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ات التفك��  يالبصر وا"!رائط رأثر منصات التعلم �لك��و�ي التفاع�� ع� م�ا
 املعرفية لدي طالب التعليم (سا'&%

  إيمان عوض دمحم فيود 

ق س باملع�د الدو?� العا?� لإلعالم بالشر ومد   ر

 Dr.emanfayoud88@gmail.com: ال�Aيد �لك��و�ي

  :امل��ص

Uا ع��  اسة ا"Yالية إ? التعرف ع� منصات التعلم Wلك��و�ى التفاع� واثا رUدفت الد ر
ات ا سة رم�ا رلتفك�� البصر وا"!رائط املعرفية لدى طالب الصف (و Wعدادى من مد ل ي

سة ع� عبد الشeو بمحافظة كفر الشيخ، ملقر  رسم�� بدو ومد ر ر اسات �جتماعية(ى ) رالد
اسة من   ضابطة وتضمنت أدوات 20 تجرqrية و20 طالب وطالبة مmnم 40روتeونت عينة الد

ات (القياسية والتقنية لتصميم ال�Aنامج التعليxy البحث استqيان لتحديد املعاي��  رم�ا
ات ) ا"!رائط املعرفية–ىالتفك�� البصر  ر، باإلضافة إ? بطاقات مالحظة ل�~{يل امل�ا

ق ذات داللة . ألفراد ا�{موعت�ن التجرqrية والضابطة اسة إلىوجد فر ووتوصلت نتائج الد ر
ىالبصر لطالب ا�{موعة التجرqrية ب�ن مستوrات التفك�� ) 0.05(ىإحصائية عند مستو 

ق ذات داللة . � التطبيق القب� والبعدى لصا"� التطبيق البعدى ووايضا توجد فر
ب�ن مستوrات ا"!رائط املعرفية لطالب ا�{موعة التجرqrية ) 0.05(ىإحصائية عند مستو 

ق ذات داللة .� التطبيق القب� والبعدى لصا"� التطبيق البعدى إحصائية وكما توجد فر
من التعلم لطالب ا�{موعة ) 0.05(ىعند مستو  زب�ن مستوrات التفك�� البصر ��  ى

ق ذات داللة  والتجرqrية وا�{موعة الضابطة لصا"� ا�{موعة التجرqrية كما توجد فر
ب�ن مستوrات ا"!رائط املعرفية �� الزمن املستخدم لطالب ) 0.05(ىإحصائية عند مستو 

  .ا�{موعة الضابطة لصا"� ا�{موعة التجرqrيةا�{موعة التجرqrية و

ات التفك�� ، نصات التعلم Wلك��و�ى التفاع� م:ال�لمات املفتاحية  ، يالبصررم�ا
 . ا"!رائط املعرفية
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The Effect of Interactive E-Learning Platforms on the Visual 
Thinking Skills and Cognitive Maps of Primary Education 

Students. 
EmanAwad Mohammed Fayoud 

Lecturer. Higher International Institute for Media in El-Shorouk 

Email: Dr.emanfayoud88@gmail.com 

Abstract 

The current study aimed to identify interactive e-learning platforms 
and their effects on the visual thinking skills and cognitive maps for 
first-year preparatory students from Samir Badawy School and Ali 
Abdel Shakour School in Kafr El-Sheikh Governorate for the course 
(Social Studies). The study sample consisted of 40 male and female 
students, 20 of whom were experimental and 20 were control. The 
research tools included a questionnaire to determine the standard and 
technical criteria for designing the educational program (Visual 
Thinking Skills - Cognitive Maps), in addition to note cards to record 
skills for the members of the experimental and control groups.  The 
results of the study concluded that there are statistically significant 
differences between of Levels of visual thinking skills and cognitive 
maps for students of the experimental group in the pre and post 
application in favor of the post application.Besides, there are 
statistically significant differences between levels of visual 
information acquisition and cognitive processes for students of the 
experimental and control groups in favor of the experimental group in 
the post application. 

Key Words: Interactive E-Learning Platforms, Visual Thinking Skills, 
Cognitive Maps. 
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  :مقدمة

ُ�عد التعليم Wلك��و�ي طفرة علمية �عليمية تقوم ع� ذ�اء اصطنا�� إلك��و�ي 
 لتصميم ال�Aامج التفاعلية والبصرrة وتخزmnrا وتقديم�ا ع� شeل مخرجات �عليمية مب�ية ع�

ات التفك�� والنقد ول�ستع� ا"Yفظ والتلق�ن، وrر يم�ا أن التعليم Wلك��و�ي ) 2015غسان، (ر
�mا، مف�و رم علy% قد �غ�� مسار العملية التعليمية �شeل كب��، عن طرrق تخزrن املعرفة وإدا

و¤عتمد ع� نماذج ا�Yا�اة والتجسيد وال��م�¢ �� تقييم ا�Yتو العلy%، وrخضع أيضا لعمليات 
ً ى

ىالتحكم والتنظيم وال�سلسل � إعداده وتصميمھ لتقديم محتو علy% �شeل شامل ومرrح ومتاح 
ُأنھ لeي يتم �ندماج الeامل للمتعلم � أنظمة ) Fulkert, 2000(ُتعلم، واتفق معھ فولكرت للم

 التعلم Wلك��ونية يجب توف�� الفرص املناسبة ال®% تحا�ى مواقف تطبيق املعرفة املتعلمة �
ىالب�ئة الواقعية، ومن Uنا �عد التعليم Wلك��و�ي ب�ئة �علم حقيقية تحتو ع� خطوات إ رشادية ُ

منظمة ومتفاعلة مع �عض�ا البعض، وتؤدى إ? تطوrر مواد �عليمية تواكب الواقع، لتحقيق 
أUداف محددة وموج�ة إ? نوع مع�ن من املتعلم�ن � ضوء مفاUيم ومبادئ التعلم النظرrة، 

 ُأن منصات التعلم Wلك��و�ى نظام تفاع� للتعليم عن �عد �عتمد ع�) 2005عبد ا"Yميد، (ىوrر
ة املصادر  ات ع�A الشبeات ا"!لوrة، وإدا قمية Uدف�ا توصيل املقر رمنصات إلك��ونية  رر

ات وتقوrم�ا ه، (ىوتر.روالعمليات، وتنظيم �ختبا ُأنھ التعليم الذي �عتمد ع� )2012رفو

  .استخدام آليات وتقنيات �تصال ا"Yديثة لتوصيل املعلومة بفائدة أك�A و¸أقل ج�د وأقصر وقت

  :  البحثمش�لة 

نبعت مشeلة البحث من خالل متا�عة الباحثة واUتماما�mا بمستجدات التعليم 
Wلك��و�ي وأدواتھ � عملية التحصيل لدى الطالب وخاصة �عد ا"Yاجة امل«Yة إليھ خالل جائحة 

ً ُ

ونا، ة عليا ) Pierette ,2018(وrؤكد ر�و رأن النظام Wلك��و�ى أوالنظام ا"!ب�� يتم�¢ بنمط إدا
ات . لعمليات التعلم رومن Uنا �انت الرغبة � تطبيق نظام التعليم Wلك��و�ى تفاع� قائم ع�� م�ا

 �Aة التفاعلية يحدث عملية ترك�¢ أكrة البصر ، حيثإن التعليم عن طرrق الصو ُالتفك�� البصر ر
ُ ي

لتوصل وrتم إيصال واس��جاع املعلومة �شeل أسرع، ومن Uنا جاءت فكرة انطالق Uذا البحث وا
ُإ? معاي�� بنائھ وتصميمھ القياسية،  اسات ال®x تناولت ُ روقامت الباحثة باالطالع ع� �عض الد

ية  ، وذلك � الب�ئة الع̧ر اسة -ىمنصات التعلم Wلك��و�ى والتحصيل البصر آل (ر ومن بيmnا د
¸طان،  اسة ) 2021زرإبراUيم و اسة)2021ع� وعبد هللا، (رود اسة)2020حسن، (ر ود  Kaplanرود

and(Haenlein, 2019) اسة اسة )2018عامر،(ر ود ، وقد خلصت )2020املالeى وداغستا�ى، (ر،ود
لجميع�ا بتوصيات �شأن مزrد من البحث حو تطوrر تصميم نظم التعلم Wلك��و�ى، وسوف 
اسات السابقة، وقد لوحظ أن معظم�ا لم يتفق ع� معاي��  رنقوم �عرض�ا تفصيال � تحليل الد

ً

قة أونموذج موحد لبناء نظام �عليمىإلك��و�ى موحد ولم تتطر جميع�ا إ? استخدام برنامج موحد
ات التفك�� البصر وا"!رائط املعرفية يتطبيقى للتعليم Wلك��و�ى �عتمد ع� م�ا   .ر

اسة !  ال�ساؤالت �تية   :رومما سبق يمكن تحديد مش�لة الد

ات التفك�� البصرrة والعمليات  تنمية  ما Uو تأث�� النظام Wلك��و�ي املق��ح ع�- رتحصيل م�ا
؟املعرفية  قلدى عينة من طالب الصف (و Wعدادي �� الزمن املستغر   ل

- اسات �جتماعية ع� ر ما Uو أثر استخدام التعلم Wلك��و�ى ملقر الد تحصيل معلومات ر
 ؟ Wعدادىلالبصرrة وا"!رائط املعرفية لدى عينة من طالب الصف (و التفك�� 
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اسة. 3   رأ,داف الد
اسة ا"Yالية إ?   :رUدفت الد

ات التفك�� البصرrة وا"!رائط  الكشف عن تأث�� النظام Wلك��و�ى املق��ح على- رتحصيل م�ا
  .للدى عينة من طالب الصف (و Wعدادىاملعرفية

- اسات �جتماعية ع� ر الكشف عن أثر استخدام التعلم Wلك��و�ى ملقر الد ات تر رحصيل م�ا
للدى عينة من طالب الصف (و Wعدادى من حيث الزمن التفك�� البصرrة وا"!رائط املعرفية

  .قاملستغر لعملية التعلم

اسة اسة كما ي� :ر أ,مية الد اسة من (Uمية العلمية والعملية للد رت�بع أUمية الد   :ر
  :/,مية العلمية

يم (�اديxy بصفة عامة من خالل التصو املق��ح ُ�عت�A البحث إضافة علمية �{االت التعل -
ُ

ر
ات التفك�� البصر وا"!رائط املعرفية يللنظام Wلك��ونىالقائم ع�� م�ا   .ر

اسات النظرrة ال®x �ساعد ع� تنمية - ية � مجال الد اسة ا"Yالية فىإثراء املكتبة الع̧ر ر تفيد الد ر
ُ

ات العقلية والتعليمية التفاعلية   . رالقد

  : التطبيقية/,مية
ات إلك��ونية تفاعلية يمكن �ستعانة mÇا � بحوث أخر مستقبلية- ى التوصل إ? قائمة م�ا ُ   .ر
ات إلك��ونية بصرrة يمكن �ستعانة mÇا � بحوث أخر مستقبلية- ى التوصل إ? قائمة م�ا ُ  .ر
رامج - التعلم Wلك��و�ى  يتماx&È البحث ا"Yا? مع �تجاUات ا"Yديثة العاملية � تحديث نظم ̧و

 الدولة إ? تحقيقھ وrمكن �عتماد عليھ وتطبيقھ � ب�ئات التعلمÉس� x®ُال ُُ. 
ج ب�تائج وتوصيات �ساعد املعن�ن �عمليات التعلم - قع� الوصو إ? طر ) طالب ومعلم�ن(و ا"!ر ل

¤س أفضل   .رتد
  :مصط�1ات البحث

  منصات التعلم 9لك78و6ى التفاع3 
أن بدا ان�شار التعليم Wلك��و�ى منذ استخدام وسائل العرض )�2017ا�،(ذكر 

س � الفصو التقليدية، واستخدام الوسائط املتعددة � عمليات  لWلك��ونية إللقاء الدر و
س Wلك��ونية والفصو �ف��اضية ال®x ت�يح  لالتعليم الفص� والتعليم الذا�ى، وانmÌىبqناء املدا ر

ىمع محاضرات وندوات تقام � دو أخر من خالل تقنيات Wن��نت رللطالب ا"Yضو والتفاعل  ل
موسعة وrكبيديا (نوالتليفزrو التفاعلىإ? جانب ما يوفره من الوقت وا"{�د والتeلفة،كما �عرف�ا 

ُبأmÍا ب�ئة �علم اف��اضية عن �عد تقوم بتوف�� مجموعھ من (دوات لدعم العملية ) 2020ا"Yرة، 

ة ا�{موعات �التقييم، و�تصال ر، وتحميل ا�Yتو و�سليم أعمال الطالب وتقييم (قران وإدا ى
جات الطالب والقيام �عمل �س�بانة Îي، (كما أشار . رالطالبية وجمع وتنظيم د أن )2012را"Yا

ه عن �عليم مخطط يتطلب طرقا جديدة للتفاعل  منصات التعلم 9لك78و6ى التفاع3  عبا
ً

ر
س�ن أنفس�م باستخدام تقنيات املعلومات و�تصال ا"Yديثة و�تصال ما ب�ن املعلم� رن والدا

إ? أن التعلم Wلك��و�ى مف�وم علxy قد �غ�� ) 2015غسان، ( و¤ش�� .�شeل م�¢امن أو غ�� م�¢امن
�mا، وrبxÏ ع� نماذج  رمسار العملية التعليمية �شeل كب��، من خالل تخزrن املعلومات املعرفة وإدا
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تجسيد وال��م�¢ � تقيم ا�Yتو العلxy، وrخضع أيضا لعمليات التحكم وال�سلسل � ا�Yا�اة وال
ً ى

  .ومتاح للمتعلم ىبناmÑا وتصميم�ا لتقدم محتو علxy شامل وÐس�ولھ
  :املفBوم 9جرا=ي للتعليم 9لك78و6ى

�� عملية �عليمية مخططة �mدف إ? تحقيق أع� استفادة من املادة العلمية �� اي وقت و¸اع
  .تقنية

  :ممGHات بEئة التعلم Cلك78و6ي

ة الدافعية للتعليم لدى املتلق�ن -  .راس�ثا

اك وجذب �ن�باه -  .رمساعد املتلق�ن ع� Wد

 .مساعدة املتلق�ن ع� بناء نماذج�م العقلية والتعلم ا"!اص mÇم -

ات فو املعرفية - قتنمية امل�ا  .ر

 .ال والتعلم الفردىمساعدة املتعلم�ن ع� تحقيق التعليم ال�شط الفع -

  ). 2018الراشد، (و) U2017اشم، .(لتنمية امليو و�تجاUات نحو الوسائط التعليمية -
  .ممGHات استخدام املنصات التعليمية 9لك78ونية !  العملية التعليمية

اء و(فeار مما �ساعد ع� التفك�� Wبدا� ل�م - Ó تبادل  .ر�ساعد املتعلم�ن ع�

 .لن إ�شاء فصو اف��اضية للمتعلم�ن � أى وقت و� أى مeانتمكن املعلم�ن م -

سال الرسائل وتبادل امللفات ب�ن املعلم�ن والطالب -  .رإجراء املناقشات ا"{ماعية وإ

- xyمصادر التعلم للمحتو العل قمية تحتو ع� ىتوف�� مكتبة  ى  .ر

-   .جميع (وقاتلس�ولة الوصو من قبل املتعلم إ? املادة العلمية واملعرفية ومتاحة �

 .ىإمeانية تحميل�ا ع� ال�واتف الذكية و(ج�زة (خر -

 .�Ô{ع الطالب ع� التعلم ال�شار�ى وا"Yوار واملناقشة -

الراشد، . (�ساعد املتعلم�ن ع� إيجاد وتوف�� ا"{و النفÓ x&Õمن أثناء عملية التعلم -
2018 (  

ُبناÖى مما يم�¢Uا بالعديد من وتركز ب�ئة التعلم Wلك��ونية ع� التعلم املعر� وال

استخدام مصادر : Wمeانات التعليمية ال®x تجعل�ا من الب�ئات الفعالة � تكنولوجيا التعلم ومmnا
ُ�علم متنوعة ومتعددة تتوافق مع �عدد املصادر املعرفية، توافر املناØ× طوال اليوم و� �ل أيام 

ل(سبوع مما يجعل�ا س�لة ا"Yصو علmÙا والوصو   .  إلmÙا من قبل املتعلم�ن � الوقت املناسب ل�مل

و�عت�A أنماط Wبحار داخل عناصر التعلم ُيطلقع�� التعليم Wلك��و�ى النمط الÚ{�ن للتعليم 
ُ

املتاحة ع�A الوrب من أUم العناصر البنائية املستخدمة داخل ب�ئة التعليم والتعلم 
و�عت�A التفاعلية من أUم خصائص.Wلك��ونية

ُ
 التعلم Wلك��و�ى �شeل عام والتعلم املتنقل 
 أدوات التفاعل والتصفح (ساسية للمحتو واستعراضھ، Ý بحارW أنماط �Aل خاص، و�عتeى�ش

ئ�سا � جاذبية ا�Yتو والوقت الذى �ستغرقھ املتعلم � مواصلة التعلم ا  ُبل وتلعب دو ى ً ً
ر �امل، . (ر

2014 (  
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  :يالتفك7H البصر

ات ال®% �Ô{ع املتعلم ع� )Ð2020ي، (تر(ىير  رأن التفك�� البصر Uومجموعة من امل�ا ي
اتھ البصرrة مع خ�Aاتھ املعرفية للوصو  لالتمي�¢ البصر للمعلومات العلمية من خالل دمج تصو رى

اق،(وrذكر .ا? لغة بأmÍا أدوات �علم بصرrة مختصرة �ساعد الطالب ع� تنظيم ) 2014زعبد الر
ر وعناصر املقر التعليxy، ت�تاج العالقات من خالل أشeال بصرrة تنظم محتوrاتاملعلومات، واس

و�عتمد ع� استخدام ا"!طوط أو الدوائر أو املرÐعات أو (س�م � التوضيحوالت�بع مع اختصار 
يو¤عتمد التفك�� البصر ع� املؤثرات ) National, Center/Network, 2009(.شديد للنصوص
¸ط املع لومات ا"{ديدة باملعلومات السابقة فىأشeال مختصرة وموجزه؛ من خالل أدوات رذا�mا �� 

ومؤثرات �شطة، و�ساعد أيضا ع� تنظيم وتحليل املعلومات وتوضيح العالقات فيما بيmnا؛ مما 
ً

يؤدى إ? تeامل املعرفة وتحقيق �علم ذى معxÏ، كما أmÍا �عد إحدى اس��اتيجيات التعلم ال�شط؛ 
ُ

حيث تجعل ا
ُ

كما أmÍا �ساعد املتعلم ) 2014نوÐي، ال. ( لطالب مشارك�ن � �عليم�م �شeل تفاع�
¸ط املعلومات من خالل سياق ذxÏU مع�ن �س�ل استدعاء وتذكر املعلومات، و¤ستخدم Uذا   ُع� ُ ر
ُاملدخل � معا"{ة املفاUيم العلمية و(دبية �سياق بناÖى ترابطى �شeل Uرمى م�سلسل، وUذا 

ة �س �ل اك�ساب املعلومة وسرعة تذكرUا وطرح�ا بطرrقة مناسبة �ساعد الطالب ع� التعلم ربدو
ات تقنية � تصميم ومعا"{ة ا"!رائط املعرفية Wلك��ونية . وتذكر املعلومات روقد حدثت تطو

ال®x أصبحت أك�ß تفاعلية وجاذبية بال�سبة للمتعلم، وأصبحت تمثل أدوات إبحار خاصة ملراجعة 
 ىا�Yتو Ý اية نظام التعلم الذى تمثلmÍ مقدمة أو استھ، بمعxÏ أmÍا غالبا تأ�ى � أو الmÌيئة لد

ً ُ ر
ة عنqناء أو تصميم ) 2018الزUرا�ي، (ُنفس�ا جزء منھ،  روا"!رائطالبصرrة التفاعلية عبا

ىبرامجىإلك��و�ى يقدم ا�Yتو التعليxy �شeل �سيط ومختصر، وrحتو مواضع �شطة أو  ى
ار ، ع(ىوrر.رأز ُأنھ �عتمد ع� ما تراه الع�ن وما ي�بع ذلك من عمليات تحدث ) 2016ىامر و املصر

داخل الدماغ الqشر من تحليالت وتخيالت وصوالإ? بقاء أثر Uذا التفاعل � ذاكرة �Wسان ملدة 
ً ى

وقى(ىكما ير.زتتجاو بقاء (ثر الناتج عن أى نوع أخر ن، زر منظومة من العمليات ) 2018ووآخر
ة املتعلم ع� قراءة الشeل البصر وتحوrل اللغة البصرrة ال®x يحمل�ا ذلك الشeل إ? ت�� ىجم قد ر

ات التعرف ع� الشeل  رلغة مكتو¸ة، واستخالص املعلومات منھ وrتطلب ل�ذه املنظومة م�ا ُ

اك وتفس�� الغموض إ? جانب استخالص املعxÏ من خالل أدوات  ط وإد روالوصف، التحليل، ال̧ر
ر البصر مثل الرمو والرسوم التخطيطية والبيانية والصوالتفك�� ز ن، . (ى  وآخرâو ور   ) 2018ز

ة  املفBوم 9جرا=ى رللتفك�� البصرrة Uوعملية ادار�واستخراج املعلومات من الصو
من اقل   .زالبصرrة �س�ولة و¤سر وتفس��Uا وتحليل�ا إ? نصوص مكتو¸ة �� 

  :  و[تمGH باملمGHات التالية

ات املتعلم ُ�ساعد ا - رلتفك�� البصر ع� تنمية م�ا اك العملية ) املستقبل(ى رو¤Ô{ع الطال�علىإد ُ

  .التعليميةا"!اصة mÇم وف�م�ا وإيجاد العالقات امل��ابطة

ة املعلومات والتقوrم- rب الطالب ع� استخدام أساليب التخطيط وإدا ر �عمل ع� تد  .ر
 .لر البصرىاإليجاÐى الذى�تحدى عقو الطالب يدعم الثقة والف�م و�rسر التنوع وrطرح ا"Yوا-
ا - ر �Ô{ع ع� بناء اس�بصا ة البصرrة(ُ أفضل يقوم علىأساس من التغذية ) رترك�¢ وتحوrل الصو

 .الراجعة املستمرة



ارات التفكير البصري أثر منصات التعلم االلكتروني التفاعلي على مه
 إيمان عوض دمحم فيود / د  والخرائط المعرفية لدي طالب التعليم األساسي

 

 

34 

ات العقلية لدى الطالب- ستھ يزrد من القد ر استخدام التفك�� البصر ومما ر
ُ  .ى

سة أن- ر يفتح التفك�� البصر الطرrق إ? مما مختلفة من التفك�� مثل التفك�� الناقد واع ى
، (.ىوالتفك���بتeار   ) 2016 ،42ىعامر واملصر

ئ�سي�ن Uما :ا`�رئط البصر[ة ريمكن تص�يف ا"!رائط الذUنية إ? نوع�ن  ُ :  

  :ا`�رائط البصر[ة التقليدية

ق بنفس الشeل والصيغ البصرrة املعتادة، وتحمل  ريتم تصميم�ا وطباعmÌا ع� الو
س املوضوعات، كما أmÍا غ�� مeلفة، وال نفس ؤ ات التعلم و ات وت«!يص مسا و الداللة وWشا ر ر ر

  .، وت�سم بالثبات وعدم التفاعليوجد قيود ع� تصميم�ا

  )التفاعلية(ا`�رائط البصر[ة 9لك78ونية 

يتم تصميم�ا واستخدام�ا إلك��ونيا، �شeل ديناميeى و�عتمد ع� برامج حاسو¸ية، 
ً

ßو�عد أك
ُ

� تeلفة � تصاميم�ا من ا"!رائط البصرrةاملعتادة او التقليدية، لكن ال�Aامج ا"Yاسو¸ية 
نة � التصميم، وإمeانية إضافة :  مmnابصرrة نذكرُتضيف العديد من املزايا ل«!رrطة ال واملر

؛ مثل ىا"!رrطة إ? برامج أخر
ُ

سم خرائط بصرrة :  ض التقديمية، وإمeانية  د والعر ربرامج الو و ر
، باإلضافة إ? إمeانية تبادل ا"!رائط البصرrة Wلك��ونية، ومن اUم ت ىتفرع مmnا خرائط أخر

نخصائص�ا؛ أmÍا �عت�A إثراء وإضافة للمحتو Wلك��و�ى التعليxy، و¸خاصة عندما تeو ب�ئة  ًى

ن،(وUنا يؤكد . التعلم قائمة ع� نظام �علم الك��و�ى أو تطبيق ع�A جوجل س وآخر وفا ) 2019ر
ع� أن ب�ئات التعلم Wلك��و�ى قد تزداد فاعليmÌا عندما تتضمن اس��اتيجيات مختلفة للتعلم 

 .Wلك��و�ى

  :ا`�رائط املعرفية

عقلية داخلية تنخرط �عد مواج�ة حافز �� الب�ئة وقبل مالحظة استجابة   �Ý عمليات معرفية
ومات �� الب�ئة �Ý الرابط نسلوكية علنية، يف��ض علماء النفس املعرفيو أن معا"{ة املعل

متغ��ات متداخلة ال يمكن  العمليات املعرفية  ّ(سا'&% الذي يؤدي إ? سلوك مع�ن، كما أن
، . (مالحظmÌا �شeل مباشر ولكن يتم �ستدالل علmÙا من خالل أنماط السلوك   ) 2014ىالشرقاو

يتم اس�يعاmÇا من خالل بيانات ومعلومات نصية ا?� رتحوrل الصو والرسومات املفBوم 9جرا=ى
¸ط املعلومات القديمة با"Yديثة واستخراج افeار ابداعية   .رالرسومات و

اسات السابقة   :ر الد

اسة  ¸طان،(رد Uدفت إ? التعرف ع� اتجاUات طالبات املرحلة ) 2021زرآل إبراUيم و
ة �عليم ¤س مادة الرrاضيات بإدا رالثانوrة نحو استخدام الفصو �ف��اضية � تد ر  صqيا، ل

اسة من  Uن �شeل عشواÖى) 599(روتeونت عينة الد وقد استخدم الباحثان . رطالبة تم اختيا
املنÚ× الوصفى التحلي�، وأداة البحث �س�بانة ال®x تم إعدادUا والتأكد من صدق�ا و�عديل�ا 

طبقا ملق��حا�mم، واستخدام أسلوب ثبات املالحظ�ن للتحقق من ثبا�mا، واسفرت نتائج ال
ً

اسة  رد
ق ذات داللة إحصائية عند مستو  ىأنھ ال توجد فر و  اتجاUات طالبات املرحلة الثانوrة ) 0.05(ُ�

ة �عليم صqيا �عز ملتغ��  ¤س مادة الرrاضيات بإدا ىنحو استخدام الفصو �ف��اضية �� تد رل ر
  . الصف
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اسة  اسة لفحص فعالية نمط مخطط معلومات البيانية (Ameen, 2021)رد الرسوم (رUدفت الد
ة الذكية التفاعلية ع� التفك�� Wبدا�� لطالب Infographic) البيانية ضة من خالل السبو راملعر و

اسة املنÚ× شبھ  التجرêr%. تكنولوجيا التعليم اسة من و. راستخدمت Uذه الد رتeونت عينات الد
Uم عشوائيا ع�A عينة عشو33 ً طالبا جامعيا �� تكنولوجيا التعليم، وتم اختيا ً تم . ائية �سيطةرً

جات �ختبار القب�� ب�ن الطرrقت�نANOVAاستخدام إجراء  ق امل�مة �� د ر لتحديد الفر تم . و
 ، لفحص التأث��ات الرئ�سية للمتغ��ات املستقلة ع� MANCOVAإجراء تحليل التباين املش��ك ، 

اسة أن الطالب الذين �علموا من خ. املتغ��ات التا�عة ة رأظ�رت نتائج Uذه الد رالل صوت وصو
جا�mم �عد �ختبار من ) نمطمخطط معلومات البيانية( ريحققو التصميم بكفاءة أفضل �� د ن

ة نموذج املعلومات كما أظ�رت النتائج أن تأث�� استخدام . رتلك املوجودة �� نص وصو
Infographic بدا�� لدى طلبةW ات التفك�� ة الذكية التفاعلية �� تنمية م�ا ر ع�A السبو ر

جة متوسطةت   .ركنولوجيا التعليم �ان بد

اسة  اسة إ? قياس فاعلية التلميحات البصرrة ) 2021ع� وعبد هللا، (رد رUدفت الد
ا'&x ملقر علم النفس التعليxy و�تجاه نحو أسلوب الدمج  ربالكتاب املعز � تنمية التحصيل الد رز

طالب الفرقة الثالثة ) 10(من لدى طالب ال��بية الفنية الصم وضعاف السمع، وتeونت العينة 
قسم ال��بية الفنية وشملت (دوات اختبار تحصي� ومقياس اتجاه طالب ال��بية الفنية الصم 
ق دالة ب�ن ا�{موعت�ن  ووضعاف السمع نحو أسلوب الدمج، وتوصلت النتائج إ? وجود فر

qrية، مما �ش�� إ? الضابطة والتجرrبھ �� مجموع �ختبار التحصي� لصا"� ا�{موعة التجر
ق دالة ب�ن  وفاعلية التلميحات البصرrة بالكتاب املعز � تنمية التحصيل، كما يوجد فر ز
ا�{موعت�ن الضابطة والتجرqrية � مجموع مقياس اتجاه طالب ال��بية الفنية الصم وضعاف 

نحو السمع نحو أسلوب الدمج، وإ�عاده � تنمية �تجاUات للطالب الصم وضعاف السمع 
  .أسلوب الدمج

اسة  اسة إ? التعرف ع� أثر استخدام Wنفوجرافيك � ) 2020حسن، (رد رUدفت الد
¤س ع� التحصيل والتفك�� البصر لدى طالب �لية  ىب�ئة �عليمية إلك��ونية ملقر مبادى التد ر ر

ىال��بية النوعية، حيث تم استخدم املنÚ× شبھ التجرêr% وتحليل ا�Yتو وقد اخت��ت ال ُ
تصميم 
التجرxêr ذو ا�{موعة الواحدة عن طرrق القياس القب� والبعدى وذلك ملالئمة طبيعة البحث 
ا"Yا?، حيث لوحظ أداء مجموعة البحث قبل وÐعد تطبيق املتغ�� التجرêr% ثم تم قياس مقدار 

ُ

ية التغ�� الذي حدث وضم البحث مجموعة من طالب الفرقة (و?، قسم ال��بية املوسيقية، �ل
 . طالب وطالبة) 63(ال��بية النوعية جامعة جنوب الوادى بمحافظة قنا، والبالغ عددUم 

اسة  وقد Uدفت إ? تصميم مجموعة من ا"!رائط الذUنية ) 2019حلxy، (رد
ات املعرفية لطالب التعليم الفxÏ التجار ىWلك��ونية الساكنة والتفاعلية لتنمية القد وقياس . ر

متحم� (و(سلوب املعر� ) والتفاعلية/ الساكنة ("!رائط الذUنية فاعلية أساليب عرض ا
. ى� تنمية مفاUيم ا�Yاسqية لدى طالب التعليم الفxÏ التجار) وغ�� متحم� الغموض/ الغموض 

اسة من  سة القبة ) 60(روقد تeونت عينة الد رطالبا من طالب الصف الثانيالثانوrالتجار بمد ي ً

rة بن� ن، حيث استخدم الباحث اختبار التحصيل � املفاUيم ا�Yاسqية، وقد رالثانوrة التجا
ُ

جات الطالب � القياس  اسة عن عدم وجود فر دال إحصائيا ب�ن متوسط د رأسفرت نتائج الد ًر ق
البعدى الختبار التحصيل � املفاUيم ا�Yاسqية ن�يجة اختالف نمط عرض ا"!رائط الذUنية 
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وغ�� متحم�� / متحم� الغموض ( و(سلوب املعر� ) اعلية والتف/ الساكنة (Wلك��ونية 
جات الطالب � القياس البعدى الختبار )الغموض  ر، وrوجد فر دال إحصائيا ب�ن متوسطى د ً ق

 وغ�� / متحم� الغموض (التحصيل � املفاUيم ا�Yاسqية ن�يجة اختالف (سلوب املعر�
الساكنة (ط عرض ا"!رائط الذUنية Wلك��ونية بصرف النظر عن اختالف نم) متحم� الغموض

 برنامج الكمبيوتر التعليxy لصا"� أسلوب متحم� الغموض) والتفاعلية/ �. 

اسة  التعرف ع� مدى فاعلية اس��اتيجية ا"!رائط الذUنية ) 2019عد?، (رد
ات البديلة للمفاUيم ات التفك�� البصر وتصوrب التصو رWلك��ونية �� تنمية م�ا ي  الكيميائية ر

ات البديلة للمفاUيم  رلدى طالب املرحلة الثانوrة، وقد أعدت الباحثة اختبار ل�Ô!يص التصو
اسة من مجموعت�ن  ات التفك�� البصرىاملeا�ى، وتeونت مجموعة الد رواختبار م�ا ضابطة (ر

س محافظة القاUرة، وتوصل البحث إ?) وتجرqrية رمن طالب الصف (و الثانو � إحدى مدا ى  ل
جات طالب ا�{موعة التجرqrية قبل التطبيق وÐعد  روجود فر دال إحصائيا ب�ن متوسط د ً ق
ات البديلة لصا"� القياس البعدى،  ، واختبار التصو ات التفك�� البصر رالتطبيق � اختبار م�ا ى ر
 جات طالب ا�{موعة التجرqrية وا�{موعة الضابطة � روجود فر دال إحصائيا ب�ن متوسط د

ً
ق

ات البديلة للمفاUيم لصا"� التطب ات التفك�� البصر واختبار التصو ريق البعدى الختبار م�ا ى ر
ا�{موعة التجرqrية، كذلك توصلت النتائج أيضا إ? فاعلية اس��اتيجية ا"!رائط الذUنية 

ً

ات البديلة للمفاUيم الكيميائية لدى طالب  ات التفك�� وتصوrب التصو رWلك��ونية � تنمية م�ا ر
ى (و الثانوالصف   . ل

اسة  ¤س باستخدام ) 2018ا"YسيxÏ، (رد رو�انت �غرض التعرف ع� مدى فاعلية التد
ات ا"Yاسب Ó?� لدى تالميذ الصف (و  لا"!رائط الذUنية Wلك��ونية � تنمية �عض م�ا ر

اسة من  ، لتلميذ وتلميذة من تالميذ الصف (و Wعدادي ) 100(رWعدادي ، وتeونت عينة الد
ق ذات داللة إحصائية �� املستو التحصي�� لصا"� تالميذ  اسة إ? وجود فر ىوتوصلت الد و ر

  . ا�{موعة التجرqrية

اسة  ىالتعرف ع� فاعلية تنظيم وصياغة ا�Yتو Wلك��و�ى ) 2012الطاUر وعطية، (رد
لتحصيل ع� ا) �ستاتيeى، والديناميeى(والعالقة ب�ن أنماط تقديم صفحاتھ ع�A �ن��نت 

اسة أن تنظيم وتقديم ا�Yتو Wلك��و�ى ساعد  ىواتجاUا�mم نحو التعلم ع�A �ن��نت، وأثب�ت الد ر
rادة تحصيل�م و�Ô{يع  زالطالب ع� Wقبال ع� ا�Yتو والتفاعل معھ واك�ساب املعلومات و ى

  .اتجاUا�mم نحو التعلم ع�A �ن��نت

اسة  ى اختالف أساليب عرض ا�Yتو إ? تحديد أثر) 2009كساب، (روتوصلت د
اسة أUمية صياغة وتقديم  رWلك��و�ى ع� (داء امل�ار للطالب املندفع�ن، وقد أثب�ت الد ى
ىا�Yتو Wلك��ونىوتأث�� ذلك ع� تحصيل�م املعر� و(داء امل�ار لدى الطالب، و�Uتمام بإنتاج  ى

وتقديم ا�Yتو وفق معاي�� وأطر "!لق جو من التفاعل
ُ

 ب�ن املتعلم�ن وتنمية اتجاUا�mم نحو ى
  .التعلم ع�A �ن��نت

اسة  س Wعدادية املصرrة ) 2006زrن الدين، (رد ر�عنوان أثر التعلم Wلك��و�ى � املدا
اسة من   112رع� تحصيل طلبة الصف الثالث Wعدادى � مادة الرrاضيات، وتeونت عينة الد

س إعدادية للبن�ن رطالبا من ثالث مدا
ً

ق  و � محافظة بو سعيد، وأظ�رت النتائج عدم وجود فر ر
 جات طالب ا�{موعت�ن التجرqrية وطالب ا�{موعة الضابطة � رذات داللة إحصائية ب�ن د
 �Aلك��و�ى عW قة التعلمrة أىأن أثر �ل من طر التحصيل ملادة الرrاضيات �عد إجراء التج̧ر
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تر والطرrقة التقليدية م�ساوrا وذلك بال�سبة الشبeات وطرrقة التعلم القائم ع� الeومبيو
ً

  . لتحصيل طالب الصف الثالث Wعدادى � مادة الرrاضيات

اسة Uدف�ا تحديد مطالب استخدام التعليم �لك��و�ى ) 2005ا"YرÐى، (ىوأجر رد
اسة  س�ن وا�!تص�ن وتeونت عينة الد ¤س الرrاضيات باملرحلة الثانوrة من وجھ نظر املما رلتد ر ر

مختصا و) 86 (من
ً

)30 ( ×Úاسة أن جميع مطالب املن سا من املعلم�ن، وأظ�رت�تائج الد رمما ر
ً

تخطيطا وتنفيذا وتقوrما(Wلك��و�ى 
ً ً ً

rبة، وجميع مطالب الب�ئة )  روجميع مطالب إعداد املعلم وتد
×Úم املنrمة لتخطيط وتنفيذ وتقو اسة �عت�Aمطالب ال دة � أداة Uذه الد زالتعليمية الوا ر ر

ُ
 

  . Wلك��و�ى

اسات والبحوث السابقةdعليق ع   :رام ع3  الد

اسات السابقة  يا"!رائط الذUنية Wلك��ونية والتحصيل البصر واملعر��؛ رتناولت الد
اسة، وقد أظ�رت  ربنوع من التفصيل، للتعرف ع� آليات وفنيات ومنÚ{ية التطبيق وإجراءات الد

اسات ا"Yديثة تناولت املعا"{ ات Wلك��ونية "!رائط التحصيل البصرrة واملعرفية رأن جميع الد
اسة  رالتفاعلية؛ حيث تناولت د

ُ
¸طان، ( اسة )2021زرآل إبراUيم و  )2021ع� وعبد هللا، (ر ود

اسية التفاعلية،  راتجاUات الطالب نحو الفصو الد اسات ا"Yديثة ال®x ل ر وقد تب�ن أن جميع الد
اسة تناولت أساليب التحصيل املعر� وا"!رائ ) 2019عد?، (و) 2019حلxy، (رط الذUنية مثل د

اسة ) 2018ا"YسيxÏ، (و روال®x توصلت أن التعلم البصر التفاع� أفضل من التعليم العادى، ود ى
)  ،xÏسيY"اسة) 2018ا ة، ود ات وأدوات التخيل البصر � قراءة النصوص املصو ر� تنمية م�ا رر  ى

)  ،xÏسيY"2018ا ( ال®x تخصصت أيضا �
ً

استخدام ا"!رائط الذUنية Wلك��ونية � تنمية 
اسة  ات التفك�� �ستدال?، د رم�ا وال®x عرضت �ختالف � أساليب عرض ) 2009كساب، (ر

اسة  را�Yتو Wلك��و�ى، ود ت إ? فاعلية تنظيم وصياغة ) 2012الطاUر وعطية،  (ى روال®x أشا
ُحاتھ ع�A �ن��نت �ستاتيeى، والديناميeى، ىا�Yتو Wلك��و�ى والعالقة ب�ن أنماط تقديم صف

اسة  الطرrقة التقليدية م�ساوrا )2006زrن الدين،(رود وطرrقة التعلم القائم ع� الكمبيوتر
ً

و
rب وتخطيط وتنفيذ وتقوrم ) 2005ا"YرÐى، (و روال®x أوYóت أن التعليم Wلك��و�ى يتطلب تد

اسات السابقة ركزت ع� أن التعليم Wلك��و�ى املنW ×Úلك��و�ى، والحظت الباحثة أن جميع ال رد
 �ßالحظ أن أكrستذ�ار و� ُأفضل من التعليم التقليدى ولم تركز ع� الزمن املستغر وأثره ع� ق
اسات تناولت ا"!رائط الذUنية ولم �ستخدم التحصيل املعر� ولم تقم بالتطر إ? الوقت  قالد ر

ض التاليةاملستخدم � العملية التعليمية، و� ض اسات السابقة يمكن اق��اح الفر ووء نتائج الد  :ر

ض ض التالية البحث وفر   : ويتضمن البحث ا`1اg  الفر

ق ذات داللة إحصائية عند مستو  -1 ىتوجد فر ىب�ن مستوrات التفك�� البصر ) 0.05(و
  .لطالب ا�{موعة التجرqrية � التطبيق القب� والبعدى لصا"� التطبيق البعدى

ق  - 2 ب�ن مستوrات ا"!رائط املعرفية ) 0.05(ىذات داللة إحصائية عند مستو وتوجد فر
  .لطالب ا�{موعة التجرqrية � التطبيق القب� والبعدى لصا"� التطبيق البعدى

ق ذات داللة إحصائية عند مستو  -3 ىتوجد فر ىب�ن مستوrات التفك�� البصر �� ) 0.05(و
ة الضابطة لصا"� ا�{موعة زمن التعلم لطالب ا�{موعة التجرqrية وا�{موع

  التجرqrية 
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ق ذات داللة إحصائية عند مستو  -4 ىتوجد فر ب�ن مستوrات ا"!رائط املعرفية ) 0.05(و
�� الزمن املستخدم لطالب ا�{موعة التجرqrية وا�{موعة الضابطة لصا"� ا�{موعة 

 .التجرqrية

  :أقتصرالبحثا"Yالىعلىا"Yدودالتالية : حدود البحث

سة : حدود jشر[ة � رطالب الفرقة الصف (و Wعدادىمن التعليم (سا'&x من مد سم�� (ل
 . طالب وطالبة40بمحافظة كفر الشيخ وعددUم ) ر ع� عبد الشeو–ىبدو 

سة : حدود م�انية � بمحافظة كفر ) ر ع� عبد الشeو–ىسم�� بدو (رطبق Uذا البحث بمد
  .الشيخ

مانية � ا:زحدود  ا'&x رطبق Uذا البحث ع� مدى الفصل الد ر'&x (و من العام الد  2020ل
/2021. 

اقتصر Uذا البحث ع� التحقق من فاعلية تأث�� نظام إلك��و�ى تفاع� : حدود موضوعية �
 .ع� تحصيل املعلومات البصرrة والعمليات املعرفية

  :عينة البحث
¤ع�ا ع� مجموعت�ن، مجموعة تج Uا مما يلتحقو بالصف (و Wعدادي،وتم تو زتم اختيا ل ن رqrية ر

اسة)20(طالب، ومجموعة ضابطة ) 20(   .  ر، �عد اس�بعاد الطالب غ�� املنتظم�ن �� الد

  :منmn البحث 

نظام (اعتمد البحث ا"Yالىع� املنÚ× التجرxêr للتحقق من تأث�� املتغ�� املستقل 
ات التفك�� البصر وا"!رائط املعرفية(ع� املتغ��ات التا�عة ) إلك��و�ى تفاع� يم�ا ى طالب لد) ر

سة سم�� بدو  ىمد ل ع� عبد الشeو Wعدادية للصف (و Wعدادى تم تقسيم�م إ? –ر ر
  .ىمجموعت�ن متeافئت�ن أحدUما تجرqrية و(خر ضابطة

  :اعتمد البحث ع� أدات�ن Uما :أدوات البحث

ات التفك�� البصرrة .1   اعداد الباحثة.ر تحصيل م�ا
  حثةاعداد البا.    تحصيل ا"!رائط املعرفية .2

  

اسة   رنموذج الد
اسة كما � شeل    :التا?) 1(ريت�ô نموذج الد

اسة ): 1(ش�ل    رنموذج الد
  

  

  

  إعداد الباحثة
  

  إجراءات البحث

منصات التعلم 

 اإللكترونى التفاعلى

 �مهارات التف�یر ال�صر 

 خرائ� المعرف�ةال
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ُتضمن البحث Wجراءات ال®x تمت خالل تنفيذ ال�Aنامج لتحقيق أUدافھ والذى سوف   

ة ميدانيMicrosoft Teamsيتم تطبيق�ا ع�A تطبيق ا وصوال إ? النتائج ومناقشmÌا،  لتنفيذالتج̧ر
ً ً

  :ومرت أدوات البحث با"!طوات Óتية

ة التفك7H البصر ىاختبار تحصيل مBا   :ر

ة طالب مجموعة البحث ع� ف�م وترجمة الشeل  رتحديد ال�دف من �ختبار قياس قد
ىلذا تتطلب ذلك تحليل محتو ) لغة لفظية(ىالبصر املقدم ل�م إ? لغة منطوقة أو مكتو¸ة 

اسات �جتماعية للفرقة (و? من التعليم Wعدادى وذلك mÇدف  رالوحدة (و? من مقر الد ر
 جدو � ات التفك�� البصر وجاءت كما ي� لالكشف عن املوضوعات املرتبطة بم�ا ى   ):1(ر

  ) 1(لجدو 

اسات Cجتماعية للصف Cو Cعدادي لتحليل محتو الوحدة /وg  من مقر الد رى   ر

ة  ال�سبة عدد �سئلة رامل�ا

 %25 5 القراءة البصرrة 

 %18 4 ىالتمي�¢ البصر

 %16 3 تطبيق املعلومات 

 %19 3 تحليل املعلومات 

xÏ22 5 است�تاج املع% 

 %100 20 ا�{موع
  

   ت~1يح Cختبار-

جة وصفر 20شتمل نمط �ختبار ع� ا جة حيث تحسب لإلجابة الYøيحة د ر د ر
ُ

جة الmnائية من لإلجابة ا"!اطئة فت رeو الد جة20ن   . ر د

ة التفك7H البصر- ى خطوات إعداد اختبار مBا   : ر

تم تحديد نوعية �ختبار ليeو إلك��ونيا موضوعيا يتمx&ù مع طبيعة ب�ئة التعلم 
ً ً ن

ات تم مراعاة الدقة العلمية واللغوrة، وأن تeو  نWلك��ونية املستخدمة، وعند صياغة العبا ر
ات خالية م اعت رالعبا رن الغموض، وممثلة للمحتو و(Uداف املرجو قياس�ا �شeل دقيقة، و ى

أن تeو جميع�ا من نوع �ختيار من متعدد، كما قامت الباحثة  نالباحثة عند صياغة بنود �ختبا ر
 جة من الس�ل إ? اسة متد اYóة لطالب عينة الد ة س�لة و ربصياغة �عليمات �ختبار بصو ر و ر

ال�دف من وضع �ختبار �شeل دقيق ومحدد، عدد : ت �ختبارالصعب، وتضمنت �عليما
جة الeلية لالختبار، كذلك آليات Wجابة من خالل النظام  من �ختبار، الد رمفردات �ختبار،  ز

فقرة، وÐعد كتابة ) 20(ا�!صص لذلك، وقد تضمن �ختبار WMicrosoft Teamsلك��و�ي 
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، وذلك ) 1م«Yق(تم عرض�ا ع� مجموعة من ا�Yكم�ن فقرات �ختبار، ودليل �ستخدام، 
اmÑم حو لالستطالع آ   :ر

  . فقرات �ختبار وال®x �شمل (Uداف املراد قياس�ا -

اسmÌا - رمناسب فقرات �ختبار �Yتو الوحدة ا�Yدد د   . ى

دقة فقرات �ختبار لغوrا وعلميا -
ً ً

.  

  .ردقة صياغة البدائل لeل فقرة من فقرات �ختبا -

اء ا�Yكمو وتم اس�بعاد الفقرات ال®x حصلت ع� �سبة اتفاق  اعت الباحثة أ نوقد  ر ر
ى فقره تمثل محتو 20وتم إجراء جميع التعديالت املطلو¸ة وأصبح عدد الفقرات % 80أقل من 

�ختبار التحصي� للمعلومات البصرrة، وللتأكد من صدق �ختبار تم اجراء �ختبار ع� عينة 
Uا استطالع  طالب وذلك للتأكد من صالحية �ختبار ومراعات أى مشكالت قد تحدث 20رية قد

أثناء �ختبار ومن ثم تم حساب الوقت املناسب عن طرrق املتوسط ا"YساÐى لزمن تقديم العينـة، 
دقيقة، ثم تم ) 30(ىفeان متوسط املدة الزمنية ال®x استغرق�ا أفراد العينة �ستكشافية �ساو 

ة من خالل املعادلة التاليةحساب م   :عامالت التمي�¢ية والصع̧و

  %100× ) عدد الذين حاولوا 9جابة÷ عدد الذين أجابوا إجابة خاطئة = (معامل الصعو�ة 

ة لeل فقرة من فقرات �ختبار، وrو�ó جدو  تطبيق املعادلة السابقة تم حساب معامل الصع̧و ل̧و
  : ختبارمعامل الصعو¸ة لeل فقرة من فقرات �) 2(

  ) 2(لجدو 

  :ىمعامل الصعو�ة لفقرات اختبار التحصيل البصر

 معامل الصعو�ة م معامل الصعو�ة م

1 0.55 11 0.58 

2 0.65 12 0.63 

3 0.53 13 0.45 

4 0.70 14 0.44 

5 0.62 15 0.43 

6 0.61 16 0.61 

7 0.57 17 0.64 

8 0.59 18 0.48 

9 0.58 19 0.53 

10 0.62 20 0.48 
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ومن ثم فإن ) 0.56(لوrت�ô من ا"{دو السابق أن متوسط معامالت الصعو¸ة بلغ 
ة �ختبار ع�� التمي�¢ ب�ن الطالب  رجميـع الفقرات مقبولة، كما تم حساب معامل التمي�¢ية، أى قد

لاملتم�¢ين والطالب الضعاف وتم حسابھ وفقا للمعادلة التالية و�انت النتائج كما � جدو  ً
)3:(  

   التالميذ ا�{يب�ن �شeل Yûيح عدد

 من الفئة العليا

  عدد التالميذ ا�Yب�ن �شeل Yûيح 

 من الفئة الدنيا

 عدد طالب الفئة العليا

 _ 

 عدد طالب الفئة الدنيا

  ) 3(لجدو 

  ىمعامل التمGHية لفقرات اختبار تحصيل التفك7H البصر

 معامل التميGH م معامل التميGH م

1 0.72 11 0.62 

2 0.65 12 0.53 

3 0.70 13 0.70 

4 0.60 14 0.62 

5 0.56 15 0.55 

6 0.61 16 0.58 

7 0.57 17 0.46 

8 0.59 18 0.53 

9 0.58 19 0.51 

10 0.62 20 0.58 

ل، وعليھ تم قبو )0.59(أن متوسط معامالت التمي�¢ لفقرات �ختبار بلـغ ) 3(ليت�ô من جدو و
  .ىبصرجميع فقرات اختبار التحصيل ال

 التحقق من ت�افؤ مجموع�� البحث قبليا -
ً

  

ــــان وrتÏــــــ% "تـــــم تطبيـــــق اختبــــــار  ــــن تeــــــافؤ ا�{مـــــوعت�ن الــــــضابطة Whitney-Mann مـ ــــق مـ للتحقــ
لوالتجرqrيـــة �ــــ� مــــستوrات تحــــصيل التفك�ــــ� البــــصر وrوóــــ� جــــدو  نــــة بــــ�ن ا�{مــــوعت�ن ) 4(ى راملقا

جات �ختبــار قبليــا  ًالـضابطة والتجرqrيــة فيمــا يتعلــق بـد للتأكــد مـن تeــافؤ ا�{مــوعت�ن، مــع العلــم ر
  . أن Wختبار تم بالصيغة Wلك��ونية عن �عد
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  )  4(لجدو 

 !� مستو[ات الضابطة والتجر[�يةقيو�� داللة الفر بHن متوسطي التطبيق القب�3 للمجموعتHن 
  "Whitney-Mann" مان و[ت��"باستخدام اختبار  ىتحصيل التفك7H البصر

  ا��موعات

 
 ددالع

متوسط 
 ىاملستو

مجموع 
 ىاملستو

 Zقيمة 
قيمة 

 الداللة

الداللة عند 
≤ يمستو 

)0.05( 

ا��موعة 
 الضابطة

20 5.5 110 

ا��موعة 
 التجر[�ية

20 5 100 

 غ7H دال 0.147 1.645

   ، ا يــــــــرتبط بـــــــالتفك�� البــــــــصر ــ ــــة فيمـــــ ــــــوعت�ن الــــــــضابطة والتجرqrيـــ ـــــافؤ ا�{مـ ــــائج تeـــ ــــــ� النتـــ ىتوóـ
ــــد ـــائج قـ ــــستقل ومـــــن ثـــــم أى نتــ ـــ� املـ ــــأث�� املتغ�ــ ـــق البعـــــدى، ســـــوف يeـــــو مرجع�ـــــا تـ ــــرأ ع�ـــــ التطبيــ ن تطـ

) ). نظام إلك��و�ى تفاع�

  :اختبار تحصيل ا`�رائط املعرفية

قامت الباحثة بإعداد استqيان يتضمن أUم املعاي�� ال®% يجب أخذUا �� �عتبار عند تصميم 
ة التعلم املعر�� التفاع�� Wلك��و�ي، وقد تضمن  �ستqيان املعاي�� ا"!اصة الرئ�سية راستما

اسات  جعت الباحثة � البداية ا? ما تضمنتھ الد راملرتبطة با"{وانب ال��بوrة والفنية، وقد  ر
السابقة ،من جوانب متعددة، وقد حددت الباحثة (وجھ الرئ�سية ال®x يجب أن تتضمmnا معاي�� 

ة، وقد تم تحديد عدد  مت صياغmÌا، ومراجعmÌا من قبل ا�Yكم�ن معيار، ت) 25(رتصميم �ستما
¤س  ) 20(، الذين اخ�¢لوا عددUا إ? )م«Yق( أى أعضاء Uيئة التد رمعيار، وتم �عد ذلك استطالع  ر

اسة  رنفس العينة �ستطالعية ال®x سبق وحددت أولوrات اس��اتيجيات التعليم Wلك��و�ي كد
ة التعلم ل«!رائط التفاعلىةىالشeل الmnاÖى �Yتو) 5(لاستطالعية، وrو�ó جدو    .ر ومعاي�� استما

  )5(لجدو 

ة dعلم ا`�رائط املعرفية التفاعلية ر الش�ل ال¤£ا=ى �1تو ومعاي7H استما  ى

ال¥سبة  .املعاي7H الفنية  لتصميم وإعداد خرائط التعلم املعر!� التفاع�3 م
 املئو[ة

س dعلي¦�جاءت ا`�ر 1  %100 . ر[طة املعرفية التفاعلية !  مقدمة ¨ل د

س 2  %85 رتوظف خرائط التعلم املعر!� التفاع�3 !  إجراء مراجعة ©£ائية ع3  الد

رdعتمد تصميمات خرائط التعلم املعر!� التفاع�3 ع3  الرمو والصو الرقمية  3 ز
. 

40% 

ك78ونية ع3  نمط التحكم عتمد dشغيل خرائط التعلم املعر!� التفاع�3 9ل 5
®  من قبل املستخدم   .روال�شغيل ا`�ا

 

100% 
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ال¥سبة  .املعاي7H الفنية  لتصميم وإعداد خرائط التعلم املعر!� التفاع�3 م
 املئو[ة

ة م�سطة ومخصصة ل�ل  6 رتصمم خرائط التعلم املعرفية التفاعلية بصو
 . ىجزئية من جزئيات ا�1تو  

55% 

نة بحيث يمكن للمستخدم  8 وتتصف خر[طة التعلم املعر!� التفاع�3 باملر
 .إحداث jعض التغي7Hات الش�لية لBا

80% 

dعتمد خر[طة التعلم املعر!� التفاع�3 ع3  /لوان والرسومات والصيغ  9
 . البصر[ة ب¥سبة كب7Hة

100% 

تتاح أش�ال مختلفة من خرائط التعلم املعر!� التفاع�3 عند استخدامBا  11
 . ليختار من بي¤£ا املتعلم

50% 

 %40 .  ى ا�1تو dستخدم خرائط التعلم املعر!� التفاعj �3ش�ل مستقل !  شرح 12

ك املتعلم !  تصميم وش�ل ونمط خر[طة التعلم املعرفية التفاعلية 14  %100 .رشا

س jش�ل  15 س بأ,داف الد رترتبط خرائط التعلم املعرفية التفاعلية !  ¨ل د ر
 دقيق ومحدد 

100% 

ادتھ !   16 ,ا الطالب بمحض إ رتصمم خرائط التعلم املعرفية التفاعلية ليختا ر
 ف التعلي¦�املوق

90% 

 %100 . ىdعا`m خرائط التعلم املعرفية التفاعلية ا�1تو العل¦� الذي يصعب فBمة 18

 %50 .  تصمم خرائط التعلم املعرفية التفاعj �3ش�ل خطى م�سط  20

Uدف �ختبار إ? استخدامھ �أداة موضوعية لقياس مدى ما تم التوصل الية من مجموعة 
اسات  رالبحث ملقر الد �جتماعية من خالل ب�ئة التعلم ل«!رائط املعرفية Wلك��ونية لقياس ر

ال�دف من �ختبار واستخدامھ �أداة موضوعية لقياس ما توصلت الية الباحثة وشمل �ختبار 
جة واحد لإلجابة الYøيحة وصفر لإلجابة ا"!طأ، وتم عرض �س�بانة ع�� مجموعة من 20 ر د

  .تخصصاملتخصص�ن وا�Yكم�ن �� ال

  :ثبات وصدق Cختبار

 أنھ لو تم إعادة تطبيق�ا ع� نفس أفراد Reliabilityُيقصد ب�بات قائمة �ستقصاء 
ف فإmÍا سوف �عطى نفس النتائج تقرrبا العينة و�� نفس الظر
ً

وrتم حساب ثبات قائمة . و
تفع Uذا املعامل �ل نباخ ألفا بحيث �لما ا ر�ستقصاء من خالل إيجاد معامل كر ما دل ذلك ع� و

ثبات قائمة �ستقصاء وrتم حساب معامل الصدق و��ساق الداخ� لقائمة �ستقصاء من 
نباخ ألفا ة عن ا"{ذر ال��بي�É املوجب ملعامل كر وخالل معامل الصدق وUو عبا   . ر

نباخ ألفا وكذلك قيمة معامل صدق قائمة  ووrو�ó ا"{دو التا?� قيمة معامل كر ل
ة  قم !رائط املعرفية التفاعليةالتعلم ل«راستما ر وذلك �التا?� با"{دو    ):6(ل
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  ) :6(لجدو 

ة dعلـــم ا`�ـــرائط املعرفيـــة   نبـــاخ ألفـــا ومعامـــل الـــصدق لقائمـــة اســـتما رنتـــائج اختبـــار معامـــل الثبـــات كر و
  التفاعلية

ات را�1او نباخ ألفا رعدد العبا  ومعامل كر
معامل 
 الصدق

ات قائمة Cستقصاء  0.932 0.87 20 .رإجماg  عبا

نباخ الفا �انت  ووا�ó من النتائج املوجودة با"{دو السابق أن قيمة معامل الثبات كر ل
ات  ة التعلم املعر� التفاع�رمرتفعة "{ميععبا اسات �جتماعية للصف (و راستما ل ملقر الد ر ر

ومن ، )0.932(وUذا�عنىأنمعاماللثباتمرتفع كما أن معامل الصدق ) 0.87( حيث �انت Wعدادى
ة جاUزة ع� التطبيق، وأصبح �ختبار مeو من  نUنا أصبحت �ستما ة) 20(ر ل كما�� جدو رعبا

ذلكيeو الباحثقدتأكدمن�بات . )5( ة �علم ا"!رائط املعرفية التفاعليةن̧و اسات راستما ر ملقر الد ر
  لتحليل�ختبار وصالحيتھ بYøة تامة ثقة ع� يجعلھ  ممال�جتماعية للصف (و Wعدادى

ات النتائج ض رواختبا   .والفر

  :إعداد نظام ا`�رائط املعرفية البصر[ة التفاعلية

ة  اسية املذ�و ر      قامت الباحثة بتصميم ا"!رائط البصرrة التفاعلية Wلك��ونية للوحدة الد ر
اق عبد سابقا �عد �طالع ع� نظم التصميم ال®% اق��ح�ا  ، وتم أوال تحديد النم)2014(زالر

ً
ط 

س، ومmnا ا"!رrطة الذUنية (و? ال®% يمثل�ا الشeل  رالبصر ل«!رائط الذUنية لeل د لتمثل ) 2(ى
س (و  لالد   ).ظواUر �ونية(ر

  الظواUر الeونية) 2(شeل 

  
  ا�{موعة الشمسية باللغة Wنجل�¢ية): 3(شeل 
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  ا�{موعة الشمسية ): 4(شeل 

  
ض وا�عادUالت) 5(، وا"!رrطة الذUنية الثالثة شeل  س الثالث شeل ( رمثل الد   .ر

ض وأjعاد,ا) 6(ش�ل    رش�ل /
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، �عد تحديد املوعد مع )Teams(ثم تم �{ز موعد للمحاضرات ع�A النظام Wلك��و�ي                     
سال الرابط "{ميع الطالب للدخو ع�� النظام ومت لالطالب و�تفاق علية وتم ا ا�عة التعلم ر

 يوا�Yتو الذي جمع ا"!رائط البصرrة املعرفية التفاعلية مدمجة مع النظام �لك��و�ى التفاع�
)Teams( ية، كذلك إتاحة النظامqrل، وذلك من خالل الفصو �ف��اضية للمجموعة التجر
)Teams (ت الباحث ة نظام رفقط للمجموعة الضابطة، وذلك لقياس العملية التعليمية كeل واختا

Teams حيث إنھ ي�يح للطالب التعلم والتفاعل ا"{يد ملا بھ من خصائص تفاعلية ت�يح للطالب ُ ُ

عمليات التعلم بطرrقة تفاعلية، وقامت الباحثة �شرح �عليمات ال�Aنامج واستخداماتھ وعمل 
ة ع�� استخدامھ قبل البدئ �� عملية التعلم وذلك تجنبا الي خطاء يحدث اثناء الدخ   . لوتج̧ر
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املراحل التفصيلية لتجGHB و¿£يئة بEئة التعلم وإجراءا¿£ا، و[مكن وصفBا كما 
  :ي3 

ا'&%-1 ا'&x (و من العام الد ر مع بداية الفصل الد ة 2021 –م 2020لر رم تم �تفاق مع إدا
ة كنوع من �Ô{يع التعليم Wلك��و�ى وتدعيم ثقافتھ داخل  سة ع�� إجراء التج̧ر راملد

eY"س ا   . وميةراملدا

يھ  -2 قامت الباحثة بتج��¢ قائمت�ن بأسماء الطالب عينة البحث املمثل�ن لeل مجموعة تج̧ر
، وتم  ) ID( وضابطة، وتم عمل  قم سر ىبطاقة �عرrف لeل طالب مYøوب برقم مرج�É، و ر

 .لeل مجموعة) Group (ابتج��¢ مجموعھ خاص ع� الوا�س 

دد بھ �افة املعلومات والغرض من التعلم مح) (PDFقامت الباحثة �عمل دليل مصغر  -3
، وآلية التعلم �لك��و�ى، وخصائص  ىوا�Yتو Wلك��و�ى الذى سوف يقوم �شرح ا�Yتو ى

سالھ ل�م عTeams ( �A(منصة  روعمل اميل لeل طالب من طالب ا�{موعة التجرqrية وا
 .الوا�س كال ع�� حدى

4-rب طالب ا�{موعة التجرr qية، ع� استخدام ب�ئة التعلم Wلك��و�ى، وال®x ر قامت الباحثة بتد
 ة التفك�� البصرrة التفاعلية وا"!رائط املعرفية املضافة ا? رتتضمن كيفية استخدام م�ا

 . )Teams(منصة التعلم Wلك��و�ى 

¤س والتعلم من خالل التواصل مع -5 ر تم تحديد دو �ل طالب بدقة، كذلك إجراءات التد ر
س�ن القائم� ¤س للطالب مع املراقبة واملتا�عةراملد  .رن بالتد

ب الو�س اب -6 ابط الدخو ع�� جر و تم وضع  ل وفقا ل«!طة املوضوعة) Group( ر
ً

 . 

 تم �~{يل جميع أحداث التعلم وتفاعالت التالميذ من خالل أيقونة ال�~{يل ع� نظام -7
)Teams(معل ومات م�مة تدعم ل، حيث أمكن ذلك الباحثة من تحليل البيانات والوصو إ?

 .جودة التطبيق ومصداقيتھ

8- ل اعتمد التعلم ع� التفاعل عن �عد "{ميع الطالب، وفقا "{دو محدد تم �تفاق ع�
ً

 .مواعيده ب�ن جميع العناصر املشاركة

س، وÐعد أن ن�ت�x من ا"Yلقة التعليمية والذى �انت مد�mا -9 ر تم إعالم الطالب بأنھ بmnاية �ل د
ُ

لدقيقة، يمكنھ الدخو ع� أيقونة �سئلة لإلجابة علmÙا �عد تحقيق Uدفھ من ن ثالثو 35
جات من أصل عشرة   وrقوم – �عت�A أتقن التعلم –رعملية التعلم، وإذا حصل ع� ثما�ى د

النظام أوتوماتيكيا بتقدير الزمن الذى استغرقھ الطالب �� التعلم بمتا�عة الباحثة، وإذا 
ً

أن �عيد عملية ) برسالة نصية(  يطلب منھ النظام – ثمانية حصل الطالب ع� أقل من
، وال يؤخذ الزمن الذى �علم من خاللھ، و¤س�بعد –التعلم  ُ وال �عود لالختبار مرة أخر ى

الطالب من حسابات ا�{موعة إحصائيا
ً

. 

ة -10  . أسابيع مستمرة4 استمرت التج̧ر

ر -11 حيث تدل (ختيار التحصي� عن �عد  تم تطبيق �– يوم ع� آخر محاضرة 60و �عد مر
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جاتھ ع� بقاء أثر التعلم الذى تم منذ   )   يوم60رد

  .ل ومن ثم تمت املعا"{ات Wحصائية والوصو ا? نتائج البحث-12

  :نتائج البحث

ق ذات داللة إحصائية عند مستو : لبال¥سبة للفرض /و ىالقائل بأنھ توجد فر و ُ)0.05 (
 التجرqrية � التطبيق القب� والبعدى ى�� البصر لطالب ا�{موعةب�ن مستوrات تحصيل التفك

فإنھ قد أمكن التحقق من الفرض السابق من خالل النتائج املب�نة . لصا"� التطبيق البعدى
 Paired Samples T)لعي�ت�ن غ�� مستقلت�ن ) ت(التا? والذى يو�ó نتائج اختبار ) 7(لبا"{دو 

Test) :  

  ): 7(لجدو 
ىوداللÂ£ا 9حصائية للفر بHن مستو[ات تحصيل التفك7H البصر لطالب ) ت(ة حساب قيم ق

ا��موعة التجر[�ية قبليا وÃعديا
ً ً

 
�Äم  التطبيق

 العينة
املتوسط 
 ا`1ساÃى 

Cنحراف 
 ىاملعيار

جات  قيمة ت رد
 ا`1ر[ة 

 ىمستو الداللة

 3.254 5 20 قب3  

 j 20 17.85 2.025عدى
14.256 19 

دال إحصائيا عند 
ً

ىمستو معنو[ة 
0.01 

ىوجود فر دال إحصاÖى ب�ن مستوrات تحصيل التفك�� البصر لطالب ) 7(ليت�ô من جدو  ق
لا�{موعـة التجرqrيــة �ــ القيــاس القب�ـ والبعــدى لــصا"� القيــاس البعـدى؛ ممــا يؤكــد قبــو الفــرض 

  .تعلم Wلك��و�ىالفرض املق��ح وrدعم فكرة إضافة النظام Wلك��و�ى التفاع� إ? منصات ال

ق ذات داللة إحصائية عند مستو : بال¥سبة للفرض الثا6ى - ىالقائل بأنھ توجد فر و ب�ن ) 0.05(ُ
مستوrات ا"!رائط املعرفية لطالب ا�{موعة التجرqrية � التطبيق القب� والبعدى لصا"� 

  .التطبيق البعدى
قم  رفإنھ قد أمكن توضيح تلك النتائج من خالل جدو  ) ت(ذى يو�ó نتائج اختبار وال) 8(ل

  . (Paired Samples T Test)لعي�ت�ن غ�� مستقلت�ن
  ):8(لجدو 

وداللÂ£ا 9حصائية ملستو[ات تحصيل ا`�رائط املعرفية لطالب ا��موعة ) ت( حساب قيمة 
  التجر[�ية !  التطبيق القب3  والبعدى

�Äم  التطبيق
 العينة

املتوسط 
 ا`1ساÃى 

Cنحراف 
 ىاملعيار

جات   تقيمة رد
 ا`1ر[ة 

 ىمستو الداللة

 4.144 7.524 20 قب3 

 j 20 18.235 2.785عدى

10.254 19 
دال إحصائيا عند 

ً

 0.01ىمستو معنو[ة 

قوجـــود فـــر دال إحــــصاÖى بـــ�ن مـــستوrات العمليــــات املعرفيـــة لطــــالب ) 8(ليتـــ�ô مـــن ا"{ــــدو 
رض املق�ـ�ح وrـدعم فكـرة إضـافة لا�{موعة التجرqrية لصا"� التطبيق البعدى، ممـا �عÏـx قبـو الفـ
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  .النظام Wلك��و�ى التفاع� إ? منصات التعلم Wلك��و�ى

ق ذات داللة إحصائية عند مستو :بال¥سبة للفرض الثالث - ى القائل بأنھ توجد فر ب�ن ) 0.05(و
من التعلم لطالب ا�{موعة التجرqrية وا�{موعة الضابطة لصا"�  زمستوrات التفك�� البصر ��  ى

  .�{موعة التجرqrيةا
قـم  رفإنھ قد أمكن استعراض النتائج املرتبطة mÇذه الفرضية من خـالل ا"{ـدو  والـذى يوóـ� ) 9(ل

  .(Independent Samples T Test)لعي�ت�ن مستقلت�ن ) ت(نتائج اختبار 

  ): 9(لجدو 
من التعلم ) ت(حساب قيمة  زوداللÂ£ا 9حصائية ملستو[ات تحصيل التفك7H البصر !�  لطالب ى

  ا��موعة التجر[�ية وا��موعة الضابطة  
�Äم  التطبيق

 العينة
املتوسط 
 ا`1ساÃى 

Cنحراف 
 ىاملعيار

جات  قيمة ت رد
 ا`1ر[ة 

 ىمستو الداللة

ا��موعة 
 الضابطة 

20 
5.5 

3.234 

ا��موعة 
 التجر[�ية

20 17.85 2.025 
13.265 19 

دال إحصائيا عند 
ً

ىمستو معنو[ة 
0.01 

   �ôات التحصيل البصر يتrى ب�ن مستوÖىمن ا"{دو السابق وجود فر دال إحصا ق ل
لطالب ا�{موعة التجرqrية وا�{موعة الضابطة لصا"� ا�{موعة التجرqrية �� الوقت املستخدم 
 للعملية التعلم ، مما �عxÏ قبو الفرض املق��ح وrدعم فكرة إضافة النظام Wلك��و�ى التفاع� إ?

W لك��و�ىمنصات التعلم.  

ق ذات داللة إحصائية عند مستو :بال¥سبة للفرض الراjع - ى القائل بأنھ توجد فر ب�ن ) 0.05(و
مستوrات ا"!رائط املعرفية �� الزمن املستخدم لطالب ا�{موعة التجرqrية وا�{موعة الضابطة 

 . لصا"� ا�{موعة التجرqrية

قـــم رفإنـــھ قـــد أمكـــن توضـــيح تلـــك النتـــائج مـــن خـــالل جـــدو  ) ت(والـــذى يوóـــ� نتـــائج اختبـــار ) 10 (ل
  .(Independent Samples T Test)لعي�ت�ن مستقلت�ن 

  ):10(لجدو 
 للمجموعة مستو[ات ا`�رائط املعرفيةقوداللÂ£ا 9حصائية للفر بHن ) ت( حساب قيمة 

  )الزمن( التجر[�ية وا�1موعة الضابطة 
�Äم  التطبيق

 العينة
املتوسط 
 ا`1ساÃى 

Cنحراف 
 ىياراملع

جات  قيمة ت رد
 ا`1ر[ة 

 ىمستو الداللة

ا��موعة 
 الضابطة

20 7.013 3.354 

ا��موعة 
 التجر[�ية 

20 18.235 2.785 
9.548 19 

دال إحصائيا عند 
ً

 0.01ىمستو معنو[ة 
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قيت�ô من ا"{دو السابق وجود فر دال إحصاÖي ب�ن مستوrات ا"!رائط املعرفية  ل
من التعلم ، مما �عxÏ للمجموعة التجرqrية وا�{موع زة الضابطة لصا"� ا�{موعة التجرqrية �� 

لقبو الفرض املق��ح وrدعم فكرة إضافة النظام Wلك��و�ى التفاع� إ? منصات التعلم 
  .Wلك��و�ى حيث اس�ثمار الوقت بطرrقة افضل

  : الختبار الفرضHن الثالث والراjعأسلوب أخر

ق ذات داللة إحصائية عند مستو القائ وُيمكن اختبار الفرض الثالث ىل بأنھ توجد فر و ُ)0.05 (
من التعلم لطالب ا�{موعة التجرqrية وا�{موعة الضابطة  زب�ن مستوrات التفك�� البصر ��  ى
ق � التفك��  ولصا"� ا�{موعة التجرqrية من خالل عمل تحليل التغاير للوقوف ع� داللة الفر

نتجرqrية مع متغ��ين مصاحب�ن حيث يeو املتغ�� املصاحب ىالبصر ب�ن ا�{موعت�ن الضابطة وال ُ

ى(و القياس القب� لتحصيل التفك�� البصر وتفاعلة مع نظام التعليم Wلك��و�ى واملتغ��  ل
ق ذات داللة ) 11(لاملصاحب الثا�ى Uو ا"!رائط املعرفية وrت�ô من جدو  والتا? أنھ توجد فر

ى� البصر لطالب ا�{موعة التجرqrية وا�{موعة إحصائية ب�ن مستوrات تحصيل التفك�
  .الضابطة لصا"� ا�{موعة التجرqrية

  ) 11(لجدو 

ق !  تحصيل التفك7H البصر  ىنتائج تحليل التغاير للوقوف ع3  داللة الفر بHن ) املتغ7H التاjع(و
  ا��موعتHن الضابطة والتجر[�ية 

متوسط  ا��موعتHن 
ق   والفر

 ىمستو ىا`�طأ املعيار 
 املعنو[ة 

ا��موعة الضابطة    ا��موعة 
 التجر[�ية 

-15.55  0.124 0.000 

ا��موعة التجر[�ية   ا��موعة 
 الضابطة    

15.55  0.124 0.000 

ق ذات داللة إحصائية عند مستو ُكما يمكن اختبار الفرض الراjع و ىالقائل بأنھ توجد فر و ُ

من التعلم ب�ن مستوrات تحصيل ا"!رائط املعرف) 0.05( لطالب ا�{موعة ) الوقت املستخدم( زية 
التجرqrية وا�{موعة الضابطة لصا"� ا�{موعة التجرqrية من خالل عمل تحليل التغاير للوقوف 
ق � مستوrات العمليات املعرفية ب�ن ا�{موعت�ن الضابطة والتجرqrية مع  وع� داللة الفر

نمتغ��ين مصاحب�ن حيث يeو املتغ�� املصاح ُ
لب (و القياس القب� ملستوrات تحصيل ا"!رائط 
 �ôتrو التفك�� البصر وU لك��و�ى واملتغ�� املصاحب الثا�ىW ىاملعرفية وتفاعلة مع نظام التعليم

ق ذات داللة إحصائية ب�ن مستوrات التفك�� البصر لطالب ) 12(لمن جدو  ىالتا? أنھ توجد فر و
  .طة لصا"� ا�{موعة التجرqrيةا�{موعة التجرqrية وا�{موعة الضاب

  

  

  

  



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يناير، )2(، الجزء )193: (العدد

 

 

51 

  )12(لجدو 

من  ق !  مستو[ات تحصيل ا`�رائط املعرفية  ز نتائج تحليل التغاير للوقوف ع3  داللة الفر و
  بHن ا��موعتHن الضابطة والتجر[�ية ) املتغ7H التاjع(التعلم 

متوسط  ا��موعتHن 
ق   والفر

ىمستو  ىا`�طأ املعيار 
 املعنو[ة 

ة    ا��موعة ا��موعة الضابط
 التجر[�ية 

- 13.242 0.210 0.000 

ا��موعة التجر[�ية   ا��موعة 
 الضابطة    

13.242 0.210 0.000 

  :تفس7H نتائج البحث

اسة ا"Yالية تتوافق مع النتائج العامة لفعاليات برنامج  رتر الباحثة أن نتائج الد ي
ات التفك�� البصر وا"!رائط  املعرفية ، وأيضا  م�ا
ً ي اسات �ل منر �� ) 2019 ،حلxy: (رمع نتائج د

ال®x ) 2018القا	&%، (تصميم مجموعة من ا"!رائط البصرrة Wلك��ونية الساكنة والتفاعلية، 
ال®% ) 2018ا"YسيxÏ، (اعتمدت ع� تصميم ا"!رائط الذUنية Wلك��ونية، واتفقت النتائج مع 

اسة استخدامت ا"!رائط الذUنية Wلك��ونية �� تنمية م� ات التفك�� �ستدال?�، واتفقت د را ر
) ،xÏسيY"الية �� تنمية أدوات التخيل البصر �� قراءة النصوص، ) 2018اY"اسة ا يمع الد ر

اسة  ىوال®x ركزت أUمية صياغة وتقديم ا�Yتو Wلك��و�ي وتأث�� ذلك ع� ) 2009كساب، (رود
اسة مع ىتحصيل�م املعر�� و(داء امل�ار لدى الطالب ، واتفقت ا ال®% ركزت ع�� )2019عد?، (رلد

ات التفك�� البصر ياختبار م�ا ات التفك��  . ر ركما يمكن تفس�� وجود ا"!رائط املعرفية وم�ا
Uا ع�� التحصيل البصر والتحصيل املعر�� التفاع�� لدي الطالب إلثراء املنصات  يالبصرrة واثا ر

� التحف�¢ للتعلم وان التعلم �لك��و�ي اكW �ßلك��ونية �� التعلم التفاع�� ال�شط الذي �عمل ع�
ن باي ملل خالل العملية التعليمية ع�� عكس التعليم التقليدي  وفاعلية وrجعل الطالب ال �شعر
، وrضمن التعليم �لك��و�ي  قالذي ال يتمتع بالتفاعل فيجعل Uناك إحساس بالزمن املستغر

ىوقت آخر �� عمليات أخر قد ترتبط  ناس�ثمار الزمن �� التعلم �شeل Yûيح دو اضاعة 
  . بال�ش�ت أو البعد عن ال�دف أو مراجعة 
!ص آخر لالستدالل منھ ع� معلومات موYóة 

  : توصيات البحث

  . ي التوسع �� نطاق استخدام خرائط التحصيل املعر�� والتحصيل البصر-1

  .  تطوrر منصات التعلم Wلك��و�ي وتدعيم�ا-2

اسية ا?� صو بصرrة تفاعلية إلك��ونية العمل ع�� تحوrل -3 راملناØ× الد   .ر

¤س ع� تصميم وإنتاج خرائط التعلم ا�!تلفة-4 rب أعضاء Uيئة التد ر تد   . ر

rبة للطالب لكيفية التعامل و�ستفادة من املنصات �لك��ونية-5 ات تد ر عمل دو   .ر
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  املراجعقائمة 

   باللغة العر�يةاملراجع : أوال

rن، آل إبراUيم، دمحم - ¸طان، نادية حسن  ز ناصر عقيل و ، اتجاUات طالبات )2021(زر
¤س مادة الرrاضيات  راملرحلة الثانوrة نحو استخدام ب�ئة الفصو �ف��اضية �� تد ل

ة �عليم صqيا، ا�{لة ال��بوrة لeلية ال��بية، جامعة سوUاج، املقالة  ، 90، ا�{لد 21ربإدا
 . 1193-1163، الصفحة 90العدد 

ات القر ): 2020( ، شرrف دمحم (ترÐي - نالتعليم  �لك��و�ي وم�ا واس��اتيجيات ) 21(ر
¤ع  . زالتعليم ا"Yديثة، العرÐي لل�شر والتو

، أنو دمحم ،  - رالشرقاو ر، العمليات املعرفية وتناو املعلومات، مكتبة النو)2014(ى  .ل
-  ،rة حسن ع� ة إلكرتونية ، استخذام �نفوجرافيك � ب�ئة �عليمي)2020(رحسن، بد

¤س لتنمية التحصيل املعر� والتفكر البصر لدى طالب �لية  يملقر مبادئ التد ي ر ر
 . ال��بية النوعية، �لية ال��بية النوعية، جامعة جنوب الوادى

Îي، إيمان ب�ت عوضھ بن دخيل هللا،  - ، فاعلية برنامج مق��ح �� تكنولوجيا )2012(را"Yا
ات �ستخدام و�تجاUات نحوUا لدى التعليم قائم ع� التعليم املدمج � ر� تنمية م�ا

ية السعودية، جامعة أم . طالبات �لية ال��بية ة، اململكة الع̧ر اه غ�� م�شو رسالة دكتو ر ر
 .ىالقر

¤س )2005(ا"YرÐى، دمحم بن ص�ت بن صا"�،  - ر، مطالب استخدام التعليم Wلك��و�ي لتد
س�ن وا�!تص�نالرrاضيات باملرحلة الثانوrة من وج�ة نظر املم اه "را حة دكتو ر، أطر و

ة، �لية ال��بية، جامعة أم القر ىغ�� م�شو  .ر
¤س باستخدام ا"!رائط الذUنية ) : 2018(ا"YسيU ،xÏالة عصام  - رفاعلية التد

ات ا"Yاسب Ó?� والتفك�� �ستدال?� لدى تالميذ  رWلك��ونية ع� تنمية �عض م�ا
سالة ماجست��، قس سة Wعدادية،  راملد م العلوم النفسية وال��بوrة، �لية ال��بية ر

 .النوعية، جامعة املنوفية
، أثر توقيت عرض خرائط املفاUيم )2018(الزUرا�ي، عبد هللا بن مو'&x بن ع��،  -

ي واملرجأ ملفاUيم العلوم، ا�{لة الدولية للعلوم  ا'&% الفو رالك��ونيا �� التحصيل الد ر
 .¸ية للبحث العلy% والتنمية الqشرrة، املؤسسة العر11ال��بوrة والنفسية، ع

ضا، عطية،  - شيدة و رالطاUر،  rة معاصرة، )2012(ر ؤ، جودة التعليم Wلك��و�ى ر
rة، دار ا"{امعة ا"{ديدة  .رWسكند

فاعلية استخدام ا"!رائط الذUنية Wلك��ونية ) : 2018(القا	&x، وليد صابر إبراUيم  -
¤س ال�ندسة ع� تنمية التحصيل وم�ا ىات التصو البصر املeا�ى لدى تالميذ ر� تد ر ر

¤س وتكنولوجيا التعليم،  اه، قسم املناØ× وطر التد سالة دكتو راملرحلة Wعدادية،  قر ر
 .�لية ال��بية، جامعة املنوفية

ر، دو املنصات )2020(املالeى، Uىيفاء جار هللا معيض، داغستا�ى، بلق�س اسماعيل ،  -
اسة تقوrمية(�x ملعلمات الطفولة املبكرة التعليمية Wلك��ونية � النمو امل ، ا�{لة )رد

 .1157 : 1128، �لية ال��بية، جامعة سوUاج، ص 73ال��بوrة، العدد 
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أثر التفاعل ب�ن نمط عرض ا"!رائط الذUنية ): 2019(حلxy، عماد حمدى ،  -
Ïية لطالب التعليم الفqاسYيم ا�Uتنمية املفا � x �لك��ونية و(سلوب املعر�

سالة ماجست��، قسم تكنولوجيا التعليم، �لية ال��بية، جامعة حلوان  ، رالتجار  .ى
فيق ودادو، ضيماء سالم،  - عد م�دى ودمحم، نqيل   ،âو رر ر ، سلسلة التفك�� )2018(ز

 .وأنماطھ، ب��وت، لبنان، دار الكتب العلمية
س)2006(دمحم، ، زrن الدين - ة التعليم Wلك��و�ي �� املدا  Wعدادية املصرrة ر، أثر تج̧ر

ا'&% للطالب واتجاUا�mم نحوUا ة". رع� التحصيل الد رسالة ماجست�� غ�� م�شو  .ر
 .�لية ال��بية: جامعة قناة السو¤س

ات التفك�� مع مئات (مثلة التطبيقية، )2003(سعادة، جودت أحمد،  - ¤س م�ا ر، تد ر
¤ع  ق لل�شر والتو زالشر دن–و  . ر (

وف دمحم - ؤعامر، طار عبد الر التعليم“، 2018، ق
ّ

ر “والتعلم 9لك78و6ي   ي، دار الياز و
¤ع  .زالعلمية لل�شر والتو

-  ،%&Õاب ع�m، إ وف واملصر يعامر، طار عبد الر  -يالتفك�� البصر مف�ومة ) 2016(ؤق
اتھ rب وال�شر -رم�ا ية للتد  .رإس��اتيجيتھ، القاUرة ، ا�{موعة الع̧ر

اق، السعيد السعيد  - مجلة التعليم , ئط الذUنية �لك��ونيةا"!را) : 2014(زعبد الر
 .9ع, Wلك��و�ي

فاعلية ا"!رائط الذUنية Wلك��ونية � تنمية ) : 2019(عد?، أسماء دمحم إبراUيم  -
ات البديلة للمفاUيم الكيميائية لدى طالب املرحلة  ات التفك�� وتصوrب التصو رم�ا ر

¤س سالة ماجست��، قسم املناØ× وطر التد رالثانوrة،  ، �لية ال��بية، جامعة ع�ن قر
 .شمس

، فاعلية التلميحات البصرrة )2021(ع�، شعبان حسن وعبد هللا، مصطفى أحمد،  -
ا'&% وWتجاه نحو أسلوب الدمج لدى طالب  ربالكتاب املعز �� تنمية التحصيل الد ز
ال��بية الفنية الصم وضعاف السمع، ا�{لة ال��بوrة جامعة سوUاج، �لية ال��بية، 

 .ISSN  -1687: 2649، 1105 – 1054: صفحة
ابح"تقنيات التعلم والتعليم ا"Yديثة"، )2015(غسان يوسف قطيط،  - اك  ر، موقع   .ر
س، نجالء دمحم وحس�ن، محمود دمحم وعبادى، ع� حسن،  - ، فاعلية منصة )2019(رفا

�عليمية إلک��ونية قائمة ع� القصص ال�شارکية الرقمية لتنمية التنظيم التعاو�ي 
نتماء إ? الوطن لدى طالب جامعة جنوب الوادي، ا�{لة ال��بوrة لeلية ال��بية، و�

 . 576-475، الصفحة 2019، أكتو¸ر 68، العدد 68، ا�{لد 10جامعة سوUاج، املقالة 
rاد،  - ه، �mا�ى  زفو فاعلية إثراء مmnاج تكنولوجيا التعليم باستخدام الشبكة "، )2012(ر

ات استخدام ا"Yاسوب و�ن��نت لدى الطالبات  � �Facebookجتماعية  رتنمية م�ا
ة، ا"{امعة  سالة ماج�ست�� غ�� م�شو راملعلمات � ا"{امعة Wسالمية �غزة،  ر

 .Wسالمية، غزة
، التعليم Wلك��و�ي � عصر �قتصاد املعر��، دار )2017(�ا�، مصطفى يوسف،  -

 .رسالن للطباعة وال�شر
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مز - ى�امل، Uا�ي شفيق  ، أثر اختالف نمط Wبحار ع�A الوrب ع� تنمية )2014(، ر
ات إنتاج عناصر التعلم الرقمية ل دى طالب تكنولوجيا التعليم بeلية ال��بية رم�ا

 . 203-141: ، صفحة97، عدد 25، جامعة بmnا، مجلد مجلة �لية ال��بيةالنوعية، 
انيا أحمد حسن،  - ى، أثر اختالف أساليب عرض ا�Yتو Wلك��و�ى ع� )2009(ركساب، 

سالة ماجست��، �لية ال��بية النوعية،  ر(داء امل�ار لدى طالب تكنولوجيا التعليم،  ى
 .جامعة املنوفية

فلسفة التعليم Wلك��و�ى ع�A الشبeات، منظمة التعليم "، )2005(دمحم عبد ا"Yميد  -
 .الم الكتبع: القاUرة". Wلك��و�ى ع�A الشبeات

ة التعليم )2018(الراشد، م�ا ب�ت دمحم بن عبد هللا ،  - ر، منصات التعليم Wلك��و�ى، إدا
ية السعودية ة التعليم، اململكة الع̧ر ا ربمحافظ®x حوطة بxÏ تميم وا"Yرrق، و   . ز

https://shms-prod.s 
- Uبھ دمحم ، اU ،ات التعلم)2017(شم  املنظم ر، استخدام منصة إدموندا � تنمية م�ا
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