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لممصطمحات اليندسية الفنية كتاب إلكتروني مصور انقرائية 
 وعالقتيا باالستيعاب وتنمية التفكير البصري 

 لدى طالب التعميم الفني الصناعي
 *أمانى صالح د/

 المقدمة:
إّف إدراؾ العػمـو يستوجػب إدراؾ المصطػمحات المتخػصصة بكؿ عػمـٍ عػمى 

أي أف التػعػميـ الفعَّػاؿ يتطػمب تدريس مصػطػمحات العػمـو بطريقة جػيِّػدة؛  حػدة،
)رزيقة ليتمكف المتػعػمـ مف إدراكيا واسػتيعػابيا، لتػتػػكػوف لػديػو كػفػاءة عػممية عػالية 

، وتعتبر مرحمة التعميـ الثانوي الفني الصناعي ىي مرحمة التأسيس (2103
المتوجػو إلػى سوؽ العمؿ أو مرحمة التعميـ العالي، المػعػرفي المتخصص لمطالب 

فػيػي بمثابة المػرحػمػة األولػى لمقادميف الجدد في مجاؿ التعميـ الفني الصناعي 
المسئولة عف وضػع لػبػنة الدراسة لمتعميـ اليندسي الفني، ومع التطور اليائؿ في 

، زادت الحاجة إلى تعرؼ العمـو والتكنولوجيا، والنمو السريع في الصناعة والتجارة
 )محمد الزركاف،عمـ المصطمح المصطمحات الخاصة بكؿ مجاؿ؛ ومف ثَـّ ظير 

0998.) 
" عمى مجموعة المصطمحات العممية terminologyمصطمح: تطمؽ كممة "

، مثؿ: مصطمحات  والتقنية الخاصة بعمـ معيف ويتميز بيا عف غيره مف العمـو
اليندسية/ الفنية/ الطبية، ويعبر عف ىذه الفيزياء والكيمياء، المصطمحات 

المصطمحات بمجموعة متجانسة مف األلفاظ التي تدؿ عمى المفاىيـ والمسميات 
التي يتكوف منيا كؿ فرع مف فروع المعرفة وال يفيـ داللة ىذه المصطمحات سوى 

(؛ لذلؾ تيتـ معظـ 2105المتخصصوف في ىذا الفرع )العممي حدباوي 
بتدريس طبلبيا في السنة التمييدية أو السنة األولى مادة  التخصصات العممية

إلعداد طبلبيا لمدراسة بكفاءة وجدارة   terminologyدراسية تسمى مصطمحات أو 
(Hans 2008.) 

                                                           
المركز  -شعبة بحوث التعميـ الفني -مناىج وطرؽ تدريس تعميـ صناعي: د/أمانى صالح *

 .القومي لمبحوث التربوية
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ولقد صار تدريس المصطمحات في المدارس والمعاىد التعميمية المتخصصة 
في المنيج الدراسي  ضرورة ممحة ومف األولويات؛ مما يحتـ إضافة مادة دراسية

قراره  لمختمؼ التخصصات، ووضع كتاب مدرسي ليذه المادة المستحدثة وا 
واعتماده مف الييئات المختصة بعد دراستو مف كؿ النواحي والمجاالت، مع مراعاة 
إصداره وفًقا لكؿ تخصص عمى حدة؛ فالزراعي يدرس المصطمحات الزراعية، 

 . ((2104)إسماعيؿ ونوغي. )لطبيب وكذلؾ اإللكتروني والفني والميندس وا
وقد اىتمت العديد مف الدراسات بعمـ المصطمح وأىميتو كمادة دراسية 

( في مجاؿ الرياضيات، ودراستي 2102) منفصمة؛ مثؿ دراسة الطاىر ميمة
( في مجاؿ الكيمياء، ودراسة 2100( و)دداش وعمري 2101منصور ويونسي )
ـو الطبيعية، ودراسة البشر وخالد بف في مجاؿ العم (2013) فتيحة بف عراب

( 2105) ( في مجاؿ العدالة الجنائية العربية، ودراسة أسماء وعادؿ2106سعود )
عمى تحسف التحصيؿ  (Hans, 2008كما أكدت دراسة ) في مجاؿ السياحة،

الدراسي في الرياضيات لدى الدارسيف بعد التركيز وحسف تنظيـ المصطمحات 
 يا.الرياضية واالىتماـ ب

كما أصدر المجمس االستشاري لممؤىبلت القومية االسترالية وثيقة تضـ كافة 
المصطمحات المتفؽ عمييا في اإلطار القومي لممؤىبلت والميف لمزيد مف 
الوضوح والفيـ والشفافية لمطبلب والمتعمميف وكافة الدارسيف في مختمؼ 

مدة لممصطمحات ، كما أصدر اليونسكو وثيقة معت(,2118Carnegie)التخصصات
المرتبطة بالتعميـ الفني والميني بالمغتيف اإلنجميزية والفرنسية، وذلؾ لتسييؿ عممية 
التواصؿ الدولي في مجاؿ التعميـ التقني؛ وتشجيع وتسييؿ فيـ أكثر دقة بشأف 

 Anohina)(، كما قدمت دراسة أنوىينا 0987التعميـ التقني والميني )اليونسكو 

يًبا لمعظـ المصطمحات في مجاؿ التعميـ االفتراضي مف تصنيًفا وترت( 2005
خبلؿ تبويبيـ في ثماني مجموعات وفًقا لوظيفة كٍؿ منيا، وليس كترتيب أبجدي، 
لتكوف مرجًعا مفيًدا لمقادميف الجدد في مجاؿ التعميـ االفتراضي، كما أوصت 

تمفة، الدراسة بإجراء مزيد مف البحوث في استخداـ المصطمحات في سياقات مخ
واألخذ بعيف االعتبار التخصصات األخرى خاصة في المجاالت المختمفة لدارسي 

 التعميـ الثانوي الميني.
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ونظًرا ألف التعميـ الثانوي الفني الصناعي يعتبر تعميًما نوعًيا متخصًصا؛ 
يستقبؿ الطبلب القادميف مف مرحمة التعميـ اإلعدادي قميمي الخبرة السابقة بمعظـ 

ت الفنية الصناعية المتداولة والمتكررة في المواد الدراسية الفنية المصطػمحا
المقررة، وكذلؾ التدريبات العممية بورشة المدرسة، فإنو ينبغي عمى مناىج ىذا 
دراؾ معنى ىذه المصطمحات  النوع مف التعميـ تمبية احتياجات طبلبو في فيـ وا 

ر في أثناء دراستيـ، وأيًضا المرتبطة بمجاؿ دراستيـ الجديد والمستخدمة باستمرا
في مجاؿ عمميـ الصناعي بعد التخرج مباشرة بسيولة ويسر بؿ وكفاءة؛ ألنيا 

 مرحمة تعميمية شبو منتيية ينتقؿ معظـ خريجييا إلى سوؽ العمؿ مباشرة.
ولعؿ المصطمحات الفنية اليندسية والتي تشمؿ كافة المجاالت الصناعية، 

ء تدريباتو العممية المينية في ورشة المدرسة، أو والتي يحتاجيا الطالب في أثنا
دراستو لممػواد الصنػاعيػة التكنػولوجيػة األخػرى مثػؿ: )التكنػولوجيػا، واآلالت 
الينػدسيػة، الخػامػات والمعػادف، والينػدسػة الفػراغيػة(، وكذلؾ في أثناء عممو الميني 

، والتي يمكف تجميعيا في أحد المصانع، أو الورش اإلنتاجية في سوؽ العمؿ
وتنظيميا كقاموس يستطيع االحتفاظ بو الطالب طواؿ فترة دراستو، وكذلؾ بعد 
تخرجو لمرجوع إليو بحيث يتميز بسيولة مقروئيتو، وذلؾ لتعرؼ أي مصطمح 
دراؾ معناه بيسر وسيولة، ويكوف مػف األدوات التػى  متخصص يحتاج لفيمو وا 

ى أف يعتمد عمييا، ويستعيف بيا في أثناء دراستو يمكف لطػالػب الثػانػوى الصنػاعػ
 فى جميع الصفوؼ الدراسية الفنية الصناعية وكذلؾ التكميمية األعمى.

لمػػػا كانػػػت الباحثػػػة مػػػف المشػػػاركيف فػػػي لجنػػػة تطػػػوير منػػػاىج التعمػػػيـ الفنػػػي 
َـّ تػـ تقيػيـ معظػـ  الكتـب الدراسـية لممـواد الفنيـة لمتعمـيم الثـانوي الصناعي، ومف ثػ

المقػػػررة عمػػػى طػػػبلب التعمػػػيـ الفنػػػي الصػػػناعي بنظاميػػػو الػػػثبلث  الصـــناعي الفنـــي
 والخمس سنوات، فقد تبيف ما يمي:

  ازدحاميا بالعديد مف المصطمحات، والتي يتـ تكرارىا ألىميتيا مف كتاب إلى
آخر، بؿ إف بعض الكتب المقررة يتـ استعراضيا لبعض ىذه المصطمحات في 

 لطالب عمييا في كؿ مادة.فصؿ تمييدي لمكتاب العتماد ا
  تكرار المصطمحات التي تحتوييا الكتب الدراسية مف سنة ألخرى وازدواجيتيا

 مف مقرر آلخر في نفس الصؼ.
  ،ازدواجية ترميز بعض المصطمحات في بعض الكتب الدراسية بذات الرموز

تؤدي إلى اضطراب البناء المعرفي لمطالب، وىذه الرموز غير متفؽ عمييا 
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جتياد المؤلفيف وغير مستعممة في الكتب العممية وقد تكوف سبًبا في وتمثؿ ا
 .عدـ استفادة المتعمـ مف القراءة العممية خارج المنيج

  تكػػػرار نفػػػس المصػػػطمحات الفنيػػػة بػػػيف الصػػػفوؼ الدراسػػػية المختمفػػػة والمتتاليػػػة
 وكذلؾ التخصصات.

 مثػػػػيبلت يغمػػػػب عمػػػػى المحتػػػػوى العممػػػػي التطبيقػػػػي الطػػػػابع النظػػػػري؛ رغػػػػـ أف الت
 البصرية المرئية ىي المناسبة لعرض ىذه المواد الدراسية.

  وجػػػود نسػػػبة مػػػف طػػػبلب التعمػػػيـ الفنػػػي يعػػػانوف مػػػف صػػػعوبة قػػػراءة النصػػػوص
 المكتوبة، ويتـ تطبيؽ برنامج لتحسيف القرائية عمييـ.

  بمراجعػػػة جميػػػع كتػػػب الرسػػػـ الفنػػػي المقػػػررة عمػػػى معظػػػـ التخصصػػػات بػػػالتعميـ
أف الرسػػػػومات اليندسػػػػية والمسػػػػاقط والمنظػػػػور تشػػػػرح  الفنػػػػي الصػػػػناعي، لػػػػوحظ

% مػػف عػػدد الصػػفحات النظػػري مقابػػؿ الرسػػومات والعمميػػات 51نظرًيػػا بنسػػبة 
 اليندسية.
عمػػػؿ الباحثػػػة بقسػػػـ بحػػػوث التعمػػػيـ الفنػػػي الصػػػناعي، الحظػػػت  إطػػػاروفػػػي 

مػػػف صػػػعوبة المصػػػطمحات اليندسػػػية والفنيػػػة  –خاصػػػة الجػػػدد –شػػػكوى الطػػػبلب 
ع الكتػػػػب الدراسػػػػية  الفنيػػػػة المقػػػػررة؛ لػػػػذلؾ تػػػػـ إجػػػػراء دراسػػػػة المتضػػػػمنة فػػػػي جميػػػػ

( مػف السػػادة المعممػيف والمػوجييف والمتخصصػيف فػػى 27استكشػافية  عمػى عينػة )
مجاؿ التعميـ الصناعى بغػرض تعػرؼ ىػذه المصطػػمحات اليندسػية الفنيػة البلزمػة 

اوليا لطبلب التعميـ الفنػي الصػناعي، وكػذلؾ حصػر المصػطمحات الفنيػة التػي يتػد
((، والتػػػي يجػػػب إدراكيػػػا بسػػػيولة وتكػػػويف 0المعممػػػوف فػػػي أثنػػػاء تدريسػػػيـ )ممحػػػؽ)

 صورة ذىنية صحيحة عنيا لمتعامؿ معيا مدى الحياة العممية والدراسية.
ومع تطور أىداؼ التدريس لتصبح مساعدة المتعمـ عمى اكتشاؼ المعرفة 

يفيا وتجديدىا، واكتسابيا وفيميا وىضميا واالحتفاظ بيا واستدعائيا وتوظ
يتطمبو مف توجو المناىج نحو  االىتماـ بالتعميـ مدى الحياة، وما إلىباإلضافة 

(؛ مما ُيحتـ أىمية االستعانة 2100إكساب الطبلب ميارات التعمـ الذاتي )الناقة 
بكؿ ما ىو متاح مف تقنيات تعميمية حديثة في مجاؿ المناىج وطرؽ التدريس، 

دعوة لتحديث أسموب التدريس كمو، وىو مطمب  كترونيةولما كانت التقنيات اإلل
ونتيجة لمتطور التكنولوجي وتواري خاصة فى مجاؿ التعميـ الصناعى،  أساسي

عصر الكتابة الورقية مع ظيور الحاسوب واإلنترنت وظيور أشكاؿ جديدة مف 
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أوعية المعمومات والتي سميت باإللكترونية، وفي ضوء التحوؿ إلى الشكؿ 
وني واالتجاه نحو مصادر المعمومات اإللكترونية، والتحوؿ بعيًدا عف اإللكتر 

والذي يتميز بالعديد  الكتاب اإللكترونيالمراجع التقميدية، ظير ما يسمى بمفيـو 
 مف المزايا التي ينفرد بيا عف الكتاب التقميدي.

وباالطالع عمى بعض الدراسات السابقة المتعمقة باستخدام الكتاب 
في مجال المناىج وطرق التدريس؛ فقد أشارت نتائج عديد من  اإللكتروني

إلى فاعمية الكتاب اإللكتروني  (Morton 2007)دراسة مورتوف الدراسات مثل: 
في توصيؿ محتوى المقرر الدراسي وأىمية دوره كأداة تعميمية، كما أكد ربيع 

رة المتعمـ عمى كيفوش أىمية الكتاب اإللكتروني كوسيمة تعميمية جاذبة تزيد مف قد
(، 2117(، ولقد أشارت دراسة )سوسف محمود،2104االستيعاب )ربيع كيفوش

، ودراسة (Banajee, Meher Hormazd,2007)ودراسة بنجى وماىر ىورمازد 
، (Adam, &. Wild, 2003)(، ودراسة آدـ وويمد 2115)محمد الحسينى،
 ,Norshuhada ، ودراسة نورشوىادا وآخروف(Simon , 2002)ودراسة سيموف 

et al.,2001) إلى أف الكتاب اإللكتروني لو فاعمية أكبر مف الفاعمية التي )
يحققيا الكتاب المطبوع فى تنمية التحصيؿ لدى المتعمميف، وكذلؾ تأثير إيجابي 

 قوي عمي أدائيـ. 
وبالتالي يمكف االستفادة مف سيولة انقرائية الكتب اإللكترونية بتصميـ  
يتضمف المصطمحات اليندسية الفنية لمتيسير عمى قارئيا مف  إلكترونيكتاب 

طبلب التعميـ الفني الصناعي؛ خاصة ىؤالء الذيف يعانوف مف صعوبات في 
إلى جميع العوامؿ التي تؤثر في النجاح في قراءة  القراءة، حيث تشير االنقرائية

أو متعمقة بالمادة المادة المقروءة وفيميا، سواء أكانت ىذه العوامؿ متعمقة بالقارئ 
 المقروءة، وتأتي سيولة القراءة نتيجة لمتفاعؿ بينيما.

(، )عبداهلل 2114)فاروؽ مقدادي وعمي الزعبيوىذا ما أكدتو دراسة كؿ مف: 
مف أف الكتب  (2100(، )عبد المطيؼ المومني، ومحمد المومني 0433القثامي

كر، والقراءة السريعة، سيمة القراءة ُتحسف قدرات القارئ عمى االستيعاب والتذ
أف االنقرائية معنية  (0434)عاطي البرديوالمثابرة عمى القراءة، وأوضحت دراسة 

بمشكمة التوافؽ والتقابؿ بيف القارئ والنص المكتوب، كما أكدت العديد مف 
الدراسات عمى أىمية مراعاة عوامؿ االنقرائية إلجازة الكتب الدراسية بمختمؼ 

بتيا لممستوى التعميمي لممتعمـ ومنيا دراسة كوتر التخصصات لضماف مناس
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Cotter, 2003))(كما أشارت 2100(، والشنطي)2119، وحناف مصطفى ،)
( إلى أف االنقرائية 2104(، ودراسة )رحيـ وابتساـ 2118دراسة )منى المبودي

تمثؿ األساس لمتعمـ مدى الحياة في مختمؼ مجاالت الدراسة، وىو ما يجب 
صميـ كتاب )مرجع( يتضمف مصطمحات ىندسية يحتاجيا طالب مراعاتو عند ت

 التعميـ الفني الصناعي طواؿ فترة دراستو وكذلؾ بعد تخرجو لسوؽ العمؿ. 
؛ الصور والرسـو انقرائية الكتاب اإللكترونيومف أىـ العوامؿ المؤثرة في 

و مف يتعاظـ دور الصور التعميمية بالكتب اإللكترونية المصورة لما تتيححيث 
خاصة مع بعض الطبلب الذيف  -ميزات إضافية وعناصر جذب وتشويؽ لمطبلب

كسابيـ  -ُيطبؽ عمييـ برنامج القرائية مما يجعميا تقـو بدور مؤثر في تعميميـ وا 
تقريب المعنى المعرفة، وزيادة قدرتيـ عمى تذكرىا مع مرور الزمف، وكذلؾ 

اءة، وتثير انتباىو، ولذلؾ فالرسـو لؤلذىاف، وتشوؽ المتعمـ القارئ إلى عممية القر 
والصور في الكتب عادة ما تعتبر جزءا تكميميا لما يتعممو الطالب.)سامية 

(، فيي تتصؿ بعممية التعمـ وتبسيط المادة، وقد تكوف جزءا مف 2112البسيوني، 
محتوى التعمـ؛ لذلؾ فإنيا تعد مف العوامؿ الميمة في مساعدة القارئ عمى التعمـ، 

 ,Ganea)ا أشارت إليو العديد مف الدراسات، ومنيا دراسة جانيا وآخروف وىذا م

 et.al, 2011)ودراسة تار وآخروف ، (Tare, et.al,2010)   ودراسة شيونج
 ,Al Aamri))ودراسة اآلمري  (Chiong,et. & DeLoache, 2013) ودالوش

et.al 2015. 

 اإللكترونـي المصـورالكتاب وقد أكدت العديد مف الدراسات والبحوث أىمية 
وفاعميػػػػة اسػػػػتخدامو فػػػػى مختمػػػػؼ المراحػػػػؿ الدراسػػػػية لتنميػػػػة العديػػػػد مػػػػف المفػػػػاىيـ 

(، وأميػػػػرة سػػػػعد 2101والميػػػػارات ومنيػػػػا دراسػػػػة نبيػػػػؿ عزمػػػػى ومحمػػػػد المردانػػػػى )
(، وىبػػػػة عبػػػػد 2102(، وشػػػػيريف محمػػػػد )2100(، ومحمػػػػد عبػػػػد العزيػػػػز )2100)

(، وروسػػػكوس 2104ليػػػامى )(، وىػػػدى ا2100(،  ودينػػػا نصػػػار )2105المػػػنعـ )
 & ,Liang )، والينج وىيونج Roskos, Burstein, & You, 2012)(وآخروف  

Huang, 2014)  ،ولسػػوف وآخػػروف (Olsen, Kleivset, & Langseth,

 & ,Hoffman)، ىوفمػػاف وبيسػػاجا   Morgan, 2013)( ، مورجػػاف.(2013

Paciga, 2014)  شػػمير وآخػػروف ،)(Shamir, et.al, 2012 ، ىيػػونج وآخػػروف
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Huang,  et.al, 2012)) وشػػوجار ،(Schugar, Smith, & Schugar, 

2013).. 

اليائػػػػؿ مػػػػف اسػػػػتيعاب الػػػػدالالت لمكػػػػـ ولتحسػػػػيف قػػػػدرة المػػػػتعمـ القػػػػارئ عمػػػػى 
يا، يمكػػف واستخبلصػػالكتػػاب اإللكترونػػي  التػػي يتضػػمنياالمعمومػػات والمصػػطمحات 

فيػديو( بمػا  -ثابتػة/ متحركػة رسػـو -استخداـ التمثيؿ المرئي لممصػطمحات )صػورة
إجػراء العمميػات العقميػة يناسب طبيعة التعميـ الصناعي؛ حيث يساعد المتعمـ عمى 

المختمفػػة ونقػػؿ الرسػػالة التعميميػػة بصػػورة بسػػيطة وواضػػحة، ثػػـ التعبيػػر عنيػػا وعػػف 
، 2105 ،نضػػاؿ(، وىػػو مػا يسػػمى بػػالتفكير البصػػري. أفكػاره الخاصػػة بصػػرًيا ولفظًيػػا

 .(09ص 
ة مػػػػػا يػػػػػرتبط تصػػػػػميـ الصػػػػػور والنصػػػػػوص المكتوبػػػػػة داخػػػػػؿ الكتػػػػػاب وعػػػػػاد

اإللكترونػػي بػػالتفكير البصػػري باعتبارىػػا مػػف المثيػػرات البصػػرية حيػػث أشػػار محمػػد 
إلى أف الكتاب اإللكتروني بمكوناتو مف نصوص مدعومة ( 281، ص 2113)فييـ 

تنتاج، ألنػو بالصور تنمي لػدى المػتعمـ قدرتػو عمػى المقارنػة والتمييػز، والػربط واالسػ
 يعمؿ عمى تحويؿ المعمومات مف الشكؿ المجرد إلى الشكؿ الحسي. 

وفي ىذا الصدد، أوصت الدراسات والبحوث بضرورة اىتماـ المنػاىج بتقػديـ 
خبػػػػرات تعمػػػػؿ عمػػػػى تنميػػػػة التفكيػػػػر البصػػػػرى لػػػػدى الطػػػػبلب، ومنيػػػػا دراسػػػػة بػػػػبلؾ 

 ,Dilek)يميػؾ (، ود2114وأحمػد الكحمػوت )، (Blake, et al., 2003)وآخػروف 

سػػػبلـ منصػػػور )2100ر)، ودينػػػا نصػػػا(2010 عبػػػد اهلل القحطػػػاني (. و 2103(، وا 
(2105  ،) 

كما أكدت العديد مف الدراسات أف تدريب الطبلب عمى نشاطات في التفكيػر 
)محمػػػد حمػػػادة البصػػػري يزيػػػد مػػػف قػػػدرتيـ عمػػػى حػػػؿ المسػػػائؿ الرياضػػػية واليندسػػػية 

، (2119)ناىػؿ شػعث الجبريػة واليندسػية  ، كما يسيـ في اكتشػاؼ العبلقػات(2119
، وأف مسػتوى (2116)ميػدي  وكذلؾ يؤدي الى تحسف أداء الطبلب في التكنولوجيػا

تحصيؿ الطبلب لممواد الدراسية يػزداد كممػا نمػت ميػارات التفكيػر البصػري لػدييـ، 
( بتعمػػػػيـ تجربػػػػة الكتػػػػاب اإللكترونػػػػي 2104كمػػػػا أوصػػػػت دراسػػػػة عػػػػامر سػػػػياؼ )

 االستفادة في تنمية الجانب المعرفي واألدائي والتفكير البصري.المصور لتعميـ 
 وفى ضوء مراجعة البحوث السابقة العربية واألجنبية يتبيف اآلتي:

عمى الرغم من تناول العديد من البحوث العربية دراسة فاعمية الكتب 
 اإللكترونية لتحويل المناىج الدراسية المقررة عمى مختمف المراحل دراسية إلى
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إلكترونية، إال أن المتتبع لتمك البحوث يالحظ أنيا تقف عند حد التعميم العام أو 
محاولة  أحدىا لمتعميم الفنى الصناعى فى التعميم الجامعي ولم يتعرض

لالستخدام األمثل لمكتاب اإللكتروني، وكذلك لم تتناول المصطمحات اليندسية 
ما يحاول أن يراعيو البحث الحالى الفنية لمتعميم الثانوي الفني الصناعي؛ وىذا 

عند تصميم كتاب إلكتروني مصور لممصطمحات اليندسية والفنية لطالب 
 التعميم الفنى الصناعى.

 :وفى ضوء العرض السابق يتبين اآلتى
توجد حاجة ممحة لبلستفادة مف اإلمكانيات التى يتيحيا  "الكتاب اإللكتروني   .0

ستيعاب الدراسي لممصطمحات الفنية المصور" لعؿ ذلؾ يسيـ فى تنمية اال
 اليندسية لمتعميـ الفني الصناعي.

يضاح الجانب العممي المرتبط   .2 حسف التدقيؽ فى اختيار الصور، وا 
بالمصطمحات الفنية اليندسية، والعمؿ عمى تطويعيا لتنمية التفكير البصري 

 لدى المتعمميف.
 مشكمة البحث:

ر المصطمحات التي تواجو مشكبلت في المصطػمحات اليندسية الفنية مف أكث •
تعريبيا، ألنيا ذات أصوؿ أوروبية، فيناؾ بعض المصطمحات في ىذا المجاؿ 
مازالت تحمؿ مسماىا البلتيني بالمغة العربية؛ مثؿ: كربوراتور، كرداف، بندوؿ، 
وبعضيا اآلخر ال ُيفيـ بالعربية إال حيف ذكره بالمغة األجنبية؛ مثؿ: 

 ، )متعمؽ بالسوائؿ المتحركة(. Hydraulicىيدروليؾ:
الطبلب المقبولوف بيذا النوع مف التعميـ الفني قادموف مف المرحمة اإلعدادية  •

ليست لدييـ أية خبرة بيذه لمصطػمحات اليندسية الفنية، عمى العكس مف ىؤالء 
الطبلب المنتقموف لمثانوي العاـ؛ فمعظـ المواد الدراسية المقررة عمييـ تكوف 

 لما درسوه في المراحؿ التعميمية السابقة. امتداد
المصطػمحات اليندسية الفنية متسارعة الحداثة خاصة في المجاالت التقنية  •

والصناعية، وال تجارييا القواميس اليندسية/ التقنية الحديثة؛ فالمخترعات 
والمسميات التي تكتشفيا العمـو والتكنولوجيا ال تمبي حاجات الدارسيف باستخداـ 

 لكتب والقواميس التقميدية ا
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وفػػي ضػػوء مػػا تػػـ التوصػػؿ إليػػو مػػف نتػػائج الدراسػػة االسػػتطبلعية، ومراجعػػة 
األدبيػػات والبحػػوث والدراسػػات السػػابقة المرتبطػػة بموضػػوع البحػػث. تتحػػدد المشػػكمة 
فػػي "الحاجػػة دراسػػة العبلقػػة االرتباطيػػة بػػيف انقرائيػػة كتػػاب إلكترونػػي مصػػور يحػػوي 

دسػية المرتبطػة بػالتعميـ الفنػي الصػناعي، ومجػاالت العمػؿ المصػطمحات الفنيػة الين
الفنيػػػة الصػػػناعية  واسػػػتيعاب ىػػػذه المصػػػطمحات؛ بحيػػػث يػػػتـ إنتاجػػػو وفػػػؽ معػػػايير 
خػػراج ىػػػذا الكتػػاب المصػػور ومػػػف ىنػػا جػػػاءت فكػػرة البحػػػث  االنقرائيػػة فػػي تنظػػػيـ وا 

 الحالي، وقد تـ صياغة مشكمة البحث في السؤاؿ الرئيس التالي: 
انقرائية كتاب إلكتروني مصور لممصطمحات اليندسية الفنية  ما عالقة

 باستيعابيا وتنمية التفكير البصري لدى طالب التعميم الفني الصناعي؟
 ويتفرع مف ىذا السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:

 ما المصطمحات الفنية اليندسية البلزمة لطبلب التعميـ الفني الصناعي؟ .0
 ة كتاب إلكتروني مصور لممصطمحات الفنية اليندسية؟ما معايير انقرائي .2
ما صورة كتاب إلكتروني مصور لممصطمحات اليندسية الفنية لمتعميـ الفني  .3

 الصناعي؟ 
ما عبلقة الكتاب اإللكتروني المصور لممصطمحات اليندسية الفنية باستيعابيا  .4

 لدى طبلب التعميـ الفني الصناعي؟ 
لكتروني المصور بتنمية التفكير البصري لدى ما عبلقة انقرائية الكتاب اإل .5

 طبلب التعميـ الفني الصناعي؟ 
 أىداف البحث: 

 يسعى البحث إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية:
 تحديد المصطمحات الفنية اليندسية البلزمة لطبلب التعميـ الفني الصناعي. .0
ة تحديػػػد معػػػػايير االنقرائيػػػة  لمكتػػػػاب اإللكترونػػػػي المصػػػور لممصػػػػطمحات الفنيػػػػ .2

 لمتعميـ الصناعي.
إنتاج كتاب إلكتروني مصور لممصطمحات الفنية اليندسية لمتعميـ الفني  .3

 الصناعي.
قياس العبلقة االرتباطية بيف انقرائية الكتاب اإللكتروني المصور لممصطمحات  .4

 اليندسية الفنية واستيعابيا لدى طبلب التعميـ الفني الصناعي.
ائيػػػة الكتػػػػاب اإللكترونػػػي المصػػػػور وتنميػػػػة قيػػػاس العبلقػػػػة االرتباطيػػػة بػػػػيف انقر  .5

 التفكير البصري لدى طبلب التعميـ الفني الصناعي
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 أىمية البحث:
 قد يسيـ البحث في:

تقديـ نموذج جديد مف الكتب إلكترونية يبلئػـ طػبلب التعمػيـ الفنػي الصػناعي،  .0
 ويتناسب مع احتياجاتيـ التعميمية.

لصػناعي بتقػديـ مصػادر تعمػـ تتمثػؿ مساعدة مطػوري المنػاىج بػالتعميـ الفنػي ا .2
 في كتاب إلكتروني لممصطمحات اليندسية الفنية البلزمة لطبلبو.

تقديـ معايير النقرائية الكتب اإللكترونية المصورة الموجية لمتعميـ الفني يمكػف  .3
 أف يستفيد منيا مصممي ومطوري الكتب اإللكترونية بوزارة التربية والتعميـ.

ثات التكنولوجية )الكتاب اإللكتروني المصور( في تنميػة حد المستحدأتوظيؼ  .4
 االستيعاب الدراسي لطبلب التعميـ الصناعي لممصطمحات اليندسية والفنية.

 عينة البحث: 
تـ اختيار عينة طبلب التعميـ الثانوي الفني الصناعي بمحافظة القاىرة بمغ  
 ( طالًبا.71عددىا )

 فروض البحث:  
( بػػػػػػيف متوسػػػػػػطي درجػػػػػػات 1.15ا عنػػػػػػد مسػػػػػػتوى )يوجػػػػػػد فػػػػػػرؽ داؿ إحصػػػػػػائي   .0

المجموعػػػػػة التجريبيػػػػػة والمجموعػػػػػة الضػػػػػابطة فػػػػػي القيػػػػػاس البعػػػػػدى الختبػػػػػار 
االسػػػتيعاب لممصػػػطمحات الفنيػػػة اليندسػػػية المتضػػػمنة فػػػى الكتػػػاب اإللكترونػػػي 

 لصالح المجموعة التجريبية يعزى إلى انقرائية الكتاب اإللكتروني المصور.
( بػػيف متوسػػطي درجػػات طػػبلب 1.15ا عنػػد مسػػتوى )يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائي   .2

التعمػػيـ الفنػػي الصػػػناعي )عينػػة البحػػػث( فػػي القيػػاس القبمػػػي، والقيػػاس البعػػػدى 
الختبػػػػار االسػػػػتيعاب لممصػػػػطمحات الفنيػػػػة اليندسػػػػية المتضػػػػمنة فػػػػى الكتػػػػاب 

 اإللكتروني لصالح القياس البعدى.
رجػػػػػػات ( بػػػػػػيف متوسػػػػػػطي د1.15يوجػػػػػػد فػػػػػػرؽ داؿ إحصػػػػػػائي ا عنػػػػػػد مسػػػػػػتوى ) .3

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فػي القيػاس البعػدى الختبػار التفكيػر 
البصػػري لصػػػالح المجموعػػة التجريبيػػػة يعػػزى إلػػػى انقرائيػػة الكتػػػاب اإللكترونػػػي 

 المصور.
 حـدود البحث: 

 :يقتصر البحث الحالي عمى
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المصػػػػطمحات اليندسػػػػية الفنيػػػػة لمتخصصػػػػات الميكانيكيػػػػة فػػػػي التعمػػػػيـ الثػػػػانوي  -
 الصناعي.

القػػػػراءة البصػػػػرية، التمييػػػػز  ميػػػػارات التفكيػػػػر البصػػػػري والمتمثمػػػػة فػػػػى ميػػػػارات: -
دراؾ تحميػؿ المعمومػات، المكانيػة، وتفسػير المعمومػات، و  العبلقػات البصػري، وا 
 اإلغبلؽ البصري.

 منيج البحث: 
 اعتمدت الباحثة في بحثيا الحالي عمى المنيجيف التالييف:

 لدراسة والتحميؿ.المنيج الوصفي في مرحمة ا -
المنيج شبو التجريبي، والذي تـ مف خبللػو تطبيػؽ الكتػاب اإللكترونػي المصػمـ  -

 مف قبؿ الباحثة باستخداـ الوسائط المتعددة.
 أدوات ومواد البحث:

)مف بالمجاالت الصناعية قائمة بالمصطمحات اليندسية والفنية المرتبطة  -0
 إعداد الباحثة( 

ح لتنمية انقرائية المصطمحات اليندسية الفنية كتاب إلكتروني مصور مقتر  -2
 )مف إعداد الباحثة(.

/ بعدي ا، )مف إعداد ت اليندسية الفنية ويطبؽ قبمي ااختبار استيعاب لممصطمحا -3
 الباحثة(.

 / بعدي ا، )مف إعداد الباحثة(.ار التفكير البصري ويطبؽ قبمي ااختب -4
 مصطمحات البحث:

 ـــي مصـــور وسػػػيط إلكترونػػػي يتميػػػز إجرائيػػػا بػػػػأنو "تعريفػػػو  يػػػتـ: كتـــاب إلكترون
مػػػػف عػػػػدة صػػػػفحات يمكػػػػف لممػػػػتعمـ تقميبيػػػػا واستعراضػػػػيا،  باالنقرائيػػػػة  ويتكػػػػوف

ويتضمف عناصر إضافية ال تتواجد في الكتب التقميديػة مثػؿ الصػور المتحركػة 
 ، مع إيضاح الجانب العممي لممصطمح".والصوت

 انقرائية كتاب إلكتروني مصور: 
يا إجرائيا بأنيا سيولة قراءة الكتاب اإللكتروني المصور نتيجة يتـ تعريف

صور ورسـو ورموز يسيؿ عمى مف يراىا استيعابيا دوف  إلىتحويؿ المعمومات 
قراءة الكثير مف النصوص، وتقاس االنقرائية بمستوى استيعاب  إلىالحاجة 

 ذا المستوى.الطبلب لمحتوى ىذا الكتاب؛ وذلؾ بمراعاة العوامؿ التي تؤثر في ى
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 اإلطـــار النظـــري:
 يتضمن اإلطار النظري لمبحث المحاور التالية:

انقرائية الكتاب اإللكتروني المصور، المصطمحات اليندسية الفنية، و 
 التفكير البصري وعالقتو بالتمثيل البصري لممصطمحات بالكتاب اإللكتروني.

 المصطمحات اليندسية الفنية:-1
 عمم المصطمح: -1-1
حث في العبلقة بيف المفاىيـ العممية والمصطمحات المغوية التي تعبر عمـ يب

عنيا، وىو عمـ يركز في محتواه عمى عمـو أبرزىا عمـو المغة، وعمـ المعرفة، 
، ويستفيد مف ثمار ىذا العمـ: الحاسبات، وحقوؿ التخصص المختمفةوعمـو 

(، وقد زادت 2118 المتخصصوف في العمـو والتقنيات، والمترجموف )زىيرة قروي،
نتاج العديد مف  إلىالحاجة  ىذا العمـ الوليد مع بدء عصر الصناعة في أوربا وا 

تسميات عممية بحيث ال تتداخؿ وتتسـ  إلىالسمع والمخترعات التي تحتاج 
كما تعاظـ دوره في المجتمع المعاصر؛ ولذلؾ اتخذت الشبكة  بالصبغة العممية،

نمسا شعار "ال معرفة ببل مصطمح". فعمميات العالمية لممصطمحات في فينا بال
اإلنتاج والخدمات أصبحت تعتمد عمى المعرفة، خاّصة المعرفة العممّية والتقنّية 

ونتيجة لمثورة التكنولوجّية المعاصرة، تـ ترابط بيف أنواع  (.2118)عمي القاسمي، 
 مـ المصطمح.المعارؼ والتكنولوجّيات المختمفة أّدى إلى توليد عمـو جديدة منيا ع

ولقد شرع عمماء األحياء والكيمياء بأوروبا في توحيد قواعد وضع 
 0916رف التاسع عشر، وبيف عامي المصطمحات عمى النطاؽ العالمّي منذ الق

ـ، صدر معجـ شموماف المصوَّر لممصطمحات التقنية بست لغات وفي 0928و
دولّي مف  ستة عشر مجمًدا، وتـ تصنيؼ ىذه المصطمحات عمى أيدي فريؽ

نما رتّبيا عمى أساس المفاىيـ والعبلقات القائمة  الخبراء، وأّنو لـ يرتِّبيا ألفبائيًا، وا 
بينيا، بحيث ُيسيـ تصنيُؼ المفاىيـِ ذاتو في توضيح مدلوؿ المصطمح وتفسيره 

 .(2118)القاسمي، 
التوحيد الدولّي لمغات اليندسة، وخاّصة ـ صدور كتاب "0930وشيد عاـ 

، األستاذ بجامعة فيّنا، وقد عّد معظـُ Wusterالكيربائّية " لؤلستاذ فيستر  اليندسة
المغوّييف والميندسيف ىذا الكتاَب مف المراجع الياّمة في صنعتيـ واعتبروا فيستر 

 ىو بالمصطمح اىتموا الذيف أبرز أكبر رّواد عمـ المصطمح الحديث، وقد كاف
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 مفتاح" كتابو طريؽ عف الصناعات ئؿأوا و جمع العمـو حاوؿ الذي الخوارزمي،
 الرازؽ )عبد .المغة كتب إليو تفتقر ما مف االصطبلحات فيو أدرج الذي "العمـو

 بصورة الجديدة المخترعات وظيور العمـو في الغرب تقدـ ، ومع (2100جعنيد، 
 وبذلؾ مجاؿ، بكؿ مسميات خاصة و جديدة مصطمحات ظيور إلى أدى مستمرة
 مف أي في أجؿ الغوص مف حتمية وضرورة عمـ، كؿ احمفت المصطمح أصبح
 مف العمـو مف عمـ أي إلى استيعاب سبيؿ فبل غموض، أو لبس دوف المعرفة فروع
، مع مبلحظة أف المصطمحات الفقيية (2113كايد  إبراىيـ)مصطمحاتو  فيـ دوف

 ،المحضة؛ خاصة اليندسية والطبية  عربية أصيمة، أما المصطمحات العممية
 .(2103)ماريا تفسيرىا بالمصطمحات و األلفاظ األعجمية  تضىفاق

 مفيوم المصطمح وخصائصو:-1-7
المصػػطمح ىػػػو الحامػػػؿ لممضػػػموف العممػػػّي فػػي المغػػػة، فيػػػو أداة التعامػػػؿ مػػػع 
المعرفػة، وأّسػاس التواصػػؿ فػي مجتمػػع المعمومػات، وفػػي ذلػؾ تكمػػف أىّمّيتػو الكبيػػرة 

 .(2118اسمي،)عمي القودوره الحاسـ في عممّية المعرفة 
عبػػارة عػػف بنػػاء عقمػػي، فكػػري، مشػػتؽ مػػف شػػيء معػػيف فيػػو بإيجػػاز الصػػورة 

موجود في العالـ الخارجي أو الداخمي، ولكي نّبمغ ىذا البنػاء   الذىنية لشيء معيف
كمػا  (Felber1985) العقمي، المفيـو في اتصاالتنا، يتـ تعييف رمػز لػو ليػدؿ عميػو

 أو متخصصػة عمميػة لغػة مػف كممػات موعػةمج أو كممة انو عمى الجرجاني عرفو
 لغوي رمز فالمصطمح .مادية محددة أشياء عمى وليدؿ المفاىيـ، عف لمتعبير تقنية
 .(2118)القاسمي،عمبو  متفقا يكوف ما أكثر ذىني تصور عمى يدؿ

 :(7115عالء عدوي )(، 7118) ممدوح خسارة) المصطمح خصائص
نما ىي ر المصطمحات ليست ألفاظ فقط •  .موز؛ وا 
نفس  في المفاىيـ تعدد يصح وال التخصص في واحد مفيـو الواحد لممصطمح •

 .العمـ ليذا المصطمح
 يختمؼ مفيـو المصطمحات باختبلؼ المجاالت المستعممة فيو •
نما )كممات( بمعاني، ألفاظ أصميا المصطمحات كؿ ليس •  يولد ما منيا وا 
 .الناس ببف شاعت إذا اظألف إلىتتحوؿ  ثـ تعتبر مصطمًحا األجيزة مسميات •
وينحصر  خاصة لفئة وليس عامة المتكمميف بيف بانتشارىا الكممة تعرؼ  •

 .معينة لفئة ومفيومو تداولو في المصطمح
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 أنيا أي المفظية، معو وتنشأ ينشأ قد ولكف يتغير ال ثابت مفيـو لممصطمحات  •
 .منو تنشأ التي والعمـ والواقع الزمف تساير
 ية الفنية:المصطمحات اليندس-1-3

 :(2106)وزارة التربية والتعميـألف مف أىـ أىداؼ التعميـ الفني الصناعي 
المػػدرب تػدريبػػًا متكػامػػبًل لػربػػط خبػراتػػو الميػنيػػة ػداد الفني المتػمرس المثػقػػؼ، و إع •

 ببػعػضػيا.
إكساب طبلبو القدرة عمى التعامؿ مع الرسومات التنفيذية ومصطمحات التشغيؿ  •

 بطة بمجاالت العمؿ.المرت
إكػسػػػاب طبلبػػػو القػػػدرة عمػػػى إعػػداد الكروكيػػات والنمػػاذج عػػف ظػػواىر وعبلقػػات  •

 العمؿ ومتطمباتو.
إكػسػػػػاب طبلبػػػػو القػػػػدرة عمػػػػى قػػػراءة الرسػػػومات اإلنتاجيػػػة المختمفػػػة، والتػػػى يػػػراد  •

 تنفيذىا سواء فى ورشة المدرسة أو فى المصانع اإلنتاجية.
ا جيػًدا، مػع ضػماف تحقيػؽ المسػتوى الفنػى والثقػافى والعممػي  إعداد الخريج إعػدادً  •

 المطموب لبلنخراط فى المينة بكفاءة تجعمو منتًجا متميًزا. 
ولتحقيؽ ىذه األىداؼ البد مف إتقاف طبلبو وخريجيو أىـ المصطمحات 
اليندسية الفنية التي تمثؿ االحتياجات األساسية لطبلب التعميـ الفني الصناعي 

لييا أثناء دراستو، ثـ بعد تخرجو وانتقالو لمجاالت العمؿ الصناعي ويحتاج إ
المختمفة، لذا اىتـ البحث بحصر جميع المصطمحات اليندسية الفنية المستخدمة 

 في التعميـ الفني الصناعي )التخصصات الميكانيكية( في ضوء ما يمي:
 كررة في جميع المصطمحات الفنية الموجودة بالكتب الدراسية المقررة والم

 الصفوف الدراسية الثالثة، والمرتبطة بالشق العممي بالدراسة.
  المصطمحات الواردة بالتوصيف الميني لمفنيين الصناعيين لمتخصصات

الميكانيكية من األدوات والعدد والماكينات المحتمل استخدامو ليا بعد 
 تخرجو.

 مصطمحات لم المحاورأىم  نتائج الدراسة االستكشافية والتي توصمت إلى
اليندسية والفنية الالزمة لطالب التعميم الفني الصناعي، وتمثمت في: 
أدوات الرسـ اليندسي، الرسومات التنفيذية، القطع الميكانيكية القياسية، 
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التفاوتات اليندسية، أدوات ومقاييس، التشكيؿ والتشغيؿ؛ بحيث يتضمف كؿ 
 محور المصطمحات المنتمية إليو.

 صياغتيا وتجميعيا وتنظيم محتواىا بصورة يسيل  التأكيد عمى أىمية
 قراءتيا واستيعابيا.

  االعتماد عمى التمثيالت البصرية يمكن أن تساىم في التغمب عمى مشكمة
بعض طالب التعميم الفني الذين يعانون من صعوبة قراءة النصوص 

 المكتوبة.
لكتاب مثؿ ومف ىنا يمكف االستفادة مف التحوؿ اإللكتروني، واالستغبلؿ األ

نتاجو وفق المعايير المناسبة لخصائص طالب التعميم  إلكتروني يتم إعداده وا 
الفني الصناعي، وكذلك طبيعة المحتوى العممي لممصطمحات اليندسية، وكذلك 
مراعاة انقرائية النصوص والصور المتضمنة في الكتاب اإللكتروني وفق معايير 

ب، حيث توصمت نتائج البحوث إلى االنقرائية، ومصاحبة الصور لمنص المكتو 
فاعمية الكتب اإللكترونية المصورة المدعمة بالنصوص المكتوبة فى تحقيق 

تعرؼ انقرائية الكتاب األىداف التعميمية وتحسين تعمم الطالب، وبالتالي يمكن 
 اإللكتروني وخصائصو كما يمي:

 انقرائية الكتاب اإللكتروني المصور: -7
لوجى المذىؿ والثورة المعموماتية الفائقة فى شتى لقد احدث التقدـ التكنو 

المجاالت تحوؿ في معظـ أدواتنا ومصادرنا وقراءتنا وكتاباتنا مف ورقية إلى 
إلكترونية، لذا يعد الكتاب اإللكتروني أحد أىـ األوعية لممحتوى العممي والتعميمي، 

ف سواء في يعد الكتاب وثيقة شائعة االستخداـ لتمبية حاجات المستخدميحيث 
التعميـ أو الحياة العامة، ومف ىنا يجب استعراض مفيـو الكتاب اإللكتروني، 
وأنساقو، وكذلؾ مميزاتو عف الورقي، ومف ثـ كيفية تحقيؽ معايير االنقرائية 

 المناسبة لمكتاب اإللكتروني المصور كما يمي:
 :مفيوم الكتاب اإللكتروني – 7-1

الكتػاب اإللكترونػي العديػد مػف المسػميات  وردت خبلؿ األدبيات التي تناولػت
" ومػف ىػذه المسػميات:  ـ اسػتخداميا لمداللػة عمػى مفيػـو "الكتػاب اإللكترونػيالتػي تػ

الكتػػػاب االفتراضػػػي/ الكتػػػب القابمػػػة الكتػػػاب ذو الوسػػػائط المتعػػػددة/ /الكتػػػاب الرقمػػػي
، ممػػا يشػػير إلػػى "أف مصػػطمح الكتػػاب اإللكترونػػي يختمػػؼ Web bookلمتحميػػؿ/

، فػالبعض يعرفػو مػف حيػث لمحػور الػذي يػتـ التعريػؼ مػف خبللػوفو بػاختبلؼ اتعري
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)سوسػػف التصػػميـ واآلخػػر مػػف حيػػث اإلنتػػاج والػػبعض اآلخػػر مػػف حيػػث االسػػتخداـ" 
، ومػػف ىنػػا سػػيتـ اسػػتعراض بعػػض التعريفػػات لمكتػػاب اإللكترونػػي (2117 محمػػود،
 فيما يمي:
"الكتاب   ( عمى أف231، ص2119 حسف شحاتة،) حسن شحاتةتعريف  

ىو نسخة أو طبعة إلكترونية مف الكتاب العادى ويمكف قراءتو بواسطة  اإللكتروني
كمبيوتر شخصى أو بواسطة قارئ كتب إلكترونية، ويستطيع المستخدـ شراء 
الكتاب اإللكترونى عمى قرص مدمج، ولكف الطريقة األشير ىى التحميؿ عف 

 طريؽ اإلنترنت".
( عمػػى أنػػو 294، ص 2114مصػػطفى،  فيػػيـ) عرفــو فيــيم مصــطفىكمػػا 

"مصطمح يستخدـ لوصؼ نص مشابو لكتاب تقميدي في شكؿ رقمي لُيعرض عمى 
 شاشة الكمبيوتر".

( بأنو 21، ص2113)فاطمة الزىراء عثماف،  تعرفو فاطمة الزىراءكما 
إلى  اآللي"تحويؿ الكتاب التقميدي المطبوع عمى ورؽ باستخداـ تقنيات الحاسب 

 ف عمى وسائط رقمية".شكؿ رقمي مخز 
 .Hoffman, & Paciga) وفػػى نفػػس السػػياؽ يعػػرؼ ىوفمػػاف وباسػػيجا

الكتاب اإللكتروني بأنو "أي أدبيات تـ إعدادىا بصورة رقمية، ومتاحة في   (2014
مجموعػػػة متنوعػػػة مػػػف األشػػػكاؿ والمصػػػادر مثػػػؿ شػػػبكة اإلنترنػػػت، أو األسػػػطوانات 

 المدمجة او التطبيقات التى يتـ تنزيميا"
أنو "بيئػة تعمػـ تحتػوى  (Shiratuddin et al,2003)وفى تعريؼ شيراتيوديف 

عمػػػػػػى قاعػػػػػػدة بيانػػػػػػات متعػػػػػػددة الوسػػػػػػائط مػػػػػػف المصػػػػػػادر التعميميػػػػػػة التػػػػػػي تخػػػػػػزف 
 الموضوعات في صورة كتاب".

أمػػػا الكتػػػاب اإللكترونػػػي المصػػػور والػػػذى بصػػػدده البحػػػث الحػػػالى فيػػػو كتػػػاب 
مـ تقميبيػا واستعراضػيا بشػكؿ يشػبو مػف عػدة صػفحات يمكػف لممػتع إلكتروني يتكوف

الكتػػػػػاب الػػػػػورقي، وتحتػػػػػوي كػػػػػؿ صػػػػػفحة عمػػػػػى مجموعػػػػػة مػػػػػف الوسػػػػػائط المتعػػػػػددة 
)نصػػػػوص، وصػػػػوت، صػػػػور ورسػػػػومات( ويمكػػػػف لممػػػػتعمـ التفاعػػػػؿ مػػػػع الوسػػػػائط 
المتعػػػددة فػػػي كػػػؿ صػػػفحة مػػػف خػػػبلؿ مشػػػاىدة عػػػدد كبيػػػر مػػػف الصػػػور، ويسػػػتطيع 

ف خبلؿ النقر عمى أي رمز لبلرتباط لمكتاب التنقؿ بيف الصفحات م المتعمـ القارئ
  Sargeant, 2015)مع صفحات أخرى. )
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الكتػػاب اإللكترونػػي المصػػور بانػػو"  (Morgan, 2013) ويعػػرؼ مورجػػاف 
 كتاب إلكتروني يجمع بيف النص مع الرسـو المتحركة، والصور والصوت"

الكتػػاب    (Smeets and Bus ,2015)بينمػػا يعػػرؼ  سػػميتس وبػػاص
بأنػو كتػاب إلكترونػي يتضػمف عناصػر إضػافية ال تتواجػد فػي  مصػوراإللكتروني ال

الكتػػب التقميديػػة مثػػؿ الصػػور المتحركػػة والصػػوت، والخمفيػػات الموسػػيقية بػػدال مػػف 
 الصور الثابتة فقط"

مػف  وتعرفو الباحثة إجرائًيا بأنو: وسػيط إلكترونػي يتميػز باالنقرائيػة  ويتكػوف
اضػػػيا، ويتضػػمف عناصػػػر إضػػػافية ال عػػدة صػػػفحات يمكػػف لممػػػتعمـ تقميبيػػا واستعر 

تتواجد في الكتب التقميدية مثؿ الصور المتحركة والصوت، ويمكف لممتعمـ التفاعؿ 
 ، مع إيضاح الجانب العممي لممصطمح.مع الوسائط المتعددة في كؿ صفحة

 األنساق المستعممة في الكتب اإللكترونية: – 7-1-1
يـ في خمؽ العديد مف سابما  نظًرا لمطبيعة الرقمية لمكتاب اإللكتروني؛

 حسف شحاتة،)تستخدـ في إنتاج  الكتب اإللكترونية منيا ما يمى: األنساؽ التي 
 (233: 230، ص2119

، HTML، نسق RTFونسق  TXTنسق  ، PDFكتاب مصور، نسق 
وفي الغالب فإف الممؼ قد يحتوي عمى نصوص باإلضافة إلى ، CHMنسق 

 صور رقمية. 
 كتاب اإللكتروني:مميزات ال – 7-1-7

 (2110؛ الغريب زاىر إسماعيؿ، 2112)عماد عيسى صالح محمد، 
 البيئة والحيز المكاني: -أ 

 عمػػى البيئػػة مػػف خػػبلؿ الحػػد مػػف التمػػوث النػػاتج عػػف نفايػػات تصػػنيع  الحفػػاظ
 .الورؽ

  كتػاب فػي المتوسػط، فػإف ذلػؾ يعنػى  511تحتوي األسػطوانة عمػى  أفيمكف
 01ة الطبيعيػػػػة لمتخػػػػزيف تقػػػػدر بػػػػػ "أكثػػػػر مػػػػف أف ىنػػػػاؾ تػػػػوفيًرا فػػػػى المسػػػػاح

 ."أمتار
 .يمكف حمؿ العديد مف الكتب اإللكترونية في وقت واحد وفى مكاف واحد 

 المالءمة والجاذبية والتفاعمية:-ب 
 إتاحة المعمومات السمعية لفاقدي البصر، مف خبلؿ إضافة بعض البرمجيات

 بشرية. لتحويؿ النصوص المكتوبة إلى مقروءة بواسطة أصوات 
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  تنػػػوع صػػػفحات المعمومػػػات المنشػػػورة فػػػي الكتػػػاب اإللكترونػػػي باحتوائػػػو عمػػػى
صػػػػفحات معمومػػػػات ولقطػػػػات فيػػػػديو متحركػػػػة وأصػػػػوات ومػػػػؤثرات صػػػػوتية 

 متنوعة.
  تفاعميػػػة نشػػػر المعمومػػػات إلكترونًيػػػا وذلػػػؾ انػػػو باإلمكػػػاف إيجػػػاد تفاعػػػؿ بػػػيف

 تروني.المؤلفيف والمتخصصيف والقراء حوؿ موضوعات الكتاب اإللك
 التكمفة والتوزيع واالنتشار: -ج 

  تػػوفير تكمفػػة الطباعػػة والتوزيػػع والنشػػر مقارنػػة بالكتػػاب المطبػػوع لعػػدـ وجػػود
 تكاليؼ طباعة أوراؽ، ونشر وتوزيع وشحف.

  ال يحتػػاج سػػرعة توزيػػع الكتػػاب اإللكترونػػي مقارنػػة بالكتػػاب المطبػػوع؛ حيػػث
 ستخدـ.إلى نقؿ أو شحف أو انتظار طويؿ لوصوليا إلى الم

  ضػػػماف عػػػدـ نفػػػاذ نسػػػس الكتػػػاب مػػػف سػػػوؽ النشػػػر، فيػػػي متاحػػػة دائمػػػا عمػػػى
 .اإلنترنت ويستطيع الفرد الحصوؿ عمييا في أي وقت

  إتاحػػػة الفرصػػػة أمػػػاـ المؤلػػػؼ لنشػػػر كتابػػػو بنفسػػػو إمػػػا بإرسػػػالو إلػػػى الموقػػػع
 الخاص بالناشر أو عمى موقعو الخاص.

 أسػػػػطوانات مدمجػػػػة،  إمكانيػػػػة توزيعػػػػو مػػػػف خػػػػبلؿ وسػػػػائط تخػػػػزيف مختمفػػػػة(
 اإلنترنت،....(.

  :التحديث والتعديل-د 
  إمكانيػػة تحػػديث نسػػخة المسػػتخدـ مػػف الموقػػع مباشػػرة دوف الحاجػػة إلػػى شػػراء

 .األساسيالطبعات الجديدة، مع االحتفاظ بمحتوى الكتاب 
  .إمكانية تصحيح األخطاء لحظة اكتشافيا بالكتاب اإللكتروني 
  عبلـ القارئ بيا فورا.سرعة تحديث معمومات الكتاب ا  إللكتروني وا 

 السيولة والسرعة: -ه 
  سيولة الوصوؿ إلى المعمومات بواسطة البحث أو استخداـ الروابط التشعبية

Hyperlinks. 
  يجػػػػاد المعمومػػػػات سػػػػيولة القػػػػراءة بسػػػػبب سػػػػيولة تقميػػػػب الصػػػػفحات فيػػػػو، وا 

 المطموبة باستخداـ الكممات المفتاحية في النص.
 تػػػاب اإللكترونػػػي المتػػػوفر عمػػػى شػػػبكة اإلنترنػػػت؛ حيػػػث ال سػػػرعة امػػػتبلؾ الك

 يستغرؽ سوى ثواف في نقمو وتخزينو إلى جيازه الشخصي.
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وفي ضوء ما سبق يتضح مميزات الكتاب اإللكتروني مقابل الكتاب الـورقي 
وخاصــة الكتــاب المدرســي بمــا ياتــيح لمطالــب عــدم التقيــد بتحصــيل المعمومــة مــن 

عميو االعتماد عمـى النسـا اإللكترونيـة التـي يمكنـو  الكتاب المدرسي فقط، ولكن
تحميمو عمى ىاتفو المحمول الذي يمتمكو معظم طـالب التعمـيم الفنـي الصـناعي، 

المشــروع الــذي بــدأت وزارة التربيــة والتعمــيم تطبيقــو فــي  –أو مــن خــالل األيبــاد 
وكذلك لممسـاىمة فـي حـل مشـكمة طباعـة الكتـاب المدرسـي  -بعض المحافظات 

مكمفــة جــًدا ســنوًيا، وخاصــة مــع أي تعــديل بــالمحتوى الدراســي، وأيًضــا مشــكمة ال
شكالية تخزينيا والتخمص منيـا عنـد  التخمص من الكتب الورقية غير المعدلة، وا 

 إلغائيا.  
سيولة توزيع ممفات الكتب اإللكترونية مف  مفومف ىنا يمكف االستفادة 

اشرة إلى الطبلب عبر البريد خبلؿ وسائط التخزيف المختمفة أو إرساليا مب
اإللكتروني أو جعميا متاحة عمى اإلنترنت، وباستعراض بعض الدراسات السابقة 
التي تناولت كيفية االستفادة مف مميزات الكتاب اإللكتروني في مجاؿ التعميـ 

 والتعمـ فيما يمي:
( إلى أف الكتاب اإللكتروني 2117فقد توصمت دراسة )سوسف محمود ،

اعمية أكبر مف الفاعمية التي يحققيا الكتاب المطبوع فى مقررات كاف لو ف
 Banajee, Meher)بنجى وماىر ىورمازد  تكنولوجيا التعميـ، ودراسة

Hormazd,2007)   أف الكتب اإللكترونية  شجعت المتعمميف عمى إتقاف ميارات
ى فاعمية ففقد توصمت إل( 2116،)سيا توفيؽ القراءة الشفوية والصامتة، أما دراسة

الوحدة المقدمة بمصاحبة الكتاب اإللكتروني في تنمية التفكير الرياضي لدى 
الطبلب، كما أوصت الدراسة بضرورة االىتماـ بإعداد كتب إلكترونية لمطبلب في 

( 2116)فييمة اليادي الشكشوكي، المراحؿ الدراسة المختمفة، بينما أكدت دراسة 
)محمد تاب اإللكتروني، في حيف أكدت دراسة عمى أىمية تأسيس إدارة إلنتاج الك

إلى فاعمية الكتاب اإللكتروني في إكساب ميارة صيانة الحاسب  (2115الحسينى،
إلي  (2115)سموى أبو العبل، بجانبييا المعرفي والمياري، كما أوضحت دراسة 

أىمية التكامؿ بيف عناصر الوسائط المتعددة إلنتاج الكتاب اإللكتروني بما يتيح 
المرونة في عرض المعمومات وحرية االنتقاؿ مف موضوع إلي موضوع بسيولة 
ويسر وسيولة تبويب الكتاب اإللكتروني وتصنيفو وتمخيصو، في حيف توصمت 

إلي أف الكتب اإللكترونية ليا العديد مف المزايا  (2115)محمد شحاتة، دراسة 
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يولة باإلضافة إلي والخصائص منيا؛ إمكانية البحث في الكتاب اإللكتروني بس
رساليا بالبريد اإللكتروني، كما أكدت الدراسة عمي أف  إمكانية نسخيا وتداوليا وا 
الكتب اإللكترونية تعتبر بديؿ أكثر جدوى مف الناحية االقتصادية بالنسبة لمباحثيف 
حيث توفر ليـ الوصوؿ إلي معمومات ميمة وحديثة، كما أنيا تجتاز الحدود 

بما توفره مف الحصوؿ عمي األبحاث والكتب بشكؿ مباشر دوف  الزمنية والمكانية
 ,Wang)الحاجة لمذىاب إلي المكتبات لئلعارة، كما أكدت دراسة شيف وشف 

Chin-Yeh and Chen, Gwo-Dong .2004)  عمى المزايا العديدة التي تحقؽ
سمح لمقارئ مف خبلؿ الكتب اإللكترونية التي تعتمد عمى الوسائط المتعددة حيث ت

ىذه النوعية مف الكتب لمقارئ بأف يعمؽ عمييا ويدوف مبلحظتو مما يتيح لو تحميؿ 
المحتوى وفيمو بصورة أفضؿ، كما يمكف لو مشاركة المحتوى ومناقشتو مف خبلؿ 
وظائؼ القراءة التي تقدميا ىذه الكتب، ودلت نتائج الدراسة عمى أف ىذه النوعية 

كما أوضحت إمكانية التنبؤ بوصوؿ الطبلب  مف الكتب ُتحسِّف مف أداء الطبلب،
الذيف يستخدموف الكتب اإللكترونية إلى مستوى عالي مف الدقة في األداء يبمغ 

الكتب اإللكترونية لكفاءة المعمميف والطبلب  تحسيف%، وأكدت كذلؾ عمى 75.5
 ,.Adam, N. and Wild, M)آدـ وويمد )أما دراسة في عمميات التعميـ والتعمـ، 

فقد أكدت أثر الكتب اإللكترونية اإليجابي في اتجاه المتعمميف نحو القراءة،  2003
التى ىدفت إلي معرفة  (Simon, 2002) وفى نفس السياؽ جاءت دراسة سيموف 

أثر استخداـ الكتاب اإللكتروني عمي الطبلب مف خبلؿ توزيع كتب إلكترونية عمي 
التقميدي، وأكدت النتائج سيولة طبلب قسـ األحياء  في مقابؿ الكتاب الدراسي 

استعماؿ الكتب اإللكترونية وفوائدىا العديدة مقارنة بالكتب الدراسية التقميدية، وأف 
الطبلب الذيف درسوا مف خبلؿ الكتب اإللكترونية كاف لدييـ حماس لتبني ىذه 

 التكنولوجيا الجديدة بشكؿ أكبر.
يات الكتاب اإللكتروني ومما سبؽ يتضح أىمية االستغبلؿ األمثؿ إلمكان

مع مراعاة مبلءمة الكتب الدراسية )اإللكترونية أو التقميدية( لمستويات المتعمميف 
وقدراتيـ عمى استيعابيا مف الخصائص الميمة لتمؾ الكتب، لذا وجب أف يكوف 
الكتاب التعميمي مناسبًا لمقارئ مف ناحية قدرة الطالب المغوية والعقمية وميولو، وىو 

، ولذا ييتـ البحث (2106)خالد أبو عمشة، مى بانقرائية الكتاب التعميمي ما ُيس
الحالي بتحديد المعايير التي تسيـ في سيولة الفيـ واالستيعاب لمحتوى المادة 
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العممية المقدمة في كتاب إلكتروني مصور بحيث تناسب قدرة المتعمـ القرائية، 
ية التربوية ليا، والعوامؿ المؤثرة ومف ىنا يجب استعراض مفيـو االنقرائية واألىم

فييا، ومف ثـ استخبلص المعايير التي تحقؽ انقرائية الكتب اإللكترونية المصورة 
 فيما يمي:
 االنقرائية: -7-7

إف مصطمح االنقرائية يدؿ عمى مدى سيولة وصعوبة المادة المقروءة، 
، ومصطمحات عممية، وم فاىيـ، واستيعاب محتواىا مف نصوص، وأشكاؿ ورسـو

)عاطي عطية وتقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب في اختبار التتمة 
2102). 

( بأنيا درجة سيولة أو صعوبة قراءة الرموز 2100وعرفتيا عفاؼ الشنطي)
 المكتوبة أو المرسومة.

( إلى أنيا مدى مبلئمة لغة 2114ويشيرا فاروؽ مقدادي وعمي الزعبي )
ي كتاب لقدرة الطالب القرائية التي تقؼ وراء سيولة المحتوى لمادة عممية مقدمة ف

 أو صعوبة الفيـ واالستيعاب عند القراءة.
( أف االنقرائية ىي:  832،ص2119بينما يرى أبو زىرة ) محمد أبو زىرة، 

 سيولة الفيـ واالستيعاب نتيجة ألسموب الكتابة.
ة ( إلى أف مصطمح االنقرائي419، ص2105ويشير خميس )محمد خميس، 

ىي العوامؿ المؤثرة في قراءة النصوص وفيميا، والمقروئية ىي وضوح الكتابة 
بحيث تكوف مقروءة بسيولة، وتركز االنقرائية عمى سيولة القراءة، أما ميارات 
القراءة فيي عمميات نشطة يقـو بيا العقؿ لفؾ رموز النصوص المكتوبة، وفيـ 

 معانييا وداللتيا. 
 ة لالنقرائية:األىمية التربوي  -7-7-1

أف االنقرائيػػة تشػػكؿ أىميػػة تربويػػة بالغػػة يحتاجيػػا مؤلػػؼ الكتػػب فػػي تحديػػد 
مواصػػػػفات المػػػػادة لغػػػػًة وعرًضػػػػًا وتنظيًمػػػػا لممحتػػػػوى حسػػػػب سػػػػف المػػػػتعمـ القػػػػارئ 
واحتياجاتو النفسية ونموه العقمي؛ بحيث تصؿ المادة التعميمية إلى أكبػر نسػبة مػف 

لمفيػػـ، وتقمػػيبًل مػػف فقػػد عمميػػات الػػتعمـ فػػي (، تسػػييبًل 2111المتعممػػيف )نجػػادات،
المدارس، وتجنبػًا لمػا يتعػرض لػو الطػبلب مػف إحبػاط أو يػأس فػي حػاالت ضػعؼ 

  .(2102سعاد جابر)المطموب وقمة التحصيؿ والرسوب  فيـ
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 العوامل المؤثرة في االنقرائية: -7-7-7
يػة، تػـ وجػود عوامػؿ عػدة تػؤثر فػي االنقرائ إلػىتوصمت العديػد مػف الدراسػات 

 تصنيفيا الى أربعة أصناؼ بحسب أىميتيا عمى النحو اآلتي: 
 (:2112)سميماف،  العوامل النفسية والعقمية -أ 

وىػػػػي عوامػػػػؿ تتصػػػػؿ بالدافعيػػػػة، وباالسػػػػتعدادات العقميػػػػة عنػػػػد القػػػػارئ، مثػػػػؿ: 
الذكاء، والقدرة عمى التفكير، ومراحؿ التفكير التي تتطور عند المتعمـ )مف الحسػي 

ي(. فكمما كانت الدافعية أقوى يستطيع القارئ التغمػب عمػى مػادة قرائيػة إلى التجريد
 أصعب.

 العوامل اإلدراكية والبصرية:-ب 
وتشمؿ وضوح الخط، وحجـ الحروؼ، وشكؿ الصفحة وحجميا، وكيفية توزيع 
المادة عمييا مف كونيا متراصة أو متباعدة، مما يؤثر عمى مدى االستيعاب والفيـ 

 لممادة المقروءة.
 معايير انقرائية الكتاب اإللكتروني المصور: -7-7-3

لتحديد معايير انقرائية الكتاب اإللكتروني المصور؛ البد مف تعرؼ 
 العناصر المكونة  لو كما يمي: 

 العناصر البنائية لمكتب اإللكترونية:- أ
يمكف تقسيـ العناصر التي يتكوف منيا الكتاب اإللكتروني إلى ثبلثة عناصر 

 كما يمي:
: القالب الشكمى الذى يحمؿ المضموف إلى القارئ، و كؿ ما . طبوغرافية1-أ

تحتويو الشاشة مف بيانات مكتوبة، وتشمؿ النصوص المكتوبة 
 والفواصؿ واإلطارات

جرافيكية:  التمثيبلت البصرية المتضمنة وتشمؿ الصور والرسـو . 7-أ
 الثابتة والمتحركة.

لفائؽ والوسائط الفائقة، والتفاعؿ تكنولوجية: وتشمؿ الصوت والنص ا. 3-أ
 عند النقر عمى أي رابط بنًاًء عمى تنظيـ المحتوى.

المعايير والمواصفات التي يجب مراعاتيا عند تصميم العناصر المكونة  - ب
 لمكتب اإللكترونية:
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معايير انقرائية العناصر الطبوغرافية في الكتاب اإللكتروني  -1-ب
 المصور:

لدراسات والبحوث إلى وضع القواعد والمعايير د اىتمت العديد مف الق
 المرتبطة بالعناصر الطبوغرافية لموصوؿ إلى درجة عالية مف االنقرائية، ومنيا:

شكؿ الصفحة )الشاشة( ومحتواىا،  القالب الشكمي لمصفحة )الشاشة(:
توزيع عناصر الشاشة الرئيسية، التكبير والتصغير، قائمة المحتويات، الفيرس، 

 ت، الفواصؿ واإلطارات.الكشافا
تعد الحروؼ واختيار الخطوط لكتابة النصوص في  النصوص المكتوبة:

الكتب اإللكترونية مف العوامؿ اليامة لجذب انتباه قارئ الكتاب ومساعدتو عمى 
االستفادة مما تقدمو إليو، وفيما يمى عرض لممعايير المرتبطة بالنصوص المكتوبة 

 William and DuBay (2114.)في الكتب اإللكترونية 
: استخداـ الكممات السيمة المألوفة دوف اإلضرار بطبيعة المغة، الكممة الكممة -

القصيرة أسيؿ فيمًا مف الكممات الطويمة، تواتر الكممة وطوليا وحسيتيا 
 وتجريدىا وتشابييا واختبلفيا في األصوات مف عوامؿ االنقرائية

لتيا وصعوبتيا فزيادة كمماتيا تؤدي يؤثر طوؿ الجممة في تحديد سيو  الجممة: -
إلى صعوبة المادة المقروءة، كما أف نوع الجممة يؤثر في سيولتيا، فالجممة 
االسمية أسيؿ مف الجممة الفعمية، ويزداد الفيـ في النصوص ذات التقعيد 
النحوي البسيط عمى حيف يقؿ الفيـ في النصوص المعقدة نحوًيا، مع استخداـ 

 يـ نقطي أو عددي حسب الموضوع.فقرات قصيرة وترق
أف تكوف الفكرة األساسية لمموضوع واضحة وصريحة، والسعي لتعزيز  الفكرة: -

الفكرة الخاصة إذا كانت تتضمف مفاىيـ جديدة عمى الطمبة؛ فسيولة األفكار 
ووضوحيا يؤثراف في االنقرائية، كما أّف ترابط أفكار النص القرائي وتسمسميا، 

باألفكار واشتماؿ الفقرة عمى فكرة واحدة مف العوامؿ وعدـ ازدحاـ النص 
 المساعدة في انقرائية النصوص القرائية

: إف نوع األسموب يختمؼ باختبلؼ طبيعة المادة المكتوبة وتبعًا األسموب -
لتبايف مستويات الطمبة؛ فسيولة األسموب تزيد مف فيـ النص؛ لذا البد مف 

طبلب ويكوف مستواىا مناسبًا لمقدرة المغوية استعماؿ لغة سيمة القراءة والفيـ لم
لمطبلب فمف العبث أف يقرأ الطالب نصًا لغويًا ال يرقى أسموبو لمستوى الطالب 

 وال يبلئـ قاموسو المغوي.
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معايير انقرائية العناصر الجرافيكية في الكتاب اإللكتروني -7-ب
 المصور:

ع بيػػا األلػػواف والصػػور تشػػير االنقرائيػػة الجرافيكيػػة إلػػى الخاصػػية التػػى تتمتػػ
والرسومات وما يرتبط بيا مف وضوح وقدرة عمى توصيؿ المضموف إلى القارئ مف 
خبلؿ اختيار األلواف والصور والرسومات المناسػبة لمقػارئ لتحقيػؽ عمميػة االنقرائيػة 
الخاصة بالكتب اإللكترونية، فالتمثيبلت البصرية ىي تمثيؿ مرئي لممعمومػات، أي 

ي يػتـ تحويمػػو إلػى رسػػومات بيانيػة مػػع اسػتخداـ األلػػواف واألشػػكاؿ أف الػنص الكبلمػػ
اليندسية وغيرىا مف مفردات المغة البصػرية، وكػذلؾ الصػور عنصػر ميػـ وأساسػي 
دراكػػو بسػػيولة وتػػذكره؛ فالصػػور تمثػػؿ وسػػيمة ولغػػة لنقػػؿ  فػػي جػػذب انتبػػاه القػػارئ وا 

وثقافتػو، ومػف أىػـ   المعمومات، ويمكػف ألى فػرد إدراكيػا بصػرًيا ميمػا اختمفػت لغتػو
 :استخدام التمثيالت البصريةمزايا 
تقػػدـ الحقػػائؽ العمميػػة فػػي صػػورة معمومػػات بصػػرية، وتوضػػح المفػػاىيـ المجػػردة   -

بوسػػػػائؿ محسوسػػػػة وتجسػػػػد الخبػػػػرات المفظيػػػػة وتسػػػػيؿ عمػػػػى المػػػػتعمـ إدراكيػػػػا، 
 .وتصحح بعض المفاىيـ غير الصحيحة

ألبعػػاد واألشػػكاؿ واإلفػػادة مػػف ثبػػات تقػػدـ لممػػتعمـ فرصػػة المقارنػػة بػػيف الحجػػـو وا  -
الحركػػة كمػػا أنيػػا تػػوحي لممػػتعمـ بحركػػة الموضػػوع الػػذي تعالجػػو عمػػى الػػرغـ مػػف 

 .ثباتيا
 .تساعد عمى تقريب المسافات الزمانية والمكانية وتوفر مف وقت المعمـ وجيده  -
 تسيـ في تحسيف القراءة المفظية.  -
مف مشاركة طمبة الفصؿ المتفوقيف تؤدي إلى التشويؽ وشد انتباه المتعمـ وتزيد   -

وكػػػذلؾ بطػػػيء الػػػتعمـ ومشػػػاركة أكبػػػر عػػػدد مػػػنيـ إذا اىتمػػػت بمراعػػػاة الفػػػروؽ 
 .الفردية

متعػػػددة األنمػػػاط ومتعػػػددة أسػػػاليب العػػػرض، وىػػػي العامػػػؿ المشػػػترؾ فػػػي معظػػػـ   -
العػػروض التعميميػػة والبػػرامج التػػي تسػػتخدـ فػػي عػػبلج بطػػيء الػػتعمـ أو التػػأخر 

ومعالجة صعوبات التعمـ في المواد الدراسية المتنوعة وزيادة  الدراسي أو القرائي
 تحصيؿ المتعمميف.

يمكػػػف اإلفػػػادة منيػػػا فػػػي تػػػدريس جميػػػع المػػػواد الدراسػػػية فػػػي جميػػػع المسػػػتويات   -
 .التعميمية وفي التربية النظامية وغير النظامية
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 فػي القػراءة، كمػا أسيؿتكسر حدة الحروؼ والكممات المكتوبة وتجعؿ الصفحة   -
أخػػر عمػػى الصػػفحة وتحػػرؾ العػػيف ممػػا يسػػاعد  إلػػىإنيػػا تقػػود العػػيف مػػف جػػزء 

 القارئ أف ينظر إلى الصفحة كميا.
المعمومػات المصػاحبة لمصػورة معمومػات  أفالمصداقية: وىى دليؿ مػادى عمػى   -

 حقيقية وصادقة.
: فقػػوة االسػػتدعاء فػػي الصػػورة يػػأتى مػػف قػػدرتيا اســتدعاء واستحضــار المعــانى -

وتخمػػيف معػػانى تكمػػف وراء محتواىػػا الظػػاىر . كمػػا تتحػػد الصػػورة عمػػى احتػػواء 
مع باقى العناصر البنائية األخرى في التأكيد عمػى مضػموف الصػورة، ولتحقيػؽ 

  عوامؿ االنقرائية الجرافيكية يجب مراعاة ما يمي:
 الدقة العممية لمصورة. 
 ترتبط بمضموف النص المصاحب لمصورة. 
 موتساعد عمى قراءة النص وفي. 
 تثير اىتماـ المتعمـ وتجذب انتباىو. 
 تناسب المستوى العمرى لممتعمـ. 
 تُتيح لممتعمـ إثارة أسئمة وأفكار حوؿ موضوع الصورة. 
 األلواف واقعية تخدـ الغرض مف استخداميا. 
 )تمثؿ الواقع وقريبة منو ) الحجـ، الشكؿ، المضموف، البيئة. 
 ( ودة، زاوية الصورة، السطوع، اإلضاءةالجتبدو واضحة مف الناحية الفنية. 
 (نات الرسمة الواحدة )كاؼ ومناسبعدد  مكو. 
مبلءمة موقع الصورة مع النص. 
 وجود بيانات عمى الصورة تحقؽ أىداؼ الدرس 
معايير انقرائية العناصر التكنولوجية في الكتاب اإللكتروني -3-ب

 المصور:
 Ruth  وث ومونيكااالرتباطات التشعبية والتفاعالت )ر  -1-3-ب

Wilson and Monica Landoni,2002)  )فيما يمى: والمتمثمة 
 أف يكوف لمكتاب غبلؼ جذاب بو رابطًا لقائمة المحتويات. .0
احتواء الكتاب اإللكتروني عمى قائمػة محتويػات تحتػوى عمػى روابػط  .2

 تشعيبية لفصوؿ الكتاب.
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ت احتػػػواء الكتػػػاب اإللكترونػػػي عمػػػى فيػػػرس ىجػػػائي بػػػأىـ مصػػػطمحا .3
 الكتاب.

 التعامؿ مع الكتاب اإللكتروني باعتباره بيئة مغمقة.  .4
اسػػتخداـ الػػنص المتشػػعب إلثػػراء عمميػػة التجػػوؿ خػػبلؿ الكتػػاب، وأف  .5

يكػػوف نظػػاـ ىيكمػػة الكتػػاب يسػػمح لمسػػتخدـ الكتػػاب بػػالتجوؿ خبللػػو 
 بسبلسة مع استخداـ الروابط.

ط استخداـ مساحة فارغػة كيػوامش لصػفحات، وأف يكػوف ىنػاؾ روابػ .6
 بيف الصفحات.

أف يكػػػػػوف ىنػػػػػاؾ ممخػػػػػص أو كممػػػػػات مفتاحيػػػػػو ألجػػػػػزاء الكتػػػػػاب أو  .7
 محتويات الصفحات.

 تنظيم المحتوى وفق نظرية التعمم المناسبة مما يمي: -7-3-ب
 نظريات التعمم التي يبنى عمييا الكتاب االلكتروني: -1-7-3-ب

 مبادئ التعمم عند اوزوبل )التعمم ذي المعنى(: - أ
 تنظيـ محتوى الكتاب يتـ مف خبلؿ مبدأيف:يرى اوزوبؿ اف 

وىو عرض  مبدأ التفاضل المتوالي التمايز )التدريجي(: 0-أ
 االفكار مف االكثر عمومية إلى مزيد مف التفاصيؿ.

أف يتـ تنظيـ المحتوى عمى  :مبدأ التوفيق التكاممي 7-أ
اساس التكامؿ بيف المعمومات الجديدة بحيث تتوافؽ مع 

تعمميا، ويقترح أوزوبؿ استخداـ المعمومات السابؽ 
المنظمات التمييدية مف خبلؿ تمثيبلت بصرية تتصؼ 
بالشموؿ والعمومية واالنقرائية تدعـ النص المكتوب، 

 ة بالمصطمح الذي توضحو ليسيؿ عمىوتكوف وثيقة الصم
 (38)حسف فاروؽ، صالمتعمـ فيمو فيًما ذا معنى. 

 عرفة(:برونر )مبدأ بناء الم عند التعمم نظرية  - ب
يؤكد برونر أىميػة تنظػيـ المػادة المتعممػة بحيػث تتػيح لممػتعمـ السػيطرة عمييػا 
واسػػتيعابيا بغػػض النظػػر عػػف عمػػره النمػػائي، ومسػػتوى قدراتػػو، ويحػػدد ثػػبلث طػػرؽ 

 لمبناء المعرفي:
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ـــادة -0-ب ـــة عـــرض الم : مراعػػػاة أسػػػموب الػػػتعمـ المناسػػػب لممػػػتعمـ طريق
 مناسبة.القارئ بمساعدة التمثيبلت البصرية ال

كممػػا زادت المعمومػػات المتتابعػػة التػػي اقتصــاديات عــرض المــادة:  -2-ب
 ينبغي عمى المتعمـ استقباليا  قؿ االقتصاد في العرض.

العػػرض الفعػػاؿ ىػػو العػػرض البسػػيط الػػذي يسػػيؿ  فاعميــة العــرض: -3-ب
عمػى المػػتعمـ فيمػػو، والػػذي يسػػمح لممػػتعمـ أف يػػرى عبلقػػات جديػػدة، 

ئؽ قػػد تبػػدو منفصػػمة تماًمػػا لموىمػػة األولػػى، ويحػػدد روابػػط بػػيف حقػػا
ولػػػػذلؾ يفضػػػػؿ االسػػػػتعانة فػػػػي الكتػػػػاب بالرسػػػػومات والصػػػػور التػػػػي 
توضػػػح الفكػػػرة بسػػػيولة فتػػػزداد فاعميتيػػػا، وتقػػػؿ الخطػػػوات المتتابعػػػة 
لتناوليا فتصبح اقتصادية في عرضيا لممعمومات التي تحمميا تمػؾ 

 (37ص ،حسف فاروؽ)التمثيبلت البصرية لممصطمحات.   
 جاثري )التعمم الترابطي واالقتران(: عند التعمم نظرية - ج

ويعنػػػػػي جػػػػػاثري بػػػػػاالقتراف ىػػػػػو التجػػػػػاور بػػػػػيف التمثػػػػػيبلت البصػػػػػرية المرئيػػػػػة 
والنصػػػوص المصػػػاحبة ليػػػا، وينشػػػأ عػػػف ىػػػذا التجػػػاور عػػػدة مسػػػارات؛ فػػػالتمثيبلت 

تجػاور البصرية تمثؿ مساًرا بصرًيا، والنصوص المكتوبة تمثؿ مساًرا لفظًيا، وىذا ال
 يزيد مف فاعمية التعمـ 

 نظرية روثكوف )نظرية الغمق/ اإلكمال(: - د
تركػػز عمػػى األفكػػار األساسػػية التػػي يػػتـ تمخيصػػيا فػػي نيايػػة كػػؿ فصػػؿ مػػف 
الكتػاب، ويمكػف أف نجػػد لمبػادئ نظريتػو تطبيًقػػا فػي مجػاؿ الػػتعمـ البصػري باعتبػػار 

بػػدور الغػػالؽ  إف التمثػػيبلت البصػػرية مػػف صػػور ورسػػومات التػػي تػػدعـ الػػنص تقػػـو
والمكمؿ والموضح والممخص لما سبقيا مف معمومات؛ مما يجعؿ الػتعمـ ذا معنػى، 

 وأبقى أثًرا، وأقؿ احتمااًل لمنسياف.
وفي ضوء ما سبق تم التوصل لمعايير االنقرائية التي يجب مراعاتيا عند 
تصــميم الكتــاب اإللكترونــي لممصــطمحات اليندســية الفنيــة لطــالب التعمــيم الفنــي 

 (.7الصناعي )ممحق 
 طرق وأدوات قياس االنقرائية: -7-7-4

ىناؾ العديد مف الطرؽ لقياس انقرائية الكتب الدراسػية والتػي تناولتيػا العديػد 
 مف الدراسات ومنيا:
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يعػػػد أسػػػموب األحكػػػاـ أكثػػػر طػػػرؽ أســـموب األحكـــام:  -7-7-4-1
والمعممػػيف يعتمػػدوف قيػػاس االنقرائيػػة  قػػدًما وشػػيوًعا، فػػالكثير مػػف الكتػػاب والناشػػريف 

عمػػى خبػػرتيـ فػػي تحديػػد الكتػػب لمختمػػؼ القػػراء فػػي تقػػدير وضػػع المػػواد القرائيػػة فػػي 
(، وقػد اعتمػدت طريقػة 2112مستويات متباينة مف الصعوبة  والسيولة )سػميماف، 

األحكػػػاـ العديػػػد مػػػف الدراسػػػات فاسػػػتخدميا ديػػػؿ وشػػػيؿ لمتعػػػرؼ عمػػػى صػػػدؽ نتػػػائج 
إلػى أف أحكػاـ االنقرائيػة أداة مفيػدة إذا اسػتندت  Klareمعادالتيـ، وقد أشػار كميػر 

إلػػػى مجموعػػػة مػػػف المعػػػايير التػػػي يضػػػعيا المحكػػػـ، سػػػواء فيمػػػا يتعمػػػؽ بػػػالمحتوى 
(؛ ولػػػذلؾ اسػػتخدـ ىػػػذه William and DuBay ,2004) ومفرداتػػووصػػعوبتو 

الطريقػػػة العديػػػد مػػػف البػػػاحثيف فػػػي لغػػػات مختمفػػػة، واالتجػػػاه الحػػػديث فػػػي المنػػػاىج 
لتحديػػػد االنقرائيػػػة ىػػػو تجربتيػػػا وتعػػػديميا بموجػػػب األحكػػػاـ والمبلحظػػػات  التعميميػػػة 

 المأخوذة مف المعمميف والطبلب والمتخصصيف.
 شكؿ مف أشكاؿ االختبارات اختبارات االستيعاب: -2-7-4-7
 مستوى وارتفاع إعدادىا وتصحيحيا، في الذاتية عف بالبعد تتسـ التي الموضوعية

 مف النوع وُيستخدـ ىذا واحدة، ؿ سؤاؿ ميارةك يقيس حيث وثباتيا، صدقيا
يكشؼ  االختبار الذي في الطالب أداء مف خبلؿ لبلنقرائية، كمؤشر االختبارات

، ويتضمف عدة (2106)محمد أبو زكار لممادة بعد دراستو قراءتو ليا  استيعابو درجة
ة وسائؿ لبلختبار كاألسئمة واألجوبة، واالختيار مف متعدد، وأشار أبو زىر 

( أف النسبة المئوية لئلجابة الصحيحة الختبار االستيعاب ىي 838، ص2119)
المحدد األساسي لمدى الفيـ الجيد لممتعمـ وبعده عف مستوى اإلحباط؛ مف خبلؿ 

 يحصؿ عمييا الطالب إلى ثبلث مستويات: التي الدرجات تصنيؼ
 وىو المستوى الذي يستطيع الطالب فيو القراءة المستوى المستقل: -0

واالستيعاب دوف مساعدة المعمـ، ويتحدد بحصوؿ الطالب عمى درجة تقدر 
 %.91بأعمى مف 

وىو المستوى الذي يستطيع فيو الطالب القراءة  المستوى التعميمي: -2
واالستيعاب بمساعدة المعمـ، ويتحدد بحصوؿ الطالب عمى درجة تتراوح بيف 

75 %- 91.% 
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ز عنده الطالب عف القراءة وىو المستوى الذي يعج :المستوى اإلحباطي -3
صوؿ الطالب عمى درجة تقؿ واالستيعاب حتى بمساعدة المعمـ، ويتحدد بح

 .%75عمى 
تعد طريقة كموز طريقة ميكانيكية  أسموب كموز )التتمة(: -7-7-4-3

لكؿ النصوص القرائية، وتستخدـ لفحص انقرائية الكتاب التعميمي مف خبلؿ حذؼ 
النص المكتوب )نصوص لـ يطمع عمييا مف كؿ كممة خامسة أو سادسة مف 

كماؿ  قبؿ(، ويعطى الطبلب فرصة لتعبئة الفراغ بوضع الكممات الناقصة وا 
؛ فإف يمكف اعتبار ىذا الكتاب مبلئـ مف 81المعنى، فإذا كانت النتيجة بنسبة 

حيث مقروئيتو لمستوى الطمبة الذيف أعد ليـ، ويصنؼ أداء الطمبة عمى اختبار 
، والمستوى القرائي التعميمي، ستويات: المستوى القرائي المستقؿثة مكموز إلى ثبل

 والمستوى القرائي اإلحباطي.
أكثر طرؽ قياس االنقرائية قبواًل معادالت االنقرائية:  -7-7-4-3

ويتطمب تطبيؽ المعادالت اختيار نص وتحميمو في ضوء عدد مف المتغيرات 
ذه المعادالت طورت في العالـ المغوية التي تمثؿ مستوى صعوبة النص، وى

الغربي وبشكؿ خاص في المغة اإلنجميزية، وقد بمغت في ثمانينيات القرف الماضي 
، وقد عرفت ىذه (William and DuBay ,2004)معادلة  211ما يقارب 

 المعادالت بأسماء األشخاص الذيف طوروىا وأثبتوا صبلحيتيا مثؿ:
 . Flesch Formulaمعادلة فميش:  0
 .Fry readability graphعادلة فراي م 2
 .  The Fog-gunning formulaمعادلة فوج:  3
 Flesch- Kincaild formulaمعادلة فميش كينساديؿ:  4

ُيبلحظ أف معظـ ىػذه الطػرؽ تقػيس االنقرائيػة مػف حيػث الصػياغات األدبيػة 
والنصػػػوص والعبػػػارات، ولكػػػف سيقتصػػػر البحػػػث الحػػػالي عمػػػى مػػػا يناسػػػب الكتػػػاب 

لكترونػػػػػػي وطبيعػػػػػػة المصػػػػػػػطمحات اليندسػػػػػػية الفنيػػػػػػة مثػػػػػػػؿ: األحكػػػػػػاـ، اختبػػػػػػػار اإل
االسػػػػتيعاب، ولػػػػذلؾ تػػػػـ وضػػػػع مقيػػػػاس لؤلحكػػػػاـ عمػػػػى االنقرائيػػػػة وعرضػػػػيا عمػػػػى 
المحكميف المتخصصيف لمراعاتيا لتحقيؽ انقرائية الكتاب اإللكتروني لممصطمحات 

صػري، وكػذلؾ اختبػار اليندسية الفنية والذي يغمب عمى محتواه التعميمي الطػابع الب
االسػػػػػتيعاب كمػػػػػا سػػػػػيتـ استعراضػػػػػو فيمػػػػػا بعػػػػػد لقيػػػػػاس مػػػػػدى اسػػػػػتيعاب الطػػػػػبلب 

 لممصطمحات اليندسية الفنية، وكذلؾ التفكير البصري لدييـ.  



 ور لممصطمحات اليندسية الفنية وعالقتيا باالستيعابانقرائية كتاب إلكتروني مص
 وتنمية التفكير البصري لدى طالب التعميم الفني الصناعي 

 

32 

التفكير البصري وعالقتو بالتمثيل البصري لممصطمحات بالكتاب  -3
 :اإللكتروني
، ويمثؿ ما تراه العيف عف ما تراه العيف الناشئ التفكير ىو البصري التفكير

مثيرات بصرية قد تكوف أشكاؿ، أو رموز، أو نصوص مكتوبة، أو صور ثابتة أو 
 فيقـو المس المتتابعة إلى المعمومات مف إرساؿ ما تـ مشاىدتو متحركة، ويتـ

لمعالجتيا، وتتداخؿ جميع ىذه العمميات  وتخزينيا في الذاكرة وتجييزىا بترجمتيا
 مع التفكير البصري.

 البصػػري ( إلػػى أف االسػػتعماؿ25، ص2116ويشػػير حسػػف ربحػػي )
 العبلقات رؤية مف لمكممات، ويمكِّنو ممموس يزود التمميذ بمعنى أف لممثيرات يمكف

 .والتعمـ التفكير لممعرفة، تربط البصرية بتمثيمييا األفكار؛ فالمثيرات بيف واالتصاؿ
  :ماىية التفكير البصري 

( 2116ير البصرى منيا تعريؼ حسف ربحػي )ىناؾ تعريفات عديدة لمتفك
 الشػكؿ قػراءة المتعمـ عمى قدرة تترجـ العمميات مف "منظومة البصري بأنو التفكير
 أو مكتوبة لفظية لغة إلى الشكؿ ذلؾ يحمميا التي المغة البصرية وتحويؿ البصري

ا بأنػػو: "قػػدرة عقميػػة تسػػتخدـ فييػػ( 2103مػػريـ أبػػو داف )منطوقػػة". فػػي حػػيف تعرفػػو 
الصور واألشكاؿ والرسومات وتحميميا وتفسيرىا، وتحويميا مف لغة بصرية إلى لغة 

 مكتوبة أو منطوقة فيؤدي إلى الفيـ المطموب عند الطمبة".
 التفكيػػر (2104رضػػا مسػػعود، ووالػػي أحمػػد )وفػػي نفػػس السػػياؽ يعػػرؼ 

ي البصري بأنو: "قػدرة عقميػة يكتسػبيا المػتعمـ، تمكنػو مػف توظيػؼ حاسػة البصػر فػ
إدراؾ المعاني والدالالت واستخبلص المعمومات، التي تتضمنيا األشػكاؿ والصػور 
والرسـو والخطوط والرمػوز واأللػواف، وتحويميػا إلػى لغػة لفظيػة مكتوبػة أو منطوقػة، 

، 2104)الطراونػة  محمػدوسيولة االحتفاظ بيا في بنيتو المعرفية". في حيف يعرفو 
 القػدرة عمػى مػف الفػرد ُتمّكػف التػي لعقميػةا العمميػات مػف بأنػو: "مجموعػة (812ص

دراؾ البصػري، التمييػز  وتحميميػا، وتفسػير المعمومػات، المكانيػة، العبلقػات وا 
( بأنػػو: 2105المعنػػى". كػػذلؾ تعرفػػو حنػػاف الشػػربيني وأنػػوار المصػػري ) واسػػتنتاج

"مجموعة مف العمميات تحػدد قػدرة الفػرد عمػى تحويػؿ الشػكؿ البصػري لمغػة بصػرية 
ميػػارة التعػػرؼ عمػػى الشػػكؿ الفنػػي وتحميمػػو وربػػط العبلقػػات فػػي الشػػكؿ  مػػف خػػبلؿ

 الفني".
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( أف التفكيػػػػػر البصػػػػػري عبػػػػػارة عػػػػػف 55، ص 2105ويػػػػػرى سػػػػػاىر فيػػػػػاض )
"منظومػػة ليػػا مػػدخبلت تتمثػػؿ فػػي الشػػكؿ البصػػري، وعمميػػات تتمثػػؿ فػػي معالجػػة 
 الشػػكؿ بميػػارات التفكيػػر البصػػري، ومخرجػػات تتمثػػؿ فػػي ترجمػػة الشػػكؿ إلػػى لغػػة

 مكتوبة أو منطوقة.
 المثيػرات توظيػؼ عػف ( فيعرفػو بأنػو: "عبػارة09، ص 2105أمػا نضػاؿ ) 

 اليندسػية واألشػكاؿ والرسػومات كالصػور العػيف بواسػطة البصػرية الممتقطػة
جراء تخزيف في البيانية والمخططات  ونقؿ المختمفة العقمية العمميات المعمومات وا 

 عمى زيادة القدرة عمى ويعمؿ لممتعمميف، ةوواضح بسيطة بصورة التعميمية الرسالة
 المعمومػات عمػى الحصػوؿ فػي المػتعمـ يسػاعد أنػو كمػا المشػاىدة، استحضػار
دراكيا وتمثيميا  بصػريا الخاصػة أفكػاره وعػف عنيػا التعبير ثـ وحفظيا، وتفسيرىا وا 
 بسرعة الجديدة المعمومات العممي الستيعاب التحصيؿ زيادة إلى يؤدي مما ولفظيا

ت  .قاف"وا 
يتضــح ممــا ســبق أن ىنــاك عناصــر مشــتركة بــين التعريفــات الســابقة 

 لمتفكير البصري تتمثل في أنو:
 عممية أو قدرة عقمية. -
 يتضمف مجموعة مف الميارات. -
 يمكف اكتسابو عف طريؽ التعمـ. -
 يقـو عمى ترجمة المثيرات البصرية إلى لغة منطوقة أو مكتوبة. -

: تعرفــو الباحثــة بأنــوة البحػػث الحػػالي وفػػي ضػػوء التعريفػػات السػػابقة وطبيعػػ
مػػف خػػبلؿ المثيػػرات "ميػػارات عقميػػة تسػػاعد المػػتعمـ فػػي الحصػػوؿ عمػػى المعمومػػات 

وتمثيميا وتفسيرىا ومعالجتيا، ثـ التعبير عنيا بأسموبو الخاص سواء أكاف البصرية 
 ذلؾ بصريا أو لفظيا".

  التفكير البصري:  ميارات 
 طبيعػة حسػب ألخػرى دراسػة مػف تغيػرتو  البصػري التفكير ميارات تعددت

ف اتفقت معظـ الدراسات عمى ميارات أساسية، ويتفرع المادة  ىذه مف التعميمية، وا 
 إلييػا، تنتمػي التػي ألنػواع العمػـو تبعػا تتغيػر فرعيػة، ميػارات الميػارات الرئيسػية

 البصػرية الميػارات عػف تختمػؼ مػثبل الحاسػب لعمػـو الفرعيػة البصػرية فالميػارات
 (20، ص2105)نضاؿ،  .ية لمرياضياتالفرع
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ميارات التفكيػر  (2101)جبر  يحي، و (25، ص 2116)حدد حسف ربحي 
 البصري فيما يمي:

 ربـط الشـكل، وميـارة تحميـل ووصـفو، ميـارة الشـكل عمـى التعـرف ميـارة - ت
 اسـتخالص الغموض، وميارة وتفسير إدراك الشكل، وميارة في العالقات
 .المعاني

( فحػػػػددت ميػػػػارات التفكيػػػػر 44، ص 2102) أمػػػػا دراسػػػػة آمػػػػاؿ الكحمػػػػوت
 ميػارات ىػي: ميػارة 6البصري التي ينبغي تنميتيا مف خبلؿ مقرر الجغرافيػا فػي 

 ميارات أدنى الصورة، وىي وطبيعة أبعاد تحديد عمى القدرة البصرية وتعني القراءة
 الصػورة إلػى التعػرؼ مػىع القػدرة البصري وتعنػي التمييز البصري، وميارة التفكير
 عمػى المكانيػة وتعنػي القػدرة العبلقػات إدراؾ األخرى، وميارة عف الصور وتمييزىا
تفسػير المعمومػات  بالصورة، وميارة المواقع الظاىرة بيف والتأثر التأثير عبلقة رؤية

 فػي األشػكاؿ، واإلشػارات والرمػوز الكممػات مػدلوالت إيضػاح عمػى القػدرة وتعنػي
 التركيػز فػي الفػرد قػدرة المعمومػات وتعنػي تحميػؿ بينيمػا، وميػارة اتالعبلق وتقريب
المعنػى  اسػتنتاج والجزئيػة، وميػارة الكمية واالىتماـ بالبيانات الدقيقة التفاصيؿ عمى

 عممية، مفاىيـ ومبادئ إلى والتوصؿ جديدة، معاني استخبلص عمى القدرة وتعني
 الصورة. خبلؿ مف

دراسػػة مػػريـ أبػػو داف (، و 2102اؽ بػػدر )عبػػد الػػرز فػػي حػػيف أشػػارت دراسػػة 
 ميػارةميارات رئيسػية ىػي:  5إلى أف ميارات التفكير البصري تتضمف ( 2103)

 العبلقػات، وميػارة بػيف الػربط الشػكؿ، وميػارة تحميػؿ الشػكؿ، وميػارة عمػى التعرؼ
المعاني مف األشكاؿ. وتتفؽ معيما  استخبلص المعمومات البصرية، وميارة تفسير

( فػػػي نفػػػػس ميػػػارات التفكيػػػر البصػػػػري لمقػػػرر العمػػػػـو 2103ا العشػػػػي )دراسػػػة دينػػػ
لتبلميػذ الصػؼ السػػادس االبتػدائي مػع إضػػافة ميػارة اإلغػبلؽ البصػػري. أمػا دراسػػة 

( فأضػافت ميػارة القػراءة البصػرية إلػى نفػس ميػارات التفكيػر 2105ساىر فيػاض )
 بع االبتدائي. البصري السابقة لتنميتيا في مقرر العمـو لدى تبلميذ الصؼ الرا

( ميػػارات التفكيػػر 2105وقصػػرت دراسػػة حنػػاف الشػػربيني وأنػػوار المصػػري )
البصػري فػي ثػبلث ميػػارات تتمثػؿ فػي: ميػارة التعػػرؼ عمػى الشػكؿ، وميػارة تحميػػؿ 
الشكؿ، وميارة ربط العبلقات في الشكؿ. في حيف أضافت إلييا دراسػة ىويػدا عبػد 

خبلص المعػاني. واتفقػت معيػا دراسػػة ( ميػارة رابعػة ىػي ميػارة اسػت2105الحميػد )
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( فػي ىػذه اإلضػافة، ولكنيػا أضػافت أيضػا ميػارة 2105مرفػت آدـ وربػاب شػتات )
خامسػػة ىػػي ميػػارة التفسػػير وتعنػػي القػػدرة عمػػى توضػػيح الفجػػوات والمغالطػػات فػػي 

 العبلقات والتقريب بينيا. 
ت ( عمػى أف ميػارا2119، ناىؿ، 2100بينما اتفقتا دراستا )إيماف طافش، 

التفكيػػػر البصػػػري تتمثػػػؿ فػػػي ميػػػارة تمثيػػػؿ المعمومػػػات عمػػػى الرسػػػـ، وميػػػارة تفسػػػير 
 المعمومات عمى الرسـ، وكذلؾ ميارة تحميؿ المعمومات عمى الرسـ.

وبالتالي يمكف استخبلص ميارات التفكير البصري المسمسمة منذ بداية رؤية 
وادراؾ  خػػػرىوتمييػػػز كػػػؿ صػػػورة عػػػف األ، تحديػػػد أبعػػػاد وطبيعػػػة الصػػػورةالصػػػورة و 

يضػػػاح مػػػدلوالت الكممػػػات والرمػػػوز واإلشػػػارات فػػػي العبلقػػػة المكانيػػػة فػػػي الفػػػراغ، و  ا 
 األشػػكاؿ باإلضػػافة إلػػى التركيػػز عمػػى التفاصػػيؿ الدقيقػػة واالىتمػػاـ بالبيانػػات الكميػػة

 والتي تناسب موضوع البحث كما يمي:
o ي : القػػدرة عمػػى تحديػػد أبعػػاد وطبيعػػة الصػػورة، وىػػميــارة القــراءة البصــرية

 أدنى ميارات التفكير البصري
o ــز البصــري القػػدرة عمػػى التعػػرؼ إلػػى الصػػورة وتمييزىػػا عػػف  :ميــارة التميي

 الصور األخرى
o القدرة عمى رؤية عبلقة التأثير والتأثر في  :ميارة إدراك العالقات المكانية

 الفراغ.
o قدرة التركيز عمى التفاصيؿ واالىتمػاـ بالبيانػات  :ميارة تفسير المعمومات

 كمية والجزئيةال
o القدرة عمى صياغة الكؿ مف الجزء. :ميارة اإلغالق البصري 

القـــة بـــين انقرائيـــة التمثـــيالت البصـــرية لممصـــطمحات اليندســـية الفنيـــة  الع -
 :والتفكير البصري اإللكترونيبالكتاب 

إف مف أىـ مقومات انقرائية التمثيبلت البصرية ىو القػدرة عمػى قراتيػا قػراءة 
وفيـ داللة المصطمحات والرموز واألشكاؿ والرسػومات، كمػا أف سميمة وصحيحة، 

ضافة اإلنساف لمتمثيبلت البصرية لممصطمحات تسمح لو بسيولة القرائية باإل إدراؾ
 ,Amit)، أمػا النصػوص فيػي أكثػر تجريػدا وعموميػة، لمقدرة عمى التخيؿ والتفكير

et.al, 2014, pp 344-345)، 

 أفضػؿ، نحػو فيػو المػتعمـ عمػى يفيػـ عمػـت نمػط فيػو البصػري أمػا التفكيػر
حيػث  الصػور، والمفػاىيـ مػع والكممػات األفكػار تػرتبط عنػدما بالمعمومػات ويحػتفظ
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 المتعممػيف غالبيػة إلى أف (0725-0723، ص2100)أشارت دراسة أحمد حسف 
تعمميا، وتشمؿ ىذه الرؤيػة ضػمف عناصػرىا  أجؿ مف المعمومات رؤية إلى بحاجة

 الػتعمـ أىػػداؼ يسػػاعد لتحقيػؽ عمػػى اخػتبلؼ أنماطيػػا بمػا التمثػيبلت البصػرية
  .بيا واالحتفاظ لممعمومات أفضؿ األكاديمي، وفيـ والنجاح

وتعمؿ الحركة بالصور عمى دعـ التعمـ إذا كاف محتوى التعمـ ديناميكي أي 
يقدـ معمومات مفعمة بالحركة أو معرفة إجرائية تتطمب مجموعػة مػف الخطػوات أو 

، Zuberbühler, 2005, p 499) (Guttormsen Schär&جػراءات سمسػمة مػف اإل
مثؿ تعرؼ العمميات التنفيذية واإلنتاجية وحركة التروس بأنواعيا المختمفػة، وكػذلؾ 

 استيعاب المفاىيـ والعمميات المجردة والرمزية.
وتوصمت العديػد مػف الدراسػات إلػى دور الصػور عمػى اخػتبلؼ أنماطيػا فػي 

( التػػى دلػػت نتائجيػػا 2105ر البصػػري ومنيػػا دراسػػة نضػػاؿ )تنميػػة ميػػارات التفكيػػ
 تقريػب عمػى ىادفػة يعمػؿ تعميميػة صػور اإللكترونػي الكتػاب تضػميف عمػى أف
وتوصػمت نتػائج التفكيػر البصػري.  فػي ميػاراتيـ تنميػة إلػى ويؤدي لمطبلب المفيـو

( إلػػػػى دور المثيػػػػرات البصػػػػرية كالصػػػػور الثابتػػػػة 2103دراسػػػػة أحمػػػػد أبػػػػو زايػػػػدة )
الموجية لممتعمميف في تنمية التفكير  اإللكترونيةلمتحركة ومقاطع الفيديو بالكتب وا

البصري لدييـ ألنيا تعمؿ عمى جذب انتباه الطبلب ونمػو العمميػات الذىنيػة لػدييـ 
مػػف خػػبلؿ مبلحظػػة األشػػياء وتمييزىػػا ومعرفػػة خصائصػػيا المرئيػػة والتعػػرؼ عمػػى 

ؼ مضػػمونيا والمقارنػػة بػػيف مكوناتيػػا العبلقػػات بػػيف أجػػزاء الصػػورة مػػف أجػػؿ اكتشػػا
مػػػف حيػػػث جوانػػػب التشػػػابو واالخػػػتبلؼ باإلضػػػافة لبلسػػػتنتاج والوصػػػؼ واالسػػػتدالؿ 

 وصوال لمتفكير السميـ وتحقيؽ التعمـ ذو المعني لدى المتعمـ.
 اإلجراءات المنيجية لمبحث:
إلػػى قيػػاس انقرائيػػة كتػػاب إلكترونػػي مصػػور  ييػػدؼنظػػًرا ألف البحػػث الحػػالي 

حات اليندسػػية الفنيػػة وعبلقتيػػا باسػػتيعابيا وتنميػػة التفكيػػر البصػػري لػػدى لممصػػطم
طػبلب التعمػػيـ الفنػػي الصػناعي؛ لػػذلؾ يػػتـ تنػػاوؿ اإلجػراءات المنيجيػػة لمبحػػث وفقػػًا 

 لمخطوات التالية:
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التي ينبغي تضمينيا لمكتاب إعداد قائمة المصطمحات اليندسية الفنية  -أوالً 
 :اإللكتروني المصور

 التي قامت بيا الباحثة مف قبؿ  لى نتائج الدراسة االستكشافيةالرجوع إ
المعممػيف والمػػوجييف والمتخصصػػيف فػى مجػػاؿ التعمػػيـ عمػى بعػػض مػػف 

المصػػػػػطمحات التػػػػػي يجػػػػػب أف لمعرفػػػػػة آرائيػػػػػـ حػػػػػوؿ أىػػػػػـ  الصػػػػػناعي
يتضػػػػمنيا الكتػػػػاب اإللكترونػػػػي المصػػػػور الػػػػبلـز لطػػػػبلب التعمػػػػيـ الفنػػػػي 

 الصناعي.
 الموجػػودة بالكتػػب الدراسػػية المقػػررة  لفنيــةحصــر جميــع المصــطمحات ا

عمػػػى الصػػػؼ األوؿ الصػػػناعي؛ حيػػػث أف الطالػػػب القػػػادـ مػػػف المرحمػػػة 
اإلعداديػػػػة يجػػػػد صػػػػعوبة  شػػػػديدة فػػػػي التعامػػػػؿ مػػػػع ىػػػػذه المصػػػػطمحات 
الفنيػػػة، وتكػػػوف مقػػػررة عميػػػو ومكػػػررة فػػػي معظػػػـ التػػػدريبات العمميػػػة فػػػي 

 مية.الورشة المدرسية، وكذلؾ في المواد الفنية والعم
  المكػػػػررة فػػػػي الصػػػػفوؼ الدراسػػػػية حصــــر جميــــع المصــــطمحات الفنيــــة

 الثبلثة، والمرتبطة بالشؽ العممي بالدراسة.
  ،مراجعة بعض الكتالوجات الخاصة ببعض المجػاالت الفنيػة الصػناعية

 ويحتاج لقراءتيا الفني التنفيذي في سوؽ العمؿ. 
 لمتخصصػػػػػػات  مراجعــــــة التوصــــــيف المينــــــي لمفنيــــــين الصــــــناعيين

لميكانيكيػػػػة، واىػػػػـ الميػػػػاـ المرتبطػػػػة بمجػػػػاؿ العمػػػػؿ، واألدوات والعػػػػدد ا
 والماكينات المحتمؿ استخدامو ليا بعد تخرجو. 

 توصػؿ إلييػا فػي صػورة التى تػـ ال لمصطمحات اليندسية والفنيةوضع ا
، ثػػـ تػػـ عػػرض ىػػذه القائمػػة المبدئيػػة عمػػي المختصػػيف مػػف قائمػػة مبدئيػػة

فى مجاؿ التعميـ الصناعي، وكذلؾ  المعمميف والموجييف والمتخصصيف
لتحكيميػػا وقػػػد  بعػػض الميندسػػيف العػػامميف فػػي سػػػوؽ العمػػؿ الصػػناعي

 اقترحوا التعديبلت التالية:
إضػػػافة محػػػور "متفرقػػػات" إلضػػػافة جميػػػع المصػػػطمحات اليندسػػػية  -

 والفنية التي ال يمكف تصنيفيا ضمف المحاور الست المقترحة.
محتواىػػػػا؛ مثػػػػؿ "األدوات تغييػػػػر بعػػػػض عنػػػػاويف المحػػػػاور لتناسػػػػب  -

، وكيفيػة أدواتوما يػرتبط بيػا مػف اليندسية" إلى "األبعاد اليندسية" 
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 مرحمة التصميم واإلعداد

مرحمة كتابة  والتطوير مرحمة التجريب
 السيناريو

 يذمرحمة التنف

كتابػػػػػة األبعػػػػػاد مػػػػػف خػػػػػبلؿ القواعػػػػػد الصػػػػػحيحة، ووحػػػػػدات الرسػػػػػـ 
 وحدوده، والخطوط وأنواعيا.

 بعػد أخػػذ آراء السػادة المحكمػػيف فػػى  وضـع القائمــة فــى شــكميا النيــائى
 (.3االعتبار ممحؽ )

 :ءات إنتاج الكتاب اإللكتروني المقترحإجرا -ثانًيا
فى ضوء ما أسػفرت عنػو الخطػوات السػابقة وبعػد االطػبلع عمػى العديػد مػف  

برنامج تعميمى؛ تـ اختيار  أينماذج التصميـ التعميمي التى وضعت كنماذج لبناء 
نمػػوذج "إبػػراىيـ عبػػد الوكيػػؿ الفػػار"  كأسػػػموب لمسػػير فػػى خطػػوات منظمػػة إلنتػػػاج 

 تروني المتضمف لممصطمحات اليندسية الفنية وفقا لممراحؿ التالية:الكتاب اإللك
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

وقػػد تػػـ فػػى ىػػذه المرحمػػة تحديػػد األىػػداؼ العامػػة  )أ( مرحمــة اإلعــداد والتصــميم:
واألىداؼ اإلجرائية لكؿ وحػدة مػف وحداتػو، وكػذلؾ تحديػد  كتاب اإللكترونيلم

اتيجية التػػػدريس المناسػػػبة المػػػادة العمميػػػة وخصػػػائص المتعممػػػيف وتحديػػػد اسػػػتر 
لمميػػػارات المرغػػػوب تنميتيػػػا مػػػف خػػػبلؿ الكتػػػاب اإللكترونػػػي وفقػػػا لمخطػػػوات 

 التالية:
  :صياغة أىداف الكتاب اإللكتروني -0-أ

  البػػػد أف يكػػػوف لمكتػػػاب مجموعػػػة مػػػف األىػػػداؼ التربويػػػة الواضػػػحة
حيػػػث يػػػتـ مػػػف خبلليػػػا تحديػػػد مػػػا يػػػراد مػػػف الدارسػػػيف تحقيقػػػو بعػػػد 
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الكتػػػاب، وفػػػى ضػػػوء القائمػػػة النيائيػػػة لممصػػػطمحات  دراسػػػتيـ ليػػػذا
 اليندسية والفنية؛ تـ تحديد األىداؼ العامة لمكتاب اإللكتروني.

  )بعد تحديد األىػداؼ العامػة ثـ تحديد األىداؼ السموكية )اإلجرائية
ىداؼ السموكية تتفػؽ مػع أللمكتاب؛ حيث تـ صياغة مجموعة مف ا

ياغتيا صػػػياغة إجرائيػػػة ماىيػػة كػػػؿ وحػػػدة مػػف وحػػػدات الكتػػػاب وصػػ
واضحة، وقد روعي فييا شروط صياغة األىداؼ السموكية الجيدة، 
وىػػذه األىػػداؼ موضحػػػة فػػى بدايػػة كػػؿ وحػػدة مػػف وحػػدات الكتػػاب 

 .(4)ممحؽ اإللكتروني 
 تحديد خصائص المتعمم الذي سيعد لو الكتاب اإللكتروني: -7-أ

 لصػػػػناعى، يوجػػػػو الكتػػػػاب اإللكترونػػػػي إلػػػػى طػػػػبلب التعمػػػػيـ الفنػػػػي ا
ومرحمػػػػػة النمػػػػػو العقمػػػػػى ليػػػػػؤالء الطػػػػػبلب تمثػػػػػؿ: مرحمػػػػػة العمميػػػػػات 
المجػػػػػردة التػػػػػى يتميػػػػػز فييػػػػػا الطػػػػػبلب بزيػػػػػادة القػػػػػدرة عمػػػػػى الفيػػػػػػـ 

دراؾ العبلقات.    واالستنتاج وا 
 تحديد محتوى الكتاب اإللكتروني وتنظيمو: -3-أ

تػػـ تحديػػد المحتػػوى العممػػي لمكتػػاب اإللكترونػػي مػػف خػػبلؿ اإلجػػراءات 
 ية:اآلت
 التى تـ التوصؿ إلييا في صورتيا لمصطمحات اليندسية والفنية وضع ا

النيائية، مع مراعاة التركيز عمى مدلوالتيا ووظائفيا  وتوزيعيا عمى 
  المحاور.

  فى ضوء األىداؼ العامة التى تـ وضعيا بنػاًءا عمػى قائمػة المصػطمحات
حققػػػًا النقرائيػػػة اليندسػػػية الفنيػػػة، تػػػـ مراعػػػاة أف يكػػػوف المحتػػػوى المختػػػار م

الكتػػػػػاب اإللكترونػػػػػي المصػػػػػور، وبالتػػػػػالي ينمػػػػػى اسػػػػػتيعاب المصػػػػػطمحات 
 اليندسية الفنية والتفكير البصري لدى طبلب التعميـ الفني الصناعي.

 .الرجوع إلى بعض الكتب والمراجع والدراسات المرتبطة بموضوع البحث 
 :تنظيـ المحتوى فى صورة سبع وحدات كما يمي 
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 المصطمحات اليندسية الفنية حاورالم الوحدة
 -المنحنيػات – Tالمساطر وأنواعيػا ) –الشبمونات  األبعاد اليندسية األولى

-A0,A1,A2,A3,A4 .....(، ورؽ الرسـ القياسي:
 

 ....... -التيشير -القطع -ر والمساقطالمنظو  الرسومات التنفيذية الثانية
القطع الميكانيكية  الثالثة

 ....التروس... -النوابض -المحامؿ -طالرواب القياسية
 الخموص والسماحية والتداخؿ والمجاز التفاوتات اليندسية الرابعة

 أدوات ومقاييس الخامسة
 -مفػػؾ -مفتػػاح براغػػي.. -كاشػػطة -مبػػرد -ماسػػكة
 -ميكروميتػػػر -التوحيػػػد القياسػػػي -كػػػبلب -كماشػػػة

 sin -مسػطرة جيػب -فيمػر -ورنيػة -سػاعة القيػاس
 والب القياس والمعايرة...ق -قياس التروس

 التشكيل والتشغيل السادسة
 -خراطػػػػة -ثقػػػػب -بثػػػػؽ -كػػػػبس –سػػػػحب  -درفمػػػػة
 -تخديػػػػد -جمػػػػس -قشػػػػط -اكةسػػػػب -تفريػػػػز -حػػػػدادة
 ..... -تسنيف

 متفرقات السابعة
 محصػػػػػػمة -متجػػػػػػو القػػػػػػوة -منظومػػػػػػة القػػػػػػوى )القػػػػػػوة

 -ة....( القػػػػػدر مضػػػػػمع القػػػػػوة -مثمػػػػػث القػػػػػوة-القػػػػػوى
 .....اداإلجي -الحركة -الطاقة

وقد قامت الباحثة بتنظيـ تتابع المحتوى مراعية التدرج الػذي يناسػب خبػرات 
 (5)ممحؽ  وقدرات الطبلب، وذلؾ تمييدًا لبرمجة ىذا المحتوى.

التعمـ الذاتي  والقائمة عمىاختيار االستراتيجية التعميمية المناسبة  -4-أ
حػػوؿ المػػتعمـ، ويكػػوف دور  وتسػػتخدـ ىػػذه االسػػتراتيجية غالًبػػا فػػى الػػتعمـ المتمركػػز

المتعمـ نشطا فى عممية التعمـ، فيو الذى يفيـ ويستوعب وينظـ ويعالج المعمومات 
أما دور المعمـ فيقتصر عمى تقديـ المساعدة والتوجيو الخارجي فقط، وبعد ذلػؾ تػـ 

مع توضيح اليدؼ منو، وقد تصميـ الكتاب اإللكتروني المقترح فى صورتو األولية 
تػػاب اإللكترونػػي عمػػى سػػبع وحػػدات، وتتضػػمف األىػػداؼ السػػموكية لكػػؿ اشػػتمؿ الك

 وحدة، وموضوعات المحتوى، وأساليب التقويـ.
 )ب( مرحمة إعداد السيناريو:   

السيناريو ىو مخطط إلنتاج مصدر تعميمي معيف، ويتـ مف خبللػو ترجمػة 
مػػى الخطػػوط العريضػػة إلػػى إجػػراءات تفصػػيمية وأحػػداث ومواقػػؼ تعميميػػة حقيقػػة ع

 الورؽ، وخطوات إعداده ىي:
: حيػث أعػدت الباحثػة بطاقػة لوحػة إعداد بطاقـات لوحـة األحـداث -1-ب

األحػداث، وىػى تشػػبو خريطػة التػدفؽ المسػػتخدمة فػي عمميػات البرمجػػة، وىػى تمػػر 
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بعػػػدة خطػػػوات: ترتيػػػب األىػػػداؼ المحتػػػوى، الخبػػػرات التعميميػػػة، ثػػػـ كتابػػػة وصػػػؼ 
محػػدد، وتحديػػد نوعيػػة المعالجػػة، ويكتػػب شػػامؿ ومػػوجز لممحتػػوى حسػػب الترتيػػب ال

بالبطاقة المعمومات المطموبة لكؿ فقرة، وتشمؿ األىداؼ، ورقـ اإلطػار، والمحتػوى 
بالمعالجػػػة والتتػػػابع والتنظػػػيـ المحػػػدد فػػػي االسػػػتراتيجية، مػػػع رسػػػـ مبػػػدئي لتحويػػػؿ 

 العناصر المكتوبة إلى عناصر بصرية.
يو فػي صػورة أعمػدة تحتػوى وتػتـ كتابػة السػينار  :كتابـة السـيناريو -7-ب

عمػػى العناصػػر التاليػػة: رقػػـ الشاشػػة)اإلطار(، وصػػؼ محتويػػات الشاشػػة، والػػنص 
المكتوب، والصور والرسـو الثابتة، الصور والرسػـو المتحركػة، والتعميػؽ الصػوتي، 

 وأسموب الربط واالنتقاؿ، وكروكي اإلطار.
ــديل فــى ضــوء حراء المحكمــين: -3-ب ــويم والتع ض حيػػث تػػـ عػػر  التق

السػػػيناريو عمػػػى مجموعػػػة مػػػف المحكمػػػيف المتخصصػػػيف فػػػى المجػػػاؿ بيػػػدؼ إبػػػداء 
آرائيػػػـ فػػػى سػػػيناريو الكتػػػاب اإللكترونػػػي والتػػػي تمثمػػػت فػػػى تغييػػػر بعػػػض الصػػػور، 
وتكبيػػر حجػػـ الخػػط، وتغييػػر أمػػاكف بعػػض لقطػػات الفيػػديو، وقػػد تػػـ تعػػديؿ الكتػػاب 

 تبعا لآلراء التي أبداىا المحكموف.
ــــذ و  ــــة التنفي ــــق معــــايير )ج( مرحم ــــاب اإللكترونــــي المصــــور وف ــــاج الكت نت ا 

 االنقرائية:
 مكتػػػاب اإللكترونػػػي المصػػػوربعػػػد االنتيػػػاء مػػػف مرحمػػػة اإلعػػػداد والتصػػػميـ ل

وفــق معــايير الكتػػاب  المقتػػرح والتأكػػد مػػف سػػبلمة السػػيناريو قامػػت الباحثػػة ببرمجػػة
ية الفنيػة المقتػرح لممصػطمحات اليندسػالكتػاب اإللكترونػي ؛ حيػث يتنػاوؿ االنقرائية

المدعومة بالتمثيبلت البصرية أف تكوف بصورة مبسطة ومدعمة بعناصر الوسػائط 
المتعػػػػددة حتػػػػى تسػػػػاعد الطػػػػبلب عمػػػػى سػػػػيولة اإلدراؾ البصػػػػري، واسػػػػتيعاب ىػػػػذه 

 المصطمحات، ومف ثـ تنمية التفكير البصري لدييـ.
 Flipبرنامج باستخداـ  ببرمجة الكتاب اإللكتروني المصوروقامت الباحثة 

book  إمكانيػػػػة تقميػػػػب الصػػػػفحات واسػػػػتعراض صػػػػفحات معينػػػػة مػػػػف الػػػػذى يتػػػػيح
الكتػػاب، واإلبحػػار مػػف خػػبلؿ أيقونػػات، وقػػد تػػـ االسػػتعانة بػػبعض البػػرامج البلزمػػة 
لمعالجة عناصر الوسائط المتعددة )النص، الصوت، الصور، الفيديو( المسػتخدمة 

الخمفيػػات المسػػتخدمة لمعالجػػة الصػػور و  Photoshopبالكتػػاب، ومػػف ىػػذه البػػرامج 
لمعالجػة   Allokوبرنامج إلدخػاؿ الصػوت،  Sound Forge  بالكتاب، وبرنامج

الفيػػديو، وضػػبطو وتعديمػػو وعمػػؿ تػػأثيرات لمقطػػات الفيػػديو، وقػػد تػػـ تركيػػب عناصػػر 
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يجػػػاد العبلقػػػة بينيػػػا بمػػا يػػػتبلءـ مػػػع طبيعػػػة الكتػػػاب واألنشػػػطة  الوسػػائط المتعػػػددة وا 
، كمػػا تػػـ إضػػافة التفاعميػػة عػػف طريػػؽ األيقونػػات التػػى التعميميػػة المقدمػػة مػػف خبللػػو

 تتيح لممتعمـ االختيار أو البحث أو التفرع بيف أجزاء الكتاب اإللكتروني.
ـــب والتطـــوير: ـــة التجري وفػػػى ىػػػذه المرحمػػػة يػػػتـ عػػػرض الكتػػػاب  )د( مرحم

اإللكترونػػي عمػػى الُمحكمػػيف بيػػدؼ التحسػػيف والتطػػوير، ولػػذلؾ بعػػد االنتيػػاء مػػف 
لكتروني فى صػورتو المبدئيػة تػـ عرضػو عمػى مجموعػة مػف المحكمػيف الكتاب اإل

المتخصصػػػيف فػػػى المجػػػاؿ لتحديػػػد انقرائيػػػة الكتػػػاب اإللكترونػػػي المصػػػور، وذلػػػؾ 
جػراء أي تعػديبلت يرونيػا، وقػد أجمعػت  لبلستفادة بتوجياتيـ فى ضبط الكتػاب وا 

 آراء السادة الُمحكميف عمى ما يمى: 
مػػػف خػػػبلؿ ىػػػذا  تـــاب اإللكترونـــي المصـــورالكإمكانيـــة تحقيـــق انقرائيـــة 

ومبلءمػػة تنظػػيـ  الكتػػاب اإللكترونػػي،، وارتبػػاط المحتػػوى بأىػػداؼ الكتػػاب المصػػمـ
محتػػػػوى وحداتػػػػو لطبيعػػػػة المحتػػػػوى، وتسمسػػػػؿ أفكػػػػاره بطريقػػػػة تتناسػػػػب مػػػػع المػػػػادة 
عادة صياغة بعض المصطمحات أو تغيير الصورة المصػاحبة الػواردة  التعميمية، وا 

فػػػى صػػػورة أكثػػػر وضػػػوحا، وتعػػػديؿ صػػػياغة بعػػػض  اإللكترونػػػي الكتػػػاببوحػػػدات 
الكتػػػاب أىػػػداؼ الوحػػػدات السػػػموكية، وقػػػد تػػػـ األخػػػذ بكػػػؿ المبلحظػػػات عنػػػد إعػػػداد 

 أسطوانة الكتاب اإللكتروني( 6فى صورتو النيائية. )ممحؽ  اإللكتروني
 :إعداد أدوات القياس -ثالثا

قرائيػة الكتػاب اإللكترونػي تـ إعداد أدوات القياس لتحديد مدى العبلقة بيف ان
المصػػور لممصػػطمحات اليندسػػية الفنيػػة واسػػتيعاب ىػػذه المصػػطمحات وكػػذلؾ تنميػػة 

 التفكير البصري لدى طبلب التعميـ الفني الصناعي، واشتممت عمى:
 .اختبار االستيعاب لممصطمحات اليندسية الفنية 
 .اختبار التفكير البصرى 

قبؿ تطبيقيا عمى عينة البحث تـ التحقؽ مف صدؽ وثبات أدوات القياس 
 كما يمي:

 ((:7)ممحق) االستيعاباختبار ( 1
 :ــــار ــــن االختب أعػػػػد ىػػػػذا االختبػػػػار بيػػػػدؼ قيػػػػاس االسػػػػتيعاب  اليــــدف م

 لممصطمحات اليندسية الفنية لدى طبلب التعميـ الفني الصناعي.



7117/ يوليو 1جـ–العموم التربوية/ العدد الثالث   

 

 

  

43 

 :تمت صياغة ىذه المفػردات مػف نػوع االختيػار  صياغة مفردات االختبار
ال تتطمػػب مػػف الطالػػب إنتػػاج إجابػػة معينػػة عػػف السػػؤاؿ  مػػف متعػػدد؛ حيػػث

نمػػا تتطمػػب منػػو اختيػػار إجابػػة مػػف البػػدائؿ المعطػػاة لػػو، وتتكػػوف  بنفسػػو، وا 
جابتيا الصحيحة محددة ال  ىذه االختبارات مف عدد مف األسئمة المغمقة وا 

 خبلؼ عمييا ويقيس كؿ سؤاؿ معمومة معينة.
 ة مف التعميمات، روعى فييا : تـ وضع مجموعصياغة تعميمات االختبار

أف تكػوف بأسػػموب سػػيؿ بعيػػد عػػف الغمػػوض، وتػػـ صػػياغتيا بحيػػث تسػػاير 
 نوع المفردات كى يستطيع الطالب فيـ المطموب مف السؤاؿ مباشرة. 

  :ــــار تػػػػـ مراجعػػػػة مفػػػػردات االختبػػػػار لمتأكػػػػد مػػػػف بسػػػػاطتيا  صــــدق االختب
تبػػػار مػػػف ووضػػوحيا وُبعػػػدىا عػػف الغمػػػوض، وكػػذا مراجعػػػة تعميمػػات االخ

حيػػػث سػػػيولة فيميػػػا وحسػػػف صػػػياغتيا، وبػػػذلؾ تػػػـ إعػػػداد االختبػػػار فػػػى 
صػػػػورتو األوليػػػػة، واسػػػػتخدـ صػػػػدؽ الُمَحّكمػػػػيف، حيػػػػث تػػػػـ عرضػػػػو عمػػػػى 
مجموعة مف المحكمػيف المتخصصػيف فػي مجػاؿ القيػاس والتقػويـ والتعمػيـ 
الفنػػي الصػػناعي، وتػػـ األخػػذ بالمبلحظػػات التػػي أبػػداىا ىػػؤالء المحكمػػوف 

 د النيائي لبلختبار.      عند اإلعدا
  :ــو ــار وثبات لمعرفػػة زمػػف االختبػػار وثباتػػو تػػـ تطبيقػػو  حســاب زمــن االختب

استطبلعيًا عمى عينة مف طػبلب التعمػيـ الفنػي الصػناعي، وتػـ القيػاـ بمػا 
 يمى:

الوقػت المخصػص لئلجابػػة عػف كػؿ سػػؤاؿ فػى المرحمػػة  :زمـن االختبــار  -
ة؛ إذا كانػػػػت األسػػػػئمة مػػػػف نػػػػوع الثانويػػػػة ومػػػػا يعادليػػػػا: ىػػػػو دقيقػػػػة واحػػػػد

االختيار مف متعدد، أو مػف نػوع اإلجابػات القصػيرة؛ وحيػث أف مجمػوع 
دقائؽ لمبيانات  01 إلىمفردة، باإلضافة  81أسئمة االختبار تتكوف مف 

دقيقة لئلجابة عمى أسئمة  91والتعميمات؛ فإف ىذا االختبار يحتاج إلى 
 االختبار.      

، اإلحصػائي  SPSSاب ثبػات االختبػار ببرنػامج: تػـ حسػثبـات االختبـار -
تقريبًا. وىذا مؤشر عمى أف االختبار  1.79وبمغ معامؿ ثبات االختبار 

يتمتػػع بدرجػػػة ثبػػػات عاليػػػة، وبالتػػالى أصػػػبح االختبػػػار صػػػالحا لمتطبيػػػؽ 
 .عمى عينة البحث
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 ((:6)ممحق) اختبار التفكير البصري( 7
 إلػػػى قيػػػاس ميػػػارات التفكيػػػر  : ييػػػدؼ ىػػػذا االختبػػػاراليـــدف مـــن االختبـــار

البصري لطبلب التعمػيـ الفنػي الصػناعي، والميػارات ىػى )القػراءة البصػرية، 
دراؾصػػػػػػػري، والتمييػػػػػػػز الب ميػػػػػػػارة تحميػػػػػػػؿ وتفسػػػػػػػير العبلقػػػػػػػات المكانيػػػػػػػة و  وا 

 المعمومات واإلكماؿ البصري( 
( سػػؤاال مصػػوًرا؛ بحيػػث يػػتـ تمثيػػؿ كػػؿ ميػػارات 35ويتكػػوف االختبػػار مػػف )

صػػري الخمػػس لجميػػع الوحػػدات الدراسػػية السػػبع وتتنػػوع بػػيف تحديػػد أبعػػاد التفكيػػر الب
وطبيعة الصورة، تعرؼ صورة المصطمح وتمييزىا عف محتويػات الصػور األخػرى، 
دراؾ العبلقػػػػات المكانيػػػػة لؤلجسػػػػاـ ثنائيػػػػة وثبلثيػػػػة البعػػػػد فػػػػي الفػػػػراغ، والتفاصػػػػيؿ  وا 

رمػػػوز واإلشػػػارات فػػػي الدقيقػػػة لمكونػػػات الصػػػورة االصػػػطبلحية، وادراؾ مػػػدلوالت ال
األشكاؿ، ومعرفة المصػطمح بعػرض صػورة رمزيػة جزئيػة لػو، وترصػد درجػة واحػدة 

 عف كؿ إجابة صحيحة، ويرصد صفر عف كؿ إجابة خاطئة.
 :صدق اختبار التفكير البصري 

االختبػػػػػػار بعرضػػػػػػو عمػػػػػػى مجموعػػػػػػة مػػػػػػف األسػػػػػػاتذة  تػػػػػػـ التأكػػػػػػد مػػػػػػف صػػػػػػدؽ
الصػػػػناعي، وقػػػػد أقػػػػروا جميعػػػػا المتخصصػػػػيف فػػػػي عمػػػػـ الػػػػنفس التربػػػػوي، والتعمػػػػيـ 

االختبار بعد إجراء بعض التعديبلت في الصياغات المغوية لتكوف مناسػبة لطػبلب 
 التعميـ الصناعي، واستبداؿ بعض الصور التي تقؿ درجة وضوحيا.

 :ثبات وزمن اختبار التفكير البصري 
تػػـ التأكػػد مػػف ثبػػات االختبػػار بتطبيقػػو عمػػى عينػػة مػػف طػػبلب التعمػػيـ الفنػػي 

صػػػػناعي بمدرسػػػػة العباسػػػػية الصػػػػناعية بمحافظػػػػة القػػػػاىرة، وبمغػػػػت نسػػػػبة الثبػػػػات ال
  دقيقة. 45(، ويبمغ الزمف 1.86 )

 إجراء تجربة البحث:  -رابعاً 
 :تـ إجراء تجربة البحث وفًقا لمخطوات التالية

 عينة البحث:( 1
  تػػػـ اختيػػػار مدرسػػػة العباسػػػية الثانويػػػة الصػػػناعية بنػػػيف، إدارة الػػػوايمي

ة، وقػػد اختػػارت الباحثػػة ىػػذه المدرسػػة لتػػوافر معمػػؿ كمبيػػوتر التعميميػػ
 بيا، باإلضافة إلى تعاوف مشرفى المعمؿ بإتاحة فرصة التطبيؽ.
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  تكونػػػػت عينػػػػة البحػػػػث الحػػػػالي مػػػػف طػػػػبلب الصػػػػؼ الثػػػػاني الثػػػػانوي
 ( وتـ تقسيميـ إلى مجموعتيف ىما:71الصناعي، وبمغ عددىـ )

لًبػػػػػا الػػػػػذيف يدرسػػػػػوف ( طا35المجموعػػػػػة التجريبيػػػػػة: بمػػػػػغ عػػػػػددىـ ) -
المصػػػػػػػطمحات اليندسػػػػػػػية الفنيػػػػػػػة باسػػػػػػػتخداـ الكتػػػػػػػاب اإللكترونػػػػػػػي 

 المصور.
( طالًبػػػػػا الػػػػػذيف يدرسػػػػػوف 35المجموعػػػػػة الضػػػػػابطة: بمػػػػػغ عػػػػػددىـ ) -

المصػػطمحات اليندسػػية الفنيػػة بالطريقػػة التقميديػػة مػػف خػػبلؿ الكتػػب 
 المدرسية الورقية.

 التطبيق الميداني:( 7
  المتمثمػػػة فػػػي: اختبػػػار االسػػػتيعاب،  البحـــثالتطبيـــق القبمـــي ألدوات تػػػـ

ومقياس التفكيػر البصػري، لمتأكػد مػف تجػانس مجمػوعتي البحػث، حيػث 
تػػػـ تحميػػػؿ التطبيػػػؽ القبمػػػي الختبػػػار االسػػػتيعاب قبػػػؿ البػػػدء فػػػى التجربػػػة 
األساسػػػػية لمبحػػػػث، ومعالجػػػػة النتػػػػائج إحصػػػػائًيا باسػػػػتخداـ اختبػػػػار "ت" 

ويوضح الجػدوؿ  ،T-Test Independentلمجموعتيف غير مترابطتيف 
 تجانس المجموعات فى القياس القبمي لبلختبار التحصيمى. التالي

( نتائج المعالجة اإلحصائية لدرجات المجموعتيف التجريبية والضابطة 0جدوؿ )
(  Independent T-Testفى التطبيؽ الَقبمي الختبار االستيعاب باستخداـ )

 لمعينات المستقمة اختبار "ت"
 الداللة (Tقيمة ) درجات الحرية المتوسط العدد المجموعة 

 29.46 35 ضابطة
68 1.711 

1.486 
غير دالة 
 28.90 35 تجريبية إحصائيا

يتضح عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف  (0باستقراء النتائج فى جدوؿ )
متوسط درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة فى القياس الَقبمي الختبار 

% )مستوى 41(؛  وىو متوسط أقؿ مف 1.739ب؛ حيث بمغت الداللة )االستيعا
ومف لممجموعتيف( مما يشير إلى التجانس بيف المجموعتيف عينة البحث،  إحباطي

ـّ فإف أي فروؽ تظير بعد إجراء التجربة يمكف إرجاعيا إلى تأثير انقرائية الكتاب  َث
 االلكترونى المصور.
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التطبيؽ القبمي لمقياس التفكير البصرى وبنفس الطريقة تـ تحميؿ نتائج 
 ( تكافؤ المجموعات فى القياس القبمي لممقياس.2ويوضح الجدوؿ)
 ( نتائج المعالجة اإلحصائية لدرجات المجموعتين التجريبية 7جدول )

 والضابطة فى التطبيق الَقبمي الختبار التفكير البصري 
 لمعينات المستقمة اختبار "ت"باستخدام 

 الداللة (Tقيمة ) درجات الحرية المتوسط العدد المجموعة
 1.185 0.748 68 04.67 35 ضابطة

 04.58 35 تجريبية غير دالة إحصائيا
عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف ( يتضح 2باستقراء النتائج فى جدوؿ )

متوسط درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة فى القياس الَقبمي الختبار التفكير 
(؛ مما يشير إلى التجانس بيف المجموعتيف 1.185البصري حيث بمغت الداللة )

ـّ فإف أي فروؽ تظير بعد إجراء التجربة يمكف إرجاعيا إلى  عينة البحث، ومف َث
 انقرائية الكتاب االلكترونى المصور.

 تنفيذ التجربة:( 3
   تػػـ تػػػدريس وحػػدات الكتػػػاب اإللكترونػػي المصػػػور المتضػػمف لممصػػػطمحات

ليندسية الفنية، وذلؾ عف طريػؽ توزيػع الكتػاب اإللكترونػي عمػى أسػطوانة ا
مدمجة لكؿ طالب مف المجموعة التجريبية، ثـ بعد ذلؾ تػـ تطبيػؽ اختبػار 
االسػػػػػتيعاب، واختبػػػػػار التفكيػػػػػر البصػػػػػرى بعػػػػػديا عمػػػػػى طػػػػػبلب المجموعػػػػػة 

 التجريبية والمجموعة الضابطة.
 ح كػػػػػؿ مػػػػػف: اختبػػػػػار تصػػػػػحيح ورصػػػػػد الػػػػػدرجات: قامػػػػػت الباحثػػػػػة بتصػػػػػحي

االسػػتيعاب البعػػدي، واختبػػار التفكيػػر البصػػرى، ورصػػد الػػدرجات، وتجميػػع 
النتػػائج الخاصػػة بكافػػة أدوات البحػػث لمعالجتيػػا إحصػػائيًا، واختبػػار صػػحة 

 الفروض، ومناقشة وتفسير نتائج البحث.
 نتائج البحث واختبار صحة الفروض: -خامًسا
 ر )ت( بواسػػطة برنػػامج الختبػػار صػػحة الفػػروض تػػـ اسػػتخداـ اختبػػاSpss ،

وذلػػػػػػؾ بيػػػػػػدؼ تعػػػػػػرؼ داللػػػػػػة الفػػػػػػروؽ بػػػػػػيف متوسػػػػػػطات درجػػػػػػات طػػػػػػبلب 
المجمػػػوعتيف الضػػػابطة والتجريبيػػػة فػػػػى التطبيػػػؽ القبمػػػي والبعػػػدي الختبػػػػار 
االسػػػػتيعاب واختبػػػػار التفكيػػػػر البصػػػػري، وحسػػػػاب معامػػػػؿ االرتبػػػػاط لقيػػػػاس 
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ور لممصػػطمحات العبلقػػة االرتباطيػػة بػػيف انقرائيػػة الكتػػاب اإللكترونػػي المصػػ
اليندسػػػػية والفنيػػػػة واسػػػػتيعابيا والتفكيػػػػر البصػػػػري لػػػػدى طػػػػبلب المجموعػػػػة 

 التجريبية، وفيما يمى عرض ليذه النتائج:  
 :اختبار صحة الفروض .1

o  " :يوجد فروؽ الختبار صحة الفرض األول لمبحث والذى ينص عمى أنو
( بيف متوسطي درجات المجموعة 1.15دالة إحصائي ا عند مستوى )

لتجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدى الختبار االستيعاب ا
لممصطمحات الفنية اليندسية المتضمنة فى الكتاب اإللكتروني المصور 

يعزى إلى انقرائية الكتاب اإللكتروني  لصالح المجموعة التجريبية
( التالي، والذى يوضح نتائج 3؛ تـ رصد بيانات الجدوؿ )المصور"

حصائية لدرجات طبلب المجموعتيف الضابطة والتجريبية المعالجة اإل
  باستخداـ اختبار)ت( كما يمى:

( نتائج المعالجة اإلحصائية لدرجات طالب المجموعتين الضابطة 3جدول  )
 التجريبية  في القياس البعدى الختبار االستيعاب باستخدام 

(Independent T-Test )"لمعينات المستقمة. اختبار "ت 
االنحراف  % المتوسط العدد وعةالمجم

 مستوى الدالة قيمو )ت( المعيارى
 دالة إحصائياً  **33.86 3.73 %41.1 37.11 35 الضابطة

 5.78 %86.4 69.11 35 التجريبية 1.11مستوى 
مف الجدوؿ السابؽ يتضح وجود فروؽ دالة إحصائًيا بيف متوسط درجات 

بية فى القياس البعدى الختبار طبلب المجموعة الضابطة والمجموعة التجري
طالب المجموعة االستيعاب لصالح المجموعة التجريبية؛ حيث أف متوسط درجات 

طالب فى القياس البعدى أكبر مف متوسط درجات  (69.11التجريبية )
، وىذا يدؿ عمى ارتفاع مستوى استيعاب الطبلب (31.73المجموعة الضابطة )

راستيـ باستخداـ الكتاب اإللكتروني المصور؛ لممصطمحات اليندسية الفنية بعد د
عاب طبلب مما ُيثبت صحة الفرض األوؿ، وحيث إف النسبة المئوية الستي

% الذي يعبر عن انقرائية الكتاب اإللكتروني؛ 86.4 المجموعة التجريبية بمغ
 وقد يرجع ذلؾ إلى أف: فيو يشير إلى مستوى انقرائية تعميمي مناسب، 
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 التي تـ تطبيقيا عند إعداد الكتاب اإللكتروني المصور قد  ةمعايير االنقرائي
الدراسية يزيد مف  الكتب مستوى انقرائيةحققت ما ُوِضعت ألجمو، وأف مراعاة 

، (7116)اىتماـ الطبلب بقراءتيا، وىو ما يتفؽ مع دراسة محمد أبو زكار 
  (7119)، ودراسة منى المبودي (7111)ودراسة سحر الحويطي 

 مف خبلؿ الروابط  االنتقال داخل الكتابات المتاحة من سيولة اإلمكاني
التشعيبية، ويسر عممية البحث عف مصطمح داخؿ الكتاب، وتوافر الكتاب فى 
أي وقت مف خبلؿ الوسيط اإللكتروني، وكذلؾ أسموب التعمـ الذاتي أتاح 
الفرصة لمطالب لدراسة المصطمحات وفؽ قدرتو الذاتية مما ساعد الطالب 

ى زيادة االستيعاب، وىذا يتفؽ مع دراسة كؿ مف دراسة دافيد مورتوف عم
(Morton, David, 2007)ادـ وويمد  ، ودراسػة((Adam, N. and Wild, 

M. , 2003(2116،  ودراسة سيا توفيؽ)، مزايا الكتب  والتي أكدت عمي
ءة كما إنيا تحسف مف كفا  تأثيرىا اإليجابي عمي أداء الطبلب،اإللكترونية و 

 الطبلب في عمميات التعميـ والتعمـ.
o يوجد فروؽ والذى ينص عمى أنو: " الختبار صحة الفرض الثاني لمبحث

( بيف متوسطي درجات المجموعة 1.15دالة إحصائي ا عند مستوى )
 التجريبية في القياس القبمي، والقياس البعدى الختبار التفكير البصري

 :( كما يمى4بيانات الجدول ) "، ولذلك تم رصدلصالح القياس البعدى
( نتائج المعالجة اإلحصائية لدرجات طبلب المجموعة التجريبية فى 4جدوؿ )

-Paired Samples Tالقياس القبمى والبعدى الختبار التفكير البصري باستخداـ )

Test )"لمعينات المترابطة اختبار "ت 
 ةالدال قيمو )ت( االنحراف المعيارى المتوسط العدد القياس
 دالو عند مستوى **17.35 7.177 14.58 35 القبمى

 0.198 32.43 البعدى 1.111
مف ىذا الجدوؿ يتضح وجود فروؽ دالة إحصائًيًا بيف متوسطي درجات 
طبلب المجموعة التجريبية فى القياس القبمى والبعدى لبلختبار التفكير البصري 

ح القياس البعدى؛ حيث أف متوسط درجات (، وذلؾ لصال1.11عند مستوى )
الطبلب فى القياس البعدى أكبر مف متوسط درجاتيـ فى القياس القبمي، مما ُيثبت 

 صحة الفرض الثاني مف فروض البحث.
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o يوجد فروؽ دالة والذى ينص عمى:  الختبار صحة الفرض الثالث لمبحث"
يف التجريبية ( بيف متوسطي درجات المجموعت1.15إحصائي ا عند مستوى )

والضابطة في القياس البعدى الختبار التفكير البصري لصالح المجموعة 
الختبار صحة الفرض و "، يعزى النقرائية الكتاب اإللكتروني المصور التجريبية

النتائج كما  (5)"ت لمعينات المستقمة"، ويوضح جدوؿ تـ استخداـ اختبار 
  :يمي

 درجات اختبار التفكير البصري نتائج المعالجة اإلحصائية ل (5) جدوؿ
 لممجموعتيف الضابطة والتجريبية

مستوى  قيمة )ت( (35ضابطة )ف= (35تجريبية )ف= الميارات
 ع ـ ع ـ الداللة

 1.176 0.81 0.10 5.19 1.98 5.50 ميارة القراءة البصرية
 *1.111 4.136 1.969 5.63 1.815 6.90 ميارة التمييز البصري

 *1.113 04.266 1.608 6.10 1.479 6.77 لعبلقات المكانيةميارة إدراؾ ا
 *1.111 3.714 1.844 3.68 1.518 6.52 ميارة تفسير المعمومات
 *1.111 01.652 1.744 5.05 1.518 6.72 ميارة اإلغبلؽ البصري

 *1.111 05.856 0.718 25.56 0.198 32.43 المجموع
 ( ما بمي:5جدوؿ ) يتضح مف

(، وىػػذا يعنػػي عػػدـ 1.176فقػػد بمغػػت الداللػػة ) ،بالنســبة لمقــراءة البصــرية
وجود فرؽ بيف طبلب المجموعتيف الضابطة والتجريبية في ىذه الميارة التي تمثػؿ 
القدرة عمى تحديد أبعاد وطبيعة الصورة، وىي أدنى ميارات التفكيػر البصػري، فقػد 

عتيف؛ رغػػػـ تفػػػوؽ طػػػبلب المجموعػػػة التجريبيػػػة تقاربػػػت متوسػػػطات طػػػبلب المجمػػػو 
(؛ ولكنػو فػرؽ غيػر 5.19( عف طبلب المجموعة الضػابطة )5.50بمتوسط قدره )

داؿ إحصائًيا، وذلػؾ نظػرًا لطبيعػة التعمػيـ الفنػي الصػناعي التػي تنمػي لػدى طبلبػو 
 بصفة عامة ميارة القراءة البصرية. 

(، وىػػذا 1.111لداللػػة )فبمغػػت ا ،التمييــز البصــري ميــارةأمػػا عمػػى مسػػتوى 
يعنػػػػػي أف ىنػػػػػاؾ فػػػػػروؽ بػػػػػيف طػػػػػبلب المجمػػػػػوعتيف الضػػػػػابطة والتجريبيػػػػػة لصػػػػػالح 
المجموعػػة التجريبيػػة ممػػا يػػدؿ عمػػى أف التمثػػيبلت البصػػرية لممصػػطمحات اليندسػػية 

ومبلحظػػة أوجػػو الشػػبو  إدراؾزيػػادة القػػدرة عمػػى  أتاحػػت لطػػبلب المجموعػػة التجريبيػػة
 ر والتمييز بينيـ.واالختبلؼ بيف مصطمحيف أو أكث
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؛ فرغـ تقارب متوسط درجات ميارة إدراك العالقات المكانية أما عمى مستوى
(، ومتوسػػػػػط درجػػػػػات المجموعػػػػػة الضػػػػػابطة 6.77طػػػػػبلب المجموعػػػػػة التجريبيػػػػػة )

( وىػػى أقػػؿ مػػف 1.113(؛ ولكػػف يوجػػد فػػروؽ دالػػة إحصػػائًيا عنػػد مسػػتوى )6.10)
وعتيف الضػػابطة والتجريبيػػة ، وىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ فػػرؽ بػػيف طػػبلب المجمػػ1.15

لصػػػالح طػػػبلب المجموعػػػة التجريبيػػػة فػػػي القػػػدرة عمػػػى ادراؾ العبلقػػػات فػػػي الفػػػراغ، 
وتخيػػؿ األشػػكاؿ/ الصػػورة بعػػد دورانيػػا رأسػػًيا أو أفقًيػػا، وكػػذلؾ تخيػػؿ الصػػور عنػػد 
رؤيتيػػا مػػف زوايػػا مختمفػػة، باإلضػػافة الػػى القػػدرة عمػػى ادراؾ األشػػكاؿ فػػي األبعػػاد 

 ي تخيؿ األجزاء المختفية في الصورة.  الثبلثة وبالتال
(، وىػػذا 1.111فبمغػػت الداللػػة ) تفســير المعمومــات ميــارةأمػػا عمػػى مسػػتوى 

يعني أف ىناؾ فروؽ بيف طبلب المجمػوعتيف الضػابطة والتجريبيػة لصػالح طػبلب 
(، 6.52المجموعة التجريبية فى ىػذه الميػارة حيػث بمػغ متوسػط درجػات الطػبلب )

(؛ 3.68درجػػات طػػبلب المجموعػػة الضػػابطة والػػذى بمػػغ )وىػػو أعمػػى مػػف متوسػػط 
ممػػا يػػدؿ عمػػى تنميػػة القػػدرة عمػػى إيضػػاح مػػدلوالت الرمػػوز واإلشػػارات فػػي األشػػكاؿ 
والرسػػومات؛ مثػػؿ إشػػارات التػػوازي والتعامػػد والخمػػوص والسػػماحية ودالالت نعومػػة/ 

عػف خشونة األسطح والمحاور والقطاعات والتيشير، وما الى ذلؾ مف رموز تعبر 
 مصطمحات.

(، وىػػذا 1.111فقػػد بمغػػت الداللػػة ) اإلغــالق البصــري ميــارةوعمػػى مسػػتوى 
يعنػػي أف ىنػػاؾ فػػرؽ داؿ إحصػػائًيا بػػيف طػػبلب المجمػػوعتيف الضػػابطة والتجريبيػػة، 
كما يتبيف مف ارتفاع متوسػط درجػات طػبلب المجموعػة التجريبيػة فػى ىػذه الميػارة 

عػػػة الضػػػابطة والػػػذى بمػػػغ عػػػف متوسػػػط درجػػػات طػػػبلب المجمو (6.72) حيػػػث بمػػػغ
(، لصالح المجموعة التجريبية في قدرة الطالب عمى تعػرؼ الصػيغة الكميػة 5.05)

 لشكؿ ما مف خبلؿ صيغة جزئية لو.
، نبلحظ وجود فروؽ داؿ لميارات التفكير البصري الكميةأما بالنسبة 

إحصائًيا بيف متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية التي تعممت مف خبلؿ 
لكتاب اإللكتروني المصور والمجموعة الضابطة التى تعممت بالطريقة التقميدية، ا

(؛ حيث يتبيف ارتفاع متوسط درجات طبلب المجموعة 1.11حيث بمغت الداللة )
( عف متوسط درجات طبلب المجموعة الضابطة والذى 32.43التجريبية ومقداره )



7117/ يوليو 1جـ–العموم التربوية/ العدد الثالث   

 

 

  

50 

صالح المجموعة التجريبية، مما يعنى وجود تأثير النقرائية (؛ ل25.56بمغ )
 الكتاب اإللكتروني المصور فى تنمية ميارات التفكير البصرى.

 :وقد يرجع ذلك إلى أن
  درجة تحقؽ معايير المحتوى البصري لمصور والرسومات اإليضاحية

لممصطمحات اليندسية الفنية المتضمنة في محتوى الكتاب اإللكتروني 
مصور والتي تزيد مف انقرائيتو، تنمي قدرة طبلب التعميـ الصناعي عمى ال

التواصؿ البصري مع المادة العممية مف خبلؿ األشكاؿ والرموز والصور 
والرسومات، مما أدى إلى تنمية ميارات التفكير البصري لدى الطبلب، ويتفؽ 

(، 2102(، ودراسة عبد الرزاؽ تركي )2105ذلؾ مع دراسة محمود خمؼ )
 (. 2117خالد عبد النور )

  تدعيـ الكتاب اإللكتروني بعناصر الوسائط المتعددة ساعد عمى تيسير تعمـ
وكذلؾ االستفادة مف إمكانية الربط بيف المصطمح ، المصطمحات المقدمة

والصورة، مع سيولة البحث عف أي مصطمح مف خبلؿ الضغط عمى صورتو 
، ونضاؿ، 2103)أحمد أبوزايدة، سة داخؿ الكتاب، ويتفؽ ذلؾ مع نتائج درا

2105 ،(Broemmel, Moran, & Wooten, 2015, Fensterseifer, 

2016, Magdin & Turčáni, 2016)،  فاعمية  وقد أكدوا جميعا عمى
 الكتب اإللكترونية المصورة في تنمية ميارات التفكير البصري.

o " الفنية العالقة االرتباطية بين استيعاب المصطمحات اليندسية و
  :والتفكير البصري

لحساب "العبلقة االرتباطية بيف استيعاب المصطمحات اليندسية والفنية 
 ( التالي:6تـ رصد بيانات الجدوؿ ) والتفكير البصري؛

 نتائج المعالجة اإلحصائية لدرجات الطبلب في (6جدوؿ )
 القياس البعدى لكؿ مف: االختباريف "االستيعاب والتفكير البصري". 
 الداللة معامل االرتباط ن 7ع قياس البعدىال

 موجب **1.766 35 119.13 اختبار االستيعاب
 ودال إحصائياً  59.44 اختبار التفكير البصري

( يتضح وجود عبلقة ارتباطية موجبة قوية بيف االستيعاب 6) ومف الجدوؿ
فكير لممصطمحات اليندسية الفنية باستخداـ الكتاب اإللكتروني المصور والت

 البصري لدى طبلب التعميـ الفني الصناعي.



 ور لممصطمحات اليندسية الفنية وعالقتيا باالستيعابانقرائية كتاب إلكتروني مص
 وتنمية التفكير البصري لدى طالب التعميم الفني الصناعي 
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الـتعمم المناسػبة مثػؿ: تنظػيـ المحتػوى وفًقػا لنظريػة الػتعمـ وقد يرجع ذلك إلى:  (1
يعنػػػي التجػػػاور بػػػيف التمثػػػيبلت البصػػػرية المرئيػػػة الترابطـــي واالقتـــران، والـــذي 

والنصوص المصاحبة ليا، وينشأ عف ىذا التجػاور عػدة مسػارات؛ فػالتمثيبلت 
صػػرية تمثػػؿ مسػػاًرا بصػػرًيا، والنصػػوص المكتوبػػة تمثػػؿ مسػػاًرا لفظًيػػا، وىػػذا الب

 التجاور يزيد مف فاعمية التعمـ.
اعتماد الكتاب اإللكتروني المصور عمى الصور بشكؿ أساسػي الف األفضػمية  (7

دائما لمصورة فى الذاكرة، لذلؾ فمػف السػيؿ عمػى الطالػب تػذكر المصػطمحات 
ر مما يساعد عمى بقاء ىذه المصطمحات، كػذلؾ المقدمة ألنيا مدعمة بالصو 

إضػػػػػػػافة الصػػػػػػػوت لقػػػػػػػراءة المصػػػػػػػطمح خاصػػػػػػػة بالمغػػػػػػػة اإلنجميزيػػػػػػػة بالكتػػػػػػػاب 
والمصػػػاحب لمصػػػورة سػػػاعد عمػػػى توصػػػيؿ المعمومػػػات لػػػدى الطالػػػب وبالتػػػالى 
 سيولة استرجاعيا وتذكرىا الف المثيرات المفظية تنشط التمثيبلت البصرية. 

بـــين قػػػوة العبلقػػػة  إلػػػىودة عاليػػػة؛ ممػػػا أدى اسػػػتخداـ صػػػور متنوعػػػة وذات جػػػ (3
ــدى  ــر البصــري ل ــي المصــور والتفكي ــاب اإللكترون االســتيعاب باســتخدام الكت

  الطالب.
 &,Broemmel, Moran)ويتفؽ ذلؾ مع نتائج دراسة بروميؿ وآخروف  

Wooten, 2015) ؛ ودراسة شوجر وآخروف(Schugar,Smith, & Schugar, 

ودراسة   ،(Hoffman, & Paciga, 2014)سيجا ، ودراسة ىوفماف وبي(2013
  Downs, & Jenkins, 2001)داونز وجنكينز 

 تفسير النتائج: -سادًسا
انقرائيـة الكتـاب اإللكترونـي المصـور قد يرجع ظيور نتائج إيجابيػة لتػأثير 

 :إلى ما يمي عمى استيعاب المصطمحات وميارات التفكير البصرى
نتػػػاج الكتػػػاب اإللكترونػػػ -0 ي المصػػػور وفًقػػػا لمعػػػايير االنقرائيػػػة وكػػػذلؾ تصػػػميـ وا 

 خصائص الطبلب وحاجاتيـ فى ىذه المرحمة.
تنظيـ المادة المتعممػة وفػؽ )مبػدأ بنػاء المعرفػة(؛ بحيػث تتػيح لممػتعمـ السػيطرة  -7

عمييا واستيعابيا بغض النظر عف عمره النمائي، ومستوى قدراتػو، مػع مراعػاة 
بمسػاعدة التمثػيبلت البصػرية المناسػبة، أسموب التعمـ المناسب لممػتعمـ القػارئ 

نػػو كممػػا زادت المعمومػػات المتتابعػػة التػػي ينبغػػي عمػػى المػػتعمـ اسػػتقباليا  قػػؿ  وا 
االقتصػػاد فػػي العػػرض، وأف العػػرض الفعػػاؿ ىػػو العػػرض البسػػيط الػػذي يسػػيؿ 
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عمػػػى المػػػتعمـ فيمػػػو، والػػػذي يسػػػمح لممػػػتعمـ أف يػػػرى عبلقػػػات جديػػػدة، ويحػػػدد 
 :ولذلكو منفصمة تماًما لموىمة األولى، روابط بيف حقائؽ قد تبد

   االسػػتعانة فػػي الكتػاب بالرسػػومات والصػور التػػي توضػح الفكػػرة بسػػيولة تـم
فتػػزداد فاعميتيػػا، وتقػػؿ الخطػػوات المتتابعػػة لتناوليػػا فتصػػبح اقتصػػادية فػػي 
عرضػػيا لممعمومػػات التػػي تحمميػػا تمػػؾ التمثػػيبلت البصػػرية لممصػػطمحات؛ 

لج إال كميػػػة محػػػدودة مػػػف المعمومػػػات فػػػي آف فاإلنسػػػاف ال يسػػػتطع أف يعػػػا
 واحد. 

   تـ ربط ما يتعممػو الطالػب مػف خػبلؿ الكتػاب اإللكترونػي المصػور بخبراتػو
السابقة وبواقعو، مع تقديـ المعمومات الجديدة مف خبلؿ خبػرات حسػية مػف 
خػػبلؿ الصػػور والتػػى تكػػوف أفضػػؿ بكثيػػر فػػى تمثيػػؿ المعمومػػات ممػػا سػػاعد  

 فاظ بالمعمومات فى الذاكرة قصيرة المدى.الطالب عمى االحت
   تركيػػػز الكتػػػاب اإللكترونػػػي عنػػػد تقػػػديـ المفػػػاىيـ والميػػػارات عمػػػى اسػػػتخداـ

الصػػور واألشػػكاؿ البصػػرية لتوضػػيح المفػػاىيـ وخاصػػة المجػػردة ممػػا يسػػيؿ 
استيعابيا واالحتفاظ بيا فى الذاكرة طويمة المدى، إضافة إلػى قػراءة الػنص 

 توى. بصوت عند تقديـ المح
، (Park, Bae, & Cho, 2014)ويتفؽ ذلؾ مع نتائج  دراسة بارؾ وآخروف 

 ,Bai, Agarwala, Agrawala, & Ramamoorthi)ودراسػة بػاى وآخػروف 

 .Parette, H., Blum, C., & Luthin, K)،  ودراسػة باريػت وآخػروف (2013

سػة ودرا،  (Hoffman, & Paciga, 2014)، ودراسػة ىوفمػاف وبيسػيجا  (2015
 ودراسػػة سػػيرجنت، (Segal-Drori et al. 2010) دروري وآخػػروف-سػػيجاؿ

(Sargeant, 2015)  ودراسػة داونػز وجنكينػز(Downs, & Jenkins, 2001 ) ،
 .(Fensterseifer, 2016)ودراسة فاستيسفر

 توصيات البحث:
 في ضوء ىذه النتائج يوصي ىذا البحث بما يمي:

ة إلػػى كتػػب إلكترونيػػة تفاعميػػة، ونشػػرىا ضػرورة تحويػػؿ الكتػػب الدراسػػية الورقيػػ -0
 عمى موقع وزارة التربية والتعميـ لجميع المقررات الدراسية.

التركيز عمى الكتب اإللكترونيػة المصػورة فػى تعمػيـ طػبلب التعمػيـ الصػناعي  -2
خاصػػة الػػذيف ُيطبػػؽ عمػػييـ لمػػا ليػػا مػػف تػػأثير إيجػػابي عمػػى ىػػؤالء الطػػبلب؛ 

 لوسائؿ سيمة االنقرائية.حيث تعتبر مف ا برنامج القرائية



 ور لممصطمحات اليندسية الفنية وعالقتيا باالستيعابانقرائية كتاب إلكتروني مص
 وتنمية التفكير البصري لدى طالب التعميم الفني الصناعي 
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ضرورة التأكد مػف انقرائيػة الكتػب الدراسػية المقػررة عمػى طػبلب التعمػيـ الفنػي  -3
الصػػػناعي عنػػػد عمميػػػة تأليفيػػػا، أو تطويرىػػػا وتحسػػػينيا، وقبػػػؿ تعميميػػػا فػػػي 

 الميداف التربوي.
وجوب إضافة مادة دراسية منفصمة تتضمف جميع المصطمحات المتخصصة  -4

ختمػػػؼ التخصصػػػات بػػػالتعميـ الفنػػػي، واعتمػػػاد كتػػػاب فػػػي المػػػنيج الدراسػػػي لم
 مدرسي ليذه المادة مف الييئات المختصة.

 : البحوث المقترحة
في ضوء نتائج البحث، يقترح البحث الحالى إجراء الدراسات والبحوث 

 التالية:
أثػػػر كتػػػاب إلكترونػػػي لممصػػػطمحات الزراعيػػػة فػػػي تنميػػػة التحصػػػيؿ الدراسػػػي   -0

 ب التعميـ الفني الزراعي.والتفكير العممي لدى طبل
أثػػر كتػػاب إلكترونػػي لممصػػطمحات التجاريػػة فػػي تنميػػة ميػػارات التسػػويؽ لػػدى   -2

 طبلب التعميـ التجاري.
دراسة العبلقة بيف التفكير اليندسي وانقرائيػة كتػاب إلكترونػي مصػور لتبلميػذ   -3

 المرحمة اإلعدادية.
اعية وعبلقتيا ببعض مستوى انقرائية كتب الرسـ الفني لمدارس الثانوية الصن  -4

 المتغيرات. 
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 عـــالمراج
 المراجع العربية: -أوالً 

، مجمة المساف العربي(، المصطمح ومشكبلت تحقيقو، 2113إبراىيـ كايد محمود )
 .33-01 ،56(2113) الرباط، 

(، العمميػػات العقميػػة فػػي التفكيػػر البصػػري لػػدى 2114أحمػػد إسػػماعيؿ الكحمػػوت )
 26، قطر، مجمة مركز البحوث التربويةعميا، ال األساسيةطمبة المرحمة 

(03 ،)035-065. 
 طػبلب مػف عينػة لػدى البصػري التفكيػر (. دراسػة2100أحمػد حسػيف حسػف )
 فػي العممػي البحػث مجمػة ،المتغيػرات بػبعض وعبلقتػو الثانويػة المرحمػة

 (. 4) 02 التربية بمصر
نميػة ميػػارات (. فاعميػة كتػػاب تفػاعمي محوسػب فػي ت2103أحمػد عمػى أبػو زايػدة )

لػدى طػبلب الصػؼ الخػامس األساسػي  التكنولوجياالتفكير البصري في 
 غزة. – اإلسبلمية التربية، الجامعة بغزة، رسالة ماجستير، كمية

(. فاعمية برنامج يوظػؼ السػبورة التفاعميػة فػي 2103إسبلـ زياد محمود منصور )
الصػػؼ  البصػػري بػػالعمـو لػػدى طػػبلب التفكيػػرتنميػػة المفػػاىيـ وميػػارات 

 – اإلسػبلمية التربية، الجامعػة الثالث األساسي، رسالة ماجستير، كمية
 غزة.

(، دراسػػة تطػػور معػػاني مصػػطمحات بنيػػة 2101أسػػماء منصػػور وحفصػػة يونسػػي )
فػػػػي مراحػػػػؿ التعمػػػػيـ  المفيػػػػـواألجسػػػػاـ وموادىػػػػا الموظفػػػػة لمتعبيػػػػر عػػػػف 

 ائر.المتوسط بالجزائر، وزارة التعميـ العالي والبحث العممي، الجز 
. (. برمجة تعميـ عمـ المصطمح مف األولويات2104) إسماعيؿ ونوغي.

 .66-57، )24الممارسات المغوية، )
 في الدائري البيت استراتيجية توظيؼ (. فاعمية2102الكحموت ) القادر عبد آماؿ

 طالبات الصؼ لدى بالجغرافيا البصري التفكير المفاىيـ وميارات تنمية
اإلسػبلمية  التربيػة، الجامعػة لة ماجسػتير، كميػةبغػزة، رسػا عشػر الحادي

 غزة. –
بػػػيف نمػػػط اإلبحػػػار داخػػػؿ الكتػػػاب  التفاعػػػؿ (. أثػػػر2100أميػػػرة سػػػمير سػػػعد )

اإللكتروني واألساليب المعرفية فى تنمية ميػارات حػؿ المشػكبلت، كميػة 
 التربية، جامعة حمواف.



 ور لممصطمحات اليندسية الفنية وعالقتيا باالستيعابانقرائية كتاب إلكتروني مص
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تواصػػػػؿ ، أثػػػػر برنػػػػامج مقتػػػػرح فػػػػي ميػػػػارات ال2100إيمػػػػاف اسػػػػعد عيسػػػػى طػػػػافش،
الرياضي عمى التحصيؿ العممي وميارات التفكير البصري فػي اليندسػة 

 لػػدى طالبػػات الصػػؼ الثػػامف األساسػػي بغػػزة، رسػػالة ماجسػػتير، كميػػة
 غزة. – اإلسبلمية التربية، الجامعة
(. المصػػػطمحات المسػػػتخدمة فػػػي أجيػػػزة العدالػػػة 2106البشػػػر وخالػػػد بػػػف سػػػعود )

 لمنشر.الجنائية العربية، دار جامعة نايؼ 
 التفكيػر عمػى تعمميػة برمجيػات اسػتخداـ (. فاعميػة2116ميػدي ) ربحػي حسػف

 الصػؼ طالبػات لػدى المعمومػات تكنولوجيػا والتحصػيؿ فػي البصػري
 عشر، رسالة ماجستير، كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية، غزة. الحادي
ديػػدة التعمػػيـ اإللكترونػػي وتحريػػر العقػػؿ، أفػػاؽ وتقنيػػات ج(. 2119حسػػف شػػحاتة )
 ، القاىرة: دار العالـ العربي.لمتعميـ

(. اسػػػتخداـ خػػػرائط التفكيػػػر 2105حنػػػاف محمػػػد الشػػػربيني وأنػػػوار عمػػػي المصػػػري )
لتنميػػة التحصػػيؿ وبعػػض ميػػارات التفكيػػر البصػػري لػػدى طالبػػات كميػػة 

 ، يناير.57، ، دراسات عربية في التربية وعمـ النفسالتربية النوعية
(،قيػاس انقرائيػة كتػاب المطالعػة والنصػوص 2119حناف مصػطفى مػدبولي راشػد )

مجمػػػػة القػػػػراءة والمعرفػػػػة، المػػػػؤتمر لمصػػػػؼ الثػػػػاني اإلعػػػػدادي األزىػػػػري، 
العممػػػي التاسػػػع "كتػػػب تعمػػػيـ القػػػراءة فػػػي الػػػوطف العربػػػي بػػػيف االنقرائيػػػة 

 يوليو. -"واإلخراج
"، (." الػػػمقروئية ماىيتيػػا وأىميتيػػا وكيفيػػة قياسػػيا2105خالػػد حسػػيف أبػػو عمشػػة )

 الرياض: دار األلوكة 
(. فاعميػة الكتػاب اإللكترونػي عمػى تنميػة كػؿ مػف 2100دينػا عبػد المطيػؼ نصػار)

ميػػػارة صػػػيانة الحاسػػػب والػػػذكاء البصػػػري/المكاني لػػػدى طػػػبلب الفرقػػػة 
الرابعة شعبة معمـ حاسب آلي، رسالة ماجستير تكنولوجيا التعميـ، كميػة 

 .التربية النوعية، جامعة طنطا
(. أىمية الكتاب اإللكتروني فػي تنميػة الحصػيمة المغويػة عنػد 2104ربيع كيفوش )

 380 -361، ديسمبر، ص.ص09، مجمة العمـو االجتماعيةالمتعمـ، 
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(، المقروئيػػػػػػة 2104رحػػػػػػيـ عمػػػػػػي صػػػػػػالح البلمػػػػػػي، وابتسػػػػػػاـ صػػػػػػاحب الزوينػػػػػػي )
مجمػػة كميػػػة صػػعوبات تطبيقيػػا(،  –العوامػػؿ المػػؤثرة فييػػا –)مسػػتوياتيا 

 .07، جامعة بابؿ التربية األساسية/
(. المصػطػػػػػمح النقػػػػدي فػػػػي النصػػػػوص المدرسػػػػية بالمرحػػػػػمة 2103رزيقػػػػة بػػػػوىزة )

، جامعػة الجزائػر كميػة اآلداب ""كتب اآلداب والفػمسػػفة أنموذجػاالثانوية، 
 .والمغات

مجمػػة العمػػـو اإلنسػػانية، (. التأسػػيس النظػػري لعمػػـ المصػػطمح، 2118زىيػػرة قػػروي )
 .292 -279، يونيو، 29، الجزائر

،.قيػػاس بعػػض جوانػػب انقرائيػػة كتػػب المغػػة بالحمقػػة 2112سػػامية عمػػي البسػػيوني، 
 .09، مجمة القراءة والمعرفةاألولى مف التعميـ األساسي، 

أثػر توظيػؼ اسػتراتيجيتي المحطػات العمميػة "(. 2105ساىر ماجد شحدة فيػاض )
البصػري  والخرائط الذىنية في تنمية المفاىيـ الفيزيائية وميارات التفكيػر
، رسػػػػالة "فػػػػي مػػػػادة العمػػػػـو لػػػػدى طمبػػػػة الصػػػػؼ الرابػػػػع األساسػػػػي بغػػػػزة

 غزة. –اإلسبلمية  التربية، الجامعة ماجستير، كمية
(. مسػػتوى مقروئيػػة كتػػاب التػػاريس لمصػػؼ السػػادس 2101سػػحر سػػالـ الحػػويطي )

األساسي في محافظة غزة وعبلقتو ببعض المتغيرات، رسالة ماجستير، 
 معة اإلسبلمية، غزة.كمية التربية، الجا

(. قياس انقرائية كتب المغة العربية بالمرحمػة االبتدائيػة 2102سعاد جابر محمود )
المجمػػػة الدوليػػػة لؤلبحػػػاث باسػػػتخداـ برنػػػامج كمبيػػػوتر وأحكػػػاـ معممييػػػا، 

 .020 -89، 30، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، التربوية
المػؤتمر رونػي والرسػـو المتحركػة، (. الكتاب اإللكت2115سموى أبو العبل محمود )

العممػػى التاسػػع لمفنػػوف التطبيقيػػة "ثوابػػت ومتغيػػرات تعمػػيـ التصػػميـ فػػى 
 –مػػايو(، كميػػة الفنػػوف التطبيقيػػة  9-8لمتعمػػيـ، )إطػػار منظومػػة عالميػػة 

 جامعة حمواف .
(. فاعمية وحدة بنائيػة مقترحػة فػى ىندسػة الفراكتػاؿ 2116سيا توفيؽ محمد نمر )
تػػػػػاب اإللكترونػػػػػي فػػػػػى تنميػػػػػة بعػػػػػض مسػػػػػتويات التفكيػػػػػر بمصػػػػػاحبة الك

الرياضى الخاص بيا لدى طبلب كميات التربية، رسالة ماجستير، كمية 
 التربية، جامعة عيف شمس.
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(. فعالية بعػض متغيػرات تصػميـ الكتػاب اإللكترونػي 2117سوسف محمود أحمد )
فػػػػى التحصػػػػيؿ وميػػػػارات الػػػػتعمـ الػػػػذاتى واالنطباعػػػػات لػػػػدى الطالبػػػػات 

لمعممػػػات فػػػى مقػػػرر تكنولوجيػػػا التعمػػػيـ، رسػػػالة دكتػػػوراه، كميػػػة البنػػػات، ا
 جامعة عيف شمس.

 الكتػب فػي التجػوؿ أنمػاط اسػتخداـ (. أثػر2102متػولي) محمػد محمػد شػريف
 األساسػي التعمػيـ مػف الثانيػة الحمقػة تحصػيؿ طػبلب فػي اإللكترونيػة

بيػػة، ىػػذه الكتػػب، رسػػالة ماجسػػتير، كميػػة التر  نحػػو اتجاىػػاتيـ وتنميػػة
 .جامعة حمواف

إحصػػػػاء وتحميػػػػؿ مصػػػػطمحات ومفػػػػاىيـ (، 2100الصػػػػالح دداش وزكريػػػػا عمػػػػري)
الكيميػػػػاء الموظفػػػػة فػػػػي المنيػػػػاج والكتػػػػاب المدرسػػػػي لتػػػػدريس الكيميػػػػاء 

، وزارة التعمػػػيـ العضػػػوية فػػػي المرحمػػػة الثانويػػػة مػػػف التعمػػػيـ فػػػي الجزائػػػر
 العالي والبحث العممي، الجزائر.

طمحات الرياضػػػيات فػػػي التعمػػػيـ المتوسػػػط والثػػػانوي (. مصػػػ0985الطػػػاىر ميمػػػة )
بالجزائر )دراسة تحميمية نقدية(، رسالة ماجسػتير، معيػد العمػـو المسػانية 

 والصوتية، جامعة الجزائر
(. مستوى مقروئية كتاب العمػـو لمصػؼ الثػاني 0434عاطي عطية مقبؿ البردي )

التربيػػة،  المتوسػػط وعبلقتػػو بػػبعض المتغيػػرات، رسػػالة ماجسػػتير، كميػػة
 جامعة أـ القرى، المممكة العربية السعودية.

شػكاالت قضػايا النقػدي المصػطمح(. 2100عبػد الػرازؽ جعنيػد )  عػالـ ، عمػاف:وا 
  الحديث. الكتب

 التفكيػر بميػارات وعبلقتػو القرآئػي (. االسػتيعاب2102بػدر ) الػرزاؽ تركػي عبػد
لمستنصػرية التربيػة بالجامعػة ا كميػة مجمػةالجامعػة،  طمبػة لػدى البصري
 .386-319، 2، بالعراؽ

(. مسػػتوى مقروئيػػة كتػػاب المغػػة 2100عبػػد المطيػػؼ المػػومني، ومحمػػد المػػومني )
 27، مجمػػة جامعػػة دمشػػؽالعربيػػة لمصػػؼ الرابػػع االساسػػي فػػي االردف، 

(3-4 ،)557- 588 . 
 عمػى قػائـ تعميمػي برنػامج (. فاعميػة2105صػالح القحطػاني ) بػف اهلل عبػد

 األطفاؿ لدى الحركية الميارات بعض تنمية صرية فيالب االستراتيجيات
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 4، المجمػة الدوليػة التربويػة المتخصصػةالتوحػد،  طيػؼ ذوي اضػطراب
(5) 049 -066  

(. مسػػػػػتوى مقروئيػػػػػة كتػػػػػاب الرياضػػػػػيات لمصػػػػػؼ األوؿ 0433عبػػػػػداهلل القثػػػػػامي )
التربيػػة، جامعػػة أـ القػػرى، المممكػػة  المتوسػػط، رسػػالة ماجسػػتير، كميػػة

 سعودية.العربية ال
(، التوافؽ بػيف ثقػافتي الصػورة والكممػة كمعيػار لمجػودة فػي 2100عفاؼ الشنطي )

محتوى كتاب العمػـو الفمسػطيني بجزأيػو لمصػؼ الرابػع األساسػي، رسػالة 
 ماجستير غير منشورة، جامعة غزة،.

(. األسػػػػػػػػس المنيجيػػػػػػػػة لتمييػػػػػػػػز األعػػػػػػػػبلـ 2105عػػػػػػػػبلء الػػػػػػػػديف محمػػػػػػػػد عػػػػػػػػدوي )
المجمػػػػة إلسػػػػبلمية بغيػػػر المغػػػػة العربيػػػػة، والمصػػػطمحات فػػػػي الدراسػػػػات ا
 (. 0)00، األردنية في الدراسات اإلسبلمية

الجزائػر، متػاح -(.المفيـو والمصطمح وجيػاف لعممػة واحػدة2106العممي حدباوي )
 http://www.alukah.net/web/khedr/0/51050/#ixzz4Yp2AmBNLفي: 

، الريػػػاض: جامعػػػة الممػػػؾ عمػػػـ المغػػػة وصػػػناعة المعجػػػـ(. 0990عمػػػي القاسػػػمي )
 سعود.
، عمػػػػـ المصػػػػطمح : أسسػػػػو النظريػػػػة وتطبيقاتػػػػو العمميػػػػة(. 2118عمػػػػي القاسػػػػمي )

 بيروت: مكتبة لبناف ناشروف.
(. مقروئيػػػػػة كتػػػػػاب الرياضػػػػػيات لمصػػػػػؼ 2114فػػػػػاروؽ مقػػػػػدادي وعمػػػػػي الزعبػػػػػي )

، 25، مجمػػػػة مركػػػػز البحػػػػوث التربويػػػػةاألساسػػػػي فػػػػي األردف.  الخػػػػامس
213-223. 

مواصػػػػفات الكتػػػػاب الجػػػػامعي لممػػػػواد (.  2113فاطمػػػػة الزىػػػػراء محمػػػػود عثمػػػػاف )
، القػػاىرة: مكتبػػة العمميػػة فػػي ضػػوء المسػػتحدثات التكنولوجيػػة المعاصػػرة

 دار الكممة.
يـ الثػػػانوي (. مصػػػطمحات المناعػػػة المسػػػتعممة فػػػي التعمػػػ2103فتيحػػػة بػػػف عػػػراب )

دراسػػة لواقػػع الوحػػدة االصػػطبلحية مػػف خػػبلؿ الكتػػب المدرسػػية المقػػررة 
لتػػدريس العمػػـو الطبيعيػػة الجزائػػر والمغػػرب )أنموذجػػا(، جامعػػة الجزائػػر 

 كمية اآلداب والمغات
ميػػػارات القػػػراءة اإللكترونيػػػة وعبلقتيػػػا بتطػػػوير أسػػػاليب (. 2114فيػػػيـ مصػػػطفى )
 ربي.، القاىرة: دار الفكر العالتفكير

http://www.alukah.net/web/khedr/0/51050/#ixzz4Yp2AmBNL
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ورشػة عمػؿ إقميميػة (: لماذا الكتاب اإللكتروني؟ 2116فييمة اليادي الشكشوكي )
/  05 – 02، حػػوؿ الكتػػاب اإللكترونػػي: صػػناعتو ومعوقػػات اسػػتخدامو

 ليبيا.  –طرابمس  2116/  4
 ،والتطبيقػات والمنيجيػة النظريػة المصػطمحية (. 2103ازكػابري ) ماريػا تيػر 

  الحديث. الكتب لـعماف: عا أمطوش، ترجمة: محمد
( . استخداـ الكتاب اإللكتروني فى التعمػيـ الجػامعى 2115محمد أحمد الحسينى )

وقيػػػػػاس فعاليتػػػػػو فػػػػػي إكسػػػػػاب ميػػػػػارة صػػػػػيانة الحاسػػػػػب اآللػػػػػى، رسػػػػػالة 
 ماجستير، كمية التربية النوعية، جامعة عيف شمس.

إللكترونية (.أثر متغيرات الروابط الفائقة فى الكتب ا2100محمد أنور عبد العزيز)
عمى كفاءة التعمـ لدى طبلب تكنولوجيا التعمػيـ، رسػالة ماجسػتير، كميػة 

 .التربية، جامعة حمواف
 فػي الػدائري البيػت شكؿ استراتيجية استخداـ (. أثر2104الطراونة ) حسف محمد

 مبحث في التاسع األساسي الصؼ طبلب لدى البصري التفكير تنمية
 .818-798(، 2) 40ردف، األ -التربوية العمـوالفيزياء، 

(. فاعمية شبكات التفكير البصري في تنمية ميػارات التفكيػر 2119محمد حمادة )
البصري والقدرة عمػى طػرح المشػكبلت المفظيػة فػي الرياضػيات واالتجػاه 
نحػػػو حميػػػا لتبلميػػػذ الصػػػؼ الخػػػامس، رسػػػالة ماجسػػػتير، كميػػػة التربيػػػة، 

 جامعة حمواف.
"، الجػػزء األوؿ )األفػػراد اإللكترونػػيالػػتعمـ مصػػادر (. 2105محمػػد عطيػػة خمػػيس )
 ، القاىرة: دار السحاب لمنشر والتوزيع.والوسائط("
، الجيػػػود المغويػػػة فػػػي المصػػػطمح العممػػػي الحػػػديث(. 0998محمػػد عمػػػي الزركػػػاف )

 دمشؽ: اتحاد الكتاب العرب.
 عنػد التفكيػر ميػارات وتنميػة اإللكترونػي (. الكتػاب2113محمػد فيػيـ مصػطفى )

 (. 046) 32، مجمة التربية بقطرذ،  التبلمي
(: تقنية الكتاب اإللكترونػى ومسػتقبؿ النشػر الػورقي، 2115محمد محمود شحاتة )

المػػػػػؤتمر العممػػػػػى التاسػػػػػع لمفنػػػػػوف التطبيقيػػػػػة "ثوابػػػػػت ومتغيػػػػػرات تعمػػػػػيـ 
، كميػة الفنػوف مػايو( 9-8، )التصميـ فى إطػار منظومػة عالميػة لمتعمػيـ

 التطبيقية، جامعة حمواف.
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(. دراسػػة تحميميػػة لمحتػػوى كتػػاب العمػػـو لمصػػؼ الرابػػع 2105ود بنػػي خمػػؼ )محمػػ
، 20، المنػػارةاألساسػي  فػػي األردف فػػي ضػػوء المرحمػػة النمائيػػة لمطمبػػة، 

(4 ،)46-47 . 
(. أسػس تطػوير المنػاىج الدراسػية ومعػاييره فػي ضػوء 2100محمود كامػؿ الناقػة )

، التػػػػدريس مجمػػػػة دراسػػػػات فػػػػي المنػػػػاىج وطػػػػرؽالتحػػػػديات المعاصػػػػرة، 
 ، سبتمبر.074

(. فعاليػػػة اسػػػتراتيجية مقترحػػػة فػػػي 2105مرفػػػت محمػػػد آدـ وربػػػاب محمػػػد شػػػتات )
ضوء نظرية التعمـ المستند إلى جانبي الدماغ عمػى التحصػيؿ وميػارات 
التفكيػػػػػػر البصػػػػػػري والكفػػػػػػاءة الذاتيػػػػػػة المدركػػػػػػة لػػػػػػدى طالبػػػػػػات المرحمػػػػػػة 

 ، يناير.57 ،دراسات عربية في التربية وعمـ النفساإلعدادية، 
النمػاذج المحسوسػة فػي تػدريس  توظيػؼ (. أثػر2103مريـ عبػد محمػود أبػو داف )

 العمـو في البصري التفكير وحدة الكسور عمى تنمية التحصيؿ وميارات
 األساسػي بغػزة، رسػالة ماجسػتير، كميػة الرابػع الصػؼ لػدى طالبػات

 غزة. – اإلسبلمية التربية، الجامعة
، المصطمح وطرائؽ وضع المصػطمحات فػي العربيػة عمـ(، 2118ممدوح خسارة )

  دمشؽ: دار الفكر.
(. انقرائيػػػة الكتػػػب المدرسػػػية المقػػػررة فػػػي الصػػػؼ الخػػػامس 2118منػػػى المبػػػودي )

المػػػؤتمر العممػػػي التاسػػػع ، مجمػػػة القػػػراءة والمعرفػػػةاالبتػػػدائي، األزىػػػري، 
 يو.يول -"كتب تعميـ القراءة في الوطف العربي بيف االنقرائية واإلخراج"

(. إثػػراء محتػػوى اليندسػػة الفراغيػػة فػػي منيػػاج الصػػؼ العاشػػر 2118ناىػػؿ شػػعث )
التربيػػة،  األساسػػي بميػػارات التفكيػػر البصػػري، رسػػالة ماجسػػتير، كميػػة

 غزة. – اإلسبلمية الجامعة
 أنمػاط بػيف التفاعػؿ (. أثػر2101نبيػؿ جػاد عزمػى، ومحمػد مختػار المردانػى )

فػي  اإللكترونػي الكتػاب داخػؿ دعامػات الػتعمـ البنائيػة مػف مختمفػة
التربيػة،  بكميػات الدراسػات العميػا طػبلب لػدى الػتعمـ وكفػاءة التحصػيؿ

 (3)06، دراسات تربوية واجتماعية
(. دور األنشػػطة المصػػورة فػػي مجػػبلت األطفػػاؿ عمػػى 2104نجػػبلء محمػػد عمػػى )

مجمػػػػة تنميػػػػة بعػػػػض الميػػػػارات اإلدراؾ البصػػػػري لػػػػدى طفػػػػؿ الروضػػػػة، 
 (.62) 07، دراسات الطفولة
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الرياضية  الثقافة تنمية في اإللكتروني وأثره (. الكتاب2105المنعـ) عبد سعيد ىبة
 عمػػـو لتكنولوجيػػا األوربيػػة المجمػػةطنطػػا،  جامعػػة طػػبلب لػػدى

 (. 5)5،الرياضة
 Interactive) تفاعمىفاعمية كتاب إلكترونى  (.2104ىدى يحيى ناصر اليامى)

Book)   الػػػرحبلت المعرفيػػػة عبػػػر لتنميػػػة ميػػػارات تصػػػميـ وتوظيػػػؼ
لدى الطالبات المعممػات، رسػالة دكتػوراه، كميػة  (Web Quests)الويب

 التربية، جامعة أـ القرى، السعودية.
(. أثػػر التفاعػػؿ بػػيف نمػػط ممارسػػة أنشػػطة الػػتعمـ 2105ىويػػدا سػػعيد عبػػد الحميػػد )

وأسػػػموب تنظػػػيـ المحتػػػوى داخػػػؿ المعمػػػؿ االفتراضػػػي فػػػي تنميػػػة التفكيػػػر 
دراسات عربية فػي التربيػة وعمػـ ى طبلب تكنولوجيا التعميـ، البصري لد

 ، نوفمبر.67، النفس
 عمى المعرفية فوؽ التعمـ دورة استراتيجية توظيؼ (. أثر2101جبر ) سعيد يحيى

 الصػؼ لػدى طمبػة العمػـو في البصري التفكير وميارات تنمية المفاىيـ
 – اإلسبلمية امعةالتربية، الج األساسي، رسالة ماجستير، كمية العاشر
 غزة.
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