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 البحثممخص 
تىهية هٍارات  تعمـ افتراضية عمِبيئة  أثرالتعرؼ عمِ  ٌدؼ ٌذا البحث إلِ 
األصالة( فِ هقرر الكهبيوتر وتكىولوجيا  –الهروىة  –التفكير اإلبداعِ )الطالقة 

وُطبؽ ٌذا البحث عمِ عيىة هكوىة الهعموهات لدى تالهيذ الصؼ األوؿ اإلعدادى، 
اإلعدادي بهدرسة الشاطبي اإلعدادية بىات بهحافظة  ( تمهيذة بالصؼ األوؿ35)هف 

( تمهيذة 52تـ تقسيهٍـ إلِ هجهوعتيف، هجهوعة تجريبية تكوىت هف )و اإلسكىدرية 
التحميؿ اإلحصائي لمبياىات اعتهد  ِوف( تمهيذة، 56وهجهوعة ضابطة تكوىت هف )

د فروؽ وجو ، وكشفت ىتائج البحث عف (η2)الباحث عمِ اختبار"ت" وحجـ التأثير
( بيف هتوسطي درجات تالهيذ الهجهوعة 0.0.دالة إحصائيًا عىد هستوى داللة )

التجريبية والهجهوعة الضابطة في القياس البعدى لهٍارات التفكير اإلبداعي 
وهجهوعٍا الكمي لصالح تالهيذ الهجهوعة التجريبيةػ كذلؾ كشفت ىتائج البحث عف 

( بيف هتوسطي درجات تالهيذ 0.0.لة )وجود فروؽ دالة إحصائيًا عىد هستوى دال
الهجهوعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعدي لهٍارات التفكير اإلبداعي وهجهوعٍا 

وتـ تقديـ هجهوعة هف التوصيات فِ ضوء ىتائج الكمي لصالح القياس البعدي0 
 البحث0

 المفتاحيةالكممات 
 0ِفتراضاالتعمـ ال 
  تعمـ االفتراضية0البيئة 
 ت التفكير0هٍارا 
 0ِهٍارات التفكير اإلبداع 
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Abstract 
This Research aimed at Identifying the Effect of Virtual Learning 

Environment for the Development of the CreativeThinking Skills at 
Computer Information Technology Course for the Students of 
Preparatory Stage, And this Research applied on a sample consists of 
(52) students in the first grade preparatory school in Al-Shatby 
Preparatory School for Girls in Alexandria Governorate divided into two 
groups, an experimental group consist of (24) students and a control 
group consist of (28) students. For Statistical Analysis researcher 
depends on t-Test and Effect Size (η2). The Results of the Research 
indicated That There are statistically significant differences at the level 
of (0.01) between the average degrees of the experimental group and 
control group in the post test of creative thinking skills in computer and 
information technology course and the total degree for the benefit of 
experimental group students and There are statistically significant 
differences at the level of (0.01) between the average degrees of the 
experimental group in the pre-test and post-test of creative thinking 
skills in computer and information technology course and the total 
degree for the benefit of post-test. A number of recommendations were 
made in the light of the research Results. 
Key words 

 Virtual Learning0 
 Virtual Learning Environment0 
 Thinking Skills. 
 Creative Thinking Skills. 
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 مقدمة
إف التقدـ الذي تىشدي األهـ والشعوب الهختمفة تعي تهاهًا أىً لف يتحقؽ إال 
هكاىاتً  بوجود ىظاـ تعميهي هتطور يأخذ هف طبيعة العصر هصدرًا ثريًا آللياتً وا 

ً هف تىهية القدرات ووسائمً، ويوظؼ الهستحدثات التكىولوجية لتحقيؽ أٌدافً بها تشهم
العقمية وهٍارات التفكير الهختمفة لدي الهتعمهيف في هختمؼ الصفوؼ والهراحؿ 

 الدراسية0
وقد ظٍرت في السىوات القميمة الهاضية عديد هف اآلليات التكىولوجية التي كاف 
لٍا أكبر األثر الهباشر أو غير الهباشر عمِ الىظـ التعميهية في هختمؼ دوؿ العالـ 

قدـ هىٍا والىاهي؛ وعميً فيجب التوظيؼ األهثؿ لٍذي اآلليات التكىولوجية هف أجؿ الهت
  .الوصوؿ إلِ جودة الىظاـ التعميهي

الحياة، واىتعشت هىاحي وقد شٍدت السىوات األخيرة تطورات في شتِ 
تكىولوجيا الحاسوب واالتصاالت بشكؿ كبير، وتفرض ٌذي التطورات السريعة 

أف  تالحؽ ٌذي عمِ الهؤسسات التربَية دثات وتقىيات االتصاؿ والهتالحقة في هستح
، هستَُ رفيع هو التعمين َالتدريبة عمي جديدؿ أجياالتطورات بٍدؼ إىتاج وتربية 

واستخداـ تقىيات التعمـ ٌَذا يتطمب إعادة  الىظر في الهىاٌج َأساليب التدريس 
ىٍج ػيط الهػي تخطػي فػالهىظَهي بداًل هو الهىٍج الخطؿ الهدخالحديثة بتوظيؼ 

ق ػحتِ تتحق؛ َتصهيهً َفي طرائق التدريس التي تعد األداة في تىفيذ الهىٍج
 َاقعية0وبصَرة عهمية التربوية داف ػاألٌ

وقد ظٍر هصطمح بيئات التعمـ االفتراضية في التسعيىيات هف القرف العشريف، 
ي ىتاجات لبعض البرهجيات التي تٍدؼ إلي دعـ أىشطة التعمـ  والتعميـ عبر ٌو

ذي البيئات تػُهكف الهعمهيف والهتعمهيف هف الهشاركة بصورة تفاعمية عبر  اإلىترىت، ٌو
الشبكة، وتوفر ٌذي البيئات هجهوعة هتكاهمة هف أدوات اإلىترىت التي يهكف تحهيمٍا 
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 O' Leary) بطريقة سٍمة وتسهح بالهروىة في التعاهؿ هعٍا هف قبؿ الهستخدهيف0 
R.,  &  Ramsden, A., 2010, p23)*0 

 ,.Papadopoulos, C,. & Sapsed, Sوُيعرؼ "بابادوبولس" و "سابسيد" 
(2009, pp. 1-2)  بيئة التعمـ االفتراضية بأىٍا بيئة عمِ االىترىت تتـ فيٍا

هجهوعة هف التفاعالت بيف الهعمهيف والطالب باستخداـ تقىيات التعميـ اإللكتروىي 
ريات التعمـ البىائية االجتهاعية وىهاذجٍا الهتىوعة، والتي الهختمفة ، وتعتهد عمي ىظ

تري أف التعمـ سموؾ اجتهاعي هكتسب هف خالؿ سمسمة هف الهراحؿ الخطية التي 
تؤدي إلِ ٌدؼ هحدد هسبقًا، هع التعزيز الدوري لمتعمـ ، وبالتالي يكتسب الهتعمـ 

 الهعرفة في إطار اجتهاعي0
 ىتج الهعموهات وها ثورة تفرضٍا   فتراضية ضرورةاال وُيعد تصهيـ بيئات التعمـ

 يتمقِ الذي الوحيد الىاقؿ ٌو الهعمـ يعد فمـ االتصاؿ، في تقىيات هستحدثات هف عىٍا
 القدرة بتحقيؽ همزهاً  الهعمـ والخبرات واالتجاٌات، ولذا أصبح الهعارؼ الهتعمهوف هىً

 ا، فدورتٍلهعموهات وهتطمباا هع التعاهؿ في الهتعمـ لدى الهتجدد والوعي الفائقة
أذٌاف  في الهعموهات ٌذي تخزيف هدى وقياس التمقيف عمِ قاصًرا يعد لـ الهعمـ
 لموصوؿ الذاتي التعمـ لعهمية الهيسر أصبح بؿ االختبار في لٍا ـتٍواستعاد تالهيذي

  وأحدثٍا0 وأسرعٍا الطرؽ بأسٍؿ عىٍا  البحث عمِ التالهيذ وتدريب الهعموهات إلِ
 بالصوت ههزوجة والهىاظر لألشكاؿ حية صورة االفتراضية البيئة ـوتقد
 فيٍا0 الحركية لمتفاعالت إضافة هرئية وهسهوعة هتىوعة حسية تفاعالت والحركة في

دي وفي ٌذا اإلطار ُيشير "عمي  أف البيئة إلِ( 50، فقرة 4..5شقور" ) ٌز
 لٍا اإلعداد تـ ذاوا   الطالب، يجذب تفاعمي تعميهي جو خمؽ تستطيع االفتراضية

 وصقؿ تعزيز فرصة حقيقية لمتعمـ هف شأىٍا عمِ الطالب فسيحصؿ هىاسبة بطريقة

                                                 
1

 فى هذا البحث تبعاً لإلصدار السادس توثيق التم  
th

APA 6    للجمعية األمزيكية لعلم النفس حيث تزد

 ؤلفين، سنة النشز، رقم الصفحة أو الصفحات(.مزاجع كما يلي )إسم المؤلف أو المال
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جراءات هفاٌيـ لديً فتبىي االستكشافية قدراتً  الهٍاراتوتىهية  تعمـ في تساعدي وا 
  .الهطموبة

كها توفر بيئات التعمـ االفتراضية هجهوعة هف األدوات والبرهجيات لتطبيؽ 
التعميـ والتعمـ، لكف عبر اإلىترىت في بيئات افتراضية، وذلؾ باستخداـ ىفس هبادئ 

تكىولوجيا الكهبيوتر التي ال تىطوي عمِ ىٍج جديد كميًا لعهمية التعمـ، بؿ استخداـ 
  (Chin , P., 2012, p5) ىفس األساليب ولكف بطريقة هختمفة0

أىشطة التعمـ  أف وجود فكرة  Dillenbourg P. (2000, p8)ويري " ديمىبرج"
في بيئات التعمـ االفتراضية ُيشير إلِ شيء أكثر ثراء هف الفردية في الهىاٌج 
ي فكرة أقرب إلِ هفٍوـ الهشروع التعاوىي، والسيها أف  البيئات  التعميهية، ٌو
االفتراضية توفر لمطالب الهعموهات عف الجٍات الفاعمة )األعضاء والهساٌهيف في 

 ة االفتراضية (0الفضاء االجتهاعي لمبيئ
وقد أشارت دراسات عديدة إلِ أٌهية بيئات التعمـ االفتراضية في تحسيف 

 عهميتي التعميـ والتعمـ لدي الهتعمهيف هىٍا ها يمي:
 ,.Stewart, B. L., Ezell, Sستيورات"، "إيزيؿ"، "داريؿ"، جاترسوف"  "دراسة

D., Darrell, R., R., & Gatterson, B., (2006)  صمت إلي فعاليةوالتي تو 
جديدة ،  بطريقة وتفعيمٍـ التالهيذ إلشراؾ في بيئات التعمـ االفتراضية كوسيمة الهحاكاة

 لٍـ تحفيًزا حقيقياً  جديدة ، وتُقدـ تعميهية وسائؿ استكشاؼ وحيث إىٍا تساعدٌـ عمي
 الستكشاؼ هوضوعات هتعددة بطرؽ الهشاركة والتعمـ، وتشجعٍـ عمِ لعهميتي التعميـ

 .يقات جديدة تتعمؽ بهحتوي البيئة االفتراضيةوتطب
 أثر عمِ التعّرؼ إلِ ( والتي ٌدفت6..5خالد" ) شريؼ ودراسة "جهيمة

 السادس الصؼ طمبة عمِ تحصيؿ العمـو تعميـ في افتراضية تعمـ بيئة استخداـ
 ِوتوصمت الدراسة إل ىابمس، هحافظة في الدولية الغوث وكالة هدارس في األساسي
 الدراسي في هستويات التحميؿ والتركيب التحصيؿ فروؽ دالة إحصائيًا في دأىً توج
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التجريبية هها يؤكد  الهجهوعة لصالح والتجريبية الضابطة الهجهوعتيف بيف والتقويـ
 االفتراضية0 التعمـ بيئات فعالية استخداـ

والتي توصمت إلي أف استخداـ  Ramsey C, (2011) ودراسة "راهسي" 
ت التعمـ االفتراضية قد أدى إلي تحسيف هٍارات التعمـ باإلضافة إلي وتوظيؼ بيئا

 تىهية العالقات بيف الوحدات الهعرفية0 
( والتي أوصت بضرورة توظيؼ 5.00ودراسة "سحر هحهود عبد الفتاح" )

تكىولوجيا بيئات التعمـ االفتراضية لها لٍا هف أثر إيجابي ووجداىي وهعرفي يؤدي إلي 
التعمـ الذاتي واالجتهاعي لدي الطالب وتحسيف ىتاجات العهمية تحسيف هٍارات 

 التعميهية بصفة عاهة0
وبالىظر إلِ األٌداؼ العاهة لهقرر الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات لمصؼ 
األوؿ اإلعدادي ىجد أىً ال يخمو هف الػتأكيد عمِ أٌهية توسيع هعارؼ التالهيذ 

هة التكىولوجيا في الوقت الذي ىفتقر فيً إلِ وتىهية هٍاراتٍـ في التعاهؿ هع هىظو 
هدادي بالطرؽ التي تهكىً هف تحقيؽ ٌذا الٍدؼ0   تعريؼ الُهعمـ وا 

وقد أكد الكثير هف العمهاء والباحثيف أف كؿ فرد يهتمؾ قدرًا هف اإلبداع، وأف 
هٍارات اإلبداع يهكف تحسيىٍا وتىهيتٍا هف خالؿ التدريب ، وقد ثَبت أف التدريب 

الهٍارات اإلبداعية يؤدي إلِ تحسيف القدرات اإلبداعية، وفي ٌذا اإلطار تُػشير  عمي
(  إلِ أف اإلبداع ظاٌرة إىساىية طبيعية وليس 01، ص 5..5صفاء األعسر )

ذا هعىاي أف اإلبداع هوجود لدي جهيع األفراد بدرجات  بة، ٌو قاصرًا عمي ذوي الهٌو
ويتفؽ ذلؾ هع ها توصمت إليً دراسة "يىج،  هتفاوتة ويهكف تىهيتً بأساليب هتىوعة ،

والتي   Yeung, A., Chow , A .P. & Chow , P.C.(2005)كاو، ووكاو 
خمصت إلِ ىتيجة ٌاهة هفادٌا أف: "جهيع التالهيذ لديٍـ قدرات إبداعية ، ربها ال 

 يهكف اكتشافٍا في إطار العهؿ الهدرسي التقميدي"0
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إلِ أف هٍارات التفكير  Bono, E (1991, p De 4- 3ويذٌب دي بوىو )
واإلبداع هٍارات يهكف َتعمهٍا وتىهيتٍا هف خالؿ التدريب عمي البراهج التي ُأعدت 

 لذلؾ0           
يتضح هها سبؽ أف اإلبداع قدرة عقمية هوجودة عىد كؿ التالهيذ بىسب هعيىة 

ولو كاف هعروفًا  تختمؼ هف تمهيذ آلخر، ويعتبر إبداع الصغير جديدًا بالىسبة لً حتِ
لمكبار، ٌذا هف هىطمؽ أف اإلبداع الحقيقي لإلىساف الىاضج ٌو ىتاج لعهمية طويمة 

 يهثؿ إبداع الصغار الحمقة األولِ هىٍا0  
( بأىً: ىشاط عقمي هركب، 32، ص 5..5هحهد هحهود الحيمة ) ًوقد عرف

ادؼ توجًٍ رغبة قوية في البحث عف حموؿ، أو التوصؿ إلِ ىواتج أ صيمة لـ تكف ٌو
 هعروفة سابقًا0

( أف اإلبداع ٌو ىشاط 5.00في حيف يري كاهبمس وفوكدس وثيودوراكأوبيمو )
عقمي أو بدىِ يحدث في وقت هحدد ولً إطار ثقافي واجتهاعي ويقود إلِ ىتائج 

 والقيهة عمِ األقؿ لدى الهبدع0 بالجدةهمهوسة أو غير همهوسة تتسـ 
(Kampylis, P; Fokides, E &  Theodorakopoulou, M, 2011, P1) 

العهمية التفكير اإلبداعي بأىً ( 557، ص5.05ويعرؼ حيدر عبد الرضا )
 العقمية التي يقوـ بٍا الطالب لموصوؿ إلِ أفكار جديدة لـ تكف هعروفًة هف قبؿ0

( عمِ اىً "ظاٌرة ذٌىية هتقدهة 070، ص 2..5عرفتً ىايفة قطاهي )كها 
ياء والهواقؼ والخبرات والهشاكؿ بطريقة فريدة، أو غير هألوفة، يعالج فيٍا التمهيذ األش

 أو يوضح هجهوعة حموؿ سابقة والخروج هىٍا بحؿ جديد0
وهف زاوية أخري فإف تىهية هٍارات التفكير اإلبداعي ُيهثؿ جاىبًا هٍهًا هف 
جواىب تىهية اإلهكاىات البشرية ، والتي تهثؿ عاهاًل هٍهًا هف عواهؿ تقدـ حضارة 
الهجتهعات ؛ لذا كاف هف الضروري االٌتهاـ بتىهية تمؾ الهٍارات لدى التالهيذ ، وال 
سيها في سف هبكرة هف خالؿ إعداد الهىاٌج والبراهج الهىاسبة لتىهيتٍـ ، وفي ٌذا 
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( بضرورة تصهيـ وبىاء براهج 3..5اإلطار أوصت دراسة هرزوؽ عبد الهجيد )
تاحة الفرص  لتىهية هٍارات اإلبداع لدي التالهيذ واالٌتهاـ برعاية الهتهيزيف هىٍـ ، وا 

التي تجعؿ التالهيذ يستخدهوف هٍارات التفكير اإلبداعي في حؿ هشكالت دراسية 
 داخؿ إطار الهىٍج الهدرسي0

( عمِ .5-47، ص 2..5ويتفؽ كؿ هف سميهاف هحهد، وفوقية عبد الفتاح )
 هيذ هف خالؿ الىقاط التالية: ضرورة بىاء براهج لتىهية هٍارات اإلبداع لدى التال

إعداد األطفاؿ إعدادًا صالحًا لهواجٍة ظروؼ الحياة الهعقدة التي تتشابؾ فيٍا  00
الهصالح وتزداد فيٍا الهطالب؛ لذا كاىت الحاجة الهاسة إلعداد البراهج 
إلكسابٍـ الهٍارات التي تجعمٍـ قادريف عمِ التفكير واإلبداع وتمهس الحموؿ 

 الت غير الهألوفة التي تطرأ عمِ حياتٍـ0الهتهيزة لمهشك
حاجة الهجتهعات الىاهية إلِ تأٌيؿ أبىائٍا هف خالؿ تىهية هٍارات اإلبداع  50

 وحؿ الهشكالت؛ ليتهكىوا هف إتقاف أعهالٍـ0
إدراؾ أٌهية تعميـ هٍارات التفكير اإلبداعي لهواجٍة هشكالت الحياة الهختمفة ،  10

 ف األخذ بٍا لبىاء جيؿ هبدع همتـز بالجدية0فاإلبداع ضرورة تربوية ال هىاص ه
وباإلضافة إلِ أٌهية تعميـ هٍارات اإلبداع لمتالهيذ في إكسابٍـ القدرة عمِ 

ا وهستوياتٍا، فإىٍا تؤدي أيضًا إلِ   تحقيؽهواجٍة هشكالت الحياة بهختمؼ هصادٌر
ارات ( إلِ أف استثارة ه514ٍ، ص 5..5العديد هف الفوائد، فيشير فٍيـ هصطفي )

 اإلبداع لدي التالهيذ تؤدي إلِ تحقيؽ األٌداؼ التالية:
 تساعد التالهيذ عمِ حؿ هشكالتٍـ الدراسية واليوهية والشخصية0 00
تساعد الهعمـ عمي تطبيؽ الهىٍج الدراسي بفاعمية دوف المجوء إلِ أساليب  50

 التمقيف والحفظ0
مِ فرص التفوؽ تعهؿ عمي تجىب الهشكالت السموكية اليوهية الهؤثرة سمبًا ع 10

 الدراسي0
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وهف ثـَ فتالهيذ الهرحمة اإلعدادية لديٍـ هف اإلهكاىات والطاقات اإلبداعية ها 
يدفعىا إلِ ضرورة تىهية ٌذي اإلهكاىات والعهؿ عمِ تىهية هٍارات اإلبداع في حؿ 

 الهشكالت لدي التالهيذ في ٌذي الهرحمة ليكوف أسموبًا لحياتٍـ في الهستقبؿ0
كير اإلبداعي هف ثالث هٍارات أساسيً كها ورد في )هصري عبد ويتكوف التف
(؛ )فتحي 552، ص1..5(؛ )جودت أحهد سعادة، 50، ص0775الحهيد حىورة، 

 (62، ص3..5عبد الرحهف جرواف )
: ٌي القدرة عمِ إىتاج أكبر قدر ههكف هف األفكار Fluencyهٍارة الطالقة  00

هحددة، وتتهثؿ أٌهية تدريس الطالقة  والصور والتعبيرات الهالئهة في وحدة زهىية
في أىٍا تساعد األفراد في االىتقاؿ بيسر وسٍولة هف الذاكرة طويمة الهدى إلِ 

 األفكار ذات العالقة بهوضوع الدرس0
ي القدرة عمِ توليد أفكار هتىوعة ليست هف ىوع Flexibilityهٍارة الهروىة  50 : ٌو

ر أو تحويمً هع تغير الهثير، أو األفكار الهتوقعة عادة، وتوجيً هسار التفكي
هتطمبات الهوقؼ، بهعىِ أىً إذا طمب هف التمهيذ أف يذكر أكبر عدد هف 
االستعهاالت الهختمفة لشيء ها فٍو يىتقؿ في تفكيري هف استخداـ إلِ آخر، وهف 

 فكرة إلِ أخرى0 
وتتهثؿ في القدرة عمِ إىتاج أفكار، وصور جديدة  :originalityهٍارة األصالة 10

وهتهيزة وفريدة، فكؿ أسموب جديد وهىاسب يحقؽ الغرض ٌو في الحقيقة سموؾ 
إبداعي أصيؿ، وتقاس األصالة بهدى قدرة التمهيذ عمِ إىتاج أفكار غير هألوفة، 

، 6..5جرواف، فتحِ )وكمها قمت درجة شيوع الفكرة زادت درجة أصالتٍا0 
 (63-62ص

عي لدي التالهيذ خمصت هجهوعة وفي إطار أٌهية تىهية هٍارات التفكير اإلبدا
هف الدراسات إلي ضرورة تىهية هٍارات ٌذا الىهط هف التفكير الرتباطً بأىشطة التعمـ 

 .Chung, C. & Yuen, Y وهف ٌذي الدراسات دراسة كؿ هف شاىغ ويويف 
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الوسائط الهتفاعمة في التفكير اإلبداعي لدى والتي توصمت إلِ هعرفة فاعمية (2003)
مة األساسية ، هف خالؿ أدائٍـ في اختبار اإلبداع ، وتكوىت عيىة طالب الهرح
( طالبًا في الهرحمة اإلعدادية  بهديىة ٌوىج كوىج، وأشارت ىتائج 052الدراسة هف )

الدراسة إلِ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تالهيذ كؿ هف الهجهوعتيف التجريبية 
التطبيؽ البعدي الختبار هٍارات التفكير  والضابطة في هٍارات : الطالقة والهروىة في
 اإلبداعي لصالح أفراد الهجهوعة التجريبية0

 البحثمشكمة 
 تكون إحساس الباحث بالمشكمة من خالل ما يمي: 

وتوصيات بعض الدراسات السابقة،  ()توصيات الهؤتهرات الهحمية والدولية  00
تروىي لمهىاٌج والتي أوصت بضرورة اإلٌتهاـ بتصهيـ وىشر الهحتوي اإللك

عداد بيئات تعمـ افتراضية وأٌهية التحّوؿ إلِ  والهقررات عبر شبكة اإلىترىت وا 
سبيؿ الهثاؿ: دراسة  عمِ، وهف ٌذي الدراسات E-learningالتعمـ اإللكتروىي 
ٌهت عطية  (، ودراسة7..5عهر حبيشِ ) خيري(، داليا 7..5غادة العهودى )
 (5.010قاسـ السيد )

التعمـ االفتراضية والتِ  الهتعمقة ببيئاتتائج الدراسات السابقة اإلطالع عمي ى 50
أوصت بضرورة دعـ استخداـ بيئات التعمـ االفتراضية فِ عهميتي التعميـ والتعمـ 

                                                 

  ( ):مثل  

المؤتمر العلمي التاسع الجمعيت المصريت لنظم المعلوماث وتكنولوجيا الحاسباث 

(2002.) 

المؤتمر العلمي العاشر لتكنولوجيا التعليم اإللكتروني ومتطلباث الجودة الشاملت 

(2002).  

تحدياث التطوير التربوى في الوطن العربي مؤتمر تكنولوجيا التعليم اإللكتروني و

(2002). 

 .(2022المؤتمر الدولي الثاني للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد )
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 Ramsey، ودراسة راهسي Dillenbourg, P., (2000)هثؿ دراسة ديمىبورج 
C. (2011)ودراسة فيميفساىوس وىافاريتي ،Veletsianos, G. & 

Navarrete, C. (2012) (، 6..5خالد ) هحهد شريؼ ، ودراسة جهيمة
الدراسات الهتعمقة بهٍارات (0 كذلؾ 5.00ودراسة سحر هحهود عبد الفتاح )

أوصت  والتِ الهعموهاتالتفكير اإلبداعي واالتجاي ىحو الكهبيوتر وتكىولوجيا 
ؼ الهراحؿ التفكير اإلبداعي لدي الهتعمهيف فِ هختمبأٌهية تىهية هٍارات 

،  Chung, C. and Yuen, Y. (2003)التعميهية هثؿ دراسة تشاىج وييف
 , Yeung, A., Chow , A .P. & Chowودراسة ييىج وشوو وشوو 

P.C.(2005)( 2..5، ودراسة سميهاف هحهد سميهاف وفوقية السيد عبد الفتاح ،)
 (0 3..5ودراسة هرزوؽ عبد الهجيد هرزوؽ )

 -: تطبيؽالتي قاـ بٍا الباحث والتِ اشتهمت عمِ الدراسة االستطالعية  10
  اختبار هٍارات التفكير اإلبداعي في الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات )إعداد

الباحث( لمتعرؼ عمِ هستوي عيىة هف  تالهيذ الصؼ األوؿ اإلعدادي فِ هٍارات 
عيىة هكوىة التفكير اإلبداعي في الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات وتـ التطبيؽ عمِ 

( تمهيذًا بهدرسة عمي بف أبي طالب اإلعدادية لمبىيف، وهدرسة عبد الخالؽ 21هف )
حسوىة اإلعدادية لمبىات بإدارة الهىتزي التعميهية بهحافظة اإلسكىدرية، واستخمص 
الباحث هجهوعة هف الىتائج خاصة بالهتوسط واالىحراؼ الهعياري الستجابات التالهيذ 

وقد أسفرت التفكير اإلبداعي في الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات في اختبار هٍارات 
 -:ىتائج التحميؿ اإلحصائي لالختبار عف اآلتي

  هتوسط درجات التالهيذ فِ هٍارة الطالقة كأحد هٍارات التفكير اإلبداعي في
( وُتشير ٌذي القيهة إلِ عدد اجابات 1006الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات بمغ )

ي قيهة هىخفضة جدًا0كؿ تمهي  ذ عمِ كؿ سؤاؿ ٌو
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  هتوسط درجات التالهيذ فِ هٍارة الهروىة كأحد هٍارات التفكير اإلبداعي في
( وُتشير ٌذي القيهة إلِ فئات اجابات 5004الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات بمغ )

ي قيهة هىخفضة جدًا0  كؿ تمهيذ عمِ كؿ سؤاؿ ٌو
 ألصالة كأحد هٍارات التفكير اإلبداعي في هتوسط درجات التالهيذ فِ هٍارة ا

( وُتشير ٌذي القيهة إلِ االجابات 0040الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات بمغ )
ي قيهة هىخفضة  التِ تتسـ باألصالة والتِ قدهٍا كؿ تمهيذ عمِ كؿ سؤاؿ ٌو

 جدًا0
  هتوسط درجات التالهيذ فِ الهجهوع الكمي لهٍارات التفكير اإلبداعي في

( وُتشير ٌذي القيهة إلِ الهجهوع 4073بيوتر وتكىولوجيا الهعموهات بمغ )الكه
ي قيهة  الكمي لهٍارات التفكير اإلبداعي في الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات ٌو

 هىخفضة جدًا0
  ارتفاع هتوسط هعاهالت االختالؼ بيف التالهيذ فِ االجابة عمِ االختبار حيث

الهروىة %(، وفِ هٍارة 25035ارة الطالقة )بمغ هتوسط هعاهؿ االختالؼ في هٍ
%(، فِ حيف بمغ هتوسط هعاهؿ االختالؼ فِ هٍارة األصالة 25007) بمغ
%( كذلؾ بمغ في الهجهوع الكمي لهٍارات التفكير اإلبداعي في 23054)

 %(150050الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات )
تر فِ كثير هف ( أف تعمـ الكهبيو 125، ص 1..5ويري عمِ أحهد هدكور )

هدارسىا هقصور عمِ القائهيف بتدريسً كهادة، والهطموب إعادة تصهيـ الهىاٌج 
 هستعيىة بتقاىة الهعموهات والهعرفة0

ولها كاىت بيئات التعمـ االفتراضية لٍا أثر إيجابي لتىهية الجاىب الهعرفي 
ف أثر هعرفي ٌذي البيئات، لها لٍا ه ضرورة توظيؼكاىت  التالهيذ لذاوالهٍاري لدي 

ي ىتيجة أكدتٍا دراسات عديدة هىٍا عمي  في تحسيفإيجابي  عهميتي التعميـ والتعمـ ٌو
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 ,.Ramsey C(، "راهسي" 6..5خالد" ) شريؼ سبيؿ الهثاؿ دراسة: "جهيمة
 (5.000، ودراسة سحر هحهود عبد الفتاح" )(2011)

أف  إلِ( 54، ص.5.0الحهيد )ويشير رضا هسعد السعيد وىاصر السيد عبد 
هعظـ هشكالت الهىاٌج الدراسية تتضح فِ الفجوة الكبيرة بيف ها يتعمهً التمهيذ داخؿ 
الهدرسة وخارجٍا حيث يتـ التركيز عمِ أعهاؿ كتابية وعهميات تتسـ بالتجريد ال 
ُيدرؾ التمهيذ هدى فائدتٍا خارج أسوار الهدرسة وال يستطيع االستفادة بٍا فِ حؿ 

 ار بشأف هوقؼ فِ حياتً اليوهية0 هشكمة ها أو اتخاذ قر 
وعمي الرغـ هف التقدـ الٍائؿ في تقىيات التعميـ إال أف البحث في هجاؿ بيئات 

 التعمـ التعمـ االلكتروىية لـ يحظ باالٌتهاـ الكافي هف قبؿ الباحثيف ، وبيئات
ا يتعمؽ االفتراضية لٍا أٌهية كبيرة في عهميتي التعميـ والتعمـ، والسيها إذا كاف هحتواٌ

 الجهود حيز التعميهية هف العهمية بهقرر الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات، حيث تىقؿ
تاحة والتطبيؽ الحيوية لحيز والىظرية  الكاهؿ كهحور دوري لمهتعمـ ألف يأخذ الفرصة وا 
 أكثر في وذلؾ الٍائؿ التكىولوجي التسارع هستفيدًا هف هعٍا والتفاعؿ التعميهية لمعهمية
ي هعٍا االيجابي لمتفاعؿ وحساسية وحاجة أٌهية الهواد التكىولوجيا، واىطالقًا هف  ٌو

ا إحدى أٌـ األٌداؼ التربوية التي  أف أٌهية تىهية هٍارات التفكير اإلبداعي باعتباٌر
تسعِ الهجتهعات الراقية لتحقيقٍا لدي الىاشئة ، ولها كاف ٌىاؾ اىخفاض في هعارؼ 

رحمة اإلعدادية ىحو هقرر الكهبيوتر وتكىولوجيا وهٍارات واتجاٌات تالهيذ اله
  التساؤل الرئيس التالي:وبالتالي فإف البحث يجيب عف الهعموهات0 
تىهية هٍارات التفكير اإلبداعي في هقرر  أثر بيئة تعمـ افتراضية عمِها 

 ؟ت لدى تالهيذ الصؼ األوؿ اإلعدادىالكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموها
 التالية: ويتفرع منو األسئمة

تىهية هٍارة الطالقة فِ هقرر الكهبيوتر  تعمـ افتراضية عمِبيئة  أثرها  00
 وتكىولوجيا الهعموهات لدى تالهيذ الصؼ األوؿ اإلعدادى؟
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تىهية هٍارة الهروىة فِ هقرر الكهبيوتر  تعمـ افتراضية عمِبيئة  أثرها  50
 وتكىولوجيا الهعموهات لدى تالهيذ الصؼ األوؿ اإلعدادى؟

تىهية هٍارة األصالة فِ هقرر الكهبيوتر  تعمـ افتراضية عمِبيئة  ثرأها  10
 وتكىولوجيا الهعموهات لدى تالهيذ الصؼ األوؿ اإلعدادى؟

 البحثأىداف 
تىهية هٍارة الطالقة فِ هقرر  تعمـ افتراضية عمِبيئة  أثرالتعرؼ عمِ  00

 0الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات لدى تالهيذ الصؼ األوؿ اإلعدادى
تىهية هٍارة الهروىة فِ هقرر  تعمـ افتراضية عمِبيئة  أثرالتعرؼ عمِ  50

 الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات لدى تالهيذ الصؼ األوؿ اإلعدادى0
تىهية هٍارة األصالة فِ هقرر  تعمـ افتراضية عمِبيئة  أثرالتعرؼ عمِ  10

 دى0الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات لدى تالهيذ الصؼ األوؿ اإلعدا
 البحثأىمية 

السادة هعمهِ هقرر الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات قد يمفت ٌذا البحث اىتباي  00
لدى تالهيذ الصؼ األوؿ اإلعدادى إلِ أٌهية توظيؼ بيئات التعمـ االفتراضية 

 فِ تدريس الهقرر0
ُيساعد البحث في توجيً ىظر هؤسسات التعميـ إلِ تعديؿ براهجٍا التقميدية  50

ا لتواكب الهباشرة  التي تركز عمِ هستويات هتدىية هف الهعرفة، وتطويٌر
والتي تدعو إلِ استخداـ هستحدثات التكىولوجيا  التربية،االتجاٌات الحديثة في 

 في التعميـ والتعمـ0
ُيساعد البحث في توجيً ىظر الهربيف إلِ توظيؼ هقرر الكهبيوتر تكىولوجيا  10

هقرر الكهبيوتر وتكىولوجيا داعي في ت التفكير اإلبالتعميـ في تىهية هٍارا
 الهعموهات0
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افتراضية في هقرر الكهبيوتر وتكىولوجيا  ُيسٍـ البحث في اقتراح هخطط لبيئة تعمـ 20
ا ركيزة  الهعموهات لدى تالهيذ الصؼ األوؿ هف الهرحمة اإلعدادية باعتباٌر

 أساسية لهراحؿ التعميـ الالحقة0
لعهمية التعميهية بقائهة لهٍارات التفكير ا عمُِيسٍـ البحث في تزويد القائهيف  30

 اإلبداعي في هقرر الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات0
ُيسٍـ البحث في تزويد الباحثيف باختبار لهٍارات التفكير اإلبداعي في هقرر  40

 اإلعدادية0 الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات لتالهيذ الهرحمة
 البحثحدود 

 :التاليةالحدود  عمِتعهيـ ىتائج البحث يتوقؼ  إف
  بهدرسة الشاطبي اإلعدادية بىات بإدارة  تـ تطبيؽ البحثالهكاىية: الحدود

 اإلسكىدرية0 وسط التعميهية بهحافظة
  ث خالؿ الفصؿ الدراسِ األوؿ لمعاـ الدراسِ تـ تطبيؽ البحالزهىية: الحدود
 ـ5.06-ـ5.05
 ىولوجيا الهعموهات هف هقرر الكهبيوتر وتكوحدة دراسية  :يةحدود الهوضوعال

لمصؼ األوؿ اإلعدادي، بحيث يسٍؿ توظيفٍها في إطار بيئة التعمـ االفتراضية 
هدي الزهىي لتدريس هع خطة وزارة التربية والتعميـ في ال يتهاشِالهقترحة، وبها 

 0الوحدة
 البحثأدوات 

  0اختبار هٍارات التفكير اإلبداعي في هقرر الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات
 إعداد/ الباحث(0)
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 البحثمنيج 
والتصهيـ التجريبِ ذو  التجريبِ الهىٍج شبًاعتهد ٌذا البحث عمِ 
 الهجهوعتيف التجريبية والضابطة0

 البحثهصطمحات 
 برهجتٍا يتـ الواقع تحاكي الباحث بأىٍا بيئة تّعمـ يعرفٍا-االفتراضية:  التّعمـ بيئة 00

 ىصوص هكتوبة، هتعددة )ىصوصال استخداـ الوسائط عمِ حاسوبيًا، وتعتهد
وجهيعٍا صوتية  هؤثرات خطية وهتحركة، رسـو وهتحركة،ثابتة  صور هىطوقة،
 خالؿ هف الهستخدـ وبيف بيىٍا ٌذي البيئة التفاعؿ (، وتتيحهعاً  وهتفاعمة هتكاهمة
كها تسهح  هعالجتٍا،بعد  الىتائج عمِ والحصوؿ الهتغيرات إدخاؿ هف تهكيىً

ستخدهيف في حاالت التعمـ التعاوىية هف أجؿ تحقيؽ الحد بالهشاركة بيف اله
 األهثؿ هف الفٍـ واالستيعاب0

الباحث بأىً قدرة تالهيذ الصؼ األوؿ  يعرفٍا-اإلبداعِ: هٍارات التفكير  50
إىتاج أكبر عدد ههكف هف األفكار الجديدة والهتىوعة واألصيمة،  عمِاإلعدادي 

الهشكالت العىاصر، واإلحساس بواكتشاؼ عالقات جديدة بيف األشياء أو 
يجاد حموؿ هتهيزة لٍا في هقرر الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات0  واكتشافٍا، وا 

ويقاس التفكير اإلبداعي إجرائيًا بالدرجة التي يحصؿ عميٍا التمهيذ في اختبار 
 )إعداد الباحث(0  هٍارات التفكير اإلبداعي في الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات

 لمبحثر النظرى والدراسات السابقة اإلطا
 Virtual Learning Environment  -االفتراضية:أواًل: بيئات التعمم 

تختمؼ طبيعة عهمية التعمـ فِ بيئات التعمـ االفتراضية عف طبيعتٍا فِ بيئات 
التعمـ التقميدية ىظرًا إلختالؼ دور الهعمـ ودور الهتعمـ بيف ٌاتيف البيئتيف فالهعمـ لـ 

ىها أصبح هرشدًا وهوجًٍا وهيسرًا وهسٍاًل كذلؾ الطالب لـ يعد  همقىًا فِ ٌذي البيئات وا 
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ىها  إيجابيًا ىشطًا يبىي هعرفتً بىفسً ليصىع هعىي  أصبحيعد هتمقيًا سمبيًا لمهعموهات وا 
 لها يتعمهً، وفيها يمي سيتىاوؿ الباحث طبيعة التعميـ االفتراضي0 

عف كمهتيف األولِ التعميـ والكمهة األخرى  بداية التعميـ االفتراضِ عبارة
أف  وتعىِ، Virtualاالفتراضِ والتي ٌي عبارة عف ترجهة لمهصطمح األجىبي 

الهؤسسة التعميهية بها فيٍا هف هحتوى وصفوؼ وهكتبات وأساتذة، وطالب 
إلخ جهيعٍـ يشكموف قيهة حقيقية هوجودة فعاًل لكف التواصؿ بيىٍـ يكوف وتجهعات0
شبكة اإلىترىت0 حيث يهكف أف يتألؼ الصؼ االفتراضِ هف طالب هف خالؿ 

هوزعيف ها بيف هصر واستراليا وكىدا واألردف والٍىد وهاليزيا، ويحضروف ألستاذ ها 
في بريطاىيا ويتفاعموف هعً افتراضيًا، إها هباشرة أو هف خالؿ الخادـ التقىي الخاص 

هف أسباب المجوء إلِ التعميـ بالهؤسسة، هتحرريف هف حاجزي الهكاف والزهاف0 و 
 -االفتراضِ: 

( أف البيئات االفتراضية عمِ شبكة اإلىترىت 5.00ويذكر السعيد عبد الرازؽ )
تعد حاليًا األسموب األهثؿ لمتدريب حيث توفر بيئة الهركزية تفاعمية هتكاهمة هف 

والهكاىية  الوسائط تراعِ الفروؽ الفردية بيف الهتدربيف كها تراعِ الظروؼ الزهاىية
لٍـ ولديٍا القدرة عمِ ىشر ثقافة التدريب الذاتِ وجذب الهتدربيف وزيادة فاعميتٍـ 
ودافعيتٍـ لمتعمـ والتدريب، فىجاح أى تدريب وتحقيقً لمعائد الهرجو هىً يستمـز توافقً 
هع قدرات واستعدادات الهتدربيف وهراعاتٍا عىد التخطيط واإلعداد لمتدريب وتعد 

هعرفية أحد أٌـ تمؾ االستعدادات ألىٍا تتضهف الهجاالت اإلدراكية األساليب ال
 والهعرفية والعقمية0

( ٌي بيئات هحاكية 021، ص 3..5والبيئات االفتراضية عىد حسف زيتوف )
لمواقع تىتج بواسطة برهجيات )أدوات( الواقع االفتراضي، وتوجد ٌذي البيئات عمِ 

)شبكة اإلىترىت هثاًل( وهىٍا الفصوؿ هواقع هعيىة عمِ إحدى أىواع الشبكات 
 Virual Labs 0والهعاهؿ االفتراضية  Virual Classroomاالفتراضية 
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( بيئة التعمـ االفتراضية بأىٍا هحيط 040، ص5.00كها عرؼ عدى عطا )
لمتعمـ هأٌوؿ بُأىاس حقيقييف يفكروف ويقرءوف ويكتبوف تعميقاتٍـ وأسئمتٍـ عبر 

ة العالهية لمهعموهات )اإلىترىت(، كها أىٍـ يضحكوف الهىاقشة عف طريؽ الشبك
ويشعروف بالسعادة وخيبة األهؿ ويخططوف لدراستٍـ وأحياىًا يتىازعوف ويختصهوف هع 
بعضٍـ البعض0 كذلؾ فإىٍا هحيط يتعاهؿ هعً ويدخمً الكثير هف الهتعمهيف 

 والهعمهيف، دوف أف يقتصر ٌذا التفاعؿ عمِ التعميـ عف بعد فقط0
( بأىٍا بيئة تشهؿ كافة أىشطة .5، ص5.01رًا عرفٍا أساهة ٌىداوي )وأخي

ىشاء تقديـ الهحتوى،  وهتطمبات عهمية التعمـ هف هشاركة وتفاعؿ وتقديـ لألىشطة، وا 
وىشر الهصادر، وهراقبة هشاركة الطالب وتقويـ أدائٍـ، وتقديـ التغذية الراجعة، هع 

 الة لعهمية التعمـ0توفير درجة عالية هف الضبط واإلدارة الفع
هف األدوات والبرهجيات لتطبيؽ ىفس  االفتراضية هجهوعةوتوفر بيئات التعمـ 

هبادئ التعميـ والتعمـ، لكف عبر اإلىترىت في بيئات افتراضية، باستخداـ تكىولوجيا 
التعمـ، بؿ استخداـ ىفس  لعهميةالكهبيوتر التي ال تىطوي عمِ ىٍج جديد كميًا 

  (Chin , P, 2012, p5) ريقة هختمفة0األساليب ولكف بط
القاعات أف هف خصائص  Chaplin, S. (2002, p. 38)" شابمفويري "

 -:ها يميالدراسية في بيئات التعمـ االفتراضية 
ق ػأَ بالصَت َالصَرة عو طري، خاصية التخاطب الهباشر بالصَت فقط 00

 عبر اإلىترىت0ؿ التفاعؿ اهيرات الرقهية التي تىقػالك
 Application لمتطبيقات والبراهج بيف الهعمـ والهتعمهيفالهباشرة كة الهشار 50

Sharing0 
 File Transfer0الهعمـ والهتعمهيف0الهمفات َتبادلٍا هباشرة بيو ؿ إرسا 10
ي ػة فػالطمبعة هف َػطالب عمِ حدي أَ هع هجهؿ هتابعة الهدرس َتَاصمً هع ك 20

 Private  Message0دػآو َاح
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َتية ػػرة )الصػالهحاضؿ جيػَتس Print Optionsعة خاصية السهاح بالطبا 30
 Lecture Recordingة( 0ػػَالكتابي

 -ٌِ: وهف أٌـ األدوات التِ يستخدهٍا التعميـ االفتراضِ 
  البريد اإللكتروىِ: استخداـ البريد اإللكتروىِ لتسٍيؿ اتصاؿ الطالب فيها بيىٍـ

الصؼ الدراسِ بؿ  وتبادؿ الهعموهات واألفكار التربوية والتواصؿ خارج
والتواصؿ هع طالب هف دوؿ أخرى0 كذلؾ يستفيد الهعمـ هف البريد اإللكتروىِ 

 بالتواصؿ هع زهالئً وطالب0ً
  إىشاء هواقع لهقررات دراسية هعيىة هثؿ الرياضيات، أو هواقع لدورات وورش

 الذيتعميهية: ويهكف لمهعمـ أف يىشِء هوقعًا لطالبً فقط أو لطالب البمد 
فيً أو جهيع الطالب حوؿ العالـ0 فالهعمـ يستطيع التحكـ بالهوقع وتحديد  يعيش

 الهشاركيف0 
  زيارة أدلة الهواقع التربوية: زيارة هواقع أدلة الهواقع التربوية العربية واألجىبية

والتِ تضـ أغمب الهواقع التربوية تحت هوقع واحد وتسٍؿ الوصوؿ إلِ عدد 
 ؿ دليؿ الهواقع التربوية العربية0كبير هف الهواقع التربوية هث

  زيارة الهواقع الهتخصصة: زيارة الهواقع العربية واإلىجميزية التِ تتىاسب هع
 تخصص الطالب0

  استخداـ هواقع البحث الشٍيرة: هثؿ هحركات البحث التِ تقدـ خدهة البحث
 بعدد هف المغات بها فيٍا المغة العربية0

  هعمـ أف يىشِء هوقعًا شخصيًا وهف خالؿ  أليإىشاء الهواقع الشخصية: يهكف
 (60، ص7..5الصائغ، )هيسالهوقع يستطيع أف يتواصؿ هع اآلخريف0

أف هالهح  Ramsden, A. &O'Leary, R (2002)ويذكر أوليرى وراهسديف 
 -تكهف فيها يمِ: االفتراضيةبيئة التعمـ 
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 الىقاش  التواصؿ بيف الهعمهيف والطالب هثؿ: البريد اإللكتروىي، وهجالس
وخدهات الدردشة االفتراضية التي تدعـ أىواع هختمفة هف االتصاالت الهتزاهىة 

 وغير الهتزاهىة، هف واحد إلِ واحد، أو هف واحد لكثير وهف كثير لكثير0
  التقييـ الذاتي والتقييـ التجهيعِ هثؿ: تقييـ اختيار هف هتعدد هع وضع

 العالهات والتغذية الراجعة فورية0
 وارد والهواد التعميهية هثؿ: تقديـ الهحاضرات والهواد الداعهة والصور توزيع اله

وهقاطع الفيديو، وتوفير الروابط لهصادر الويب، والهىاقشة عبر اإلىترىت 
 وأىشطة التقييـ0

  تقاسـ الهجاالت بيف فريؽ العهؿ: السهاح لهجهوعات هف الطالب لتحهيؿ
 عض0وتبادؿ الهمفات وكذلؾ التواصؿ هع بعضٍـ الب

  ،تقديـ الدعـ لمطالب: عف طريؽ التواصؿ هع الهعمهيف أو الطالب اآلخريف
وتوفير الهواد الداعهة هثؿ هعموهات عف الهقرر واألسئمة واألجوبة )األسئمة 

 الهتكررة(0
  إدارة هسار الطالب هثؿ: أسهاء الهستخدهيف وكمهات السر لضهاف أف الطالب

ِ ٌذا الهقرر، وتحميؿ التقييـ الذي الهسجميف فقط ٌـ هف يهكىٍـ الوصوؿ إل
 يقوـ بً الطالب أو استخداـ الهواد داخؿ بيئة التعمـ االفتراضية0

  ِالهخصصة والصىاديؽ  الويب،أدوات الطالب هثؿ: صفحات الطالب عم
 ,O'Leary) هف الهقررات الدراسية، والهذكرات والتقويهات اإللكتروىية0 لمتحهيؿ

R, Ramsden, 2002, pp2-3)   
( أف لمهعمـ والهتعمـ أدوارًا 45-41، ص ص4..5الهٍدى ) هجدييذكر و 

ذي األدوار   -ٌِ: داخؿ البيئات التعميهية االفتراضية ٌو
 -: المعممأدوار  .0

 0ِقادر عمِ تشغيؿ واستخداـ أجٍزة الحاسب اآلل 
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  0قادر عمِ تعميـ الهبادئ الحاسوبية 
 ٍا وعرضٍا0يحسف استخداـ الحاسوب فِ جهع الهعموهات وهعالجت 
  0قادر عمِ تصهيـ أىشطة الطالب إلكتروىيًا 
  قادر عمِ استخداـ الوسائؿ الهتعددةMulti Media  والفائقة لدعـ عهميات

 التعمـ0
 0يعرؼ الهصادر التي تجعمً هرتبطًا بالتطبيقات والتكىولوجيا الحديثة فِ التعمـ 
 طور الهٍى0ِيستطيع استخداـ الوسائؿ والسبؿ التِ تضهف اإلىتاجية والت 

 -: المتعممأدوار  .8
  قادر عمِ التعاهؿ هع تعقيدات الهستقبؿ القائـ عمِ التعميـ اإللكتروىي والذي يحتـ

 عميً أف يكوف هفكرًا هستقاًل هىتجًا قائدًا0
  يفكر باستقاللية كاهمة ولديً القدرة عمِ التصور والتخيؿ واالتصاؿ والتفاعؿ هع

 الهجتهع0 
  كد اكتساب هٍارات التفكير اإلبداعِ والتفكير الىاقد، قادر يىهو ذٌىيًا بطريقة تؤ

 عمِ فٍـ واستيعاب استراتيجيات التفكير0
  يستطيع الوصوؿ إلِ الهعموهة بىفسً، ويستطيع التفاعؿ هع الهواقؼ التعميهية

 الهختمفة هف حيث: التخطيط، والهتابعة، والتوجيً، والتقويـ0
  و ها يتطمب اهتالكً هٍارة التىظيـ الذاتي لمتعمـ، لديً طهوح لمتعمـ والتهيز فيً، ٌو

فالهتعمـ الجيد في التعميـ االفتراضي ٌو القادر عمِ التىظيـ الذاتي لتعمهً، ويهتمؾ 
وهستخدـ processor خصائص تهيزي عف غيري هف الهتعمهيف، فٍو هعالج 

utilizer مهً هف جيد لمهعموهات في أثىاء استخداـ استراتيجيات التعمـ، ويدير تع
خالؿ عهميات ها وراء الهعرفة وتىظيـ أفضؿ لمهصادر الهتاحة، ولديً دافعية ذاتية 

self – motivator  أو داخميةinternal – motivator  الستخداـ استراتيجيات
 التعمـ وتىظيـ الجٍد الالـز ألداء هٍاـ التعمـ بشكؿ فاعؿ0
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 Kaufmann, H et  (PP263-276 ,2000) وآخروفيذكر كوفهاف كها 
al :ِأف أٌهية الواقع االفتراضِ فِ البيئات التعميهية تتهثؿ فيها يم- 
  الواقع االفتراضِ تقىية قوية تستخدـ فِ بىاء الهعرفة بتحويؿ البيئات الحقيقية

 إلِ هعموهات تتوافؽ هع الحواس البشرية0
 هيف لفٍـ تحسيف أداء التعمـ: حيث إف ٌىاؾ احتهااًل كبيرًا فِ زيادة أداء الهتعم

 الهشكالت عىد استكشافٍا بىظاـ ثالثِ األبعاد0
  استخداـ بيئات الواقع االفتراضِ يعزز التفاعؿ هف قبؿ الهتعمـ هع بيئة الواقع

 االفتراضِ هف خالؿ أدواتً وهعدات0ً
  عطاء هىظور إحياء خبرات التعمـ السابقة: يحفز هستويات عالية هف الهشاركة وا 

 ث يحفز ذلؾ عمِ التعمـ والفٍـ0هتعدد لمخبرات الحسية حي
  يزيؿ عقبات الوصوؿ لمتعمـ الخاصة بذوى االحتياجات الخاصة وتحديدًا

 األطفاؿ التوحدييف0
  التحكـ فِ إدخاؿ الهثيرات أو الهحفزات: البيئات االفتراضية تتسـ بتبسيط

الهثيرات والهحفزات بحيث تكوف هقبولة بالىسبة لألطفاؿ الذيف يعاىوف هف 
، حيث إف الواقع الفعمِ يتسـ بوجود هشتتات هف شأىٍا أف تحدث تشتيت التوحد
وتكوف أكثر تعقيدًا وبالتالِ فإف بيئة الواقع االفتراضِ تسهح بتبسيط  بصري

الواقع وتىظيهً بطريقة تسهح بسٍولة جذب االىتباي وتوجيً االٌتهاـ هف قبؿ 
 أطفاؿ التوحد0

 حيث كاف ها يتـ التوصؿ  التعهيـ،ضية سٍولة التعهيـ: الواقع االفتراضِ يحؿ ق
إليً هع حالة ليس بالضرورة أف يعهـ عمِ حاالت ههاثمة إال أف الواقع 

  االفتراضِ جعؿ التعهيـ سٍاًل ىظرًا ألىً يحقؽ الواقعية لحاالت الهرض0
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 CreativeThinking Skills  -اإلبداعى: ثانيًا: ميارات التفكير 
ٌدؼ أساسي ال يحتهؿ التأجيؿ بؿ يجب أف يكوف  ُيعد تعميـ التفكير وتوجيًٍ

في صدارة أٌدافىا التربوية ألي هادة دراسية فٍو وثيؽ الصمة بكافة الهواد الدراسية وها 
يصاحبٍا هف طرؽ تدريس وىشاط ووسائؿ تعميهية وعهميات تقويهية وعهمية بىاء 

عٍـ إلِ ههارستً التفكير الجيد تقـو عمِ إثارة اٌتهاـ الطالب بقضية التفكير ودف
، هحهد الجهؿ وفواز فتح  03، ص 1..5)هجدى حبيب ،  عهميًا داخؿ الفصوؿ0

 (053، ص 4..5اهلل ، 
وحظي التفكير اإلبداعي بهكاىة ٌاهة في العديد هف دوؿ العالـ، وهها يدؿ عمِ 
ٌذي الهكاىة كثرة األبحاث والدراسات التي تتخذ هىً هوضوعًا لٍا واىكباب الباحثيف 

عاهميف في الهجاالت التربوية التي ىادت بضرورة تدريب الطمبة عمِ استخداـ أىواع وال
التفكير اإلبداعي الهختمفة، ألف االعتهاد عمِ تمقيف الهعرفة أصبح أهرًا غير هقبوؿ 
قاهة العديد هف الهؤتهرات والىدوات الهحمية واإلقميهية  كأساس لعهمية التعمـ والتعميـ، وا 

عىِ بً وبهتطمباتً، وهف بيف األدلة أيضًا عمِ ٌذي الهكاىة لمتفكير والعالهية التي ت
ا ورقيٍا، فالثورات التكىولوجية  اإلبداعي أثري الكبير في تقدـ الهجتهعات وتطوٌر
والهعرفية والعمهية واالكتشافات واالختراعات الحديثة ٌي هف ثهرة غرس أيدي 

ا لمتفكير اإلبداعي هف أثر يخص الهبدعيف وقدرتٍـ عمِ التفكير، ويضاؼ إلِ ذلؾ ه
ىهاء شخصيتً وتحقيؽ ذاتً وتحرري هف الىهاذج التقميدية في التفكير0 )فتحِ  الفرد وا 

 (6..5جرواف، 
ويزود التفكير اإلبداعي الهجتهع باألفكار التي يفتقر إليٍا دائهًا والتي يتطمع 

االتفاؽ عمِ هعايير إليٍا بٍدؼ ىقمً هف التقميدية إلِ الهعاصرة والتحديث والسير و 
الهجتهعات الحديثة، فاإلبداع ٌو القدرة عمِ خمؽ البديع الذي قد يكوف رسهًا أو ىغهًا 
أو فكرة أو ىظرية أو تهثااًل أو اختراعًا، والعهؿ الهبدع اليصدر إال هف شخص خاّلؽ 

 (75، ص6..5)هعيوؼ السبيعي،  لً خصائصً وتفكيري0 هبدع،
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( أف التفكير اإلبداعي ٌو القدرة 005ص  ،6..5وتضيؼ عفاؼ عمِ حسف )
عمِ الوصوؿ إلِ أكبر عدد هف الحموؿ غير التقميدية ىتيجة ههارسة عدد هف 
العهميات العقمية والهٍارات هثؿ الهالحظة الدقيقة وفرض الفروض وتىظيـ الهعموهات 

د راؾ وتفسير الىتائج والهقارىة والتصىيؼ والتحميؿ والتركيب والبحث عف البدائؿ وا 
دراؾ  التىاقضات والربط بيف الهعموهات الهتوفرة فِ ذلؾ الهوقؼ بطريقة جديدة وا 
العالقات غير الهباشرة بيف األشياء واستخداـ خيالً فِ الوصوؿ إلِ االستجابات التِ 

 تساعدي في الوصوؿ إلِ أكبر عدد هف الحموؿ الهتىوعة0
قابمة لمتعمـ ( بأىً هجهوعة هٍارات 0، ص7..5كها عرفً هحسف عطية )

والتدريب وال تحتاج إلِ هواٌب وقدرات خاصة يىبغي لمطمبة أف تتوفر لديٍـ ليكوىوا 
ـ0  هبدعيف في تفكيٌر

، ص 5..5( و )ثائر حسيف، 23، ص4..5ويذكر جودت أحهد سعادة )
( أف ثهة تسهيات هتىوعة لهكوىات التفكير اإلبداعي، ىذكر هىٍا: الهٍارات، 032ص

الخصائص0 وهف أٌـ هٍارات التفكير اإلبداعي التي تقيسٍا  القدرات، العىاصر،
 -اختبارات توراىس وجيمفورد:

  القدرة عمِ إىتاج عدد كبير هف األفكار المفظية أو  تعىي -الطالقة:هٍارة
األدائية أو البدائؿ أو الهشكالت الهفتوحة الىٍاية أو االستعهاالت أو الهترادفات 

عهمية استدعاء لهعموهات وهفاٌيـ  لطالقة ٌيواعىد االستجابة لهثير هعيف، 
وخبرات تـ تعمهٍا وتخزيىٍا لدى الفرد، ولمطالقة أىواع ىذكر هىٍا: طالقة 
األشكاؿ، طالقة الكمهات أو الطالقة المفظية، الطالقة الفكرية أو طالقة 

 الهعاىي، طالقة التداعي0
  تجاي التفكير حسب إىتاج أفكار جديدة عف طريؽ تحويؿ ا تعىي -الهروىة:هٍارة

ها يتطمبً الهوقؼ أو الهثير؛ أي رؤية الهشكمة أو الهوقؼ هف زوايا هختمفة، 
 وهف أشكاؿ الهروىة )الهروىة التمقائية والهروىة التكيفية(0
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  األصالة هف أكثر الهٍارات ارتباطا باإلبداع والتفكير  تعد -األصالة:هٍارة
ِ إىتاج أفكار وحموؿ وهقترحات جديدة اإلبداعي، وتعىي الجدة والتفرد والقدرة عم

 غير هألوفة0
 ويختمؼ عاهؿ األصالة عف عاهمِ الطالقة والهروىة هف حيث إف: 00
األصالة ال تشير إلِ كهية األفكار اإلبداعية التِ يقترحٍا الشخص بؿ  50

تعتهد عمِ قيهة تمؾ األفكار وىوعيتٍا وجدَّتٍا ضهف الجهاعة التِ يىتهي 
ذا ها ا عف الطالقة0 إليٍا الفرد ٌو  يهيٌز

األصالة ال تشير إلِ ىفور الشخص هف تكرار تصوراتً أو أفكاري ٌو  10
شخصيًا كها ٌو األهر بالىسبة لمهروىة بؿ تشير إلِ الىفور هف تكرار ها 

ا عف الهروىة0 )يوسؼ ذا ها يهيٌز ، 5..5قطاهِ،  يفعمً اآلخروف، ٌو
 (302ص

بداعي والتِ ترتبط بهقرر الكهبيوتر وهها تقدـ يري الباحث أف هٍارات التفكير اإل
 -ٌي: وتكىولوجيا الهعموهات 

  بٍا قدرة تمهيذ الصؼ األوؿ اإلعدادي عمِ إىتاج أكبر  ُيقصد -الطالقة:هٍارة
عدد هف اإلجابات واألفكار الخاصة بهشكمة ها فِ هقرر الكهبيوتر وتكىولوجيا 

 الهعموهات0
  ؼ األوؿ اإلعدادي عمِ إىتاج أكبر بٍا قدرة تمهيذ الص ُيقصد -الهروىة:هٍارة

عدد هف اإلجابات واألفكار الهختمفة والخاصة بهشكمة ها فِ هقرر الكهبيوتر 
 وتكىولوجيا الهعموهات0

  بٍا قدرة تمهيذ الصؼ األوؿ اإلعدادي عمِ إىتاج أكبر  ُيقصد -األصالة:هٍارة
ِ هقرر عدد هف اإلجابات واألفكار الفريدة والىادرة الخاصة بهشكمة ها ف

 الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات0
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، ص 5..5ويوسؼ قطاهي ) Torrance, E (1967)توراىس  وأشار كؿ هف
، 7..5(، وسعيد عبد العزيز)565-564، ص ص 2..5(، ووليـ عبيد )315
( أىً حتي يتهكف الهعمـ هف تىهية التفكير اإلبداعي لدي الهتعمهيف يجب 050ص

 -عميً:
  العادية0احتراـ األسئمة غير 
 0احتراـ األفكار غير العادية 
 0ًتقديـ فرص لمتعمـ الذاتي وتقييه 
 0السهاح بالتعمـ، والعهؿ غير الخاضع لمتقويـ 
  تشجيع الهعمـ لمتفكير االبتكاري، واعتباري أهرًا يتفوؽ عمِ حفظ الهعموهات

 وتمقيىٍا0
  كاري يىهي التمهيذ أف حتِوذلؾ  بٍـ؛السهاح لمتالهيذ بعهؿ هشاريع خاصة

 وخيال0ً
  هع عدـ التضحية بقدرتٍـ عمِ االبتكار0 الجهاعة،إعداد التالهيذ لمتكيؼ هع 
 0تٍيئة الهىاخ الهالئـ لهظاٌر االبتكار داخؿ حجرة الدراسة 
  تىهية سبؿ التحهؿ، والهثابرة عمِ اكتشاؼ األشياء الجديدة، واألفكار غير

 الهألوفة0
 هبىية جديدة هعموهات يتطمب ؿسؤا عمِ الهتعمـ يجيب ألف الفرصة إتاحة 

 .الهتعمـ تعمهً أف شيء سبؽ عمِ
 الىٍاية هفتوحة وهشكالت عهيقاً  تفكيراً  تتطمب أسئمة إعطاء. 
 الطالب ليىقمٍا السبورة عمِ ىٍائية حموؿ تقديـ عدـ. 
 عطاء هتعددة تعمـ هصادر توفير  بٍا0 قائهة وا 

حقيؽ األٌداؼ ويواجً التفكير اإلبداعِ عقبات عديدة تقؼ فِ طريؽ ت
( أف هف 545-541، ص ص 4..5الهىشودة فِ تىهيتً، وذكر جودت سعادة )
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االفتقار لمهروىة، وضعؼ الثقة بالىفس، هعوقات تىهية التفكير اإلبداعي تتهثؿ فِ 
والحهاس الزائد، واألخذ بوجٍة ىظر واحدة، وعدـ القدرة عمِ تحهؿ الغهوض، 

 ببعض األفكار0وضعؼ اإلهكاىات كذلؾ االعتقاد الراسخ 
 البحثعينة 
  :تٍدؼ العيىة االستطالعية إلِ التأكد هف الخصائص العيىة االستطالعية

الثبات(، وتكوىت العيىة االستطالعية -السيكوهترية ألدوات البحث )الصدؽ
( تمهيذة هف تالهيذ الصؼ األوؿ اإلعدادى بالهرحمة 04فِ ٌذا البحث هف )

دية بىات بإدارة وسط التعميهية التعميهية اإلعدادية بهدرسة الشاطبي اإلعدا
  بهحافظة األسكىدرية0 

 ( تمهيذة 35العيىة األساسية: تكوىت العيىة األساسية فِ ٌذا البحث هف عدد )
هف تالهيذ الصؼ األوؿ اإلعدادى بالهرحمة اإلعدادية بهدرسة الشاطبي 

سط عهر زهىي اإلعدادية بىات بإدارة وسط التعميهية بهحافظة األسكىدرية بهتو 
( وتـ تقسيهٍـ إلِ هجهوعة 067.( وبإىحراؼ هعياري قدري )010.3قدري )

 ( تمهيذة560( تمهيذة وهجهوعة ضابطة تكوىت هف )52تجريبية تكوىت هف )
 البحثأدوات 

  اختبار هٍارات التفكير اإلبداعي في الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات0
 )إعداد/ الباحث(

ٍدؼ ٌذا االختبار إلِ قياس هٍارات التفكير اإلبداعي في ي: من االختبار اليدف 00
 الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات لدى تالهيذ الصؼ األوؿ اإلعدادى0

لبىاء ٌذا االختبار إطمع الباحث عمِ العديد هف الدراسات  :وصف االختبار 50
العربية واألجىبية التِ تىاولت هوضوع هٍارات التفكير اإلبداعِ، كها إطمع 

باحث عمِ العديد هف الهقاييس واالختبارات التِ تـ استخداهٍا فِ ٌذي ال
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الدراسات لقياس هٍارات التفكير اإلبداعي في الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات 
هقياس الكمهات الصورة )أ(، و  هقياس تورىس لمتفكير االبتكاري باستخداـ هثؿ

هقياس التفكير )ب(، و  ري باستخداـ األشكاؿ الصورةتوراىس لمتفكير االبتكا
هقياس التفكير (، و 0..5ىية إعداد ديىا عادؿ ذكي )اإلبداعي فِ التربية الف

إعداد  هقياس التفكير االبتكاري(، و 1..5ي إعداد  ٌىاء عبد العزيز )اإلبداع
هقياس التفكير اإلبداعي فِ الدراسات (، و 4..5تٍاىي هحهد سميهاف )

هقياس التفكير اإلبداعي فِ (، و 5..5) إعداد  بدرية القحطاىياالجتهاعية 
هقياس التفكير اإلبداعي فِ (، و 0..5ة إعداد  ربيع عبد العظيـ )الٍىدس

رياضيات هقياس التفكير اإلبداعي فِ ال(، و 3..5الٍىدسة إعداد  رفعت غراب )
هقياس التفكير اإلبداعي فِ الٍىدسة إعداد (، و 5..5إعداد  أحهد خطاب )

 0 (5.01حاسف الثقفي )
واعتهد الباحث فِ ٌذا االختبار عمِ تعريؼ التفكير اإلبداعي في الكهبيوتر 

إىتاج أكبر عدد  عمِ اإلعداديوتكىولوجيا الهعموهات بأىً قدرة تالهيذ الصؼ األوؿ 
ههكف هف األفكار الجديدة والهتىوعة واألصيمة، واكتشاؼ عالقات جديدة بيف األشياء 

يجاد حموًؿ هتهيزة لٍا في هقرر أو العىاصر، واإلحساس بالهشكال ت واكتشافٍا، وا 
 الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات0

هقرر الكهبيوتر لمتفكير اإلبداعي فِ  اختبارولـ يجد الباحث هقياس أو 
 والدراساتالباحث عمِ العديد هف البحوث  إطالع، وبعد وتكىولوجيا الهعموهات

فِ الهواد الهختمفة والعديد هف اإلبداعي السابقة العربية واألجىبية فِ هجاؿ التفكير 
لمتفكير اإلبداعي فِ الهٍارات اآلتية  الباحثصاغ اإلبداعي هقاييس التفكير 

 -الهعموهات: الكهبيوتر وتكىولوجيا 
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 الطالقة :-  Fluency  عمِ  تمهيذ الصؼ األوؿ اإلعداديويقصد بٍا قدرة
في هقرر الكهبيوتر مة ها والحموؿ لهشك البدائؿاىتاج أكبر عدد هف االفكار و 

 0وتكىولوجيا الهعموهات
  :الهروىة- Flexibility  عمِ  تمهيذ الصؼ األوؿ اإلعداديويقصد بٍا قدرة

هقرر الكهبيوتر والحموؿ الهتىوعة لهشكمة ها فِ  البدائؿاىتاج أكبر عدد هف االفكار و 
 0وتكىولوجيا الهعموهات

  :األصالة- Originality  هيذ الصؼ األوؿ اإلعداديتمويقصد بٍا قدرة 
والحموؿ التِ تتسـ بالجدة والتفرد لهشكمة ها  البدائؿعمِ اىتاج أكبر عدد هف االفكار و 

 0هقرر الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهاتفِ 
( سؤااًل، وقاـ الباحث 05ٌذا االختبار فِ صورتً الهبدئية هف ) وتكوف
يجهوعة هتكاهمة هف التعميهات بصياغة ه ، ( سؤاالً 05االختبار هف ) يتكوف: ٌو

ذٌىؾ دوف تردد،  عمِفكار التِ ترد اكتب كؿ األولكؿ سؤاؿ زهف يجب االلتزاـ بً، و 
يهكىؾ يؤذف لؾ، و  ال تبدأ فِ السؤاؿ التالِ حتِوال تترؾ سؤاؿ بدوف إجابة، و 

عىد إجابة السؤاؿ حاوؿ اءة األسئمة وتوضيح الهطموب هىٍا، و االستعاىة بالهعمـ في قر 
ال تىزعج هف أفكارؾ، أكتبٍا إجابتؾ هختمفة عف إجابات زهالئؾ، و  تفكر أف تكوفأف 
 كمٍا0

الصياغة، وأف تكوف األسئمة وضوح قياـ الباحث بصياغة األسئمة روعِ:  وعىد
أف تتالءـ األسئمة هع هستوي هفتوحة الىٍايات، وأف تكوف األسئمة واضحة األلفاظ، و 

أف تتالءـ األسئمة هع طبيعة هحتوى الثاىوى، و  الىهو العقمي لطالب الصؼ الثالث
 0هقرر الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات
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 -: االختبار صدق-3
 -صدؽ الهحكهيف وصدؽ الوشي: - أ

أساتذة ( أستاذ هف 03تـ عرض االختبار في صورتً األولية حيث عمِ عدد )
التأكد هف  ، بٍدؼتكىولوجيا التعميـ والهىاٌج وطرؽ التدريس بالجاهعات الهصرية

هٍارات التفكير اإلبداعِ في الكهبيوتر وتكىولوجيا صالحية االختبار وصدقً لقياس 
بداء هالحظاتٍـ حوؿ هدى:  الهعموهات، ، االختباروضوح وهالئهة صياغة هفردات وا 

االتساؽ بيف هفردات ، و وضوح وهىاسبة خيارات اإلجابة، و االختباروضوح تعميهات و 
تعديؿ أو حذؼ أو إضافة ها تروىً يقيسً، و هع ها ار االختبكؿ بعد هف أبعاد 

 سيادتكـ يحتاج الِ ذلؾ0
وقد قاـ الباحث بحساب ىسب اتفاؽ الهحكهيف السادة أعضاء ٌيئة التدريس 

االختبار هف حيث: هدي تهثيؿ أبعاد االختبار كؿ هفردة هف هفردات  عمِبالجاهعات 
  كهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات0هٍارات التفكير اإلبداعي في الوهفرداتً لقياس 

 Lawsheكها قاـ الباحث بحساب صدؽ الهحتوي باستخداـ هعادلة الوشي 
لكؿ هفردة هف  Content Validity Ratio (CVR)الهحتوي لحساب ىسبة صدؽ 

 (in Johnston, P; Wilkinson, K, 2009, P5)  هفردات االختبار0
لهفردات  هعاهؿ صدؽ الوشيويوضح الجدوؿ اآلتي ىسب اتفاؽ الهحكهيف و 

 االختبار0
االختبار لهفردات  ( ىسب اتفاؽ الهحكهيف وهعاهؿ صدؽ الوش0ِجدوؿ )

 (03)ف=

 ـ
 العدد
 الكمي

 لمهحكهيف

 هرات عدد
 االتفاؽ

 عدد
 هرات

 االختالؼ

 ىسبة
 االتفاؽ %

 هعاهؿ
 صدؽ الوشي

CVR 
 القرار

 تُقبؿ 0 ..0 . 03 03 0
 ُتقبؿُتعدؿ و  0511. 64045 5 01 03 5
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 ـ
 العدد
 الكمي

 لمهحكهيف

 هرات عدد
 االتفاؽ

 عدد
 هرات

 االختالؼ

 ىسبة
 االتفاؽ %

 هعاهؿ
 صدؽ الوشي

CVR 
 القرار

 تُقبؿ 0 ..0 . 03 03 1
 ُتعدؿ وُتقبؿ 0511. 64045 5 01 03 2
 ُتعدؿ وُتقبؿ 0645. 71011 0 02 03 3
 تُقبؿ 0 ..0 . 03 03 4
 ُتحذؼ 0245. 51011 2 00 03 5
 تُقبؿ 0 ..0 . 03 03 6
 ُتعدؿ وُتقبؿ 0645. 71011 0 02 03 7
 ُتعدؿ وُتقبؿ 0511. 64045 5 01 03 .0
 ُتحذؼ 0111. 44045 3 .0 03 00
 تُقبؿ 0 ..0 . 03 03 05

 % 7.0334 هتوسط الىسبة الكمية لإلتفاؽ عمِ االختبار

 0600. هتوسط ىسبة صدؽ الوشِ لالختبار ككؿ

يتضح هف الجدوؿ السابؽ أف ىسب اتفاؽ السادة أعضاء ٌيئة التدريس 
اإلبداعي في الكهبيوتر اختبار هٍارات التفكير كؿ هفردة هف هفردات  عمِبالجاهعات 

كها يتضح هف الجدوؿ ، %(..0-64045تتراوح ها بيف )وتكىولوجيا الهعموهات 
السابؽ اتفاؽ السادة الهحكهيف عمِ هفردات االختبار بىسبة اتفاؽ كمية بمغت 

(7.0334 0)% 
لالوشِ يتضح هف الجدوؿ السابؽ أف  (CVR) الهحتوىوعف ىسبة صدؽ 

 ت التفكير اإلبداعي في الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهاتاختبار هٍاراجهيع هفردات 
ككؿ الختبار تتهتع بقيـ صدؽ هحتوى هقبولة، كها بمغ هتوسط ىسبة صدؽ الهحتوي ل

ي ىسبة صدؽ هقبولة0600.) السادة  وتوجيٍاتوقد استفاد الباحث هف أراء  .( ٌو
 - يمي:يهكف تمخيصٍا فيها  هف الهالحظاتالهحكهيف هف خالؿ هجهوعة 

  لتصبح أكثر وضوحًا0االختبار تعديؿ صياغة بعض أسئمة 
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 ( هف أسئمة االختبار000، 5حذؼ السؤالييف أرقاـ ) 
 0إعادة ترتيب بعض األسئمة بتقديـ بعضٍا عمِ البعض اآلخر والعكس صحيح 

وهف خالؿ حساب صدؽ االختبار بطريقتِ صدؽ الهحكهيف وصدؽ الوشِ 
دؽ هقبوؿ؛ هها يشير إلِ إهكاىية استخداهً في يتهتع بهعاهؿ صاالختبار يتضح أف 

 البحث الحالي، والوثوؽ بالىتائج التي سُيسفر عىٍا البحث0
 -االختبار:  ثبات-4

قاـ الباحث بحساب ثبات اختبار هٍارات : الثبات بطريقة ألفا كروىباخ حساب-أ
فا كروىباخ التفكير اإلبداعي في الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات باستخداـ طريقة أل
 االختبار0 والجدوؿ التالِ يوضح قيـ هعاهالت الثبات بطريقة "ألفا كروىباخ" لهفردات

هٍارات ( قيـ هعاهالت الثبات بطريقة "ألفا كروىباخ" لهفردات اختبار 5جدوؿ )
 (04)ف= التفكير اإلبداعِ

 الهفردة
 هعاهؿ
ثبات 
 ألفا

 الهفردة
 هعاهؿ
 ثبات ألفا

 الهفردة
 هعاهؿ
 اثبات ألف

 الهفردة
 هعاهؿ
 ثبات ألفا

0 .0563 2 .0563 5 .0554 0. .0573 
5 .057. 3 .0547 6 .0563 

 
1 .0561 4 .0567 7 .053. 

 0600. هعاهؿ ثبات الهقياس ككؿ

ذا كاف هعاهؿ الثبات بطريقة ألفا لكؿ سؤاؿ هف أسئمة االختبار أقؿ هف قيهة  وا 
فٍذا يعىي أف السؤاؿ ٌاـ وغيابً عف  وؿ،الجد أسفؿألفا لهجهوع أسئمة االختبار ككؿ 

االختبار يؤثر سمبًا عميً، وأها إذا كاف هعاهؿ ثبات ألفا لكؿ سؤاؿ أكبر هف أو يساوي 
قيهة ألفا لالختبار ككؿ أسفؿ الجدوؿ، فٍذا يعىي أف وجود السؤاؿ يقمؿ أو ُيضعؼ 

 (066، ص ...5غىيـ، وىصر صبري، )أحهد هف ثبات االختبار0
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يقؿ هعاهؿ ثباتٍا عف قيهة  هفردات االختبارؿ السابؽ يتضح أف وهف الجدو 
 (06000.ككؿ حيث بمغ )قمؽ الهستقبؿ لمهراٌقات الصـ هعاهؿ ثبات اختبار 

الباحث بحساب ثبات اختبار  قاـ-الىصفية: الثبات بطريقة التجزئة  حساب-ب
داـ طريقة التجزئة هٍارات التفكير اإلبداعِ في الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات باستخ

الىصفية، ويوضح الجدوؿ اآلتِ هعاهالت ثبات اختبار هٍارات التفكير اإلبداعِ 
 بطريقة التجزئة الىصفية0 

هعاهالت ثبات اختبار هٍارات التفكير اإلبداعِ بطريقة التجزئة ( 1جدوؿ )
 (04الىصفية )ف= 

 الُبعد ـ
 هعاهؿ الثبات
 قبؿ التصحيح

 هعاهؿ الثبات
 حبعد التصحي

 **0570. 0432. هٍارة الطالقة0 0
 **0564. 0425. هٍارة الهروىة0 5
 **0567. 0430. هٍارة األصالة0 1

 **0635. .053. ككؿ االختبارهعاهؿ ثبات 

اختبار هٍارات التفكير أف قيهة هعاهؿ ثبات  السابؽويتضح هف الجدوؿ 
بمغ  التجزئة الىصفيةككؿ بطريقة  اإلبداعي في الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات

(.56350)** 
اختبار هٍارات التفكير اإلبداعي في الكهبيوتر وهف خالؿ حساب ثبات 

يتهتع  االختباربطرؽ ألفا كروىباخ والتجزئة الىصفية يتضح أف  وتكىولوجيا الهعموهات
بهعاهؿ ثبات هقبوؿ؛ هها يشير إلِ إهكاىية استخداهً في البحث الحالي، والوثوؽ 

 التي سُيسفر عىٍا البحث0بالىتائج 
 



 

522 

 أ. عمى السيد عمى سالم     ى تنمية ميارات التفكير اإلبداع عمى بيئة تعمم افتراضية أثر    

 -االختبار: تصحيح  طريقة-5
هف خالؿ إطالع الباحث عمي العديد هف االختبار التي ٌدفت إلِ قياس 

عبد العزيز ٌىاء هٍارات التفكير اإلبداعي، وهىٍا عمِ سبيؿ الهثاؿ، هقياس 
(، 0..5، وهقياس ربيع عبد العظيـ )Conway, K (1999)(، وكوىواي 0775)

، وهقياس Park, H (2004)(، وهقياس بارؾ 1..5عبد العزيز )ٌىاء وهقياس 
، وهقياس أحهد خطاب Mann, E (2005)(، وهقياس هاف 3..5غراب )

 (، وباالستعاىة كذلؾ باألطر الىظرية التي تىاولت ٌذا الهوضوع  بالتفصيؿ50..5)
 آراء الهحكهيف والهتخصصيف في ٌذا الهجاؿ، وفي ضوء هعايير عمِوبىاًء 

 والهروىة، الطالقة،" والهتهثمة فِ: Torranceاإلبداع التي حددٌا "توراىس" "
واألصالة والتي تحكـ عمِ االستجابات الصادرة هف التالهيذ هف حيث اتساهٍا بالتعدد 
الشاهؿ والتىوع الثري، وبالجدة الهبتكرة، أهكف لمباحث اختيار األسموب التالي لتصحيح 

 يحً عمِ الىحو التال0ِاالختبار، والذي يهكف توض
  تصحيح كؿ سؤاؿ هف أسئمة االختبار ثالث هرات: هرة لحساب درجة

الطالقة )عدد االستجابات(، وأخرى لحساب درجة الهروىة )تىوع االستجابات(، وثالثة 
وذلؾ بعد استبعاد اإلجابات التي ليس لٍا  االستجابات( ،لحساب درجة األصالة )جدة 

 عالقة باألسئمة0
  تحديد درجة الطالقة: يقصد بٍا القدرة عمِ توليد عدد كبير هف البدائؿ، أو

األفكار، أو الهشكالت عىد االستجابة لهثير هعيف، والسرعة والسٍولة في توليدٌا، 
ويتـ حسابٍا بإعطاء درجة  االستجابات،وتُقاس بقدرة التمهيذ عمِ ذكر أكبر عدد هف 

 (65، ص 5..05 )فتحِ جرواف، واحدة لكؿ استجابة تصدر عف التمهيذ
  تحديد درجة الهروىة: ُيقصد بٍا القدرة عمِ تغيير الحالة الفعمية لمتمهيذ
وتقاس بقدرة التمهيذ عمِ تىويع االستجابات الصادرة هىً، ويتـ حسابٍا  الهوقؼ،بتغير 

بإعطاء درجة واحدة لكؿ استجابة تىتهي لفئة هعيىة، أها االستجابات التي تىتهي إلِ 
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فس الفئة فتٌعطي جهيعٍا درجة واحدة، ويتـ حساب الدرجة الكمية لمهروىة بجهع عدد ى
 ( 520، ص0770،هىسيالفئات الهختمفة التي تىتهي إليٍا االستجابات0  )هحهود 

  تحديد درجة األصالة: ُيقصد بٍا القدرة عمِ إىتاج أكبر عدد هف االستجابات
خطاء غير الشائعة، وذلؾ بسرعة كبيرة غير العادية وغير الهباشرة، أو اكتشاؼ األ

وبشرط أف تكوف هقبولة وهىاسبة لمٍدؼ، هع اتصافٍا بالجدة والطرافة"، ويهكف تحديد 
ا بيف أفراد الهجهوعة، بحيث  الدرجة التي تعطي لالستجابة ٌىا تبًعا لىسب تكراٌر
ي تحصؿ االستجابات غير الشائعة ذات ىسب تكرارات هىخفضة عمِ درجة هرتفعة ف

األصالة، أها االستجابات الشائعة ذات ىسب التكرار العالية فتحصؿ عمِ درجة 
 -هىخفضة في األصالة، وذلؾ في ضوء هعيار األصالة الهوضح بالجدوؿ اآلتي:

 (172، ص ...5)رهضاف القذافي، 
 ( هعيار تصحيح األصالة في اختبار هٍارات التفكير اإلبداع2ِجدوؿ )

تكرار 
 الفكرة

0 – 7 0. - 5.- 1.- 2.- 3.- 4.- 5.- 6.- 
7.-
77% 

درجة 
 األصالة

0. 7 6 5 4 3 2 1 5 0 

يتـ حساب الدرجة الكمية لالختبار بحاصؿ جهع الدرجة الكمية لالختبار: 
لكؿ تمهيذ في كؿ سؤاؿ هف أسئمة االختبار،  (،والهروىةدرجات )الطالقة، واألصالة، 

ظهِ لٍذا االختبار ىظرًا ألف اإلبداع ٌو وتجدر اإلشارة ٌىا إلِ أىً ال توجد ىٍاية ع
قدرة هوجودة لدى كؿ األفراد بىسب هختمفة، وعمِ ٌذا فإف الدرجة الكمية لالختبار 

 تختمؼ هف تمهيذ آلخر تبعًا لهدى توافر هٍارات التفكير اإلبداعي لدي0ً
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 - االفتراضية:مراحل إعداد بيئة التعمم 
عىد تصهيـ التعميـ في  ADDIEهوذج أوصت البحوث و الدراسات باستخداـ ى

العوالـ االفتراضية وذلؾ لهالئهة ٌذا الىهوذج لمتصهيـ التعميهي لطبيعة وخصائص 
second life 0 

 لمهبررات اآلتية: ADDIEالباحث الىهوذج العاـ لتصهيـ التعميـ  لقد تبىِو 
 ؿ بهراجعة ىهاذج التصهيـ التعميهي الهختمفة وجد الباحث أف الىهوذج يشته

عمِ كافة هراحؿ وخطوات التصهيـ التعميهي بها يتفؽ واجراءات هدخؿ التعمـ 
 فٍو أساس كؿ ىهاذج التصهيـ التعميهي0

  صالحية استخداهً وتطويعً هع هختمؼ الهىظورات في التصهيـ التعميهي وهع
ا0  هختمؼ البيئات التعميهية الهستٍدؼ تطويٌر

 راضية0هىاسبة الىهوذج لطبيعة بيئات التعمـ االفت 

  ىً يصمح أهراعاة الىهوذج الهتكاهؿ بيف ىظريات وهداخؿ التعميـ الهختمفة حيث
 لمهدرسة

 السموكية ولمهدرسة الهعرفية ولمهدرسة البىائية0
 0يتسـ الىهوذج بالشهوؿ والبساطة والوضوح 
  توصيات عديد هف البحوث والدراسات باستخداهً عىد التصهيـ عبر بيئة

second        life(2008)هثؿal et palmer( ،2009 )
wang8hsu(،kapp&ODRisoll(2010،)2011) )
kingtonK(،2013)soto 

تعمـ  بيئاتهف الدراسات التِ ٌدفت لتصهيـ %75استخداهً فِ حوالي     
 second life ( 0soto,20130) افتراضية داخؿ
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  ADDlE Modleوعمِ ضوء ذلؾ تبىِ الباحث الىهوذج العاـ لتصهيـ التعميـ
هف خهس هراحؿ رئيسة  ADDLEلتصهيـ بيئة التعميـ االفتراضية ويتكوف ىهوذج 

ِ كاآلتي:  يستهد الىهوذج اسهً هىٍا ٌو
 0Analysisهرحمةالتحميؿ 0
 0Designهرحمة التصهيـ 5
  0Developmentهرحمة التطوير1
 0Implementationهرحمة التىفيذ 2
   0Evaluationهرحمة التقويـ 3

 هراحؿ الىهوذج لتصهيـ بيئة التعميـ االفتراضية واإلجراءاتوفيها يمي تطبيؽ 
 التفصيمية الهتبعة في كؿ هرحمة0

 Analysis .التحميل0
 تحديد االٌداؼ العاهة: 0/0

تـ تحديد الٍدؼ العاـ لبيئة التعمـ االفتراضية "في تىهية هٍارات التفكير 
هات لدى تالهيذ الصؼ اإلبداعي واالتجاي ىحو هقرر الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعمو 

 األوؿ اإلعدادي "0
 تحميؿ خصائص الفىية الهستٍدفة 2 /1 

تالهيذ الصؼ األوؿ اإلعدادي بهدرسة الفئة الهستٍدفة هف البحث الحالي ٌـ 
الشاطبي اإلعدادية بىات بإدارة وسط التعميهية بهحافظة االسكىدرية خالؿ الفصؿ 

 ـ0 5.06-5.05الدراسي األوؿ لمعاـ الدراسي 
وتـ اختيار التالهيذ ههف تتوفر لديٍـ الهٍارات االساسية الستخداـ الكهبيوتر 

 فضاًل عف هٍارات استخداـ شبكة االىترىت حيت تتهثؿ ٌذي الهٍارات فيها يمي:
  استخداـ اواهرWindows0 
 0تحهيؿ البراهج هف االىترىت وتىصيبٍا عمِ الكهبيوتر 
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 رىت هثاؿ: هعرفة بعض الهصطمحات الخاصة ببيئة االىت
Install,Upload,Download  

  التعاهؿ هع هتصفحات االىترىتInternet Browsers. 
 0 استخداـ غرؼ الحوار الهباشرChatting Rooms 0 

وهف خالؿ الهقابالت التي أجراٌا الباحث هع التالهيذ والهعمهيف وىتائج الدراسة 
 االستطالعية تبيف ها يمي:

 يا الهعموهات ال يتفؽ هع توقعات كثير هف هحتوي هقرر الكهبيوتر وتكىولوج
 السادة الهوجٍيف والهعمهيف بالهدارس بشكؿ عاـ0

  األساليب التدريسية الهستخدهة في تدريس هقرر الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات
ال تواكب استراتيجيات التعميـ والتعمـ الحديثة، حيث يتـ التدريس بشكؿ ىظري 

و ها يؤكد وجود هشكمة0  ٌو
 ود اتجاٌات سمبية لدي التالهيذ ىحو هقرر الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات وج

 يعوؽ تعمهٍـ لٍذا الهقرر0
  اىخفاض هتوسط درجات التالهيذ في الهجهوع الكمي لهٍارات التفكير اإلبداعي

 في الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات0
 تحميؿ بيئة التعمـ و الهصادر الهتاحة: 1/3

إلدارة  Moodleمـ في بيئة افتراضية ثالثية األبعاد تستخدـ ىظاـ تتهثؿ بيئة التع
التعمـ الذي يربط بهوقع الكتروىي عبر شبكة االىترىت وهتصؿ ببيئة التعمـ االفتراضية 

االفتراضي ، وفيها يتعمؽ بالهوارد والهصادر  second lifeالهصههة داخؿ عالـ 
ستٍا توفير قاعات أو أجٍزة ىظرا ألىٍا فمـ تتطمب الوحدة الهقرر درا مدراسةالهتاحة ل

قائهة عمي التعمـ عبر االىترىت ويتوفر لدي جهيع أفراد عيىة البحث جٍاز كهبيوتر 
هتصؿ بشبكة االىترىت ، بحيث يتهكف كؿ تمهيذ هف الدخوؿ إلي بيئة التعمـ 
ت االفتراضية هف أي هكاف ، وبها أف تشغيؿ بيئات التعمـ االفتراضية يحتاج لهواصفا
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تقىية خاصة في أجٍزة الكهبيوتر واالتصاؿ بشبكة االىترىت لـز القياـ بإجراء تحميؿ 
إلهكاىات كهبيوتر الهتعمـ، والهواصفات التقىية األخرى لضهاف أف بيئة التعمـ 

 0االفتراضية ستعهؿ بشكؿ صحيح عىد تشغيمٍا 
 تحميؿ الهشكمة أو تحديد الحاجات التعميهية: 1/4

 هفتوحة هع عيىة البحث تبيف ها يمي:بعد عقد هقابالت 
  توافؽ سموكٍـ الهدخمي الخاص باستخداـ بيئات التعمـ االفتراضية، حيث ذكر

 التالهيذ عيىة البحث أىٍـ لـ يسبؽ لٍـ استخداـ تمؾ البيئات ألغراض التعمـ هف قبؿ0
 0تأكيد ىتائج االختبار القبمي بحاجة التالهيذ لتىهية هٍارات التفكير اإلبداعي 
 0ـ بالهمؿ  حاجتٍـ لتىهية هٍارات التفكير اإلبداعي بطريقة هبتكرة ودوف شعوٌر

 :Design.مرحمة التصميم 8
 األٌداؼ التعميهية لموحدة: 5/0

 تـ صياغة اٌداؼ الوحدة التعميهية كها يمي:
 يتوقع بعد اىتٍاء التالهيذ هف دراسة ٌذي الوحدة أف يكوىوا قادريف عمي:

 د الهختمفة0يهارسوا أدوات التحدي 
  يستخدهوا الهساعد لمتعرؼ عمِ هكوىات واجٍة التفاعؿ في برىاهجGimp 
 صههوا رسوهات بسيطة0ي 
 0يىشئوا همفات لصور جديدة وحفظٍا 
 0ًيرسهوا تدرجات لوىي 
 0يقوهوا بعهؿ اىعكاس لمصورة 
 0يغيروا هف هساحة وهظٍر الصورة 
 0يعالجوا الصور باستخداـ طبقات الصورة 
  ا باهتداد هىاسب0يدرجوا ىصوص  فوؽ الصورة وتصديٌر
 0يفرقوا بيف أىواع الصور الهختمفة 
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  يتعرفوا عمِ األوضاع الموىية الهختمفة لمصورة 
 0يقترحوا أفكار هتىوعة وبدائؿ جديدة في إىشاء وهعالجة الصور 
 0يتفقوا ويختمفوا بشأف اآلراء الهتبايىة حوؿ إىشاء وهعالجة الصور 
 التعمـ:تصهيـ هٍاـ وأىشطة  5/5

تـ تصهيـ هٍاـ وأىشطة التعمـ بحيث تراعي الربط بيف الهحتوي الهقدـ في بيئة 
التعمـ االفتراضية والتوظيؼ الجيد إلهكاىيات أدوات العالـ االفتراضي، حيث صههت 
أىشطة تعميهية توظؼ الهحتوي هف خالؿ استخداـ اهكاىيات العالـ االفتراضي وهف 

 تمؾ األىشطة:  
 ت افتراضية ثالثية األبعاد القياـ بجوالsecond life  
   شارؾ  –زاوج  –استخداـ استراتيجية فكرThink-pair-share  حيث ،

ذا السؤاؿ قد يحتاج إلِ  يطرح الهعمـ في ٌذي االستراتيجية سؤااًل عمِ التالهيذ، ٌو
تحميؿ أو توليؼ، ويعطِ الهعمـ الطالب الوقت لمتفكير )حوالي دقيقة(0 ثـ يشارؾ 

هيذ ردودٌـ هع أزواجٍـ، كخطوة ىٍائية فإىٍـ يشتركوف فيٍا ويشاركوف ردودٌـ التال
ذي طريقة هفيدة في  ضهف فريؽ أكبر هف ثالثة أو أربعة أو خهسة طالب أو أكثر0 ٌو

 زيادة الهىاقشة داخؿ الفصوؿ الدراسية،
  استخداـ استراتيجية الرؤوس الهرقهة هعًاNumbered Heads Together 

عطاء كؿ تمهيذة رقـ هجهوعاتضع التالهيذ في حيث يتـ و ، )هف واحد إلِ الحد  وا 
 يضعوا رؤوسٍـ هعًا""ويطرح الهعمـ سؤااًل والتالهيذ  األقصِ في كؿ هجهوعة(0

الكتشاؼ اإلجابة0 ثـ يىادى الهعمـ عدد هحدد هف التالهيذ لمرد كهتحدثيف باسـ 
عًا في هجهوعة، تضهف ٌذي وهف خالؿ عهؿ التالهيذ ه الهجهوعة التي يىتهوف لٍا0

االستراتيجية أف كؿ عضو في هجهوعتً يعرؼ حؿ الهشكالت أو األسئمة التي 
ألف ال أحد يعرؼ ها ٌو الرقـ الذي سوؼ يىادى عميً  طرحت هف قبؿ الهعمـ0

 الهعمـ، فيجب أف يكوف جهيع أعضاء الفريؽ عمِ استعداد0
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 تحديد الهحتوي وتىظيهً: 5/1
إلِ تىهية هٍارات التفكير اإلبداعي واالتجاي ىحو هقرر يٍدؼ البحث الحالي 

 الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات لدى تالهيذ الصؼ األوؿ اإلعدادي0
وقد تـ تقسيـ هحتوي الوحدة إلي سبعة دروس يتضهف كؿ درس عدد هف 

 0الخطوات التفصيمية واألىشطة والتدريبات 
 Learning Strategiesتحديد استراتيجية التعمـ  5/2

وكذلؾ  Think-pair-shareشارؾ -زاوج-يستخدـ الباحث استراتيجية فكر
، وذلؾ  Numbered Heads Togetherاستراتيجية الرؤوس الهرقهة هعًا 

بالتعبير عف أرائٍـ، والتأهؿ  متالهيذوالسهاح للهىاسبتٍـ لطبيعة بيئة التعمـ االفتراضية 
ـ، والحصوؿ عمِ تغذية راجعة فوري هكاىية تعزيز اىدهاج في تفكيٌر ة عمِ فٍهٍـ، وا 

 التالهيذ هعًا0
وبها أف تصهيـ بيئات التعمـ االفتراضية يتطمب الدراسة الدقيقة لهٍاـ وأىشطة 

 التعمـ فيهكف توضيح خط السير في التدريس كها يمي:
  يتعرؼ التالهيذ عمِ ها يجب فعمً هف خالؿ الهوقع اإللكتروىي الخاص

ِ الوصؼ التفصيمي لموحدة هتضهىًا األٌداؼ واألىشطة بالدروس والذي يحتوي عم
 واألهاكف والهواعيد0

  تبدأ كؿ جمسة بالتجهع في الهكاف الهحدد هسبقًا والتأكد هف تواجد جهيع
التالهيذ وهف ثـ يتـ البدء في هرحمة ها قبؿ الهٍهة لمدرس الهراد تىاولً وبعد ذلؾ تبدأ 

 الهجهوعات في إىجاز هٍاـ وأىشطة الدرس0
  يتـ تفاعؿ التالهيذ هف خالؿ الهىاقشة الكتابية والصوتية سواء في هجهوعات

 أو بشكؿ هباشر هع الهعمـ أو هع أقراىٍـ0
  يتـ هراقبة التالهيذ عف طريؽ تواجد الباحث داخؿSecond life  أثىاء

 التطبيؽ وعف طريؽ تسجيؿ البيئة أثىاء األىشطة بالصوت والصورة0
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عداد هصادر التعم  5/3 ـ:جهع وا 
وفرت اإلىترىت عديد هف الوسائط اإللكتروىية كالىصوص والصور سواء الثابتة 
أو الهتحركة، ولقطات الفيديو والصوت وقد تـ االستعاىة بٍا بها يحقؽ األٌداؼ 

 التعميهية لموحدة الدراسية، وقد تـ االستعاىة بهصادر التعمـ التالية:
Moodle بيئة 

ة عميٍا والتي تهثؿ هوقع إىترىت تعميهي هتصؿ والتي تـ رفع الهادة العمهي 
 بالهوقع اإللكتروىي الخاص بالدروس التعميهية0

 Second life  بيئة 
والتي تـ التواصؿ هع الطالب هف خاللٍا وتىفيذ االستراتيجية والوصوؿ ألهاكف 
األىشطة الهختمفة في شكؿ دروس تعميهية هدعوهة بهىتديات هىاقشة ووسائؿ دعـ 

 وهحادثات هباشرة0 وهساىدة
لعهؿ الدروس وتصهيهٍا،  Adobe Flash (CS6) وتـ االستعاىة ببرىاهج 

ات Camtasia  0وبرىاهج   لعهؿ الفيديٌو
 5/4 تصهيـ واجٍة التفاعؿ:

تهثؿ الحدود بيف  UI " User Interface " واجٍة التفاعؿ هع الهستخدـ
كاف شخصًا او هجهوعة الهستخدـ وىظاـ الكهبيوتر حيث يتفاعؿ الهستخدـ سواء 

 أشخاص هع الكهبيوتر هف خالؿ قىوات االتصاؿ0
 :Storyboardتصهيـ السيىاريو  5/5

يعبر السيىاريو عف وصؼ تفصيمي لبيئة التعمـ االفتراضية ثالثية وها تتضهىً 
هف ىصوص ،وصور، ورسوهات، وهقاطع فيديو، كها يوضح السيىاريو أساليب 

ككؿ، وقد تـ تصهيـ  ـ واألىشطة داخؿ البيئة االفتراضيةلتالهيذ والهٍاالتفاعؿ بيف ا
السيىاريو في صورتً األولية لمعرض عمي الخبراء و الهحكهيف في هجاؿ تكىولوجيا 

أعهدة، بحيث يتوفر في كؿ عاهود  3التعميـ وقد تكوف السيىاريو الهبدئي هف 
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طبيعية  التفاصيؿ الخاصة بكؿ هكوف هف هكوىات تصهيـ الشاشة هع هراعاة أف
بيئات التعمـ االفتراضية تحتاج لسيىاريو بخصائص هعيىة تفرضٍا طبيعة تصهيـ تمؾ 
البيئات؛ لذا فالسيىاريو يختمؼ عف ذلؾ الخاص ببرىاهج وسائط هتعددة أو هوقع 

 إىترىت تعميهي، وعمي ذلؾ جاء السيىاريو عمي الىحو التالي:
 الهستخدـ في بيئة التعمـ  الجاىب الهرئي: ويقصد بً شكؿ الشاشة التي يراٌا

 االفتراضية0
  عىاصر الوسائط: ويقصد بٍا وصؼ لمصور والرسوـ وأدوات وكائىات بيئة

 التعمـ االفتراضية0
  وصؼ عهميات التفاعؿ: ويقصد بذلؾ وصؼ أساليب التفاعؿ الهختمفة ببيئة

التعمـ االفتراضية، هف حيث كوىٍا التفاعؿ هع كائف ثالثي األبعاد أو الضغط 
 إىتاج الصور: 1/0/0بعض األزرار في لوحة الهفاتيح لمقياـ بىشاط ها مِع

تـ إعداد الصور الثابتة و الرسوهات الخطية هف خالؿ برىاهج هعالجة الصور 
Adobe Photoshop(CS)   وبرىاهج Adobe Flash (CS6)   لعهؿ الدروس

الثابتة أو  االستعاىة باإلىترىت لمحصوؿ عمي عديد هف الصوركها تـ  وتصهيهٍا
 الرسـو 0
 إىتاج الصوت: 1/0/5

 MP3تـ الحصوؿ عمِ همفات الصوت هف اإلىترىت وهعالجتٍا ببراهج 
splitter    
 إىتاج الفيديو: 1/0/1
وتـ YouTubeتـ الحصوؿ عمي هقاطع الفيديو هف االىترىت هف هوقع  

ا ببرىاهج  ضافة  هها يتيح قطع ولصؽ أجزاء الفيديو  Camtasia studioتحريٌر وا 
 أي تأثيرات خاصة هطموبة 0
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 الىصوص:كتابة  1/0/2
لكتابة الىصوص  word  Microsoftالكمهات تـ استخداـ برىاهج هعالج 

لعرض  Microsoft power pointوتعديمٍا 0كها استخدـ برىاهج العروض التقديهية  
 0هحتوى الدروس بشكؿ هوجز 

 بىاء عىاصر وكائىات البيئة االفتراضية: 1/5
 اإلعداد التقىي: 1/5/0

وتـ في ٌذي الهرحمة تٍيئة الهتطمبات التقىية الخاصة بالبيئة تهٍيدًا لعهمية 
تـ اختيار عىواف لمهوقع هعبر عف اسـ برىاهج هعالجة  حيثاإلىتاج الفعمي لمبيئة، 

و  Gimpالصور  الهوقع عمي لكي تظٍر صفحات و   www.Gimpsl.Comٌو
لهمفات الهوقع عمي الهساحة الهحددة  Hosingاالىترىت ال بد هف عهؿ استضافة 

ا بحيث يستضيؼ خادـ ويب هواد وهحتويات  web server التي قاـ البحث بحجٌز
الهوقع ويربط الىطاؽ الخاص بٍذا الهوقع بعىواف الهعرؼ  ليتـ ىشر الهوقع عمِ 

 اإلىترىت 0
 التعمـ االفتراضية هف خالؿ زيارة الرابط التالي: ويهكف االطالع عمِ بيئة

https://secondlife.com/ support/downloads  ِرابط التحهيؿ عم(
 جٍاز الكهبيوتر الشخصي(

ئيسية لبيئة كها يهكف االطالع عمِ الخصائص، والهكوىات، والهصطمحات الر 
 التعمـ االفتراضية هف خالؿ زيارة الرابط التالي:

  http://maps.secondlife.com/ second 
life/Microcosm/180/108/ 52 

 إىتاج البيئة االفتراضية: 1/5/5
 
 

http://www.gimpsl.com/
https://secondlife.com/support/downloads/
https://secondlife.com/support/downloads/
http://maps.secondlife.com/secondlife/Microcosm/180/108/52/
http://maps.secondlife.com/secondlife/Microcosm/180/108/52/
http://maps.secondlife.com/secondlife/Microcosm/180/108/52/
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 الهصههة هف عدة أجزاء تهثمت فيها يمي: تكوىت البيئة
 هىطقة التوجيً والترحيب: 1/5/5/0

لهساعدة الهتعمـ عمِ  second lifeوتحوي هعموهات عف أساليب استخداـ 
التدرب عمِ االبحار داخؿ األهاكف الهختمفة وعمِ إعداد وضبط أدوات التواصؿ 

 الصوتي والهحادثات الصوتية0
 فتراضية:هىطقة الدراسة اال 1/5/5/5

وبٍا هىطقة التسجيؿ واإلعالىات يستخدهٍا التالهيذ لتسجيؿ شخصياتٍـ 
التي تتيح   Moodle Registrationعف طريؽ  Moodleاالفتراضية في برىاهج 

لمتالهيذ الدخوؿ عمِ الدروس التعميهية عف طريؽ بياىات الشخصية االفتراضية ) 
Avatar لسبورات ولوحات اإلعالىات لتعريؼ ( الخاصة ب0ً كها يتـ فيٍا استخداـ ا

 التالهيذ باألٌداؼ التعميهية وأهاكف األىشطة، والتدريبات، واالختبارات0 
 بىاء دليؿ التعميهات واإلرشادات الخاصة بالبيئة: 1/5/1

وتـ في ٌذي الهرحمة بىاء دليؿ استخداـ البيئة الذي يٍدؼ إلِ هساعدة الهتعمـ 
هع البيئة وأدواتٍا األساسية وكيفية اإلبحار والتعمـ في التعرؼ عمِ خطوات التعاهؿ 

داخؿ البيئة ويحتوي عمِ هقدهة عف بيئات التعمـ ثالثية األبعاد وتعميهات االستخداـ 
 ألدوات وهكوىات البيئة0  

 بىاء دليؿ الهتعمـ والهعمـ لمدراسة في البيئة: 1/5/2
تعمـ االفتراضية بداية ويتضهف الدليؿ جهيع الخطوات الخاصة باستخداـ بيئة ال

هف الدخوؿ باسـ الهستخدـ وكمهة الهرور ثـ ههارسة األىشطة وهٍاـ التعمـ الهفترض 
 أف يقوـ بٍا التالهيذ داخؿ البيئة االفتراضية، وصواًل لمتدريبات في هوعدٌا الهحدد0

 : Implementationمرحمة التنفيذ )التطبيق(  – 4
تطبيؽ بيئات التعمـ االفتراضية وتضـ  ADDIEوتشهؿ تمؾ الهرحمة في ىهوذج 

 الهراحؿ التالية:
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 هرحمة التجريب: 2/0
 : التجريب األولي لمبيئة:2/0/0

لِ التأكد هف صالحية بيئة التعمـ الهصههة لمتطبيؽ  إلِتٍدؼ تمؾ الهرحمة  وا 
استخداـ بطاقة الهعايير التي  ولذا تـلألٌداؼ التعميهية وهعايير التصهيـ؛  هراعاتٍا
عدد  عمِالبيئة في ضوئٍا لعهؿ بطاقة تقييـ بيئة التعمـ االفتراضية وطرحٍا  صههت

 هف السادة الهحكهيف في هجاؿ تكىولوجيا التعميـ الستطالع آرائٍـ حوؿ:
 هدي هراعاة البيئة الهصههة لهعايير التصهيـ الواردة في بطاقة التقييـ0 00
 بيئة التعمـ االفتراضيةإضافة / حذؼ ها يروىً هىاسبا هف عىاصر وهكوىات داخؿ  50
سٍولة االبحار  –الصور  –الىص  –هدي جودة تصهيـ البيئة هف حيث )الصوت  10

 الوضوح(0 –
 هدي شهوؿ البيئة لهتغيرات البحث0 20
 إبداء هقترحات عاهة حوؿ بيئة التعمـ االفتراضية0 30

وتـ تحكيـ البيئة هف عدد هف الهتخصصيف في هجاؿ تكىولوجيا التعميـ وقد 
كهوف عمي جودة تصهيـ البيئة ووضوح هكوىاتٍا وصالحيتٍا لمتطبيؽ بعد أجهع الهح

اجراء بعض التعديالت التي شهمت تعديؿ بعض الىصوص وهراجعة بعض األخطاء 
 المغوية وتعديؿ بعض العىاصر داخؿ البيئة0

واستىادًا لىتائج التحكيـ تبيف لمباحث جودة تصهيـ البيئة وجاٌزيتٍا لمتطبيؽ 
 حث0عمِ عيىة الب

 التجريب األساسي لمبيئة: 2/0/5
 وفي ٌذي الهرحمة تـ تجريب بيئة التعمـ االفتراضية عمِ عيىة البحث األساسية0

 مرحمة التقويم: – 5
تستٍدؼ هرحمة التقويـ قياس فاعمية بيئة التعمـ االفتراضية في تحقيؽ األٌداؼ 

تالهيذ تهٍيدا لتطويري الهرجوة وكذلؾ فحص البرىاهج بعد االستخداـ الفعمي هف قبؿ ال
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هستقبال في ضوء الىتائج الحالية كها يتـ التقويـ عف طريؽ البياىات التي يحصؿ 
 عميٍا الباحث هف تطبيؽ أدوات البحث عمِ عيىة البحث األساسية0

 -االفتراضية: صدق بيئة التعمم 
صورتٍا بيئة التعمـ االفتراضية القائهة عمِ التعمـ التشاركي في  تـ عرض

 ( هف أساتذة تكىولوجيا التعميـ والهىاٌج وطرؽ التدريس.0ولية عمِ عدد )األ
هصحوبة بهقدهة تهٍيدية تضهىت توضيحًا لهجاؿ البحث،  بالجاهعات الهصرية

والٍدؼ هىً، والتعريؼ اإلجرائي لهصطمحاتً، بٍدؼ التأكد هف صالحيتٍا وصدؽ 
التجاي ىحو هقرر الكهبيوتر بىائٍا وقدرتٍا عمِ تىهية هٍارات التفكير اإلبداعي وا

بداء هالحظاتٍـ حوؿ هدي، وتكىولوجيا الهعموهات لدى تالهيذ الهرحمة اإلعدادية : وا 
 وضوح أٌداؼ بيئة التعمـ االفتراضية0-

  0بيئة التعمـ االفتراضيةالترابط بيف أٌداؼ 
  0بيئة التعمـ االفتراضيةالتسمسؿ الهىطقي لهحتوى 
  0ـ االفتراضيةبيئة التعمالترابط بيف جمسات 
 0بيئة التعمـ االفتراضيةكفاية الهدة الزهىية الُهخططة ل 
  بيئة التعمـ فعالية االستراتيجيات التدريسية وهدى ارتباطٍا بأٌداؼ

 0االفتراضية
  بيئة فعالية الوسائؿ التعميهية الهستخدهة وهدى ارتباطٍا بأٌداؼ

 0التعمـ االفتراضية
 بيئة التعمـ باطٍا بأٌداؼ فعالية األىشطة الهختمفة وهدى ارت

 0االفتراضية
  0بيئة التعمـ االفتراضيةالتكاهؿ بيف األىشطة الهختمفة داخؿ 
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  بيئة التعمـ كفاية وهالئهة أساليب التقويـ الهستخدهة في
 0االفتراضية

بيئة التعمـ ويوضح الجدوؿ اآلتي ىسب اتفاؽ السادة الهحكهيف حوؿ 
 االفتراضية0

 (.0)ف=بيئة التعمـ االفتراضية ادة الهحكهيف حوؿ ( ىسب إتفاؽ الس3جدوؿ )

 البىد ـ
 عدد
 هرات
 االتفاؽ

 عدد
 هرات

 االختالؼ

 ىسبة
 االتفاؽ

وضوح أٌداؼ بيئة التعمـ  0
 االفتراضية0

0
. 

--- 0.. 

5 
الترابط بيف أٌداؼ بيئة التعمـ 

 االفتراضية0
7 0 7. 

1 
التسمسؿ الهىطقي لهحتوي بيئة 

 التعمـ االفتراضية0
0. --- 0.. 

2 
الترابط بيف جمسات بيئة التعمـ 

 .7 0 7 االفتراضية0

3 
كفاية الهدة الزهىية الُهخططة 

 لبيئة التعمـ االفتراضية0
0. --- 0.. 

4 
فعالية االستراتيجيات التدريسية 
وهدي ارتباطٍا بأٌداؼ بيئة 

 التعمـ االفتراضية0
7 0 7. 

5 
فعالية الوسائؿ التعميهية 

ي ارتباطٍا الهستخدهة وهد
 بأٌداؼ بيئة التعمـ االفتراضية0

6 5 6. 
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 البىد ـ
 عدد
 هرات
 االتفاؽ

 عدد
 هرات

 االختالؼ

 ىسبة
 االتفاؽ

6 
فعالية األىشطة الهختمفة وهدي 
ارتباطٍا بأٌداؼ بيئة التعمـ 

 االفتراضية0
6 5 6. 

7 
التكاهؿ بيف األىشطة الهختمفة 
 داخؿ بيئة التعمـ االفتراضية0

0. --- 0.. 

0. 
كفاية وهالئهة أساليب التقويـ 

ـ الهستخدهة فِ بيئة التعم
 االفتراضية0

7 0 7. 

الىسبة الكمية لإلتفاؽ عمِ بيئة التعمـ 
 االفتراضية

75% 

يتضح هف الجدوؿ السابؽ أف ىسبة االتفاؽ الكمية هف قبؿ السادة الهحكهيف عمي 
ي ىسبة اتفاؽ 75بمغت )بيئة التعمـ االفتراضية صالحية  ؛ هها ُيشير إلِ هرتفعة%( ٌو
 لمتطبيؽ والوثوؽ بالىتائج التِ سُيسفر عىٍا البحث0بيئة التعمـ االفتراضية صالحية 

 -األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث: 
ستخدـ الباحث هجهوعة هف األساليب اإلحصائية التي تتوافؽ هع أٌداؼ وهىٍج ا

ذي األساليب ٌي:   -وعيىة البحث ٌو
 الهتوسط، واالىحراؼ الهعياري0 00
 بيرسوف0 هعاهؿ ارتباط 50
 Cronbach's Alpha0ىباخ0 هعاهؿ ألفا كرو  10
 t_Test0اختبار "ت"  20
 0(η2)حجـ التأثير هربع إيتا  30
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 -البحث: إجراءات 
  -تبع الباحث اإلجراءات اآلتية: الإلجابة عمِ األسئمة 

تحديد هٍارات التفكير اإلبداعي الذي يٍدؼ البحث إلِ تىهيتٍا لدى تالهيذ  00
ذا هف خالؿ:  الصؼ األوؿ اإلعدادي، ٌو

  اسات والبحوث السابقة ذات الصمة بهجاؿ البحث0هراجعة الدر 
  دراسة أٌداؼ هىٍج الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات الهقرر عمِ تالهيذ

 الصؼ األوؿ اإلعدادي0
 0استطالع رأي الخبراء 
  تحميؿ هقرر الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات لتالهيذ الصؼ األوؿ

 اإلعدادي0
ضٍا عمِ هجهوعة هف الهحكهيف لمتأكد هف تصهيـ بيئة التعمـ االفتراضية، وعر  50

صالحيتٍا لتحقيؽ األٌداؼ التي أعدت هف أجمٍا كذلؾ صالحيتٍا لمتطبيؽ 
 واالستخداـ0

الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات  في هقرربىاء اختبار هٍارات التفكير اإلبداعي  10
 (0الثبات –دؽ والتأكد هف خصائصً السيكوهترية )الص

هقرر ٍارات التفكير اإلبداعي في عمـ االفتراضية في تىهية هبيئة الت قياس تأثير 20
الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات لدى تالهيذ الصؼ األوؿ اإلعدادي، وذلؾ هف 

 خالؿ:
  اشتقاؽ عيىة البحث األساسية هف تالهيذ الصؼ األوؿ اإلعدادي

 بهحافظة اإلسكىدرية
 هقرر الكهبيوتر  فيختبار هٍارات التفكير اإلبداعي القبمِ ال تطبيؽال

 وتكىولوجيا الهعموهات0 
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 عمِ تالهيذ الهجهوعة التجريبية فقط بيئة التعمـ االفتراضية  تطبيؽ
ـ بىاء عمِ اهتالكٍـ أجٍزة كهبيوتر في  )التالهيذ الذيف تـ اختياٌر

 الهىزؿ وأساسيات لمتعاهؿ هع بيئة ويىدوز وشبكة االىترىت(0
 هقرر الكهبيوتر فِ  فكير اإلبداعيختبار هٍارات التالبعدى ال تطبيؽال

 وتكىولوجيا الهعموهات0 
  جراء الهعالجات اإلحصائية لٍا باستخداـ الطرؽ تحميؿ البياىات وا 

 اإلحصائية التي تتىاسب هع طبيعة البحث والٍدؼ هى0ً
  تفسير الىتائج وهىاقشتٍا في ضوء اإلطار الىظري لمبحث وىتائج

 الدراسات السابقة0
 التوصيات والهقترحات0 تقديـ هجهوعة هف 

 -البحث: التكافؤ بين مجموعتى 
لمتأكد هف هدى تحقؽ التكافؤ بيف هتوسطي درجات أطفاؿ الهجهوعتيف 
التجريبية والضابطة فِ القياس القبمِ لهٍارات التفكير اإلبداعِ وهجهوعٍا الكمي 

 غير الهرتبطة0 لمهجهوعات t_Testاستخدـ الباحث اختبار "ت" 
اآلتي ىتائج اختبار "ت" لداللة الفروؽ بيف هتوسطي درجات  ويوضح الجدوؿ

تالهيذ الهجهوعتيف التجريبية والضابطة فِ القياس القبمِ لهٍارات التفكير اإلبداعِ 
 وهجهوعٍا الكمي0
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( ىتائج اختبار "ت" لداللة الفروؽ بيف هتوسطي درجات تالهيذ 4جدوؿ )
س القبمِ لهٍارات التفكير اإلبداعِ الهجهوعتيف التجريبية والضابطة فِ القيا

 (35وهجهوعٍا الكمِ )ف=

 الهتغيرات

 الهجهوعة التجريبية
 (52)ف = 

 الهجهوعة الضابطة
 (56)ف = 

 داللة الفروؽ

 قيهة )ت( ع ـ ع ـ
 هستوى
 الداللة

 غير دالة 1.889 3.13 10.61 1.41 11.92 هٍارة الطالقة0
 غير دالة 1.004 2.92 7.43 3.28 8.29 هٍارة الهروىة0
 غير دالة 879. 3.27 5.18 2.93 4.42 هٍارة األصالة0
 الهجهوع الكمِ

 لهٍارات التفكير اإلبداعِ
 غير دالة 885. 6.01 23.21 5.39 24.63

 -أىً: يتضح هف الجدوؿ السابؽ 
  بيف هتوسطِ درجات تالهيذ الهجهوعتيف التجريبية ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا

، حيث بمغت قيهة )ت( الهحسوبة الطالقةلهٍارة قياس القبمِ والضابطة فِ ال
ي( 00667)  (0.30.قيهة غير دالة إحصائيًا عىد هستوى داللة ) ٌو
  بيف هتوسطِ درجات تالهيذ الهجهوعتيف التجريبية ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا

، حيث بمغت قيهة )ت( الهحسوبة الهروىةلهٍارة والضابطة فِ القياس القبمِ 
ي( 2..00)  (0.30.قيهة غير دالة إحصائيًا عىد هستوى داللة ) ٌو
  بيف هتوسطِ درجات تالهيذ الهجهوعتيف التجريبية ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا

، حيث بمغت قيهة )ت( الهحسوبة األصالةلهٍارة والضابطة فِ القياس القبمِ 
ي( 0657.)  0(0.3.قيهة غير دالة إحصائيًا عىد هستوى داللة ) ٌو
  بيف هتوسطِ درجات تالهيذ الهجهوعتيف التجريبية ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا

، حيث والضابطة فِ القياس القبمِ لمهجهوع الكمِ لهٍارات التفكير اإلبداعِ
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ي( 0663.بمغت قيهة )ت( الهحسوبة ) قيهة غير دالة إحصائيًا عىد هستوى  ٌو
 (0.30.داللة )

تكافؤ بيف هتوسطات درجات تالهيذ وهف خالؿ الطرح الهتقدـ يتضح ال
الهجهوعتيف التجريبيتيف والهجهوعة الضابطة فِ القياس القبمِ لػهٍارات التفكير 
اإلبداعِ فِ هقرر الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات؛ وعميً ُيهكف إرجاع الفروؽ فِ 

موهات القياس البعدى لػهٍارات التفكير اإلبداعِ فِ هقرر الكهبيوتر وتكىولوجيا الهع
 بيف الهجهوعتيف إف وجدت ألثر الهتغير الهستقؿ )بيئة التعمـ االفتراضية(0

 -البحث: نتائج مناقشة وتفسير 
لمبياىات لمتأكد هف صحة فروض البحث  اإلحصائياعتهد الباحث في التحميؿ 

 -األساليب اإلحصائية األتية:  هف عدهٍا عمِ
 -ضهف:لهقارىة الهتوسطات ويت   t_Testاختبار "ت"   00

  اختبار "ت" لمعيىات الهستقمةIndependent-samples t-test 
ويستخدـ لهقارىة هتوسطات درجات هجهوعتيف هختمفتيف هف 

 الهفحوصيف0
  اختبار "ت" لمعيىات الهرتبطةPaired-samples t-test  ويستخدـ

 لهقارىة هتوسطات الدرجات لىفس الهجهوعة في هىاسبتيف هختمفتيف0
(Pallant, J, 2007, P232)  

حجـ تأثير بيئة التعمـ االفتراضية في لمتعرؼ عمِ  (η2)التأثير هربع إيتا  حجـ 50
تىهية هٍارات التفكير اإلبداعي في هقرر الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات لدى 

(، حيث 0-ر أثير هف )صفتالهيذ الهرحمة اإلعدادية، وتتراوح قيهة حجـ الت
يف  ( تعىي حجـ تأثير هىخفض، 00.هة )أف القي Cohen (1988)يري كٌو

( 03.( حجـ تأثير هتوسط، في حيف تعىي القيهة )01.بيىها تعىي القيهة )
  (Corder, G; Foreman, D , 2009, p59) حجـ تأثير هرتفع0 
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وقد استخدـ الباحث في التحميؿ اإلحصائي لمبياىات حزهة البراهج اإلحصائية 
الهعالجات اإلحصائية، وفيها يمي  جراءإل( وذلؾ SPSS 20لمعموـ االجتهاعية )

ا:  - عرض الىتائج وتفسيٌر
 -اختبار صحة الفرض األول:  .0

يىص عمِ أىً " توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف هتوسطي درجات تالهيذ 
لهٍارات التفكير اإلبداعي  ىالهجهوعتيف التجريبية والضابطة في القياس البعد

 ة التجريبية"0وهجهوعٍا الكمي لصالح تالهيذ الهجهوع
لمهجهوعات   t_Testوالختبار صحة ٌذا الفرض استخدـ الباحث اختبار "ت" 

غير الهرتبطة لحساب داللة الفروؽ بيف هتوسطي درجات تالهيذ الهجهوعتيف 
التجريبية والضابطة في القياس البعدي لهٍارات التفكير اإلبداعي وهجهوعٍا الكم0ِ 

بيئة لمتعرؼ عمِ حجـ تأثير  (η2)هربع إيتا  كها قاـ الباحث بحساب حجـ التأثير
التعمـ االفتراضية في تىهية هٍارات التفكير اإلبداعي وتكىولوجيا الهعموهات لدى 

 0تالهيذ الهرحمة اإلعدادية
ويوضح الجدوؿ اآلتي ىتائج اختبار "ت" لداللة الفروؽ وحجـ التأثير بيف 

ابطة في القياس البعدي لهٍارات هتوسطي درجات تالهيذ الهجهوعتيف التجريبية والض
 التفكير اإلبداعي وهجهوعٍا الكمي0

"ت" لداللة الفروؽ وحجـ التأثير بيف هتوسطي درجات  ( ىتائج اختبار5جدوؿ )
تالهيذ الهجهوعتيف التجريبية والضابطة في القياس البعدي لهٍارات التفكير اإلبداعي 

 (35وهجهوعٍا الكمِ )ف=

 الهتغيرات

 جريبيةالهجهوعة الت
 (52)ف = 

 الهجهوعة الضابطة
 (56)ف = 

 داللة الفروؽ
 حجـ التأثير

(η2) 

 قيهة )ت( ع ـ ع ـ
 هستوى
 الداللة

 الداللة القيهة

 هرتفع 0355. 0.0. 8.180 6.62 12.04 5.15 25.67هٍارة 
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 الهتغيرات

 جريبيةالهجهوعة الت
 (52)ف = 

 الهجهوعة الضابطة
 (56)ف = 

 داللة الفروؽ
 حجـ التأثير

(η2) 

 قيهة )ت( ع ـ ع ـ
 هستوى
 الداللة

 الداللة القيهة

 الطالقة0
 هرتفع 0320. 0.0. 7.672 6.18 9.07 6.21 22.29 هٍارة الهروىة0

هٍارة 
 األصالة0

11.96 8.14 6.64 3.35 
3

.161 
.
0.0 

 هىخفض 0045.

 الهجهوع الكمِ
لهٍارات 
التفكير 
 اإلبداعي

 هرتفع 0531. 0.0. 12.353 9.30 27.75 9.43 59.92

 -يتضح هف الجدوؿ السابؽ أىً: 
  بيف هتوسطي درجات تالهيذ الهجهوعتيف التجريبية توجد فروؽ دالة إحصائيًا

لصالح تالهيذ الهجهوعة  الطالقةلهٍارة والضابطة في القياس البعدي 
ي قيهة دالة إحصائيًا .6006التجريبية، حيث بمغت قيهة )ت( الهحسوبة ) ( ٌو

 (0.00.عىد هستوى داللة )
  بيف هتوسطي درجات تالهيذ الهجهوعتيف التجريبية توجد فروؽ دالة إحصائيًا

جهوعة لصالح تالهيذ اله الهروىةلهٍارة والضابطة في القياس البعدي 
ي قيهة دالة إحصائيًا 50455التجريبية، حيث بمغت قيهة )ت( الهحسوبة ) ( ٌو

 (0.00.عىد هستوى داللة )
  بيف هتوسطي درجات تالهيذ الهجهوعتيف التجريبية توجد فروؽ دالة إحصائيًا

لصالح تالهيذ الهجهوعة  األصالةلهٍارة والضابطة في القياس البعدي 
ي قيهة دالة إحصائيًا 10040)ت( الهحسوبة )التجريبية، حيث بمغت قيهة  ( ٌو

 (0.00.عىد هستوى داللة )
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  بيف هتوسطي درجات تالهيذ الهجهوعتيف التجريبية توجد فروؽ دالة إحصائيًا
لصالح  والضابطة في القياس البعدي لمهجهوع الكمِ لهٍارات التفكير اإلبداعي

ي 050131حسوبة )تالهيذ الهجهوعة التجريبية، حيث بمغت قيهة )ت( اله ( ٌو
 (0.00.قيهة دالة إحصائيًا عىد هستوى داللة )

تىهية هٍارات التفكير  االفتراضية فيبيئة التعمـ  (η2)وعف حجـ تأثير 
اإلبداعي وتكىولوجيا الهعموهات لدى تالهيذ الهرحمة اإلعدادية يتضح هف الجدوؿ 

 -السابؽ أف: 
  و 0355.بمغ ) الطالقةهٍارة  في تىهيةحجـ تأثير بيئة التعمـ االفتراضية ( ٌو

بيئة التعمـ والتي ترجع  الطالقةحجـ تأثير هرتفع، أي أف ىسبة التبايف في هٍارة 
 %(35050ٌي )االفتراضية 

  و 0320.بمغ ) الهروىةفي تىهية هٍارة حجـ تأثير بيئة التعمـ االفتراضية ( ٌو
بيئة التعمـ التي ترجع و  الهروىةحجـ تأثير هرتفع، أي أف ىسبة التبايف في هٍارة 

 %(32000ٌي )االفتراضية 
  و 0045.بمغ ) األصالةفي تىهية هٍارة حجـ تأثير بيئة التعمـ االفتراضية ( ٌو

بيئة والتي ترجع  األصالةحجـ تأثير هىخفض، أي أف ىسبة التبايف في هٍارة 
 %(04050ٌي )التعمـ االفتراضية 

  الهجهوع الكمِ لهٍارات التفكير اإلبداعية في تىهيحجـ تأثير بيئة التعمـ االفتراضية 
و حجـ تأثير هرتفع، أي أف ىسبة التبايف في 0531.بمغ ) الهجهوع الكمِ لهٍارات ( ٌو

 %(53010ٌي )بيئة التعمـ االفتراضية والتي ترجع  التفكير اإلبداعي
 -الثاني: اختبار صحة الفرض  .8

درجات تالهيذ  يىص عمِ أىً " توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف هتوسطي
الهجهوعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعدي لهٍارات التفكير اإلبداعي وهجهوعٍا 

 الكمي لصالح القياس البعدي"0
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لمهجهوعات   t_Testوالختبار صحة ٌذا الفرض استخدـ الباحث اختبار "ت" 
ية في درجات تالهيذ الهجهوعة التجريبالهرتبطة لحساب داللة الفروؽ بيف هتوسطي 

كها قاـ الباحث 0 القياسيف القبمي والبعدي لهٍارات التفكير اإلبداعي وهجهوعٍا الكمِ
بيئة التعمـ االفتراضية لمتعرؼ عمِ حجـ تأثير  (η2)بحساب حجـ التأثير هربع إيتا 

في تىهية هٍارات التفكير اإلبداعي وتكىولوجيا الهعموهات لدى تالهيذ الهرحمة 
 0اإلعدادية

دوؿ اآلتي ىتائج اختبار "ت" لداللة الفروؽ وحجـ التأثير بيف ويوضح الج
درجات تالهيذ الهجهوعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعدي لهٍارات هتوسطي 

 0التفكير اإلبداعي وهجهوعٍا الكمي
درجات ( ىتائج اختبار "ت" لداللة الفروؽ وحجـ التأثير بيف هتوسطي 6جدوؿ )

يبية في القياسيف القبمي والبعدي لهٍارات التفكير اإلبداعي تالهيذ الهجهوعة التجر 
 (52)ف=وهجهوعٍا الكمِ 

 الهتغيرات
 داللة الفروؽ القياس البعدي القياس القبمي

 حجـ التأثير
(η2) 

 قيهة )ت( ع ـ ع ـ
 هستوى
 الداللة

 القيهة
ا

 لداللة

 هٍارة الطالقة0
11.9

2 
1.4
1 

 هرتفع 0652. 0.0. 12.628 5.15 25.67

 8.29 هٍارة الهروىة0
3.2
8 

 هرتفع 0545. 0.0. 8.710 6.21 22.29

 4.42 هٍارة األصالة0
2.9
3 

 هتوسط 0253. 0.0. 4.124 8.14 11.96

 الهجهوع الكمي
 لهٍارات التفكير اإلبداعي

24.6
3 

5.3
9 

 هرتفع 0677. 0.0. 14.315 9.43 59.92

 -يتضح هف الجدوؿ السابؽ أىً: 
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 ئيًا بيف هتوسطي درجات تالهيذ الهجهوعة التجريبية في الة إحصاتوجد فروؽ د
لصالح القياس البعدي، حيث بمغت قيهة  الطالقةلهٍارة  القياسيف القبمي والبعدي

ي قيهة دالة إحصائيًا عىد هستوى داللة )050456)ت( الهحسوبة )  (0.00.( ٌو
 يبية في الة إحصائيًا بيف هتوسطي درجات تالهيذ الهجهوعة التجر توجد فروؽ د

لصالح القياس البعدي، حيث بمغت قيهة  الهروىةلهٍارة  القياسيف القبمي والبعدي
ي قيهة دالة إحصائيًا عىد هستوى داللة ).6050)ت( الهحسوبة )  (0.00.( ٌو

 الة إحصائيًا بيف هتوسطي درجات تالهيذ الهجهوعة التجريبية في توجد فروؽ د
لصالح القياس البعدي، حيث بمغت قيهة  لةاألصالهٍارة  القياسيف القبمي والبعدي

ي قيهة دالة إحصائيًا عىد هستوى داللة )20052)ت( الهحسوبة )  (0.00.( ٌو
 الة إحصائيًا بيف هتوسطي درجات تالهيذ الهجهوعة التجريبية في توجد فروؽ د

لصالح القياس  لمهجهوع الكمِ لهٍارات التفكير اإلبداعي القياسيف القبمي والبعدي
ي قيهة دالة إحصائيًا 020103دي، حيث بمغت قيهة )ت( الهحسوبة )البع ( ٌو

 (0.00.عىد هستوى داللة )
بيئة التعمـ االفتراضية في تىهية هٍارات التفكير  (η2)وعف حجـ تأثير 

اإلبداعي وتكىولوجيا الهعموهات لدى تالهيذ الهرحمة اإلعدادية يتضح هف الجدوؿ 
 -السابؽ أف: 

 و 0652.بمغ ) الطالقةفي تىهية هٍارة لتعمـ االفتراضية حجـ تأثير بيئة ا ( ٌو
بيئة التعمـ والتي ترجع  الطالقةحجـ تأثير هرتفع، أي أف ىسبة التبايف في هٍارة 

 %(65020ٌي )االفتراضية 
  و 0545.بمغ ) الهروىةفي تىهية هٍارة حجـ تأثير بيئة التعمـ االفتراضية ( ٌو

بيئة التعمـ والتي ترجع  الهروىةلتبايف في هٍارة حجـ تأثير هرتفع، أي أف ىسبة ا
 %(54050ٌي )االفتراضية 
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  و 0253.بمغ ) األصالةفي تىهية هٍارة حجـ تأثير بيئة التعمـ االفتراضية ( ٌو
بيئة والتي ترجع  األصالةحجـ تأثير هتوسط، أي أف ىسبة التبايف في هٍارة 

 %(25030ٌي )التعمـ االفتراضية 
  الهجهوع الكمِ لهٍارات التفكير في تىهية التعمـ االفتراضية حجـ تأثير بيئة

و حجـ تأثير هرتفع، أي أف ىسبة التبايف في 0677.بمغ ) اإلبداعي الهجهوع ( ٌو
ٌي بيئة التعمـ االفتراضية والتي ترجع  الكمِ لهٍارات التفكير اإلبداعي

(67070)% 
 -البحث: نتائج  وتفسير مناقشة

هع ىتائج العديد هف الدراسات والبحوث السابقة هثؿ  يفٌذيف الفرض تتفؽ ىتيجة
 ,.Stewart, B. L., Ezell, S., Dستيورات"، "إيزيؿ"، "داريؿ"، جاترسوف"  "دراسة 

Darrell, R., R., & Gatterson, B., (2006) والتي توصمت إلي فعالية 
جديدة،  بطريقة ٍـوتفعيم التالهيذ إلشراؾ في بيئات التعمـ االفتراضية كوسيمة الهحاكاة

 لٍـ تحفيًزا حقيقياً  جديدة ، وتُقدـ تعميهية وسائؿ استكشاؼ وحيث إىٍا تساعدٌـ عمي
 الستكشاؼ هوضوعات هتعددة بطرؽ الهشاركة والتعمـ، وتشجعٍـ عمِ لعهميتي التعميـ

 .Chung, C. & Yuen, Y وتطبيقات جديدة، ودراسة كؿ هف شاىغ ويويف 
هعرفة فاعمية الوسائط الهتفاعمة في التفكير اإلبداعي والتي توصمت إلِ  (2003)

خالد"  شريؼ لدى طالب الهرحمة األساسية، كها تتفؽ هع ىتيجة دراسة "جهيمة
 تعميـ في افتراضية تعمـ بيئة استخداـ أثر عمِ إلي التعّرؼ ( والتي ٌدفت6..5)

 الدولية الغوث وكالة هدارس في األساسي السادس الصؼ طمبة عمِ تحصيؿ العمـو
 Ramsey C, (2011) ىابمس، وأخيرًا تتفؽ هع ىتيجة دراسة "راهسي"  هحافظة في

والتي توصمت إلي أف استخداـ وتوظيؼ بيئات التعمـ االفتراضية قد أدى إلي تحسيف 
 هٍارات التعمـ0 
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وهف زاوية أخرى تتفؽ ىتائج ٌذيف الفرضيف هع ىتائج العديد هف الدراسات التي 
ة التفكير اإلبداعي لمتىهية هثؿ دراسة سميهاف هحهد سميهاف، وفوقية كشفت عف قابمي

(، ودراسة أحهد 4..5(، ودراسة تٍاىي هحهد سميهاف )2..5السيد عبد الفتاح )
(، 5.00بدرية القحطاىي )ودراسة (، 7..5فرغمي ) (، ودراسة أهاىي5..5خطاب )

 (5.010حاسف الثقفي )(، ودراسة 5.00ودراسة ىجوى خضر )
 -اآلتية: ىذه النتيجة إلى األسباب ُيرجع الباحث و 

  ـ االفتراضية الطالب الذيف لديٍـ خبرات القياـ بأدوار وهٍاـ بيئات التعمتهكف
و غير هسهوح لٍـ في الفصوؿ الدراسية التقميدية0  عمهية حقيقية، ٌو

  يصبح الطالب في بيئات التعمـ االفتراضية قادرًا عمِ التعاهؿ هع تعقيدات
تقبؿ القائـ عمِ التعميـ اإللكتروىي والذي يحتـ عميً أف يكوف هفكرًا هستقاًل الهس

 هىتجًا قائدًا0
  تجعؿ الطالب يفكر باستقاللية كاهمة ولديً القدرة عمِ التصور والتخيؿ

 واالتصاؿ والتفاعؿ هع الهجتهع0 
  تجعؿ الطالب يىهو ذٌىيًا بطريقة تؤكد اكتساب هٍارات التفكير اإلبداعي

 تفكير الىاقد، قادر عمِ فٍـ واستيعاب استراتيجيات التفكير0وال
  تجعؿ الطالب يستطيع الوصوؿ إلِ الهعموهة بىفسً، ويستطيع التفاعؿ هع

 الهواقؼ التعميهية الهختمفة هف حيث: التخطيط، والهتابعة، والتوجيً، والتقويـ0
 بة في استخداـ التكىول وجيا بيف تكسر بيئات التعمـ االفتراضية حاجز الٌر

 الهعمهيف والهتعمهيف0
  تجعؿ بيئات التعمـ االفتراضية الطالب يتفاعؿ تفاعاًل إيجابيًا هع بيئتً الهحمية

 والعالهية0
  تكسب بيئات التعمـ االفتراضية الطالب القدرة عمِ طرح األسئمة وهىاقشة

 القضايا الهختمفة0
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 ات إلِ هعرفة جديدة توجً بيئات التعمـ االفتراضية التعمـ ىحو تحويؿ الهعموه
ا0  قائهة عمِ التطبيؽ وبعيدة عف هجرد حفظ الهعارؼ والهعموهات واستظٍاٌر

 0تساعد بيئات التعمـ االفتراضية الطالب عمِ إحياء خبرات التعمـ السابقة 
  توفر بيئات التعمـ االفتراضية إهكاىية تعريض الطالب لمعديد هف االحتهاالت

ـو برد الفعؿ الهىاسب لكؿ احتهاؿ يتعرض لً أثىاء هعايشتً لبيئة هعيىة ليق
 كتحضير هركب كيهاوي0

 -البحث: توصيات 
 التعميـ والتعمـ0 عهميتي فياالٌتهاـ بدعـ استخداـ بيئات التعمـ االفتراضية  00
االٌتهاـ بالبحث الدائـ عف أحدث التوجٍات العالهية والخاصة بهعايير  50

 تصهيـ بيئات التعمـ االفتراضية0
الهواد الهختمفة عمِ كيفية استخداـ بيئات التعمـ  هعمهيتدريب االٌتهاـ ب 10

 التعميـ والتعمـ0 عهميتي فياالفتراضية 
لمهراحؿ التعميهية  تعميـ الكهبيوتر في افتراضية تعمـ بيئات استخداـ ضرورة 20

 الهختمفة0
 االفتراضية التعمـ بيئة بواسطة التعمـ عف تعريفية بحهمة القياـ ضرورة 30

 وأٌهيت0ً
هادة  ثالثية األبعاد في االفتراضية االٌتهاـ بتوظيؼ بيئات التعمـ ورةضر  40

 لدى الطالب0 الدراسيالكهبيوتر لتىهية التحصيؿ 
االفتراضية بها يهكف الطالب هف االستفادة  ضرورة إىشاء هوقع لبيئات التعمـ 50

 هف تمؾ الهواقع0
 التيالسمبيات االفتراضي بصفة هستهرة لمتغمب عمِ  التعمـ بيئة تقييـ ضرورة 60

 العهمية التعميهية0 فيتعوؽ استخداـ تمؾ البيئات 
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 -المقترحة: البحوث 
هادة  فيتىهية هٍارات التفكير الهىظوهِ  فيبيئة تعمـ افتراضية  بحث أثر 00

 الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات0
 الهعرفيبيئة التعمـ االفتراضية واألسموب  فيالتفاعؿ بيف ىهط اإلبحار  بحث أثر 50

هادة  في الدراسيتىهية التحصيؿ  في الهعرفياالستقالؿ/ االعتهاد( عف الهجاؿ )
 الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات واالتجاي ىحو الهادة0

واالتجاي ىحو  اإلبداعيتىهية هٍارات التفكير  فيالهعاهؿ االفتراضية  بحث أثر 10
 ٌذي الهعاهؿ لدى تالهيذ الهرحمة اإلعدادية0

لخرائط الذٌىية اإللكتروىية ببيئة التعمـ االفتراضية عمِ عرض اىهط  بحث أثر 20
 0البصريوهٍارات التفكير  الدراسيالتحصيؿ 

واالتجاي ىحو ٌذي  األكاديهيتىهية األداء  فيالفصوؿ االفتراضية  بحث أثر 30
 الهرحمة اإلعدادية0الفصوؿ لدى تالهيذ 

 الهعرفيية واألسموب بيئة التعمـ االفتراض في التفاعؿالتفاعؿ بيف ىهط  بحث أثر 40
 في ِالدراستىهية التحصيؿ  في الهعرفي)االستقالؿ/ االعتهاد( عف الهجاؿ 

 الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات واالتجاي ىحو الهادة0 هقرر
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 المراجـــــع
(0 التحميؿ اإلحصائي لمبياىات ...5وىصر هحهود صبري) غىيـ،أحهد الرفاعي  00

 دار قباء لمطباعة والىشر0 القاٌرة: 0(SPSS)باستخداـ برىاهج 
(0 أثر استخداـ استراتيجية ها وراء الهعرفة فِ تدريس 5..5أحهد خطاب ) 50

الرياضيات عمِ التحصيؿ وتىهية التفكير اإلبداعي لدي تالهيذ الحمقة الثاىية هف 
 جاهعة الفيوـ0 –التعميـ األساسي0 رسالة هاجستير، كمية التربية 

0 أثر بعض هتغيرات عرض الخرائط الذٌىية اإللكتروىية (5.01أساهة ٌىداوى ) 10
بالهحتوى الهقدـ عبر بيئة التعمـ االفتراضية عمِ التحصيؿ الهعرفِ والتهثيؿ 
البصرى لمهعموهات المفظية لدى طالب شعبة تكىولوجيا التعميـ0 هجمة دراسات 

 430-01(، ص ص15عربية فِ التربية وعمـ الىفس، ع )
 (00الشاهؿ في هٍارات التفكير0 عهاف: دار ديبوىو، ط ) (50..5ثائر حسيف ) 20
 العمـو تعميـ في افتراضية تّعمـ بيئة استخداـ (0 أثر6..5خالد ) هحهد شريؼ جهيمة 30

 في الدولية الغوث وكالة هدارس في السادس األساسي الصؼ طمبة تحصيؿ عمِ
 .الوطىية جاحالى جاهعة العميا، ىابمس، رسالة هاجستير، كمية الدراسات هحافظة

(0 تدريس هٍارات التفكير0 عهاف: دار الشرؽ لمىشر 1..5سعادة ) جودت 40
 5520والتوزيع، ص

(0 تدريس هٍارات التفكير هع هئات األهثمة التطبيقية0 4..5) جودت سعادة 50
 القاٌرة: دار الشروؽ لمىشر والتوزيع0

 –هفٍوـ ال-(0 رؤية جديدة في التعميـ التعمـ اإللكتروىي 3..5حسف زيتوف ) 60
 الدار الصوتية لمتربية0 الرياض: التقييـ0 –التطبيؽ  –القضايا 

(، أثر برىاهج )كوستا وكاليؾ( في تىهية التفكير االبداعي 5.05حيدر عبد الرضا ) 70
العقؿ لدى طمبة الهرحمة الثالثة في كمية التربية الرياضية، هجمة عمػػـو  باستخداـ عادات

 5420-553(، ص ص 3(، هج )0التربية الرياضية، ع )
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الفردي بهساعدة الكهبيوتر فِ تىهية  التعمـ(0 فاعمية 0..5ربيع عبد العظيـ ) 0.0
بعض قدرات التفكير االبتكاري فِ هادة الرياضيات لدي تالهيذ الهرحمة 

 جاهعة الهىصورة0 –اإلعدادية0 رسالة هاجستير، كمية التربية بدهياط
(0 توكيد الجودة فِ هىاٌج التعميـ .5.0)رضا هسعد السعيد وىاصر السيد عبد الحهيد  000

 "الهعايير والعهميات والهخرجات الهتوقعة"0 اإلسكىدرية: دار التعميـ الجاهع0ِ
(0 فاعمية برىاهج إثرائي هقترح لتىهية التحصيؿ والتفكير 3..5رفعت غراب ) 050

وبيف بالحمقة األولِ هف التعميـ  الرياضياتاإلبداعي فِ  لدي التالهيذ الهٌو
 جاهعة الزقازيؽ0 –اسي0 رسالة هاجستير، كمية التربية األس

وبيف والهبدعيف0 اإلسكىدرية: ...5رهضاف هحهد القذافي ) 010 (0 رعاية الهٌو
 الهكتبة الجاهعية لمىشر والتوزيع0

(0 أثر توظيؼ الصفوؼ االفتراضية في 5.00سحر هحهود عبد الفتاح سهور ) 020
ا0 اكتساب هفاٌيـ الفقً اإلسالهي لدى طالبات ا لدبمـو الهتوسط واتجاٌاتٍـ ىحٌو

 الجاهعة اإلسالهية بغزة0-رسالة هاجستير، كمية التربية
(0 اختالؼ أىهاط التفاعؿ فِ بيئات التدريب 5.00السعيد عبد الرازؽ ) 030

االفتراضِ باستخداـ الشبكات االجتهاعية وأثري عمِ اكتساب الجواىب الهعرفية 
تروىِ لمتدريس لدى هعمهِ الحاسب واألدائية لبعض هٍارات التحضير اإللك

اآللِ بهدارس التعميـ العاـ0 الجهعية الهصرية لتكىولوجيا التعميـ، هجمة تكىولوجيا 
 5270-077(، ص ص5(، ع )50التعميـ، هج )

(0 تعميـ التفكير وهٍارات0ً عهاف: دار الثقافة لمىشر 7..5العزيز )سعيد عبد  040
 0والتوزيع، األردف

(0 فاعمية برىاهج 2..5وفوقية السيد عبد الفتاح ) سميهاف هحهد سميهاف، 050
لألىشطة التربوية في تىهية القدرات اإلبداعية لتالهيذ الهرحمة االبتدائية بهحافظة 
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بىي سويؼ0 الهؤتهر الثاىي لمطفولة واإلبداع في عصر الهعموهات، في الفترة هف 
 53.0-36(0إبريؿ، ) 55-56

في حؿ الهشكالت0 القاٌرة: دار قباء (0 اإلبداع ...5صفاء يوسؼ األعسر ) 060
 لمطباعة والىشر والتوزيع0

(0  هعايير الجودة واألداء والتقييـ في هؤسسات التعميـ العالي في 5.00عدي عطا ) 070
 ضوء التجارب الهعاصرة لمجاهعات الرصيىة في العالـ0 عهاف: دار البداية ىاشروف0

جيا0 القاٌرة: دار الفكر (0 التربية وثقافة التكىولو 1..5عمِ أحهد هدكور ) 5.0
 العربي0

دي عمي 500  استردادي فيتـ  .والتعميـ االفتراضية البيئة (2006 ).شقور  ٌز
 0 الهوقع االلكتروىي هف 2/5.03/.5

www.moufoud.jeeran.com/archive/2006/9/99104.html 
األردف: دار الكتاب  وتطبيقات،(0 تعميـ التفكير هفاٌيـ 5..5جرواف ) فتحي 550

 الجاهعي0
(0 العيف: دار الكتاب 5( تعميـ التفكير هفاٌيـ وتطبيقات ط)3..5فتحي جرواف ) 510

 الجاهعي0 
وبيف عف الكشؼ (0 أساليب6..5) فتحي جرواف 520 ط  ورعايتٍـ، والهتفوقيف الهٌو

  الفكر0 دار عهاف: (،5)
(0 هٍارات التفكير في هراحؿ التعميـ العاـ0 القاٌرة: دار 5..5ِ )فٍيـ هصطف 530

 الفكر العربي لمىشر والتوزيع0
فرص  –هقوهاتً  –فمسفتً  االفتراضِ:(0  التعميـ 4..5الهٍدي ) هجدي 540

 تطبيق0ً اإلسكىدرية: دار الجاهعة الجديدة0 
هستقبمية  (0 اتجاٌات حديثة في تعميـ التفكير استراتيجيات1..5حبيب ) هجدي 550

 لأللفية الجديدة0 القاٌرة: دار الفكر العربي0

http://www.moufoud.jeeran.com/archive/2006/9/99104.html
http://www.moufoud.jeeran.com/archive/2006/9/99104.html
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(0 الجودة الشاهمة والجديد في التدريس0 عهاف: دار صفاء 7..5هحسف عطية ) 560
 لمىشر والتوزيع0

(0 هدرسة الهستقبؿ هجهوعة رؤي وأفكار 4..5الجهؿ وفواز فتح اهلل ) هحهد 570
 ودراسات هعاصرة0 اإلهارات: دار الكتاب الجاهعي0

(0 تكىولوجيا التعميـ هف أجؿ التفكير بيف القوؿ 5..5هحهود الحيمة )هحهد  1.0
 والههارسة0 عهاف: دار الهسيرة لمىشر والتوزيع والطباعة، األردف0

دار الهعرفة  اإلسكىدرية:(0 عمـ الىفس التربوي لمهعمهيف0 0770هحهود هىسي ) 100
 الجاهعية0

بداعي لدي طمبة الحمقة (0 هٍارات التفكير اإل3..5هرزوؽ عبد الهجيد هرزوؽ ) 150
الثاىية هف التعميـ األساسي وىظرائٍـ هف طمبة التعميـ العاـ بسمطىة عهاف0 هجمة 

 5170 – 5.3(، 16) 00هستقبؿ التربية العربية، 
(، هكتبة 1(0 اإلبداع وتىهيتً هف هىظور تكاهمي0 ط )3..5هصري حىورة ) 110

 األىجمو الهصرية0
بة في األىشطة الهدرسية0 (0 الكشؼ عف ا6..5هعيوؼ السبيعي ) 120 عهاف: لهٌو

 اليازوري، )د 0ط(0 دار
الهؤتهر العمهي التاسع لمجهعية الهصرية لىظـ الهعموهات وتكىولوجيا الحاسبات  130

-البىات(0 اإلبتكار واإلبداع لتقديـ صىاعة الهحتوي اإللكتروىي0 كمية 5..5)
 ـ5..02/5/5-05عيف شهس، فِ الفترة هف  جاهعة

(0 التعميـ 3..5العاشر لمجهعية الهصرية لتكىولوجيا التعميـ ) الهؤتهر العمهي 140
عيف شهس، فِ الفترة  جاهعة-البىاتاإللكتروىي وهتطمبات الجودة الشاهمة0 كمية 

 ـ30..5/ 5/5-3هف 
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(0 دراسة هقارىة بيف التعميـ التقميدى والتعميـ االفتراضِ 7..5هيس الصائغ ) 150
رافديف لعموـ الحاسبات والرياضيات، هج )تصهيـ ىظاـ تعميـ افتراضِ(0 هجمة ال

 670-57(، ص ص0(، ع )4)
(0 عهاف: دار الفكر 5(0 تعميـ التفكير لمهرحمة األساسية0 ط)2..5ىايفة قطاهي) 160

 لمطباعة والىشر والتوزيع0  
(0 فاعمية برىاهج هقترح في تدريب الطالب هعمهي 0775ٌىاء عبد العزيز ) 170

راتيجيات التدريس اإلبداعي لدى تالهيذٌـ0 العموـ بالتعميـ األساسي عمِ است
 جاهعة اإلسكىدرية 0-رسالة هاجستير غير هىشورة ، كمية التربية

(0 فاعمية برىاهج هقترح قائـ عمِ األىشطة التعميهية فِ 1..5ٌىاء عبد العزيز ) 2.0
لدى تالهيذ الصؼ الرابع هف الهرحمة  العمهيتىهية التفكير اإلبداعي والتفكير 

 جاهعة اإلسكىدرية0 –فِ هادة العموـ0 رسالة دكتوراي، كمية التربية  االبتدائية
   الهسيرة0 األطفاؿ0 األردف: دار لجهيع التفكير (0 تعميـ5..5قطاهِ ) يوسؼ 200

42. Chaplin, S., (2002). Cyberisuality  : Recording Perception.( 
in Neil, L., ed.) Designing for a Digital, Italy: John Wiley and 
Sons Ltd. 

43. Cheng, Ch& Yen, J. (1998). Virtual Learning Environment 
(VLE): AWeb-based Collaborative Learning System.  
Proceedings of the Thirty-First Hawaii International 
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44. Cheng, Ch& Yen, J. (1998). Virtual Learning Environment 
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