاهيـ تعلػػو  ت، لصػػاةمفػػبوان. حيػػث لزخػػر موػػررتت 
تعمنزعو  ت، لصاة موررتتمحلت   تهلماـللصؿ بحياة ت لرتة بصترة مباذرة  تينصس 

نجازتلهػا لػو لطػتير حيػاة تعفػرة ت،فلفاةةتعمخلمفس حتؿ    ت عػؾ مػف مف  تتنيف تعيمػـ تتم
خػػالؿ لنميػػس مهػػارتت ت ةتك تعػػ هنو  تمهػػارتت ت ةتك تعحركػػو  باإللػػالس إعػػ  لنميػػس 

تعيتميػس  تتعلػو لمثػؿ لػو  باعممارفػاتتتعياةتت تعفمتكيس تعفميمس تعمرلبطس  ت،لجاهات

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA
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ت مثػػؿ عموػػةرتت تعيوميػػس تعمخلمفػػس لػػو تعمتت ػػؼ  فػػلخةتـت،مجممهػػا  تتمػػؿ لفػػا ة  مػػ  
  (20  2004 مرتف  )لغرية تعيتميس. 

تعلػػو لػػنظـ تعيمميػػات   ( بلصػػنيؼ  ػػاةتت تعيوػػؿ2000كاعيػػؾ )ت ػػة  ػػاـ كتفػػلا ت 
تعفكريس  تيمكف أف لكػتف جػزك ، يلجػزأ مػف تعلػةريس لػو متلػت ات تعةرتفػس تفػمتؾ 

ت امػػػا بتصػػػؼ بيػػػض مػػػف هػػػ   تعيػػػاةتت  مػػػ  تعنحػػػت تعفػػػرة لػػػو متتجهػػػس تعمذػػػكالت  
 :تعلاعو

ــابرة - تلينػػو ت،علػػزتـ باعمهمػػس تعمتكتعػػس عىلػػرتة إعػػ  حػػيف  : (Persistance) المث
تكلماعهػػا ت ػػةـ ت،فلفػػالـ بفػػهتعس  تتعوػػةرة  مػػ  لحميػػؿ تعمذػػكمس تلطػػتير نظػػاـ أت 

تتمػػػػلالؾ  خيػػػػرة مػػػػف ت،فػػػػلرتليجيات تعبةيمػػػػس عحػػػػؿ  هيكػػػػؿ أت إفػػػػلرتليجيس عحمهػػػػا 
تعلرتجػل  ػف ت ةعس  م  نجاح تإلفلرتليجيس تعملبيػس ت  ها  تجملتفلخةتمتعمذكالت ت 

 .ينجح لو حؿ تعمذكمس لمؾ تإلفلرتليجيس إ ت عـ
 ,Thinking about Thinking) :(تعميرلػو ترتك مػا )تعلفكيػرالتفكيـر فـي التفكيـر -

Metacognition) تعبيكػس ينػو إةرتؾ تعفػرة  لياعػه تعللثيرهػا  مػ  ت خػريف ت مػ ي  
 تتعوػػةرة  مػػ  لخطػػيط إفػػلرتليجيس مػػف تجػػؿ إنلػػاج تعميمتمػػات تعالزمػػس مػػف خػػالؿ

 خطتتت تتفلرتليجيات تعمذػكمس أثنػاك  مميػس حمهػا  تلذػكيؿ أفػكمس ةتخميػس تفلخةتـ

جرتك  أثناك تعبحث  ف تعميمتمات تتعمين   تلطتير خرتكط  وميس أت خطط  مؿ  تتم

 ها مػل تعػت و عمحاجػستفػلخةتمجارس  وميس  بؿ بةك ت ةتك  تمرت بس تعخطػط عػة  ل

 إلجػػػرتك لصػػػحيحات لػػػو منلصػػػؼ ت ةتك إ ت لبػػػيف أف تعخطػػػس ، لمبػػػو تعلت يػػػات

تعلويػػيـ  تإليجابيػػس تعمنلظػػرة  تتعللمػػؿ لػػو تعخطػػس تعلػػو لػػـ إكمػػاؿ لنفيػػ ها  غػػرتض
  .تع تلو مف أجؿ لحفيف ت ةتك

تعمهمػس لػو لذػجيل تعطمبػس عممذػاركس لػو  ت، لبػارتتمخلمفس أحة تأنماط تعليمـ تع
تعػػػليمـ يلمثػػػؿ لػػػو تعليػػػرؼ إعػػػ  طػػػر هـ تأفػػػاعيبهـ تعمفلػػػمس لػػػو تعػػػليمـ. لمػػػف تعحوػػػاكؽ 
تعمهمس تعلو للجاهمها تعمةترس  مميا لو كثير مف ت حيػاف أف عىلػرتة أنماطػا مخلمفػس 

 يفلمتنها لو ليمـ ت ذياك تتعلفكير بها. 
( نمت جان علذػخيص أنمػاط تعػليمـ  ييلمػة  مػ  ةتر Joy Reidت  رية )ت ةـ ج

 Joy Reid , 1998)تعحتتس لو لذكيؿ أنماط تعليمـ  تتعلو صنفها  م  تعنحت تعلاعو 

,p 18).  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
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يليمـ ألرتة  مف خالؿ فماع تعكممات منطت س  تمػف خػالؿ  نمط التعمم السمعي: -
الؿ  رتكلها بصتت  اؿ  أت مف ذرتح ذفتيس تيمكف أف يل كر تعميمتمات مف خ

  تيفػلفية مػف خالؿ لحريؾ تعذفايؼ كلف يورأها  خاصس  نةما يليمـ مػاةة جةيػةة
إعيهػػا تتعلػػػةريس عممليممػػيف ت خػػريف تمحاةثػػػس  عالفػػلماع؛ فػػماع ذػػرتكط تعكافػػػيت

 تعميمـ.
ــتعمم البصــري: - يػػليمـ ألػػرتة  بذػػكؿ أللػػؿ مػػف خػػالؿ رؤيػػس تعكممػػات لػػو  نمــط ال

تعفبترة تعمةرفيس  تكلس تعلةريبات  أت مف خالؿ مذػاهةة بيػض  تعكلاس أت  م 
تعصػػتر تت لػػالـ تعليميميػػس تترش تعيمػػؿ باعصػػتت تتعصػػترة ميػػان  تبػػ عؾ يفػػلطيل 

 ل كر تلهـ تعميمتمات تتعليميمات أللؿ إ ت  اـ بورتكلها.
تأصػػػػبح مػػػػف تعتتجػػػػس  يػػػػاـ تعميمػػػػـ بػػػػلةتتر جةيػػػػةة للمذػػػػ  مػػػػل تعلوػػػػةـ تعيممػػػػو 

مف جهس ثانيس  تت،لصا،تتعهاكؿ مف جهس تمل مطاعس ثترة تعميمتمات  تتعلكنتعتجو
 م  أنه مطػتر عمموػررتت تتعمنػاهج تعمةرفػيس تهػ    تإلنلرنتتينظر عمميمـ لو  صر 

 تعمهمس تعجةيةة لمثؿ تعةتر ت فافو تع   ينبغو  ميه تعوياـ به.
 مشكمة البحث: 

 ػػاةة اةتت تعيوػؿ )لػلمخص مذػكمس تعبحػث تعحػاعو لػو لػػيؼ مفػلت  بيػض  ػ
 ت  أنمػاط تعػليمـ  ت،بلةتكيػستعلفكير لو تعلفكير( عة  لممي تت تعمةرفػس تعمثابرة   اةة 

 تعفميو تتعبصر  ت ة يرجل ه ت إع  إلباع تعطريوس تعلوميةيس لو تعلةريس. 
 أسئمة البحث: 

 يحاتؿ تعبحث تعحاعو تإلجابس  ف تعفؤتؿ تعركيف  تعلاع :
المنزلــي لتنميــة عــادة المثــابرة  االقتصــادمــدمج فــي تــدريس فاعميــة التعمــيم ال مــا

ذوى أنمــاط الــتعمم الســمعي  االبتدائيــةوالتفكيــر فــي التفكيــر لــدى تمميــذات المدرســة 
 والبصري؟

 تلنبثؽ مف تعفؤتؿ تعركيف  ت فكمس تعفر يس تعلاعيس:
تعمنزعػػػو  ت، لصػػػاةمػػا تعلصػػػتر تعمولػػػرح عبرنػػػامج  ػػػاكـ  مػػ  تعليمػػػيـ تعمػػػةمج لػػػو  -1

 ؟ت،بلةتكيسعلنميس بيض  اةتت تعيوؿ عة  لممي تت تعمةرفس 

لنميػس  ػاةتت تعيوػؿ تعمنزعػو لػو  ت، لصػاةما لا ميس برنامج تعليميـ تعمػةمج لػو  -2
  أنمػاط  ت  ت،بلةتكيػسعة  لمميػ تت تعمةرفػس  "ةة تعمثابرة تتعلفكير لو تعلفكير" ا

 ؟تعليمـ )تعفميو تتعبصر (
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)فميو  موابؿ بصػر (  مػ  لنميػس  ػاةتت تعيوػؿ  أنماط تعليمـ تخلالؼما أثر  -3
 ؟ت،بلةتكيسعة  لممي تت تعمةرفس  "ير" اةة تعمثابرة ت اةة تعلفكير لو تعلفك

 أهداف البحث: 
  ت  أنمػػاط تعػػليمـ  ت،بلةتكيػػسلنميػػس بيػػض  ػػاةتت تعيوػػؿ عػػة  لمميػػ تت تعمةرفػػس 

 تعفميو تتعبصر .
 ميػػس  ػػاةة تعمثػػابرة  تتعلفكيػػر لػػو تعللكػػة مػػف مػػة  لا ميػػس تعليمػػيـ تعمػػةمج لػػو لن

 تعلفكير.
 أهمية البحث: 

  ة يفية تعبحث تعحاع  ل : 
 تعميمميف تعرتغبيف لو لطبيؽ تعليميـ تعمةمج تلتظيفه لو تعيمميس تعليميميس.  -1
 ليرؼ مفلحةثات لكنتعتجيس جةيةة. لو تعطالس تعميمميف ممف يرغبتف  -2

 أجؿ لنميس بيض  اةتت تعيوؿ.عاللجاهات تعلو لناة  باعليميـ مف  تفلجابس -3

بةتيس  بحاث أخر  لفلهةؼ لنميس بيض  اةتت تعيوؿ عػة  لمميػ تت تعمةرفػس  -4
 . ت،بلةتكيس

 تعليميـ تعمةمج كتفيمس ليميميس هامس تلياعس. تفلخةتـلركيز تعلتك  م  أهميس  -5

ييػػة تعبحػػث إلػػالس  مميػػس  مػػ  تعمفػػلت  ت كػػاةيمو تباعلػػاعو ييػػة إثػػرتك عمكلبػػس  -6
 تعمنزعو بذكؿ خاص تتعمكلبس تعيربيس بذكؿ  اـ. اةت، لص

بلنميػس بيػض  ػاةتت  هلمػاـلتجيه نظػر تعوػاكميف  مػ  تعيمميػس تعليميميػس إعػ  ت، -7
 تعيوؿ بة، مف تعل كر تحفظ تعميمتمات.

 فروض البحث:
لتجة لرتؽ ةتعس إحصاكيان بيف ملتفطو ةرجات لممي تت تعمجمت س تعلجريبيس لػو  -1

تتعبيػػػػة  عالخلبػػػػار تعلحصػػػػيمو تمويػػػػاس أنمػػػػاط تعػػػػليمـ تمويػػػػاس تعلطبيػػػػؽ تعوبمػػػػو 
  اةتت تعيوؿ عصاعح تعلطبيؽ تعبية ".

تعمجمت ػػس تعلػػابطس  لمميػػ تتلتجػػة لػػرتؽ ةتعػػس إحصػػاكيان بػػيف ملتفػػطو ةرجػػات  -2
عصػاعح تعمجمت ػس ت،خلبػار تعلحصػيمو تعبيػة  تطاعبات تعمجمت س تعلجريبيػس لػو 

 ".تعلجريبيس
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تعمجمت ػػس تعلػػابطس  لمميػػ تت إحصػػاكيان بػػيف ملتفػػطو ةرجػػات لتجػػة لػػرتؽ ةتعػػس -3
عصػاعح تعمجمت ػس مويػاس أنمػاط تعػليمـ تعبيػة  تطاعبات تعمجمت س تعلجريبيػس لػو 

 ". تعلجريبيس
تعمجمت ػػس تعلػػابطس  لمميػػ تتلتجػػة لػػرتؽ ةتعػػس إحصػػاكيان بػػيف ملتفػػطو ةرجػػات  -4

عصػاعح تعمجمت ػس يػة   اةتت تعيوؿ تعب موياستطاعبات تعمجمت س تعلجريبيس لو 
 ".تعلجريبيس

 منهج البحث:
 المنهج الوصفي التحميمي: -1

تإل ػػةتة  ت،بلةتكيػػست عػػؾ لػػو لحةيػػة  ػػاةتت تعيوػػؿ تعمنافػػبس علمميػػ تت تعمةرفػػس  
 تعبرنامج.

 :المنهج شبه التجريبي -6
تعمنزعػو علنميػس  ت، لصػاةلو لطبيؽ لجربس تعبحث )تعليميـ تعمةمج( تعمولػرح لػو 

 ت  أنمػاط تعػليمـ  ت،بلةتكيػسمثابرة تتعلفكير لػو تعلفكيػر عػة  لمميػ تت تعمةرفػس  اةة تع
 .تعفميو تتعبصر 

 حدود البحث:
 :الحدود الزمانية -1

 .2016 -2015لـ لطبيؽ تعبحث لو تعفصؿ تعةرتفو تعثانو مف تعياـ تعةرتفو  
 الحدود المكانية: -6

 .محالظس تعذر يس –يميميس إةترة هيهيا تعل - ت،بلةتكيستيف مةرفس تعذبرت

 الحدود الموضوعية: -3
  تعمنزعو  تعفصؿ تعةرتفو تعثانو )تعتحةة ت تع  تتعثانيس( ت، لصاةمنهج 

  12 -11بػيف  امػ فتتع   للرتتح أ مػاره بلةتكوت،لممي تت تعصؼ تعخامس 
 فنس.

 :عينة البحث

يا إعػػػػػ  تلوفػػػػػيمها  ذػػػػػتتك ت،بلةتكيػػػػػسلػػػػػـ تخليػػػػػار  ينػػػػػس مػػػػػف لمميػػػػػ تت تعمةرفػػػػػس 
   تمجمت س لابطس.مجمت ليف  مجمت س لجريبيس

 
 

 :متغيرات البحث
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 .تعمنزعو ت، لصاةبرنامج تعليميـ تعمةمج لو لةريس ماةة  :المتغير المستقل -1

  اةتت تعيوؿ )تعمثابرة  تتعلفكير لو تعلفكير(.  :المتغير التابع -6
 :أدوات البحث

 :لـ إ ةتة ت ةتتت ت ليس
 .ت،بلةتكيسأنماط تعليمـ عة  لممي تت تعمةرفس  عميرلس تفلبياف -1
 موياس عياةتت تعيوؿ عوياس لا ميس تعليميـ تعمةمج لو لنميلها. -2

 :الخطوات اإلجرائية لمبحث
أهػػـ تعمرتجػػل تتعبحػػتث تتعةرتفػػات  تفػػليرتضتإلطػػار تعنظػػر  مػػف خػػالؿ  إ ػػةتة :أوالً 

 تعمرلبطس بمتلتع تعبحث.
 عؾ مف خالؿ:ةتة تعجزك تعلطبيوو ت إ  :ثانيا
منها لو إ ةتة كالن  عالفلفاةةت،طالع  م  تعبحتث تتعةرتفات تعفابوس ت عؾ  -1

 مف:

 تعمورر تعلجريبو. 

  أةتتت تعبحث.  

 ت،بلةتكيػػػػسعميرلػػػػس أنمػػػػاط تعػػػػليمـ عػػػػة  لمميػػػػ تت تعمةرفػػػػس  تفػػػػلبياف 
 .)تعفميو تتعبصر (

 تعمثابرة  تتعلفكير لو تعلفكير(.) موياس  اةتت تعيوؿ 

تت  م  مجمت س مف تعمحكميف تعملخصصيف لو مجاؿ تعمناهج  رض ت ةت  -2
 تطرؽ تعلةريس إلجرتك تعليةيالت تعمطمتبس.

 لخطيط تعمورر تعلجريبو لو لتك تعليميـ تعمةمج. -3

 ػػػرض تعموػػػػرر تعلجريبػػػو  مػػػػ  مجمت ػػػس مػػػػف تعمحكمػػػيف تعملخصصػػػػيف لػػػػو  -4
 س. تعمنزعو تتعمناهج تطرؽ تعلةريس إلجرتك تعليةيالت تعمطمتب ت، لصاة

تإل ػػةتة تعمبػػةكو  ةتتت تعبحػػث تتعملمثمػػس لػػو )مويػػاس بيػػض  ػػاةتت تعيوػػؿ   -5
 تعلحصيم (. ت،خلبار

 ت، لصػػػػاة ػػػرض ت ةتتت  مػػػػ  مجمت ػػػػس مػػػػف تعمحكمػػػػيف مػػػػف ت فػػػػال ة لػػػػو  -6
تعمنزعػػػو تتعمنػػػاهج تطػػػرؽ تعلػػػةريس عملحوػػػؽ مػػػف مػػػة  صػػػة ها تثبالهػػػا تمػػػة  

 منافبلها عمغرض تع   تليت مف أجمه.
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رتك تعفػػػػػػاةة آت تعمولرحػػػػػػس  مػػػػػػ  أةتتت تعبحػػػػػػث بنػػػػػػاك  مػػػػػػ  ةيالإجػػػػػػرتك تعليػػػػػػ -7
 تعمحكميف.

 لطبيؽ أةتتت تعبحث  بميا. -8

 تعليميـ تعمةمج. افلخةتـلطبيؽ تعمورر تعلجريبو ب  -9

 .لطبيؽ ت ةتتت لو صترلها تعنهاكيس  م   ينس تعبحث -10

 .إجرتك تعمياعجات تإلحصاكيس ،فلخالص تعنلاكج -11

 لففيرها.منا ذس تعنلاكج ت  -12

 لتصيات تعبحث تتعبحتث تعمولرحس.   -13
 :مصطمحات البحث

 Blended Learningالتعميم المدمج: 

بيناصػر   تإلعكلرتنوميـ تعلو يلكامؿ ليها تعليميـ ييرؼ بلنه نمط مف أنماط تعلي
تحػػة  تبحيػػث تفػػماله مػػل تعليمػػيـ تعلوميػػة  تجهػػا عتجػػه بيناصػػر  تفػػماله لػػو إطػػار ت 

تعكمبيتلر لو أنذطس  ـأ تإلنلرنتفتتك تعميلمةة  م   إلعكلرتنوتلتظؼ أةتتت تعليمـ 
تعػػػػػليمـ عممحالػػػػػرتت تتعػػػػػةرتس تعيمميػػػػػس تجمفػػػػػات تعلػػػػػةريس لػػػػػو تعفصػػػػػتؿ تعلوميةيػػػػػس 

 (.2  2010)نجتتف تعوبانو تت،للرتليس. 
(: بلنػػه هػػت ليمػػيـ يمػػزج بػػيف كػػؿ مػػف تعليمػػيـ 28  2007   رلػػه )تعيػػة إبػػرتهيـ

 علحويؽ تإللاةة مف كال ت فمتبيف. تإلعكلرتنورتفس تتعليميـ ةتخؿ حجرتت تعة تعلومية 
تليرلػػه تعباحثػػس إجرتكيػػا بلنػػه مجمت ػػس مػػف تعطػػرؽ تت ةتتت تتعتفػػاكؿ تعميلمػػةة 

تلصػػػاؿ  تعلػػػو لػػػةمج مػػػل تعليمػػػيـ آعيػػػات ت  مػػػ  تعلونيػػػس تعحةيثػػػس مػػػف تفػػػاكؿ تذػػػبكات 
 تعصفو تعلومية  مف أجؿ تعتصتؿ إع  ليميـ لياؿ.

 رة:عادة المثاب
( بلنها تعوةرة  مػ  لحمػؿ تمتتصػمس بػ ؿ تعجهػة 478  1975ييرلها فية غنيـ )

  لو تعيمؿ رغـ ما يصاةؼ تعفرة مف ملا س تمثبطات.
تليرلهػػػا تعباحثػػػس إجرتكيػػػان بلنهػػػا تعوػػػةرة  مػػػ  لحمػػػؿ تمتتصػػػمس بػػػ ؿ تعجهػػػة رغػػػـ 

  تعصيتبات تتعيوبات.
 عادة التفكير في التفكير:
( بلنها: مهارتت  وميس ميوةة لية مف أهـ مكتنػات 2005ييرلها للحو جرتتف )

تعفػػمتؾ تعػػ كو لػػو مياعجػػس تعميمتمػػات  تلنمػػت مػػل لوػػةـ تعيمػػر تتعخبػػرة  تلوػػـت بمهمػػس 
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 تفػػػػلخةتـتعفػػػػيطرة  مػػػػ  جميػػػػل نذػػػػاطات تعلفكيػػػػر تعياممػػػػس تعمتجهػػػػس عحػػػػؿ تعمذػػػػكمس  ت 
  تعلفكير.تعوةرتت أت تعمتترة تعميرليس عمفرة بفا ميس لو متتجهس ملطمبات مهمس 

مجمت ػػس مػػف تإلجػػرتكتت تعلػػو يوػػـت بهػػا تعمػػليمـ  تليرلهػػا تعباحثػػس إجرتكيػػا بلنهػػا:
و تعيمميػات ػعمميرلس با نذطس تتعيمميات تع هنيس تأفاعيس تعػليمـ تحػؿ تعمذػكالت تبا ػ

  تعميرليس ت خر .
 learning styles: أنماط التعمم

علو ييلاة  ميها كػؿ لػرة بلنها تعيمميس ت Goy Geneva (2000) رلها جينيفا 
لو حؿ مذاكمه  تتعوياـ بيرض ما ييرله تيكتف  اةر  م  تعيمؿ مف خالعها. تبػ عؾ 

تعميمتمػات  تتعليبيػر  نهػا  تكلفػاسيذير إع  أف نمط ليمـ تعفرة يمثؿ خطان ثابلػان لػو 
 Goy)تتعلفكيػػػر ليهػػػا ت ػػػرض تعفػػػرة عمػػػا ييرلػػػه مػػػف ميػػػارؼ تميمتمػػػات مػػػف خالعهػػػا

Geneva, 2000,P.150). 
تعطريوػس تعمفلػمس عػة  تعلممي تت" ينػس تعبحػث " لػو إجرتكيػا بلنػه تليرله تعباحثػس 

تة تعمياعجػػػس تعلجريبيػػػس  إةرتؾ تعميمتمػػػات تتعليامػػػؿ ميهػػػا مػػػف خػػػالؿ تعلفكيػػػر لػػػو مػػػت 
 ف هما )فميو  ت بصر (. يتلذمؿ نمط

ممػات نمػط تعػليمـ تعفػميو: يػليمـ ألػرتة  مػف خػالؿ فػماع تعك :نمط التعمم السمعي -
منطت س  تمف خالؿ ذػرتح ذػفتيس تيمكػف أف يلػ كر تعميمتمػات مػف خػالؿ  رتكلهػا 
بصتت  اؿ  أت مف خالؿ لحريؾ تعذفايؼ كلف يورأهػا  خاصػس  نػةما يػليمـ مػاةة 

إعيهػػا تتعلػػةريس عممليممػػيف  عالفػػلماع؛   تيفػػلفية مػػف فػػماع ذػػرتكط تعكافػػيتجةيػػةة
 ت خريف تمحاةثس تعميمـ.

: يليمـ ألرتة  بذكؿ أللؿ مف خالؿ رؤيس تعكممات لو تعكلاس نمط التعمم البصري -
أت  م  تعفبترة تعمةرفػيس  تكلػس تعلػةريبات  أت مػف خػالؿ مذػاهةة بيػض تعصػتر 
تت لالـ تعليميميس تترش تعيمؿ باعصتت تتعصترة ميان  تبػ عؾ يفػلطيل لػ كر تلهػـ 

 (Joy Reid , 1998 ,p 18) تعميمتمات تتعليميمات أللؿ إ ت  اـ بورتكلها.
 :النظرى والدراسات السابقة اإلطار

 نبذة عن التعميم المدمج:
ييػػة تعليمػػيـ تعمػػةمج نظػػاـ ملكامػػؿ يػػةمج ت فػػمتس تعلوميػػة  عمػػليمـ تجهػػا عتجػػه  

(face – to – face) ) تإلنلرنػت بػر  تإلعكلرتنػومػل تعػليمـ (Web – based – 

Learning) مػػػف مرتحػػػؿ تعػػػليمـ كلحػػػة   علتجيػػػه تمفػػػا ةة تعمػػػليمـ خػػػالؿ كػػػؿ مرحمػػػس
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ات لػػػو لصػػػميـ متت ػػػؼ لكنتعتجيػػػا تعميمتمػػػ تفػػػلخةتـتعمػػػةتخؿ تعحةيثػػػس تعواكمػػػس  مػػػ  
 .ليميميس جةيةة

تييلبػػػر تعػػػةمج ذػػػكؿ مػػػػف أذػػػكاؿ تعفنػػػتف تعلػػػو يمجػػػػل إعيهػػػا تعميمػػػـ عمجمػػػل بػػػػيف 
تعمصاةر تت نذػطس تعمخلمفػس لػو نطػاؽ بيكػات تعػليمـ تعلػو لمكػف تعمػليمـ مػف تعلفا ػؿ 

 Littlejohn, A. ;pegler, C.(2007)) لكار.تبناك ت
 مفهوم التعميم المدمج:

(:أف تعليمػػيـ تعمػػةمج) تعمخمػػتط( هػػت إحػػة  صػػي  2005يذػػير حفػػف زيلػػتف ) 
مػػػل تعػػػليمـ  تإلعكلرتنػػػو/ ينػػػةمج ليهػػػا تعػػػليمـ ت تعليمػػػيـ/ تعلػػػةريس تعػػػ   يلكامػػػؿتعػػػليمـ أ

  فػػػتتك تإلعكلرتنػػػوـ تعصػػػفو )تعلوميػػػة ( لػػػو إطػػػار تتحػػػة  حيػػػث لتظػػػؼ أةتتت تعػػػليم
تإلنلرنػػػػت( لػػػػ  تعميلمػػػػةة  مػػػػ  تعكمبيػػػػتلر أت تعميلمػػػػةة  مػػػػ  تعذػػػػبكات )مثػػػػؿ ذػػػػبكس 

/ تعمحالرتت  جمفات تعلةريس تتعلو للـ غاعبان لو  ا ات تعةرتفس )تعلةريس( تعةرتس
( تمػف أمثمػس هػ   تإلنلرنػتباعذػبكات )مثػؿ ذػبكس  ت،لصػاؿتعحويويس تعمجهزة بإمكانيػس 

ؿ تعكمبيػػػتلر  تعصػػػفتؼ تع كيػػػس. تليهػػػا يملوػػػو تعميمػػػـ مػػػل طالبػػػه مػػػل تعوا ػػػات: ميامػػػ
طالبه تجهان عتجه لو تعت ت  تله لو ميظـ ت حياف. تل  لمػؾ تعصػيغس لكػتف  مميػس 

 Instructorتعليمػيـ تتعػليمـ )أت تعلػةريس( متجهػه مػف  بػؿ تعميمػـ أ  يوتةهػا تعميمػـ 

Learning تؿ  ػف لموػيف تعطػالس تعميرلػس  إ، أف ه ت ، يين  أف تعميمػـ هػت تعمفػك
نمػػا يينػػ  أف تعميمػػـ هػػت تعمتجػػه عيمميػػس تعػػليمـ عػػة  تعطػػالس تتعمرذػػة عهػػا لػػو حػػيف  تتم

 لو ميظػـ تعت ػت  تمػف ثػـ لػإف صػيغس تعليمػيـ تعمػةمج ايليمـ تعطالس  تليان أت لذاركين 
 Student Center Learning)تعمخمتط( للخ  بمبةأ تعليمـ تعملمركز حتؿ تعطاعػس 

 ميظـ ت حياف.لو 
نظػػػاـ ليميمػػػو ليممػػػو يفػػػلفية مػػػف كالػػػس تإلمكانيػػػات تتعتفػػػاكط تعلونيػػػس كمػػػا أنػػػه 

 ـتة عمػػليمـ فػػتتك كانػػت تعكلرتنيػػس أتعملاحػػس  ت عػػؾ بػػاعجمل بػػيف أكثػػر مػػف أفػػمتس تأة
تتحلياجػالهـ مػف  لوميةيس  علوةيـ نتع جيػة مػف تعػليمـ يلنافػس مػل خصػاكص تعمليممػيف

  خطػتة )تعفػية أبػترتفػو تت هػةتؼ تعليميميػس مػف ناحيػس أخػر  ناحيس تطبييس تعمورر تعة
2009). 

تعلونيس تعحةيثس لو تعليمػيـ ةتف تعلخمػو  ػف  تفلخةتـ تير   فطنة  ذتمم  أنه
تعتت ػػػل تعليميمػػػو تعميلػػػاة تتعحلػػػتر لػػػو غرلػػػس تعصػػػؼ  حيػػػث تعلركيػػػز  مػػػ  تعلفا ػػػؿ 

تعحةيثػس كاعحافػػتس  صػاؿت،ل آعيػات تفػلخةتـتعمباذػر بػيف تعطمبػس تتعميمػـ  ػف طريػؽ 
 .(9  2007ذتممو   فطنة  )تإلنلرنت تبتتبات 
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فػػبؽ لػػ  أنػػه تعليمػػيـ تعػػ   يفػػلخةـ مػػف خالعػػه مجمت ػػس  تيلفػػؽ تعػػيكس مػػل مػػا
لياعس مػف تفػاكؿ تعلوػةيـ تعمليػةةة تطرتكػؽ تعلػةريس تأنمػاط تعليمػيـ تعلػو لفػهؿ  مميػس 

يملوػو  (Aleks,2004)س تعلػو تعليميـ تيوـت  م  أفاس تعةمج بػيف ت فػاعيس تعلوميةيػ
  .تإلعكلرتنوليها تعطمبس تجها عتجه مل أفاعيس تعليمـ 

 ت،لصػػػاؿتفػػػاكؿ  تفػػػلخةتـيللػػح مػػػف تعيػػػرض تعفػػػابؽ أف تعليمػػػيـ تعمػػػةمج هػػػت 
بحيػث لػو  ا ػس تعػةرس   تإلنلرنػتتبتتبػات   تتعتفػاكط تعمليػةةة ثس  كاعحافػتس تعحةي

تعمػػػػتتة  افػػػػلخةتـمبػػػػس تتعميممػػػػيف ميػػػػان بللكامػػػػؿ ليهػػػػا أفػػػػاعيس تعلػػػػةريس  تيلفا ػػػػؿ تعط
غير مباذرة  ةتف تعلخمو  ـجما يس مباذرة أـ   فتتك كانت بصترة لرةيس أستإلعكلرتني

 ػػف تعتت ػػل تعليميمػػو تعميلػػاة تحلػػتر تعطمبػػس  تلػػمف إطػػار محػػةة باعزمػػاف تتعمكػػاف 
ها  تعمنافػػبيف  تبل ػػؿ كمفػػس ممكنػػس  بصػػترة لمكػػف مػػف إةترة تعيمميػػس تعليميميػػس تلػػبط

  ت ياس تلوييـ أةتك تعطمبس.
 أهمية التعميم المدمج:

 إلمكانالػه نظػرتن  تتعيذػريف تعحػاة  تعوػرف لطػترتت أهػـ أحػة تعمػةمج تعليمػيـ ييػة

 كتنػه لػو أهميله تلبرز ناجحس  ليميميس لجربس إليجاة حويويس؛ لرصس لو لوةيـ تعتتفيس

تعمخلمفػػػس  نػػػوتإلعكلرت  تعليمػػػيـ أنمػػػاط مػػػف تمرتنػػػس تلياعيػػػس ذػػػمت،ن  أكثػػػر
Singh,2003,12))  لا ميػس مػف يحفػف": أنػه , (20055343تعخػاف) رتيػر  بػة 

 تتعبرنػامج ملطمبػات تعمػليمـ بػيف مػا أكثػر تتنفػجاـ لنػاغـ لػتلير خػالؿ مػف تعليمػيـ؛

 تعموةـ". تعليميمو
  مػ  مخرجػات تعلركيػز لػو يفػا ة" :أنػه (99  2008) مرفػوتلاك  ل كر كما 

لاحس تعليميـ   مميػس  لفػهيؿ تلػو ت ػت  أ  لو تفهتعس بيفر تعميمتمات إع  ؿتعتصت  تتم
  .تعليميميس" تعيمميس رتؼأط بيف تعلتتصؿ
 تعمهػـ بػةتر  تعميمػـ- يذػير" :أنػه إع  (14-11  2008( تيذير محمة  ماذس 

 ةتف لػلثير تتعتجةتنيػس  تتعمهاريس  تعميرليس  تعجتتنس  م  تيركز تعليميميس  تعيمميس لو

 ."تتعميمـ تعطاعس بيف تعرتتبط  م  تيحالظ خر  ت   م  تتحةة
 تتعممػؿ ت،جلما يػس تعيزعػس  مػ  يلغمػس" :أنػه )6  2009إفما يؿ) تعغريس تير 

 بةمجه طتيمس؛ ت عؾ عمةة تإلعكلرتنوتعليميـ  تفلخةتـ تعطالس؛ نليجس إع  يلفرس تع  

 ."تعليميـ تتعةرتفس  ا ات ةتخؿ تعلومية  تعليميـ مل
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  ػف بحريػس تعليبيػر مػف تعطػالس يمّكػف" :( أنػه6  2010 مػار)تيػ كر محمػة 

تعطػالس  ليػرض  ػةـ إعػ   عػؾ تيػؤة  عمػليمـ تتعمذػاركس  عهػـ تعت ػت إلاحػس مػل ألكػارهـ
  مػ  فػمبان  يػؤثر ممػا تعصػؼ؛ تعمنا ذػات ةتخػؿ أثنػاك زمالكهػـ  ػف باعةتنيػس عمذػيتر

  ."تعمرحمس ه   نمت تخصاكص عمطاعس ليممهـ نظرتن 
 تعميم المدمج:مميزات ال

( إعػ  162  2011تعرنليفػ  )مجػة  (  24-2011523يذير  بػة ت  تعفوػ  )
 أف أهـ خصاكص تعليميـ تعمةمج ه : 

 .تعلحتؿ مف أفمتس تعمحالرة لو تعليميـ إع  تعليميـ تع   يرلكز  م  تعطاعس -1
ةر زياةة تعلفا ػؿ بػيف تعطػالس تتعميممػيف  تتعطػالس تتعمحلػت   تتعطػالس تتعمصػا -2

 تعخارجيس.
 .زياةة إمكانات تعتصتؿ عمميمتمات -3
 تعلوييـ عمطالس تتعميمـ. آعيات تعلكتيف تعملكامؿ تجمل  -4
5- .  لحويؽ ت للؿ مف حيث كمفس تعلطتير تتعت ت تعالـز

( إعػػ  11  2005حفػػف فػػالمس )(  ت (Krause,2008تيػػر  كػػالن مػػف كػػرتتس 
 أف أهـ مميزتت تعليميـ تعمةمج ملمثمس لو: 

  .تحة  تإلعكلرتنوخفض نفوات تعليميـ بذكؿ هاكؿ باعموارنس باعليميـ  -

لمكػػيف تعمليممػػيف مػػف تعحصػػتؿ  مػػ  تعمليػػس مػػف تعليامػػؿ مػػل ميممػػيهـ تزمالكهػػـ  -
تجهان عتجه  تمف ثـ ليزيز تعجتتنس تإلنفانيس تتعيال ات ت،جلما يس بيف تعمليممػيف 

  ليما بينهـ  تبيف تعمليمميف تتعميمـ.
 مفػلتيالهـ  اخلالؼبػ تعمليممػيف عػة  تعػليمـ تأنمػاط تعفرةيػس ت،حلياجػات بيػسلم -

 تأ مارهـ  تأت الهـ.
 .فلخةتـمف تعلوةـ تعلونو لو تعلصميـ  تتعلنفي   تت، ت،فلفاةة -
تجػػػتةة تعمنػػػلج تعليميمػػػو   إثػػػرتك تعميرلػػػس تإلنفػػػانيس  ترلػػػل جػػػتةة تعيمميػػػس تعليميميػػػس  -

  .تكفاكة تعميمميف

تصؿ تعحلار  بيف مخلمؼ تعثوالػات؛ عالفػلفاةة تتإللػاةة مػف كػؿ مػا هػت جةيػة تعلت  -
 لو تعيمـت تعمخلمفس.

تعليمػػيـ تعمػػةمج  تفػػلخةتـصػػيتبس لػػةريس كثيػػر مػػف تعمػػتتة تعيمميػػس إعكلرتنيػػان لوػػط  ت  -
 يمثؿ أحة تعحمتؿ تعمولرحس عحؿ مثؿ لمؾ ه   تعمذكالت.

 .لتلير تعلةريس لو بيكس تعيمؿ أت تعةرتفس -
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 يفلخةـ تعليميـ تعمةمج حة أةن  مف تعمتترة تتعجهة ؛ عكفس أكبر  ةر مف تعنلاكج. -
تيللػػح ممػػػا فػػػبؽ أف تعليمػػػيـ تعمػػػةمج يلصػػؼ بػػػاعجمل بػػػيف كػػػالن مػػػف مميػػػزتت  
هان عتجه باعمؤففات تعليميميس  كما يلميز بتلرة جتإلعكلرتنو تتعليميـ تعلومية  ت تعليميـ 

عفػهتعس إيصػاعه تلطبيوػه لػو مخلمػؼ ت مػاكف تتعبيكػات  ؛ت نذطس تتعبةتكؿ  تباعمرتنػس
 تلؽ إمكانالها.

 التصميم التعميمي لمتعميم المدمج:
يؤة  تعلصميـ ةترتن أفافيان لو لا ميس تعليميـ تعمةمج   نه يفا ة  مػ  تعػليمـ  
تيلطمػػس إجػػرتكتت تخطػػط ميينػػس  علحةيػػة فػػير تعطاعبػػس لػػو تعبرنػػامج  تلنفيػػ   تعفا ػػؿ 

 (444  2009)رتكتت تلوان عذرتط ميينس  تيؤكة  بة تعيػاط  تأبػت خطػتة بيض تإلج
 تهلمػػاـ تفػػلمرترأهميػػس تعلصػػميـ بوتعهمػػا إف تعلصػػميـ تعجيػػة يلػػمف تعمحالظػػس  مػػ  

 ةتلييلهـ عمتتصمس تعليمـ. تتفلثارةتعطالس 
 مراحل تصميم مقرر التعميم المدمج:

أحمػػػة فػػػاعـ هػػػا كػػػؿ مػػف: يمػػر لصػػػميـ موػػػرر تعليمػػيـ تعمػػػةمج بيػػػةة مرتحػػؿ أترة 
(  ت مػػػػػر أفػػػػػليلس  تة،ؿ 316 -311  2005(  محمػػػػػة تعحيمػػػػػس )367 -366  2004)

 ته  كاعلاعو: ( 331 -327  2007فرحاف )
تيػػػلـ ليهػػػا لحميػػػؿ تعبنيػػػس تعلحليػػػس تعليميميػػػس  تلحةيػػػة تإلمكانػػػات مرحمـــة التحميـــل:  -1

حلياجػات تعليميميػس أت تعبذريس  تتعماةيس  تتعمصاةر  تتعمتتة تعليميميس  تلحةيػة ت،
تعلةريبيػػػػػػس  تلحميػػػػػػؿ تعمحلػػػػػػت   تلحةيػػػػػػة ت هػػػػػػةتؼ تعيامػػػػػػس تتعفػػػػػػمتكيس  تلحميػػػػػػؿ 

 .خصاكص تعمليمميف
ـــة التصـــميم: -2 تيػػػلـ ليهػػػا لنظػػػيـ أهػػػةتؼ تعيمميػػػس تعليميميػػػس  تمحلػػػت  تعمػػػاةة  مرحم

 .تعليميميس تتخليار تعتفاكؿ تعليميميس  تأفاعيس تعلوتيـ  تتلل تعخطط تعمنافبس

تيلـ ليها لرجمس لصميـ تعليميـ تتعمتتصفات تعلو لـ تليها إع   :اإلنتاجمرحمة  -3
منافػبس تعمػاةة تعليميميػس  مػة  مػف تعللكػة تيجػس حويويػس  أت مػتتة ليميميػس ماةيػس

 عممليمميف تمة  لا ميلها باعنفبس عهـ.

 تيلـ ليها تعلطبيؽ تعفيمو عمبرنامج  مرحمة التنفيذ:  -4

 مف حفف فير تعيمميس تعليميميس  تمرت بس تعنظاـ.تيلـ تعللكة  مرحمة اإلدارة: -5

تلللػػػمف تعحكػػػـ  مػػػ  مػػػة  لحويػػػؽ ت هػػػةتؼ  تلحةيػػػة نوػػػاط  مرحمـــة التقـــويم: -6
 تعليؼ ت الجها  ثـ لطتير تعنمت ج تلوان عملغ يس تعرتجيس.
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 األسس والمعايير العممية والفمسفية والنفسية والتقنية لتصميم التعميم المدمج: 
ت فػػػس تتعميػػػايير تعيمميػػػس يمػػػيـ تعمػػػةمج إعػػػ  مجمت ػػػس مػػػف يفػػػلنة لصػػػميـ تعل 

(  ت مػػر 369-368  2004أحمػػة فػػاعـ )تتعفمفػػفيس تتعنففػػيس تتعلونيػػس أترةهػػا كػػؿ مػػف 
 ليما يمو: (331-330  2007أفليلس  تة،ؿ فرحاف )

يػػػػلـ تعلصػػػػميـ عبرنػػػػامج تعليمػػػػيـ تعمػػػػةمج تلطػػػػتير  لػػػػو لػػػػتك ت فػػػػاس تعيواكػػػػة   .1
 ممجلمل أت تعةتعس. تتعفمففيس تعلربتيس ع

يلـ تعلصميـ عبرنامج تعليميـ تعمةمج لو لتك نظريس يلبناها تعمصمـ  كاعنظريػس  .2
 تعبناكيس أت تعفمتكيس أت تعميرليس أت تعجمل بيف أكثر مف نظريس.

ييلمة تعلصميـ  م  مفهػـت تعمػنهج تعػ   يلبنػا  تعمصػمـ: لوميػة   أت حمزتنػو   .3
 تتعيمميػػات تعمػػةخالت  مػػ  وػػاكـتع تعمنظػػتمو تعمػػةخؿ تأت لكنتعػػتجو  أ

 .تتعملفا مس لو بناك تعمناهج تعملكاممس  تعرتجيس تتعلغ يس تتعمخرجات

تعملمثؿ لو تعنظرة إعػ   مميػس تعػليمـ  هػؿ  ييلمة تعلصميـ  م  ت فاس تعنفف  .4
 يفػلنة تعػ   تعليمػيـ لفرية  م  لوـت مفرةة بطريوس أت جما يس  للـ بطريوس لوميةيس

تع تلو  تمرت اة تعفػرتؽ تعفرةيػس بػيف تعمليممػيف  مػف خػالؿ لوػةيـ  ـتعليم لكرة إع 
إعػػػ  تعمػػػليمـ   هلمػػػاـتلحتيػػػؿ ت، مجمت ػػػس مػػػف تعخيػػػارتت تتعمصػػػاةر تعليميميػػػس 

 تتم طاك تعميمـ أةتترتن جةيةة مثؿ تإلرذاة تتعلتجيه تتعنصح.

لػه ييلمة تعلصميـ  م  مرت اة ت فس تعلونيس لو لصميـ تعبرنامج  عللحوػؽ كفاي .5
تلياعيلػػه  تحلػػ  يوبػػؿ تعميمػػـ  مػػ  ملابيلػػه ت ػػةـ تعنفػػتر منػػه تخاصػػس إ ت كػػاف 

 تعليمـ  تليان.

بتلل نما ج علصميـ تعبرتمج  تا كبيرن تهلمامن ت ة أتع  مصممت تعبرتمج تعليميميس  
بلنػه لصػتر  تعليميمػو تعلصػميـ نمػت ج (58  2003)تعليميميس  تييرؼ محمػة خمػيس 
بلصػػػػميـ تعليمػػػػيـ تتعيال ػػػػػات ت تتإلجػػػػرتكتت تعخاصػػػػس  ومػػػػ  مجػػػػرة عتصػػػػؼ تعيمميػػػػا
ت عػؾ لػو صػترة مبفػطس لػو ذػكؿ خطػ  مصػحتس  تعلفا ميس تعملباةعس بينها تلمثيمهػا

 .بتصؼ عفظو
 

 ومن الدراسات التي تناولت التعميم المدمج:
( تهػػةلت تعةرتفػػػس إعػػػ  لصػػػميـ برنػػػامج 2010ةرتفػػس مهػػػا محمػػػة كمػػػاؿ تعطػػػاهر ) -

ةمج علنميػػػػس مهػػػػارتت إنلػػػػاج تعفيػػػػةيت تعر مػػػػو عػػػػة  طػػػػالس تعمػػػػ تإلعكلرتنػػػػوعمليمػػػػيـ 
 لكنتعتجيا تعليميـ  تأذارت تعنلاكج إع  لا ميس تعبرنامج تعمولرح لو لحويؽ أهةتله.
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 تفػػلخةتـأثػػر  تفلوصػػاك( تهػػةلت تعةرتفػػس إعػػ  2011ةرتفػػس هاعػػس يافػػر زهػػة  )  -
ؼ تعمنزعػػو لخصػػص لجميػػؿ عمصػػ ت، لصػػاةتعليمػػيـ تعمػػةمج لػػو لحصػػيؿ طاعبػػات 

نحػػػػػت   تأظهػػػػػرت تعنلػػػػػاكج تجػػػػػتة لػػػػػرتؽ  تت ة،عػػػػػس  تتلجاهػػػػػالهفت تؿ تعثػػػػػانت  
 ت، لصػػػاةبػػػيف ملتفػػػطو لحصػػػيؿ طاعبػػػات  0005إحصػػػاكيس  مػػػ  مفػػػلت  ة،عػػػس 

تعمنزعػػػػو لخصػػػػص لجميػػػػؿ عصػػػػاعح تعمجمت ػػػػس تعلجريبيػػػػس تييػػػػز   عػػػػؾ إعػػػػ  أثػػػػر 
 تلا ميس تعليميـ تعمةمج.

ليػػػرؼ لونيػػػس تعليمػػػيـ إعػػػ   لت( هػػػة2013ةرتفػػػس  صػػػاـ إةريػػػس كملػػػتر تعحفػػػف ) -
حيػػاك عػػة   مػػ  تعلحصػػيؿ تعةرتفػػو لػػو موػػرر ت  هتفػػلخةتمتعمػػةمج تميرلػػس أثػػر 

لجاهػػػالهـ نحػػػت   تلتصػػػمت تثػػػانو باعمػػػةترس تعثانتيػػػس تعخاصػػػس ت طػػػالس تعصػػػؼ تع
تعنلػػاكج إعػػ  تجػػتة لػػرتؽ  تت ة،عػػس إحصػػاكيس بػػيف ملتفػػطات ةرجػػات لحصػػيؿ 

بػػػاعليميـ تعمػػػةمج تملتفػػػطات ةرجػػػات  تطػػػالس تعمجمت ػػػس تعلجريبيػػػس تعػػػ يف ةرفػػػت 
 ت،خلبػػػػػارلحصػػػػػيؿ تعمجمت ػػػػػس تعلػػػػػابطس تعػػػػػ يف ةرفػػػػػتت باعطريوػػػػػس تعلوميةيػػػػػس لػػػػػو 

إيجابيػػس عػػػة   تلجاهػػػاتتعلحصػػيم  تعبيػػة  عصػػػاعح تعمجمت ػػس تعلجريبيػػػس  تتجػػتة 
 نحت تعليميـ تعمةمج. ت،لجا فلبانس موياس تعفورتت  تفلجابتتألرتة تعيينس تع يف 

( تتعلو هةلت إع  لصػميـ برنػامج مولػرح  ػة يػؤة  إعػ  2014بيؿ )ةرتفس عمياك ن -
 تفػػػلخةتـنمػػػت تعمفػػػاهيـ تتعمهػػػارتت تعيمميػػػس تتعوػػػيـ  تلوػػػةيـ نمت جػػػان مولػػػرح عكيفيػػػس 

  تكانػػت أهػػـ نلػػاكج تعبحػػث تعمنزعػػو ت، لصػػاةتلطبيػػؽ تعليمػػيـ تعمػػةمج لػػو لػػةريس 
ـ تتعويـ تتعمهارتت عطاعبات لا ميس برنامج تعليميـ تعمةمج تعمولرح لو لنميس تعمفاهي

 تعمرحمس تإل ةتةيس.

( تهةلت إع  لنميس بيض مهارتت 2016ةرتفس هبس أبت تعمكاـر أحمة مصيمح  ) -
مت ػػػل ليميمػػػو  تفػػػلخةتـتعبرمجػػػس علمميػػػ تت تعصػػػؼ تعثاعػػػث تإل ػػػةتة  مػػػف خػػػالؿ 

عمليمػػيـ تعمػػةمج  حيػػث لتصػػمت تعنلػػاكج إعػػ  لفػػتؽ لمميػػ تت تعمجمت ػػس تعلجريبيػػس 
تعليميـ تعمػةمج  مػ  لمميػ تت تعمجمت ػس تعلػابطس تعاللػو  افلخةتـةرفف ب تعاللو

ةرفػػػػف باعطريوػػػػس تعلوميةيػػػػس لػػػػو لحصػػػػيؿ تعجانػػػػس تعميرلػػػػو  تلػػػػ  لنميػػػػس تعجانػػػػس 
 تعمهار  عمهارتت تعبرمجس ته ت يؤكة  م  لا ميس برنامج تعليميـ تعمةمج.

 عادات العقل:
تتعوػػػةرة  مػػػ  إصػػػةتر ت حكػػػاـ  إف تعوػػػةرة  مػػػ  تعلفكيػػػر تعفػػػميـ  تلحكػػػيـ تعيوػػػؿ 

تتعوةرة  م  تعلخيؿ تتإلبةتع تطرح تعمذكالت تمحاتعػس لففػيرها تحمهػا  تتعفػيو عحػؿ 
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تعنوػة تتعلحميػؿ تتعلركيػس  كمهػا مميػزتت يلملػل  تفػلخةتـتعلنا ض تعمتجتة لػو تعحيػاة  ت 
 بهػػا تعفػػرة تعػػ   يممػػؾ  ػػةرتت تعلفكيػػر ليجػػس أف يكػػتف لنميػػس لمػػؾ تعوػػةرتت أهػػـ أهػػةتؼ
تعيمميس تعليميميس  تك عؾ إثرتك بيكس تعليمـ علحويؽ لمؾ تعوةرتت  تلنميػس  ػةرتت تعلفكيػر 
تعملنت ػػس عػػة  تعلالميػػ  يفػػا ة  مػػ  لكػػتيف تلنميػػس  ػػاةتت تعيوػػؿ  لكػػؿ طاعػػس يملمػػؾ 
هػػػ   تعيػػػاةتت يلصػػػرؼ لػػػو حيالػػػه تعةرتفػػػيس تحيالػػػه تعيمميػػػس بفػػػمتكيات للصػػػؼ بلنهػػػا 

 .(21  2006 م  رتذة  )فمتكيات فتيس تصحيحس ت كيس 
لإ ت فاةت ثوالس  اةتت تعيوؿ لو تعمجلمل تأصبحت عغس مذػلركس بػيف ت لػرتة  

لإنها للف  مين  أخال يان تلجيمهـ يفػمكتف بطػرؽ أكثػر  كػاك علجنػس حػةتث تعيةيػة 
مف تعمذكالت تلجيؿ تعليػامالت بػيف تعبذػر أكثػر مرتنػس تفػهتعس خاصػس تأف ميظػـ 

 . (185  2008)إيماف  صفتر  تعذرتكل تعفماتيس  اةتت تعيوؿ لحث  ميها 
 كيان  ا( فمتكن 16صنيؼ  اةتت تعيوؿ تلؽ )( بل2003ت ة  اـ كتفلا تكاعيؾ ) 

 :عملفكير تعفياؿ ت اما بتصؼ بيض مف ه   تعياةتت  م  تعنحت تعلاعو
ـــابرة - : تلػػػيها أرثركتفػػػلا لػػػو تعبةتيػػػس  ،ف تعنجػػػاح  ػػػاةة مػػػا Persistence المث

هػػو تعمتتظبػػس ت ػػةـ تعلرتجػػل  ت  عنذػػاط تتعفيػػؿ تهمػػا يحلاجػػاف إعػػ  تعمثػػابرةيػػرلبط با
باعمحاتعػػػس.. تعمثػػػابرة لينػػػو أيلػػػا رلػػػض تعلوت ػػػل  هػػػو تعمحاتعػػػس  بػػػؿ ت،فػػػلمرتر

رلض ه   تعفمتؾ مينا  تعمجتك إعػ  تعيوػؿ تحثػه  مػ   تتعخمتؿ تتعكفؿ تت،نيزتؿ
تعحيػػػػاة  تنبػػػػ  تلػػػػل تفػػػػلرتليجيات جةيػػػػةة لػػػػو  تعنذػػػػاط تتعيمػػػػؿ  تحثػػػػه  مػػػػ 

  ف تعمثابرة ةتكما تعبحث  ف جةية.منافبس    ت،فلرتليجيات تعوةيمس  لهو غير

هػػ   تعيػػاةة تعيوميػػس )تعمثػػابرة( يمكػػف ليميمهػػا تعكػػف  بػػؿ كػػؿ ذػػوك يجػػس لػػةريس 
  م  لوبػؿ ت،حلمػا،ت  تتلػل إفػلرتليجيات ملنت ػس عورترتلػؾ حلػ  إ ت لذػمت تعيوؿ

تعوػرترتت   لرتليجيس ت خػر   تبهػ ت لحػؿ تعمذػاكؿ تللخػ أحػةتها  لػترت لنلوػؿ إعػ  تإلفػ
تعمثػابرة مػف أجػػؿ  ؛تبهػ ت يلحوػؽ تعنجػاح  تهػ ت مػا يجػس لػػةريس ت بنػاك تتعطمبػس  ميػه

إنجاز تعمهمس  إبواك تعلركيز  تعبحث  ف تعطرؽ تعمخلمفس عمتصتؿ إع  تعهةؼ  نةما 
 يكتف  اعوان  عف أفلفمـ.
تعمثابرة بلنها ميؿ عالفلمرتر لو محاتعس  ((Guilford,1952كما  رؼ جيمفترة 

إكماؿ مهمس ميينس  م  تعرغـ مف تعمذاؽ تتعليمؽ باعهةؼ رغما  ف تعنلػاكج تعيكفػيس 
 .(Guilford,1952,P.528)تتعمواتمس تتعلثبيط 

لذػػػػػػير إعػػػػػػ  تعمثػػػػػػابرة  Persistence( أف كممػػػػػػس 1987تيػػػػػػر  حامػػػػػػة زهػػػػػػرتف )
 عحاح. تتعمةتتمس تتإلصرتر أت تعيناة أت تإل
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تهك ت مف خالؿ ةرتفس تعيةية مف ليريفات تعمثابرة تجة أنهػا جمييهػا لؤكػة  مػ  
 لو تعيمؿ رغـ تعصيتبات تتعيوبات ت عؾ علحويؽ أهةتؼ ت لرتة.  ت،فلمرتر

 :أهمية المثابـرة
تعمثػػابرة فػػمس باعغػػس تعويمػػس لػػو تعحيػػاة تعحةيثػػس ةرفػػت  مػػ  للػػرتت ملوطيػػس منػػ  

يػة مػف تعمتلػت ات ت تعػو تعلػو لناتعهػا كثيػر مػف تعبػاحثيف أتتخػر تعوػرف تعمالػو تل
( حػيف لتصػؿ إعػ  نليجػس 1899لو مجػاؿ  مػـ تعػنفس ت ػة أذػار إعيهػا كػريبميف  ػاـ )

ف تعهفليرييف  اةة يبةؤتف تعيمؿ تعجةية بنذاط تطا س كبيرة تعكف فر اف ما أمؤةتها 
)فية عممةتتمس تت،فلمرتر.  لفلر هملهـ تيبةت  ميهـ تإلجهاة تتعليس ت، يبةتت أ  ميؿ

 (479– 478  1975  غنيـ
تعمبكػػر باعمثػابرة يؤكػة ت ػػ  تعبػاحثيف بلهميلهػا لػػو مجػا،ت تعحيػػاة  هلمػاـهػ ت ت، 

تةترهػػا لػػو نجػػاح تعفػػرة أت لذػػمه لػػو لحويػػؽ أهةتلػػه نظػػرنت ،رلباطهػػا باعيةيػػة ، تعمخلمفػس
 ترلبػاط( Dubey, 1986)ح مف تعملغيرتت تعهامس تعمؤثرة لو حيالنػا تعيتميػس لوػة أتلػ
إعػ   (Ollendick ,1974)تعمثػابرة باعويػاةة خاصػس عػة  تعوػاةة تإلةتريػيف كمػا لتصػؿ 

لوة لتصػال إعػ  أف  Singh1984) & (Dhawanتعمثابرة باعحاجس عإلنجاز أما ترلباط
تعطمبػػس  ت  تجهػػس تعلػػبط تعةتخميػػس هػػـ ت كثػػر مثػػابرة مػػف تعطمبػػس  ت  تجهػػس تعلػػبط 

 .(1992هامو  بة تعيزيز  محفف تعير اف  )إعتعخارجيس 
تتعمثػػابرة كغيرهػػا مػػف فػػمات تعذخصػػيس لنمػػت تلػػزةتة بزيػػاةة تعيمػػر تأيلػػا بزيػػاةة  

 ,Lowel,1987 2433)خبرة تعفرة تلةريبه تهت ما أكةلػه ةرتفػات  ةيػةة مثػؿ ةرتفػس 
&Billings) تعفػرة  تتعلو لتصؿ مػف خالعهػا إعػ  أف تعلػةريس يػؤة  إعػ  لحفػيف  ػةرة

  م  تعمثابرة تعرياليس تتعوةرة  م  حؿ تعمذكالت.
تتعلػػػو أظهػػرت ةتر تعلػػةريس لػػو زيػػػاةة  (Meyer, 1986  &Deck) تةرتفػػس 

 ػػةة مػػف تعمحػػات،ت عوػػرتكة جمػػؿ صػػيبس عثالثػػيف مػػف لالميػػ  تعصػػفيف تعرتبػػل تتعخػػامس 
بهػػةؼ ميرلػػس  (Clayton 1981) ييػػانتف صػػيتبات لػػو تعوػػرتكة تلػػو ةرتفػػس  ػػاـ بهػػا

ير تعطتيؿ تعمة  عنلػاكج خبػرة مػا  بػؿ تعمةرفػس مػف خػالؿ تعموارنػس بػيف مفػلتيات تعللث
تعلحصيؿ تت،فػلمرتر لػو تعلحصػيؿ عػة  مجمػت ليف مػف منخفلػو تعػةخؿ ت تعػ  لػـ 
تعلحا ها باعحلانس تتعثانيس عـ يكف عةيها نفس تعخبرة تأظهػرت تعنلػاكج أف تجػتة لػرتؽ 

تبصػػفس  امػػس كػػاف أةتك مجمت ػػس ةة تعوػػرتكة لػػو مفػػلتيات تعمثػػابرة لػػو ت ةتك  مػػ  مػػا
 .تعحلانس أللؿ مف أةتك تعمجمت س تعلو عـ لملحؽ باعحلانس
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ليػرؼ تعفػرتؽ بػيف تعطاعػس كػاف مػف بػيف أهػةتلها  ((Smith, 1983أما ةرتفس  
 جية تعمثابرة تتعطاعس لييؼ تعمثابرة ت عؾ مف خالؿ أربيس مجا،ت هو:

 موةمس عمطاعس.تعخةمات تع تفلخةتـتعوةرة  م   -1
 تعمذاركس لو ت حةتث تعثواليس تت،جلما يس باعكميس. -2
 تعلوةير ت كاةيمو. -3
 بيض تعمواييس تعةيمتجرتليس تعمخلارة. -4

ت ػػػػػة لتصػػػػػمت تعةرتفػػػػػس إعػػػػػ  لحةيػػػػػة  ػػػػػةة مػػػػػف تعملغيػػػػػرتت تعلػػػػػ  يمكػػػػػف مػػػػػف  
%  73ر5تعلمييز بيف تعطاعس تعمثابر تغير تعمثابر بةرجس كفاكة تصمت إعػ   خالعها

 – ػةة فػا ات تعحلػتر  –تعخمفيػس تعةرتفػيس  –تعفػف  –ته   تعملغيرتت هػو تعجػنس 
تعرغبػػػػس لػػػػو ميرلػػػػس ميمتمػػػػات خاصػػػػس  –لحةيػػػػة تعطاعػػػػس عمهػػػػةؼ مػػػػف ةخػػػػتؿ تعكميػػػػس 

باعمفػػػػػلوبؿ تعمهنػػػػػو تكانػػػػػت أهػػػػػـ هػػػػػ   تعملغيػػػػػرتت  ػػػػػةة فػػػػػا ات تعحلػػػػػتر تةرجػػػػػس 
 تعرياليات.

ليػرؼ لػلثير و كػاف مػف أهػةتلها تتعلػ (Med nick 1986) تلػو ةرتفػس  ػاـ بهػا
لمميػ ت مػف تعصػفتؼ مػف تعرتبػل إعػ  تعفػابل  116تعلةريس  م  تعمثابرة عة   ينس مف 

بمةينس نيتيترؾ تلتصؿ مف خالعها إع  أف تعلةريس لو طريوس تعليميـ تع تلو يزية مف 
  ةرة تعلالمي   م  تعمثابرة تيزية أيلا مف  ةرلهـ  م  تعلحصيؿ. 

عليػػرؼ بيػػض  Heneisen –John-Robert 1985))اـ بهػػا ةرتفػػس أخػػر   ػػت 
فمات تعذخصيس تعلػ  يمكػف مػف خالعػه تعلنبػؤ باعنجػاح ت كػاةيمو تتعمثػابرة مفػلخةما 
لػو  عػػؾ تفػلبياف عمذخصػػيس لػـ لطبيوػػه  مػػ  تعطػالس تعجػػةة كذػفت تعةرتفػػس أف تثنػػيف 

هما  (Autonomy  &Complexity)مف فمات تعذخصيس تهما ت،فلوالؿ تتعليوية 
 مف تعملغيرتت تعةتعس  م  تعلنبؤ باعنجاح ت كاةيمو تتعمثابرة.

صػػػؿ عممؤذػػػرتت تعةتعػػػس  مػػػ  هػػػةلت تعلت  ((Gerszewski, 1985أمػػػا ةرتفػػػس  
تأذػػارت تعنلػػاكج إعػػ  إمكانيػػس تعلنبػػؤ باعمثػػابرة مػػف خػػالؿ تعلحصػػيؿ تعةرتفػػو   تعمثػػابرة

 صيمه تتعمثابرة.تتعنتع تتعوةرتت تأتلحت ت،رلباط بيف  ةرتت تعفرة تلح
 عادة التفكير في التفكير )ما وراء المعرفة(:

ر! إةرتؾ ت لكػػػار تعلفكيػػر لػػو تعلفكيػػر )مػػا ترتك تعميرلػػػس(: تعلفكيػػر بذػػلف تعلفكيػػ
 فلرتليجيات  تتعمذا ر تت لياؿ تللثيرها  م  ت خريف.تعخاصس بؾ  تت،

رف تعيذػػريف  تعفػػبيينيات مػػف تعوػػ ظهػػر مفهػػـت تعلفكيػػر لػػتؽ تعميرلػػو لػػو بةتيػػس
بنظريات تع كاك تتعليمـ تتفلرتليجيات حؿ  ،رلباطهبه لو تعثمانينيات  هلماـتلطتر ت،
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خالؿ تعيةية مف تعةرتفات تعلو أجريت  م  مخلمؼ  تعمذكمس تتلخا  تعورتر  ت عؾ مف
 .(2003)محمة تعطيطو  ت لرتة 

يوػػـت بهػػػا "هػػو مجمت ػػػس مػػف تإلجػػرتكتت تعلػػػو  إســتراتيجيات مـــا وراء المعرفــة:
كـ تعػػػ تلو تعلػػػو ػتعمػػػليمـ عمميرلػػػس با نذػػػطس تتعيمميػػػات تع هنيػػػس تأفػػػاعيس تعػػػليمـ تتعلحػػػ

ط تتإلةترة تحػػػؿ تعمذػػػكالت ػتتعلخطيػػػ تتعفهػػػـ ل كرػمـ عمػػػػبؿ تأثنػػػاك تبيػػػة تعليػػػػلفػػػلخةـ  ػػػ
   )من  ذهاس (Henson & Eller, 1999: 258) "و تعيمميات تعميرليس ت خر ػتبا 

7:2000) 
  :ت ليريفات تعيمماك عه ت تعمصطمح تعحةيث نفبيا تن كر منهات ة لنت 

مهػػارتت  وميػػس ميوػػةة ليػػة مػػف أهػػـ مكتنػػػات  (:2005ليريػػؼ للحػػو جػػرتتف ) 
تعفػػمتؾ تعػػ كو لػػو مياعجػػس تعميمتمػػات  تلنمػػت مػػل لوػػةـ تعيمػػر تتعخبػػرة  تلوػػـت بمهمػػس 

 تفػػػػلخةتـت تعفػػػػيطرة  مػػػػ  جميػػػػل نذػػػػاطات تعلفكيػػػػر تعياممػػػػس تعمتجهػػػػس عحػػػػؿ تعمذػػػػكمس  
  تعوةرتت أت تعمتترة تعميرليس عمفرة بفا ميس لو متتجهس ملطمبات مهمس تعلفكير.

تييرؼ تعلفكير لتؽ تعميرلو  اةة بلنه " تعلفكيػر لػو تعلفكيػر"  غيػر أف تلػل  
ليريػػػػؼ محػػػػةة عملفكيػػػػر لػػػػتؽ تعميرلػػػػو عػػػػيس أمػػػػرت بهػػػػ   تعبفػػػػاطس ؛ لبػػػػاعرغـ مػػػػف أف 

علربػػت  خػػالؿ تعيوػػةيف تعمالػػييف تأنػػه كػػاف تعمصػػطمح  ػػة ةخػػؿ  ػػامتس  مػػـ تعػػنفس ت
متجػػتةت  بػػؿ  عػػؾ مػػف خػػالؿ  ػػةرة تعبذػػر  مػػ  تعليبيػػر  ػػف لجػػاربهـ تعميرليػػس لمػػا زتؿ 
هنػػػاؾ كثيػػػر مػػػف تعجػػػةؿ حػػػتؿ ماهيػػػس تعلفكيػػػر لػػػتؽ تعميرلػػػو؛ تمػػػف أهػػػـ أفػػػباس هػػػ ت 

اعيػػػا عتصػػػؼ نفػػػس تعلذػػػتش تتعخػػػالؼ حويوػػػس أف هنػػػاؾ  ػػػةة مصػػػطمحات لفػػػلخةـ ح
مثػػؿ لػػبط تعػػ تت  تعػػلحكـ تعػػ تلو(  أت أحػػة جتتنػػس هػػ   تعظػػاهرة ) فػػيستعظػػاهرة ت فا

 تخػلالؼ)مثؿ ما ترتك تع تكرة(  تهػو مصػطمحات لفػلخةـ بكثػرة لػو ت ةبيػات؛ ترغػـ 
جمييػػا لركػػز  مػػ  ةتر تعيمميػػات تعلنفي يػػس  .(Livingstone,1997) تعليريفػػات لإنهػػا

  لو رؤيس تلحكـ تعيمميات تعميرليس

 تعػ   تهػلـ بكيفيػست  Flavel إعو تعلفكير لتؽ تعميرلو لالليؿف أتؿ مف أذار إ

عيممػه  بيػة  أ   ةرله  م  تعلخطيط تتعملابيس تتعلوتيـ  ياـ تعمليمـ بفهـ نففه كمليمـ 
 تعمفػػلتييف: تعنظػػر  بهػػ ت تعمفهػػـت لػػو  وػػة تعثمانينػػات  مػػ  هلمػػاـ عػػؾ لطػػتر ت،

تتعػليمـ  تعػ كاك نظػرت ،رلباطػه بنظريػات هلمػاـ  ت، يػزتؿ يموػ  تعكثيػر مػف ت،تتعلطبيوػو
 .(43  1999للحو جرتتف .)تتلخا  تعورتر حؿ تعمذكمس تتفلرتليجيات

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
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 وراء المعرفي: األهمية التربوية لمتفكير ما

أف تعلفكيػػر ترتك تعميرلػػػو يمثػػػؿ أ مػػػ   (20055104 إبػػػرتهيـ )مجػػػة  يؤكػػة 
 عػؾ  نػه مفػلت  مػف تعلفكيػر  ؛تت يػا ب تلػه مفلتيات تعنذاط تعيومو تع   يجيؿ تعفػرة

 بهمػػتؿ إبػرتهيـ أحمػػة ومػػه  تينوػػؿ  تفػلخةتـيفيػػس عك تعميوػة تعػػ   يليمػػؽ بمرت بػس تعفػػرة

تعميرلس لو  فلرتليجيات ما ترتكتعلالمي  ، تفلخةتـإجماع  ةة مف تعلربتييف  م  أف 
تعلفكيػر  تيمكػف أف لفػهـ  متت ؼ تعليمـ تعمخلمفس يفا ة  م  لتلير بيكس ليميميػس لثيػر

 لو لحويؽ تعلاعو:
  .ت،فليياسلحفيف  ةرة تعمليمـ  م   -

 تإلفلرتليجيس تعفا مس تت كثر منافبس. تخليارفيف  ةرة تعمليمـ  م  لح -

إحة  ت،فػلرتليجيات  تفلخةتـزياةة  ةرة تعمليمـ  م  تعلنبؤ با ثار تعملرلبس  م   -
  ةتف غيرها.

مفا ةة تعمليمـ  م  تعوياـ بةتر إيجابو لو جمل تعميمتمات تلنظيمها تملابيلها  -
 يمـ.تلوييمها لو أثناك  مميس تعل

  تعميمتمات تلتظيفها لو متت ؼ تعليمـ تعمخلمفس. تفلخةتـزياةة  ةرة تعمليمـ  م   -

 لحويؽ ليمـ أللؿ مف خالؿ زياةة  ةرة تعمليمـ  م  تعلفكير بطريوس أللؿ. -

 لنميس ت،لجا  نحت ةرتفس تعماةة. -

  تعمػػليمـ إلفػػلرتليجيات مػػا ترتك تعميرلػػس لػػو تعمتت ػػؼ تعليميميػػس تعمخلمفػػس تفػػلخةتـ -
 تهت أحة ملطمبات تعلفكير ت فافو.

 مكونات ما وراء المعرفة:

أف هنػػاؾ مكتنػػاف  (Flavell, 1979) نوػػالن  ػػف لالليػػؿ  ػػةناف يتفػػؼ  كػػر 
ميرلس ما ترتك تعميرلس: تللكتف بذكؿ أفاس مػف  -1هما:  أفافياف عما ترتك تعميرلس

 ؿ ميان  علنػلج أ مػا،ن  أت تعمليموس باعيتتمؿ تتعملغيرتت تعلو للفا تعميرلس  تتعميلوةتت
 :ميرليس تلللمف ثالثس  ناصر هو مخرجات

 تلذمؿ كؿ ما لفكر به حتؿ طبييلؾ  تطبييس غيرؾ مف تعناس . معرفة الشخص: أ

 كميػػاعجيف عمميرلػػس. تيمكػػف لوفػػيمها إعػػ  لوفػػيمات لر يػػس مثػػؿ: تعميلوػػةتت حػػتؿ

 :تعفرتؽ تعفرةيس بنت يها
 بلنػؾ لفػلطيل أف لػليمـ ميظػـ ت ذػياك   ػفكا لوػاةؾ  الفـروق ضـمن الفرديـة:

أصة اكؾ  : مثؿ ت لواةؾ بلف أحةالفروق بين الفرديةطريؽ ت،فلماع بة،ن مف تعورتكة. 
 .يلصؼ بحفافيس تجلما يس أكثر مف غير 
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تعميرليػس  لربمػا  : تلهلـ باعميمتمات تعملتتلرة عممليمـ خػالؿ تعيمميػسمعرفة المهمةس. 
مكػررة أت مكثفػس   ,يػرة أت لػكيمس  ملعتلػس أت غيػر ملعتلػسلكتف هػ   تعميمتمػات تل

أت مممػػس  للملػػل  منظمػػس أت غيػػر منظمػػس  تموةمػػس بهػػ   تعطريوػػس أت لمػػؾ  ممليػػس
تعميرلػػػس للمثػػػؿ  باعثوػػػس أت  ةيمػػػس تعثوػػػس  تهكػػػ ت.... ت ميػػػه  لػػػإف ميرلػػػس مػػػا ترتك
عػ  أ  مػة  ف لػنجح لػو يمكػف أ باعطر س تعمثم  إلةترة هػ   تعيمميػات تعميرليػس  تتم

تعميرليػػػس  لحويػػػؽ تعهػػػةؼ  تمػػػة   ػػػةرة تعفػػػرة  مػػػ  أف يحػػػةة أف بيػػػض ت  مػػػاؿ
مػا   تعمطمتبػس أكثػر مػف غيرهػا عكنهػا أصػيس  كػلف يفػلطيل لػ كر خالصػس  صػس

 .أكثر مف ل كر لفاصيؿ جزكيس ليها
ـــة اإلســـتراتيجية:ج يمكػػػف  تلليمػػػؽ باعكميػػػات تعهاكمػػػس مػػػف تعميمتمػػػات  تعلػػػو . معرف

 ص ت مػػاكف تعلػػو لكػػتف ليهػػا ت،فػػلرتليجيات لا مػػس لػػو لحويػػؽتكلفػػابها بخصػػت 

عمػػليمـ  ت هػػةتؼ تعركيفػػس تتعثانتيػػس  لربمػػا ييلوػػة تعطاعػػس مػػثالن  أف أللػػؿ طريوػػس
مػل نففػه  تحفظ تعميمتمات  هو ت،نلبا  إع  تعنوػاط تعركيفػس لػو تعػنص  تلكرترهػا

نػزتة هػ    يرلػس كيػؼتبمغله تعخاصس  إلالس إع  تعػت و بػاعليمـ تعػ تلو عمفػرة  تم
 .تعميرلس لو متت ؼ محةةة

ــة: -6 أت  تهػػو  ػػة لكػػتف  صػػيرة أت طتيمػػس ت مػػة  تبفػػيطس خبــرات مــا وراء المعرف
تعح ر   ميوةة لو محلتتها  تأنها لحصؿ  اةة لو تعمتت ؼ تعلو للطمس كثيرتن مف

  ت هػةتؼ كبيرتن  م تتعلفكير تعتت و  مذيرتن إع  أف عخبرتت ما ترتك تعميرلس للثيرتن 
تعميرليس أت ت،فلرتليجيات  تتعمهمات تعميرليس  تميرليس ما ترتك تعميرلس  تت لياؿ

 :تعميرليس  ت عؾ كاعلاعو
لفلطيل ه   تعخبرتت أف لوتة تعفرة إعػ  تلػل أهػةتؼ جةيػةة  تأف لرتجػل أت  -

 .لمغو تعوةيمس منها

 ػػف طريػػؽ إف خبػػرتت مػػا ترتك تعميرلػػس  لػػؤثر لػػو ميرلػػس مػػا ترتك تعميرلػػس   -
  إلالس ذوك ما إعيها  أت ح ؼ ذوك منها  أت ليةيمها.

إف خبػرتت مػا ترتك تعميرلػس  يمكػف أف لنذػػط ت،فػلرتليجيات تعلػو لفػي  إعػػ   -
 لحويؽ ت هةتؼ.

بةكت مف فف تعخامفس ثػـ للطػتر  ترتك تعميرليس ببطك لنمت مهارتت تعلفكير مات  
رة  تنظػػػرت علػػػلخر نمػػػت هػػػ    ذػػػ بذػػػكؿ مممػػػتس لػػػو فػػػف تعحاةيػػػس  ذػػػرة إعػػػ  تعثاعثػػػس
مباذػػػػرة حلػػػػ  مفػػػػلت  تعمرحمػػػػس  تعمهػػػػارتت لإنػػػػه يحفػػػػف تعليامػػػػؿ ميهػػػػا بصػػػػترة غيػػػػر
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عمةرتفػس  تمػف ثػـ يمكػف لناتعهػا تليميمهػا  ت فافػيس تعيميػا أت نهايػس تعمرحمػس تعملتفػطس
تعثانتيس ت عػؾ  مػ  مػرحمليف همػا مرحمػس تإل ػةتة  بصترة مباذرة خالؿ فنتتت تعةرتفس

 .(2005558للحو جرتتف  ) تعمباذرةتتعمرحمس 
 :المعرفي وراء ما أهم استراتيجيات تعميم التفكير

 .تعمذاركس تعثناكيس عمطمبس -3 .  تعليميـ تعمباذر -2   .تعنم جس مل تعلتليح -1

تعبػػػاحثيف حػػػتؿ تعجػػػ تر تعلاريخيػػػس عظهػػػتر مفهػػػـت مػػػا ترتك  تخػػػلالؼبػػػاعرغـ مػػػف 
  إ، أف مجمؿ ه   تعليريفات لؤكة أف مفهـت ما تعميرلس  تليةة ليريفات ه ت تعمفهـت

)تعػػيـ  بيػػة  ت زت فانػػػس: ترتك تعميرلػػس يػػرلبط بثالثػػس أصػػناؼ مػػف تعفػػػمتؾ تعيػػاـ تهػػو: 
2003  91). 

 ميرلس تعفرة  ف  مميات لكر  تعذخصو تمة  ة له لو تصؼ لفكير . -

مػؿ  ومػو تعلحكـ تتعلبط تع تلو تمة  ملابيس تعفػرة عمػا يوػـت بػه  نػة تنذػغاعه بي -
رذاة  تفلخةتـمثؿ حؿ مذكمس ميينس تمرت بس جتةة  تعفرة عه   تعملابيس لو هة  تتم
 نذاطه تع هنو لو حؿ ه   تعمذكمس.

ميلوةتت تعفرة تحةفياله تعتجةتنيػس ليمػا يليمػؽ بفكػر   ػف تعمجػاؿ تعػ   يفكػر ليػه  -
 تمة  للثير ه   تعميلوةتت لو طريوس لفكير .

حثيف أف تكلفػػاس مهػػارتت مػػا ترتك تعميرلػػس تتعػػت و هػػ ت ت ػػة أكػػة تعيةيػػة مػػف تعبػػا
 Rickey) ,(Beeth:1998:9) ,(Lindstorm:1995:28) بها لفػا ة تعمػليمـ  مػ :

& Stacy:2000:915) 

 تعفهـ تتعليمـ ت،يجابو تعفياؿ. -

 تكلفاس  اةتت جةيةة لو تعلفكير. -

 تكلفاس مهارتت  وميس لمكنه مف تعليمـ تع تلو تعمفلوؿ. -

 تعلحكـ لو تعلفكير. -

 لحفيف  ةرله  م  تعفهـ تت،فليياس تتعلخطيط تتإلةترة تحؿ تعمذكالت. -

يللح ممػا فػبؽ أف مهػارتت مػا ترتك تعميرلػس لفػا ة تعمػليمـ تكلفػاس مهػارتت  
 وميس تتعوةرة  م  تعفهـ تت،فليياس  تك عؾ تكلفاس  اةتت جةيةة لو تعلفكير بذكؿ 

  اـ.
تعميرلػػػس  تلنميػػػس مهػػػارتت تعلفكيػػػر بذػػػكؿ  ػػػاـ   ت ػػػة حظػػػو متلػػػتع مػػػا ترتك 

تعكثير مف تعباحثيف لػو ت تنػس ت خيػرة  اهلماـترتك تعميرلس بذكؿ خاص ب تتعلفكير ما
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 م  تعمفلتييف تعةتعو تتإل ميمو  تمف تعبحتث تتعةرتفات تعل  تهلمػت بػاعلفكير ترتك 
 تعميرل :

  "ةرتفس "عيتLiu1998مهارتت ما ترتك تعميرلس : أكةت  م  أف تملالؾ تعطالس ع
يفا ةهـ لو تعلفريػؽ بػيف تعميمتمػات تعجيػةة  تعلػو لفػا ةهـ أثنػاك حػؿ تعمذػكمس  

 تبيف تعميمتمات ت  ؿ أهميس  تك عؾ لفا ة لو لحفيف ت ةتك.
 " ةرتفس "لذينجChiang 1998عليػرؼ اميػس : تفلهةلت مجمت س مف طػالس تعج

يرلو  م  تعلحصيؿ ت كػاةيمو تلنميػس تفلرتليجيات تعلفكير ترتك تعم تفلخةتـأثر 
ترتك تعميرلػ  )تعلخطػيط  تعمرت بػس  تعلويػيـ(  تأفػفرت تعنلػاكج  ػف  مهارتت تعلفكير

 لحفف لحصيمهـ ت كاةيمو تتكلفاس لمؾ تعمهارتت.
  "ت،فػلبطافإفػلرتليجيس تعػليمـ تعوػاكـ  مػ   تفػلخةمت: 2002ةرتفس "أيمػف حبيػس 

عة  طالس تعصؼ ت تؿ تعثانت  مػف خػالؿ مػاةة علنميس مهارتت ما ترتك تعميرلس 
تعفيزيػػاك  تبينػػت تعنلػػاكج تجػػتة لػػرتؽ  تت ة،عػػس إحصػػاكيس بػػيف ملتفػػط ةرجػػات 
تعطػػػػػالس لػػػػػو تعمجمت ػػػػػس تعلجريبيػػػػػس تملتفػػػػػط ةرجػػػػػات تعطػػػػػالس لػػػػػو تعمجمت ػػػػػس 

تعلحصػيؿ  ،خلبػارمهارتت ما ترتك تعميرلػس تباعنفػبس  ،ملالكهـتعلابطس باعنفبس 
يجابيػػس بػػيف تمػػلالؾ  تعةرتفػػو  كمػػا لبػػيف مػػف تعنلػػاكج تجػػتة  ال ػػس ترلبػػاط  تيػػس تتم

 تعمليمـ عمهارتت ما ترتك تعميرلس تبيف تعلحصيؿ تعةرتفو.
  "تفػػلخةمت ليهػػا نمػػت ج أبيػػاة تعػػليمـ لػػو لنميػػس 2003ةرتفػػس "ذػػيماك تعحػػارتف :

مهارتت ما ترتك تعميرلس تتعلحصيؿ عة  طاعبات تعصؼ ت تؿ تعثانت  مػف خػالؿ 
ة  مػػػـ ت حيػػػاك  تلتصػػػمت تعةرتفػػػس عتجػػػتة لػػػرتؽ  تت ة،عػػػس إحصػػػاكيس بػػػيف مػػػاة

ملتفػػػطو ةرجػػػات طاعبػػػات تعمجمت ػػػس تعلجريبيػػػس  تطاعبػػػات تعمجمت ػػػس تعلػػػابطس 
تعلحصػػػػيؿ  ت ػػػػة أتصػػػػت  ،خلبػػػػارباعنفػػػػبس عمهػػػػارتت مػػػػا ترتك تعميرلػػػػس  تباعنفػػػػبس 

 ػػف تعطػػرؽ  ليػػاةتت،ببلنميػػس مهػػارتت مػػا ترتك تعميرلػػس   هلمػػاـتعةرتفػػس بلػػرترة ت،
تعلوميةيػػس لػػو تعليمػػيـ تعيػػػاـ  تتم طػػاك تعطػػالس تعفرصػػػس عممارفػػس مهػػارتت مػػػا ترتك 

 تعميرلس أثناك  مميس تعليمـ.

 ليػػرؼ لياعيػػس تعمػػةخؿ تعمنظػػتم  مػػف تفػػلهةلت  :2004 تعفػػية  يتفػػؼ"" ةرتفػػس
خػػالؿ لػػةريس تعيمػػـت لػػ  لنميػػس مهػػارتت لتعيػػة تعميمتمػػات تتعلفكيػػر لػػتؽ تعميرلػػ  

  تعمرحمػػػس تإل ةتةيػػػس  تأذػػػارت تعنلػػػاكج إعػػػ  لياعيػػػس تعمػػػةخؿ تعمفػػػلخةـ لػػػ  علالميػػػ
 -تعلخطػػػيط) لنميػػػس مهػػػارتت لتعيػػػة تعميمتمػػػات  تمهػػػارتت تعلفكيػػػر لػػػتؽ تعميرلػػػ 
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لػػػتؽ  تأكػػػةت تعةرتفػػػس  مػػػ  لػػػرترة لنميػػػس مهػػػارتت تعلفكيػػػر تعلوػػػتيـ(  -تعمرت بػػػس
 تعميرل  ل  مرتحؿ ةرتفيس مخلمفس.

 ليرؼ لا ميس برنامج  اكـ  م  تعػ كاكتت : تفلهةلت 2006س "تبلفاـ لارس" ةرتف
ترتك تعميرلػػػس عػػػة  طػػػالس  تعمليػػػةةة لػػػ  لنميػػػس تعلحصػػػيؿ تعةرتفػػػ  تمهػػػارتت مػػػا

تعمرحمس تعثانتيس ل  ماةة  مـ تعنفس  تأذارت تعنلاكج إع  تجتة لػرتؽ  تت ة،عػس 
ح إحصاكيس بيف ملتفط  ةرجػات طػالس تعمجمػت ليف تعلجريبيػس تتعلػابطس عصػاع

ترتك تعميرلػس  تييػز   تعمجمت س تعلجريبيس لػ  ت بيػاة تعثالثػس عمويػاس مهػارتت مػا
برنػػػػامج تعلػػػػةريس تعوػػػػاكـ  مػػػػ  تفػػػػلرتليجيات تأنذػػػػطس تعػػػػ كاكتت  فػػػػلخةتـ عػػػػؾ ،
 تعمليةةة.

 أنماط التعمم:
تعفرةيػػس تعلػػو  تعليمػػيـ تلذػػمؿ أفػػاعيس هػػو طػػرؽ تعػػليمخـ تعمخلمفػػس أنمػػاط تعػػليمـ

ي فلػػػػرض أف ل فػػػػا ة تعذػػػػخص  مػػػػ  تعػػػػليمـ بذػػػػكؿ أللػػػػؿ. تي يلوػػػػة أف ميظػػػػـ تعنػػػػاس 
 .تعميمتمات يفلمتف أفمتبان ميينان يلفا متف ميه عمليامؿ مل

 تتعبيانػات تتعمفػاهيـ يػربط ت لكػار تلػةريس ليمػيـ هػت نمػط نمط الـتعمم البصـري -أوالً 

تتحػة مػف ثالثػس أنػتتع أفافػيس  تعػنمط ه ت .تتعلونيات باعصتر ت خر  تعميمتماتت 
تتعػ    فػلخةتـتتفػل ت، "VAK/VARK مػف أنمػاط تعليمػيـ لػو نمػت ج "لممػنج

  (Leite Walter L , 2009, p2).تعليمـ تعفميوت  تعليمـ تعحركو يللمف أيلان 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B9%D9%8A
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 :تقنيات التعميم المرئي

تعمخططات تعرفتميس هو لمثيالت بصػريس عمميرلػس تتعمفػاهيـ تت لكػار أت ت رتك  
 تفػلخةتـتيمكػف   تإلظهار تعيال ات ما بيف ت جزتك  يلـ ربط تعرمتز ببيلها تعبيض

مكانيػػان تمػػل  تعكممػػات علتلػػيح تعمينػػ  بذػػكؿ أكبػػر  تمػػف خػػالؿ لمثيػػؿ تعميمتمػػات
تلجميػل ت لكػار  تعصتر  يصبح تعطالس  اةرتف  م  تعلركيز  م  تعمين   تتعليرؼ

 .بذكؿ أللؿ  تكرلهـ تعبصريس مف ت،فلفاةةتعملذابهس بفهتعس  مما يمكنهـ مف 
تعمخططػػات تعرفػػتميس ي حفػػف مػػف  تفػػلخةتـت ػػة لتصػػمت ةرتفػػس مرجييػػس إعػػ  أف  

  ):أةتك تعطاعس لو تعمجا،ت تعلاعيس
(Harold Pashler, Mark McDaniel, Doug Rohrer and Robert Bjork ,2009, p 105- 119)  

ـــــظ المعمومـــــات - تعطػػػػػالس يلػػػػػ كرتف تعميمتمػػػػػات بذػػػػػكؿ أللػػػػػؿ تيفػػػػػلطييتف  :حف
  .يمها عهـ بصريان تعفظياتفلرجا ها تتعتصتؿ إعيها بفهتعس  نةما يلـ لمثيمها تليم

ــراءة اســتيعاب - تعمخططػػات تعرفػػتميس  مػػ  لحفػػيف تفػػليياس  تفػػلخةتـ: يفػػا ة الق
 ة.تعطمبس عمورتك

: يلحفػف لحصػيؿ تعطػالس تعػ يف ييػانتف مػف صػيتبات لػو تعػليمـ تحصيل الطالب -
 تتع يف ، ييانتف أيلا مف  عؾ لو تعلحصيؿ تعيممو تمفلت  تعةرجات.

:  نػػػةما يلطػػػتر تعطػػػالس تيفػػػلخةمتف ر والـــتعمم، التفكيـــر النقـــديمهـــارات التفكيـــ -
 تعمخطط أعرفتمو  لإف مهارتت تعلفكير تعياعو تتعنوة  عةيهـ للطتر.

تعمػػليمـ تعبصػػر  يكلفػػس ميمتمالػػه تعجةيػػةة  ػػف طريػػؽ تنفػػلنلج ممػػا فػػبؽ أف  
عػتتف تة ػس لػو تعلمييػز بػيف ت  لتظيؼ حافػس تعبصػر لنػرت  يلميػز باملالكػه  ػةرة  اعيػس

  تعبية أت تعورس. -تعمفالاتس تعتلتح ت تإللاكة أت تعيلامس تت حجاـ ت ةرجت 

تمف تعصفات تعيامس تعلو لميز تعمليمـ تعبصر   ف غير  كمػا تلػيها منظػرت  
 Leaver, Betty Lou. (1997) أنماط تعليمـ:

  .يليمـ تعذخص تعبصر  مف خالؿ تعمالحظس عملفاصيؿ تعة يوس• 
 .مط مرلس تمنظـصاحس ه ت تعن• 
 .يل كر تعتجت  ت ينف  ت فماك• 
  .يهلـ بمظهر  ت طريوس  رله عمتلتع ما• 
  .يل كر ما ذاهة  مف صتر ، ما فميه• 
  .يحس أف يورأ• 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 .رفـ تعصتريحس تعكلابس ت  •
  .جميؿخطه مرلس ت • 
  .، ينز ج مف ت صتتت• 
 .ان تعذفتيس ما عـ لكف مفجمس كلابي ة ينف  تعليميمات • 
  .فريل لو تعورتكة• 
 .تعمتلتع ت رؤيس تعصترة تعكميس عهيفلؿ  رض تعهةؼ مف  •
  .يجة صيتبس لو لهـ تعليميمات تعذفتيس• 
عكػػف غاعبػػان مػػا يجػػة صػػيتبس لػػو تنلوػػاك تعكممػػات تعصػػحيحس ييػػرؼ مػػا يريػػة  تعػػه ت • 

 .تعميبرة  ف رأيه
  :النمط السمعي -ثانياً  

ه تعجةيةة  ف طريؽ تعصػتت  لنػر  أف صػاحس يكلفس تعمليمـ تعفميو ميمتمال
تعفرت ات لو تعنغمات تةرجلها تمفلتتها تتإليواع  ه ت تعنمط عةيه تعوةرة  م  مالحظس

مػػػػػػػف تعصػػػػػػػفات تعلػػػػػػػو يلفػػػػػػػـ بهػػػػػػػا تعذػػػػػػػخص تعفػػػػػػػميو: تمػػػػػػػة  لنعفػػػػػػػه تلناغمػػػػػػػه  ت 
/olt.qut.edu.au/it/ITB116/gen/static/VAK/Index.htmhttps:/ 

يل كر تعلفاصيؿ تعة يوس عممتلتع ؿ ت،فلماع عمنا ذس متلتع ما  ت يليمـ مف خال •
 .تع   نت ش

  .يلكمـ بذكؿ ملناغـ• 
  .يلحةث مل نففه لو حاعس تنذغاعه بلمر ما• 
 .يلذلت تنلباهه بفر س  نة فما ه عىصتتت تعخارجيس• 
 .يحرؾ ذفليه علهجو تعكممس أثناك تعورتكة تعصاملس  ة• 
 .يحس أف يفلمل عورتكة ت خريفيفلملل باعورتكة تعجهريس ت • 
 .يحس أف يذرح عآلخريفيحس فماع تعذرح تتعلففير مف ت خريف  ت • 
  .لومية ةرجس ت صتتت س ت يفلطيل إ اةة تعنغمس تعمفمت • 
  .يفلؿ تعفرةيجة صيتبس لو تعكلابس ت • 
 . اةة ما يكتف ملحةثا بار ا• 
  . اةة ما يختض لو تعتصؼ تعمطتؿثرثار تيحس تعمنا ذس ت • 
 .يميؿ عممتفيو  أكثر مف تعفف• 

ت ة أكةت تعيةية مف تعةرتفػات أف عكػؿ مػليمـ نمطػه تعخػاص لػو تعػليمـ تتعػ    
بها  باإللالس أنها أجميت  تت،حلفاظتعميمتمات  تفلوباؿيخلمؼ به  ف ت خريف لو 

https://olt.qut.edu.au/it/ITB116/gen/static/VAK/Index.htm
https://olt.qut.edu.au/it/ITB116/gen/static/VAK/Index.htm
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 مػػ  أنػػه يجػػس مرت ػػاة هػػ   ت نمػػاط لػػو تعيمميػػس تعليميميػػس علحويػػؽ أللػػؿ نلػػاكج تمػػف 
 ه   تعةرتفات:

مػػة  لياعيػػس برنػػامج  تخلبػػار( حيػػث هػػةلت تعةرتفػػس إعػػ  2006ةرتفػػس خاعػػة تعبػػاز ) -
مولػػػرح لػػػو لػػػتك تعػػػ كاكتت تعمليػػػةةة  مػػػ  لنميػػػس تعػػػ كاك تعطبييػػػو تأنمػػػاط تعػػػليمـ 

ـ تعنلاكج لياعيس تعبرنامج تعمولرح لو لنميس تعلحصيؿ تتعلحصيؿ تعةرتفو  تكانت أه
 .بلةتكوت،ؿ أنماط عة  طالس تعصؼ تعخامس تعةرتفو تليةي

( ت ػػة هػػةلت هػػ   تعةرتفػػس تعلحوػػؽ مػػف تجػػتة أثػػر Dasari, 2006ةرتفػػس ةزتر  ) -
أفاعيس لةريس مالكمس  نماط تعػليمـ  ت ػة أتلػحت تعنلػاكج تجػتة لػرتؽ  فلخةتـ،

عصػاعح تعمجمت ػس تعلجريبيػس حيػث لتصػؿ  ت،خلبػارحصاكيس بيف نلػاكج  تت ة،عس إ
تعباحػػث إعػػ  أف أفػػاعيس تعلػػةريس تعمطابوػػس  نمػػاط تعػػليمـ لزيػػة مػػف لػػرص تعنجػػاح 

 ت كاةيمو عطمبس تعصؼ تعفاةس.
بػػػرتهيـ طميمػػػات )  ةرتفػػػس هاعػػػس غػػػاز  - هػػػةلت تعةرتفػػػس تعكذػػػؼ  ػػػف أثػػػر  (2008تتم

ةريس تحػةة ةرتفػيس لػو تعيمػـت لخاطػس أنمػاط تعػليمـ إفلرتليجيس مولرحػس علػ تفلخةتـ
نحػػت تعمػػاةة ت عػػؾ مػػف  تت،لجػػا تعفػػاكةة بػػيف تعمليممػػيف لػػو لنميػػس تعمفػػاهيـ تعيمميػػس 

لياعيس تعنما ج تعلػو لخاطػس أنمػاط تعػليمـ تعمتجػتةة باعفيػؿ  تفلكذاؼخالؿ ةرتفس 
 بػؿ تعجػاميو   مػاعة  تعطمبس تتعلو يفػلهةؼ منهػا إ ػةتة تعمػليمـ تعمفػلنير بػاعليمـ 

تكانػػػت تعنلػػػاكج عصػػػاعح تعمجمت ػػػس تعلجريبيػػػس ممػػػا يػػػةؿ  مػػػ  إيجابيػػػس تعمػػػليمـ  مػػػ  
ت ةتك تعميرلو تتعلحصيؿ عممفػاهيـ تعيمميػس  نػة مرت ػاة أنمػاط ليممهػـ تلفلػياللهـ 

  نة لةريس تعمنهج.
فػلرتليجيات تعلػةريس تت تعةرتفس ليرؼ أثر لنتيل ( تهةل2009ةرتفس  زة تعناة  ) -

 مػػ  لنميػػس  ػػاةتت تعيوػػؿ فػػلرتليجيس تعوبيػػات تعفػػت تموابػػؿ  ذػػارؾ( –زتتج –)لكػػر
 أنمػػػػاط تعػػػػليمـ تخػػػػلالؼتعمرتنػػػػس( تأيلػػػػان تعليػػػػرؼ  مػػػػ  أثػػػػر  –تعلػػػػلنو –)تعمثػػػػابرة
عػـ  حركو(  م  لنميس  اةتت تعيوػؿ  تلتصػمت تعنلػاكج إعػ  أنػه –بصر  –)فميو

 –أنمػػاط تعػػليمـ )فػػميو خلالؼاتعمرتنػػس( بػػ –تعلػػلنو –للػػلثر  ػػاةتت تعيوػػؿ )تعمثػػابرة
حركو( عة  طػالس تعيينػس  تعلفا ػؿ بػيف لنتيػل إفػلرتليجيات تعػليمـ تنمػط  –بصر 

تعليمـ عـ يكف ةتؿ إحصاكيان علنميس  اةتت تعيوؿ ت ة أتصت تعةرتفس بلرترة لنتيل 
 إفلرتليجيات تعلةريس عللتتكـ مل أنماط تعليمـ عة  تعطاعبات.

 نتائج البحث:
 صة بالسؤال األول الذي ينص عمى:النتائج الخا
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المنزلـي  االقتصـادما التصور المقترح لبرنـامج قـائم عمـى التعمـيم المـدمج فـي  -1
 ؟االبتدائيةلتنمية بعض عادات العقل لدى تمميذات المدرسة 

تعإلجابس  م  ه ت تعلفاؤؿ  امت تعباحثس بإ اةة صياغس محلػت  ةرتس تعتحػةة 
تعمنزعػػػػ  عمصػػػػؼ تعخػػػػامس  ت، لصػػػػاةمػػػػنهج  مفتعمولرحػػػػس )كيػػػػؼ أفػػػػلفية مػػػػف ت لػػػػو(

عللالكـ مل تعلطبيؽ لو لتك برنػامج تعليمػيـ تعمػةمج  تتم ػةتة ةعيػؿ تعميممػس   ت،بلةتكو
تلػػـ  رلػػه  مػػ  مجمت ػػس مػػف تعفػػاةة تعمحكمػػيف  ت عػػؾ مػػف خػػالؿ  ػػرض برنػػامج 
تعليمػػيـ تعمػػةمج لػػو إ ػػةتة تعػػةعيؿ  تبػػ عؾ أجابػػت تعباحثػػس  مػػ  تعفػػؤتؿ ت تؿ عمبحػػث 

تعمنزعػػ  عمصػػؼ تعخػػامس  ت، لصػػاةعػػ   يتلػػح إمكانيػػس صػػياغس تحػػةة مػػف مػػنهج تت
 برنامج تعليميـ تعمةمج. افلخةتـبلةتك  تلةريفها بت،

 النتائج الخاصة بالسؤال الثاني الذي ينص عمى:
تنميــة المنزلــي فــي  االقتصــادمــا فاعميــة برنــامج التعمــيم المــدمج المقتــرح فــي  -6

ــابرة عــادات العقــل  عــا ــردة المث ــر فــي التفكي ــذات المدرســة   والتفكي ــدى تممي ل
 ؟ى أنماط التعمم )السمعى والبصرى(ذو  االبتدائية

 عن السؤال الفرض التالي: انبثقوقد 
 صحس تعفرض ت تؿ ينص  م : تخلبار

 توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات تمميذات المجموعة التجريبية في  
ر التحصيمي ومقياس أنماط الـتعمم ومقيـاس عـادات التطبيق القبمي والبعدي لالختبا

 ."العقل لصالح التطبيق البعدي
تعمنبثػؽ  ػف تعفػؤتؿ تعثػانو لػـ لطبيػؽ تخلبػار  ت تؿتعملحوؽ مف صحس تعفرض 
 "ت" تتعجةتؿ تعلاعو يتلح  عؾ:

 ( ة،عس تعفرتؽ بيف ملتفطو ةرجات تعلممي تت1جةتؿ )
 و تتعبية  عالخلبار تعلحصيمو لو تعلطبيؽ تعوبم باعمجمت س تعلجريبيس 

 تموياس أنماط تعليمـ تموياس  اةتت تعيوؿ
 الفاعمية

المتوسط 
 الحسابي

  م 
االنحراف 
 المعياري

  ع 
عـدد أفراد 

 العينـة
  ن 

درجـات 
 الحريـة
  د.ح 

مستوى الداللة  قيمـة ت
 واتجاهها

 70862 2250046 تعوبمػػو
25 24 460215 0001 

 110358 5270053 ة تعبيػػ عصاعح تعبية 
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 الطالبات( داللة الفروق بين متوسطي درجات 1) شكل

 في التطبيق القبمي والبعدي لالختبار التحصيمي بالمجموعة التجريبية 
 ومقياس أنماط التعمم ومقياس عادات العقل

  :(1تتعذكؿ )( 1يللح مف تعجةتؿ ) 
" تهػػػػو  يمػػػػس  تت ة،عػػػػس إحصػػػػاكيس  نػػػػة مفػػػػلت  460215" أف  يمػػػػس "ت" لفػػػػات  -

لػػػو تعلطبيػػػؽ  تعطاعبػػػات باعمجمت ػػػس تعلجريبيػػػس  حيػػػث كػػػاف ملتفػػػط ةرجػػػات 0001
لو  تعلممي تت باعمجمت س تعلجريبيس"  بينما كاف ملتفط ةرجات 5270053تعبية  "

"  ممػػا يذػػػير إعػػ  تجػػتة لػػػرتؽ حويويػػس بػػيف تعلطبيوػػػيف 2250046تعلطبيػػؽ تعوبمػػو "
تعمنزعو  ت، لصاةعصاعح تعلطبيؽ تعبية   مما يةؿ  مو لا ميس تعليميـ تعمةمج لو 

  ت  أنمػػػاط تعػػػليمـ ت،بلةتكيػػػستعمةرفػػػس  لمميػػػ تتعلنميػػػس بيػػػض  ػػػاةتت تعيوػػػؿ عػػػة  
 تعمخلمفس
 df  460215=  يمػس )ت( =  tلػلثير لػـ لطبيػؽ مياةعػس تيلػا: تعتعميرلس حجـ  

 24= ةرجات تعحريس = 
n2 = 

t2 
00988 

t2 + df 

 n2 = 00988تبحفاس حجـ تعللثير تجة إف 
 2 √ n2 

d =                             = 18016 
 √ 1-n2 

 لو:كبيرتن أت ملتفطان أت صغيرتن كا تيلحةة حجـ تعللثير ما إ ت كاف 
  حجـ للثير كبير = 008حجـ للثير ملتفط   = 005حجـ للثير صغير   = 002

 ت تؿ.للثير كبير  تب عؾ يلحوؽ تعفرض تعجـ ته ت يين  أف ح
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 تفسير النتائج الخاصة بالفرض األول:
تعمجمت ػس تعلجريبيػس تعلػو ةرفػت برنػامج تعليمػيـ تعمػةمج لػو  لمميػ تتلفتؽ أةتك  أواًل:

علمميػػػ تت تعمجمت ػػػس تعلػػػابطس تعلجريبيػػػس  ت ةتك تعبيػػػة  موارنػػػس بػػػا ةتك تعوبمػػػو 
تت باعمجمت ػػس تعلجريبيػػس لػػو تعلطبيػػؽ تعبيػػة  حيػػث كػػاف ملتفػػط ةرجػػات تعلمميػػ 

باعمجمت ػػػػس تعلجريبيػػػػس لػػػػو  لمميػػػػ تت"  بينمػػػػا كػػػػاف ملتفػػػػط ةرجػػػػات تع5270053"
ممػػا يذػػير إعػػ  تجػػتة لػػرتؽ حويويػػس بػػيف تعلطبيوػػيف  "2250046تعلطبيػػؽ تعوبمػػو "

 ت، لصػػػاةعصػػػاعح تعلطبيػػػؽ تعبيػػػة   ممػػػا يػػػةؿ  مػػػو لا ميػػػس تعليمػػػيـ تعمػػػةمج لػػػو 
 ت  أنمػػاط  ت،بلةتكيػستعمةرفػػس  لمميػ تتيػس بيػػض  ػاةتت تعيوػػؿ عػة  تعمنزعػو علنم

 تعمخلمفس  تلرجل تعباحثس  عؾ إع  ما يمو: تعليمـ
ه  كثر مػف تفلخةتملا ميس تعليميـ تعمةمج عما يلميز به مف مميزتت  ةة منها  -

حافس أثناك تعليمػيـ  تمرت الػه  نمػاط ليمػـ تعلمميػ تت تعفػمييس تتعبصػريس  ت عػؾ 
ف خالؿ ليػةة طػرؽ تتفػاكط تعليمػيـ تعمفػلخةمس تعمصػحتبس باعصػتر تموػاطل م

مكانيس تإلطالع  ميهػا تلكرترهػا لػو أ  ت ػت ممػا  تعفيةيت تتعمؤثرتت تعصتليس  تتم
 ثار تعليميـ.آيوت  تعتصالت تعيصبيس تعلو لثبت 

تزيػػاةة تعلحصػػيؿ تعةرتفػػو عػػة   تت،فػػليياسيفػػا ة  مػػ  لنميػػس تعلػػ كر تتعفهػػـ  -
ةتلييػػػػلهف  تفػػػلمرترميػػػ تت تيػػػػتلر عهػػػف بيكػػػػس لفا ميػػػس مفػػػػلمرة لحػػػالظ  مػػػػ  تعلم

 ترغبلهف لو تعليميـ تعمفلمر.
يوػػةـ تعلغ يػػس تعرتجيػػس تعلػػو مػػف ذػػلنها أف لفػػا ة تعلمميػػ ة إمػػا  مػػ  تعلوػػةـ لػػو  -

صحيحس أت ليةيمها إ ت كانت خطل تمف ثـ يفا ة  ت،فلجاباتتعليميـ إ ت كانت 
 رتفو  تزياةة تعرغبس لو تعليميـ. م  زياةة تعلحصيؿ تعة

ته  00988أظهرت نلاكج حجـ تعػللثير تجتة ة،عس  مميس عمنلاكج  حيث بمغت  -
تعليمػػيـ تعمػػةمج  تلػػةؿ  مػػ  أف  فػػلخةتـ يمػػس جيػػةة لؤكػػة تجػػتة ة،عػػس  مميػػس ،

 ت، لصػاةإيجابيس عػة  لمميػ تت تعمجمت ػس تعلجريبيػس نحػت مػاةة  تلجاهاتلكتيف 
 تعليميـ تعمةمج. تفلخةتـإع  تعمنزعو ييتة 

 صحة الفرض الثاني المنبثق عن السؤال الثاني: اختبار
ــين متوســطي درجــات  ــة إحصــائيًا ب ــذات توجــد فــروق دال المجموعــة الضــابطة  تممي

لصــالح المجموعــة االختبــار التحصــيمي البعــدي وطالبــات المجموعــة التجريبيــة فــي 
 ".التجريبية
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لطبيػؽ تخلبػار "ت" تتعجػةتؿ تعلػاعو يتلػح  تعملحوؽ مف صػحس هػ ت تعفػرض لػـ
  عؾ: 

 ة،عس تعفرتؽ بيف ملتفطو ةرجات لممي تت تعمجمت س تعلابطس (2جةتؿ )
 ت،خلبار تعلحصيمو تعبية تلممي تت تعمجمت س تعلجريبيس لو 

االختبار 
 التحصيمي

المتوسط 
 الحسابي

  م 
االنحراف 
 المعياري

  ع 
عـدد أفراد 

 العينـة
  ن 

درجـات 
 حريـةال

  د.ح 
 قيمة ت

مستوى 
الداللة 
 واتجاهها

بية  
 25 20891 190895 لابطس

48 80083 
0001 
عصاعح 
بية   تعلجريبيس

 25 40041 280766 لجريبيس
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 ة،عس تعفرتؽ بيف ملتفطو ةرجات لممي تت تعمجمت س تعلابطس (2) ذكؿ

 ت،خلبار تعلحصيمو تعبية  تعلجريبيس لو لممي تت تعمجمت ست 
عالخلبػػار " 80083( أف  يمػػس "ت" لفػػات  "2( تتعذػػكؿ )2يللػػح مػػف تعجػػةتؿ ) 

تعمجمت ػػػس عصػػػاعح  0001تهػػػو  يمػػػس  تت ة،عػػػس إحصػػػاكيس  نػػػة مفػػػلت  تعلحصػػػيمو  
لػػػو تعلطبيػػػػؽ  تعمجمت ػػػس تعلجريبيػػػس لمميػػػ تتحيػػػث كػػػاف ملتفػػػط ةرجػػػات تعلجريبيػػػس  
لػػػو  تعمجمت ػػػس تعلػػػابطس لمميػػػ تتلتفػػػط ةرجػػػات "  بينمػػػا كػػػاف م280766تعبيػػػة  "
 ".190895" تعبية تعلطبيؽ 

 تفسير النتائج الخاصة بالفرض الثاني: 
تعلػو ةرفػت برنػامج تعليمػيـ تعمػةمج لػو لفتؽ أةتك لممي تت تعمجمت س تعلجريبيس 

حيث كاف ملتفط علممي تت تعمجمت س تعلابطس  ت ةتك تعبية  موارنس با ةتك تعبية  
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"  بينمػػػا كػػػاف 280766لػػػو تعلطبيػػػؽ تعبيػػػة  " تعمجمت ػػػس تعلجريبيػػػس لمميػػػ تتةرجػػػات 
 " .190895" تعبية لو تعلطبيؽ  تعمجمت س تعلابطس لممي تتملتفط ةرجات 

 وترجع الباحثة ذلك إلى ما يمي:
: يزيػة تعلفا ػؿ مػل فاعمية التعميم المـدمج لمـا يتميـز بـه مـن مميـزات عـدة أهمهـا -

ةمػػػػس عمطاعبػػػػات  تيخمػػػػؽ بيكػػػػس ليميميػػػػس محفػػػػزة تممليػػػػس يذػػػػير تعمػػػػتتة تعليميميػػػػس تعمو
تعلممي تت مف خالعها با ماف تتعبية  ف تعلتلر  تيػتلر بيكػس لفا ميػس مفػلمرة ليمػؿ 
 مػػػػ  لزتيػػػػػة تعلمميػػػػػ تت باعمػػػػاةة تعيمميػػػػػس بصػػػػػترة تتلػػػػحس مػػػػػف خػػػػػالؿ تعلطبيوػػػػػات 

تعمنا ذػػات  ركس تعفياعػػس لػػوتلمكنػػيهف مػػف تعليبيػػر  ػػف ألكػػارهف  تتعمذػػا  عمخلمفػػست
جلما يس بيف تعلممي تت ليما بيػنهف تعجتتنس تإلنفانيس تتعيال ات ت، تييزز  تعصفيس

 تبيف تعلممي تت تتعميممس أيلان.
 جمعــه بــين أكثــر مــن أســموب وطريقــة لمــتعمم ســواء كانــت إلكترونيــة أم تقميديــة، -

ناحيس   مف تتحلياجالهفتلوةيمه نت يس جيةة مف تعليمـ لنافس خصاكص تعلممي تت 
تلنافػس طبييػس تعمتلػت ات تعمخلػارة تأهػػةتلها تعليميميػس تعلػو نفػي  علحويوهػا مػػف 
ناحيس أخر   تمفا ةله تعلممي تت  م  لنميس مهارتت تعلفا ػؿ مػل تعمػاةة تعليميميػس 
تعموةمػػس عػػةيهف  تتعلتتصػػؿ مػػل زمياللهػػا  تلتتجػػة تعميممػػس لػػو تعت ػػت تعمنافػػس عمػػرة 

  أـ لػػو  ا ػػس تعةرتفػػس تإلنلرنػػتتتك مػػف خػػالؿ ذػػبكس تعلمميػػ تت فػػ تفلففػػارتت مػػ  
 ت، لصػاةليمػـ مػاةة  تلجػا هـ لػو خمػؽ جػت مػف ت عفػس فػأتجها عتجه  كؿ ما فػبؽ 

 تعمنزعو  ته ت ما لفلور إعيه تعطريوس تعلوميةيس.

تعلمميػػػ تت تأنمػػػاط تعػػػليمـ عػػػةيهف   تحلياجػػػاتتعمرتنػػػس تعكاليػػػس عموابمػػػس جميػػػل  يػػػتلر -
أ م  مف تعليميـ تعلوميػة   تفليياستفو تت لهف  ليحوؽ نفس حفس مفلتتهف تعةر 

تعمنزعػػو  ت، لصػػاةتعػػ   ييلمػػة  مػػ  تعلموػػيف لوػػط  تهػػ ت مػػا لفلوػػر إعيػػه طػػرؽ ليمػػيـ 
 .ت، لياةيس

 السؤال الثالث:
أنماط التعمم )سمعي، مقابـل بصـري( عمـى تنميـة عـادات العقـل  اختالفما أثر  -3

 ؟االبتدائيةلدى تمميذات المدرسة  ير   عادة المثابرة والتفكير في التفك

  ف تعفؤتؿ تعفرض تعلاعو: تنبثؽت ة 
المجموعــة الضــابطة  تمميــذاتتوجــد فــروق دالــة إحصــائيًا بــين متوســطي درجــات " 
لصـالح المجموعـة مقيـاس أنمـاط الـتعمم البعـدي المجموعة التجريبية فـي  تمميذاتو 

 ". التجريبية
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ؽ تخلبار "ت" تتعجةتؿ تعلػاعو يتلػح تعملحوؽ مف صحس ه ت تعفرض لـ لطبي
  : عؾ

ة،عس تعفرتؽ بيف ملتفطو ةرجات لممي تت تعمجمت س تعلابطس لممي تت  (3جةتؿ )
 موياس أنماط تعليمـ تعبية تعمجمت س تعلجريبيس لو 

 مقياس
 أنماط التعمم

المتوسط 
 الحسابي

  م 
االنحراف 
 المعياري

  ع 
عـدد أفراد 

 العينـة
  ن 

درجـات 
 ةالحريـ
  د.ح 

قيمة 
 ت

مستوى الداللة 
 واتجاهها

 النمط السمعي
 25 30825 210167 بية  لابطس

48 9078
9 

0001 
 25 40635 320035 بية  لجريبيس تعلجريبيسعصاعح 

 النمط البصري
 25 40651 260088 بية  لابطس

48 1103
40 

0001 
 25 50068 340299 بية  لجريبيس تعلجريبيسعصاعح 

0

5

10

15

20

25

30

35

                        
          21.16726.088

            32.03534.299

21.167

26.088

32.035
34.299

لممي تت رجات لممي تت تعمجمت س تعلابطس ت ة،عس تعفرتؽ بيف ملتفطو ة (3) ذكؿ
 تعمجمت س تعلجريبيس لو موياس أنماط تعليمـ تعبية 

 األتي: (3والشكل ) (3يتضح من الجدول )
تهػو  يمػس  تت ة،عػس إحصػاكيس عمػنمط تعفػميو  " 90789أف  يمس "ت" لفات  " -1

  حيػػػث كػػػاف ملتفػػػط ةرجػػػات تعمجمت ػػػس تعلجريبيػػػسعصػػػاعح  0001 نػػػة مفػػػلت  
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"  بينما كاف ملتفط 320035لو تعلطبيؽ تعبية  " تعمجمت س تعلجريبيس لممي تت
 ".210167" تعبية لو تعلطبيؽ  تعمجمت س تعلابطس لممي تتةرجات 

تهو  يمس  تت ة،عس إحصاكيس عمنمط تعبصر   " 110340أف  يمس "ت" لفات  " -2
حيػػػث كػػػاف ملتفػػػط ةرجػػػات تعمجمت ػػػس تعلجريبيػػػس  عصػػػاعح  0001ت   نػػػة مفػػػل
"  بينما كاف ملتفط 340299لو تعلطبيؽ تعبية  " تعمجمت س تعلجريبيس لممي تت
 ".260088" تعبية لو تعلطبيؽ  تعمجمت س تعلابطس لممي تتةرجات 

تهػو  يمػس عمجمػتع مويػاس أنمػاط تعػليمـ ككػؿ  " 220230أف  يمس "ت" لفات  " -3
حيث كاف تعمجمت س تعلجريبيس  عصاعح  0001،عس إحصاكيس  نة مفلت   تت ة

"  860042لػػو تعلطبيػػؽ تعبيػػة  " تعمجمت ػػس تعلجريبيػػس لمميػػ تتملتفػػط ةرجػػات 
 تعبيػػة لػػو تعلطبيػػؽ  تعمجمت ػػس تعلػػابطس لمميػػ تتبينمػػا كػػاف ملتفػػط ةرجػػات 

"610404." 
 تفسير النتائج الخاصة بالفرض األول لمسؤال الثالث: 

لفػػات  ميػة،ت ت ةتك تعخاصػػس بةرتفػس أنمػػاط تعػليمـ  حيػث كانػػت  يمػس ت  ترلفػاع -
 0001تهػػػو  يمػػػس  تت ة،عػػػس إحصػػػاكيس  نػػػة مفػػػلت  عمػػػنمط تعفػػػميو  " 90789"

تعمجمت ػػػػس  لمميػػػػ تت  حيػػػػث كػػػػاف ملتفػػػػط ةرجػػػػات تعمجمت ػػػػس تعلجريبيػػػػسعصػػػػاعح 
 لمميػػ تتت "  بينمػػا كػػاف ملتفػػط ةرجػػا320035لػػو تعلطبيػػؽ تعبيػػة  " تعلجريبيػػس

 ".210167" تعبية لو تعلطبيؽ  تعمجمت س تعلابطس

عمػػنمط تعبصػػر   " 110340أمػػا باعنفػػبس عمػػنمط تعبصػػر  لكانػػت  يمػػس "ت" لفػػات  " -
تعمجمت ػس تعلجريبيػس  عصػاعح  0001تهو  يمػس  تت ة،عػس إحصػاكيس  نػة مفػلت  

ة  لػػػو تعلطبيػػػؽ تعبيػػػ تعمجمت ػػػس تعلجريبيػػػس لمميػػػ تتحيػػػث كػػػاف ملتفػػػط ةرجػػػات 
لػو تعلطبيػؽ  تعمجمت ػس تعلػابطس لممي تت"  بينما كاف ملتفط ةرجات 340299"

 ".260088" تعبية 
 وترجع الباحثة ذلك إلى:

مػػا لوةمػػه أنمػػاط تعػػليمـ مػػف ليفػػيرتت عكػػؿ مػػف تعميمػػـ تتعمػػليمـ عخمػػؽ بيكػػات لياعػػس  - 
عمػػػػليمـ يػػػػلـ ليهػػػػا تعتلػػػػاك بحاجػػػػات تعمليممػػػػيف  مػػػػ  نحػػػػت محػػػػةة تنفػػػػو   تلزتيػػػػة 

مليممػػيف بإفػػلرتليجيات لالكػػـ لفلػػياللهـ تعةرتفػػيس  تلفػػا ةهف لػػو تعلغمػػس  مػػ  تع
 ػػػةرتلهف تمفػػػا ةلهف لػػػو لحةيػػػة  تفػػػلغالؿصػػػيتبات تعةرتفػػػس  كمػػػا لييػػػنهف  مػػػ  

 ت فاعيس تعمالكـ علفهيؿ لفا مهف مل زمياللهف تميممالهف.
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أنمػػػاط  طػػػرؽ عمػػػليمـ جةيػػػةة مػػػف خػػػالؿ ةرتفػػػس تفػػػلخةتـلنػػػتع ت فػػػاعيس تتعتفػػػاكؿ ت  - 
إعػػػ   تت،فػػػلماعتتعبصػػػر ( كاعمنا ذػػػات  -تعػػػليمـ تعمخلمفػػػس )نمػػػط تعػػػليمـ تعفػػػميو 

ذػرتكط تعكافػيت أت تعخػرتكط  تعصػتر  تعرفػـت  ألػالـ ليميميػس   ػرتض تذػػفاليات  
. إعػػأ أثنػػاك تعػػةرس أت تعمنا ذػػات تعصػػفيس علػػماف ..تإلنلرنػػت.تعلمفزيػػتف تعليميمػػو  

يوػس تعلػو يفلػمها تيفػلجيس عهػا  عزيػاةة كفػػاكة لػتلير لػرص تعػليمـ عكػؿ مػليمـ باعطر 
 تلا ميس تعلةريس.

مػف بػيف تعيمػؿ بمفػرة   أت مػل  عالخليػارلليح أنماط تعليمـ تعفرصس أمػاـ كػؿ مػليمـ  -
زميؿ عه  أت مجمت س صغيرة  عيكتف أكثر رتحس لو متت ؼ تعليمـ تعمخلمفس  تك عؾ 

 مرت اة تعفرتؽ تعفرةيس بيف تعمليمميف.
 اني لمسؤال الثالث:الفرض الث

 المجموعـة الضـابطة و تمميـذاتتوجد فروق دالـة إحصـائيًا بـين متوسـطي درجـات "
لصـالح المجموعـة عـادات العقـل البعـدي  مقيـاسالمجموعة التجريبيـة فـي  تمميذات

 ". التجريبية
 تعملحوؽ مف صحس ه ت تعفرض لـ لطبيؽ تخلبار "ت" تتعجةتؿ تعلاعو يتلح  عؾ:  

تعلابطس  ةرجات لممي تت تعمجمت سس تعفرتؽ بيف ملتفطو ة،ع (4جةتؿ )
  اةتت تعيوؿ تعبية  اسلممي تت تعمجمت س تعلجريبيس لو مويت 

مقياس 
 عادات العقل

المتوسط 
 الحسابي

  م 

االنحراف 
 المعياري

  ع 

عـدد أفراد 
 العينـة

  ن 

درجـات 
 الحريـة
  د.ح 

مستوى الداللة  قيمة ت
 واتجاهها

 عادة المثابرةالمحور األول: 
 25 50209 690222 بية  لابطس

48 130306 0001 
 25 60133 850211 بية  لجريبيس تعلجريبيسعصاعح 

 المحور الثاني : عادة التفكير في التفكير
 25 30440 580644 بية  لابطس

48 150025 0001 
 25 40093 760614 بية  لجريبيس تعلجريبيسعصاعح 

 25 80009 .412.42 بية  لجريبيس
 



 المنزلي لتنمية عادة المثابرة والتفكير االقتصادفاعمية التعميم المدمج في تدريس 
 ذوى أنماط التعمم السمعي والبصري االبتدائية تمميذات المدرسةفي التفكير لدى 

 

470 
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بعدي ضابطت 69.22258.644

بعدي تجريبيت 85.21176.614

التفكير في المثابرة

 
لممي تت رجات لممي تت تعمجمت س تعلابطس ت ة،عس تعفرتؽ بيف ملتفطو ة (4) ذكؿ

  اةتت تعيوؿ تعبية  موياستعمجمت س تعلجريبيس لو 
 ( ت لو:4تتعذكؿ )( 4يللح مف تعجةتؿ )

تهػو  يمػس  تت   رة:  اةة تعمثابممحور األولل  133312أن قيمة  ت  تساوي   -1
  حيػػػث كػػػاف تعمجمت ػػػس تعلجريبيػػػسعصػػػاعح  0001ة،عػػػس إحصػػػاكيس  نػػػة مفػػػلت  

"  850211لػػو تعلطبيػػؽ تعبيػػة  " تعمجمت ػػس تعلجريبيػػس لمميػػ تتملتفػػط ةرجػػات 
 تعبيػػة لػػو تعلطبيػػؽ  تعمجمت ػػس تعلػػابطس لمميػػ تتبينمػػا كػػاف ملتفػػط ةرجػػات 

"690222." 

ــاني:ممحــور ل  113161أن قيمــة  ت  تســاوي   -2    ػػاةة تعلفكيػػر لػػو تعلفكيػػر الث
تعمجمت س تعلجريبيس  عصاعح  0001 تت ة،عس إحصاكيس  نة مفلت   تهو  يمس

لػػو تعلطبيػػؽ تعبيػػة   تعمجمت ػػس تعلجريبيػػس لمميػػ تتحيػػث كػػاف ملتفػػط ةرجػػات 
لػػػػػو  تعمجمت ػػػػػس تعلػػػػػابطس لمميػػػػػ تت"  بينمػػػػػا كػػػػػاف ملتفػػػػػط ةرجػػػػػات 760614"

 ".580644" تعبية تعلطبيؽ 

 النتائج الخاصة بالفرض الثاني لمسؤال الثالث: تفسير
مية،ت ت ةتك تعخاصس بياةتت تعيوؿ تعلو لـ ةرتفػلها لػو تعلطبيػؽ تعبيػة   ترلفاع -

ممحػػػػتر ع" 130306حيػػػػث كانػػػػت  يمػػػػس "ت" لفػػػػات  " عصػػػػاعح تعمجمت ػػػػس تعلجريبيػػػػس
 عصػػاعح 0001تهػػو  يمػػس  تت ة،عػػس إحصػػاكيس  نػػة مفػػلت    ت تؿ:  ػػاةة تعمثػػابرة
لػػو  تعمجمت ػس تعلجريبيػػس لمميػػ تت  حيػث كػػاف ملتفػػط ةرجػات تعمجمت ػس تعلجريبيػػس
تعمجمت ػػػػػس  لمميػػػػػ تت"  بينمػػػػػا كػػػػػاف ملتفػػػػػط ةرجػػػػػات 850211تعلطبيػػػػػؽ تعبيػػػػػة  "

 ".690222" تعبية لو تعلطبيؽ  تعلابطس
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  ممحتر تعثانو:  اةة تعلفكير لو تعلفكيػرع" 150025بينما كانت  يمس "ت" لفات  " -
تعمجمت ػػس تعلجريبيػػس  عصػػاعح  0001 تت ة،عػػس إحصػػاكيس  نػػة مفػػلت   تهػػو  يمػػس

لػػػػو تعلطبيػػػػؽ تعبيػػػػة   تعمجمت ػػػػس تعلجريبيػػػػس لمميػػػػ تتحيػػػػث كػػػػاف ملتفػػػػط ةرجػػػػات 
لػػو تعلطبيػػؽ  تعمجمت ػػس تعلػػابطس لمميػػ تت"  بينمػػا كػػاف ملتفػػط ةرجػػات 760614"

 ".580644" تعبية 
 وترجع الباحثة ذلك إلى ما يمي: 

مج تعليمػػيـ تعمػػةمج لػػو لنميػػس بيػػض  ػػاةتت تعيوػػؿ ) ػػاةة تعمثػػابرة  برنػػا تفػػلخةتـ  -
 نهػػػا  تت لا ميػػػس لػػػو إ ػػػةتة تعلمميػػػ تت عمليامػػػؿ مػػػل   ػػػاةة تعلفكيػػػر لػػػو تعلفكيػػػر(

تعحياة بمخلمؼ أذكاعها تتعوةرة  م  مياعجس كالس أنتتع تعمتت ؼ ته ت يفا ة  م  
 خمؽ  وتؿ ملفلحس تمنلجس تملفا مس.

تلحمالن عممفكتعيس تلمػنحهـ  تتفلوالعيسيؿ تعلممي تت أكثر لركيزتن   اةتت تعيوؿ لج  -
عغػػػػس تتلػػػػحس علنميػػػػس ليممهػػػػف تعيومػػػػو تتعتجػػػػةتنو  تلفػػػػمح عهػػػػف بويػػػػاةة ليممهػػػػف 

صػػةتر أحكػػاـ صػػحيحس  باإللػػالس إعػػ   ت ػػرترت تلخػػا تلفػػا ةهف  مػػ   صػػاكبس تتم
تمهػارتت  أنها لفػا ةهف  مػ  لنظػيـ  مميػات تعلفكيػر ترلػل مفػلت   ػةرتت تعػليمـ

 تعلفكير تلحفينها  تعجهة تتعمثابرة إلنجاز تعمهاـ تعمطمتبس منهف.
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 المراجـع
 المراجع العربية: -أوالً 

(: لا ميػػس برنػػامج  ػػاكـ  مػػ  تعػػ كاكتت تعمليػػةةة لػػ  لنميػػس 2006محمػػة لػػارس) تبلفػػاـ
ترتك تعميرلػس عػة  طػالس تعمرحمػس تعثانتيػس لػ   تعلحصيؿ تعةرتف  تمهارتت ما

ـ تعنفس  رفاعس ةكلترت    فـ تعمناهج تطرؽ تعلةريس  ميهػة تعبحػتث ماةة  م
 تتعةرتفات تعلربتيس  جاميس تعواهرة.

تعميرلػس لػو  حةيثػس لػو تفػلرتليجيات مػا ترتك تلجاهػات(: 2003إبرتهيـ أحمػة بهمػتؿ )
-148   ص30  ع   مجمػػس تعوػػرتكة تتعميرلػػس  مصػػر174ليمػػيـ تعوػػرتكة  ص

280. 

( : تعيػػاةتت تعيوميػػس تلنميلهػػا عػػة  تعلالميػػ   تعريػػاض  مكلبػػس 2002إبػػرتهيـ تعحػػارثو )
 .تعذور 

  تعريػػاض: مكلبػػس تإلعكلرتنػػولكنتعتجيػػا تعليمػػيـ تتعليمػػيـ (: 2004أحمػػة محمػػة فػػاعـ )
 تعرذة.

( تعمػػؤلمر تعػػةتعو تعفػػابل  ذػػر 1992إعهػػامو  بػػة تعيزيػػز إمػػاـ  محفػػف تعير ػػاف: ) 
  تعمركػز تعوػتمو ت،جلما يػس تتعفػكانيس يس تتعبحتثعإلحصاك تتعحفابات تعيمم

 .367 – 341تعواهرة  ص. ص -عمبحتث ت،جلما يس تتعجناكيس 
(: "برنػػامج مولػػرح علنميػػس بيػػض  ػػاةتت تعيوػػؿ 2008إيمػػاف حفػػنيف محمػػة  صػػفتر )

"  تعوػػػاهرة: مجمػػػس تت،جلمػػػاعتتعػػػت و بهػػػا عمطاعبػػػات تعميممػػػات ذػػػيبس تعفمفػػػفس 
جلما يػػػس  كميػػػس تعلربيػػػس  جاميػػػس  ػػػيف ذػػػمس  تعجمييػػػس تعلربتيػػػس عمةرتفػػػات تإل

 . 185تعيةة تعخامس  ذر  ص 
إفػػلرتليجيس تعػػليمـ تعوػػاكـ  مػػ  تإلفػػلبطاف  تفػػلخةتـ(: أثػػر 2002أيمػػف حبيػػس فػػيية )

 مػػ  لنميػػس مهػػارتت مػػا ترتك تعميرلػػس عػػة  لالميػػ  تعصػػؼ ت تؿ تعثػػانت  مػػف 
تعمػػػػؤلمر تعيممػػػػ   خػػػػالؿ مػػػػاةة تعفيزيػػػػاك  تعجمييػػػػس تعمصػػػػريس عملربيػػػػس تعيمميػػػػس 
 تعفاةس  كميس تعلربيس  جاميس  يف ذمس  تعمجمة ت تؿ.

" لػػػو لنميػػػس تفلوصػػػ  –تفػػػلؿ  -(: أثػػػر إفػػػلرتليجيس "حمػػػؿ2006س فػػػيية )أيمػػػف حبيػػػ
 ػػػاةتت تعيوػػػؿ عػػػة  طػػػالس تعصػػػؼ ت تؿ تعثػػػانت  مػػػف خػػػالؿ مػػػاةة تعكيميػػػاك  

  فػما يميسترؤ  تعمفػلوبؿ"  تإل –"لحػةيات تعحالػر تعمػؤلمر تعيممػو تعياذػر 
 ( أغفطس.1- 30تعمجمة تعثانو لو تعفلرة مف )
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  لرجمػػس  مػػ  تعمتفػػت   تفػػاـ تإلعكلرتنػػو(: إفػػلرتليجيات تعليمػػيـ 2005بػػةر تعخػػاف )
.  أتتكم   تمن  تعليج   حمس: ذياع عمنذر تتعيمـت

 (:  امتس  مـ تعنفس   اعـ تعكلس  تعواهرة.1987) حامة  بة تعفالـ زهرتف 
كػؿ  تفػلخةتـ (: أثػر2009 بة تعياطو تتعفية  بة تعمػتع  تعفػية ) حفف تعبالل محمة
نلػاج متت ػل  لػو لنميػس مهػارتت لصػميـ تتعليميـ تعمػةمج تإلعكلرتنومف تعليمـ  تتم

لكنتعتجيػا تعػليمـ  تعتيس تعليميميػس عػة  طػالس تعػةبمـت تعمهنيػس تتلجاهػالهـ نحػت
 ػػف تعمػػؤلمر  ةرتفػػات تبحػػتث   ػػةة خػػاص   لكنتعتجيػػا تعلربيػػس:تإلعكلرتنػػو

با،ذلرتؾ مػل ميهػة  2007  مييس تعيربيس علكنتعتجيا تعلربيستعيممو تعثاعث عمج
تتعػػليمـ( نذػػر تعيمػػـ... حيتيػػس  تعةرتفػػات تعلربتيػػس ت نتتنػػه " )لكنتعتجيػػا تعليمػػيـ

 بمركز تعمؤلمرتت بجاميس تعواهرة. 2007فبلمبر  6–5فلرة تإلبةتع " لو تع

  تعػػػةتر تعصػػػتليس عمنذػػػر تإلعكلرتنػػػولػػػو تعليمػػػيـ  (: رؤيػػػس جةيػػػةة2005حفػػػف زيلػػػتف )
 تتعلتزيل  تعرياض  تعمممكس تعيربيس تعفيتةيس.

(: تعليمػػػػػػيـ تعخمػػػػػػيط تعلطػػػػػػتر تعطبييػػػػػػو عمليمػػػػػػيـ 2005حفػػػػػػف  مػػػػػػ  حفػػػػػػف فػػػػػػالمه )
 . 2013أبريؿ  18  جاميس جنتس تعتتة  بفتهاج  لـ زيارله لو تإلعكلرتنو

لػػػو لػػػتك نظريػػػس  ت،بلةتكيػػػسيمػػػـت باعمرحمػػػس لياعيػػػس برنػػػامج عم(: "2006خاعػػػة تعبػػػاز ) 
تع كاكتت تعمليةةة لو لنميس تعلحصيؿ تتع كاك تعطبييو تليةيؿ أنماط تعليمـ " 

تعلربيػس تعيمميػس لحػةيات تعحالػر ترؤ  تعمفػلوبؿ   –تعمػؤلمر تعيممػو تعياذػر 
 .33 -9تعجمييس تعمصريس عملربيس تعيمميس  ص 
لكنتعتجيػػػػا تعليمػػػػيـ تتعليمػػػػيـ  (:2007) ة،ؿ ممحػػػػس فػػػػرحاف  ت مػػػػر متفػػػػ  إفػػػػليليس

    ماف  ةتر ت تتكؿ.تإلعكلرتنو

تفلرتليجيات تعليمـ لتؽ تعميرلو لػو  تفلخةتـ(: لياعيس 1999رليت محمتة بهجات )
جية عة  ميممػو تعيمػـت  بػؿ لةريس تعلربيس تعغ تكيس تتعت و باعفمتؾ تعغ تكو تع

(  ينػػػػاير  ص ص 14ع)  اجس تعلربتيػػػػس عكميػػػػس تعلربيػػػػس بفػػػػتهتعمجمػػػػ  تعخةمػػػػس
253- 340.  

لياعيػس إفػػلرتليجيس مػػا ترتك تإلةرتؾ لػو لنميػػس مهػػارة  :(1996فػامو محمػػة تعفطػػاير  )
 رتكة تعنص تتعميتؿ تعفمفػفيس باعمرحمػس تعثانتيػس  مجمػس كميػس تعلربيػس باعز ػازيؽ  

 .256-225  تعجزك ت تؿ  ص27تعيةة 
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تعمػةخؿ تعمنظػتم   افػلخةتـيس تعيمػـت ب(: لياعيػس لػةر 2004تعفية  تعغتؿ تعفػية  )
ل  لنميس مهارتت لتعية تعميمتمات تلوييمها تتعلفكير لتؽ تعميرل  عة  لالمي  

  غيػػر منذػػترة  كميػػس تعبنػػات  جاميػػس  ػػيف ةكلػػترت تعمرحمػػس تإل ةتةيػػس  رفػػاعس 
  ذمس.

(: فػػػيكتعتجيس تعذخصػػػيس  ةتر تعنهلػػػس تعيربيػػػس  تعوػػػاهرة  1975فػػػية محمػػػة غنػػػيـ )
 .487ص

 تإلعكلرتنػػو(: ت نمػػاط تعحةيثػػس لػػو تعليمػػيـ تعيػػاعو تتعليمػػيـ 2007ذػػتمم   فػػطنة  )
تعمليةة تعتفػاكط أت تعليمػيـ تعملمػازج  تعمػؤلمر تعفػاةس عيمػةتك كميػات ت ةتس 
لػػػػو تعجاميػػػػات  نػػػػةتة لػػػػماف جػػػػتةة تعليمػػػػيـ تت، لمػػػػاة ت كػػػػاةيمو  جاميػػػػس 

 تعجناف  عبناف.
نمػػػت ج أبيػػػاة تعليمػػػيـ لػػػو لنميػػػس  تفػػػلخةتـلا ميػػػس (: 2003ذػػػيماك حمػػػتةة تعحػػػارتف )

مهػػارتت مػػا ترتك تعميرلػػس تتعلحصػػيؿ عػػة  طاعبػػات تعصػػؼ ت تؿ تعثػػانت  مػػف 
خػػػالؿ لػػػةريس مػػػاةة ت حيػػػاك  رفػػػاعس ماجفػػػلير  غيػػػر منذػػػترة  كميػػػس تعبنػػػات  

 جاميس  يف ذمس.

فاكط تعمليةةة  (: تعليميـ تعمةمج  تعلصميـ تعليميمو  تعت 2011 بةت  إبرتهيـ تعفو  )
تعلفكير تإلبلكار   كميس تعلربيس تعنت يس  جاميس كفر تعذيأ: ةتر تعثوالس عمنذػر 

 تتعلتزيل.
(: " أثػػر تعلفا ػػؿ بػػيف لنتيػػل إفػػلرتليجيات تعلػػةريس تأنمػػاط تعػػليمـ 2009 ػػزة تعنػػاة  )

 مػػػ  لنميػػػػس بيػػػض  ػػػػاةتت تعيوػػػؿ عػػػػة  لالميػػػ  تعمرحمػػػػس تإل ةتةيػػػس "  مجمػػػػس 
 .399-313  ص 3  ع 15مصر  مج  – تجلما يست ةرتفات لربتيس 

تعليمػػػػػيـ تعمػػػػػةمج  مػػػػػ   تفػػػػػليماؿ(: لا ميػػػػػس 2013 صػػػػػاـ إةريػػػػػس كملػػػػػتر تعحفػػػػػف )
تعلحصػػيؿ تعةرتفػػو لػػو موػػرر تإلحيػػاك عػػة  طػػالس تعصػػؼ تعثػػانو باعمػػةترس 
لجاهػػالهـ نحػػت   رفػػاعس ماجفػػلير غيػػر  تعثانتيػػس تعجامييػػس بمحميػػس أـ ةرمػػاف تتم

. منذترة  كميس تعلربيس   جاميس تعخرطـت
 .ـ  تعواهرة: ةتر تعفكر تعيربو(: إثرتك بيكس تعليم2006 م  رتذة ) 
مػػػف تعلطبيػػػؽ إعػػػ  ت،حلػػػرتؼ  تإلعكلرتنػػػوتعليمػػػيـ (: 2009تعغريػػػس زتهػػػر إفػػػما يؿ ) 

  تعواهرة   اعـ تعكلس.تتعجتةة   

(: ليمػػػػػيـ تعلفكيػػػػػر  مفػػػػػاهيـ تلطبيوػػػػػات  ت رةف: ةتر تعكلػػػػػاس 1999للحػػػػػو جػػػػػرتتف )
 .43جاميو  صتع
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(: "إكلذاؼ تلوصػ   ػاةتت تعيوػؿ " تعكلػاس ت تؿ  لرجمػس 2003كتفلا تبيناكاعيؾ )
 مةترس تعظهرتف ت هميس  ةتر تعكلاس تعلربت   تعمممكس تعيربيس تعفيتةيس.

تعمنزعػو  ػاكـ  ت، لصػاة(: لياعيػس برنػامج مولػرح لػو 2014عمياك نبيؿ محمتة مجاهة )
تعمفاهيـ تتعمهارتت تعيمميػس تتعوػيـ عطاعبػات تعمرحمػس  م  تعليميـ تعمةمج علنميس 

تعمنزعػػػػو  جاميػػػػس  ت، لصػػػػاةتإل ةتةيػػػػس  رفػػػػاعس ةكلػػػػترت  غيػػػػر منذػػػػترة  كميػػػػس 
 حمتتف.

إفػػػلرتليجيس مػػػا ترتك تعميرلػػػس  تفػػػلخةتـ(: لا ميػػػس 2002عيمػػػ   بػػػة ت  حفػػػاـ تعػػػةيف ) 
عصػػػؼ تعثػػػانو علنميػػس تعفهػػػـ تعورتكػػو تتعلحصػػػيؿ لػػػو مػػاةة تعيمػػػـت عػػػة  لالميػػ  ت

 .125 -1تإل ةتة   مجمس تعلربيس تعيمميس تعمجمة تعخامس  تعيةة تعرتبل  ص
لكنتعتجيػػػا تعليمػػػيـ )تعنظريػػػس تتعلطبيػػػؽ تعيممػػػو(   (:2011مجػػػة  فػػػيية تعرنليفػػػ  ) 

 تعجاميس تإلفالميس  غزة.
 .(: تعلفكير مف منظتر لربت    اعـ تعكلس  تعواهرة2005إبرتهيـ ) مجة   زيز 
 تتعليميـ.  طبيس خاصس بتزترة تعلربيس -(: تعميجـ تعتجيز 1993عمغس تعيربيس )مجمل ت 
(: تعيمميػػػػػػػػػػات تعيوميػػػػػػػػػػس عملفكيػػػػػػػػػػر تإليجػػػػػػػػػػابو: مهػػػػػػػػػػارتت 2003محمػػػػػػػػػػة تعطيطػػػػػػػػػػ  ) 

 تلطبيوات )تعطبيس ت تع (  إربة ت رةف: ةتر تعنظـ تعلربتيس تعحةيثس.
ج تلرترة تعلخمص مف تعمةم تإلعكلرتنو(: تعليميـ 2008محمة  بة  رتغس  ماذس )

يجػػػاة طػػػرؽ أكثػػػر فػػػهتعس تأةؽ عإلذػػػرتؼ تتعلوػػػتيـ  تعطػػػرؽ تعلوميةيػػػس تعملبيػػػس تتم
تعلربػػػػت  لوػػػػـت  مػػػػ  أفػػػػس إعكلرتنيػػػػس  بحػػػػث منذػػػػتر  تعمجمػػػػس تعميمتماليػػػػس  

 .14-11ص
   مػػاف  ةتر 3(: لصػػميـ تعليمػػيـ نظريػػس تممارفػػس  ط2005محمػػة محمػػتة تعحيمػػس ) 

 تعمفيرة. 

(: تفػػلرتليجيات ليمػػيـ تعطمبػػس  ت  تعحاجػػات 2004تعخطيػػس ) منػػ  تعحةيػػة  تجمػػاؿ 
 تعخاصس  ةتر تعفكر   ماف  ت رةف.

تفلرتليجيات ما ترتك تعميرلس  تفلخةتـ(: أثر 2000من   بة تعصبتر محمة ذهاس ) 
لو لحصيؿ تعيمـت تلنميس مهارتت  مميػات تعيمػـ تعلكامميػس تتعلفكيػر تإلبلكػار  

إل ػػةتة   مجمػػس تعلربيػػس تعيمميػػس  تعمجمػػة تعثاعػػث  عػػة  لالميػػ  تعصػػؼ تعثاعػػث ت
 تعيةة تعرتبل.
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تعمةمج لػو لنميػس  تإلعكلرتنو( لياعيس برنامج عمليميـ 2010مها محمة كماؿ تعطاهر )
مهارتت إنلاج تعفيةيت تعر مو عة  طالس لكنتعتجيا لو لػتك ميػايير تعجػتةة  

 ذمس.رفاعس ةكلترت  غير منذترة  كميس تعلربيس  جاميس  يف 
تعليمػػػيـ تعمػػػزيج لػػػو تعليمػػػيـ  تفػػػلخةتـ(: لحػػػةيات 2010نجػػػتتف  بػػػة تعتتحػػػة تعوبػػػانو ) 

تعجاميو عة  أ لػاك هيكػس تعلػةريس تميػاتنيهـ بكميػات جاميػس تعوػاهرة  كميػس 
 تعلربيس  جاميس تإلفكنةريس.

بػػرتهيـ غػػاز  ) (: " لياعيػػس إفػػلرتليجيس لػػةريس لخاطػػس أنمػػاط 2008هاعػػس طميمػػات تتم
  طػػالس تعصػػؼ ت تؿ تإل ػػةتة  لػػو لنميػػس بيػػض أهػػةتؼ تعلربيػػس تعػػليمـ عػػة

 .57 -1  ص 1  ع 11تعيمميس  "  مجمس تعلربيس تعيمميس  مج 
تعليمػػػػيـ تعمػػػػةمج لػػػػو لحصػػػػيؿ طاعبػػػػات  تفػػػػلخةتـ(: أثػػػػر 2011هاعػػػػس يافػػػػر زهػػػػة  )

لجاهػالهف نحػت    ت، لصاة تعمنزعو لخصص )لجميؿ( عمصؼ ت تؿ تعثانت  تتم
 ير منذترة  كميس تعلربيس  جاميس تعذرؽ ت تفط.رفاعس ماجفلير غ

تعليميـ تعمةمج لو لػةريس  تفلخةتـ(: لا ميس 2016هبس أبت تعمكاـر أحمة مصيمح  )
ماةة تعكمبيتلر تلكنتعتجيػا تعميمتمػات لػو لنميػس بيػض مهػارتت تعبرمجػس عػة  

ميػس لالمي  تعمرحمس تإل ةتةيس  رفاعس ماجفلير غير منذترة  كميػس تعلربيػس  جا
 تعز ازيؽ.

حػػػؿ تعليمػػػيـ  جمهتريػػػس مصػػػر (: أهػػػةتؼ مرت2006 – 2005تزترة تعلربيػػػس تتعليمػػػيـ ) 
 .5ص  تعيربيس

(: تعليميـ تعمةمج كصػيغس ليميميػس علطػتير تعليمػيـ تعجػامل 2008تلاك حفف مرف  ) 
تعمصػػػر : لمفػػػفس تملطمبػػػات لطبيوػػػه لػػػو لػػػتك خبػػػرتت بيػػػض تعػػػةتؿ  مجمػػػس 

 .160-59مايت  ص251صر رتبطس تعلربيس تعحةيثس  م
تعليمػػػيـ تعمػػػةمج لػػػو تعلحصػػػيؿ  تفػػػلخةتـ(: أثػػػر 2007تعيػػػة يتفػػػؼ محمػػػة إبػػػرتهيـ ) 

تعميرلو عمطالس تعميمميف بكميس تعلربيس عمورر لكنتعتجيا تعليميـ تمهارتلهـ لو 
فمفػػػمس  –لتظيػػػؼ تعتفػػػاكؿ تعليميميػػػس  تعجمييػػػس تعمصػػػريس علكنتعتجيػػػا تعليمػػػيـ 

 (  مصر.2(  تعيةة )17مجمة )ةرتفات تبحتث محكمس  تع
(: " تعلفكير تتعمنهػاج تعمةرفػو" تعكتيػت  ةتر تعفػالح 2003تعيـ  بية   زت  فانس ) 

 عمنذر تتعلتزيل.

تعلفكيػػر: نمػػا ج نظريػػس تلطبيوػػات  مميػػس   لنميػػس مهػػارتت(: 2009يتفػػؼ  ػػةناف ) 
 .2 ماف: ةتر تعمفيرة  ط 271-270ص
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