
 
 
 
 

          
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ظايؼح كفش انشٛخ
 كهٛــح انرــشتٛح 

 لضى املُاْط ٔطشق انرذسٚش 
 ٔذكُٕنٕظٛا انرؼهٛى 

 

يٓاساخذًُٛح  يفمنٕرض انرؼهى املمهٕب انرفاػهٙ ٔأششِ   
املفاًْٛٙ يف انؼهٕو انرؼهى انرشاسكٙ ٔاالصرٛؼاب  

 نـــــذٖ ذاليٛز املشؼهح اإلػذادٚح
 

 نيؿ درجة الماجستير في التربية لرسالة مقدمة 
 تخصص المناىج كطرؽ تدريس العمـك

 

 أ.د / أمحذ إتشاْٛى لُذٚم
 تدريس أستاذ المناىج كطرؽ 

 المتفرغ العمكـ
 جامعة كفر الشيخ –كمية التربية 

 

 أ.و.د / يصطفٗ حمًذ انشٛخ
 أستاذ المناىج كطرؽ التدريس 

 المساعدكتكنكلكجيا التعميـ 
 جامعة كفر الشيخ –كمية التربية 

 

 و2018ْـ / 1439

 شافـــــــــشإ

 إػـــــذاد
 سايٙ كًال انذٍٚ صادق انضؼٕد٘

 بالمرحمة اإلعدادية ـ عمكـػػمعم
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 انشكش ٔانرمذٚش   

الحمد هلل كما ينبغي لجبلِؿ وجِيو وعظيـ سمطاِنو، والصَّبلة والسَّبلـ عمى مف ال نبيَّ 
 وبعد. بعَده، األمي الذي عمَّـ العالـ، خاتـ األنبياء وسيّْد العمماء،

فإنً مدٌن بشكر بالغ وامتنان عظٌم وتقدٌر كبٌر لكل من كانت له ٌٌد بٌضاء على   

  البحث والباحث:

 ،مناىج وطرؽ الستاذ أأحمد ابراىيـ قنديؿ  األستاذ الدكتكر: إلى القيمة والقامة، أستاذي الجميؿ
جامعة كفر الشيخ، لتشريفو لي باإلشراؼ عمى البحث، والًدا  التربيةبكمية  تدريس العموـ المتفرغ

كريًما، وعالًما نبيبًل، وأستاًذا عظيًما، أسأؿ اهلل أف يجزيو عني وعف بحثي خير الجزاء، ويرزقو 
 تماـ الصحة وكماؿ العافية.

  مناىج الستاذ أ ،مصطفى محمد الشيخ عبد الرؤكؼاألستاذ الدكتكر: ، الجميؿإلى أستاذي
أتقدـ إلى مقامكـ الكريـ ببالغ  جامعة كفر الشيخ،التربية بكمية  ؽ تدريس العموـ المساعدوطر 

أخذت بيدي في  مضيئةً  مشكاةً ، و جميبًل ا معممً زيؿ الشكر والعرفاف، أًخا حانًيا، و االمتناف وج
إلنجاز ىذا البحث، وجدُت في توجيياتؾ اطبلَع الَعاِلـ، وحرَص المعمّْـ، وسعة  ةالعممي مسيرتي

 خير الجزاء.عني صدر األستاذ، فجزاكـ اهلل 
 رؽ رئيس قسـ المناىج وطبراىيـ عبد العزيز طو إمحمكد  األستاذ الدكتكر:، إلى أستاذي الجميؿ

، موجًيا خبيًرا، ونبراًسا ُيِشعُّ والتعميـوف الطبلب ؤ ووكيؿ الكمية لش وتكنولوجيا التعميـتدريس ال
عمًما وتواضًعا، لكـ جزيؿ شكري وامتناني لنصائحكـ المخمصة، وأوقاتكـ الثمينة التي لـ تبخموا 
 بيا في توجيو الباحث ومناقشة البحث، فجزاكـ اهلل خير الجزاء وجعؿ ذلؾ في موازيف حسناتكـ.

 المناىج وطرؽ تدريس العموـ  ةأستاذ سيف سعكدممني عبد اليادم ح/ ةالدكتور  ةإلى األستاذ
المشكور  االثميف وجيدى امف وقتي تبذل التي ،السابقة وعميدة كمية البنات بعيف شمس ةالمتفرغ

بًل عمى الباحث في قراءة البحث ومناقشتو، واحتمالي اتكرًما مني مؤونة القراءة  اعمى البحث وتفضُّ
   ومشقة السفر، فجزاكـ اهلل عني خيًرا. 

  كألسرة كمية التربية، كألعضاء ىيئة التدريس كفر الشيخلجامعة كما أتقدـ بخالص الشكر ،
النقيب الشييد " َتي:مدرسإلى ، والتدريس كتكنكلكجيا التعميـالمناىج كطرؽ كمعاكنييـ بقسـ 

، إدارًة وتبلميذ "عبد البديع خفاجي اإلعداديةك" ")ع(شادم عالء العاصي لمتعميـ األساسي 



 ق 
 

لى كؿ َمف مدَّ يَد العوف لي مف   دّْراَسة، فميـ منّْي جزيؿ الشكرألدوات ال الُمحكِِّميف األساتذةوا 
 ووافر االمتناف.

  َّأمي،) وحياتي كبيًرا،وكانا لي نبراًسا يضيُء فكري صغيًرا، والعمـ اني بالتَّربية دَ إلى َمف تعي 
، أكرمكما اهلل بموفور الصحة احَتمْمُتما كثيًرا ألجميأحيا ببركة دعائكما،  زلتُ  ، ما(كأبي

وجزاكما عني خير ما جازى والديف عف ولدىما، أنا النبتة وطوؿ العمر وحسف العمؿ، والعافية، 
 ِف منيا.ما عمييا، أسأؿ اهلل أف تكوف قد آتت ُأُكُميا، وحققت لكما ما كنتما َترُجواالتي سيرتُ 

  وعماد نجاحي، وعصاَي التي أتوكأ عمييا في حياتي،  شمس ،(أـ كماؿ) زكجتي المخمصةإلى
قطعْت معي طريؽ الشوؾ ىجير أيامي، وأىشُّ بيا عمى أحبلمي، وبمسمي الذي داوى ِسقاِمي، 

فجزاِؾ اهلل عني خير ما جازى زوجًة عف زوجيا، راضيًة مرضيًة، صبرْت وَصاَبرْت وثابرْت، 
 وأدامِؾ في حياتي تاًجا لرأسي، وسنًدا لظيري، وانشراًحا لصدري. 

  نور العيف، وَحبَّة القمب، وكنز العمر، قصرُت في حقكـ، وانشغمُت (كماؿ كأحمد) أكالدمإلى ،
قصير في حقكـ، أسأؿ اهلل أف بيذا البحث كثيًرا عنكـ، لكفَّ العمـ ميراث النبوة، فعذًرا عف الت

 يطرح فيكـ البركة، وينبتكـ نباًتا حسًنا، ويصنعكـ عمى عينو، ويرعاكـ في جنابو ورحابو.  
  ريحانة البيت، عطر المكاف، دؼء الزماف، األخت والبنت، أدامِؾ اهلل (أـ حسناء)أختي إلى ،

 لي نبًعا لمحناف ورفيقًة لؤلياـ.
  وساىمْت في إخراج ىذا  يٍد بيضاء عاونْت وساعدْت وشجَّعتْ  ، إلى كؿأصدقائي كزمالئيإلى

، النافعةإلى كؿّْ َمف ساندني بدعواتو الصادقة، أو تمنياتو المخمصة، أو نصائحو ، البحث
أشكرىـ جميًعا, شكًرا يمؤل عميَّ وجداني، ويعجز عف وصفو لساني؛ فمف لـ يشكر النَّاس لـ 

 ـ عني  خير الجزاء. يشكر اهلل، وأرجو مف اهلل أف يجزيك
  إلى كؿ مف حضر مناقشة البحث اليوـ وما يحممو ذلؾ مف فخر لي وسعادة حينما أشعر بأنني

 بيف أىمي وعائمتي.
ف كاف مف تقصيٍر أو خطأ فمف وبعد، فما كاف مف توفيٍؽ فمف اهلل وحده،    ، وحسبي نفسي وا 

ليو  أنى اجتيدُت قدَر استطاعتي، وأسأؿ اهلل التوفيؽ والسداد، وما توفيقي إال باهلل، عميو توكمت وا 
 أنيب.

 والحمد هلل رب العالمٌن
 له وصحبه وسلمآوصل اللهم على سٌدنا محمد وعلى 

 الباحث،،،،
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 يضرخهـص انثؽس
 

 : رامي كماؿ الديف صادؽ السعوديالباحث اسـ
 التَّشػػػػاُركي الػػػػتَّعمُّـوأثػػػػره فػػػػي تنميػػػػة ميػػػػارات  التَّفػػػػاُعميالمقمػػػػوب  الػػػػتَّعمُّـ: نمػػػػوذج البحػػػػث عنػػػػكاف

 واالستيعاب المفاىيمي في العمـو لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية. 
 تنميػة فػي التَّفػاُعمي المقمػوب الػتَّعمُّـ نمػوذج أثػر مػف التحقػؽالبحػث إلػى  ىػدؼ اليدؼ مف البحث:

، وتكونت اإلعدادية المرحمة تبلميذ لدى العموـ في المفاىيمي واالستيعاب التَّشاُركي التَّعمُّـ ميارات
َـّ  ،وتمميػػذةً  ا( تمميػػذً ٔٓٔعينػػة البحػػث مػػف ) عػػددىا  تَّجريبيَّػػةىما احػػد: إإلػػى مجمػػوعتيف تقسػػيميـ تػػ

مػػػف تبلميػػػذ  "الشػػػييد النقيػػػب شػػػادي عػػػبلء العاصػػػي لمتعميػػػيـ األساسػػػي)ع("بمدرسػػػة  ا( تمميػػػذً ٔ٘)
 عبػػػد البػػػديع خفػػػاجي"بمدرسػػػة  ا( تمميػػػذً ٓ٘الصػػػؼ الثػػػاني اإلعػػػدادي، واألخػػػرى ضػػػابطة عػػػددىا )

 بطاقػػػػةمػػػت أدوات البحػػػث فػػػي ة، وتمثَّ ة بمحافظػػػػة الغربيَّػػػة التعميميَّػػػبػػػردارة غػػػرب المحمَّػػػ "اإلعداديػػػة
، التَّشػػػاُركي الػػػتَّعمُّـ، واختبػػػار التحصػػػيؿ المعرفػػػي لميػػػارات التَّشػػػاُركي الػػػتَّعمُّـ ميػػػارات أداء مبلحظػػػة

َـّ مفػػاىيمي فػػي العمػػوـالسػػتيعاب اال اختبػػارو  َـّ  ا،تطبيػػؽ أدوات البحػػث قبميِّػػ ، وقػػد تػػ تقػػديـ المعالجػػة  ثػػ
َـّ  ،ةالتدريسيَّ  ، أمػا المجموعػة التَّفػاُعميالمقمػوب  الػتَّعمُّـبنمػوذج  التَّجريبيَّةالتدريس لممجموعة  حيث ت

َـّ  ، وقػػد اسػػتخدـ ة، تػػبل ذلػػؾ تطبيػػؽ أدوات البحػػث َبْعػػِديِّاَعػػبَ تَّ التػػدريس ليػػا بالطريقػػة المُ  الضػػابطة فػػت
مػػػف أجػػػؿ رصػػػد الػػػدرجات  تَّجريبػػػيالبتصػػػميـ شػػػبو  التَّجريبػػػيو الباحػػػث المػػػنيج الوصػػػفي التحميمػػػي 

 .اومعالجتيا إحصائيِّ 
الداللػػة  ة عنػػد مسػػتوىلبحػػث إلػػى وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائيَّ أسػػفرت نتػػائج ا نتػػائج البحػػث:

ي عػػػدِ والضػػػابطة فػػػي القيػػػاس البَ  التَّجريبيَّػػػة( بػػػيف متوسػػػطات درجػػػات تبلميػػػذ المجمػػػوعتيف ٘ٓ,ٓ)
 الػػػػتَّعمُّـ ميػػػػارات أداء مبلحظػػػػة بطاقػػػػة، و التَّشػػػػاُركي الػػػػتَّعمُّـ لميػػػػارات المعرفػػػػي التحصػػػػيؿ الختبػػػػار
، التَّجريبيَّػػةصػػالت تبلميػػذ المجموعػػة السػػتيعاب المفػػاىيمي فػػي العمػػوـ، وذلػػؾ لا ختبػػار، واالتَّشػػاُركي

( بػيف ٘ٓ,ٓ ≥ αعنػد مسػتوى داللػة ) ة إحصػائيِّاة دالَّػقويَّػ ةكما أثبت البحث وجود عبلقػة ارتباطيَّػ
 ي ألدوات البحث.عدِ درجات تبلميذ عينة البحث في األداء البَ 

 :المفتاحية الكممات
 االستيعاب المفاىيمي في العموـ.  – التَّشاُركي التَّعمُّـميارات  –التَّفاُعميالمقموب  التَّعمُّـنموذج  

  



 ز 
 

 احملرٕٚـــــاخ لائًـــــح
 
رقم  المحتػػػػػػػػػػػػػػػكل

 الصفحة

 ب اآلية القرآنية -
 ج قرار لجنة المناقشة -
 د الشكر والتقدير -
 و مستخمص البحث بالمغة العربية -
 ز المحتويات قائمة -
 الموضوعات قائمة -
 ـ الجداوؿ قائمة -
 س األشكاؿ قائمة -
 ؼ المبلحؽ قائمة -

 
 املٕضٕػـــــاخ لائًـــــح

 

رقم  ػػػػػػكعػػػػػػػػػػػالمكضػػ
 الصفحة

 ٛٔ-٘ مشكمة البحث )تحديدىا، الخطة العامة لدراستيا(: األكؿ الفصؿ
 ٘ مقدمة -
 ٜ بمشكمة البحث اإلحساس -
 ٔٔ مشكمة البحثتحديد  -
 ٔٔ أىداؼ البحث -
 ٕٔ البحث فروض -
 ٕٔ البحث أىمية -
 ٖٔ متغيرات البحث -
 ٖٔ أدوات ومواد البحث -
 ٗٔ البحث حدود -
 ٗٔ البحث منيج -
 ٘ٔ التصميـ التجريبي لمبحث -



 ح 
 

رقم  ػػػػػػكعػػػػػػػػػػػالمكضػػ
 الصفحة

 ٘ٔ مصطمحات البحث -
 إجراءات البحث -

 
ٔٚ 

 ٖٖٔ-ٖٕ اإلطار النظرم كالدراسات السابقةالثاني:  الفصؿ
 ٖٕ البعد األكؿ: التعمـ المقمكب التفاعمي

 ٖٕ التفاعمي المقموب التعمـ ماىيةأواًل: 
 ٕٗ التفاعمي المقموب التعمـ مفيوـثانًيا: 
 ٖٓ المقموب والتعمـ الشبكة عبر والتعمـ المدمج التعمـ بيف العبلقة: ثالثًا
 ٖٔ التفاعمي المقموب التعمـ ئمباد: رابًعا

 ٕٖ المقموب التعمـ نموذج عمييا يقوـ التي النظرية المبادئ: خامًسا
 ٖٖ المقموب التعمـ أنماط :سادًسا
 ٖٚ العموـ في التفاعمي المقموب التعمـ نموذج خصائص: سابًعا
 ٖٚ التفاعمي المقموب التعمـ نموذج استخداـ مبررات: ثامًنا
 ٖٛ تطبيقو وشروط المقموب التعمـ ركائز: تاسًعا
 ٓٗ التفاعمي المقموب التعمـ أىداؼ: عاشًرا
 ٓٗ التفػػاعمي المقموب التعمـ استخداـ دواعي: عشر حادي
 ٕٗ التفاعمي المقموب التعمـ خصائص: عشر ثاني
 ٖٗ التفػػاعمي المقموب التعمـ في المستخدمة التعمـ تقنيات خصائص: عشر ثالث
 ٗٗ التفاعمي المقموب التعمـ مميزات: عشر رابع

 ٜٗ عمييا التغمب وكيفية التفاعمي المقموب التعمـ تطبيؽ حدود: عشر خامس
 ٖ٘ العموـ تعميـ في المقموب التعمـ نموذج تطبيؽ معوقات: عشر سادس
 ٗ٘     التفاعمي المقموب التعمـ نجاح عوامؿ: عشر سابع
 ٙ٘ التفاعمي المقموب التعمـ مقومات: عشر ثامف
 ٚ٘ التفاعمي المقموب التعمـ في والمتعمـ المعمـ مف كؿ   دور: عشر تاسع

 ٛ٘ التفاعمي المقموب والتعمـ التعميمية األنشطة بيف العبلقة: عشروف
 ٕٙ التقميدي والتعمـ التفاعمي المقموب التعمـ بيف الفرؽ: وعشروف واحد
 ٘ٙ وخطواتو التفاعمي المقموب التعمـ نموذج مراحؿ :وعشروف اثناف
 ٜٙ التفاعمي المقموب التعمـ أدوات: وعشروف ثبلث



 ط 
 

رقم  ػػػػػػكعػػػػػػػػػػػالمكضػػ
 الصفحة

 ٓٚ التفاعمي المقموب التعمـ في الفيديو: وعشروف أربع
 ٘ٚ   التعميمية والمنصات التفاعمي المقموب التعمـ: وعشروف خمس
 ٜٚ التفاعمي المقموب التعمـ أىمية :وعشروف ست
 ٜٛ التشاركي التعمـ ميارات: الثاني البعد
 ٜٛ   التشاركي التعمـ: أواًل 
 ٕٜ الميارة: ثانًيا
 ٜٗ التشاركي التعمـ ميارات مفيوـ: ثالثًا
 ٛٓٔ المفاىيمي االستيعاب: الثالث البعد
 ٛٓٔ المفاىيمي االستيعاب ماىية: أواًل 
 ٛٓٔ المفاىيمي االستيعاب مفيوـ: ثانًيا
 ٕٔٔ المفاىيمي االستيعاب أبعاد: ثالثًا
 ٙٔٔ المفاىيمي االستيعاب حدوث كيفية: رابًعا

 ٛٔٔ المفاىيمي لبلستيعاب المعيقة العوامؿ: خامًسا
 ٜٔٔ االستيعاب المفاىيمي أجؿ مف التدريس عوامؿ: سادًسا
 ٕٓٔ المفاىيمي االستيعاب أجؿ مف التعمـ أساليب: سابًعا
 ٕٔٔ المفاىيمي االستيعاب تحقيؽ تدعـ التي التعمـ لبيئة األساسية السمات: ثامًنا
 ٕٔٔ العموـ مفاىيـ استيعاب أىمية: تاسًعا

 ٕٔٓ-ٖٛٔ ثػػػػػراءات البحػػػػػػإجالثالث:  الفصؿ
 ٖٛٔ العممي ىالمحتو  اختيار: أواًل 
 ٜٖٔ العممي ىالمحتو  تحميؿ: ثانًيا
 ٕٗٔ التشاركي التعمـ ميارات قائمة إعداد: ثالثًا
 :البحث أدوات إعداد: رابًعا

 التشاركي التعمـ لميارات المعرفي التحصيؿ اختبار إعداد - أ
 
ٔٗٗ 

 ٔ٘ٔ التشاركي التعمـ ميارات أداء مبلحظة بطاقة إعداد -ب
 ٘٘ٔ العموـ في المفاىيمي االستيعاب اختبار إعداد -ج

 



 م 
 

رقم  ػػػػػػكعػػػػػػػػػػػالمكضػػ
 الصفحة

  :البحث مواد إعداد: خامًسا
 التفاعمي المقموب التعمـ بيئة إعداد - أ

 
ٖٔٙ 

 ٜٓٔ المعمـ دليؿ إعداد - ب
 ٖٜٔ التمميذ دليؿ إعداد - ج
 ٖٜٔ التمميذ نشاط سجؿ إعداد - د

 :التجريبية الدراسة تنفيذ: سادًسا
 التجريبية الدراسة مف اليدؼ -

 
ٜٔٗ 

 ٜٗٔ البحث منيج -
 ٜٗٔ البحث متغيرات -
 ٜٗٔ لمبحث التجريبى التصميـ -
 ٜ٘ٔ البحث تجربة لتطبيؽ الزمنية الخطة -
 ٜ٘ٔ التجريبية البحث مجموعة اختيار -
 ٜٙٔ اقبميً  البحث أدوات تطبيؽ -

 :البحث ألدوات القبمي التطبيؽ نتائج
 ٜٙٔ التشاركي التعمـ لميارات المعرفي التحصيؿ باختبار المتعمقة النتائج -ٔ

 ٜٚٔ التشاركي التعمـ ميارات أداء مبلحظة ببطاقة المتعمقة النتائج -ٕ
 ٜٚٔ   العموـ في المفاىيمي االستيعاب باختبار المتعمقة النتائج -ٖ
 ٜٛٔ التجريبية المعالجات أو التدريس -
 ٕٓٓ المسؤولة الجيات مف التجربة إلجراء المطموبة الرسمية الموافقات عمى الحصوؿ -
 ٕٓٓ عمييا التغمب وكيفية التطبيؽ صعوبات -
 ٕٔٓ البحث ألدوات البعدى التطبيؽ -
 ٕٔٓ البيانات لمعالجة المناسبة اإلحصائية األساليب اختيار -

 ٕٕ٘-ٕٙٓ كتفسيرىاكمناقشتيا  النتائجالرابع: عرض  الفصؿ
 التجريبية بالدراسة الخاصة النتائج عرضأواًل: 

 التشاركي التعمـ لميارات المعرفي التحصيؿ الختبار البعدي القياس نتائج - أ
 
ٕٓٙ 
 



 ؾ 
 

رقم  ػػػػػػكعػػػػػػػػػػػالمكضػػ
 الصفحة

 ٜٕٓ التشاركي التعمـ ميارات أداء مبلحظة لبطاقة البعدي القياس نتائج - ب
 ٕٕٔ العموـ في المفاىيمي االستيعاب الختبار البعدي القياس نتائج - ج
 ٕ٘ٔ البحث متغيرات بيف االرتباطية بالعبلقة الخاصة النتائج -د

 ٕٙٔ البحث نتائج ممخص: ثانًيا
 نتائج البحث: مناقشة وتفسير ثالثًا
  التشاركي التعمـ لميارات المعرفي باختبار التحصيؿ المتعمقة النتائج تفسير - أ

 
ٕٔٚ 

 ٕٕٔ التشاركي التعمـ ميارات أداء مبلحظة ببطاقة المتعمقة النتائج تفسير - ب
 ٖٕٕ العموـ في المفاىيمي االستيعاب باختبار المتعمقة النتائج تفسير -ج
 ٕٕٗ البحث متغيرات بيف االرتباطية بالعبلقة المتعمقة النتائج تفسير -د

 ٖٕٗ-ٖٕٓ (كالمقترحات كالتكصيات الممخص) البحث خاتمةالخامس:  الفصؿ
 ٖٕٓ مقدمة  -
 ٖٕٔ البحث مشكمة -
 ٕٖٕ البحث فروض -
 ٕٖٕ البحث أىداؼ -
 ٖٖٕ البحث أىمية -
 ٖٖٕ البحث متغيرات -
 ٖٕٗ البحث ومواد أدوات -
 ٖٕٗ البحث حدود -
 ٖٕٗ البحث منيج -
 ٖٕ٘ لمبحث التجريبي التصميـ -
 ٖٕ٘ البحث إجراءات -
 ٖٕٚ البحث نتائج -
 ٖٕٛ لمبحث التربوية القيمة -
 ٜٖٕ البحث توصيات -
 ٕٓٗ البحث مقترحات -
 التطبيقي البحث مشروع -

 

ٕٗٔ 
 
 



 ؿ 
 

رقم  ػػػػػػكعػػػػػػػػػػػالمكضػػ
 الصفحة

 ٕٙٚ-ٕٙٗ مراجــــع البحــــث
 ٕٙٗ العربية المراجعأواًل: 
 ٕٕٙ المراجع األجنبية :ثانًيا

 ٕٖ٘-ٕٕٛ المــــالحــــق
 آخر البحث اإلنجميزيةمستخمص البحث بالمغة 

 ممخص البحث بالمغة اإلنجميزية
 



 ـ 
 

  ذألـــــاجل لائًـــــح 
 

رقم 
رقم  دولــــــالج عنــــــوان الجدول

 الصفحة

 ٕٗٔ "ىولستي" معادلة باستخداـ العموـ محتوى تحميؿ ثبات حساب نتائج ٔ
 ٗٗٔ اإلعدادي الثاني الصؼ تبلميذ لدى التشاركي التعمـ ميارات قائمة أبعاد ٕ
 ٓ٘ٔ التشاركي التعمـ لميارات المعرفي التحصيؿ اختبار مواصفات ٖ
 ٕ٘ٔ المبلحظة بطاقة في التمميػذ أداء تقييـ مستويات ٗ
 ميػػػارات لمبلحظػػػة االسػػػتطبلعية العينػػػة لتبلميػػػذ المبلحظػػػيف بػػػيف االتفػػػاؽ نسػػػبة ٘

 التشاركي التعمـ
ٔ٘ٗ 

 ٘٘ٔ التشاركي التعمـ ميارات مبلحظة بطاقة مواصفات ٙ
 ٕٙٔ العموـ فى المفاىيمي االستيعاب اختبار مواصفات ٚ
 ٜٙٔ التعميمية األىداؼ في لمتعديؿ المحكميف مقترحات ٛ
 ٓٚٔ المضافة التعميمية لؤلىداؼ المحكميف مقترحات ٜ
 ٗٚٔ لموحدة التعميمية الدروس ٓٔ
 ٗٛٔ إضافتيا تـ التي المؤشرات لبعض المحكميف مقترحات ٔٔ
 ٘ٛٔ اإللكترونية التعميمية الدروس إنتاج في استخداميا تـ التي البرامج ٕٔ
 ٜ٘ٔ البحث في المستخدـ التجريبى التصميـ ٖٔ
 ٜ٘ٔ البحث تجربة لتطبيؽ الزمنية الخطة ٗٔ
 ٜٙٔ التجريبية البحث مجموعة توزيع ٘ٔ
 الختبػار القبمػي القياس في المجموعتيف تبلميذ درجات متوسطى بيف الفرؽ داللة ٙٔ

 التشاركي التعمـ لميارات المعرفي التحصيؿ
ٜٔٙ 

 لبطاقػة القبمػي التطبيؽ في المجموعتيف تبلميذ درجات متوسطى بيف الفرؽ داللة ٚٔ
 التشاركي التعمـ ميارات أداء مبلحظة

ٜٔٚ 

 الختبػار القبمػي القياس في المجموعتيف تبلميذ درجات متوسطى بيف الفرؽ داللة ٛٔ
 العموـ في المفاىيمي االستيعاب

ٜٔٚ 

ٜٔ 
 

 درجػات متوسػطى بػيف لمفػروؽ( ت) وقػيـ المعيػارى واالنحراؼ الحسابى المتوسط
 التحصػػيؿ الختبػػار البعػػدي القيػػاس فػػى والضػػابطة التجريبيػػة المجمػػوعتيف تبلميػػذ
 التشاركي التعمـ لميارات المعرفي

 
 
 

ٕٓٚ 



 ف 
 

رقم 
رقم  دولــــــالج عنــــــوان الجدول

 الصفحة

 المعرفػي التحصػيؿ في التفاعمي المقموب التعمـ نموذج ُأثر حجـ ومقدار( d) قيـ ٕٓ
 التشاركي التعمـ لميارات

ٕٜٓ 

 درجػات متوسػطى بػيف لمفػروؽ( ت) وقػيـ المعيػارى واالنحراؼ الحسابى المتوسط ٕٔ
 أداء مبلحظػة لبطاقػة البعدي القياس فى والضابطة التجريبية المجموعتيف تبلميذ
 التشاركي التعمـ ميارات

ٕٔٓ 

 األدائػػي الجانػػب فػػي التفػػاعمي المقمػػوب الػػتعمـ نمػػوذج ُأثػػر حجػػـ ومقػػدار( d) قػػيـ ٕٕ
 التشاركي التعمـ لميارات

ٕٕٔ 

 درجػات متوسػطى بػيف لمفػروؽ( ت) وقػيـ المعيػارى واالنحراؼ الحسابى المتوسط ٖٕ
 االسػػتيعاب الختبػار البعػدي القيػاس فػى والضػابطة التجريبيػة المجمػوعتيف تبلميػذ

 العموـ في المفاىيمي
ٕٖٔ 

 االسػػػػتيعاب فػػػػي التفػػػػاعمي المقمػػػػوب الػػػػتعمـ نمػػػػوذج ُأثػػػػر حجػػػػـ ومقػػػػدار( d) قػػػػيـ ٕٗ
 العموـ في المفاىيمي

ٕٔٗ 

 ٕ٘ٔ البحث متغيرات بيف لبيرسوف االرتباط معامبلت قيـ ٕ٘
 ٕٕٗ لمتدريب الزمنية الخطة ٕٙ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 س 
 

 
 األشكـــــال لائًـــــح 

رقم 
رقم  لــــــــالشك اســــــم الشكل

 الصفحة

 ٘ٔ البحث في المستخدـ التجريبي التصميـ ٔ
 ٕٗ التفاعمي المقموب التعمـ ىية ما ٕ
 ٜٕ التفاعمي المقموب التعمـ أنشطة ٖ
 ٖٔ التفاعمي المقموب التعمـ مبادىء ٗ
 ٕٖ   التفاعمي المقموب التعمـ نموذج ٘
 ٖٖ التقميدى المقموب التعمـ نمط خطوات ٙ
 ٖٗ لئلتقاف المقموب التعمـ نمط خطوات ٚ
 ٖ٘ االقراف تعمـ عمى القائـ المقموب التعمـ نمط خطوات ٛ
 ٖٙ االستقصاء عمى القائـ المقموب التعمـ نمط خطوات ٜ
 ٜٖ التفاعمي المقموب التعمـ لنموذج الرئيسة األركاف ٓٔ
 ٜٗ التفػػاعمي المقموب التعمـ تطبيؽ حدود ٔٔ
 ٙ٘ التفػػاعمي المقموب التعمـ مقومات ٕٔ
 ٗٙ التقميدي والتعميـ التفػػاعمي المقموب التعميـ بيف الفرؽ ٖٔ
 ٗٙ التفػػاعمي المقموب والتعميـ التقميدي التعميـ فى المحتوى ٗٔ
 ٘ٙ التفػػاعمي المقموب التعمـ في لمطبلب بالنسبة التعمـ أنواع ٘ٔ
 ٜٙ التفاعمي المقموب والتعمـ التقميدي التعمـ في التنفيذ مراحؿ ٙٔ
 ٓٚ التفاعمي المقموب التعمـ أدوات بعض ٚٔ
 ٜٚ التعميمية المنصات نماذج ٛٔ
 ٖٗٔ التشاركي التعمـ ميارات قائمة تحكيـ استمارة نموذج ٜٔ
 ٖ٘ٔ التشاركي التعمـ ميارات مبلحظة بطاقة تصميـ نموذج ٕٓ
 ٗٙٔ المدمج والتعمـ لمتعميـ الدسوقي نموذج ٕٔ
 ٛٙٔ األىداؼ قائمة تحكيـ استمارة نموذج ٕٕ
 ٜٚٔ "WinjiGo جو ونچي" التعمـ لبيئة االنسيابية الخريطة ٖٕ
 ٗٛٔ التعميمية لمبيئة البلزمة المعايير قائمة تحكيـ استمارة نموذج ٕٗ
 والضابطة التجريبية المجموعتيف تبلميذ درجات لمتوسطى البيانى التمثيؿ ٕ٘

 التشاركي التعمـ لميارات المعرفي التحصيؿ اختبار فى
 

ٕٓٛ 



 ع 
 

رقم 
رقم  لــــــــالشك اســــــم الشكل

 الصفحة

 والضابطة التجريبية المجموعتيف تبلميذ درجات لمتوسطى البيانى التمثيؿ ٕٙ
 التشاركي التعمـ ميارات أداء مبلحظة بطاقة فى

ٕٔٔ 

 والضابطة التجريبية المجموعتيف تبلميذ درجات لمتوسطى البيانى التمثيؿ ٕٚ
 العموـ في المفاىيمي االستيعاب اختبار فى

ٕٔٗ 

 ٖٕ٘ البحث في المستخدـ التجريبي التصميـ ٕٛ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ؼ 
 

 املــالؼـــــك لائًـــــح
 

رقم 
 اســـــم الملحـــــق الملحق

رقم 
 الصفحة

 ٕٕٛ البحث وأدوات مواد عمي المحكميف السادة أسماء ٔ
 ٕٛٛ البحث وأدوات مواد عمى المحكميف لمسادة الباحث خطابات ٕ
 ٜٜٕ االستكشافيػػػػػػػة الدراسػػػػػػػة استبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ٖ
 ٕٖٓ "الدورية الحركة" األولى الوحدة محتوى تحميؿ ٗ
 ٕٖٔ "الدورية الحركة" األولى الوحدة أىداؼ قائمة ٘
 ٖ٘ٔ التشاركي التعمـ ميارات قائمة ٙ
 ٕٕٖ اإللكترونية التعميمية البيئة معايير قائمة ٚ
 ٕٖٛ التشاركي التعمـ لميارات المعرفي التحصيمي اختبار ٛ
 ٜٖٖ التشاركي التعمـ ميارات مبلحظة بطاقة ٜ
 ٖٙٗ العموـ في المفاىيمي االستيعاب اختبار ٓٔ
 ٖٙٙ (WinjiGo جػػػػػػػػو ونچػػػػػػػػػي) منصػػة تشغيػػؿ دليػػػؿ ٔٔ
 ٔٓٗ التفاعمي المقموب التعمـ لنموذج وفًقا" الدورية الحركة" لوحدة المعمػـ دليؿ ٕٔ
 ٓٙٗ التفاعمي المقموب التعمـ لنموذج وفًقا" الدورية الحركة" لوحدة التمميذ نشػاط سجػؿ ٖٔ
 ٜٚٗ التفاعمي المقموب التعمـ لنموذج وفًقا" الدورية الحركة" لوحدة التمميذ دليؿ ٗٔ
 ٛٛٗ البحث ألدوات والتمييز والصعوبة السيولة معامبلت ٘ٔ
 ٜٔٗ اإلحصائيػػػة المعػػػادالت ٙٔ
 ٜ٘ٗ التعميمية (WinjiGo جػػػػػػػػو ونچػػػػػػػػػي) بمنصػػة التػػػػبلميػػػػػػػػػذ أكػػػػػػػػػػػػػػواد ٚٔ
 ٜٚٗ اإللكترونية التعمـ بيئة شػػاشػػات ٛٔ
 ٔٔ٘ لمتطبيؽ الباحث صور ٜٔ
 ٕٗ٘ لمتطبيؽ الرسمية المخاطبات ٕٓ

 



 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انفصم األٔل

 يشكهــح انثؽــــس 

 ٔاخلطــح انؼايـــح نذساصرــٓا

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انفصم األٔل
 يشكهح انثؽس ٔاخلطح انؼايح نذساصرٓا

.يمذيح 
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 انفصم األٔل
 يشكهح انثؽس ٔاخلطح انؼايح نذساصرٓا

 :Introduction  يمذيح
تصػػورات البشػػر  االسػػريعة التػػي تفػػوؽ أحياًنػػرات العصػػر الػػذي نعيشػػو ىػػو عصػػر التغيُّػػ ُيَعػػدُّ     

ر اليائػػؿ فػػي المعمومػػات، حيػػث يشػػيد العػػالـ غيُّػػرات ىػػو التَّ واسػػتيعاب عقػػوليـ، ومػػف أبػػرز ىػػذه التغيُّػػ
ا ا، فأصػػبت الوصػػوؿ لممعمومػػات مطمًبػػمتسػػارعً  اا معموماتيِّػػنفجػػارً او  ،ىائمػػة ةً رقميَّػػ ةً تكنولوجيَّػػ اليػػوـ ثػػورةً 
 أفَّ  اوالبػاحثيف، وممػا ال شػؾ فيػو أيًضػ ينػادى بػو إلشػباع حاجػات األكػاديمييف ابؿ مجتمعيِّػ ،اأكاديميِّ 

ة رات التكنولوجيَّػػػالػػػذي أحػػػدث العديػػػد مػػػف التغيُّػػػ ،مػػػف رحػػػـ العػػػالـ اإللكترونػػػي تْ دَ ة ُوِلػػػالثػػػورة الرقميَّػػػ
  ة وغيرىا مف جوانب الحياة المتعددة.  جتماعيَّ واال  ةوالثقافيَّ 

عمػى النظػػاـ التعميمػي مواكبتيػا لموصػػوؿ إلػى أفػػراد  ارات المتبلحقػة كػاف لزاًمػػوأمػاـ ىػذه التغيُّػػ     
ؼ معيػػا بطريقػػة سػػميمة. ولعػػؿ مػػف أبػػرز المظػػاىر رات المختمفػػة والتكيُّػػقػػادريف عمػػى مواجيػػة التطػػوُّ 

ظيػػور مصػػطمت التعمػػيـ اإللكترونػػي الػػذي يعتمػػد عمػػى تقػػديـ  التَّعميميَّػػةة عمػػى ذلػػؾ فػػي األنظمػػة الدالَّػػ
ؼ التعمػيـ اإللكترونػي أنػو تقػديـ المنػاىج عبػر الحاسػوب وشػبكاتو لممػتعمـ، حيػث ُيعػرَّ  التَّعميميَّةواد الم

تشمؿ األقراص بأنواعيػا وشػبكة  ة المتنوعة التية عبر الوسائط اإللكترونيَّ والدورات التدريبيَّ  التَّعميميَّة
بمسػػاعدة  الػػتَّعمُّـالػػذاتي أو  الػػتَّعمُّـوباعتمػػاد  ،نترنػػت بأدواتيػػا فػػي أسػػموب متػػزامف أو غيػػر متػػزامفاإل

 .()(ٕٙٔ، ٕٚٓٓ)بسيكني،  المعمـ مع تقييـ المتعمـ
 ،ة التَّعميميَّػةميَّػاإللكترونػي ومػا أضػافو عمػى العم الػتَّعمُّـة ولـ يعػد يخفػى عمػى أحػد أثػر وأىميَّػ     

فيػو يحػؿ  ،اإللكترونػي أصػبت مػف ثوابػت العصػر الػتَّعمُّـ إلػى أفَّ  (ٖ٘، ٕٛٓٓ) حمػدمحيث يشير 
ـ ما يريدوف وقتمػا ف المتعمموف مف تعمُّ ويغير مف طرؽ التدريس، فيو سيتمكَّ  ،ةمحؿ الفصوؿ التقميديَّ 

 نوف مف تقييـ ما تعمموه.أنيـ سيتمكَّ  ةً يريدوف وأينما يريدوف، واألكثر أىميَّ 
نمية دور الطالب ومنيا: ت ،ة التطويرييا عمميَّ ة التي تقوـ عمتجاىات الميمَّ وىناؾ بعض اال    

 التعميـ عمى المشاركة والبحث واالعتماد عمى النفس، وضرووة تطوير أساليب  اإليجابي وقدرتو
 

                                                           
  استخدـ الباحث نظاـ التكثيؽ في متف البحث، كفقنا ألسمكب الجمعية األمريكية النفسيةAmerican 

Psychological Association (APA) style -  th edition  
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ات تدريس حديثة تعتمد عمى توظيؼ التقنيات الحديثة في ستراتيجيَّ استخداـ استراتيجياتو، و او   
 .(ٖ ،ٕٙٓٓ )الزيف، التَّعميميَّةة العمميَّ 
 التَّعميميَّػةة ويجعػؿ العمميَّػ ،ؽ لممعرفػةأفضؿ أنواع التعميـ ذلؾ التعميـ الػذي يولػد التشػوُّ  وُيَعدُّ       

وكثيػػػػر مػػػػف المشػػػػاريع والقػػػػراءات  ،ةمػػػػع قميػػػػؿ مػػػػف المحاضػػػػرات التقميديَّػػػػ ،ةً وأكثػػػػر حيويَّػػػػ أكثػػػػر متعػػػػةً 
ة سػتخداـ التقنيػة الحديثػة فػي العمميَّػازدياد االب ال المعمـ. ومع يتمركز حوؿ الط ـٍ في تعمُّ  ،طبلعواال

 ,     ,Strayer) ةس طبلبيػـ بطػرؽ إبداعيَّػيغبوف بتدر زدادت أعداد المعمميف الذيف ير االتَّعميميَّة 

ة سػتخداـ التقنيػات الحديثػاالحديثػة التػي تعتمػد عمػى والنماذج ستراتيجيات وىناؾ العديد مف اال. (  
ة سػػػتراتيجيَّ اج و دمَ ة الػػػتَّعمُّـ الُمػػػسػػػتراتيجيَّ اة الػػػتَّعمُّـ اإللكترونػػػي و اتيجيَّ سػػػتر االػػػتَّعمُّـ الرقمػػػي، مثػػػؿ:  لتفعيػػػؿ 
 المقموب. التَّعمُّـنموذج و  ة )الويب كويست(لرحبلت المعرفيَّ ا

المػدمج الػذي يسػتخدـ التقنيػة  الػتَّعمُّـأحػد أنػواع  Flipped Learningالمقمػوب  الػتَّعمُّـ دُّ وُيَعػ      
المقموب ىو الفكرة الرائجػة ىػذه األيػاـ والتػي  التَّعمُّـلنقؿ المحاضرات خارج الفصؿ الدراسي، ونموذج 

المؤسػس والػرئيس التنفيػذي السػابؽ لمشػركة " Bill Gates بيؿ غيتسينادي بيا الجميع ابتداًء مف "
 بتكػار التعميمػي المثيػر الواعػدلبل  مػف التعمػيـ مثػااًل العمبلقة "مايكروسوفت"، حيث يري في ىذا النوع 

 .(ٖٚٔ،  ٕ٘ٔٓ)الزيف، 
ُـّ  التَّعمُّـففي      لػى دروس إالتكنولوجيػا المتػوفرة والمناسػبة ة مف خػبلؿ تحويؿ الحصَّ  المقموب يت
ُـّ مَ سػػجَّ مُ  ػػإبحيػػث يسػػتطيع الطػػبلب الوصػػوؿ  ،نترنػػتتحويميػػا عمػػى اإل ة يػػت ػػلييػػا خػػارج الحصَّ ة يَّ فة الصَّ

فيػو تعمػيـ  ،جباتاوحؿ الو  ،والنقاشات ،حؿ المشكبلت :أخرى، مثؿ إلفساح المجاؿ لمقياـ بنشاطاتٍ 
ػػنترنػػت مكػػاف التػدريس مػػف خػبلؿ التكنولوجيػػا عمػػى اإلفيػػو التػػ يحػؿُّ   ةفيَّ دريس المباشػػر فػػي الغرفػػة الصَّ

 .(ٜٔ ،ٕ٘ٔٓ متكلي،)و (ٓٙٔ ،ٕ٘ٔٓ )الشرماف،
أنػو ب (    ) The Flipped Learning Network المقمػكب الػتععممـ شػبكةفػو وتعرّْ     

 ةمػدخؿ تربػػوي يسػػمت بػالتحوؿ مػػف التعمػػيـ الجمػاعي إلػػى تعمػػـ فػردي، ممػػا يػػؤدي إلػى زيػػادة ديناميكيَّػػ
المػادة ويشػجعيـ عمػى المشػاركة  حيث يوجػو المعمػـ الطػبلب أثنػاء تطبيػؽ مفػاىيـ التَّعمُّـة بيئة تفاعميَّ 
خػارج الفصػوؿ  الػتَّعمُّـمف أشكاؿ التعميـ المدمج الػذي يسػتخدـ التكنولوجيػا فػي  ة، وىو شكؿبتكاريَّ اال

 .مف إلقاء المحاضرات بحيث يمكف لممعمـ قضاء مزيد مف الوقت في التفاعؿ مع الطبلب بداًل  ة،الدراسيَّ 
نمػػػوذج تربػػػوي يرمػػػي إلػػػى اسػػػتخداـ التقنيػػػات الحديثػػػة  بأنػػػو (ٖ، ٕ٘ٔٓ) مصػػػطفىوُيعرفػػػو  
أو  ،ةأو ممفػات صػوتيَّ  ،تسمت لممعمـ برعداد الدرس عف طريؽ مقاطع فيديو اإلنترنت بطريقةٍ وشبكة 

سػتعماؿ حواسػيبيـ أو افي منازليـ أو في أي مكػاف آخػر ب مع عمييا الطبلبغيرىا مف الوسائط، ليطَّ 
ػػػػة أو أجيػػػػزتيـ الموحيَّػػػػىػػػػواتفيـ الذكيَّػػػػ  ص وقػػػػت المحاضػػػػرةة قبػػػػؿ حضػػػػور الػػػػدرس، فػػػػي حػػػػيف ُيخصَّ
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ـ الطػػػػبلب عػػػػف طريػػػػؽ المقػػػػرر المقمػػػػوب مشػػػػاركة ب تعمُّػػػػ، ويتطمَّػػػػممناقشػػػػات والمشػػػػاريع والتػػػػدريباتل
ة ذات وتصػػميـ مواقػػؼ تشػػاركيَّ  ،ة أو خارجيػػاولية تعمميػػـ سػػواء داخػػؿ القاعػػة الدراسػػيَّ ؤ المتعممػػيف مسػػ

 .مونومَّ يـ فيما يتعيـ نحو ثقتِ بخصائص المتعمميف تدفعُ  عبلقةٍ 
بػػيف الصػػؼ والمنػػزؿ، وىػػذا  الػػتَّعمُّـعكػػس ميػػاـ  المقمػػوب تقػػـو عمػػى قمػػب أو الػػتَّعمُّـفكػػرة  إفَّ      

فػػي  و دوف توظيػؼ أدوات التقنيػػة الحديثػة ودمجيػا ال يمكػف تحقيقُػ التَّعميميَّػػةة القمػب أو العكػس لمعمميَّػ
وامػػتبلكيـ  ،ذلتغيػػر خصػػائص وميػػارات وظػػروؼ الجيػػؿ الحػػالي مػػف التبلميػػ ا، نظػػرً التَّعميميَّػػةة العمميَّػػ

 وميارة.  ا بسرعةٍ يَ مِ وقدرتيـ عمى تعمُّ  ،أدوات االتصاؿ والتطبيقات التقنية المتنوعة
التقميدي وتنمية مستوى  التَّعمُّـة الحديثة لعبلج ضعؼ المقموب أحد الحموؿ التقنيَّ  التَّعمُّـ دُّ وُيعَ      

التقنيػػػػة  تشػػػػمؿ اسػػػػتخداـ  ة تػػػػدريسٍ اسػػػػتراتيجيَّ  نػػػػد التبلميػػػػذ، فػػػػالتَّعمُّـ المقمػػػػوب ىػػػػوميػػػػارات التفكيػػػػر ع
بحيػػث يمكػػف لممعمػػـ قضػػاء مزيػد مػػف الوقػػت فػػي التفاعػػؿ  ،التَّعميميَّػةفػػي العمميػػة  الػػتَّعمُّـلبلسػتفادة مػػف 

مف إلقاء المحاضرات، حيث يقـو الطػبلب بمشػاىدة  والتحاور والمناقشة مع الطبلب في الفصؿ بداًل 
ويبقػػى الوقػػت األكبػػر لمناقشػػة المحتػػوى فػػي الفصػػؿ  ،المنػػزؿ عػػروض فيػػديو قصػػيرة لممحاضػػرات فػػي

 ىلمستو المقموب ا التَّعمُّـقوف في التبلميذ يحقّْ  فرفَّ  المعدؿ، "بموـ"لتصنيؼ  اتحت إشراؼ المعمـ. فوفقً 
لمسػتوي المنزؿ، والتركيز عمػى ا تيعابيا( في)الحصوؿ عمى المعرفة واس األدنى مف المجاؿ المعرفي

 ,Brame) التقيػػيـ( فػػي وقػػت الفصػػؿ ،التركيػػب التحميػػؿ، )التطبيػػؽ، جػػاؿ المعرفػػىاألعمػػى مػػف الم

    ). 
حيػث يشػاىدىا  ة أو فيػديو قصػير،ف التحضػير لمقػاطع قصػيرة صػوتيَّ المقموب يتضمَّ  التَّعمُّـو     

َـّ  خػػارج  ةة المعمومػػات التقميديَّػػالتبلميػػذ كافَّػػ زُ نِجػػيُ  التبلميػػذ ويراجعونيػػا قبػػؿ الحضػػور لمصػػؼ، ومػػف ثػػ
المعممػػػوف وقػػػت الصػػػؼ فػػػي ممارسػػػة التبلميػػػذ لتطبيقػػػات الػػػدرس  وفػػػي ذلػػػؾ الوقػػػت يسػػػتغؿُّ  ،الصػػػؼ

 .(    ,     ,Cynthia & Joseph)النشط  التَّعمُّـبرستخداـ أساليب 

النشػػط ومشػػاركة الطػػبلب، ففػػي  التَّعمُّـالمقمػػوب عمػػى مفػػاىيـ وأسػػاليب أخػػرى كػػ الػػتَّعمُّـيعتمػػد      
لتمقػػػػي  اكافًيػػػػ ايجػػػػد وقتًػػػػ المحاضػػػػرة وقػػػػد ال إلقػػػػاء ة يعتمػػػػد المعمػػػػـ عمػػػػى الشػػػػرح أويَّػػػػالػػػػدروس التقميد

ثػػراء معمومػػاتيـ. و  التعمػػيـ كمػػا  تكمػػف فائػػدة ىػػذا النػػوع مػػف انػػىاالستفسػػارات والنقاشػػات مػػع الطػػبلب وا 
 .(ٕ ،ٖٕٔٓ )العقيؿ، يوضحو الشكؿ التالي

 االمشكبلت التي تقؼ عائقًػ حؿ أف يساعد التبلميذ عمى التَّعمُّـويمكف ليذا النمط مف أنماط 
. التَّعميميَّػةة بالمصػادر ة غنيَّػو مػف خػدمات تعميميَّػُمػلمػا يقدّْ  سػبيؿ وصػوليـ إلػى التميػز واإلبػداعأماـ 

ة التػي سػتقبلليَّ د واال، فػالتفرُّ الػتَّعمُّـشطة التي تساعد عمػى شخصػنة المقموب مف الممارسات النَّ  التَّعمُّـف
السػػمع  ئط التعميميػػة المتعػػددة )الفيػػديو(مارسػػيا المػػتعمـ عنػػد اكتشػػافو لممفيػػوـ، وبنػػاؤه لػػو عبػػر الوسػػا
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بصري خارج حدود المدرسة، وممارستو لمتطبيؽ وبناء الخبرة داخؿ الصؼ بالتعػاوف مػع أقرانػو عبػر 
أي  خصي،مو الشَّ أو تعمُّ  ةوحياتو الشخصيَّ  ـَ بط بيف ما تعمَّ نو مف ميارة الرَّ تمكّْ  –األنشطة والمشاريع 

و معنػػػػى آخػػػػر، فػػػػيفيـ المسػػػػاؽ أو الموضػػػػع بمسػػػػتوى أعمػػػػى مػػػػف مسػػػػتوى المعمومػػػػات. ِمػػػػيجعػػػػؿ لتعمُّ 
ذا كػػاف بالماضػػي، ُينِفػػ (،ٔ، ٕٗٔٓ )الكحيمػػي، ة فػػي إلقػػاء المحاضػػرات ؽ وقػػت الفصػػوؿ الدراسػػيَّ وا 

الفػردي، وتقػديـ العػوف لمطػبلب وتقػديـ  ـالتَّعمُّ لتشجيع  اـ حاليً المقموب ُيستخدَ  التَّعمُّـلمطبلب، فنموذج 
 المساعدة والعوف الشخصي ليـ.

ت َيػػنِ ة التػػي عُ مػػف الدراسػػات التربويَّػػ ابقة وقػػؼ الباحػػث عمػػى عػػددٍ ات السَّػػوبعػػد مراجعػػة األدبيَّػػ
: دراسػة كػؿ مػف ، ومػف تمػؾ الدراسػاتوأكػدت عمػى أىميتػو المقموب مف زوايا متعػددة التَّعمُّـبموضوع 

(Cara (     ؛Johnson (    ) ؛Rozinah (    ) أبػػػػكو ،(ٕ٘ٔٓ) لػػػػزيفاو؛ 
 .(ٕٙٔٓجمبة)

المنصػوص  التَّعمُّـمف أىـ نواتج  يطمؽ عميو االستيعاب المفاىيميُ ا الفيـ العميؽ أو م دُّ وُيعَ 
ة وتنبع أىمية االستيعاب المفاىيمي كونو مػف الميػاـ األساسػيَّ ، عمييا ضمف المعايير العالمية لمتعميـ

تػػػػدريس العمػػػػوـ التػػػػي تعمػػػػـ التبلميػػػػذ كيػػػػؼ يتعممػػػػوف ال كيػػػػؼ يحفظػػػػوف المعمومػػػػات دوف فيميػػػػا فػػػػي 
ػػػوتطبيقيػػػا فػػػي مختمػػػؼ جوانػػػب حيػػػاتيـ اليوميَّػػػ دراؾ أىميَّػػػفػػػي تعمُّػػػ اا يسػػػاعد كثيػػػرً ة، ممَّ ة المحتػػػوى ـ وا 

َـّ  ة بفيػػػـ يَّػػػة الحياتمػػػف الظػػػواىر العمميَّػػػ اتنػػػاوؿ كثيػػػرً  ؛المعرفػػػي العممػػػي ووظيفتػػػو فػػػي حيػػػاتيـ، ومػػػف ثػػػ
 التَّعميميَّػػػػػػػػةة فػػػػػػػػي تفعيػػػػػػػػؿ العمميَّػػػػػػػػ ةً صػػػػػػػػحيت، والحصػػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػػى تشػػػػػػػػجيع وتػػػػػػػػدريس أكثػػػػػػػػر فاعميَّػػػػػػػػ

 .(ٕٔٓٓ)سالـ، و(، ٕٙٓٓ)الركيثي،
ة اسػػتراتيجيات يَّػػتقميد مػػف أفَّ  التربويَّػػة السػػابقة عمػػى مػػا أشػػارت إليػػو بعػػض الدراسػػات وبنػػاءً 
عمػػػػى تنميػػػػة االسػػػػتيعاب المفػػػػاىيمي لػػػػدى التبلميػػػػذ فػػػػي مػػػػادة العمػػػػوـ.  اؤثر سػػػػمبً تػػػػة َعػػػػبَ تَّ التػػػػدريس المُ 

ة َمػػػنظَّ ة مُ تػػدريس عصػػريَّ ات ونمػػاذج األمػػر الػػذي يفػػرض تبنػػي مػػداخؿ واسػػتراتيجيَّ  ،(ٕٔٓٓ)سػػالـ،
نترنت يمكف أف تسيـ في تنمية االستيعاب المفاىيمي لدى التبلميػذ فػي مػادة العمػوـ، ة عمى اإلومبنيَّ 

 .التَّفاُعمي المقموب التَّعمُّـموذج ومف ىذه النماذج ن
ػػػػػػت ب ةالتربويَّػػػػػػ البحػػػػػػوث والدراسػػػػػػات وىنػػػػػػاؾ العديػػػػػػد مػػػػػػف توظيػػػػػػؼ العديػػػػػػد مػػػػػػف التػػػػػػي اىتمَّ

 :كمػػػػا فػػػػي دراسػػػػة كػػػػؿ مػػػػفتنميػػػػة االسػػػػتيعاب المفػػػػاىيمي فػػػػي العمػػػػـو  فػػػػية ات التدريسػػػػيَّ االسػػػػتراتيجيَّ 
 (ٜٕٓٓ) فػػتا اهو ،(ٜٕٓٓ)بػػابطيف و ،(ٕٓٔٓ) السػػميـو، (ٕٔٔٓ) خميفػػةو ،(ٕٕٔٓ)عػػراـ
  ؛    ) Sutman)؛     ) Clement)، (ٕٙٓٓ) أبػػػي حمػػػكرو ،(ٕٚٓٓ) الحصػػػافو
  .(ٕٓٓٓ) عبيداتو
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يا الطػبلب التػي يكتسػبُ  الػتَّعمُّـؿ أحػد مخرجػات ي تمثّْػكِ شػارُ لكترونػي التَّ ميارات التَّعمُّـ اإل َعدُّ تُ و 
مػػػػف  صػػػػغيرةٍ  ةٍ تشػػػػاركيَّ  مجموعػػػػةٍ  قػػػػدرةُ يػػػػا نَّ بأؼ تمػػػػؾ الميػػػػارات لكترونػػػػي. وُتعػػػػرَ إلا الػػػػتَّعمُّـمػػػػف خػػػػبلؿ 

ػػ د بالكفػػاءة ليػػا، فػػي الوقػػت المحػػدَّ  طٍ مخطَّػػ مشػػتركةٍ  أو تحقيػػؽ أىػػداؼٍ  ،مػػا ةٍ المتعممػػيف عمػػى أداء ميمَّ
 ،اؿ وحػػػؿ المشػػػكبلت والعمػػػؿ كفريػػػؽٍ تصػػػاؿ والتواصػػػؿ الفعَّػػػيػػػا باسػػػتخداـ أسػػػاليب االالمطمػػػوب تحقيقُ 

 .(ٕٚٔ، ٕ٘ٔٓ)البياع،  ةة والجماعيَّ ة الفرديَّ وليَّ ؤ ا مف خبلؿ المسوأيضً 
عطػػػي ت الػػػتَّعمُّـ التَّشػػػاُركيبيئػػػة  أفَّ  ىإلػػػ ,A, Betts Betts B &     )) حيػػػث يشػػػير

 ىمػػف أجػػؿ بنػػاء المعرفػػة الجديػػدة، حتػػة جتمػػاعي والمشػػاركة الجماعيَّػػالفرصػػة لممتعممػػيف لمتفاعػػؿ اال
تبػػادؿ اآلراء  ىمسػػتيمكيف ليػػا، باإلضػػافة إلػػ ايصػػبت الطػػبلب أو المتعممػػوف منتجػػيف لممعرفػػة، وليسػػو 

تحسػيف التشػارؾ فػي الػتَّعمُّـ   ىيػا تعمػؿ عمػالمستمر، كما أنَّ  التَّعمُّـيسمت ب واألفكار والمعمومات بشكؿٍ 
نحػػػو التشػػػارؾ والعمػػػؿ الجمػػػاعي مػػػف خػػػبلؿ العمػػػؿ فػػػي  ةٍ إيجابيَّػػػ تجاىػػػاتٍ انترنػػػت، وتكػػػويف عبػػػر اإل

 وجيات النظر.ة مف خبلؿ التعميقات وتبادؿ جتماعيَّ التَّعمُّـ التَّشاُركية واالمجموعات، وتنفيذ أنشطة 
تعتمػػد عمػػي تكػػويف  الػػتَّعمُّـ التَّشػاُركيبيئػػة  أفَّ Dove & Honigsfeld      ))ويػذكر 

يجػابي بػيف إعتمػاد اخمػؽ  ىلتحقيؽ ىدؼ مشترؾ، وىػذا يسػاعد عمػمف المتعمميف  صغيرةٍ  مجموعاتٍ 
 اة المػػتعمـ، ويكػػوف دور المعمػػـ ميسػػرً مركزيَّػػ ىالػػتَّعمُّـ التَّشػػاُركي تقػػوـ عمػػنجػػد بيئػػة  المتعممػػيف، وبػػذلؾ

ُـّ  لممعرفة. ، وليس ناقبًل اوموجيً  ا مػف الػوعي وف مزيدً رُ بتكويف معمميف ُيظيِ  التَّعمُّـ التَّشاُركيبيئة  وتيت
ومواجيػػػة المشػػػكبلت التػػػي تعػػػوقيـ عػػػف ، ىمعنػػػ االػػػتَّعمُّـ ذوجعػػػؿ  ،ايِّػػػومراقبػػػة أدائيػػػـ ذات ،ةوليَّ ؤ بالمسػػػ

ذاتي والثقػػػة فػػػي نضػػػباط الػػػة واالسػػػتقبلليَّ ة والمثػػػابرة واالر فػػػي الدافعيَّػػػكمػػػا يػػػؤثّْ ، د  َحػػػتَ دافيـ بِ تحقيػػػؽ أىػػػ
 لتحقيؽ األىداؼ التي وضعوىا ألنفسيـ.  مختمفةٍ  اتٍ ستخداميـ الستراتيجيَّ اف مف وُيحسّْ  ،النفس

مػػف خػػبلؿ  الػػتَّعمُّـ التَّشػػاُركيميػػارات ة تنميػػة عمػػى أىميَّػػت دَ وىنػػاؾ بعػػض الدراسػػات التػػى أكَّػػ
 Brindley ؛     ) Nevgi, Virtane & Niemi) مف: دراسة كؿ ومنيا التعميـ اإللكتروني

& Blaschke (    ) كالػػػػػيو، (۰۲۰۲) اليػػػػػاميو (ٕٓٔٓ) ،( Tsai (     ،
 .(۰۲۰۰ ) الغكؿو ،(ٕٕٔٓ)حبيشيو

 :Context of the Problem اإلؼضاس مبشكهح انثؽس
 توجد بعض المصادر الميمة التي أسيمت في بمورة مشكمة البحث وىي كاآلتي:

ومنيػػا  ،التَّفػػاُعميالمقمػػوب  الػػتَّعمُّـة نمػوذج مػا أثبتتػػو العديػػد مػػف الدراسػات والبحػػوث عػػف أىميَّػػ -1
 ؛(    ) Lento؛ (ٕٙٔٓ) جمبػػػػة أبػػػػكو ،(ٕٙٔٓ) الرافعػػػػيمػػػػف:  كػػػػؿ   دراسػػػػة

Yoshida(    )سػػػػػػػػكيؾو ،(ٕ٘ٔٓ)الػػػػػػػػزيف و ،(ٕ٘ٔٓ) الحنػػػػػػػػاكيك الػػػػػػػػراجا و ؛ 
 ىػػػػػػػػػػػاركفو ،(ٕ٘ٔٓ)متػػػػػػػػػػػكلي و ،(ٕ٘ٔٓ)عبػػػػػػػػػػػد الكاحػػػػػػػػػػد ، و)ٕ٘ٔٓ)الحمبػػػػػػػػػػيك 
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