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  : ملخص
االتـصال   أدواتالتفكيـر و   استراتيجياتقائمة على  تصميم بيئة تدريبية  "عنوان البحث   

لدى عينة من في تنمية مهارات تدريس عمليات الكتابة والتواصل اإللكتروني ها وفاعليت
  "الطالب المعلمين

  ٢ب، محمود محمد أحمد أبو الده١خلف الديب عثمان محمد
  قسم المناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة األزهر بنين، القاهرة، مصر  ١
  .لتربية، جامعة األزهر، الدقهلية، مصرقسم تكنولوجيا التعليم والمعلومات، كلية ا ٢

 Khalafmohamed.197@azhar.edu.eg: البريد االلكتروني

هدف البحث إلى تصميم بيئة تدريبية للطالب المعلمين قائمة على اسـتراتيجيات            
)  الويكي–المدونات ( وأدوات االتصال  )  العصف الذهني اإللكتروني     –سكامبر  (التفكير  

ية مهارات تدريس عمليات الكتابة، صمم البحث من خالل المنهج          وقياس أثرها في تنم   
الكمكيفي ؛ حيث يتم جمع البيانات كميا من خالل االختبـارات وبطاقـات تقـدير األداء              
التدريسي لمهارات تدريس عمليات الكتابة، ومهارات التواصل اإللكتروني، كما جمعـت      

وكان التصميم البحثي . ت لهذا الغرض  البيانات الكيفية من خالل استمارة تأمل ذاتي أعد       
واستخدمت طريقة التحليـل النـوعي    ٢× ٢الذي اعتمد عليه البحث التصميم التفاعلي  

وبلغ عدد المشاركين في فـي تجربـة        ،  (P.E.E.L)للبيانات التي يرمز إليها بالرمز        
ربيـة  م من طالب الفرقة الثالثة شعبة اللغة العربية بكليـة الت          لطالب مع ) ١٥٨(البحث  

تم تطبيق تجربة البحث عليهم خالل الفصل الدراسي األول من           جامعة األزهر بالقاهرة،  
 وتوصل البحث لعـدد النتـائج مـن أهمهـا فاعليـة             ٢٠١٩ / ٢٠١٨العام الجامعي   

استراتيجتي سكامبر والعصف الذهني اإللكتروني في تنمية الجوانب التحصيلية واألدائية   
ات الكتابة، دون النظر ألية متغيرات أخـرى، وبمقارنـة    المرتبة بمهارات تدريس عملي   

استراتيجية سكامبر باستراتيجية العصف الذهني دلت النتائح لوجـود فـروق لـصالح             
 التواصل أدوات متغيرالمجموعات التي درست باستراتيجية سكامبر وعند النظر لتأثير         

 المتغيرين بين التفاعل ارباعتبكانت أكثر فاعلية من الويكي، و المدونات نجد المستخدمة
وجد هناك تفاعل دال وجه لصالح استخدام استراتجية سكامبر مـن خـالل        بمستوييهما

إلى فاعلية استراتيجتي سـكامبر والعـصف الـذهني         أشارت نتائج البحث    كما  .المدونة
اإللكتروني في تنمية الجوانب التحصيلية واألدائية المرتبة بمهارات التواصل اإللكتروني، 

ون النظر ألية متغيرات أخرى، وبمقارنة استراتيجية سكامبر باسـتراتيجية العـصف            د
الذهني دلت النتائح لوجود فروق لصالح المجموعات التي درست باستراتيجية سكامبر           

كانت أكثر فاعلية من  المدونات نجد المستخدمة التواصل أدوات متغيروعند النظر لتأثير 
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وجد هناك تفاعل دال وجه لصالح       بمستوييهما المتغيرين نبي التفاعل باعتبارالويكي، و 
وأوضحت نتائج التحليل الكيفي عدد مـن  .استخدام استراتجية سكامبر من خالل المدونة   

اإليجابيات والمحددات التي يمكن اعتبراها في ظهور النتائج على النحو السابق عرضه،  
حث الكمية والكيفية، كمـا أن      وهذا بدوره يشير إلى وجود اتساق واضح بين نتائج الب         

  .النتائج الكيفية توضح أسباب ملموسة من واقع تجربة الطالب لهذه النتائج
 العصف الذهني اإللكتروني    – سكامبر   – استراتيجيات تنمية التفكير     :الكلمات المفتاحية 

 مهارات تدريس – عمليات الكتابة – الكتابة –  الويكي - المدونات – أدوات التواصل –
   . التواصل اإللكتروني–مليات الكتابة ع
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This study aimed to design a training environment for student 
teachers based on some thinking strategies (SCAMPER - e-
brainstorming) and communication tools (blogs - wiki) and 
assessing its effect on the development of teaching writing 
processes skills. The study utilized the quantitative-qualitative 
mixed research design. More specifically, data are quantitatively 
collected via tests and teaching performance rubric of writing 
processes teaching skills and e-communication skills. Qualitative 
data are then collected via self-reflection worksheets designed for 
this purpose.  The researchers adopted the interactive design 2 × 
2 utilizing the qualitative analysis of data which is abbreviated as 
P.E.E.L. Participants of the study are comprised of 158 third-
year Arabic student teachers, Faculty of Education for Boys 
(Cairo), Al-Azhar University. The study was administered in the 
first semester of the academic year 2018/2019. The results of the 
study revealed the effectiveness of SCAMPER and e-
brainstorming strategies in developing the cognitive and 
performance aspects writing processes teaching skills regardless 
of other variables. Results also revealed that SCAMPER strategy 
outperformed e-brainstorming strategy. Regarding the 
communication tools, blogs were found to be more effective than 
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that of the wiki-based communication. With reference to the 
interaction between the variables SCAMPER strategy utilizing 
blogs were found the most effective in developing the target skills. 
The qualitative analysis revealed some limitations and 
advantages that might affect the results of the study which in 
turn reveals consistency among the qualitative and quantitative 
results of the study. Moreover, the qualitative results referred to 
realistic rationale based on the actual experiences of the student 
teachers for such results. 
Keywords: Thinking Development Strategies - SCAMPER 
Strategy - E-Brainstorming - Communication Tools - Blogs - Wiki 
- Writing - Writing Processes - Writing Processes Teaching Skills 
- E-Communication. 

  :مقدمة
 االهتمام يكن فلم الفريضة، مستوى إلى به قىير كاد حتى بالتفكير اإلسالم عني

 والتأمل التفكير على الكريم القرآن حث فقد الحالي العصر مستحدثات من وبتنميته به
 قال والتفكر التفكير على تحث كثيرة قرآنية نصوص فثمة موضع، غير في والتدبر
) بالحق إال همابين وما واألرض السموات اهللا خلق ما أنفسهم في يتفكروا أولم (تعالى

 لَم َأو ()١٧٦: األعراف() يتَفَكَّرون لَعلَّهم القَصص فَاقْصِص: (وقوله) ١١٩: عمران آل(
 على التعرف على التعليم من الهدف وال يقتصر )٨: الروم() َأنفُِسِهم ِفي يتَفَكَّروا
 الفهم علي قدرةال زيادة وهو أعلي هدف إلى ذلك يتعدى بل وحفظها المجردة الحقائق

 عقلية مهارات اكتساب من الطالب وتمكين ،واالستنتاج التحليل عمليات وإتقان والتطبيق
 بسرعة استعادتها إلى المؤدية الطرق وابتكار المعلومات وتخزين تنظيم على تساعدهم

 العالقات وإدراك القياس بعمليات القيام على يساعد منظم علمي بأسلوب والتفكير ودقة،
   .العقلية العمليات من هاوغير

 عندما الدماغ يقوم بها التي العقلية، النشاطات من سلسلة عن عبارة فالتفكير
 اللمس " الخمس الحواس من أكثر أو واحده طريق عن استقباله، يتم لمثير يتعرض
 أو المثيرات لمعالجة الدماغ بها يقوم التي والنشاطات ،"والذوق والشم والسمع والبصر
 والبحث المعلومات، هذه تخزين النشاطات هذه وتشمل الذاكرة، إلى الداخلة اتالمعلوم

 القرارات واتخاذ المشكالت حل في واستخدامها ومقارنتها، وتصنيفها لها، معنى عن
 تلك من ذلك غير إلى عليها اعتمادا جديدة أصلية معرفة وتوليد ونقدها، وتحليلها
  )٢، ص ٢٠٠٨، زيتون حسين حسن. (النشاطات

 أن جدا الصعب من ولكن دراسته، بما يجب الطالب المعلم يخبر أن السهل ومن
 منطلق التفكير، ومن تعليم أساليب بإكسابه أوال يقم لم ما بنفسه يتعلم كيف بتعليمه يقوم
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 أشياء صنع على قادرين رجال خلق إلى تهدف -بياجيه يرى كما- والتعليم التربية أن
 أن الطبيعي من يكون السابقة، األجيال إلية وصلت ما رونيكر أفرادا وليسوا  جديدة
 النشط الطالب إعداد في يسهم بما والتعليم التربية دور تفعيل أجل من الجهود تتألف

 والحقائق بالمعلومات االحتفاظ على والقادر ووعي، بفهم الدراسية المادة مع المتفاعل
 والحفظ الفهم لنماء سبيال تؤكد مقصودة استراتيجية طريق عن كاملين وتيقن بادراك

 مجدي (.أخرى ناحية ومن التعلم وبطرائق بالمنهج التطور إلى باإلضافة، المتعلم لدى
  )٣، ص ٢٠٠٥،عزيز إبراهيم

 بشكل واإلبداع عام بشكل التفكير تعليم الحديث العصر وتقتضي متطلبات
، المدرسي جالمنه يراعيها أن يجب التي الضروريات من ضرورة خاص، فقد أضحى

 األفكار زيادة إلى تؤدي التي األمور من مستقل كمنهج اإلبداعي التفكر تدريس ويعد
 التفكير أنواع أكثر من اإلبداعي فالتفكير العربية، اللغة مهارات في السيما اإلبداعية
 مدى على معلوم هو وكما“ومداره  األولى اإلبداع مادة هي اللغة حيث باللغة التصاقاً

 فإن أكثر وبتحديد اللغوي، النضج مع المساواة قدم على يتم الذكاء نمو فإن رنالق هذا
 المالحظة على القدرة وتبلور تحفز فاللغة العقلية؛ التربية في جداً مؤثر عامل هي الكلمة

 سرجيو" (والتنبؤ بالمستقبل الماضي وتمثيل واالستنتاج والتصنيف والمقارنة والتحليل
  )٩، ص ١٩٩١، سبيني

 التي األساسية نفسها العمليات يتطلبان أنهما في والتفكير اللغة تشابهوت
 والمجموعات، وتمثل الفئات وتكوين والتطوير التجريد على القدرة وهي عليها يعتمدان
 ويتأثر اآلخر في أحدهما يؤثر جدلية عالقة وهي قوية عالقة والفكرة اللغة بين العالقة

 لتنمية أساسية وسيلة وهذه واألفكار والمفاهيم لمعارفا لبناء أساسية وسيلة فاللغة به
 في يتحدث حين فصيحاً أو بليغاً يكون أن لفرد يمكن فال الفرد لدى اللغوية القدرة

 العناية تعتبر ولذلك" ومفهوماً واضحاً فكراً تحتاج البليغة اللغة أن أي "يفهمه ال موضوع
 فتحي (.المختلفة الدراسية المواد ليمتع بل اللغة، تعليم أهداف أوليات من بالتفكير
  ).١٨-١٧ص ص  ،٢٠٠٤، يونس

 ينصب الذي القالب هي فاللغة والتفكير، اللغة بين متينة عضوية عالقة وتوجد
 هذه عن البعض ويعبر اللغوي، القالب ذلك يحتويه الذي المضمون هو والفكر الفكر، فيه

 التجريدي التفكير يتعذر واحدة، لعملة وجهين يعتبران والفكر اللغة بأن بالقول الوشيجة
 بضعفها؛ ويتسطح اللغة انعدام حالة في) المحسوسات في ال المعنويات في هو الذي(

 تجريدي تفكير إلى) المحسوسات في (الحسي التفكير لتحويل األوحد السبيل أنها ذلك
 الكلمات ءاتوإيحا دالالت فهم في وعمقاً لغوياً ثراء العميق التفكير ويستلزم نافع،

 )١٣٥ ص ،٢٠٠٣نشواتي، المجيد عبد. (اللغوي للبناء المكونة
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 أحدهما يؤثر بحيث تبادلية قوية عالقة بأنها والفكر اللغة بين العالقة وتتسم
 عبر ولقد واألفكار، والمفاهيم المعارف لبناء وسيلة أساسية فاللغة به، ويتأثر اآلخر في

 أن لفرد ال يمكن: بقوله الجدلية العالقة هذه عن الشهير الروماني الخطيب شيشرون
 تحتاج البليغة اللغة أن أي يفهمه؛ ال موضوع في يتحدث حين فصيحا أو بليغا يكون
 اللغة، تعليم أهداف أوليات من تعد بالتفكير العناية فإن ولذلك واضحا ومفهوما، فكرا

  )٧٣ص ، ٢٠٠٨محمد األحمدي، مريم. (المختلفة الدراسية المواد وتعليم
لذا فإن تنمية مهارات التفكير لدى الطالب المعلمين تخصص اللغة العربية أمر        
مهم وضروري؛ حيث يجب تدريبه على ترجمة التفكير الـي مهـارات داخـل الفـصل       
الدراسي، وذلك عن طريق المعرفة الجيدة باستراتيجيات التدريس، تـصميم األنـشطة            

خلق بيئة تعليمية منتجة ومشجعة على التفكير       التعليمية، وأساليب التقويم المتنوعة، و    
جـابر عبـد    (. واالبداع اللغوي، حيث أن التخيل واالبتكار يقع في قلب الفنون اللغوية          

  ).٤٠٨، ص ٢٠٠٨، دالحمي
والكتابة فن من فنون اإلنتاج اللغوي األصيل، وهي تتآلف من مجموعة مـن             

قا، فال كتابة دون فكـر، وإال أصـبح      المهارات المعقدة، التي ترتبط بالتفكير ارتباط وثي      
المكتوب ضربا من الالمعقول أو نقال وتكرارا ال معنى له، ومن ثم فإن التـدريب علـى    
الكتابة أصبح في جزء كبير منه يرتبط بالتدريب على آليات التفكير، وتبني استراتيجيات 

ر الباحثـان   للتدريب على مهارات تدريسها ترتبط بالتفكير واإلبداع صار من وجهة نظ          
  .ضرورة ملحة

وتدريس الكتابة تتعلق به مهارات وقدرات يجب توافرها لدى المعلـم، هـذه             
المهارات تتسق وطبيعة مهارات الكتابة ذاتها، فالكتابة ليست منتجا نهائيا يخرجه الكاتب 
ويقرأه المتلقي، لكنه نتاج عمليات يمر بها الكاتب، تبدأ بإيجاد الفكرة التي يكتب عنهـا     

األفكار المرتبطة بها وتنظيمها، وحتى وضعها في قوالب لغوية معبرة عنها منتظمة في و
إطار األسس والقواعد اللغوية التي يخرج بها هذا المنتج للمتلقي، إن هـذه المراحـل               
شكلت مدخال مهما من مداخل تعليم الكتابة في الفصول الدراسية، والتي تـشكل لـدى               

ج لغوي منضبط فكرا وصياغة، هذا المدخل يسمى بمدخل         الطالب القدرة على انتاج منت    
  . عمليات الكتابة
 ظهر مدخل عمليات الكتابة ليساعد في تنمية مهارات الكتابة فـي ضـوء      وقد

  : فيما يأتي ) ٢٩ ص ٢٠٠٢: فايزة عوض(حددتها مجموعة من المراحل 
ر موضوع الكتابة وهي مرحلة مهمة يتم فيها اختيا): التخطيط(مرحلة ما قبل الكتابة . ١

أو الفكرة والبحوث على أهمية حرية اختيار الموضوع وعدم فرضه على الطـالب ثـم           
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يقوم الطالب بتحديد الهدف من الكتابة ثم ثم تحديد األفكار الرئيسة والفرعية وطريقـة              
السير  ،وتقويماتهم وميولهم لمراعاة ذلك عند الكتابة ، تعيين الجمهور وحاجاتهم في              

   .مصادر المعلومات والتخطيط لطريقة الكتابة من العام إلى الخاص أو العكسالكتابة و
إلـى  يتم توجيه الطالب إلى تحويل خطة الكتابة ): المسودة(مرحلة الكتابة المبدئية  . ٢

لى فقرات مع مراعاة الفقرة من حيـث العنايـة بالـشكل            إ فعلية بتحويل األفكار     كتابة
  .للموضوععام والمضمون والعناية بالتنظيم ال

وهنا تتكامل عمليات القـراءة والكتابـة إذ        : مرحلة المراجعة والتمحيص والتعديل   . ٣
 ويجب هنـا  ،كتابته وكتابة زميله  تتم عملية تقويم     قارئ، ثم يتحول كل طالب كاتب إلى      

مراجعة جميع وتوخى الحذر عند توجيه النقد لحساسية الكاتب وتوجيه المدح قبل القدح  
  .المالحظات ثم إجراء عمليات التعديلالتعليقات و

لغـوي إذ  : وتنطلق فكرة مدخل العمليات في تدريس الكتابة من أساسين األول         
 والكتابة عملية تفكير ذات اتجـاهين؛ أحـدهما         فكر، فاللغة   يربط بين الكتابة والتفكير؛   

 ومـدى   الغـرض،  ومدى ارتبط األفكار بهذا      النص،مضمون الكتابة ويتمثل في غرض      
 أما االتجاه الثـاني     إنتاجه، واستراتيجيات بناء النص وخطوات      للمتلقي،فقة النص   موا

 وينطلـق هـذا     واألساس الثاني تربوي،  .  ومراجعتها وتحريرها  األفكار،فيتعلق بتوليد   
األساس من كون الكتابة عمليـة تفكيـر تحتـاج لتنميـة وتـدريب علـى مهـارات                  

ولتحقيق ذلك .  في مجتمعه من خالل الكتابة تجعل المتعلم يشارك بفاعليةواستراتيجيات،
 الكتابة بالدور التفاعلي لممارسـة الكتابـة فـي المجـاالت        اتيهتم عملية مدخل عملي   

 فـرص  تـوفير ً  المنهج والمعلم والمـتعلم؛  ى وعلأغراضها،األكاديمية المختلفة بكافة  
 التدريب  خالل ن وانعكاس التفكير؛ وذلك م    الشخصي،نمو  لتشجع استخدام الكتابة كأداة ل    

أسماء (  . تهيئة أجواء التشجيع والحفز    التي تعمل على  على المهارات واالستراتيجيات    
  )٧٧ ص ٢٠١٥: الشريف 

وعلى هذا فإن البحث الحالي في تبنيه لمدخل التفكير في التدريب على مهارات   
نبغي تدريس عمليات الكتابة، يتسق مع المدخل ذاته، فالتدريب على مهارات التدريس ي           

أن ينطلق من طبيعة المهارة التي يتم التدريب على تدريسها، إن هذا من وجهة نظـر                
الباحثين سيجعل هناك فرصة قوية النتقال أثر التدريب من الطالب المعلـم الـذي يـتم              

  .تدريبه إلى طالبهم في الفصول الدراسية
 القدرات  وتعليم الكتابة وتدريسها من المقررات التي يسعى من خاللها إلطالق         

اإلبداعية لدى الطالب، األمر الذي يتطلب استخدام قدرات وطاقات إبداعية لدى المعلمين، 
لخلق مناخ إبداعي حقيقي أثناء تعليم الكتابة وتدريسها، فاإلبداع المتضمن في مهارات            
الكتابة، يجب أن يواجه بإبداع خاص في معالجات تدريسها، إذ ال عقل أن نطلـب مـن           
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ق طاقاتهم اإلبداعية والتمرس على التخيـل وتوليـد األفكـار وتنظيمهـا             الطالب إطال 
وصياغتها في نمط إبداعي، ونحن نقدم لهم أفكارنا في صورة تقليدية جافة ال تسهم في       

  .تنمية اإلبداع وخلق الفرص على تنمية مهاراته لدى الطالب، ففاقد الشيء ال يعطيه
 طرحها؛ في واإلبداع األفكار توليد على تقوم معقدة عقلية مهارة الكتابة وتعتبر

 خطية رموز إلى الكاتب ذهن في الموجودة األفكار والمعاني  تحويل خاللها من يتم حيث
 ذات الكتابيـة المـؤثرة    األعمال أن إلى يشير مما الكتابي، التعبير صور من صورة في

 ومـا  ضوع،للمو التناول وحسن المعالجة، وعمق الذهن، إعمال تستدعي خالقة طبيعة
 التعبير، موضوع كتابة عند المختلفة المراحل ترافق التي هو المهارات عليه التركيز يتم

 يـستخدمون  كيـف  لتعلـيم الطـالب    ناجحة طريقة المهارات هذه بتعليم االهتمام ويعد
 سـيناء .( فيهـا  المرغـوب  النتيجـة  إلـى  الوصـول  من تمكنهم تعليمية استراتيجية

  )٣٤١، ص ٢٠١٠الخطيب،
 بوجه عام والكتابة بوجه خاص قاد العديد مـن          –ا الربط بين تعليم اللغة      وهذ

البحوث والدراسات إلى استهداف تنمية مهارات التدريس االبداعي لدى معلمـي اللغـة     
) ٢٠١٢بدوي الطيب،(العربية مما سينعكس علي طرائق تدريسهم لطالبهم، منها دراسة 

مية مهارات تدريس التفكير االبداعي والناقد التي هدفت لقياس فاعلية برنامج مقترح لتن 
 حـافظ  لمعلمي اللغة العربية وأثره علي الكتابة االبداعيـة لـديهم، ودراسـة وفـاء             

 الست التفكير قبعات برنامج على قائمة دراسية وحدة  التي اهتمت ببناء)٢٠١٢(عشيش
 معلمـات  لباتالطا لدى نحوها االتجاه و االبداعي التدريس مهارات و التحصيل لتنمية
بمحاولـة  ) ٢٠١٤ جثير، حسين هاشم  سيف(المتوسطة  ،وقام     بالمرحلة العربية اللغة

للتعرف علي واقع مهارات التفكير االبداعي لدي مدرسي اللغة العربية فـي المرحلـة              
لمعرفة دور معلم ) ٢٠١٥ماهر الذبياني،(االعدادية والثانوية في محافظة بابل، كما هدف

ي تنمية مهارات التفكير االبداعي لدي طالب معهد تعليم اللغة العربيـة            اللغة العربية ف  
  .لغير الناطقين بها بالجامعة االسالمية بالمدينة المنورة

ويأتي إعداد المعلم في ضوء االتجاهات والمداخل التدريسية الحديثة من األمور 
ن أثناء مراحـل    الملحة والضرورية في هذا العصر، ومن ثم فإن تدريب الطالب المعلمي          

إعدادهم على تدريس الكتابة من خالل مدخل العمليات أضـحى توصـية للعديـد مـن                
التي أوصت بضرورة تبنـي  ) ٢٠١٣: نواف قاسم بري (دراسة : الدراسات والتي منها  

دريس الكتابـة وعملياتـه، ودراسـة       منحى العمليات في تدريب المعلمين وإعدادهم لت      
عقد دورات لمعلمي ومعلمات المرحلة الثانوية أوصت بوالتي ) ٢٠١٥: أسماء الشريف (

للتدريب على استخدام استراتيجيات مدخل عمليات الكتابة؛ لتأهيل الطـالب والطالبـات            
حسن شحاتة ومراون السمان، وداليا ( وكذك دراسة .لمهارات الكتابة بالمرحلة الجامعية
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مهارات تدريس الكتابة   والتي أوصت بضرورة تدريب المعلمين على        ) ٢٠١٥:سليمان  
  .كعملية

استراتيجية سكامبر كأساس لتدريب الطالب المعلمين على تدريس علميـات        
  :الكتابة

 التفكير، لتعليم المناسبة الطريقة حول التربية علماء نظر وجهات اختلفت ولقد
 نم يتم التفكير تعليم أن يرى: األول التفكير االتجاه  لتعليم اتجاهين ظهور عن ذلك  ونتج
 التفكيـر  تـستثير  التـي  التعليمية البيئة خالل إيجاد  من ذلك المدرسي، المنهاج خالل

 داخل المعلم يستخدمها التدريس في خالل استراتيجيات من مهاراته، تنمية على وتساعد
 يمرر مباشر أسلوب وهو مستقل، كمنهاج التفكير تعليم أن يرى: الثاني الصف، االتجاه 

فترة  خالل تعليمها يتم ومستقلة التفكير لمهارات مخصصة اتبرامج أو مقرر   من خالل 
 ال ترتبط  وتمارين أنشطة خالل من المستهدفة التفكير مهارات تحديد يتم بحيث محددة،
  )٥٨، ص ٢٠٠٦كارول، نيساب، ج، دانواد ترافينجر،.( الدراسية بالمواد

 تعطى حيث األول االتجاه االلكتروني الذهني والعصف سكامبر ويتبنى برنامج 
 حيـث  فرصة إليجاد أو المشكلة لحل الموجهة األسئلة من مجموعة عن طريق  األنشطة
المدرسـي،   المنهاج خالل ومختلف، من  إلى شيء جديد   التقليدية الفكرة تحويل يمكنها

 التي التعليمية البيئة الصف، وإيجاد داخل المعلم التي يستخدمها التدريس واستراتيجيات
 . مهاراته تنمية على وتساعد التفكير تستثير

 الى ويهدف اإلبداع لتنمية أنه موجه على مضمونها  فيسكامبرفلسفة  وتتركز
 العديـد  وتناولت. األفكار هذه وتنويع ابداع في األفكار الجديدة والمرونة   وتوليد إطالق

 منهـا  اإلبداعي لتمية التفكير  برنامج سكامبر  لتوظيف محاوالت والدراسات البحوث من
 العلـوم  لتعليم سكامبر استراتيجية فاعلية بقياس) ٢٠١٣الرويني، مريم صبري، ماهر(

 االبتدائيـة  بالمرحلـة  الموهوبـات  التلميذات لدي االبتكاري التفكير مهارات تنمية في
 الهندسـية  األشكال وحدة دروس بتصميم) ٢٠١٣سعد، مني (وقامت المنورة، بالمدينة
 الـصف  لطالبـات  التباعدي التفكير واختبار كامبرس أدوات باستخدام مصاحبة وأنشطة
) ٢٠١٤الـدين،  نجـم  حنان (أشارت كما السعودية، العربية بالمملكة االبتدائي الخامس
 التفكيـر  وتنمية التاريخية األحداث فهم في سكامبر لبرنامج األفكار توليد قائمة لفاعلية

 بنـت  هنـد (جدة، وسعي    ةبمحافظ األدبي الثانوي الثالث الصف طالبات لدي اإلبداعي
 سكامبر استراتيجيات على قائم تدريبي برنامج لقياس فاعلية ) ٢٠١٥ثنيان، ال عبداهللا

 رشـد  ا محمـد  بـدور (الكتابي، ودراسة    التعبير في األفكار مهارات توليد  تحسين في
 لـدى  اإلبـداعي  التفكير قدرات تنمية في موجهة أنشطة ببناء برنامج ) ٢٠١٥بوحجي،

التي ) ٢٠١٧(آالء محمد أبو سيف     البحرين، ودراسة    بمملكة الثانوية رحلةطالبات الم 
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في تحسين مهـارات    ) سكامبر(هدفت إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية توليد األفكار         
أظهرت نتائج الدراسة وجود    ،   العاشر في األردن   الكتابة اإلبداعية لدى طالبات الصف    

أداء أفراد الدراسة على جميـع مهـارات        فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات       
الكتابة اإلبداعية تعزى إلى متغيـر اسـتراتيجية التـدريس لـصالح أداء طالبـات               

 بتـدريب المعلمـين     حثة البا توفي ضوء نتائج الدراسة أوص    . المجموعة التجريبية 
فـي تنميـة المهـارات      ) سكامبر(والمعلمات على توظيف استراتيجية توليد األفكار       

لدى الطلبة بشكل عام ومهارات الكتابة اإلبداعية بشكل خاص، والتركيز على        اللغوية  
مهارة التوسع وربطها بالتفكير اإلبداعي في أثناء تعليم الكتابة اإلبداعيـة لتمكـين              

  .الطلبة من ممارسة مهارات التفكير اإلبداعي في أثناء تعلم اللغة العربية
 تكـوين  دريسية يقوم علـى   استراتيجية ت   SCAMPER سكامبر كلمة وتعني

 وهذا مرئي غير هو ما رؤية على القدرة أي ، بالفعل موجود غير هو لما ذهنية صور
 فـي  تختلـف  ، لعبـة  وعددها عشرون  االلعاب من مجموعة على ويشتمل اإلبداع، هو

 عـام  في Bob Eberle ايبريل بوب تقديمها، حيث قام طريقة وتشترك في محتوياتها
 اسـتراتيجية  بنـاء  فـي  البعض بعضها مع ودمجها السابقة اتالخبر  بمزج )١٩٩٦(

 توليـد  قائمـة  في خصوصا Osborno جهود في والمتمثلة ، SCAMPER سكامبر
 أسـماها  استراتيجية واضحة  لديه أصبح بحيث Williams ألساليب وأضافها ، األفكار

SCAMPER ، والكبار الصغار مع نجاحها اثبت وقد.  
 الـى  ويهدف اإلبداع لتنمية استراتيجية  موجهة    SCAMPERواستراتيجية  

 الجديـدة، وكـل    األفكار هذه وتنويع ابداع في األفكار الجديدة والمرونة   وتوليد اطالق
 وهـي  البرنامج خطوات من خطوة أو مرحلة على يدل اسم البرنامج  حروف من حرف
 ال عبـداهللا  بنت هند ()٤١٦-٤١٥، ص ص    ٢٠٠١زيدان، ندي ياسين، محمد( كاالتي
 حيـاة  ) (٦٨، ص   ٢٠١٥زيد، بن سعد بن فايز )(٤٤١-٤٤٠، ص ص    ٢٠١٤ثنيان،
  )٨٥-٨٤، ص ص ٢٠١٤محمد، علي

 بدل معين شيء استخدام أو آخر شخص لدور الشخص أداء هو: substieاالستبدال  
 وقـت  هناك آخر؟ هل  مكان هناك هل بعد؟ ماذا: التالية التساؤالت وتتضمن آخر شيء
  .الخ آخر؟

 واحـدا  شـيء  لتكـون  البعض بعضها مع لألشياء تجميع هو Combine :التجميع
 االهداف؟ ماهي مع؟ يتقابل ماذا تجمعه؟ ان تستطيع الذي ما االتية وتتضمن التساؤالت 

  .المواد؟ الخ األفكار؟ ماهي ماهي
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 الشكل، تغيير خالل من محدد ظرف أو غرض لمالءمة التكييف هو :Adaptالتكييف  
  .هو كما عليه اإلبقاء أوالترتيب  أو إعادة
أو  أخـرى  األلـوان  اسـتخدام  خالل من النوع أو الشكل تغير هو: Modify التطوير
 رائحـة  أو آخـر،  طعم أو آخر حجم أو آخر، شكل أو أخرى، أو حركة  أخرى، أصوات
  .الخ...أخرى

 أكثر وجعله اليه االضافة ل خال من النوع أو الشكل في تكبير هو: Magnify التكبير
  .الخ...طوال أو أكثر سمكا أو أكثر .قوة أو أكثر تفاعا،ار

أو  أصـغر  جعله خالل من أو أقل  أصغر ليكون الشيء تصغير هو Minify: التصغير
  .الخ ... سماكة أو أقل وتكرارا أو أقل حدوثا أبطأ،: أو أخف

 تلـك  غيـر  ألغراض الشيء استخدام :put to other usesاألخرى  االستخدامات
 الجديدة؟ االستخدامات  ما هي  :اآلتية وتتضمن التساؤالت ". أصال أجلها من وضعت التي

  .الخ ... يستخدم؟ وكيف يستخدم؟ بها؟ متى يستخدم التي االخرى األماكن ماهي
 :التالية التساؤالت وتتضمن النوعية من التخلص أو االزالة وهو: Eliminateالحذف 

   .الخ ...تبسيطه؟ يمكن الذي ما الته؟إز يمكن الذي ما منه؟ التخلص يمكن الذي ما
 ما: التالية التساؤالت وتتضمن. التدوير أو العكسية الوضعية وهو :Reverseالعكس  

 لالـداخ ) قلبه؟ يمكن الذي ما عقب؟ على" رأسا قلبه يمكن الذي إدارته؟ ما  يمكن الذي
  .الخ ... درجة؟ ١٨٠ تدويره يمكن ما الذي ؟(والعكس  للخارج
 أو الخطـة  التصغير أو التعديل أو الترتيب تغيير وهو: Re arrangeتيب التر إعادة
  .الخ... التوزيع التجميع أو إعادة أو إعادة النمط أو الشكل

  :سكامبر الستراتيجية األساس الفلسفي
التفكير، يعـد   تتطلب التي األسئلة وطرح البديلة، أو الجديدة األفكار إن توليد            

 مضمونها في حيث ترتكز  والنقدي، مهارات التفكير اإلبداعي،   تنمية ىعل يساعد أساسا
 وإجراء واللعب، المرح بأسلوب الخيال على التدريب أن وهي المرتكزات من عدد على

 تنميـة  في وتسهم )Spurring Checklist(األفكار توليد قائمة بواسطة ذهنية معالجات
 عدد أكبر في لم تنظيم البنية المعرفية للتفكير    حيث يعيد المتع   والخيال، االبداعي التفكير
 حيـاة  (.اإلبداعي التفكير استخدام على يشجع مما الواحدة؛ للمشكلة الحلول من ممكن
  ). ٨٧، ص ٢٠١٤محمد، علي
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ويسعى من خالل استراتيجية سكامبر إلى تحقيق عدد من األهداف أهمها ما            
 : يلي

  .التخيل على المتدربين قدرات تحسين -
  .واإلبداع والخيال التفكير نحو المتدربين لدى إيجابية اتجاهات ناءب -
   .المتدربين لدى اإلبداعي الخيال وخاصة الخيال، تنمية -
  .المتدربين لدى خاص بشكل اإلنتاجي والتفكير عام بشكل التفكير مهارات تنمية-
  .اإلبداعي والتفكير اإلنتاج لمهام المتدربين تهيئة- 
 ألعـاب  داخـل  المتـضمنة  األفكار توليد أساليب ممارسة وتعليمهم ينالمتدرب إكساب-

   .  وأنشطة البرنامج
 .المتدربين لدى الجماعة روح وبناء االنتباه، فترات زيادة -
  .المتدربين لدى والحدس، التعقيد، وتفضيل المخاطر، وتحمل االستطالع حب إثارة-

 من خالل استراتيجية    مليات الكتابة ويمكن تنفيذ تدريب الطالب المعلمين على تدريس ع       
 االشـعل  الناصـر  عبـد : (سكامبر عبـر عـدة خطـوات لهـذه االسـتراتيجية هـي            

) ١٣٧-١٣٦، ص ص    ٢٠١٤الـدين،  نجـم  عبدالجليل حنان() ٧٦،  ٢٠٠٨الحسيني،
)Celikler, D., & Harman, G,2015,p153(  

  :التدريب قبل ما إجراءات  - أ
 بشكل وألعابه المحتوى بقراءة  وذلك ةلالستراتيجي متقنا المدرب يكون أن يجب 

  .عميق
 والمتدربين للمدرب ومريحا مالئما التدريبية اللقاءات عقد مكان يكون أن يجب 

  .سواء حد على
 ومن لهم، شرحها بعد البرنامج لتعليمات المتدربين جميع إتقان من التأكد يجب 

  .التدريبية األلعاب بممارسة أحد القيام ثم
 ثـم  ومن اللعبة، عنوان بتقديم المدرب يقوم :البرنامج على التدريب إجراءات-ب

 أي وجـود  عـن  المتدربين بسؤال المدرب يقوم لها، مدخال أو قصيرا استهالال يعرض
 أو اللعبـة،  بـدء  قبـل  البرنامج بتعليمات التذكير عليها، لإلجابة وذلك لديهم تساؤالت
  .معبرة قراءة اللعبة نص قراءة في البدء ذلك، الحاجة دعت متى منها جزء أي استئناف
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 تـدريب  :خـالل  مـن  يـتم  التدريبي اللقاء أثناء المتدربين نشاط توجيه-ج
 األفكـار  إنتـاج  علـى  المتدربين بحفز المدرب يقوم المدرب، قبل من مباشر وإشراف
معها،  والتفاعل األلعاب لنصوص وممارسة الخيال االبداعي، من خالل سماعهم األصيلة،

بطاقات أنشطة تساعد على تحويل تلك الخياالت االبداعيـة الـي             بعرض المدرب يقوم
  .سلوكيات يمكن رصدها وتقديم تغذية راجعة لها

اللعب، وتحفيـزيهم علـي      طريق عن بالتدريب للمتدربين الفرص تهيئة-د
  .تعميم الخبرات المكتسبة في مواقف حياتية مختلفة

 سـكامبر  اسـتراتيجية  اتوالدراس البحوث من العديد تناولت ذلك ضوء وفي
 منها ، األجنبية أو منها العربية سواء االبداعي التفكير تنمية في فاعليتها علي للتعرف

 لتعلـيم  سـكامبر  استراتيجية فاعلية بقياس) ٢٠١٣الرويني، مريم صبري، ماهر(قيام
 دائيةاالبت بالمرحلة الموهوبات التلميذات لدي االبتكاري التفكير مهارات تنمية في العلوم

 الهندسـية  األشكال وحدة دروس بتصميم) ٢٠١٣سعد، مني (وقامت المنورة، بالمدينة
 الـصف  لطالبـات  التباعدي التفكير واختبار سكامبر أدوات باستخدام مصاحبة وأنشطة
) ٢٠١٤الـدين،  نجـم  حنان (أشارت كما السعودية، العربية بالمملكة االبتدائي الخامس
 التفكيـر  وتنمية التاريخية األحداث فهم في سكامبر لبرنامج األفكار توليد قائمة لفاعلية

 نجـم  دنيـا  (وتشير جدة، بمحافظة األدبي الثانوي الثالث الصف طالبات لدي اإلبداعي
 تالميـذ  لـدي  اإلبداعيـة  القدرات تنمية في التعليمي سكامبر برنامج لفاعلية) ٢٠١٥،

 في سكامبر برنامج مهارات) ٢٠١٥مصطفي، منير هانيا (ودمجت ، االبتدائية، المرحلة
 فاعليـة ) ٢٠١٥العنـزي،  سـعد  بن فايز (وأثبت السعودية، في األطفال رياض منهج

 من عينة لدي للتعلم الدافعية تنمية علي العلوم تدريس في سكامبر استراتيجية استخدام
 العربيـة  بالمملكـة  عرعـر  مدينـة  في االبتدائي الخامس بالصف الموهوبين الطالب

 قدرات لتنمية موجهة أنشطة برنامج) ٢٠١٥راشد، محمد بدور (واستخدمت ة،السعودي
 بنـت  هند (واستخدمت البحرين، بمملكة الثانوية المرحلة طالبات لدي اإلبداعي التفكير
 مهـارات  لتحسين تدريبي برنامج لبناء سكامبر استراتيجيات) ٢٠١٥ثنيان، آل عبداهللا
 بمدينة عبدالرحمن بنت نورة األميرة جامعة طالبات يلد الكتابي التعبير في األفكار توليد

  .الرياض
االلكتروني كأساس لتدري الطالب المعلمين علـى تـدريس          الذهني العصف

  :عمليات الكتابة
 أفكـار  توليـد  نحو اإلنسان دماغ لتحفيز يستخدم أنه إلى الذهني العصف يشير       
 تلـك  مـن  ممكـن  عدد أكبر ىعل للحصول وسيلة أنه كما معين، موضوع حول جديدة
 الـى  يهدف الجماعي التفكير من نوع فهو لذا قصيرة، فترة خالل األشخاص من األفكار
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 بعـض  الخصوص فـي   وعلى التفكير تضافر األمر يتطلب وبذلك وتنوعها األفكار تعدد
  .بمفرده المشكلة حل الطالب على عندها يصعب التي الحاالت
رنت أمكن التغلب علي بعض المعوقات والتحديات التي        ومع توافر تطبيقات االنت           

تواجه العصف الذهني التقليدي، حيث يمكن تفاعل الجميع عن طريق تقنيات المشاركة             
االلكترونية وحفظ األفكار الكترونيا، وجعلها متاحة للجميع، وبالرغم من البعد المكاني اال 

الخجل إلبداع أفكار وتـسجيلها،     أن كل المشاركين علي اتصال، كما انه يزيل الخوف و         
ويتيح عدم التقيد المكاني أو الزماني بعدم اشتراط التزامنية في المـشاركة بجلـسات              

  )    ٢٧، ٢٠٠٧ممدوح الكناني،(. العصف الذهني االلكتروني
 لتالفي اإللكتروني الذهني العصف أسلوب ظهر الماضية القليلة العقود وخالل

 الروتينية، الفكر أنماط وكسر جديدة، أفكارا أشعل الذي ديالتقلي الذهني العصف مشكالت
 والـصورة  الكلمـات  تقنيـات  طريـق  عن المشاركة على الجميع شجع أنه إلى إضافة

 الجميـع  على المبدعة األفكار توزيع على ساعدت الحاسوب شبكات أن كما العشوائية،
 تستعمل لم التي األفكار ظحف على بقدرته اإللكتروني الذهني العصف لتميز استثناء، بال

 فـي  األخـرى  والمجموعـات  األقسام في عظيمة تحسينات يوما ما   تقدم أن أمل على
 بمـساعدة  الذهني هما العصف  نوعين، إلى اإللكتروني الذهني العصف المنظمة وينقسم 

 )٢٣، ص ٢٠١٤،مدعاء عبد الرحي(. اإلنترنت خالل من الذهني اآللي، العصف الحاسب
محاوالت لتنمية التفكيـر مـن خـالل        بد من البحوث والدراسات      العدي وقامت

 العـصف  استخدام أن)Minas,2014 (دراسة نتائج وتبينلعصف الذهني اإللكتروني    ا
 الفكريـة  الطالقـة  فـي  الزيادات مع األفكار توليد زيادة الي يؤدي االلكتروني الذهني

فردي أدى إلى عدد أكبر  أن العصف الذهني ال)Korde,2014(نتائج واإلبداع، وأظهرت
لعـالج مـشكلة    ) ٢٠١٤ريحاب أبوبكر، (منها سعي   ، و من األفكار من حالة المجموعة    

ضعف مهارات أخصائي تكنولوجيا التعليم وحاجتهم ألن يقدم لهم برامج تدريبية لمتابعة    
 وتنمي لديهم مهارات التفكيـر  ، لترفع مستوي أدائهم  ؛المستحدثات التكنولوجية الحديثة  

عن فاعليـة اسـاليب   ) ٢٠١٥أسماء السيد محمد عبد الصمد محمد،  (كاري، وبحثت االبت
العصف الذهني اإللكتروني القائمة على تطبيقات الجيل الثاني للويب في تنمية مهارات            

) ٢٠١٥هنادي عبدالـسميع ،   (اتخاذ قرارات إدارة مراكز مصادر التعلم، كما استهدفت         
شارك في العصف الذهني اإللكتروني لتنميـة       معرفة فاعلية اختالف حجم مجموعات الت     

مهارات التفكير الناقد ومستوي التقبل التكنولوجي لدي طالب تكنولوجيا التعليم، حيـث            
ترتقى بالتدريس بأسلوب جذاب وإبداعي يعمل على تنمية التفكير النشط لتنمية مهارات            

وروابطه الرياضية  ببناء برنامج في التبليط     ) ٢٠١٥رشا السيد صبري،  (التفكير، وقامت 
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والفنية و قياس فاعلية تدريسه باستخدام العصف الذهني اإللكتروني في تنمية الحـس             
  . الهندسي و فهم و تذوق جمال الرياضيات لدى تالميذ المرحلة االبتدائي

وفي اإلطار السابق يتضح االرتباط بين الكتابة والتفكير وارتباط عملياتهما فإن 
ستراتيجية العصف الذهني اإللكتروني، مدخال يتسق مـع مـدخل          الباحثان قد يجدا في ا    

العمليات في تدريب الطالب المعلمين على مهارات تدريس عمليـات الكتابـة، ليكـون              
واجهة أخرى مع سكامبر في دمج استراتيجيات التفكير في التـدريب علـى مهـارات               

  .التدريس عامة ومهارات تدريس عمليات الكتابة بوجه خاصة
  :االلكتروني الذهني العصفمفهوم 

أنه طريقة للتفكيـر االبتكـاري،      ) ١٥٨، ص ٢٠١٥صبري، السيد رشا(تشير  
واستراتيجية منظمة يتم من خاللها حل المشكالت عن طريق طرح مجموعة من األسئلة     
لتبادل األفكار بين الطالب داخل المجموعة لتوليد العديد من األفكار مع تأجيل الحكم في              

  . وجمع األفكار دون استثناء دون انتقاد لهانهاية الجلسة
بأنه استراتيجية تعليميـة    ) ٥٥٨، ص   ٢٠١٥أنور، محمد هنادي(كما عرفته   

الكترونية غير تزامنية تعتمد على طرح مشكلة مرتبطة بموضوع دراسي معين من خالل 
 مواقع التواصل االجتماعي ويطلب المعلم من المتعلمين توليد أكبر عـدد مـن األفكـار       

والحلول المناسبة للمشكلة بشكل تلقائي من وجهة نظر كل متعلم في فترة زمنية محددة، 
ويتم االحتفاظ بهذه الحلول دون محاولة تقييمها أو التعليق عليها، ثم في نهاية جلـسة        

  .االلكتروني يتم تقييم األفكار والحلول واختيار األفضل منها الذهني العصف
  :ستراتيجية العصف الذهني االلكترونيالمبادئ التي تقوم عليها ا

إلى عدد من المبادئ التي تقوم عليهـا  ) ٢١، ص  ٢٠١٣أمير طايل،   (أشارت  
  :استراتيجية العصف الذهني االلكتروني هي

العصف الذهني االلكتروني كإحدى استراتيجيات النظرية البنائية فتوفر         يندرج -
  .انتاج األفكار بحرية كاملة

روني نتاج دمج بين العصف الذهني التقليدي وبين التعليم العصف الذهني االلكت -
  .عن بعد

العصف الذهني االلكتروني على مستحدثات تكنولوجية أثبتت الدراسات         يعتمد -
   .التربوية كفاءتها

يعمل العصف الذهني االلكتروني علي دعم عمليتي التعليم والتعلم في منـاخ              -
  .ء المجموعةنفسي يساعد على الثقة بالنفس مع بقية أعضا
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  :لمبدأين آخرين هما) ١٥٩ص ،٢٠١٥صبري، رشا السيد(وتشير 
الن شعور الفرد بـأن أفكـاره سـتكون         : مبدأ تأجيل الحكم على تقييم األفكار      -

موضع النقد فور طرحها يضع قيودا على التفكير االبداعي، ويحـد مـن كـم              
  .األفكار الناتجة وتنوعها

المطروحة أثناء العصف الذهني االلكتروني  تعدد الحلول   : مبدأ الكم يولد الكيف    -
ينتج عنه أفكار متنوعة حرة مما يتيح للمشاركين أفقا واسعا وبيئـة خـصبة           

  .إلنتاج أفكار وحلول ابداعية
  :الذهني االلكتروني العصف جلسة تطبيق مراحل

 يجـب   اإلجراءات المتسلسلة  بعدد من    االلكترونيتمر جلسات العصف الذهني     
أشار إليهـا  ص اثناء أداء كل منها على الوجه المطلوب لضمان نجاحها،          االنتباه والحر 

) ٢٤، ص   ٢٠١٤دعاء محمد سـيد،   ) (٣٩٥-٣٩٣، ص   ٢٠٠٨نبيل عزمي، :(كل من   
   :يليتتضمن هذه المراحل ما و

فيجب علي : وتهيئة المتعلمين لجلسة العصف الذهني االلكتروني المشكلة تقديم -١
 بالجلسة، أهميتها، فائدتها، والقيام بمجموعة      المعلم اثارة المتعلمين للمشاركة   

 عرض الفكرة الرئيسة للمشكلة، عـرض الفكـرة األساسـية           :من المهام هي  
  .للنقاش، عرض القواعد، عرض بعض المقتطفات

يقوم المعلم بالتذكير بالمشكلة بطرح     : االلكترونيالعصف الذهني   اجراء جلسة    -٢
االستماع آلراء المتعلمين في وقـت  التساؤل الرئيس، تحديد أسئلة المتعلمين،      

زمني محدد، تصنيف األفكار األكثر احتماال للنجاح، أفضل األفكار علي المـدي     
القصير، أفضل األفكار علي المدي الطويل، األفكار التي يمكن التحقق منها قبل      

 .استخدامها
تثبيت التعميمات والحلول التـي تـم        :االلكترونيالعصف الذهني   ختام جلسة    -٣

توصل اليها، تلخيص الحلول التي تم التوصل اليها ليتم ارسالها للطالب على        ال
 . البريد االلكتروني الخاص بهم

العـصف الـذهني    لمراحـل   ) ٢٥، ص   ٢٠١٤،مدعاء عبـد الـرحي    (وتشير  
طرح وشرح وتعرف المشكلة، بلورة المشكلة واعادة صـياغتها،         : االلكتروني فيما يلي  

يم األفكار التي تم التوصل إليها، اإلعداد لوضع األفكار في حيز االثارة الحرة لألفكار، تقي 
  . التنفيذ
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وهناك ثالث طرق للعصف الذهني اإللكتروني وتستخدم هذه الطرق في أداتـي        
 )٤١، ص ٢٠٠٤ دويدي، محمد علي(المواقع والبرامج فقط 

 .الوقتيدخل األعضاء فكرتهم في أي لحظة، وتظهر األفكار للجميع في نفس : التوازي

يدخل األعضاء أفكارهم وتخزن، وال يتم إظهارهـا إال فـي حالـة         : ذاكرة المجموعة 
 .عرضها من قبل القائد

تظهر األفكار للجميع مع محافظة على خصوصية الفكرة لصاحبها وغالبا مـا         : السرية
 .تنتج أفكار مذهلة

 رشا ( : إلى نوعين  اآللي الحاسب بمساعدةوينقسم العصف الذهني اإللكتروني     
  )١٥٨، ص ٢٠١٥ صبري، السيد

  )العصف الذهني اإللكتروني الفردي(طريقة الحاسب اآللي الواحد  - 
تتطلب هذه الطريقة استعمال حاسب واحد فقط وهي تشابه الطريقة التقليديـة            
نوعا ما، ولكن تلغي السبورة والورق، وتنطلق المحفزات من الحاسوب لبـدء عمليـة           

ضو في المجموعة يستعمل المحفز لتشجع األفكار األولية للوصول التفكير بإبداع، وكل ع
  .إلى الحلول العملية أخذ المالحظات، ثم تنقل األفكار إلى الحاسوب

  )العصف الذهني اإللكتروني الجماعي( طريقة الحاسبات المتعددة-
في هذه الطريقة يكون لكل شخص في المجموعة حاسوبه الخـاص، ويقـوم             

ج مخصص بتحفيزهم بالعصف الذهني، ليتولى كل شخص معالجـة          الحاسب عبر برنام  
وعادة ما تستخدم هذه ، الموضوع من وجهته الخاصة، ما يعني ظهور العديد من األفكار

الطريقة مع األشخاص القادرين على تمثيـل األدوار والتـسويق والتـرويج، أو مـع               
  . الصاخباألشخاص الذين يفضلون توليد األفكار بشكل مستقل على النقاش

 المجموعـات  أن اإللكترونـي  الـذهني  العـصف  حول الدراسات أشارت وقد
 علـى  السيطرة إلى نسبة المتولدة األفكار من عددا تسهل أن يمكن الكبيرة اإللكترونية
                       الفرديـة  األفكـار  توليـد  علـى  الفـردي  األداء مـن  مماثلـة  أرقـام  من مجموعات

)176.p,1220,.N,  Michinov (  

 & ,.Paulus, P. B., Korde, R. M., Dickson, J. J., Carmeli, A(  قـام  وقد
Cohen-Meitar, R,2015  (بيئـة  في المتزامن غير الذهني للعصف استكشافية بدراسة 

فـي   األفكـار  من مزيد تؤدي أن الكتابة مجموعة ميل إلى   النتائج وأشارت صناعية،
 العصف في التناوب وأن أفضل، دورية بمراجعات مع ونالمشارك وقام الفردية، الكتابة
 تسلـسل  إنـشاؤها،  تم التي األفكار من عددا تعزز أن يمكن والجماعي الفردي  الذهني
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 األفكـار  علـى  للبنـاء  مجموعة ألعضاء يسمح ألنه أيضا مفيد هو حده إلى مجموعة
  .المشتركة

 الـذهني  لعـصف ا لقياس فاعليـة  وقد أجريت العديد من البحوث والدراسات       
 الي اختبار أثر تصميم واجهة المـستخدم  )E, Javadi) .2011( سعي حيث االلكتروني

الذهني اإللكتروني مما أدي لتوجيه االنتباه إلى علي تكامل األفكار للمتدربين في العصف 
 (Coskun, H,2011)وأظهرت نتائج مجموعة محدودة من أفكار وتحديد األولويات، 

زيز األفكار اإلبداعية بجلسة العصف الذهني اإللكترونيـة بطريقـة    أن حجم مجموعة تع   
العصف  (Head, H. J,2012) واستخدم تبادل األفكار،بسمح تمتزامنة أو غير متزامنة 

الذهني اإللكتروني كوسيلة لفهم وتحسين األفكار للمشاركين مما أدي إلظهار امكانـات            
  .االبداع

 استخدام العـصف الـذهني   )(Alsenaidi, S. F,2012 دراسة تستكشفا و
اإللكتروني في الفصول الدراسية في المدارس االبتدائية في المملكة العربية الـسعودية            

 ,.Paulus, P. B., Kohn, N. W., Arditti, L. E بحث ،لتحسين مهارات اإلبداع
& Korde, R. M,2013) (عـن  المتولـدة  لألفكار واالهتمام اإلبداعي األداء دراسة 

دعاء محمد عبد الـرحيم     ( فيما حاولت    اإللكترونية، الذهني العصف جلسة خالل شريك
 التفكير مهارات تنمية فيقياس فاعلية استراتيجية العصف الذهني اإللكتروني   ) ٢٠١٤،

  .،مقرر طرق التدريس الخاصةل اإلبداعي
عالج مشكلة ضعف مهارات أخصائي     ) ٢٠١٤ريحاب أبو بكر،   (تكما استهدف 

لتعليم وحاجتهم ألن يقدم لهم برامج تدريبية لمتابعة المستحدثات التكنولوجية تكنولوجيا ا
 ويب قائم على العصف الذهني اإللكتروني لمهارات استخدام         موقعالحديثة وعن طريق    

 .Minas, R وتبين نتائج دراسة المستحدثات التكنولوجية في تنمية التفكير االبتكاري،
K., Jr,2014)( ف الذهني االلكتروني يؤدي الي زيادة توليد األفكـار  أن استخدام العص

 أن )(Korde, R,2014وأظهـرت نتـائج   ، مع الزيادات في الطالقة الفكرة واإلبـداع 
  .العصف الذهني الفردي أدى إلى عدد أكبر من األفكار من حالة المجموعة

إلى تحديد أنـسب حجـم لمجموعـة        ) ٢٠١٥هنادي عبدالسميع،   (كما هدفت   
على تنمية مهارات   ) كبيرة، مقابل متوسطة، مقابل صغيرة    (هني اإللكتروني   العصف الذ 

أسماء (التفكير الناقد ومستوي تقبل الطالب لبيئة العصف الذهني اإللكتروني، وتناولت           
كيفية تنمية مهارات اتخاذ القرارات اإلدارية عن طريق اختبار فاعليـة           ) ٢٠١٥محمد  

بنمطي إدارة الجلسات   ) لتوازى وذاكرة المجموعة  ا(أساليب العصف الذهني اإللكتروني     
محررات الويب التشاركية والمنتديات،    "عبر تطبيقات الويب    ) الموجهة وغير الموجهة  (
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لفاعلية التـدريس باسـتخدام العـصف الـذهني         ) ٢٠١٥رشا عباس ،  (فيما توصلت   
حلـة  االلكتروني في تنمية الحس الهندسي وفهم وتذوق الرياضيات لـدي تالميـذ المر       

  .االبتدائية
 للعوامل التي تسهل توليد األفكار اإلبداعية (Fillion, E. A,2015)ويشير  

من عملية العصف الذهني ولم تؤدي هذه الدراسة لتحسين توليـد أو اختيـار مراحـل          
ــتخدم   ــذهني، واس ــصف ال ــة الع  ,.Mentzer, N., Farrington, S)عملي

&Tennenhouse, J,2015)س من خالل العصف الذهني لتصميم  استراتيجيات التدري
التعليم، ويوصي بأن العصف الذهني هو المهارة األساسية التي يمكن تطويرهـا فـي              

 ,Michinov, N., Jamet, E., Métayer دراسة ، وأجرتالمتعلمين لتبادل األفكار
N., & Le Hénaff, B,2015)(لتبـادل  نظام باستخدام دقيقة ٣٠ لمدة جلسات  عدة 

 فعالية األكثر الحافز كان االلكتروني الذهني العصف أن النتائج وأظهرت ميم،تص األفكار
  .واألصالة والمرونة، الطالقة، حيث من المشاركين من األفكار نوعية لتحسين

أدوات االتصال غير المتزامنة أساس لتدريب الطالب المعلمين على مهارات          
  :تدريس عمليات الكتابة ومهارات التواصل اإللكتروني

 وعلم عام بشكل النفس علم لنظريات التطبيقي الجانب التعليم تكنولوجيا تعتبر
 واإلدراك، االنتباه عمليات في تطبيقي أثر ولها خاص بشكل والتجريبي المعرفي النفس

 وسـائل  مـن  تحويـه  بما التعليم تكنولوجيا تفعله ما بمثير، وهذا  إال يحدث ال فالتفكير
 اإلنسان لتساعد باإلدراك عليها التعرف حوله، ثم  لما اإلنسان انتباه لتغير تتطور وطرق

 التقليديـة، ومراعـاة    الطرق من بغيرها تتأتى ال بسرعة وإدراكه حوله لما التنبه على
 أنـواع  على التدريب وتنمية السليمة المهارات وتكوين لديهم، والتشويق الجذب عنصر
  .السليم التفكير

 للتـدريب  األمثـل  األسلوب حالياً االنترنت شبكة على االفتراضية البيئات وتعد
 بـين  الفرديـة  الفروق تراعى الوسائط من متكاملة تفاعلية المركزية بيئة توفر حيث

 ثقافـة  نـشر  على القدرة ولديها لهم والمكانية الزمانية الظروف تراعى كما المتدربين
 أي فنجاح والتدريب، علمللت ودافعيتهم فاعليتهم وزيادة المتدربين وجذب الذاتي التدريب
 المتـدربين  واسـتعدادات  قدرات مع توافقه يستلزم منه المرجو للعائد وتحقيقه تدريب

 تلـك  أهـم  أحـد  المعرفيـة  األساليب وتعد للتدريب واإلعداد التخطيط عند ومراعاتها
الــسعيد .(والعقليــة والمعرفيـة  اإلدراكيــة المجــاالت تتـضمن  ألنهــا االسـتعدادات 

  )١، ص٢٠١٢عبدالرازق،
 تحقيق على المتزامنة لقدرتها  غير البيئات إلى االنضمام إلى المتدربون ويميل

 المعـارف  وتطبيـق  وتعزيز وزيادة وغير المباشر  المباشر التعلم من عالية مستويات
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 وملفات الفيديو ملفات مثل التعليمية، الوسائط على القائمة التعليمية المواد من المكتسبة
 فعال، نحو على المتزامن غير التفاعل وأدوات المواد تلك بين معوغيرها والج  الصوت

 تواجـد  ضـرورة  وهو المتزامن النمط في القصور أوجه أهم على تغلبها إلى باإلضافة
 )Hodge,2008,p107. (الوقت نفسه في المدرب مع المتدربين

 بين االتصال عملية إجراء إمكانية إلى المتزامن غير االتصال مصطلح ويشير
 مواعيـد  بجـداول  أو ثابـت  وقتـي  بنظـام  مقيد غير فهو أي وقت  في وطالبه المعلم

 فـي  المرونة من مناسباً قدراً يتبني بل إنه  مختبرات أو علمية لقاءات أو للمحاضرات
 التعلـيم  فـي  يمكن توظيفها  التي العمليات من النوع ذلك وهو والتعلم، االتصال عملية
نوع  تنشأ والتي االنترنت شبكة بيئة إلى المستندة امنةغير المتز  االتصاالت على القائم

 مـسبقاً  تـصميمها  تم الكترونية مقررات على وطالبه المعلم بين المؤجل االتصال من
 المكـان  أو الوقت نفـسه   في يكون ال االتصال من النوع ذلك الطالب وهو  منها ويتعلم
 إلرسال مشتركة طريقة ووه مختلفة، في أوقات  فيه المشاركون يعمل أن ويمكن نفسه،

 الرسـائل  استالم أو وقت إرسال  تزامن بدون أي المشاركين لكل منفصل بشكل البيانات
 اآلخـرون  يكون فيه  ال وقت في ومستقل منفرد بشكل يعمل أن مشترك ألي يمكن حيث

أحمد نـوبي، هـاني البطـل،       (.بها وموثوق رخيصة أدوات وهي الخط على موجودون
 )  ٦٣٩، ص ٢٠٠٩

 تـسمح  التـي  األدوات المتزامن تلـك   غير االلكتروني التعليم صد بأدوات ويق
 تواجد ال تتطلب أنها أي مباشر غير بشكل اآلخرين المستخدمين مع بالتواصل للمستخدم

األدوات البريد االلكتروني،    هذه أهم ومن التواصل، أثناء معاً الشبكة على المستخدمين
 المنتديات، المدونات، الويكي، الفيس بوك، تويتر،       النقاش، القوائم البريدية، مجموعات  

  .الواتس آب
 الى أن المعلمين لديهم قلـة       )Mechinger&Power,2006,p145(وقد أشارت   

دراسة أجريـت   ) ٣٠٠(وعي بمهارات التواصل االلكتروني في تحليل قامت به لحوالي          
 Theدريب المعلم كما ورد بتقرير المجلس الوطني لت للتعرف علي مدي وعي المعلمين،

National Council for Accreditation of Education بتحديد مجموعة من 
مهارات التواصل االلكتروني لتنمية مهارات المعلمين، منها استخدام مصادر التكنولوجيا 

 ) Banilower,2013 .(لتنمية مهارات التفكير
ـ      ) ٨٥، ص   ٢٠١٣،  ممندور عبد السال  (ويشير   ارات الي مجموعـة مـن مه

التواصل االلكتروني منها الكتابة والمحادثة عبر االنترنت لمتابعة استفسارات التالميذ،          
 الملفات لتبادل الخبرات والتقارير مع الزمالء والتالميذ، استخدام البريد االلكتروني           نقل
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والقوائم البريدية في متابعة الواجبات المنزلية للتالميذ، تـصميم ومتابعـة المـدونات             
  .ليمية، البحث عن المعلومات وتحميل صفحات متخصصة من االنترنتالتع

 بـدور  تقوم تدريب الطالب المعلمين عبر أدوات االتصال غير المتزامنة قد         ان
 تنميـة  علـى  بـالتركيز  وذلـك  والتطبيق التنظير بين الموجودة الفجوة رتق في فاعل

 إلى للوصول لقدراتهم لمهنيوا المعرفي النمو زيادة على ومساعدتهم بالمدرسة العاملين
 اسـتخدام  طريق عن المعلمون ويستطيع الطالب .والتعلم   التعليم عملية وتطوير تحسين
 عمليات مختلف من واالستفادة التوظيف على التالميذ مساعدة متنوعة تدريس أساليب
 ىعل وقدرتهم مهاراتهم وتعزيز الثقافي للنمو فرصة التالميذ لدى يصبح فالتنوع التعلم،
 علـى  تُحفز المستدامة التنمية أجل من بالتربية المرتبطة البيداغوجيا والتفكير، التعلم
 األسـاليب  أمـا  القـرارات،  واتخـاذ  واالبداعي النقدي والتفكير والتحليل األسئلة طرح

 أو قـضية  على أو المكان على تستند ما غالباً فهي المستدامة، التنمية لتعليم التربوية
 كمـا  المحليـة،  السياقات وتحليل االجتماعي النقد الناقد، التفكير لىع وتشجع مشكلة،
 التنمية لتعليم التربوية األساليب تستفيد ما وغالبا القيم، وتطبيق تحليل النقاش، تشمل

 تحفيـز  نحو وتنحو الرسم الموسيقى، اللعب، الدراما، فتستخدم الفنون، من المستدامة
 ،٢٠١٣والثقافـة،  والعلم للتربية المتحدة األمم منظمة.( مستقبلية بدائل وتخيل االبتكار

  )١٥ ص
 من اإللكترونية غير المتزامنة   االتصال أدوات) ٢٦ ،ص٢٠١٤الطبيلى، طارق (ويوضح

  :التالي الشكل خالل
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وسوف يتناول الباحثان بالشرح األدوات التي سيتم االعتماد عليها في تطبيـق                    
  :البحث الحالي، وهى

 )التأليف الحر (لويكيا-١ 
 و يتيح النظـام ألي      في اإلنترنت، الويكي هو أحد أنظمة إدارة محتويات المواقع        

ويستعمل هذا النظام في المواقع التي تتطلب عمل        . شخص تعديل أي صفحة في الموقع     
  .العالمجماعي من عدد كبير جدا من المشاركين من جميع أنحاء 

  )٤٣٧ص  ،٢٠١٢سامية فايد وستيته سعيد،(  
  :أنواع الويكي

  :ويمكن تقسيم مواقع الويكي من حيث حدوده ونطاقها لقسمين هما
 .وتكون مواقع للعامة ومتاحة للجميع. مواقع ويكي عامة وقابلة للتحرير بحرية -
مواقع ويكي ذات خصوصية وسرية، وتكون داخل المؤسسات ومتاحة لمنـسوبيها          -

  )١٠٢ص  ،٢٠١٣ فاتن سعيد،.(فقط
 :ات التعليمية للويكياالستخدام

تقدم الويكي إمكانيات تعليمية هائلة في الفصول الدراسية، وذلك ألنهـا بـسيطة           
وسهلة االستعمال ، باإلضافة إلى العديد من الخصائص التي تتميز بها وبما أن الطالب              
يحبون مشاركة اآلخرين أعمالهم ، فإن الباحثين التربويين يعتقدون أنهـم سـيتعلمون             

  :ل لو تشاركوا مع غيرهم في عمليتهم التعليمية من خاللبشكل أفض
  .إنشاء مواقع الويب البسيطة بسهولة سواء لمشاريع الطالب أو موقع للمادة -
غالبا ما يتعاون مجموعة من المتعلمين على إنشاء وثيقة عن          : مجموعات التأليف  -

طة البريـد   الوثيقة بين أفراد المجموعة بإرسال الملف بواس      » دفع وتبادل «طريق  
اإللكتروني بعد أن يقوم كل عضو بإجراء التعديالت على جهاز الكمبيوتر الخـاص             

  .به
نظرا لسهولة التحرير في الويكي فإنها تعتبر أداة فعالـة          : جمع البيانات والمراجع   -

لجمع البيانات المختلفة من الطالب، بحيث يدخل كل طالب على صـفحة الـويكي              
من أي حاسب متصل ب اإلنترنت  من غير الحاجة إلى ليضيف البيانات الخاصة به  

  .التسجيل
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الويكي مفيد جدا لتتبع واسـتكمال المـشاريع        : متابعة وتنظيم المشاريع الجماعية    -
الجماعية ، حيث إنه يسهل ألعضاء المجموعة تتبع أبحـاثهم واألفكـار الجديـدة              

  .نترنتالمطروحة من أعضاء الفريق من أي مكان عن طريق جهاز متصل اإل
يمكن استخدامه كمرجع للمتعلمين حيث يضيفون ملخـصات الـدروس واألفكـار             -

آمـال فهمـى، منـى     ( . درسوالمالحظات التي تم طرحها في الصف بعـد كـل           
 )٥٣، ص ٢٠١٣زعزع،

وقد أكدت العديد من الدراسات والبحوث على فاعلية استخدام وتوظيف الويكي          
 (Woo, M. M., Chu, S. K. W., & Li, X,2013)في التعلـيم ومنهـا دراسـة    

 التعاونية بين المرحلتين االبتدائية وشاركت ثالث فئـات مـن الطـالب             للكتابةالويكي  
والمعلمين في برنامج الكتابة باللغة اإلنجليزية لمدة ثالثة أشهر باستخدام ويكي، وقد تم     

ما فـي ذلـك     تحليل البيانات الكمية والنوعية من األنشطة المسجلة في نظام الويكي، ب          
التعديالت ونشر التعليقات والكتابات وكشفت النتائج أن أنواع مختلفة من ردود الفعـل             
أثارت المراجعات الفعلية، ونتائج الدراسة قد تلقي الضوء على كيفية توظيف الـويكي             

  .لتقديم الدعم لعملية الكتابة التعاونية للطالب مع الويكي
أثـر الكتابـة    )Li, X., Chu, S. K., & Ki, W. W,2014(واستكـشف  

 قدرة الكتابة والمواقف بين طالب المرحلة االبتدائيـة بالـصين           علىالتعاونية بالويكي   
باستخدام التصميم شبه التجريبي، وأظهرت النتائج الطالب عملية الكتابة التعاونية كان           

لطـالب  له أثر إيجابي محدود، كما أشارت النتائج إلى أثر إيجابي كبير على اتجاهـات ا  
  .للكتابة

عن أثر الويكي على الدافعية ) (Ozdemir, E., & Aydın, S,2015وبحث 
للكتابة في اللغة اإلنجليزية، وخلص إلى أن الويكي يمكن استخدامها بشكل فعال كـأداة              

  .لتحسين الدافعية في كتابة اللغة اإلنجليزية
 كشكل من كتابة المقاالت علي الويكيبيديا) (King, B. W,2015وتستكشف 

أشكال الكتابة األصيلة لمتعلمي اللغة اإلنجليزية فـي هونـغ كونـغ، وتحفيـز بعـض           
  .المشاركين على التفكير بعمق في كتاباتهم ودفعهم لالستثمار في الكتابة على الويكيبديا

Lillo-Ba وبحثـت  uls, A., Perles-Ribes, J. F., & Fuentes, 
R,2016) (    بة في اللغة اإلنجليزية المكثفـة للطـالب        كيف يمكن تسهيل ممارسة الكتا

األجانب بهدف تحسين مخرجات التعلم، وتم استخدام الويكي لممارسـة الكتابـة، مـع              
 مـن  العديـد  أن إلـى  النتائج وأشارت االنترنت، علي للمتابعة كنشاط النقاش منتديات
 الكتابـة  في قدراتهم تحسنت قد اإلنترنت عبر األنشطة في بنشاط تعمل األضعف الطالب
  .اإلنجليزية باللغة
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  :اإللكترونية المدونات-٢
الجيل الثـاني للويـب    تعتبر المدونة من أهم المستحدثات التكنولوجية ألدوات     

 الشبكة، وهو تطبيق من تطبيقات  اإلنترنت، يعمل من خالل نظـام             علىوتعنى الدخول   
 تـدوينات   إدارة المحتوى، وهو في أبسط صورة عبارة عن صفحة ويب تظهر عليهـا            

مؤرخة ومرتبة ترتيباً زمنياً تصاعدياً، تصاحبها آليـة ألرشـفة المـدخالت            ) مدخالت(
القديمة، ويكون لكل مدخل منها عنوان دائم ال يتغير منذ لحظة نشره يمكن للقارئ من               

وأصـبحت المـدونات أسـلوباً للتعلـيم         الرجوع إلى تدوينه معينة في أي وقت سابق       
فتراضي، وبيئة إلكترونية صالحة للتبادل المعرفـي ومـشاركة         االجتماعي والتفاعل اال  

  .المعلومات واألداءات
  تصميم ونشر المدونات اإللكترونية بدايةً مـن       في التقنيوكانت بداية التطور    

 برنامج المدونات الخاص    في جذري أعلنت شركة جوجل عن تطوير       ، حيث ٢٠١٠عام  
السرية على الخدمة، بحيث يقتـصر       إضفاء نوع من الخصوصية و     خاللبها، وذلك من    

 ٢٠١٢ ذلك المشرف على المدونة، وفى عـام         فيالدخول على مجموعة معينة يتحكم      
 الفيس بـوك :  للويب مثلالثانياستطاعت المدونات فتح قنوات اتصال مع أدوات الجيل     

 وهي RSS  خاصية  دعمت المدونات٢٠١٣واليوتيوب والتويتر وغيرها، وخالل عام 
ح للمستخدم الحصول على معلومات ترسل إليه بشكل منـتظم، بـدون حاجـة     تقنية تتي 

لزيارة موقع االنترنت الذي يقدم هذه المعلومات، حيث يزود المستخدم برابط يوصله إلى 
، ٢٠١٣،  صافى وســيم(" تلقيمات"المعلومة وتحديثاتها، ويطلق على هذه المعلومات       

 التعـاون،  الـصفية،   في التعليم فـي اإلدارة     ويمكن استخدام المدونات اإللكترونية   ).٣
  )اإللكترونية كالحقائب (المتعلمين إنجاز ملفات المناقشات،

 :اإللكترونية مفهوم المدونات
: بأنها) ١٩٨،  ٢٠١١روجينا حجازي،  ()٧،  ٢٠١١محمد عبدالهادى، (يعرفها  

أي وقت وفى   موقع انترنت تفاعلي يوفر التعلم اإللكتروني ويسمح للمتعلم أن يتعلم في            
أي مكان، لتحقيق أهدافهم وتلبية احتياجاتهم في بيئة تعلم افتراضية تنبض بالمرونـة             
والتفاعلية والحيوية والنشاط، ويتبادل المشاركات بينه وبين إدارة الموقع وبينه وبـين   

   .زمالئه في ظل قواعد محددة للمشاركة
ـ     ) ٦٥، ص   ٢٠١٤أحمد حامد، (واستنبط   شترك فيهـا   مجموعة من العناصـر ت

  : للمدونات، وهى كما يلىخصائص
  . المحتوى الرئيس للمدونة غالباً ما يكون حول موضوع واحد معين متخصص-أ
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   الموضوعات أو األحداث تكون مرتبة ترتيباً زمنياً تصاعدياً-ب
 أي في يمكن أرشفة الموضوعات القديمة، بحيث يصبح من السهل الرجوع إليها            -جـ

  .وقت
  .ونة عادة على قائمة ببعض الروابط اإللكترونية لمواقع أخرى ذات صلة تحتوى المد-د

، )المـدير / ناشر المدونة ( تصمم المدونة عادة من قبل شخص يتحكم فيها يسمى           -هـ
  .بحيث يكون لديه صالحيات تختلف عن صالحيات زوار المدونة

ليقات واآلراء مـن     تتيح المدونة غالباً مساحة حرة لكل من يطّلع عليها إلبداء التع           -و
   .تأييد أو رفض لما تتضمنه المدونة من موضوعات أو أحداث

 تركز المدونات على التعليم االجتماعي والتفاعل االفتراضي والتواصل بين المعلـم            -ز
  . بيئة تتسم بالحرية والمرونة والتفاعليةفيوالمتعلمين وبين المتعلمين أنفسهم 

 من العديد إلى التعليمية المدونات وتهدف :ترونيةاإللك للمدونات التعليمية األهداف
 مـن  المزيـد  تـوفير  :ومنها الدراسي والمحتوى والمعلم الطالب تخص التي األهداف
 التقليديـة،  اإلدارة نظـم  على تعتمد التي تلك من أكثر المدرسة المقررات في اإلبداعية
 المقعد إطار خارج المدرس مع التواصل و للطالب الدروس وتعليمات متطلبات توصيل

 مـشجعة  تعليقات وتقديم الطالب مدونات لتصفح المعلمين أمام الفرصة الدراسي، إتاحة 
 ثـم  ومن مفيدة وصالت نشر مثل المعلومات، أفعالهم، تبادل  وردود وتأمالتهم ألفكارهم
 أبـوبكر  محمـد  بنـت  عبيـر  .(ومعلمـيهم  ببعـضهم  الطـالب  بـين  التفاعل تشجيع

  ) ٩، ص٢٠١٣المحضار،

 :وتضم المدونة العناصر التالية
مع روابط ) على سبيل المثال(محتوى منظم في شكل مداخل مستقلة تشتمل على نص         -

 .فائقة لمواقع أخرى
 .تأريخ زمنى يحدد وقت ادخال المحتوى-
  )٩٤،ص ٢٠١٢فاتن سعيد،.(سجل أرشيفي يضم المداخل القديمة-

 ونة اإللكترونيـة  عناصر المد ل )٧٣-٧٢، ص ص    ٢٠١٤أحمد حامد، ( ويعرض
 :بالتفصيل

 الـدخول إلـى      من خالله  وهو الرابط الذى يستطيع الطالب    : الرابط الدائم للمدونة   -أ
  .المدونة
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 يستطيع الطالب من خاللها الدخول إلى أقسام        التي: المرور اسم المستخدم وكلمة     -ب
 .المدونة

وضوع الـذى    الم ؛حيث يبين الناشر من خالل العنوان     : عنوان رئيس للمدونة   -جـ
 .تهتم به هذه المدونة

وهى قوائم المدونة وتضم المواضيع والمقاالت والملخـصات اليوميـة          :  التدوينة -د
 فـي  األسـاس  العنـصر للدروس أو األنشطة التعليمية المطلوبة وغيرها، وهى        

المدونة، ويقوم بكتابتها وإضافتها صاحب المدونـة لتظهـر مرتبـة بالـصفحة        
يشتمل على نص وربما    ، ضم محتوى منظم كمداخل مستقلة    وت، الرئيسية لمدونته 

ومتاح فى ترتيب زمنى من األحدث إلى األقدم، وتتضمن التدوينة ما ، روابط فائقة
 الناشـر،  أو الكاتب ، المحتوى، اسم  وقت النشر ،  العنواناألساس،   التاريخ   :يلى

 الـروابط،   التعليـق،  كتابـة  إلى التعليقات، اإلشارة  للمدون، الشخصية البيانات
 األيقونات، األرشيف 

   :اإللكترونية المدوناتأنواع 
يوجد العديد من التقسيمات المتعددة للمدونات نذكر بعضاً منها كمـا ذكرتـه                       
ما ) ٣٥٨-٢٠١٣،٣٥٧، الحراصي محمد؛ العبدلي يعقوب)( ٧٧، ص   ٢٠١٣(بامفلح  

   :ييل
  :وفقا للمحتوي 

  )Basic( بسيطة -
  )Exposition( شارحة -
  )Question blogging( مدونات االسئلة -

  :وفقا للمحتوى الموضوعي
 -) Political blogs( الـــسياسية -

  (Travel blogs)السفر 
 -) Music blogs( الموســـيقى -

  )Fashion blogs(الموضة 
 )Education blogs( التربية -

  :وفقا ألشكال المواد
  )Photo blogs( تحتوي صور -) Textual blogs( نصية -
  )Podcasting blogs( صوتية -) Video blogs( فيديو -
 )Tumblelogs(  مزيج من الوسائط-
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وقد أكدت العديد من الدراسات والبحوث علـى فاعليـة اسـتخدام وتوظيـف             
 مدونـة  استخدام أثر علي بالتعرف (Rahmany, 2013)  منها قيام في الكتابةالمدونات

 وقد اإليرانيين، األجنبية اللغة متعلمي من والنحوية المفردات زلتعزي كأداة اللغة تعلم في
 اختيـار  تـم  وقـد  التواصـل،  وتسهيل للتفكير الطالقة لتحسين كأداة مدونة استخدمت
 تتنـاول  مـواد  خمـس  بكتابة الطالب قام أسابيع، خمسة لمدة طالبا ٢٥ من مجموعة

 النحوي، التدقيق استخدم ابةالكت وأثناء المدونة، على ونشرها مسبقا محددة موضوعات
 وأظهـرت  أخري، مرة الكتابة وإعادة البعض، بعضهم األخطاء لتصحيح دعوتهم تم ثم

 النحوية األخطاء عدد وانخفض المفردات، اكتساب عدد في كبيرة زيادة هناك أن النتائج
 إيجـابي  فعلهـم  رد كـان  الطالب جميع وتقريبا األقران، الفعل ردود خالل كبير بشكل

  .المدونة ستخدامال
 اإلنجليزيـة  اللغـة  تدريس في  المدونات(Kamberi, L. ,2015) واستخدم 

 اللغـة،  اكتـساب  في التكنولوجي الدعم قيمة لتعزيز لمقدونيا حالة دراسة  أجنبية كلغة
 قـسم  في ،٢٠١٣/٢٠١٤ السنوات خالل دراسيين فصلين مدى على الدراسة وأجريت

 بمـساعدة  األجنبيـة  اللغـة  تدريس لفعالية النتائج ارتوأش وآدابها، اإلنجليزية اللغة
  .المدونات خالل من الحاسوب

 أداء علـي  التعاونيـة  بالمدونـة  الدعم أثر عن) Wu, H. J,2015( وبحث
 الكتابـة  مـن  فعالية أكثر تبدو التقليدية التعاونية الكتابة أن الدراسة ووجدت الكتابة،

 أجنبية كلغة اإلنجليزية اللغة لطالب الكتابة لقق خفض في بالمدونات المدعومة التعاونية
  .ومتزامنة فردية كأدوات المدونة استخدام إلى ذلك يرجع وربما

 اللغـة  على المدونة استخدام تأثير عن للبحث)) (Asoodar, 2015  وسعي
 فـي  الهندسة طالب من ستين شارك حيث المتعلمين، األكاديمية الكتابة ألداء اإلنجليزية

 فـي  للطـالب  كبير تحسن إلى المدونة استخدام وأدى والتكنولوجيا للعلوم رانإي جامعة
 الفعل ردود على حصلوا الذين الطالب أن المواقف استطالع نتائج وكشفت الكتابة، أداء
  .كتاباتهم في المدونة استخدام نحو إيجابية أعلى أظهرت المدونة من

ن أدوات االتـصال للتعـرف   وقد قامت العديد من الدراسات بإجراء مقارنات بي 
 بين آراء طالب جامعـة  )Avci, P ,2012 (علي فاعلية ايا منها في الكتابة منها مقارنة

للتعرف علي آرائهم في استخدام المدونات والويكي كأدوات بناءة في دورات الكمبيوتر،     
دام وسهولة االستخدام، وأظهرت النتائج أن الطالب كانت لديهم اتجاهات ايجابية الستخ          

٪  من الطالب يفـضلون  ٧١كما أن نسبة   . المدونات والويكي في عملية التعليم والتعلم     
استخدام ثالث أدوات للكتابـة علـى اإلنترنـت         ) Miyazoe(وحلل  . استخدام الويكي 

المنتديات، الويكي، المدونات في اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية ،وتم العثور على تغييـر             
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 لكل أداة، تسهيل اكتساب اللغة لكل أداة الكتابة على االنترنت           نوعي في أساليب الكتابة   
ويقترح تصميم نموذج يركز على الهدف ليستخدم المنتديات للمناقشة، المدونات للتفكير، 

 أدوات الـتعلم  (Leino,2013)ودرس .والويكي للتعاون من أجل تحقيق نتائج التعلـيم   
 المستمر للمعلمين من خالل المقارنة بين اإللكتروني كبيئة تعلم شخصية للتطوير المهني

المتعلمين رأوا المدونات  المدونات، الويكي، الدردشة، ومنتدى للنقاش وأكدت النتائج أن
  .كأداة للتفكير الذاتي تتفوق

  :التواصل اإللكتروني
االجتماعي في بيئـة الـتعلم    التفاعل عمليات أهم بين األفراد من التواصل يعد
 وتقدمه وتطـوره،  المجتمع لبقاء ضروري فهو الحياة بدونه، ال تقوم يوالت االلكتروني،

 اآلخـرين،  عن بمعزل يعيش ال اإلنسان بالتواصل، ألن إال ال تتم اليومية األنشطة وأغلب
 وجوده ضرورة إلى أدى األمر الذي حاجاتهم، إشباع في بعض على الناس بعضهم فيعتمد

 تتضمن ضرورية للحياة؛ مهارة بين األفراد تواصلال تعتبر والتي الحديثة، في المجتمعات
  . مشترك هدف إلنجاز األفراد فيها يتعاون أي عملية

  :مفهوم التواصل االلكتروني
 الموقف أطراف بين الحوار يقصد بالتواصل في بيئة التعلم االلكتروني التشاركي

 فـي  فيـسير  ليميـة، من خالل بيئة تع المتعلم مع المتعلم أو المتعلم مع المعلم التعليمي
 ليكتـشف  العرض في ه، ويبحرئراجعة من المعلم أو من زمال ويتلقى تغذية المحتوى،
  .يرغبها التي المعلومات إلى بنفسه ويتوصل

 يـساعد  اإللكتروني والتشارك التفاعل الى أن,Korkmaz)  2013( يشير كما
 للـتعلم،  تعـاونهم  فرص ويزيد من عن رأيهم، مناقشاتهم، والتعبير مشاركة في الطالب
 المـادة  على تبـسيط  اإللكترونية التعليمية البيئة في والمعلم المتعلم بين التفاعل ويعمل

وغيـر   ، المتزامنـة  باألدوات المستمرة المعلم وتوجيهات إرشادات خالل من ، التعليمية
 اإللكترونية التعليمية البيئة داخل المتزامنة الموجودة

 بين متعلم وغيره من المتعلمين، او بين المتعلم         حوار تواصلي وتأثير متبادل   
وبرنامج إلكتروني يمكنه التكيف مع حاجات المتعلمين واالستجابة لها، ويعطيهم درجة           
من الحرية المناسبة للتحكم في التعليم والمشاركة النشطة في التعلم وبناء المعلومـات             

  ).٢١٨ ص،٢٠٠٩محمد عطية خميس، (
عملية نقل واسـتقبال    " على أنها    )١٠، ص   ٢٠١٢ أحمد آل مسعد،  (ويعرفها  

والقائمة على الوسيلة المباشرة وغير المباشـرة عبـر          المعلومات بين المتعلم والمعلم   
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ت الفورية،  والمنتديات، والمحادثا  مجموعة من أدوات التواصل مثل البريد اإللكتروني،      
  ".والفيس بوك والمدونات

  :أهمية التواصل االلكتروني
ية التواصل االلكتروني بطبيعة تفاعل المتعلم وتواصله مع زمالؤه من          تهتم عمل 

 لبناء كأساس التفاعل االجتماعي على المتعلمين أو تواصله مع المعلم، ولذلك فهو يعتمد
  .الويب يوفرها التي المتنوعة التواصل أدوات خالل من المعرفة،

 التفاعالت من نوع كل توافر على أهمية )١٣ص،٢٠١٢مجدي عقل، ( يؤكد كما
 البيئة في والمحتوى الطالب بين التفاعل يهدف اإللكتروني، حيث التعلم بيئات تصميم عند

 األهـداف  تحقيـق  وهو مباشرة، التفاعل الهدف من مع التعامل إلى اإللكترونية التعليمية
 لبالطا مع كما يوفر تفاعل الطالب اإللكتروني، التعليمي المحتوى في الموجودة التعليمية

 يتم والذي الويب الطلبة عبر بين للمشاركة المناسبة البيئة اإللكترونية التعليمية البيئة في
  تعاوني  تعلم أو تشاركي، تعلم أو عمل، فريق شكل على

 تدور بـين  التي اإللكترونية المناقشات وتعتمد عملية التواصل االلكتروني على
 ترتبط في ردود عن عبارة رسائلها كانت لحا في المناقشة على نطلق أن فيمكن المتعلمين،

 محتويات الرسائل كانت حال وفي المعرفي، االلكتروني بالتواصل التعليمي المحتوي سياق
 هذا النوع على فيطلق والمحتوى، المحاضرة نطاق عن خارجة أو البعض ببعضها ترتبط ال

  .اجتماعي إلكتروني تواصل التواصل من
العديـد مـن    ) ٢٦، ص   ٢٠١٣،   عبد الجابر  حارص ،عالم علي محمد  (ويعدد

  : هيمزايا التواصل االلكتروني
  . تسهم في جعل بيئات التعلم أكثر تفاعلية، وتنمي المهارات االجتماعية بين المتعلمين-
  .تنمي مهارات التفكير الناقد ومهارات حل المشكالت لدى المتعلمين -
  .فتراضيةتطوير مهارات المتعلمين في استخدام الفصول اال -
 سواء المعلوماتا تبادل خالل من المتعلمين، بين المعرفي التواصل تحقيق على تساعد-

متزامن عن طريق الحوار المباشر أو غير المتزامن عن طريق البريد  التفاعل هذا كان
  .اإللكتروني

تتيح للمتعلمين مستوى مرتفع من الوجود االجتماعي مع زمالئهم من خالل المشاركة  -
  .ات وإرسال أسئلة وتلقي استجابات بالبريد اإللكترونيونالمد في
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إتاحة فرصة التعلم عن بعد والحصول على التغذية الراجعة، إذ يستخدم البريد كوسيط  -
والمتعلم من خالل إرسال الواجبات المنزلية لجميع المتعلمين والـرد علـى             بين المعلم 

  .استفساراتهم
روني فقد عنيت العديد من الدراسات التربوية       وألهمية مهارات التواصل اإللكت   

بتنميتها في مستويات تعليمية مختلفة، وذلـك باسـتخدام بعـض البـرامج والطـرق               
التي استخدمت فيها الفصول االفتراضية     )٢٠١٢فايزة مجاهد، (التدريسية، ومنها دراسة    

مات بكليـة   في تدريس التاريخ لتنمية مهارات التواصل اإللكتروني لدى الطالبات المعل         
واستخدم فيها برنامج تدريبي مخطط لتنمية      ) ٢٠١٣مندور فتح اهللا،  (التربية، ودراسة   

   .مهارات التواصل اإللكتروني لدى تالميذ المرحلة المتوسطة
 عملية عقلية معرفية تعتمد علـى اسـتيعاب وتـسكين           المعرفييعد التمثيل   و

 للفرد ليمثل بنـاءا     المعرفي البناء    واألفكار ليتم االحتفاظ بها لتصبح جزءا من       المعاني
 وغير المباشرة ويتم    المباشرة للفرد مع خبرته     والمعرفةتراكميا تتفاعل فيه المعلومات     

 تنقسم  إلى التي نظم التعلم المنتشر من خالل أنماط التفاعل    في للمتعلم   المعرفيالتمثيل  
لوقت مع اخـتالف   نفس افي  وهو التفاعل   (Synchronous)نمط التفاعل المتزامن  : 

سـواء  ( بيئة التعلم المنتشر  من خالل غرف الحوار المباشـرة            فيالمكان بين األفراد    
  وهـو    (Asynchronous)، ونمط التفاعل غير المتزامن    )نصية أو صوتية أو مرئية    

 بيئة التعلم المنتشر مـن خـالل    في وقت مع اختالف المكان بين األفراد   أي فيالتفاعل  
 أي وقت مثل تطبيقـات المناقـشة اإللكترونيـة  ونمـط             فيئة التعلم   دخول الطالب لبي  

المتزامن وغير المتزامن و هو الدمج بين االثنين معا ، و كل نمط من أنماط التفاعـل                 
السابقة له مميزات و محددات مختلفة تميزه عن األنماط األخرى و تختلف كفاءة التمثيل 

 فـي معرفية وتكرار استخدامها أو توظيفهـا        باختالف درجة مألوفية الوحدة ال     المعرفي
 حيث يمكن تصميم أنماط التفاعل وفقا لمستويات التمثيـل          ؛صيغ أو سياقات ذات معنى    

  )١، ص ٢٠١٦، أكرم فتحي مصطفى علي.(المعرفي للمعلومات
  :االحساس بمشكلة البحث

في حاجة معلمي المستقبل من متخصـصي اللغـة          الحالي البحث مشكلة تبرز
 للتدريب على مهارات تدريس الكتابة من خالل مدخل العمليات في ضوء المدخل      العربية

التقني، الذي أصبحت الحاجة ماسة إلى استخدامه في تعلم اللغة والتدريب على مهارات            
تدريسها، وذلك بتني مداخل واستراتيجات التفكير اإلبداعي، التي تؤسس المتالكه هـذه      

ن خاللها إلى ممارستها في الفصول الدراسية، وكـذلك        المهارات وانتقال أثر التدريب م    
تبرز الحاجة إلى تدريب الطالب المعلمين على امتالك مهارات التواصل اإللكتروني من            
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خالل أدواته اإللكترونية، كونها أيضا إحدى المهارات الضرورية التي يجب أن يمتلكها            
  .المعلم في القرن الواحد والعشرين

مشاهدات التي دفعت الباحثان للقيام بإجراء هـذا البحـث          وتوجد العديد من ال   
  :منها

 الدراسات السابقة التي أوصت بضرورة تبني مداخل التفكير فـي تنميـة مهـارات               -
عمـر   أشـرف (المعلمين ومن جهة أخرى معلمي المستقبل والتي منهـا دراسـة            

هاشـم   سـيف حـسين،   (ودراسـة   ) ٢٠١٤محمـد عـوض،     (ودراسة  ) ٢٠١٢،
  ).٢٠١٤رغدة العطيوي، ( ودراسة )٢٠١٤،جثير

 نتائج البحوث والدراسات السابقة التي أشارت الي أهمية بنـاء بـرامج تدريبيـة                -
متنوعة لتنمية مهارات التواصل االلكتروني لدى المعلمين، مما ينعكس على أدائهم           

منـدور  (التدريسي على طالبهم، وتنمية القدرة علـى التفكيـر، ومنهـا دراسـة              
) ٢٠١٢الحـسيني،  أحمـد  فـايزة ) (٢٠١١أحمد الشوادفي،   () ٢٠١٣ عبدالسالم،

) ٢٠١٤سـليمان التميمـي،     بن عبدالعزيز بن محمد) (٢٠١٣علي، محمد حمدان(
  )٢٠١٥عطيه، عبدالرؤوف محمد(

 توصية البحوث باالعتماد على أدوات الويب وتقنياته عند بناء البـرامج التعليميـة              -
المزروعي  مطر كريمة(االلكتروني مثل دراسة    إلكساب المتعلمين مهارات التواصل     

  ).٢٩٦، ص ٢٠١٤الجليل وآخرون، عبد محمد سيد علي() ٢٠١٢،
 الممارسة واألداء : بعد عن والتعليم اإللكتروني للتعلم الثالث الدولي  توصية المؤتمر  -

العربـي   الـوطن  فـي  اإللكتروني للتعلم الثاني الدولي ، والمؤتمر ٢٠١٣المنشود  
 التفاعليـة  اإللكتروني التعلم وتطوير مجتمعات  تصميم بضرورة أوصت ، إذ ٢٠١٤

 الجهـود  من مزيد وبذل المطلوبة، التعليمية األهداف لتحقيق فاعل بشكل وتوظيفها
 القرن في للتدريس الالزمة المهارات إلكسابهم المعلمين الطالب إعداد لتطوير برامج

  . ترونياإللك التواصل مهارات ومنها والعشرين، الحادي
 :أسئلة البحث

 :تيةيسعى البحث الحالي لإلجابة عن التساؤالت اآل
 ما فاعلية بيئة قائمة على استراتيجيات التفكير وأدوات الالتصال غيـر المتزامـة              .١

  :  على كل منة ونوع أدوات التواصلستراتيجيالصرف النظر عن ا
 .ات الكتابةالجوانب المعرفية واألدائية المرتبطة بمهارات تدريس عملي-أ

  . المعرفية واألدائية المرتبطة بمهارات التواصل اإللكترونيالجوانب-ب
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) االلكترونـي العصف الذهني  -سكامبر( أثر استراتيجيات تنمية التفكير اإلبداعي       ما .٢
 : كل منعلى

 .الجوانب المعرفية واألدائية المرتبطة بمهارات تدريس عمليات الكتابة-أ
  .ائية المرتبطة بمهارات التواصل اإللكتروني المعرفية واألدالجوانب-ب

 : على كل من) الويكي-المدونات( أثر أدوات االتصال غير المتزامنة ما .٣
 .الجوانب المعرفية واألدائية المرتبطة بمهارات تدريس عمليات الكتابة-أ

  . المعرفية واألدائية المرتبطة بمهارات التواصل اإللكترونيالجوانب-ب
العصف الـذهني  -سكامبر(بين استراتيجيات تنمية التفكير اإلبداعي   أثر التفاعل    ما .٤

 :على كل من) الويكي-المدونات(وأدوات االتصال غير المتزامنة ) االلكتروني
 .الجوانب المعرفية واألدائية المرتبطة بمهارات تدريس عمليات الكتابة-أ

  .كتروني المعرفية واألدائية المرتبطة بمهارات التواصل اإللالجوانب-ب
كيف يرى الطالب المعلمون تجربة تدريبهم على تدريس عمليات الكتابة باستخدام            .٥

  استراتيجيات التفكير؟
كيف يرى الطالب المعلمون تجربة تدريبهم على تدريس عمليات الكتابة عبر أدوات  .٦

  االتصال اإللكتروني؟
لكتابـة  كيف يمكن تطوير تدريب الطالب المعلمون على مهارات تدريس عمليات ا           .٧

 .عبر استراتيجيات التفكير وأدوات االتصال اإللكتروني من خالل تصورات الطالب

  :أهداف البحث
-سـكامبر (تصميم وإنتاج بيئة قائمة على استراتيجيات تنمية التفكير اإلبداعي           -

) الـويكي -المدونات(وأدوات االتصال غير المتزامنة     ) العصف الذهني االلكتروني  
، والتعرف على فاعليتها في تنميـة مهـارات تـدريس           بيةلدى معلمي اللغة العر   

  .عمليات الكتابة والتواصل اإللكتروني
العـصف  -سكامبر(التفاعل بين استراتيجيات تنمية التفكير اإلبداعي       البحث عن    -

وأثـره  ) الـويكي -المدونات(وأدوات االتصال غير المتزامنة     ) الذهني االلكتروني 
ية لمهارات تدريس عمليـات الكتابـة والتواصـل     تنمية الجوانب المعرفية واألدائ   

 .االلكتروني لدى معلمي اللغة العربية
تحديد جوانب القوة والضعف وسبل تطـوير تـدريب الطـالب المعلمـين عبـر          -

 .استراتيجيات التفكير وأدوات االتصال غير المتزامنة، ووضع توجهات تطويرها
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 :   أهمية البحث
  :يلي مما أهميته البحث هذا يكتسب

العـصف الـذهني    -سـكامبر (االهتمام باستراتيجيات تنمية التفكيـر اإلبـداعي         -
  .لدعم العملية التعليمية) االلكتروني

لتفاعل بين اسـتراتيجيات   بتقصي تهتم التي التجريبية يعد البحث الحالي من الفئة -
وأدوات االتصال غير ) العصف الذهني االلكتروني  -سكامبر(تنمية التفكير اإلبداعي    

في تنمية الجوانـب المعرفيـة واألدائيـة     وفاعيلته  ) الويكي-المدونات(لمتزامنة  ا
 لمهارات تدريس عمليات الكتابة والتواصل االلكتروني لدى معلمي اللغة العربيـة          

 .لتحديد أنسب االستراتجيات التدريسية مع أداوات التواصل التي تمثل بيئة التعلم
م في ضوء الدمج بين استراتيجيات تنمية       تقديم تصور لتطوير برامج إعداد المعل      -

. التفكير وأدوات االتصال اإللكتروني لتنمية مهارات التدريس والتواصل المختلفة        
ومن ثم تطوير برامج التدريب أثناء الخدمة التي يمكـن تأسيـسها علـى هـذه                

 .االستراتيجيات والبيئات

  :منهج البحث
بحث؛ حيث يتم جمع البيانات كميا      المنهج الكمكيفي هو المنهج المتبع في هذا ال       

من خالل االختبارات وبطاقات تقدير األداء التدريسي لمهارات تدريس عمليات الكتابـة،     
ومهارات التواصل اإللكتروني، كما جمعت البيانات الكيفية من خالل استمارة تأمل ذاتي            

  .أعدت لهذا الغرض
  :وفي ضوء ذلك اتبع الدراسة الطرق البحثية اآلتية

 :منهج التجريبيال .١
حيث حاول البحث بيان فاعلية متغيرين مستقلين على متغيـرات تابعـة، وقـد      

 حي للبحث متغيرين مستقلين هما استراتيجية    ٢ ×٢استخدم التصميم التجريبي العاملي     
وأداة التواصـل اإللكترونـي    )  عصف ذهني إلكتروني   –سكامبر  (التفكير وله مستويان    
وقد نفذت الدراسة التجريبية من     )  الويكي –ونة اإللكترونية   المد( ولها مستويان أيضا    

  :خالل التصميم التجريبي أالتي
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ــة          ــتراتيجيات تنمي اس
  التفكير اإلبداعي 

  
 أدوات االتصال غير المتزامنة

 العصف الذهني االلكتروني سكامبر

 المدونات
طالب يستخدمون : ١مج 

 اسـتراتيجية المدونات ب 
 سكامبر

الب يـستخدمون   ط: ٢مج  
ــدونات ب ــتراتيجيةالم  اس

 العصف الذهني االلكتروني

 الويكي
طالب يستخدمون : ٣مج 

الفيس بوك باستراتيجية   
 سكامبر

طالب يـستخدمون   : ٤مج  
 اسـتراتيجية الفيس بوك ب   

 العصف الذهني االلكتروني

  التصميم التجريبي للبحث) ١(شكل 
  :طريقة التحليل الكيفي
 (P.E.E.L)ل النوعي للبيانات التي يرمـز إليهـا بـالرمز             واستخدمت طريقة التحلي  
 وتعني األمثلـة    (Example) أي النقطة األساسية،     (Point)وتشير هذه الرموز إلى     

   وتعنـي الـربط،   (Link) وتعني الشرح والتفسير و    Explanation) الدالة عليها و    
يسة أو سمة يمكن وهذه الطريقة تؤسس على تحديد نقطة انطالق أساسية ، أو فكرة رئ

استنباطها من استجابات المفحوصين، ثم األمثلة وهي مقتبسات من أقوال المفحوصين           
تدعم هذه الفكرة، ثم الشرح والتفسير، وهي رؤية يضعها الباحث مفسرا من خاللها ما        
اتجه إليه المفحوصون، ثم الربط بين هذه الرؤية وتفسيرها وبين تالنظريات والدراسات 

حيث تـم البـدء بالنقطـة األساسـية         .لت تلك القضية أو قضايا مشابهة لها      التي تناو 
(Point)   يليها المثال ؛ وهو المقطع المقتبس من المقابلـة أو        ،  وهي الفكرة الرئيسية

؛ وتضمن التفسير والتوضيح وذلك من خالل (ثم الشرح، االستمارة دون تغيير أو تعديل
ثم الربط وفيه تم ربط مـا تـم         ، ه الخاصة وجهة نظر الباحث وخبرته وثقافته وفلسفت     
  .التوصل إليه بالدراسات السابقة والنظريات

 :عينة البحث
ما من طالب الفرقة الثالثة شعبة اللغة لطالبا مع) ١٥٨( عينة البحث على   اشتملت

تم تطبيق تجربة البحث عليهم خالل الفصل  العربية بكلية التربية جامعة األزهر بالقاهرة،
، تم تقسيمهم الى أربعة مجموعات       ٢٠٢٠ / ٢٠١٩ألول من العام الجامعي     الدراسي ا 

للتصميم التجريبي للبحث، طبقت عليهم تجربة البحث وذلك مـن خـالل            تجريبية وفقا   
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التدريب على مهارات تدريس عمليات الكتابة عبـر بيئـة تعليميـة مؤسـسة علـى                
ومن خالل أداتي التواصل  ) وني العصف الذهني اإللكتر   –سكامبر  ( استراتيجيات التفكير   

  ). والويكي–المدونة ( 
طالبا ) ٤٠(وشملت عينة التحليل الكيفي التي تم تحليل البيانات الخاصة بهم كيفيا 

  .من ذات العينة السابقة، بواقع عشر طالب من كل مجموعة
  :أدوات البحث
  :، تم تصميم وبناء األدوات البحثية التاليةالبحث أهدافلتحقيق 

تبار التحصيلي لقياس الجوانب المعرفية المرتبطة بمهارات تدريس عمليـات      االخ -
  . اللغة العربيةمعلميالكتابة لدى 

ألداء العملي لمهارات تدريس عمليات الكتابة لدى     بطاقات تقدير األداء المتدرجة ل     -
 . اللغة العربيةمعلمي

لتواصـل  االختبار التحصيلي لقياس الجوانب المعرفيـة المرتبطـة بمهـارات ا           -
  . اللغة العربيةمعلميااللكتروني لدى 

ألداء العملي لمهارات التواصل االلكتروني لـدى       بطاقات تقدير األداء المتدرجة ل     -
 . اللغة العربيةمعلمي

 استمارة تأمل وانطباعات ذاتية -

  : حـدود البحث
  :اقتصر البحث الحالي على الحدود التالية

للتفكيـر   مـن  اسـتراتيجيتين ث علـى  من حيث المتغيرات المستقلة اقتصر البح  -
 .)العصف الذهني االلكتروني/ سكامبر (االبداعي

داتين فقط من أدوات االتـصال      أمن حيث المتغيرات المستقلة اقتصر البحث على         -
   .)الويكي/ مدوناتال(غير المتزامنة 

 :فروض البحث
برنامج وجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات العينة التي تدرس الال ي  .١

بصرف النظر عن استراتيجيات تنمية التفكير اإلبـداعي وأدوات االتـصال غيـر             
المتزامنة في القياس القبلي والبعدي الختبار التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات          

 . تدريس عمليات الكتابة
وجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات العينة التي تدرس البرنامج            الي .٢

ن استراتيجيات تنمية التفكير اإلبـداعي وأدوات االتـصال غيـر           بصرف النظر ع  
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المتزامنة في القياس القبلي والبعدي الختبار التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات          
   .التواصل اإللكتروني

وجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات العينة التي تدرس البرنامج ال ي  .٣
التفكير اإلبـداعي وأدوات االتـصال غيـر        بصرف النظر عن استراتيجيات تنمية      

المتزامنة في القياس القبلي والبعدي على بطاقة مالحظة األداء العملي لمهـارات            
 . تدريس عمليات الكتابة

وجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات العينة التي تدرس البرنامج ال ي  .٤
دوات االتـصال غيـر     بصرف النظر عن استراتيجيات تنمية التفكير اإلبـداعي وأ        

المتزامنة في القياس القبلي والبعدي على بطاقة مالحظة األداء العملي لمهـارات            
  . التواصل اإللكتروني

 التحـصيل  مجموعات البحثوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات       يال   .٥
المعرفي المرتبط بمهارات تدريس عمليات الكتابة يرجع للتأثير األساس الخـتالف    

  ).العصف الذهني االلكتروني-سكامبر (التدريس المستخدمةاتيجيات استر
وجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجـريبيتين           يال   .٦

على بطاقة مالحظة األداء العملي لمهارات تدريس عمليات الكتابة يرجع للتـأثير            
العصف الـذهني   -مبرسكا(األساس الختالف استراتيجيات تنمية التفكير اإلبداعي       

 ).االلكتروني
وجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجـريبيتين           يال   .٧

على اختبار مهارات تدريس عمليات الكتابة يرجع للتأثير األساسي الختالف أدوات      
 ).الويكي-المدونات(االتصال غير المتزامنة 

موعتين التجريبيتين على بطاقة  وجد فرق ذو داللة بين متوسطي درجات المج       يال   .٨
مالحظة األداء العملي لمهارات تدريس عمليات الكتابة يرجع للتـأثير األساسـي            

 ).الويكي-المدونات(الختالف أدوات االتصال غير المتزامنة 
وجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعات التجريبية في           يال   .٩

تدريس عمليات الكتابة يرجع للتأثير األساس      التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات     
العـصف الـذهني    -سـكامبر (للتفاعل بين استراتيجيات تنمية التفكير اإلبـداعي        

 ).الويكي-المدونات(وأدوات االتصال غير المتزامنة ) االلكتروني
وجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعات التجريبية على     يال   .١٠

اء العملي لمهارات تدريس عمليات الكتابة يرجع للتأثير األساس بطاقة مالحظة األد
العـصف الـذهني    -سـكامبر (للتفاعل بين استراتيجيات تنمية التفكير اإلبـداعي        

 ).الويكي-المدونات(وأدوات االتصال غير المتزامنة ) االلكتروني
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وجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعات التجريبية في           يال   .١١
التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات التواصل االلكتروني يرجع للتـأثير األسـاس           

العـصف الـذهني    -سـكامبر (للتفاعل بين استراتيجيات تنمية التفكير اإلبـداعي        
 ).الويكي-المدونات(وأدوات االتصال غير المتزامنة ) االلكتروني

لتجريبية على وجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعات ا    يال   .١٢
بطاقة مالحظة األداء العملي لمهارات التواصل االلكتروني يرجع للتأثير األسـاس           

العـصف الـذهني    -سـكامبر (للتفاعل بين استراتيجيات تنمية التفكير اإلبـداعي        
 ).الويكي-المدونات(وأدوات االتصال غير المتزامنة ) االلكتروني

 :مصطلحات البحث
  SCAMPER :سكامبر  -

لنظر إلـى   اجرائيا استراتيجية منظمة للتفكير االبداعي يتم من خاللها         يقصد به ا  
 إبداعية وقد تصل إلى ابتكار أشياء جديدة أو كتابة موضـوع            وتغييرها بطريقة األشياء  

بصورة إبداعية أو ابتكار أداة بطريقة إبداعية أو إيجاد حل لمشكلتك بأسلوب إبـداعي              
  .التواصل االلكتروني الكتابة وتدريس عملياتوذلك بهدف تنمية مهارات 

  electronic brainstorming :العصف الذهني االلكتروني
 يتم من خاللهـا حـل       بداعييقصد به اجرائيا بأنه استراتيجية منظمة للتفكير اال       

المشكالت عن طريق طرح مجموعة من األسئلة لتبادل األفكـار بـين الطـالب داخـل              
مع تأجيل الحكم في نهاية الجلسة وجمع األفكار دون المجموعة لتوليد العديد من األفكار 

  .التواصل االلكترونيتدريس عمليات الكتابة ولتنمية مهارات  استثناء دون انتقاد لها
  Blog :المدونات -

يقصد بها اجرائيا بأنها عبارة عن صـفحات علـى الويـب يـسهل تـصميمها                
ومؤرشفة ومحدثـة   ها، تسمح بتدوين الموضوعات وعرضها في ترتيب زمني         ؤوانشا

بانتظام، وتحتوي على مجموعة من النصوص والـصور ولقطـات الفيـديو والمـواد              
السمعية، وبها العديد من الروابط ذات الصلة بالموضوع، باإلضافة إلى إمكانية التفاعل            
بين محرريها وقارئيها عن طريق وضع التعليقات والمشاركات لتنمية مهارات تـدريس   

  .واصل االلكترونيالتوعمليات الكتابة 
 wiki: الويكي -

يقصد به اجرائيا أحد أنظمة إدارة محتويات المواقع في  اإلنترنت، و يتيح النظام             
 ويستعمل هذا النظام في المواقع التي تتطلـب  ،ألي شخص تعديل أي صفحة في الموقع      

 لتنمية مهارات تدريس مختلفةعمل جماعي من عدد كبير جدا من المشاركين من أنحاء     
  .التواصل االلكترونيومليات الكتابة ع
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  :جراءات البحثإ
 تصميم بيئة تدريبية قائمة على استراتيجيتينظرا ألن البحث الحالي يهدف إلى 

وأدوات االتصال غير المتزامنة في تنمية      ) العصف الذهني االلكتروني  -سكامبر(التفكير  
 لطالب الفرقة الثالثة شعبة مهارات تدريس عمليات الكتابة ومهارات التواصل اإللكتروني

  :  التربية جامعة األزهر؛ فقد سارت اإلجراءات على النحو التاليالعربية بكليةاللغة 
  : تصميم بيئة التواصل اإللكتروني: ثانياً

  . الموقع الرسميمن wordpresss المحتوىيتم تحميل نظام ادارة  -
   .يتم حجز استضافة ودومين -
   .خل االستضافةيتم رفع نسخة الوردبريس دا -
   .يتم انشاء قاعدة بيانات -
   .ثبيت نظام وردبريس وربطه بقاعدة البيانات -
   .الدخول الى نظام وردبريس -
   .اضافة الثيمات والقوالب للوردبريس -
   .اضافة صفحات المحتوى -
  . والويكياضافة المستخدمين داخل المدونة -
  : تصميم المحتوي التعليمي -

 اإلجراءات القائمة علي التصميم التعليمي، والتي تتـضمن     يتبع البحث الحالي            
؛ )Ruffini, 2000(تطبيق خطوات التصميم والتطوير التعليمي، ومن هـذه النمـاذج   

(Stephen & Stanley, 2001) ؛)٢٠٠٧محمـد عطيـة خمـيس،    (؛Elgazzar, 
ـ     ) (2014 ي، ويتبنى الباحثان نموذج محمد عطية خميس، للتصميم التعليمـي اإللكترون

حيث أنه يتناسب وطبيعة البحث الحالي ويتميز بالمرونـة والتكامـل بـين عناصـره،        
 التواصـل   دواتويتوافق مع المنظومة التطويرية لتصميم نظام محتوي قـائم علـى أ           

 لتنمية مهارات التواصل اإللكتروني مهارات تدريس عمليات الكتابة، نماطهاإللكتروني وأ
شكل : (نماط التواصل، بالمراحل التاليةأ القائم على حيث مرت إجراءات تصميم المحتوي

٤(  
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  )٢٠٠٧(نموذج محمد عطية خميس للتصميم والتطوير اإللكتروني ) ١(شكل 

 .تحدید األھداف التعلیمیة .١
 .تحلیل المحتوى التعلیمي وتنظیمھ .٢
 . التعلیمي للبرمجیةالمحتوى صیاغة .٣
 .الداللیة أو المعرفیة الشبكات بناء .٤
 .تصمیم استراتیجیات التعلم .٥
 .تحدید أدوات المساعدة والتوجیھ .٦
 .ر التعلماختیار مصاد .٧
 .تصمیم واجھات التفاعل .٨

 . التعلیمیة الحاجاتتحلیل .١
 .المھمات التعلیمیة لتحلی .٢
 . خصاص المتعلمینتحلیل .٣
  بیئة التعلمتحلیل .٤
 

 .إعداد سیناریو الوسائط الرقمیة .١
 .رقمنة عناصر المحتوي التعلیمي .٢
 .التقویم البنائي لمعالجتي برمجیة المحتوي .٣
 .اإلخراج النھائي للمعالجتین .٤
 .تطویر أدوات بیئة التعلم داخل النظام .٥

 .نشر المحتوي وتأمینھا على اإلنترنت .١
 .ضبط المحتوي ومراقبتھ .٢

  :تجریب المحتوي ، ویتضمن
 التجربة االستطالعیة 
 التجربة األساسیة 

 مرحلة التحلیل

 مرحلة التصمیم

 مرحلة التطویر

 مرحلة التقویم واإلجازة

 مرحلة النشر 
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 -٧٢٦-

  :مرحلة التحليل: اوال
  :وشملت هذه المرحلة الخطوات اآلتية          

العـام فـي تنميـة مهـارات التواصـل      تم تحديد الهدف  : تحديد األهداف التعليمية   .١
العربية اإللكتروني ومهارات تدريس عمليات الكتابة لطالب الفرقة الثالثة شعبة اللغة         

  . التربية جامعة األزهر، ثم تحديد األهداف التعليميةبكلية
وتعنى اإلجراء المستخدم فـي عمليـة تجزئـة وتحليـل       : تحليل المهمات التعليمية   .٢

هارات التواصل اإللكتروني ومهارات تدريس عمليات الكتابة لطالب األهداف العامة لم 
 التربية جامعة األزهر إلى مستويات تفصيلية       العربية بكلية الفرقة الثالثة شعبة اللغة     

  :من المهمات الفرعية، ليتم تفصيلها لتحديد المهمات النهائية، وذلك فيما يلي
التواصل اإللكتروني ووحدة مهارات تدريس المهمات النهائية، تم تحليل محتوي وحدة  .أ 

عمليات الكتابة لطالب الفرقة الثالثة شعبة اللغة العربية  بكلية التربية جامعة األزهر، 
حيث شملت وحدة التواصل اإللكتروني التخطيط لتنفيذ مهارات التواصل االلكتروني،          

كتروني، التعامل مع   مهارات تنفيذ التواصل االلكتروني، الدخول ألدوات التواصل االل       
  ألدوات التواصل االلكتروني، التعامل مع قائمـة التنقـل       Toolbarشريط األدوات   

 ألدوات التواصل االلكتروني، اختيار وبنـاء العناصـر   sidebar menuالرئيسية  
واألدوات التي تستخدم في شكل أدوات التواصل االلكتروني، مهارات تنفيذ الكتابة من 

اصل االلكتروني، ادراج صورة في صفحة المقال بأدوات التواصـل          خالل أدوات التو  
االلكتروني، ادراج رابط لموقع علي االنترنت في صفحة المقال بـأدوات التواصـل             
االلكتروني، جعل كلمة مكتوبة في صفحة المقال رابط بأدوات التواصل االلكترونـي،         

لومات األساسية لمهارات المعكما اشتملت وحدة مهارات تدريس عمليات الكتابة على 
وتم عرض نتائج تحليـل     تدريس الكتابة ونشاطت للتدريب على تنفيذها في الفصول         

المهارات الرئيسة والفرعية على مجموعة من الخبراء المتخصصين فـي المنـاهج            
ــصيل   .ب وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم للتأكد من صدق تحليل المهمات تفــ

خل الهرمي، في تحليل المهمات التعليميـة إلـى مهمـات      تم استخدام المد  : المهمات
فرعية ثم تجزئتها إلى مهمات فرع فرعية، حيث تـم اسـتخدام التحليـل التعليمـي      
المناسب لطبيعة المهمات التعليمية، وخصائص المتعلمين، والتحليل الهرمي للمهارات 

عامة إلى مهـارات    والعمليات، حيث تم االلتزام بذلك في تفصيل المهمات التعليمية ال         
  .نهائية

تم تحليل خصائص المتعلمين، وقدراتهم، وتحديد السلوك : تحليل خصائص المتعلمين .٣
  .المدخلي، وتحليل موارد بيئة التعلم
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يعتمد البحث الحالي على التفاعل بين استراتيجيات تنمية التفكير         : تحديد بيئة التعلم   .٤
وتنـوع أدوات التواصـل اإللكترونـي       ) نيالعصف الذهني االلكترو  -سكامبر(اإلبداعي  

  ).الويكي/ مدونات(
  : مرحلة التصميم: ثانيا

  : وشملت هذه المرحلة الخطوات اآلتية          
تم تصميم أربعة معالجات للمحتوي التعليمي وفقًـا        : تصميم المحتوي التعليمي   .١

  : لمتغيرات البحث، وتم ذلك في خطوتين متتابعين، هما
تم تحديد المحتوي التعليمي لمهارات التواصل اإللكتروني ومهارات        : محتوىتحليل ال  .أ  

تدريس عمليات الكتابة، ثم تحليله للتعرف على مكوناته من معارف ومهارات           
-سكامبر(ثم تنظيمها وعرضها في ضوء استراتيجيات تنمية التفكير اإلبداعي        

تواصـل اإللكترونـي   باستخدام اداتين مختلفتين لل   ) العصف الذهني االلكتروني  
  ).الويكي/ مدونات(

وتشير إلى طريقة تجميع أجزاء المحتوى التعليمي وتركيبها وفق         : تنظيم المحتوى  .ب  
نسق محدد وتحديد العالقات الداخلية التي تـربط بـين أجزائـه، والعالقـات              

  . الخارجية التي تربطه بموضوعات أخري
لتالية من أجل إعداد وحـدة فـي مهـارات      وقد قام الباحثان بإتباع الخطوات ا              

التواصل االلكتروني، من خالل مراجعة بعض األدبيات، والبحوث الدراسـات الـسابقة            
الحديثة المرتبطة بمهارات التواصل االلكتروني وتحديد أشهر أنـواع أدوات التواصـل            

ت التواصل  االلكتروني المستخدمة، ومطالعة مواقع اإلنترنت المختلفة، التي تتناول أدوا        
  .االلكتروني المرتبطة بمهارات تدريس عمليات الكتابة

  :وقد مر اعداد الوحدة وفق اإلجراءات التالية          
  :تحديد أهداف الوحدة، وذلك من خالل-أ

  انشاء الويكي  -
  إنشاء المدونة اإللكترونية  -

  : صياغة محتوى الوحدة-ب
ى األدبيات المتخصـصة فـي مهـارات        اعتمد الباحثان في بناء المحتوى عل               

  .ها في مهارات التواصل االلكترونياستخدام أدوات الجيل الثاني للويب وتوظيف



  ..... في تنمية مهاراتاالتصال وفاعليتها  أدواتالتفكير و  استراتيجياتقائمة على تصميم بيئة تدريبية
  محمود محمد أحمد أبوالدهب/،  دخلف الديب عثمان محمد/ د

 

 -٧٢٨-

  : تحديد أساليب التدريس-جـ
تم تطبيق الوحدة باستخدام نمطين من أنماط وسـائل التواصـل االجتمـاعي                      

لذهني االلكتروني مـن    العصف ا -سكامبر: وفق استراتيجيتين هما  ) الويكي والمدونات (
  .خالل مواقع تم تصميمها على الشبكة لهذا الغرض

  : تحديد أنشطة التعلم-د
تمثلت أنشطة التعلم في أوراق العمل الخاصة بالتطبيقات الجماعية والفرديـة                    

الخاصة بكل موضوع من موضوعات الوحدة؛ حيث يتم تطبيقها فرديا أو جماعيا حسب             
في كل من الـويكي     )  أو العصف الذهني االلكتروني    -سكامبر(تخدمة  االستراتيجية المس 

  والمدونات
  : تحديد أساليب التقويم-هـ

التقويم الذاتي، وتقـويم األقـران،     : اعتمدت الوحدة ثالثة أساليب للتقويم، هي              
وتقويم المعلم، وذلك لتقويم مهارات تدريس عمليات الكتابة، واستخدم لـذلك مقيـاس             

  .ير المتدرج الذي أعلم به المعلمونالتقد
  : من صالحية الوحدة للتطبيقالتأكد-و

تم عرض الوحدة على مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال المناهج                     
وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم، كما تم تطبيقها على عينـة اسـتطالعية لمعرفـة             

  . الصعوبات التي تنطوي عليها
، وذلـك  )٧ملحق  ( تم تصميم وبناء وحدة مهارات تدريس عمليات الكتابة          كما         

  :وفقا للخطوات التالية
  :تحديد أهداف الوحدة ومخرجاتها، وذلك من خالل-أ

كتب طرائق تدريس اللغة العربية والكتب التي تناولت الكتابة وبعض كتب النقد  -
  األدبي والدراسات السابقة

مهارات تدريس عمليات الكتابة المراد تنميتها، وتم تحديـدها مـن األدبيـات          -
التربوية، والتأكد من صدقها بعرضها على المختصين، وصياغتها في صورة           

  .قائمة مهارات
 .وثائق مناهج اللغة العربية في مراحل التعليم قبل الجامعي -
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  :صياغة محتوى الوحدة، وذلك كالتالي -ب
اعتمد الباحثان في بنـاء المحتـوى علـى األدبيـات           : وىمصادر بناء المحت   -

المتخصصة في الكتابة التي تناولت مهارات تدريس عمليات الكتابة ، واإلفادة           
  .منها في الجانب المعرفي الخاص بالمفاهيم الواردة في الوحدة

 ثقافة تعلم   المعلمتكون محتوى الوحدة من مقدمة تبني لدى        : وصف المحتوى  -
 عمليات الكتابة من خالل توضيح أهميتها له، وكيفية تعلمها،          مهارات تدريس 

  . وخمسة موضوعات
  : أساليب التدريستحديد -جـ

الـويكي  (تم تطبيق الوحدة باستخدام أداتين من وسائل التواصـل االلكترونـي                 
من )  العصف الذهني االلكتروني   أو-سكامبر(وفق االستراتيجية المستخدمة    ) والمدونات

   مواقع تم تصميمها على الشبكة لهذا الغرضخالل
  : تحديد أنشطة التعلم-د

تمثلت أنشطة التعلم في أوراق العمل الخاصة بالتطبيقات الجماعية والفرديـة           
الخاصة بكل موضوع من موضوعات الوحدة؛ حيث يتم تطبيقها فرديا أو جماعيا حسب             

 فـي كـل مـن الـويكي         ) أو العصف الذهني االلكترونـي     -سكامبر(النمط المستخدم   
  .والمدونات

  : تحديد أساليب التقويم-هـ
التقويم الذاتي، وتقـويم األقـران،   : اعتمدت الوحدة ثالثة أساليب للتقويم، هي 

وتقويم المعلم، وذلك لتقويم مهارات عمليات تدريس الكتابة، واستخدم لـذلك مقيـاس             
  .التقدير المتدرج الذي أعلم به المعلمون

  :حية الوحدة للتطبيق التأكد من صال-و
تم عرض الوحدة على متخصصين في تدريس اللغة العربية ومناهجهـا مـن             
أعضاء هيئة التدريس، كما تم تطبيقها على عينة استطالعية لمعرفة الصعوبات التـي             

  . تنطوي عليها
  : تصميم خريطة المفاهيم. ٢

لكترونـي  تم تصميم استراتيجية لتنظيم المحتوى العملي لمهارات التواصل اإل        
ومهارات عمليات تدريس الكتابة؛ بحيث ترتبط بخريطة تحليـل المهمـات التعليميـة،             

  .  وتحديد عناصر المحتوى وترتيبها في تسلسل منطقي وفق األهداف التعليمية



  ..... في تنمية مهاراتاالتصال وفاعليتها  أدواتالتفكير و  استراتيجياتقائمة على تصميم بيئة تدريبية
  محمود محمد أحمد أبوالدهب/،  دخلف الديب عثمان محمد/ د

 

 -٧٣٠-

  : تصميم أنماط اإلبحار. ٣
تمثل أنماط اإلبحار الطرق التي تحدد سير المتعلم أثناء تفاعله مع المحتـوي             

  .نياإللكترو
  : تصميم سيناريو لوحة األحداث. ٤

وتتضمن وصف تفصيلي لمحتوي مهارات التواصـل اإللكترونـي ومهـارات           
عمليات تدريس الكتابة، حيث يمثل دليل أو خريطة عمل يتم تنفيذها في شـكل مرئـي                
ومسموع، يعرض األهداف التعليمية ومحتواها في شكل صفحات مترابط ومتكاملة، وقد           

ل شاشة، وعنوانها، ووصف محتواها، ونوع الخـط وحجمـه ولونـه،    تم تحديد رقم ك   
والصور والرسومات، ورسم كروكي لشكل الشاشة، وإعداد التعليق الصوتي المناسب،          
وتحديد أسلوب الربط، وبعد ذلك تم عرضه على مجموعة من الخبراء المتخصـصين،             

طلوبة، وأصبح السيناريو للتأكد من صالحيته وإجازته، وبعد ذلك تم إجراء التعديالت الم 
  .في صورته النهائية

 : تصميم واجهة التفاعل .١
 :للمحتوي اإللكتروني كالتاليتم تصميم واجهة التفاعل الرئيسة 

 أو العـصف  -سـكامبر ( تصميم المحتوى اإللكتروني وفق االستراتيجية المستخدمة     -أ
  .نمط التواصل اإللكتروني من خالل المدونة )الذهني االلكتروني

عمليات تـدريس   وما تم رفع المحتوى العلمي لمهارات التواصل االلكتروني         ك
  :الكتابة على المدونة على الرابط التالي

 http://smartformedia.com/drAboueldahab 
  واجهة التفاعل في المدونة وفق استراتيجية سكامبر اآلتي شكل الويوضح 
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 -٧٣١-

  
  يجية سكامبر واجهة التفاعل في المدونة وفق استرات)٢(شكل 

عمليات تـدريس   وكما تم رفع المحتوى العلمي لمهارات التواصل االلكتروني         
: الكتابـــــة علـــــى المدونـــــة علـــــى الـــــرابط التـــــالي 

/http://smartformedia.com/drAboueldahab2  
 واجهة التفاعل في المدونة وفق اسـتراتيجية العـصف الـذهني            الشكل اآلتي ويوضح  

  االلكتروني 
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 -٧٣٢-

  ة التفاعل في المدونة وفق استراتيجية العصف الذهني االلكتروني واجه)٣(شكل 

 على الويكيكما تم رفع المحتوى العلمي لمهارات عمليات تدريس الكتابة على 
  : الرابط التالي

http://smartformedia.com/drKhalaf/  
  التفاعل في الويكي وفق استراتيجية سكامبر واجهة اآلتي شكل الويوضح 

  

  
  واجهة التفاعل في الويكي وفق استراتيجية سكامبر) ٤(شكل 

عمليات تـدريس   كما تم رفع المحتوى العلمي لمهارات التواصل االلكتروني و        
ــة  ــالي  الكتابـ ــرابط التـ ــى الـ ــويكي علـ ــى الـ ــفحة علـ ــى صـ : علـ

http://smartformedia.com/drKhalaf2/  
اسـتراتيجية العـصف    وفق  الويكي   اآلتي واجهة التفاعل في      شكلويوضح ال 
  الذهني االلكتروني
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 -٧٣٣-

  
  استراتيجية العصف الذهني االلكترونيوفق الويكي واجهة التفاعل في ) ٥(شكل 

  : التطويرمرحلة : ثالثا
ـ وفيها تم تحويل    : عليمي المحتوي الت  هذه المرحلة رقمنة  وتتضمن   سيناريو ال

وتحديـد  على المدونة وعلى الويكي     وتم التوليف المبدئي للمحتوي التعليمي،      التعليمي  
مكان قائمة الموضوعات، والتنسيق بين التقويم والتغذية الراجعة، وبعد ذلك تم تركيب            

ـ  إنتاج حيث تمالروابط التشعيبية بين عناصر المحتوي وتحديد مساراتها،  ـ  زءج ي أول
 ؛ مجموعة من الخبراء المتخصصين في المجال على عرضه ثمالنموذج،  من )موديول(

 خالل من هتحسين تم ثم ، ومنملمتطلباته العمل تحقيق ومدى مومالحظاته مألخذ تعليقاته
 لعملية األساسية األنشطةنموذج تقديم المحتوي ، فكانت  إلى تم الوصول نسخ، حتى عدة

 .راجعة فورية تغذية وجود مع تسلسلي ترتيب دون متداخلة التطوير

  : مرحلة التقويم واالجازة: رابعا
إجراء التجريب المصغر على عينة استطالعية مكونـة        هذه المرحلة،   وشملت  

، محتوي إلجراء التقويم البنائي لل -تم استبعادهم من التطبيق النهائي -طالباً ) ١٥(من 
 التعليمية، ومناسبة المحتوي التعليمي لمستوي      وذلك بهدف الـتأكد من وضوح المادة     

، ومناسبة طريقة سير المـتعلم      محتوي  ، ومناسبة الشكل النهائي لشاشات ال     المتعلمين
 تـم   ذلك، وفي ضوء    محتوي  ، ومناسبة األنشطة التعليمية، والفاعلية الداخلية لل      هداخل



  ..... في تنمية مهاراتاالتصال وفاعليتها  أدواتالتفكير و  استراتيجياتقائمة على تصميم بيئة تدريبية
  محمود محمد أحمد أبوالدهب/،  دخلف الديب عثمان محمد/ د

 

 -٧٣٤-

ل اإللكترونـي صـالحا     البرنامج القائم على التواص   إجراء التعديالت المطلوبة، لتصبح     
 .للتطبيق

  : عبر الويبمحتوي مرحلة نشر ال: خامسا
عبر الويب وتبنيه ارتباطاً وثيقاً بعمليات االستخدام       محتوي  يرتبط مجال نشر ال   

علـى موقـع الويـب      محتوي  نشر ال : والتوظيف، وتشمل هذه المرحلة خطوتين، هما     
 .وتأمينها، وضبط موقع الويب ومراقبته

  :لبحثإعداد أدوات ا
اشتمل البحث على عدد من األدوات التي تقيس المتغيرات التابعة للبحث، وفيما 

  :يأتي خطوات بناء أدوات البحث وضبطها
 :بناء االختبار التحصيلي لمهارات تدريس عمليات الكتابة .١

 هدف االختبار  )أ 
يتحدد الهدف من االختبار في قياس مستوى تحصيل الطالب المعلمين للمفاهيم          

  .مات المرتبطة بتدريس عمليات الكتابةوالمعلو
 جدول مواصفات االختبار  )ب 

جدول المواصفات إحدى أساسيات صدق االختبار، وقد أعد جدول المواصفات          
في ضوء األهداف التعليمية المراد تحقيقيهـا وقيـاس الـتمكن منهـا، وفـي ضـوء         

اف التـي   الموضوعات المدروسة بحيث حددت األوزان النسبية لكل موضوع وفقا لألهد         
  .تتحقق من خالله، وحددت عدد األسئلة التي تقاس من خاللها األهداف في كل موضوع

 .صياغة مفردات االختبار  )ج 
اختيرت األسئلة الموضوعية كأسلوب لصياغة مفردات االختبار وقسم لثالثـة          
أقسام القسم األول أسئلة الصواب وتالخطأ المدعومة بتصويب الخطأ أو دعم الـصحيح             

سـؤال،  ) ٢٠( لتقليل االعتماد على التخمين وجاء عدد األسئلة في هذا القـسم             بالدليل،
وجاء القسم الثاني من نوع التكملة حيث يقدم مثير ويطلب من المستجيب تكملته بمـا               

أسئلة، والقسم الثالث أسئلة االختيار من      ) ١٠(يناسبه وجاء عدد األسلة في هذا القسم        
  . أسئلة فقط)١٠(متعدد وبلغ عدد األسئلة به 

  .وقد صيغت للطالب تعليمات لكيفية اإلجابة عن أسئلة االختبار
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  صدق االختبار  )د 
يعد جدول المواصفات السابق وصفه أحد أساليب الصدق التي أسـس عليهـا         
االختبار، وهو صدق المحتوى، ولكن الباحثان عمدا إلى نوع ثان مـن الـصدق وهـو       

 متخصصين فـي المنـاهج      ٧ض على   الصدق الظاهري أو صدق المحكمين، حيث عر      
وطرق تدريس اللغة العربية، وكذلك علم النفس التعليمي ممن خلفيت هـم األكاديميـة              
تتصل باللغة العربية، للحكم على صالحية االختبار لتحقيـق الهـدف منـه، وصـياغة      
مفرداته، وقد أبدى المحكمون رأيا واضحا بمناسبة االختبار وطالـب بعـضهم بتعـديل      

  .ض المفردات روعيت في اإلخراج النهائي لالختبارصياغة بع
. درجة٨٠ سؤال ةدرجته النهائية ٤٠وأصبح االختبار في صورته النهائية   

  ثبات االختبار   )ه 
حسب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية، حيث قسم االختبـار لقـسمين            

ي كل نـصف،    متساوين وحسب معامل االرتباط بين درجات طالب العينة االستطالعية ف         
 وهو معامـل    ٠,٨٤وصحح بطريقة سبيرمان براون وبلغ معامل الثبات بعد التصحيح          

  .ثبات عال
 .االختبار التحصيلي المرتبط بمهارات التواصل اإللكتروني .٢

 الهدف من االختبار   .أ 
تحدد الهدف من االختبار في قياس تحصيل الطـالب للمفـاهيم والمعلومـات             

  .لكترونيالمرتبطة بمهارات التواصل اإل
  .جدول موصفات االختبار  .ب 

جدول المواصفات إحدى أساسيات صدق االختبار، وقد أعد جدول المواصفات          
في ضوء األهداف التعليمية المراد تحقيقيهـا وقيـاس الـتمكن منهـا، وفـي ضـوء         
الموضوعات المدروسة بحيث حددت األوزان النسبية لكل موضوع وفقا لألهداف التـي            

  .دت عدد األسئلة التي تقاس من خاللها األهداف في كل موضوعتتحقق من خالله، وحد
  صياغة مفردات االختبار  .ج 

اختيرت األسئلة الموضوعية كأسلوب لـصياغة مفـردات واختيـرت أسـئلة            
الصواب والخطأ  المدعومة بتصزيب الخطأ  أو تحديد الدليل على صحة العبارة كأسلوب 

  .مفردة ) ٥٠(في صورته النهائية لصياغة مفرداته، وقد بلغت مفردات االختبار 
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 -٧٣٦-

  صدق االختبار   .د 
يعد جدول المواصفات السابق وصفه أحد أساليب الصدق التي أسـس عليهـا         
االختبار، وهو صدق المحتوى، ولكن الباحثان عمدا إلى نوع ثان مـن الـصدق وهـو       

 متخصـصين تكنولوجيـا     ٧الصدق الظاهري أو صدق المحكمين، حيث عرض علـى          
كم على صالحية االختبار لتحقيق الهدف منه، وصياغة مفرداته، وقد أبـدى    التعليم، للح 

المحكمون رأيا واضحا بمناسبة االختبار وطالب بعضهم بتعديل صياغة بعض المفردات           
  .روعيت في اإلخراج النهائي لالختبار

  . درجة١٥٠ سؤال ةدرجته النهائية ٥٠وأصبح االختبار في صورته النهائية 
  ثبات االختبار  .ه 

حسب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية، حيث قسم االختبـار لقـسمين            
متساوين وحسب معامل االرتباط بين درجات طالب العينة االستطالعية في كل نـصف،             

 وهـو معامـل    ٠٧٨وصحح بطريقة سبيرمان براون وبلغ معامل الثبات بعد التصحيح          
  .ثبات عال

 بطاقات تقدير األداء المتدرجة .٣
غيرات التابعة التي يسعى البحث إلى قياسها األداء العملـي لمهـارات            من المت 

تدريس عمليات الكتابة، وكذلك مهارات التواصل اإللكتروني، وقـد اتبـع فـي قيـاس         
الجوانب األدائية في كل منهما أحد أدوات القيـاس األصـيل وهـي بطاقـات التقـدير              

  :يأتي وقد أعدت هذه البطاقات وفقا لما ،RUBRICالمتدرجة، 
 .تحديد الهدف من إعداد البطاقات  )أ 

تحدد الهدف من إعداد البطاقات في قياس مدى تمكن الطالب من األداء العملي           
  .لمهارات تدريس عمليات الكتابة، ومهارات التواصل اإللكتروني

 .تحديد السمات المقاسة  )ب 
، مثلت المهارات األساسية التي شملتها قائمتي مهارات تدريس علميات الكتابة      

 اإللكتروني أساسا لبناء البطاقات، ومثلت المهارات الفرعية جوانـب    التواصلومهارات  
  .وصف األداء المطلوب في كل مهارة أساسية من المهارات
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  أسلوب صياغة البطاقات   )ج 
صيغت البطاقات في تحديد مستويات لالستجابة المتوقعة من الطالب، بحيـث           

وذجي الذي يستحق أعلى تقدير رقمـي، ومثـل         مثل المستوى األول األداء المثالي النم     
المستوى األخير درجة انعدام األداء أو الضعف المطلق فيه، وهو أداء يقابلـه التقـدير        

وقدرت المستويات في بعض البطاقات بعـدد الخطـوات التـي يؤديهـا             ) صفر(الكمي  
عـدم  المستجيب في أدائه للمهارة، بحيث يعطى لكل خطوة يؤديها درجة إلى أن يصل ل             

  .القدرة على أداء أي مهارة
  البطاقات في صورتها األولية  )د 

بطاقات ) ٩(وقد بلغ عدد البطاقات التي تقيس مهارات تدريس عمليات الكتابة           
) ٨( ، بينما بلغ عدد البطاقات التي تقيس مهـارات التواصـل اإللكترونـي              
 ) ٤٣(بطاقات، الحد األقصى لالستجابة في مهارات تدريس عمليات الكتابـة           

  .درجة) ٥٤(درجة، والحد األقصى لالستجابة في مهارات التواصل اإللكتروني 
  صدق البطاقات  )ه 

للتأكد من صالحية البطاقات لقياس ما وضعت لقياسـه، تـم عرضـها علـى       
مجموعة من المحكمين المتخصصين في طرق تدريس اللغة العربية، وتكنولوجيا التعليم   

ألكديمية لغة عربية، وقد أبدى المحكمون بعـض        وعلم النفس التعليمي ممن خلفيتهم ا     
المالحظات المتعلقة بصياغة وصف األداء ولكنهم وافقـوا علـى اسـتخدام البطاقـات              

  .وصالحيتها لقياس السمة المقاسة
  ثبات البطاقات  )و 

تم حساب ثبات البطاقات عن طريق معامل اتفاق المقدرين، حيث تم مالحظـة             
تدريس درس من دروس التعبير، كما تمت مالحظـتهم    ثالثة من الطالب المعلمين أثناء      

في استخدام المدونة والويكي، من قبل الباحثين، وثالثة من الزمالء المتخصصين، وقد            
 ٠,٨٣١بلغ معامل االتفاق العام لبطاقات تقدير األداء لمهارات تدريس عمليات الكتابـة    

 ٠,٨٤ات التواصل اإللكترونـي  وقد بلغ معامل االتفاق العام لبطاقات تقدير األداء لمهار       
  .وهما معاملي ثبات مناسبين

 :استمارة التأمل الذاتي .٤
  .الهدف من إعداد االستمارة  )أ 
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 -٧٣٨-

أعدت هذه االستمارة بهدف جمع بيانات كيفية متعلقة بتصورات الطالب حـول   
استخدام استراتيجيات التدريس اإلبداعية وأدوات التواصل اإللكتروني ودورها في تنمية        

  تدريس عمليات الكتابة والتواصل اإللكترونيمهارات 
 .بناء االستمارة في شكلها المبدئي  )ب 

صيغت االستمارة بأسلوب االستجابة المفتوحة لعدد من األسئلة ترتبط بأسـئلة    
أسئلة جميعها يتعلق برؤى ) ٩(البحث الكيفية، وقد جاءت األسئلة في صورتها المبدئية      

  .االبداع، وأدوات التواصل اإللكترونيالدارسين حول استخدام استراتيجيات 
  صدق االستمارة  )ج 

تم عرض االستمارة على عدد من المحكمين المتخصصين في المناهج وطرق           
التدريس وتكنولوجيا التعليم وعلم النفس التعليمي، أشار بعضهم بتعديل صياغة 
بعض األسئلة والمثيرات، وطلب بعضهم صياغة سؤال مفتوح فـي النهايـة            

 يرد على الذهن فيما يتصل بتجربة دراسته لهـذه المهـارات وقـد              لكتابة ما 
روعيت آرائهم في الصياغة النهائية لالستمارة، وقد بلغ العدد النهائي ألسئلة           

  .أسئلة) ١٠(االستمارة بعد التعديل 
  : التجربة األساسية للبحثتنفيذ

لعربية بكلية  على طالب الفرقة الثالثة شعبة اللغة ا      تم إجراء التجربة األساسية     
م وتم تطبيـق التجربـة      ٢٠١٨/٢٠١٩ وذلك في العام الجامعي      التربية جامعة األزهر،  

  :األساسية، وقد مرت التجربة بالمراحل التالية
  : اختيار عينة البحث-١

طالب الفرقة الثالثة شعبة اللغة العربية بكلية التربية تم اختيار عينة البحث من 
طالبا تم تقسيمهم إلـى أربـع مجموعـات         ) ١٥٨(لعينة  ، وقد بلغ عدد ا    جامعة األزهر 

  .تجريبية
 : تطبيق أدوات البحث قبلياً-٢

تم التأكد من تكافؤ المجموعات التجريبية قبل تنفيذ التجربة، وذلك بـالتطبيق            
التواصل اإللكتروني، اختبـار  مهارات  ل  العملي داءاأل تقديربطاقة  (القبلي ألدوات البحث    

مهارات عمليـات تـدريس     ل  العملي داءاأل ، وبطاقة تقدير  لكترونيالتواصل اإل مهارات  
، وذلك لحساب تجانس العينة؛     )الكتابةمهارات عمليات تدريس    تحصيلي   اختبار   ،الكتابة
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حيث قام الباحثان بتحليل نتائج االختبار التحصيلي وبطاقة تقدير األداء العملي بهـدف             
  . اء التجربة األساسية للبحثالتعرف على مدى تجانس عينة التجربة قبل إجر

  :تنفيذ التجربة األساسية للبحث
طالب الفرقة الثالثة شعبة اللغة العربية بكلية       تم إجراء التجربة األساسية على      

م وتـم  ٢٠١٨/٢٠١٨، وذلك في العام الجامعي العـام الجـامعي     التربية جامعة األزهر  
  :التاليةتطبيق التجربة األساسية، وقد مرت التجربة بالمراحل 

  :  والتأكد من تكافؤ المجموعاتتطبيق أدوات البحث قبلياً -٣
بهدف التأكد من تكافؤ مجموعات، حيث تم استخدام  تم تطبيق أدوات البحث قبليا       -

تحليل التباين أحادي االتجاه لتحديد الفروق بين مجموعات البحث األربعة في جوانـب             
  .ها والجدول تاآلتي يوضح هذه النتائجالتحصيل والمهارات التي يعنى البحث بقياس

نتائج تحليل التباين أحادي االتجاه بين درجات الطالب في القياس القبلي ) ١(جدول 
  لمتغيرات البحث

 مصادر التباین المتغیر المقاس
  مجموع

  المربعات
درجات 
 الحریة

  متوسط
  المربعات

الدالل قیمة ف
 ة

 1.235 9.488 3 28.463 عاتبین المجمو
مھارات تدریس   7.683 154 1183.208 داخل المجموعات

 عملیات الكتابة
   157 1211.671 المجموع

غیر 
 دالة

 945. 31.632 3 94.895 بین المجموعات

  33.464 154 5153.408 داخل المجموعات

التحصیل 
الممعرفي 
المرتبط 
بمھارات 

تدریس عملیات 
   157 5248.304 المجموع الكتابة

غیر 
 دالة

 720. 7.478 3 22.433 بین المجموعات
مھارات التواصل   10.382 154 1598.782 داخل المجموعات

 اإللكتروني
   157 1621.215 المجموع

غیر 
 دالة

 1.417 52.307 3 156.922 بین المجموعات

  36.913 154 5684.597 داخل المجموعات

التحصیل 
المعرفي 
المرتبط 
بمھارات 
التواصل 
 اإللكتروني

   157 5841.519 المجموع

غیر 
 دالة
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  :تطبيق البرنامج على مجموعات المعالجة التجريبية للبحث -
توضـيح  بعـد  تم تطبيق البرنامج على مجموعات المعالجة التجريبية للبحث ،       

وتقديم بعض اإلرشادات والتوجيهات لخطـوات      ، والمهارات التي يتضمنها  ، الهدف منه 
ة البرنامج، وبدأت بتعليمات الوحدة ثم مبررات الوحـدة ثـم األهـداف          السير في دراس  

ثم يدخل الطالب إلى االختبار القبلي فإذا وصل إلى مستوى اإلتقـان فـسوف       ، التعليمية
 اإلتقان فعليـه بدراسـة   Sأما إذا لم يصل إلى مستوى     ، ينتقل إلى دراسة الوحدة التالية    

بيق األنشطة التعليمية يتم تطبيق االختبـار      وبعد دراسته للمحتوى وتط   ، محتوى الوحدة 
  .البعدي على المتعلمين، وهكذا حتى ينتهى من دراسة جميع الوحدات

 :تطبيق أدوات القياس بعدياً -
بعد االنتهاء من تطبيق البرنامج، تم التطبيق البعدي ألدوات البحث بالطريقـة            

ة تقييم المنتج، وذلك تمهيداً نفسها التي طبق بها في التطبيق القبلي، باإلضافة الى بطاق     
  . لتسجيل النتائج ومعالجتها باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة

  :جمع البيانات وتحليلها
تم جمع بيانات البحث وتبويبها وتحليلها باستخدام تحليل التباين أحادي ثـائي        

لـيالت  االتجاه، لإلجابة عن أسئلة البحث والتأكد من صحة فروضه، وقد أجريـت التح            
اإلصدار  SPSSاإلحصائية من خالل حزمة اإلحصاء للبحوث االجتماعية المعروفة باسم 

  .الثاني والعشرون
 Groundوقد حللت البيانات الكيفية اعتمادا على إجراءات النظرية المجذرة          
therey والتي تمثلت خطواتها فيما يأتي :  

مي يتم التعامل به في وصـف       تكويد الطالب، ؛ حيث أعطي لكل طالب كود رق         .١
 .إجراءات التحليل وعرض نتائج

القراءة المتعمقة لالستجابات واستخالص السمات؛ حيث تم قراءة اسـتجابات           .٢
 .الطالب واستخراج السمات واألفكار المعبر عنها من خالل استجاباتهم

القراءة المتفحصة الثانية لمراجعة الـسمات فـي ضـوء القـراءة الثانيـة               .٣
 .مالستجابته

 تكويد السمات وجمع الشواهد عليها من استجابات الطالب .٤
  .رصد النتائج وعرضها .٥
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  :نتائج البحث وتفسيرها
  :عرض النتائج: أوال

  أوال نتائج التحليل الكمي 
يعرض الباحثان نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث والتي تـم الحـصول            

ة الدراسة وفقا للتصميم التجريبي     عليها من تطبيق أدوات البحث قبليا وبعديا على عين        
الموضوع في ضوء متغيرات البحث بغرض اإلجابة عن أسئلته والتأكـد مـن صـحة               

  . فروضه
  النتائج المرتبطة بالتحصيل المعرفي المرتبط بتدريس عمليات الكتابة: أوال

وللتحقق من صحة هـذه     ) ٣،  ٢،  ١(ترتبط هذه النتائج بفروض البحث أرقام       
دام تحليل التباين ثنائي االتجاه لدرجات الطالب على اختبار التحصيل          الفروض تم استخ  

المعرفي المرتبط بمهارات تدريس عمليات الكتابة، وفيما يـأتي جـدول المتوسـطات             
  .والمتوسطات الطرفية لمجموعات البحث األربعة، ثم جدول تحليل التباين ثنائي االتجاه

مجموعات البحث في التحصيل المعرفي المتوسطات والمتوسطات الطرفية ل) ٢(جدول 
 المرتبط بتدريس عمليات الكتابة

استراتيجية 
 العدد االنحراف المعیاري المتوسط أدوات التواصل   التدريس

 40 2.33150 76.0000 مدونات

 سكامبر 40 3.42090 66.7000 ويكي
المتوسط الطرفي الستراتيجية   

 80 5.50972 71.3500 سكامبر

 39 3.88881 67.6667 مدونات

ي العصف الذهن 39 2.43734 63.5128 ويكي
المتوسط الطرفي الستراتيجية    اإللكتروني

 78 3.84247 65.5897 العصف الذهني اإللكتروني

 79 5.25988 71.8861 مدونات

 79 3.36409 65.1266 ويكي
المتوسطات 

 الطرفية
 158 5.55545 68.5063 المجموع
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ليل التباين ثاني االتجاه لدرجات مجموعات البحث في التحصيل نتائج تح) ٣(جدول 
  المعرفي المرتبط بمهارات تدريس عمليات الكتابة

درجات  مجموع المربعات  مصدر التباين
 الداللة فمتوسط المربعات الحریة

التحصيل المعرفي المرتبط 
 000. 118.011 1125.561 3 3376.683بمهارات تدريس عمليات الكتابة

 000. 137.393 1310.422 1 1310.422 استراتيجية التدريس) أ(

 000. 187.377 1787.148 1 1787.148 أدوات التواصل) ب(

 000. 27.415 261.477 1 261.477 )ب(و ) أ(التفاعل بين 

   9.538 154 1468.810 الخطأ

    158 746358.000 المجموع

    157 4845.494 المجموع المصحح

 

للفروق بين مجموعات البحث األربعة ) ف(ن الجدول السابق أن قيمة     يتضح م 
 وهي  ١١٨,٠١١في التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات تدريس علميات الكتابة بلغت          

 مما يشير إلى وجود فروق بين المجموعات في         ٠,٠١قيمة دالة إحصائيا عند مستوى      
  .التحصيل المعرفي المرتبط بهذه المهارات

للفروق بين المجموعات باعتبار    ) ف(ن الجدول السابق أن قيمة      كما يتضح م  
 ٠,٠١ وهي قيمة دالـة عنـد مـستوى          ١٣٧,٣٩٣متغير استراتيجية التدريس بلغت     

وتوجه الداللة لصالح المجموعتين اللتين درستا باستخدام استراتيجية سكامبر حيث جاء 
ة العـصف الـذهني   المتوسط الطرفي لهما أعلى من المتوسـط الطرفـي السـتراتيجي         

  .اإللكتروني
للفروق بين المجموعات باعتبار ) ف(  كما يتضح من الجدول السابق أن قيمة 

 وهي قيمة دالـة  ١٨٧,٣٧٧بلغت ) ف(متغير أدوات التواصل المستخدمة نجد أن قيمة   
وتوجه الداللة لصالح أداة التواصل المدونات ذات المتوسط        ٠,٠١إحصائيا عند مستوى    

  .لىالطرفي األع
للفروق بين المجموعات باعتبار    ) ف(كما يتضح من الجدول السابق أن قيمة        

 وهي قيمة دالـة إحـصائيا عنـد         ٢٤,٤١٥التفاعل بين المتغيرين بمستوييهما بلغت      
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وتوجه الداللة لـصالح    .  مما يشير إلى وجود تفاعل دال بين المتغيرين        ٠,٠١مستوى  
  .خالل المدونة ذات المتوسط األعلىالمجموع التي درست باستراتيجية سكامبر من 

وبالنتائج السابقة يمكن رفض الفروض الصفرية من األول للثالـث وقبـول الفـروض         
  :البديلة ونصها

بـين متوسـط درجـات      ) ٠,٠١(توجد فرق ذو داللة إحصائية عنـد مـستوى           .١٣
التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات تدريس عمليات الكتابة       في   مجموعات البحث 

العـصف الـذهني   -سـكامبر  (التدريس المـستخدمة تالف استراتيجيات يرجع الخ 
   في صالح استراتيجية سكامبر)االلكتروني

بـين متوسـط درجـات      ) ٠,٠١(توجد فرق ذو داللة إحصائية عنـد مـستوى           .١٤
التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات تدريس عمليات الكتابة       في   مجموعات البحث 

 لصالح التدريس   )الويكي-المدونات(متزامنة  يرجع الختالف أدوات االتصال غير ال     
 .من خالل المدونات التعليمية

بـين متوسـط درجـات      ) ٠,٠١(توجد فرق ذو داللة إحصائية عنـد مـستوى           .١٥
التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات تدريس عمليات الكتابة       في   مجموعات البحث 

ف الـذهني  العـص -سكامبر (التدريس المستخدمة  استراتيجيات   لتفاعل بين يرجع ل 
 لصالح التـدريس  )الويكي-المدونات(أدوات االتصال غير المتزامنة      و )االلكتروني

 .من خالل استراتيجية سكامبر من خالل المدونات التعليمية

النتائج المرتبطة بالتحصيل المعرفي المـرتبط بمهـارات التواصـل          : ثانيا
  :اإللكتروني

وللتحقق من صحة هذه الفروض تم ) ٦، ٥، ٤(ترتبط هذه النتائج بفروض البحث أرقام 
استخدام تحليل التباين ثنائي االتجاه لدرجات الطالب على اختبار التحـصيل المعرفـي             
المرتبط بمهارات التواصل اإللكتروني، وفيما يأتي جدول المتوسـطات والمتوسـطات           

  .الطرفية لمجموعات البحث األربعة، ثم جدول تحليل التباين ثنائي االتجاه
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المتوسطات والمتوسطات الطرفية لمجموعات البحث في التحصيل المعرفي ) ٤(جدول 
 المرتبط بمهارات التواصل اإللكتروني

استراتيجية 
 العدد االنحراف المعیاري المتوسط أدوات التواصل  التدريس

 40 2.96993 145.0000 مدونات

 سكامبر 40 3.22957 137.6750 ويكي
المتوسط الطرفي 

 80 4.80491 141.3375 راتيجية سكامبرالست

 39 3.36750 138.7692 مدونات

العصف الذهني  39 2.94644 135.0513 ويكي
المتوسط الطرفي  اإللكتروني

الستراتيجية العصف الذهني 
 اإللكتروني

136.9103 3.65807 78 

 79 4.44560 141.9241 مدونات

 79 3.34474 136.3797 ويكي
المتوسطات 

 الطرفية
 158 4.80734 139.1519 المجموع

 

نتائج تحليل التباين ثاني االتجاه لدرجات مجموعات البحث في التحصيل ) ٥(جدول 
  المعرفي المرتبط بمهارات تدريس عمليات الكتابة

درجات  مجموع المربعات  مصدر التباين
 الداللة ف متوسط المربعات الحرية

التحصيل المعرفي 
المرتبط بمهارات 

دريس عمليات الكتابةت
2116.759 3 705.586 71.885 .000 

 000. 78.864 774.095 1 774.095استراتيجية التدريس) أ

 000. 122.666 1204.031 1 1204.031 أدوات التواصل) ب(

 000. 13.088 128.461 1 128.461)ب(و ) أ(التفاعل بين 
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درجات  مجموع المربعات  مصدر التباين
 الداللة ف متوسط المربعات الحرية

   9.816 154 1511.596 الخطأ

    158 3063022.000 المجموع

    157 3628.354 المجموع المصحح

 

للفروق بين مجموعات البحث األربعة     ) ف(يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
 وهي قيمة   ٧١,٨٨٥في التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات التواصل اإللكتروني بلغت         

 مما يشير إلى وجود فروق بـين المجموعـات فـي            ٠,٠١دالة إحصائيا عند مستوى     
  .تحصيل المعرفي المرتبط بهذه المهاراتال

للفروق بين المجموعات باعتبـار     ) ف(كما يتضح من الجدول السابق أن قيمة        
 وتوجه  ٠,٠١ وهي قيمة دالة عند مستوى       ٧٨,٨٦٤متغير استراتيجية التدريس بلغت     

الداللة لصالح المجموعتين اللتين درستا باستخدام استراتيجية سـكامبر حيـث جـاء             
 الطرفي لهما أعلى من المتوسـط الطرفـي السـتراتيجية العـصف الـذهني            المتوسط

  .اإللكتروني
للفروق بين المجموعات باعتبار    ) ف(  كما يتضح من الجدول السابق أن قيمة        

 وهي قيمة دالـة  ١٢٢,٦٦٦بلغت ) ف(متغير أدوات التواصل المستخدمة نجد أن قيمة   
 أداة التواصل المدونات ذات المتوسط      وتوجه الداللة لصالح  ٠,٠١إحصائيا عند مستوى    

  .الطرفي األعلى
للفروق بين المجموعات باعتبـار     ) ف(كما يتضح من الجدول السابق أن قيمة        

وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى      ١٣,٠٨التفاعل بين المتغيرين بمستوييهما بلغت      
الح المجمـوع  وتوجه الداللة لص.  مما يشير إلى وجود تفاعل دال بين المتغيرين     ٠,٠١

  .التي درست باستراتيجية سكامبر من خالل المدونة ذات المتوسط األعلى
وبالنتائج السابقة يمكن رفض الفروض الصفرية من الرابع للـسادس وقبـول            

  :الفروض البديلة ونصها
بـين متوسـط درجـات      ) ٠,٠١(توجد فرق ذو داللة إحصائية عنـد مـستوى           .١٦

 التواصـل اإللكترونـي   المرتبط بمهارات   التحصيل المعرفي   في   مجموعات البحث 
العـصف الـذهني    -سـكامبر  (التدريس المستخدمة يرجع الختالف استراتيجيات    

   في صالح استراتيجية سكامبر)االلكتروني
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بـين متوسـط درجـات      ) ٠,٠١(توجد فرق ذو داللة إحصائية عنـد مـستوى           .١٧
 لكترونـي التواصـل اإل  التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات     في   مجموعات البحث 

 لصالح التدريس  )الويكي-المدونات(يرجع الختالف أدوات االتصال غير المتزامنة       
 .من خالل المدونات التعليمية

بـين متوسـط درجـات      ) ٠,٠١(توجد فرق ذو داللة إحصائية عنـد مـستوى           .١٨
 التواصـل اإللكترونـي   التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات     في   مجموعات البحث 

العصف الـذهني   -سكامبر (التدريس المستخدمة راتيجيات   است لتفاعل بين يرجع ل 
 لصالح التدريس   )الويكي-المدونات(أدوات االتصال غير المتزامنة      و )االلكتروني

 .من خالل استراتيجية سكامبر من خالل المدونات التعليمية

  :النتائج المرتبطة بمهارات تدريس عمليات الكتابة: ثالثا
وللتحقق من صـحة هـذه      ) ٩،  ٨،  ٧(روض البحث أرقام    ترتبط هذه النتائج بف          

الفروض تم استخدام تحليل التباين ثنائي االتجاه لدرجات الطالب على بطاقـات تقـدير              
األداء المتدرجة الخاصة بمهارات تدريس عمليات الكتابة، وفيما يأتي جدول المتوسطات 

  .ل التباين ثنائي االتجاهوالمتوسطات الطرفية لمجموعات البحث األربعة، ثم جدول تحلي
المتوسطات والمتوسطات الطرفية لمجموعات البحث في مهارات تدريس ) ٦(جدول 

  عمليات الكتابة
استراتيجية 

االنحراف  المتوسط أدوات التواصل  التدريس
 العدد المعياري

 40 1.83694 39.4000 مدونات
اتيجية المتوسط الطرفي الستر سكامبر 40 2.23664 36.3500 ويكي

 80 2.54765 37.8750 سكامبر

 39 2.43817 36.2821 مدونات
العصف الذهني  39 2.52865 33.3590 ويكي

المتوسط الطرفي الستراتيجية  اإللكتروني
 78 2.87282 34.8205 العصف الذهني اإللكتروني

 79 2.65414 37.8608 مدونات
 79 2.80735 34.8734 ويكي

المتوسطات 
 الطرفية

 158 3.10815 36.3671 لمجموعا
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نتائج تحليل التباين ثاني االتجاه لدرجات مجموعات البحث في مهارات ) ٧(جدول 
  تدريس عمليات الكتابة

درجات  مجموع المربعات  مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 الداللة ف المربعات

التحصيل المعرفي المرتبط 
بمهارات تدريس عمليات 

 الكتابة
721.137 3 240.379 46.531 .000 

 000. 71.326 368.472 1 368.472 استراتيجية التدريس) أ(

 000. 68.188 352.260 1 352.260 أدوات التواصل) ب(

 861. 031. 159. 1 159. )ب(و ) أ(التفاعل بين 

   5.166 154 795.572 الخطأ

    158 210482.000 المجموع

    157 1516.709 المجموع المصحح

 

للفروق بين مجموعات البحث األربعة ) ف(ضح من الجدول السابق أن قيمة      يت
 وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى      ٤٦,٥٣في مهارات تدريس عمليات الكتابة بلغت       

 مما يشير إلى وجود فروق بين المجموعات في التحصيل المعرفي المرتبط بهذه             ٠,٠١
  .المهارات

للفروق بين المجموعات باعتبار    ) ف (كما يتضح من الجدول السابق أن قيمة      
 وتوجـه   ٠,٠١ وهي قيمة دالة عند مستوى       ٧١,٣٢متغير استراتيجية التدريس بلغت     

الداللة لصالح المجموعتين اللتين درستا باستخدام استراتيجية سـكامبر حيـث جـاء             
المتوسط الطرفي لهما أعلى من المتوسـط الطرفـي السـتراتيجية العـصف الـذهني            

  .اإللكتروني
للفروق بين المجموعات باعتبار ) ف(  كما يتضح من الجدول السابق أن قيمة 

 وهي قيمة دالـة     ٦٨,١٨٨بلغت  ) ف(متغير أدوات التواصل المستخدمة نجد أن قيمة        
وتوجه الداللـة لـصالح أداة التواصـل المـدونات ذات           ٠,٠١إحصائيا عند مستوى        
  .المتوسط الطرفي األعلى
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للفروق بين المجموعات باعتبار    ) ف(لسابق أن قيمة    كما يتضح من الجدول ا    
وهي قيمة غير دالة إحصائيا مما يشير       ٠,٨٦التفاعل بين المتغيرين بمستوييهما بلغت      
  . إلى عدم وجود تفاعل دال بين المتغيرين

وبالنتائج السابقة يمكن رفض الفروض الصفرية من السابع والثامن وقبـول           
  :الفروض البديلة ونصها

بـين متوسـط درجـات      ) ٠,٠١(فرق ذو داللة إحصائية عنـد مـستوى         توجد   .٧
 التواصـل اإللكترونـي   التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات     في   مجموعات البحث 

العـصف الـذهني    -سـكامبر  (التدريس المستخدمة يرجع الختالف استراتيجيات    
   في صالح استراتيجية سكامبر)االلكتروني

بـين متوسـط درجـات      ) ٠,٠١(توى  توجد فرق ذو داللة إحصائية عنـد مـس         .٨
 التواصـل اإللكترونـي   التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات     في   مجموعات البحث 

 لصالح التدريس   )الويكي-المدونات(يرجع الختالف أدوات االتصال غير المتزامنة       
 .من خالل المدونات التعليمية

 :كما يمكن قبول الفرض الصفري التاسع ونصه
فـي   مجموعـات البحـث   إحصائية بين متوسط درجـات       توجد فرق ذو داللة   ال   .٩

 لتفاعـل بـين    يرجـع ل   التواصل اإللكتروني التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات     
أدوات  و )العصف الذهني االلكترونـي   -سكامبر (التدريس المستخدمة استراتيجيات  

 .)الويكي-المدونات(االتصال غير المتزامنة 

  واصل اإللكترونيالنتائج المرتبطة بمهارات الت: رابعا
وللتحقق من صـحة  ) ١٢، ١١، ١٠(ترتبط هذه النتائج بفروض البحث أرقام    

هذه الفروض تم استخدام تحليل التباين ثنائي االتجاه لدرجات الطالب على بطاقات تقدير   
األداء المتدرجة الخاصة بمهارات التواصل اإللكتروني، وفيما يأتي جدول المتوسـطات           

  . لمجموعات البحث األربعة، ثم جدول تحليل التباين ثنائي االتجاهوالمتوسطات الطرفية
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  المتوسطات والمتوسطات الطرفية لمجموعات البحث في مهارات التواصل اإللكتروني) ٨(جدول 
استراتيجية 

االنحراف  المتوسط أدوات التواصل  التدريس
 العدد المعياري

 40 1.98391 50.2500 مدونات

 سكامبر 40 2.46982 43.9500 ويكي
المتوسط الطرفي الستراتيجية 

 80 3.87331 47.1000 سكامبر

 39 2.84579 46.4872 مدونات

العصف  39 2.63040 42.2308 ويكي
الذهني 
المتوسط الطرفي الستراتيجية  اإللكتروني

 78 3.46401 44.3590 العصف الذهني اإللكتروني

 79 3.08186 48.3924 مدونات

 79 2.67752 43.1013 ويكي
المتوسطات 

 الطرفية
 158 3.91459 45.7468 المجموع

  
نتائج تحليل التباين ثاني االتجاه لدرجات مجموعات البحث في مهارات التواصل ) ٩(جدول 

  اإللكتروني

  مجموع  مصدر التباين
  المربعات

درجات 
 الداللة فمتوسط المربعات الحرية

التحصيل المعرفي المرتبط 
 000. 77.038 481.269 3 1443.807ارات تدريس عمليات الكتابةبمه

 000. 47.497 296.725 1 296.725 استراتيجية التدريس) أ(

 000. 176.123 1100.272 1 1100.272 أدوات التواصل) ب(

 011. 6.600 41.234 1 41.234 )ب(و ) أ(التفاعل بين 

   6.247 154 962.067 الخطأ

    333064.000158 المجموع

    157 2405.873 المجموع المصحح
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للفروق بين مجموعات البحث األربعة ) ف(يتضح من الجدول السابق أن قيمة      
 وهي قيمة دالـة إحـصائيا عنـد         ٧٧,٠٣٨في مهارات تدريس عمليات الكتابة بلغت       

 مما يشير إلى وجود فروق بين المجموعات فـي التحـصيل المعرفـي              ٠,٠١مستوى  
  .بهذه المهاراتالمرتبط 

للفروق بين المجموعات باعتبار    ) ف(كما يتضح من الجدول السابق أن قيمة        
 وتوجه  ٠,٠١ وهي قيمة دالة عند مستوى       ٤٧,٤٩٧متغير استراتيجية التدريس بلغت     

ـ            جـاء   ثالداللة لصالح المجموعتين اللتين درستا باستخدام استراتيجية سـكامبر؛ حي
المتوسـط الطرفـي السـتراتيجية العـصف الـذهني       المتوسط الطرفي لهما أعلى من      

  .اإللكتروني
للفروق بين المجموعات باعتبار ) ف(  كما يتضح من الجدول السابق أن قيمة 

 وهي قيمة دالـة  ١٧٦,١٢٣بلغت ) ف(متغير أدوات التواصل المستخدمة نجد أن قيمة   
نات ذات  وتوجه الداللـة لـصالح أداة التواصـل المـدو         ٠,٠١إحصائيا عند مستوى        
  .المتوسط الطرفي األعلى

للفروق بين المجموعات باعتبار    ) ف(كما يتضح من الجدول السابق أن قيمة        
 وهي قيمة دالة إحصائيا مما يشير إلى        ٦,٠٦التفاعل بين المتغيرين بمستوييهما بلغت      

وجود تفاعل دال بين المتغيرين لصالح المجموعة التي درست من خـالل اسـتراتيجية         
  في بيئة أداة التواصل المدونة  سكامبر 

وبالنتائج السابقة يمكن رفض الفروض الصفرية من العاشر للثـاني عـشر             
  :وقبول الفروض البديلة ونصها

بـين متوسـط درجـات      ) ٠,٠١(توجد فرق ذو داللة إحصائية عنـد مـستوى           .١٠
 التواصـل اإللكترونـي   التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات     في   مجموعات البحث 

العـصف الـذهني    -سـكامبر  (التدريس المستخدمة ختالف استراتيجيات   يرجع ال 
   في صالح استراتيجية سكامبر)االلكتروني

بـين متوسـط درجـات      ) ٠,٠١(توجد فرق ذو داللة إحصائية عنـد مـستوى           .١١
 التواصـل اإللكترونـي   التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات     في   مجموعات البحث 

 لصالح التدريس   )الويكي-المدونات(تزامنة  يرجع الختالف أدوات االتصال غير الم     
 .من خالل المدونات التعليمية

فـي   مجموعـات البحـث  توجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجـات          ال   .١٢
 لتفاعـل بـين    يرجـع ل   التواصل اإللكتروني التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات     
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أدوات  و )نـي العصف الذهني االلكترو  -سكامبر (التدريس المستخدمة استراتيجيات  
 .)الويكي-المدونات(االتصال غير المتزامنة 

  :ثانيا نتائج التحليل الكيفي
أظهرت نتائج التحليل الكيفي عدة سمات في استجابات الطالب المعلمين تتعلق           

  :بمحاور عدة من أهمها
الطابع اإليجابي نحو استراتيجية سكامبر واسـتخدامها فـي تـدريس             .١

ليات الكتابة بوجه خاص، وذلـك مـن        المقررات المختلفة وتدريس عم   
 :خالل ظهور عدد من السمات في استجابتهم من أهمها

استراتيجية فعالة تسهم في تنوع األفكار حـول الموضـوع المـدروس         .أ 
 .وثرائها

حيث عبر المستجيبون عن ذلك بأكثر من طريقة منها ما ذكره المستجيب رقم             
اد بدائل كثيرة لصياغة أهـداف تعلـم        إنها استراتيجية تساعد على إيج    " والذي قال ) ١(

الكتابة، وأنشطتها، مما يساعدني على تقديم درس التعبيـر الكتـابي بأفكـار عديـدة               
ومتنوعة، وقال إن دراسة المقررات من خاللها قد يسهم في تنمية قدراتي في تـدريس     

  .اللغة بوجه عام
 كـل   عن ذات الفكرة بأسلوب بسيط ليتنـا نـدرس        ) ٣(وعبر المستجيب رقم    

المقررات من خالل استراتيجية سكامبر، هي بوابة إليجاد أفكار كثيـرة فـي الفـصول            
  .الدراسية

) ٥(حيث قال المستجيب رقم  ) ٩ و٦ و٥(وعبر عن ذلك أيضا المستجيب رقم 
كنت أجد صعوبة قبل ذلك في إيجاد صياغة ألهداف الدرس أو تحديـد             " على الترتيب ،  

بعد الدراسة باالستراتيجية تعلمـت     ) : ٦(مستجيب رقم   وقال ال " طرق مختلفة لنشاطاته  
أساليب يمكنني من خاللها تطوير األنشطة التي يمكن أن تساعد الطالب علـى التعبيـر        

طريقة هائلة في إيجاد أفكار كثيرة ومتنوعة، يمكنني        ) ٩(السليم، وقال المستجيب رقم     
  .أنا أيضا أن أنفذها في دروسي
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  عد على مواجهة الصعاب والتحديات في التدريساستراتيجية تسا.   ب
رأى كثير من الطالب عينة الدراسة الكيفية أن هذه االستراتيجية قـد ولـدت              

  لديهم إحساس 
بالرغبة في مواجهة التحديات والصعاب، وتيسيرها، حيث عبر المستجيب رقم          

اء التدريس،  وجدنا فيها أساليب تساعد في حل األمور الصعبة أثن        " عن ذلك بقوله    ) ١(
كنا نجد صعوبة خطـوات االسـتراتيجية       " عن ذلك بقوله    ) ٢(كما عبر المستجيب رقم     

 ) ٧( وعناصرها قدمت ما يساعد على تذليل تلك الصعوبات، وعبر المـستجيب رقـم              
  .ودارت تأمالت كثير منهم حول هذا المفهوم" بقوله طريقة سهلت لما الكثير

  لتدريبإيجاد دافعية أكثر للتعلم وا.  ج
عبر كثير من المستجيبون عن أن هذه االستراتيجية أسهمت بشكل كبير فـي             
زيادة رغبتهم ودافعيتهم للتعلم، وأنهم كانوا يتنظرون عمل النشاطات للتعرف على أفكار 

يعبر بقوله طريقة شـيقة جعلتنـي انتظـر أن ادرس           ) ٦(جديدة، فنجد المستجيب رقم     
مشاركتي في التدريب مـن خـالل     " بقوله  ) ٩( رقم   النشاطات التالية، وعبر المستجيب   

االستراتيجية يهون التعب ويسهل علينا بذل الجهد، هي فعـال اسـتراتيجية زادت بهـا      
  .وفي المعنى ذاته خرجت تعبيرا الكثير منهم. رغبتي في تلقي الكثير

ورغم أن معظـم المـستجيبين رأوا جوانـب إيجابيـة متنوعـة فـي                .٢
 أن هناك بعض اآلراء التي ال يمكـن إهمالهـا           استراتيجية سكامبر، إال  

كانت ترى أن هناك جوانب قصور في التدريب من خالل االسـتراتيجية،       
  :يجب العمل على تالفيها مستقبليا، من أهمها

بقوله خطواتها كثيرة ) ٤(كثرة خطواتها وإجراءاتها، حيث عبر المستجيب رقم  .أ 
ل كنت اتوه أحيانا مـن كثـرة     الذي قا ) ٨(اربكتني أحيانا، والمستجيب رقم     

 .خطواتها وانشطتها
) ٢( التركيز على األفكار أكثر من األداء العملي، حيث عبر المستجيب رقم              .ب 

هي أيضا تركز على األفكار وطرق صياغة األهداف واألنشطة وأفكار " بقوله 
تصميمها، لم يكن هناك تدريب عملي في الفصول، لو أنها انتقلت بنا للفصل     

بقولها هي جيدة من حيث إيجاد أفكار ) ٨(ضل، وعبر المستجيب رقم لكان أف
لألنشطة وتصميمها، لم تكن واضحة بشكل قوي بالنسبة لتنفيـذ التـدريس          

 ).١٠(داخل الفصول، ووافقه في الرأي المستجيب رقم 
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 .اختالف الرأي حول استراتيجية العصف الذهني اإللكتروني .٣
اإللكتروني رؤيـة إيجابيـة لـدى معظـم     لم تلق استراتيجية العصف الذهني     

المستجيبين، حيث رأي بعضهم أنها استراتيجية جيدة ساعدته على اكتساب مهارات عدة 
  :في تدريس عمليات الكتابة لدى الطالب، حيث رأوا جوانب إيجابية من أهمها

) ٢(حيث عبر المستجيب رقم     : تسهم في تنمية التفكير وثراء األفكار وتالقيها        .أ 
ساعدتني على وضع كثير من األفكار وأسـهمت فـي تبـادل            " بقولهعن ذلك   

كنت " بقوله) ٥(األفكار مع زمالئي بشكل سهل وبسيط، وعبر المستجيب رقم          
أتبادل األفكار مع زمالئي بشكل جيد اظن أنه ساعدني وساعدهم علـى إيجـاد    

) ٦(  الكتابة، وعبر المستجيب رقم أفكار كثيرة ومتنوعة حول تدريس عمليات    
 .بقوله تزيد من أفكاري وتسهم في منطقيتها بتالقي أفكاري مع أفكار زمالئي

إلى ذلك  ) ٤(حيث أشار المستجيب رقم     : اكتساب مهارات التنظيم والنقد البناء      .ب 
ساعدتني كثيرا على تنظيم أفكاري وتنقيحها، وتعلمت من خاللها كيف          " بقوله  

وعبر المستجيب . هم وتجويدهاأنقد أفكار اآلخرين، وأساعدهم في تحسين أفكار
بقوله جعلتنا نفحص أفكارنا بصورة جيدة، كما ساعدتنا على ترتيـب      ) ٧(رقم  

 .األفكار وعرضها في شكل منظم
وكما رأى البعض جوانب إيجابية رأى البعض منهم جوانب سلبية في استخدام      

   :االستراتيجية من أهمها
)  ١(عبـر المـستجيب رقـم       حيث  : صعوبة إجراءاتها، واحتياجها لوقت كبير     .أ 

تعلمت من خاللها ولكنها استراتيجية صعبة تحتاج لجهد كبير فـي           " بقوله  
لم يكن هينا أن اتعلم من " بقوله ) ٣(وعبر المستجيب رقم " التعلم من خاللها

خاللها أنت تبذل جهدا كبيرا لتكون في المستوى المطلوب، وعبر المستجيب         
ها تسبب صعوبة في التعامل معها، لم أكـن        كثرة األفكار التي نضع   ) ٩(رقم  

صعبة لو أن هناك استراتيجية أسهل ) ١٠(أفضل ذلك، وعبر المستجيب رقم 
 .لكان أفضل

عبر البعض أن االستراتيجية تؤسـس      : عدم تقبل البعض لفكرة نقد األفكار       .ب 
على طرح األفكار ونقدها وتنظيمها، وأن تقبل فكرة النقد لدى البعض تكون            

" بقولـه  ) ٨(قد يعرقل عملية التعلم، حيث عبر المستجيب رقـم  صعبة مما   
بعض الزمالء يعطلوننا ألنهم يجادلون كثيرا عند نقد أفكـارهم لـو تـدخل              

بقوله قد تخلق نوعا من العداء بسبب       ) ٩(وعبر المستجيب رقم    " المحاضر
 .النقد
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نيـا  يرى بعضهم أن االستراتيجية تتطلب جهدا ذه      : تتطلب جهدا ذهنيا كبيرا     .ج 
مخي تعب كثيرا وأنا    " بقوله) ٢(كبيرا قد يعطلهم، حيث عبر المستجيب رقم        

" بقوله ) ٧(أفكر لم يكن سهال أن أطرح أفكارا بكثافة، وعبر المستجيب رقم    
يوووه تعبت كثيرا وأنا أفكر     " بقوله) ٩(وعبر المستجيب رقم    " مرهقة ذهنيا 

 .أثناء تنفيذ األنشطة
ت أفراد العينة فيما يخص بيئة التـدريب عبـر وسـائل            الطابع اإليجابي الستجابا   .٣

، حيث ظهر عـدد مـن الـسمات فـي           )المدونات والويكي   ( التواصل االجتماعي   
استجابات أفراد العينة تشير إلى نميز المدونة والويكي كبيئة تعليمية وتدريبيبة من   

 :أهمها
 الوسائل سهلت   يرى معظم أفراد العينة أن هذه     : سهولة التعاون وتكامل األفكار     .أ 

لهم التواصل مع غيرهم في موضوع التدريب، ومكنتهم من التعاون وتبادل األفكار            
وتنقيحها، كما عملت على تنظيم أفكارهم المطروحة ذاتيا، وتعـديلها فـي ضـوء            
التغذية الراجعة التي يحصلون عليها من زمالئهم أثناء القيام بأنـشطة التـدريب             

إلى ذلك بقوله سهلت لي اإلطالع على مـا       ) ١( رقم   المختلفة، فقد أشار المستجيب   
يقدمه الزمالء من أفكار ومكنتني من طرح وجهة نظري فيما يقدمون، كما أتاحـت   
لي فرصة في تعديل أفكاري ومنتاجاتي التدريبية في ضوء آرائهم، التي دائما مـا              

مـساحة  إلى أن المدونة أتاحت له      ) ٣( كانت ثرية ومفيدة، وأشار المستجيب رقم       
أكبر وتعددة للتعاون مع زمالئهم في فهم أمور كثيرة، وقد تعلم كثيرا من زمالئهم              

) ٤(وأشار المستجيب رقم . بالتواصل المباشر معهم، أو من خالل مطالعة تعليقانهم  
إلى ذلك بقوله سهلت علينا إنتاج األفكار المطلوبة والسير في خطوات التعلم وفق              

ونا كثيرا واستفاد بعضنا من البعض من خالل مـا هـو            ما يشير الدكتور، فقد تعا    
بقوله واحة مريحة وبرحة لتبادل     ) ٥(وأشار المستجيب رقم    . مطروح من تعليقات  

أفكارنا، لم نجد صعوبة في التواصل فيما بيننا، ساعدنا بعضنا في إنجاز األمـشطة     
ار المطروحـة  لذلك بقوله األفك) ٧(واشار المستجيب رقم   .المطلوبة واستفدنا كثيرا  

وإلى نفس المعنى أضـشار     .كانت كثيرة ومتنوعة ساعدتني على تبني أفكار جيدة       
 .معظمهم

من أهم السمات التي اتضحت من خالل النحليل : المساعدة في تحدثث المعلومات  .ب 
الكيفي أن وسائل التواصل تسهم في التحديث المستمر للمعلومات، من عدة وجوه،            

جدية ومتطورة دوما حول نشاطات التدريب، وثانيها اتاحة أولها نقل الزمالء ألفكار 
" إلى ذلك بقولـه  ) ١(مصادر تعلم دائمة متطورة وحدثة، فقد أشار المستجيب رقم     

تمكنا من خالل الروابط المتعددة المتاحة على المدونة في الحصول على معلومات            
الء كانوا يضيفون الزم"  إلى ذلك بقوله   ) ٣(وأشار المستجيب رقم    " مفيجة وحديثة 
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الـدكتور  ) " ٤( وقال المستجيب رقم    " معلومات حديثة وجديدة من خالل تعليقاتهم     
) " ٦(وقال المستجيب رقـم  "كان يضع معلومات مفيدة وروابط جيدة وكذلك الزمالء  

كان هناك أشياء كثيرة ومفيدة باستمرار التعلم من خالل المدونة يعطي الكثير مـن     
 .السياق بتعبيرات مختلفة جاءت استجابات بقية أفراد العينةوفي ذات " المعلومات

أفادت السمات المستنبطة من اسـتجابات أن       : السهولة والمرونة في االستخدام     .ج 
وسائل التواصل التي تم التدريب من خاللها تتـسم بالـسهولة فـي االسـتخدام،               

توقيتات خصوصا بعد الخضوع للتدريب على استخدامهما، وأتاحت مرونة كبيرة في 
لم أجـد   :" إلى ذلك بقوله  ) ٢(الدخول ومتابعة النشاطات، فقد أشار المستجيب رقم        

صعوبة في التعامل مع المدونة، وسهل لنا األمر الوحدة التي خصـصت للتـدريب            
لم يكن صعبا الـدخول علـى      " بقوله  ) ٣( وأشار المستجيب رقم    " على استخدامها 

كنت متخوفا من التعامل مع ) ٦( تجيب رقم الويكي، في أي وقت أختاره، وقال المس
المدونة ومن وجود صعوبات في التعامل من خاللها، التجربة أثبت عكـس ذلـك،              

وقـال  " يمكنني اآلن إنشاء المدونات والتعامل مع الموجود منها بـسهولة ويـسر       
أصبح كل شيء متاح في أي وقت يممكني متابعة ما يجـري         ) " ٧(المستجيب رقم   

إلـى ذلـك   ) ١٠(وأشار المستجيب رقم " لزمالء والدكتور في أي وقت  وما يكتبه ا  
 "بقوله احسن حاجة أن األمر كان بسيطا وكنت أدخل في أي وقت أريده

أشار المستجيبون إلى أنهـم لـم       : وجود جوانب تفاعل متعددة أثناء االستخدام       .د 
يتلقون يكونوا يحصولون على معلوماتهم من مصدر واحد، وأنهم كانوا يتعاونون و     

كنا نتعامـل ونتبـادل     ) " ١(التوجيهات بطرق مختلفة؛ حيث أشار المستجيب رقم        
اآلراء ونصحح أعمالنا في ضوء توجيهات الدكتور، وكذلك من خالل العديـد مـن          

سعدت بالعمل من خالل المدون حيـث سـمحت         ) ٢(الزمالء، وقال المستجيب رقم     
تجه، الزمالء كانوا عنـصر     بالحصول على وجهات نظر ونقاش مستمر حول ما نن        

تناقـشنا  ) " ٣(مؤثر وكذلك الدكتور، حيث كان يوجه الجميع، وقال المستجيب رقم    
" إلى ذلك بقوله    ) ٤(وأشار المستجيب رقم    " كثيرا تبادلنا الرأي أفاد بعضنا البعض     

حقا النقاش المستمر كان ) " ٨(وقال المستجيب رقم " تبادل اآلراء كان متنوع ومفيد
 .وأشار إلى ذات المعاني معظمهم" ، كانت تجربة مفيد وثريةمفيدا

أتاح التدريب من خالل الويكي والمدونة سبل متعـددة         : تعدد المصادر وتنوعها    .ه 
للتدريب تعتمد على وسائل متعددة في تقديم المحتوى التدريبي، حيث قال المستجيب 

وقـال  " نفيـذها وجود لقطات فيديو سهلت لنا التدرب علـى المهـارة وت  )" ١(رقم  
فيـديو ومخططـات ،     ( التنوع فيما يقدم من خالل المدونـة        ) ٢( المستجيب رقم   

وقـال  " ومصادر مختلفة سهل لنا اكتساب المعلومات والتـدرب علـى المهـارات           
كتنت هناك طرق كثيرة لعرض المعلومـة أفـادت كثيـرا،           ) " ٥( المستجيب رقم   

كان كـل  " إلى ذلك بقوله ) ٧(قم وأشار المستجيب ر" ووضحت خطوات األداء بدقة   



  ..... في تنمية مهاراتاالتصال وفاعليتها  أدواتالتفكير و  استراتيجياتقائمة على تصميم بيئة تدريبية
  محمود محمد أحمد أبوالدهب/،  دخلف الديب عثمان محمد/ د

 

 -٧٥٦-

شيء متاحا داخل الويكي أو باإلحالة لخارجه، هذا األمر رائع في التـدريب علـى               
) " ١٠(وقال المستجيب رقـم  " المهارات واكتساب المعلومات التي يجب أن نتعلمها 

كل شيء كان موجود، كتب ، ومقاالت ، فيديو ، رسوم توضيحية ، تعلمنا أفـضل                
 ".عمع هذا التنو

أشار ) المدونة والويكي(وجود محددات قد تقلل من فاعلية استخدام وسائل االتصال  .٤
عدد من المستجيبين إلى وجود بعض المحددات في استخدام وسائل االتصال الويكي 

كثرة األمور المنشورة، وأحيانا احتوائها علـى       : تحديدا في عملية تدريبهم، أهمها    
في نقل المعلومات وفحـصها، فقـد أشـار         أخطاء خصوصا مع عدم تحري الدقة       

كل واحد ممكن يكتب ويضيف اللي يجي على        " إلى ذلك بقوله   ) ٣( المستجيب رقم   
بعض الزمالء ينقلون أفكـار مـن النـت دون          ) " ٦(وقال المستجيب رقم    " دماغة

بصراحة كان يزعجنا كثيرا نشر معلومات أحيانا ) ٧( وقال المستجيب رقم " مراجعة
 .يدةلم تكن مف

 :مناقشة وتفسير النتائج
 اإلبـداعي  التفكيـر  تنميـة  اسـتراتيجيات فيما يتعلق بأثر اسـتخدام      ) ١ (
)  ويكـي  –مدونة  (  ووسائل التواصل    )االلكتروني الذهني العصف-سكامبر(

 والجوانـب   الكتابـة  عمليـات  تـدريس  مهارات تنمية في والتفاعل بينهم   
  :التحصيلية المرتبطة بها

إلى فاعلية اسـتراتيجتي سـكامبر والعـصف الـذهني          بحث  أشارت نتائج ال  
اإللكتروني في تنمية الجوانب التحصيلية واألدائية المرتبة بمهارات تـدريس عمليـات            
الكتابة، دون النظر ألية متغيرات أخرى، وبمقارنة استراتيجية سـكامبر باسـتراتيجية            

ي درست باستراتيجية   العصف الذهني دلت النتائح لوجود فروق لصالح المجموعات الت        
كانت أكثـر    المدونات نجد المستخدمة التواصل أدوات متغيرسكامبر وعند النظر لتأثير     

وجد هناك تفاعـل دال      بمستوييهما المتغيرين بين التفاعل باعتبارفاعلية من الويكي، و   
  .وجه لصالح استخدام استراتجية سكامبر من خالل المدونة

  :عدة عوامل أهمهاويمكن إرجاع هذه النتيجة إلى 
 التي تم استخدامها من خالل قيام المعلم        اإلبداعي التفكير استراتيجيات تنمية  -

بتحديد أهداف المقرر، تحديد جدول األعمال، تحديد الوقت المخصص للمهام،           
توضيح إجراءات السير في المقرر، وغيرها من أساليب الدعم االجرائـي أدى       

 عمليـات  تـدريس ي المرتبط بمهـارات     الى ارتفاع مستوى التحصيل المعرف    
 .الكتابة
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ما تمتلكه المدونات من وسائل وأدوات تحقق التفاعل والمشاركة الفعالة بين            -
الطالب المتدربين ساهمت بقدر كبير في تنمية التحصيل والمهارات الالزمـة           
لتدريس عمليات الكتابة، والتي من أهمها تنوع طرق النشر، والمواد المنشورة 

الربط بين المحتوى ومحتويات أخرى منشورة عبر بيئـة االنترنـت          وسهولة  
  .بتوجيه المعلم

ما تسهم به بيئة التعلم من خالل المدونة في تحقيق تفاعل إيجابي ومثمر بين  -
المتدربين بما تمتلكه من وسائل تسهل عمليات التواصل بينهم، وتتيح تقـديم            

 .لبعضهم البعضتغذية راجعة متعددة ومتنوعة من قبل المتدربين 
تنوع اإلجراءات المتبعة في استراتجية سكامبر وتعدد خطوات تنفيذها األكمر           -

الذي حقق التنوع في عرض الحقائق والمفاهيم والعمل على تطويرها بـشكل            
إبداعي، وكذلك إخراج منتج تدريبي عالي الجودة مؤسس على بدائل مختلفـة       

  تتيحها االستراتيجية
أشارت اليه نتائج البحوث والدراسات علـى فاعليـة          مع   النتيجةوتتفق هذه   

) االلكترونـي  الـذهني  العصف-سكامبر (اإلبداعي التفكير تنمية استراتيجيات استخدام
 عمليات تدريس مهارات تنمية في  بينهم والتفاعل) ويكي – مدونة ( التواصل ووسائل
 بـدوي دراسـة     لـدى المتعلمـين ومنهـا      بها المرتبطة التحصيلية والجوانب الكتابة
 علـي  إبـراهيم  أسـماء )  ٢٠١٣(المحـضار  أبوبكر محمد بنت عبير) ٢٠١٢(الطيب
 فهد) ٢٠١٥(السمان أحمد مروان، سليمان سيد داليا شحاتة، سيد حسن) ٢٠١٥(شريف

 حسن عمر، عبدالرزاق عمر) ٢٠١٧(سيف أبو محمد آالء)  ٢٠١٧(محمد بن سعود بن
 .elikler, D., & Harman, G)٢٠١٨(حمـاد  مخلف مصطفى) ٢٠١٨(أحمد علي

) ٢٠١٩(عبـدالوهاب  عبـدالعزيز  يحيـى ) ٢٠١٨(حمـاد  مخلـف  مصطفى) 2015)
)zdemir, E., & Aydın, S. (2015  
 اإلبـداعي  التفكيـر  تنميـة  اسـتراتيجيات فيما يتعلق بأثر اسـتخدام      ) ١(
)  ويكـي  –مدونة  (  ووسائل التواصل    )االلكتروني الذهني العصف-سكامبر(

التواصل اإللكتروني والجوانب التحصيلية     مهارات تنمية في ينهم  والتفاعل ب 
  :المرتبطة بها

إلى فاعلية اسـتراتيجتي سـكامبر والعـصف الـذهني          أشارت نتائج البحث    
اإللكتروني في تنمية الجوانب التحصيلية واألدائية المرتبة بمهارات التواصل اإللكتروني، 

 استراتيجية سكامبر باسـتراتيجية العـصف       دون النظر ألية متغيرات أخرى، وبمقارنة     
 النتائح لوجود فروق لصالح المجموعات التي درست باستراتيجية سكامبر          دلتالذهني  

كانت أكثر فاعلية من  المدونات نجد المستخدمة التواصل أدوات متغيروعند النظر لتأثير 
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ل دال وجه لصالح    وجد هناك تفاع   بمستوييهما المتغيرين بين التفاعل باعتبارالويكي، و 
  .استخدام استراتجية سكامبر من خالل المدونة

  :ويمكن إرجاع هذه النتيجة إلى عدة عوامل أهمها
 التي تقدم مجموعة من الخدمات التي االتصال االلكتروني أحد أدوات المدونات -

من شأنها تدعيم التواصل والتفاعل بين األعضاء من خالل الخدمات والوسائل           
  .كة الوسائط مع األخرين كالصور والفيديو، والبرمجياتالمقدمة ومشار

خلق بيئة تعليمية تفاعلية، وأسـهمت فـي   ساعدت استراتيجية سكامبر على   -
جعل الطالب المعلم عنصرا فاعالً وليس مجرد متلٍق سلبي للمعلومـات التـي             

  مما أسهم في اقبال الطالـب     .يلقنها إياه المعلم في القاعات الدراسية التقليدية      
على إجراءات التواصل اإللكتروني عبر وسائل التواص المتاحة والتدرب عليها 

 وتحصيل الجوانب المعرفية المرتبطة بها
اتاحة عديد من أشكال التواصل المباشر بين الطالب ومعلمهـم مـن خـالل               -

المدونة ساهم بشكل كبير في اتاحة فرص متنوعة للتدريب علـى التواصـل             
  .ي اكتساب مهاراته واكتساب مفاهيمه اإللكتروني، مما أسهم ف

وتتفق هذه النتيجة مع أشارت اليه نتائج البحوث والدراسات على فاعليـة             
) االلكترونـي  الـذهني  العصف-سكامبر (اإلبداعي التفكير تنمية استراتيجيات استخدام
 التواصـل  مهـارات  تنميـة  فـي   بينهم والتفاعل) ويكي – مدونة ( التواصل ووسائل
 فهمى، آمالدراسة    لدى المتعلمين ومنها   بها المرتبطة التحصيلية والجوانب ونياإللكتر

 حامـد  أحمـد ) ٢٠١٣(طايـل  عبدالـشافي  خيـري  محمد أمير) ٢٠١٣ (زعزع منى
 الصمد عبد محمد السيد أسماء) ٢٠١٤(الدين نجم عبدالجليل حنان) ٢٠١٤(عبدالوهاب

) ٢٠١٧(سيف أبو محمد آالء)  ٢٠١٥ (السميع عبد أنور محمد هنادي) ٢٠١٥ (محمد
 فهمي سيد، السيد محمد سيد السيد، عبدالموجود لمياء) ٢٠١٧(أحمد عبدالسالم محمد

 علـي  حـسن  عمر، عبدالرزاق عمر) ٢٠١٧(محمد بن سعود بن فهد) ٢٠١٧(مكاوي
ــد ــصطفى) elikler, D., & Harman, G. (201) ٢٠١٨(أحم ــف م  مخل

 .zdemir, E., & Aydın, S) (٢٠١٩(عبدالوهاب عبدالعزيز يحيى) ٢٠١٨(حماد
(2015  

تعد نتائج التحليل الكيفي السابق عرضها رؤية تفسيرية لنتائج التحليل الكمي؛    
حيث أوضحت عدد من اإليجابيات والمحددات التي يمكن اعتبراها في ظهور النتائج على 

ـ               ث النحو السابق عرضه، وهذا بدوره يشير إلى وجود اتساق واضح بين نتـائج البح
الكمية والكيفية، كما أن النتائج الكيفية توضح أسباب ملموسة من واقع تجربة الطالب             

  .لهذه النتائج
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ويمكن من خالل نتائج التحليل الكمي والكيفي أن نؤسس لنظرة تكاملية بـين             
التقنيات التعليمة المتنوعة واستراتيجيات التدريس القائمة على التفكير؛ إلحداث التغير          

 سلوك المتعلمين تحصيليا ومهاريا، وأن أخذ الدراسات لمبدأ الكشف عـن            المطلوب في 
طرق مختلفة للتدريس والتدريب في ضوء التفاعـل بينهـا وبـين البيئـات التعليمـة       
اإللكترونية المختلفة يسهم في إجاد صيغ متعددة ومناسبة لمواقف تدريسية وتدريبيـة            

والتدريب في اختيار أنـسب طريقـة       متنوعة، تحقق ثراء لدى القائمين على التدريس        
 وتنفيذها من خالل أـنسب بيئة

  : البحثتوصيات
 :التالية بالتوصيات الخروج يمكن نتائج من البحث عنه أسفر ما ضوء في

االهتمام باستخدام استراتيجيات ترتبط بالتفكير ودمجها في وسـائل التقنيـة            -
معرفـي والمهـارات،   التعليمية الحديثة إلحداث مستوى متميز من التحصيل ال   

 .بوجه علم وفي إعداد معلم اللغة العربية بوجه خاص
البحث عن وسائل تقنية تسهم في أحداث تمكن الطالب المعلمين من مواكبـة        -

العصر، واالعتماد عليها في تطوير مهاراتهم التدريسية المختلفـة، ولتكـون           
 .ركيزة لتنميتهم المستدامة في المستقبل

ير نظم التعليم والتدريب لدى الطالب المعلمـين فـي   ضرورة العمل على تطو  -
ضوء فلسفة تتسق وما يجب أن يكتسبه في القرن الواحد والعشرين ليستطيع            

 .مواجهة متطلباته المهنية في المستقبل
إعادة النظر في مقررات إعداد المعلم المختلفة، والعمل على تطويرهـا فـي              -

تيجيات حديثة تتسق مع متطلبات     ضوء بيئات تعلم إلكترونية وفلسفات واسترا     
 .العصر وأداور المعلم في المستقبل

 : البحثمقترحات
استراتيجيات أخرى تنتمي لإلبداع ووسـائل وبيئـات    تتناول دراسات إجراء -

تعليمة إلكترونية أخرى للكشف عن أثرها في تنمية المهارات الالزمة لمعلـم            
 .اللغة العربية في القرن الواحد والعشرين

 كيفية للخصائص المؤثرة لبيئات المتعلم في تنمية كل من المهـارات            دراسة -
والتحصيل وغيرها من نواتج التعلم لدى الطالب، والبحث عن طرق لتطويرها           

 .في ضوء نتائج الدراسة الكيفية
إجراء دراسة تتعلق بعمليات العقل أثناء التدريب على المهـارات المختلفـة             -

جيات القائمة على مهارات اإلبداع واتساقها مع       للطالب المعلمية عبر االستراتي   
 .أشكار تنفيذها عبر بيئات تعليمية إلكترونية مختلفة
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 :قائمة المراجع
  :المراجع العربية: أوال
 فـي  تفـاعلي  إلكترونـي  لموقع مقترح تعليمي تصميم) ٢٠١١(الشوادفي أحمد .١

 التواصـل  توبعض مهـارا   الناقد التفكير تنمية وأثره في  االجتماعية الدراسات
 الجمعيـة  مجلـة  االساسـي،  التعلـيم  من السابع الصف تالميذ لدى االلكتروني

 .١٠٥-١٤ ص ص ،٣١ع االجتماعية، للدراسات التربوية
 التواصـل  أدوات علـى  القائمـة  المزاملـة  اثر) ٢٠١٢(مسعد آل زيد بن أحمد .٢

 مجلة "سعود الملك بجامعة التربية كلية لطالب الدراسي التحصيل في اإللكتروني
  .٣٢-١ ص ص ،٣٩ ع الرياض، والنفسية، التربوية للعلوم السعودية الجمعية

فاعلية استخدام التعلـيم المـدمج والمـدونات     )٢٠١٤(بعبد الوها أحمد حامد .٣
تنمية مهـارات الفهرسـة      في المقروءةتنمية مهارات الفهرسة     في اإللكترونية
رسـالة   م،نولوجيـا التعلـي   آليا لدي طالب المكتبات والمعلومـات وتك       المقروءة
  .رجامعة األزهبالقاهرة، كلية التربية دكتوراه، 

 اإللكتروني التواصل نمط أثر )٢٠٠٩(أحمد البطل إبراهيم هاني نوبي، أحمد محمد .٤
 المملكـة  بجامعة اإلعالم قسم لطالب الصحفي اإلخراج ومهارات التحصيل على

 – ٦٢٩، ص ص    ٦ ع، ٣ بورسعيد، مـج   التربية، جامعة  كلية بالبحرين، مجلة 
٦٨٦.  

 بـين  الدمج على قائمة توليفية استراتيجية )٢٠١٥( شريف أسماء إبراهيم علي   .٥
 الحجاجية اإلقناعية الكتابة مهارات لتنمية المعرفة بعد وما الكتابة عمليات مدخل

 العربيـة  بالمملكـة  جـازان  جامعه اآلداب بكلية واإلعالم لصحافةا قسم لطالبات
 ،١٧٠عشـمس،    عين جامعة التربية، كلية والمعرفة، القراءة السعودية، مجلة 

  .١١٥ – ٦٧ ص ص
فاعلية اساليب العصف الـذهني     ) ٢٠١٥(أسماء السيد محمد عبد الصمد محمد        .٦

في تنمية مهـارات اتخـاذ      اإللكتروني القائمة على تطبيقات الجيل الثاني للويب        
  .قرارات إدارة مراكز مصادر التعلم، رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة حلوان

 التفكيـر  ألسـاليب  اإلسالمية التربية معلمي ممارسة مدى )٢٠١٢(عمر أشرف .٧
 مجلـة . غزة بمحافظات الغوث وكالة بمدارس التاسع الصف طلبة اإلبداعي لدى 

ــة ــا  الجامع ــالمية للدراس ــة تاإلس ــج   التربوي ــسية، م                    ، ١، ع ٢٠والنف
  . ١٢٩-٩١ص ص 
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 في ونمط التفاعل  للمعلومات المعرفي التمثيل كفاءة) ٢٠١٦(أكرم فتحي مصطفى   .٨
 للمكتبـات  العربيـة  ، البوابـة Cybrarians Journalالمنتشر،  التعلم بيئات

 .١٢ – ١، ص ص ٤١والمعلومات، ع
 تحسين في) سكامبر (األفكار توليد استراتيجية أثر) ٢٠١٧(سيف محمد أبو  آالء .٩

 الجامعـة  مجلة األردن، في العاشر الصف طالبات لدى اإلبداعية الكتابة مهارات
  .٣٠٦-٢٨٩.ص ص ،٣ ع ،٢٥ مج والنفسية، التربوية للدراسات اإلسالمية

 على الويكي أداة باستخدام التعاوني التعلم أثر). ٢٠١٣ (زعزع منى فهمي، آمال .١٠
 دراسـات  مجلة خالد، الملك جامعة طالبات من عينة لدى الشخصية سمات بعض
  .٩٤-٢،٤٣ ج ،٤٣ ع لنفس،ا وعلم التربية في عربية

 المهنيـة  للتنمية مقترح برنامج ةفاعلي) ٢٠١١ (مختار اهللا هبة الموجي، أماني .١١
 أدائهـم  تنميـة  فـي  االبتدائيـة  بالمرحلة العلوم لمعلمي الذاتي التعلم على قائم

 التربيـة  كليـة  مجلـة  تالميـذهم،  تفكيـر  التفكير مهارات وأثره في  التدريسي
  .٢٢٧-١٢٣ ص ص ،٦ ع ،٢١مج مصر، باإلسكندرية،

 العصف استراتيجية استخدام فاعلية) ٢٠١٣(طايل يعبد الشاف  خيري محمد أمير .١٢
 بـبعض  الـوعي  تنمية في التعليمية االلكترونية المواقع عبر االلكتروني الذهني
 رسـالة  الثانويـة،  المرحلـة  طـالب  لدي االجتماع مادة في المعاصرة القضايا

  .السويس قناة جامعة يش،بالعر التربية كلية ماجستير،
رات فاعلية برنامج أنشطة موجهة في تنميـة قـد         )٢٠١٥(بدور محمد بوحجي   .١٣

المؤتمر الدولي   المرحلة الثانوية بمملكة البحرين،    التفكير اإلبداعي لدى طالبات   
نحو اسـتراتيجية وطنيـة لرعايـة      "تحت شعار   -الثاني للموهوبين والمتفوقين    

جامعة اإلمارات العربية المتحدة،  ،   التربية اصة، كلية الخقسم التربية    ،"المبتكرين
  .٦٩-٤٣ مايو، ص ص ٢١-١٩الفترة من 

فاعلية برنامج مقترح في تنمية مهارات تدريس التفكيـر         ) ٢٠١٢(بدوي الطيب  .١٤
اإلبداعي والناقد لمعلمي اللغة العربية وأثره على الكتابة االبداعية لدى تالميذهم،   

  .١٨٨-١١٢، ص ص ١٢٧ر، ع مص مجلة القراءة والمعرفة،
مفـاهيم  : أسس التفكير وأدواتـه   ) ٢٠٠٦(ترافينجر، دانواد ج، نيساب، كارول     .١٥

وتدريبات في تعلم التفكير بنوعيه اإلبداعي والناقد، ترجمة منير الحوراني، محمد 
  .جهاد جمل، دار الكتاب الجامعي، العين، االمارات العربية المتحدة

 فـي  للمعلمـين  المهنية التنمية مراكز في التميز معايير) ٢٠١٠(تيسير النعيمي  .١٦
 إلى مقدمة عمل ورقة. دراسية حالة الهاشمية األردنية العربية، المملكة  المنطقة

 ودراسـة  للمعلمين التميز لمراكز معايير وضع: العربي عن المعلم  الثالث اللقاء
 .تطويرها، القاهرة سبل
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والتعلم، القـاهرة، دار الفكـر      استراتيجيات التدريس   ) ٢٠٠٨(دعبد الحمي جابر   .١٧
  .١العربي، ط

 تطبيقـه  ومتطلبات للمعلمين اإللكتروني التدريب) ٢٠٠٧ (محمد ربه عبد جهاد .١٨
 ،١٣٣ع األزهر، التربية، جامعة كلية مجلة الدول، بعض خبرات ضوء في بمصر

  .٢ج
تعليم التفكير رؤية تطبيقية فـي تنميـة العقـول          ) ٢٠٠٨(حسن حسين زيتون   .١٩

  .قاهرة، عالم الكتبالمفكرة، ال
 مـدخل ) ٢٠١٥(الـسمان  أحمـد  مروان سليمان، سيد شحاتة، داليا  سيد حسن .٢٠

 المرحلـة  طالب لدى الوظيفية الكتابة مهارات تنمية في وتأثيره الكتابة عمليات
، ص  ٤ج، ٣٩شمس، ع  عين التربية جامعة  التربية، كلية  كلية اإلعدادية، مجلة 

  . ٢٣٦ – ٢٠٣ص 
 اإلسكندرية مركز   ،ته واستراتيجيات تدريسه  اكير مهار  التف )٢٠٠١( عصر يحسن .٢١

 .١للكتاب، ط
 علـى  قائمـة  التشاركي للتعلم مقترحة بيئة تصميم) ٢٠١٣(علي محمد حمدان .٢٢

 التواصـل  مهارات لتنمية اجتماعي تعليمي كفضاء االجتماعية الشبكات توظيف
 فـي  عربية دراسات الويب، عبر الكيمياء تعلم واالتجاه نحو  الشبكي اإللكتروني

  .١٢٥-٧٢ ص ص ،٣ج، ٣٥ع النفس، وعلم التربية
 للنشر المسیرة دار عمان، االلكتروني، التدريب) ٢٠١١(الزنبقي   سليمان حنان .٢٣

 .والتوزيع
 سكامبر لبرنامج األفكار توليد قائمة فاعلية ).٢٠١٤(الدين نجم لعبد الجلي  حنان .٢٤

Scamper طالبـات  لـدى  إلبداعيا وتنمية التفكير  التاريخية األحداث فهم في 
 والتربيـة، جامعـة    الطفولـة  جدة، مجلة  بمحافظة األدبي الثانوي الثالث الصف

  .١٦٥-١١٧، ص ص ١٨ع، ٦ االطفال، مج رياض كلية االسكندرية
 ومهارات التحصيل تنمية فى سكامبر استراتيجية أثر). ٢٠١٤ (حياة علي محمد   .٢٥

 االبتدائية، المرحلة تالميذ دىل العلوم مادة فى العقل عادات وبعض المشكالت حل
  .١١٨ – ٧٧ ،٥١ع النفس، السعودية، وعلم التربية في عربية دراسات

تنمية التفكير اإلبداعي في    ). ٢٠٠٩( صالح   صالح، تغريد  سليمان، شهرزاد خير   .٢٦
 . دار المسيرةعمان،، ١العلمي، طالعلوم والرياضيات باستخدام الخيال 
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 فاعلية استراتيجية العصف الذهني اإللكتروني      )٢٠١٤(دعاء محمد عبد الرحيم      .٢٧
في تدريس مقرر طرق التدريس الخاصة لطالبات الفرقة الثالثة علوم اجتماعيـة    
بكلية التربية بينبع على تنمية مهارات التفكير اإلبداعي، مجلة دراسات عربية في 

  .٣٨-١٧، ص ص ٥٥ النفس، عالتربية وعلم 
كامبر التعليمي في تنمية القدرات اإلبداعيـة       فاعلية برنامج س  ) ٢٠١٥(دنيا نجم  .٢٨

لدي تالميذ المرحلة االبتدائية، رسالة ماجستير، كلية التربية للعلوم اإلنـسانية،           
  .جامعة ديالي

بناء برنامج في التبليط وروابطه الرياضـية       ) ٢٠١٥(رشا السيد صبري عباس    .٢٩
ني في تنميـة    والفنية وقياس فاعلية تدريسه باستخدام العصف الذهني اإللكترو       

الحس الهندسي وفهم تذوق جمال الرياضيات لدي تالميذ المرحلـة االبتدائيـة،            
  .١٨٥-١٣٦، ص ص ٧، ع ١٨مجلة تربويات الرياضيات، مج 

 لمرحلـة  معلمات الدراسات االجتماعية   ممارسة درجة )٢٠١٤( العطيوي رغدة .٣٠
 التي لصعوباتوا الصفي التدريس في اإلبداعي التفكير لمهارات المتوسط التعليم

-١٦٤، ص ص    ٣ج،  ١٥٧تواجههن، مجلة كلية التربية، جامعة األزهـر، ع         
٢٠٦.  

 المـؤتمر  .جديد لواقع جديدة رؤية: اإللكتروني التعليم )٢٠١١(حجازي روجينا .٣١
 مـصر،  ،)جديد- ٢٠٧. لواقع جديد فكر: العلمية التربية (عشر الخامس العلمي
١٨٥.  

 .رؤية جديدة لواقـع جديـد     : إللكترونياالتعليم  ) ٢٠١١(حجازيروجينا محمد    .٣٢
الجمعية  ،)لواقع جديد  فكر جديد  :التربية العلمية ( الخامس عشر    العلميالمؤتمر  

  .٢٠٧-١٨٥، )سبتمبر(المصرية للتربية العملية 
فاعلية موقع ويب قـائم علـى       ) ٢٠١٤(ريحاب محمد ثروت عبد الغني أبو بكر       .٣٣

المستحدثات التكنولوجية في تنمية    العصف الذهني اإللكتروني لمهارات استخدام      
كلية  رسالة دكتوراه غير منشورة، التفكير االبتكاري ألخصائي تكنولوجيا التعليم،

 .جامعة المنيا التربية،
فاعلية استخدام الويكي في تدريس التاريخ      ). ٢٠١٢(سامية فايد وستيته سعيد      .٣٤

مجلـة كليـة   اديـة،  لتنمية مهارات التفكير المنظومى لدى تالميذ المرحلة االعد     
   .٤٦٣- ٤٣٢، ص ص ٤٥، جامعة طنطا، ع التربية

التربية اللغوية للطفل، ترجمة فوزي عبدا لحميد عيسى،      ) ١٩٩١(سرجيو سبيني  .٣٥
  .وعبد الفتاح حسن عبد الفتاح، دار الفكر، القاهرة

 بيئات التـدريب االفتراضـية، مجلـة        طأنما) ٢٠١٢(قالسعيد السعيد عبد الراز    .٣٦
  .٢٥-٢١، ص ص ٩تروني، عالتعليم االلك
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استخدام أسلوب العصف الذهني في تدريس البالغة       ) ٢٠٠٣(سيد السايح حمدان   .٣٧
وأثره في تنمية التفكير اإلبداعي والكتابة اإلبداعية لدى طالب المرحلة الثانوية،           
الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، المؤتمر العلمي الخـامس عـشر،           

  ، ص ص ٢لحياة المعاصرة، جمناهج التعليم واإلعداد ل
 علـى  قائم مقترح برنامج فاعلية). ٢٠١٣ (خطوة أبو السيد المولى عبد السيد .٣٨

 لـدى  اإللكترونـي  التعليم مهارات بعض تنمية في بعد عن اإللكتروني التدريب
 بعد، عن والتعليم اإللكتروني للتعلم الثالث الدولي المؤتمر التدريس، هيئة أعضاء

ـ  ١٤٣٤ األول ربيـع  ٢٦ – ٢١ من الفترة ،»المنشود ءواألدا الممارسة«  هـ
  .٣٣-١ ص ص. فبراير ٧- ٢ الموافق

، عـالم   ١اختبار القدرة على التفكير اإلبـداعي، ط      ) ١٩٨١ (خير اهللا سيد محمد    .٣٩
  .الكتاب، القاهرة

واقع استعمال مهارات التفكير االبداعي لـدي       ) ٢٠١٤( جثير محسين، هاش سيف   .٤٠
 المرحلة االعدادية والثانوية في محافظة بابل، مجلـة         مدرسي اللغة العربية في   

، ٢٢العلوم االنسانية، كلية التربية صفي الدين الحلي، جامعة بابل، العـراق، ع        
  .٢٧٢-٢٦١ص ص 

استخدام طلبة الصف األول الثانوي لمهـارات عمليـات        ) ٢٠١٠(سيناء الخطيب  .٤١
ة في مدارس مدينة دمشق     التعبير الكتابي في مادة اللغة اإلنجليزية دراسة ميداني       

  .٣٥٢-٣٢٣، ص ص ٢، ج٢٦ عدمشق، مجلة جامعة . الرسمية
 المناطق في اإللكتروني التدريب توظيف أدوات) ٢٠١٤(الطبيلى األحمدي طارق .٤٢

 الـرابط  على متاح ،٣١-٢٣ ص ص، ١٢ ع اإللكتروني، التعليم مجلة النائية،
sho=task&news=page?php.index/eg.edu.mans.emag://http
400=id&w م١٠/٣/٢٠١٤شوهدبتاريخ.   

  .٤علم النفس التربوي، دار الفرقان، عمان، ط ) ٢٠٠٣(عبد المجيد نشواتي .٤٣
 خياليـة  وأنـشطة  العاب سكامبر برنامج) ٢٠٠٨(الحسيني االشعل الناصر عبد .٤٤

 المملكـة  والتوزيع للنشر الفكر دار األولى، ةالمدرب، الطبع  لدلي: بداعاإل لتنمية
  .نالهاشمية، عما االردنية

 علـى  مقترحـة  إلكترونية مدونة أثر )٢٠١٣(المحضار أبوبكر محمد بنت عبير .٤٥
 الـدولي  المؤتمر الثانوية، المرحلة طالبات لدى اإلبداعية الكتابة مهارات تنمية
 ربيع األول   ٢٦-٢٢بعد، الرياض، الفترة     عن والتعليم ياإللكترون للتعلم الثالث

 . ٣١-١ فبراير، ص ص ٧-٤الموافق 
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 التواصـل  شـبكات  اسـتخدام  أثر) ٢٠١٣(الجابر عبد حارص محمد، علي عالم .٤٦
 فـي  اإللكترونـي  التواصل مهارات وبعض المعرفي التحصيل لتنمية االجتماعي
              ،٨٦ ع والتنميـة،  الثقافـة  مجلـة  الثانويـة،  المرحلـة  طالب لدى الجغرافيا

  .٦٤-١ ص ص
 في أدوات على قائم برنامج فاعلية) ٢٠١٤(وآخرون الجليل عبد محمد سيد علي .٤٧

 بجامعة النوعية التربية كلية طالب لدى اإللكتروني االتصال مهارات بعض تنمية
-٢٩٣ ،٢ ع ،٣٠ مـج  أسـيوط،  جامعة التربية، كلية العلمية، المجلة أسيوط،

٣١٩ .  
 تنميـة  فـي  اإلنترنت خالل من الذهني العصف أثر) ٢٠٠٤ (دويدي محمد علي .٤٨

 بالمدينـة  التربيـة  بكليـة  العربية اللغة تدريس طرق مقرر طالب لدى التفكير
  .٨١-٣٣ ص ص ،٧١ ع ،١٨ جالتربية، م مجلة المنورة،

 إلكترونية تعليمية مدونة ةفاعلي) ٢٠١٨(أحمد علي حسن عمر، عبدالرزاق عمر .٤٩
 واتجاهـاتهم  مؤتة جامعة في الصف معلم طالبات لدى الكتابة مهارات تنمية يف

 البحـث  عمـادة - البيـت  آل جامعة والدراسات، للبحوث المنارة مجلة نحوها،
  . ١٦٣ – ١٣١ ص ص ،٣ع، ٢٤مج العلمي،

تقنيات التعليم وتطبيقاتها في المناهج، الرياض، مكتبة       ) ٢٠٠٤(عوض التودري  .٥٠
  .الرشد

، ٣طااللكترونيـة،    البيئة ظل في المعلومات خدمات )٢٠١٣(بامفلح سعيد فاتن .٥١
  .اللبنانية المصرية القاهرة، الدار

فاعلية استخدام استراتيجية سكامبر في تـدريس       ) ٢٠١٥(فايز بن سعد العنزي    .٥٢
العلوم علي تنمية الدافعية للتعلم لدي عينة من الطـالب الموهـوبين بالـصف              

عر بالمملكة العربية الـسعودية، مجلـة كليـة         الخامس االبتدائي في مدينة عر    
  .٩٧-٦١، ص ص ١ج، ٣ع، ٣١التربية، جامعة أسيوط، مج 

 التـاريخ  تدريس في االفتراضية الفصول استخدام) ٢٠١٢(الحسيني أحمد فايزة .٥٣
 االلكتروني التواصل وبعض مهارات  الناقد وتنمية التفكير  التحصيل وأثرها على 

 للدراسـات  التربويـة  الجمعيـة  مجلـة  التربيـة،  بكلية المعلمات الطالبات لدى
   .١٦٠-١١١ ص ، ص٤٥ ع االجتماعية،

 الكتابة عمليات ومدخل التقليدي المدخل بين مقارنة. )٢٠٠٢( السيد عوض فايزة .٥٤
 الثـانوي،  األول طالب لدى مهاراتها وتنمية بعملياتها المعرفي الوعي تنمية في

                    ، ١٦عشــمس،  عــين معــةجا التربيــة، كليــة والمعرفــة، القــراءة مجلــة
 .٧٧ – ٢٣ص ص 
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 وأثرهـا  التاريخ تدريس في االفتراضية الفصول استخدام) ٢٠١٢ (مجاهد فايزة .٥٥
 لـدى  اإللكترونـي  التواصل مهارات وبعض الناقد التفكير وتنمية التحصيل على

 جتماعيـة، اال للدراسات التربوية الجمعية مجلة" التربية بكلية المعلمات الطالبات
  .١٧١-١٠٩ ص ص ،٣٣ ع شمس، عين جامعة التربية، كلية

أفكار حول القراءة وتنمية التفكير، الجمعية المصرية       ) ٢٠٠٤(فتحي علي يونس   .٥٦
  .للقراءة والمـعرفة، المؤتمر العلمي الرابع، والقـراءة وتنمية التفكير، القاهرة

 سـبيس  الويكي خدامباست المدمج التعلم ةفاعلي) ٢٠١٧(محمد بن سعود بن فهد .٥٧
Wikis paces الخـامس  الصف طالب لدى اإلمالئية الكتابة مهارات تنمية في 

 ،١١٦ع، ١٧س التنمية، أجل من الثقافة جمعية والتنمية، الثقافة مجلة االبتدائي،
  .١٩٧ – ١٣٥ ص ص

أثر استخدام منحى العمليات في الكتابة فـي تحـسين          ) ٢٠١٣(قاسم نواف بري   .٥٨
صة لدى طالب المرحلة األساسية في مدارس البادية الـشمالية       مهارات كتابة الق  

 واالجتماعية، جامعة  اإلنسانية العلوم سلسلة- والدراسات للبحوث ، مؤتة الغربية
  .٩٨ – ٦٧ ، ص ص٧ ع، ٢٨ مؤتة، مج

 وفقـاُ  العلـوم  فى مقترحة إثرائية أنشطة) ٢٠١٩(عبدالوهاب عبدالعزيز يحيى .٥٩
 المرحلـة  تالميـذ  لـدى  العلمى الخيال لتنمية ) رسكامب( األفكار توليد لبرنامج

 الجمعية - التربية كلية - شمس عين جامعة والمعرفة، القراءة مجلة اإلعدادية،
  .٣٣٥ – ٢٩٣ ص ص ،٢١٠ع والمعرفة، للقراءة المصرية

 مهـارة  تحـسن  فى الذهنى العصف استخدام أثر) ٢٠١٨(حماد مخلف مصطفى .٦٠
 كلغـة  االنكليزيـة  اللغـة  المتعلمين العراقيين لبةالط لدى الناقد والتفكير الكتابة
 للعلوم اإلمارات كلية واالجتماع، اإلنسانيات وعلوم واألدب الفنون مجلة أجنبية،

  .٣٨٠ – ٣٦٦ ص ص ،٢٩ع التربوية،
 والمعلمـين  التاسـع  الصف طلبة استخدام مدى )٢٠١٢(المزروعي مطر كريمة .٦١

 التواصـل  وموقـع  اإللكتروني البريد للمدونات العربية المتحدة  اإلمارات بدولة
 والمعرفة القراءة مجلة اإللكتروني، الكتابي التواصل مهارات لتحسين االجتماعي

  .١٩٤ – ١٦٦ ،١٣٥ ع مصر،-
 استخدام) ٢٠١٧(مكاوي فهمي سيد السيد، محمد سيد السيد، عبدالموجود لمياء .٦٢

 طـالب  لـدى  يـة العرب اللغـة  في األدبي المقال كتابة مهارات تنمية في الويكي
 رابطـة  النوعيـة،  التربيـة  مجـاالت  في عربية بحوث مجلة الثانوية، المرحلة

  . ١٧٤ – ١٥٩ ،٨ع العرب، التربويين
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دور معلم اللغة العربية في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي  )٢٠١٥(ماهر الذبياني .٦٣
ية لدى طالب معهد تعليم اللغة العربية لغير النـاطقين بهـا بالجامعـة اإلسـالم      

 معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها،       رسالة ماجستير،  بالمدينة المنورة، 
  .الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة

فاعلية استراتيجية سكامبر لتعليم العلوم في ) ٢٠١٣(ماهر صبري، مريم الرويني .٦٤
تدائيـة  تنمية مهارات التفكير االبتكاري لدي التلميذات الموهوبات بالمرحلة االب        

، ١ج،  ٣٣بالمدينة المنورة، مجلة دراسات عربية في التربية وعلم الـنفس، ع            
  .٤٤-١٢ص ص 

 والتفـاعالت  األنـشطة  إلدارة اسـتراتيجية  فاعليـة  )٢٠١٢(مجدي سعيد عقل   .٦٥
 التعلم بمستودعات التعلم عناصر تصميم مهارات تنمية في االلكترونية التعليمية

 جامعـة  منشورة، غير دكتوراه رسالة سالمية،اإل الجامعة طلبة لدى االلكتروني
  .البنات كلية شمس، عين

القاهرة  ،١ط،  ٢المنهج التربوي وتعليم التفكير، ج    ) ٢٠٠٥(مجدي عزيز إبراهيم   .٦٦
  .عالم الكتب،

 التفكير من خالل استراتيجيات التعليم باالكتشاف،       )٢٠٠٧(إبراهيم عزيز   مجدي .٦٧
 .١عالم الكتب، القاهرة، ط

درجة ممارسة مدرسي البالغة أساليب تنمية التفكير       ) ٢٠١٤(محمد أنس عوض   .٦٨
 اإلبداعي من وجهة نظر طلبة الصف األول الثانوي العام في مدينة دمشق، مجلة       

-٢٨٣، ص ص    ٤، ع   ٢٢والنفسية، مج    التربوية للدراسات اإلسالمية الجامعة
٣٠٤.  

 دريـسية ت استراتيجية فاعلية) ٢٠١٤(التميمي سليمان بن زعبد العزي  بن محمد .٦٩
 المعلومـات  تكنولوجيـا  مفـاهيم  تنمية في المدمج اإللكتروني التعلم على قائمة

 رسـالة  حائل، جامعة في التربية كلية طالب لدى اإللكتروني التواصل ومهارات
   .القرى أم جامعة التربية، كلية دكتوراه،

 الحلقـة  فـي  العربيـة  اللغة معلمي أداء تقويم) ٢٠٠٨ (معيض اهللا عبد محمد .٧٠
 رسـالة  لهم، الالزمة التخصصية الكفايات ضوء في األساسي التعليم من ألخيرةا

 .اليمن صنعاء، ماجستير، جامعة
 نحو والطالب التدريس هيئة أعضاء توجهات) ٢٠١٥( عطية فمحمد عبد الرؤو   .٧١

 الدولي المؤتمر الجامعي، بالتعليم اإللكتروني االجتماعي التواصل وسائل استخدام
 ،٢مـج  السعودية،- الباحة جامعة- التربية كلية- مستقبلية فاقآ التربية :األول

  . ٨٨٠- ٨٤٥ الباحة، جامعة التربية، كلية: السعودية الباحة،
 الـسحاب  دار القـاهرة،  والتعلم، التعليم تكنولوجيا) ٢٠٠٩(خميس عطية محمد .٧٢

  .والتوزيع للنشر
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دار أسس المنطق والمـنهج العلمـي، بيـروت،         ) ٢٠٠٣(محمد فتحي الشنيطي   .٧٣
 . النهضة العربية

 لـدي  الرقمية المصادر استخدام مهارات تنمية) ٢٠١١ (عبدالهادى محمد محمد .٧٤
 واتجاهـاتهم  للويـب  الثـاني  الجيل أدوات باستخدام التعلم مصادر مراكز أمناء

  .١٦٠-١ ،)٤ (١٣٤ األزهر، جامعة-التربية كلية مجلة. نحوها
ـنية فـي التـفكير االبتكاري    أثر األنـشطة الف  ) ٢٠٠١(محمد محمود الـحيلة     .٧٥

، ١٠ مجلة مـركز البـحوث التربويـة، مـج         التأسيسية،لدى طالبات المرحلة    
  .١٨٨-١٦١ ص، ص١٩ع

 –استراتيجياتها –انواعها التفكير تنمية برامج) ٢٠٠١(زيدان ندي ياسين، محمد .٧٦
  .الموصل التربية، جامعة أساليبها، كلية

 جـدة، دار   ،١ط اإلبـداعي،  لتفكيـر ا مهارات تنمية) ٢٠٠٢(على محمد محمود .٧٧
  .والنشر للطباعة المجتمع

 مهـارات  تنمية في الذهني العصف أسلوب استخدام )٢٠٠٨(األحمدي محمد مريم .٧٨
. المتوسط الثالث الصف طالبات لدى الكتابي التعبير وأثره على  اإلبداعي التفكير
  .٩٣-٥٩، ص ص ١٠٧العربي، ع  الخليج رسالة

 مهـارات  تنمية في الذهني العصف أسلوب استخدام )٢٠٠٨(األحمدي محمد مريم .٧٩
. المتوسط الثالث الصف طالبات لدى الكتابي التعبير وأثره على  اإلبداعي التفكير
  .٩٣-٥٩، ص ص ١٠٧العربي، ع  الخليج رسالة

 وتنميته المعلم  إعداد )٢٠٠٥ (حوالة محمد سهير ، محمد السميع عبد مصطفي .٨٠
 .١ط، الفكر دار األردن،، وتدريبه

 والمنظمـات،  األفـراد  لدي والتفكير االبداع سيكولوجية) ٢٠٠٧(الكناني ممدوح .٨١
  .العربي الفكر دار القاهرة،

 ،١تنميتـه، ط   وأساليب اإلبداع  سيكولوجية )٢٠٠٥(الكناني المنعم عبد ممدوح .٨٢
  .المسيرة دار عمان،

 لومالع معلمي إلكساب مقترح تدريبي برنامج فاعلية) ٢٠١٣ (معبد السال  مندور .٨٣
 تالميـذهم بالمرحلـة    واتجاهات تحصيل في وأثره اإللكتروني مهارات التواصل 

-٤١، ص ص    ١٦، مج   ٥استخدامها، مجلة التربية العلمية، ع     نحو المتوسطة
٩٢.  

 التنميـة  أجـل  من التربية) ٢٠١٣(والثقافة والعلم للتربية المتحدة األمم منظمة .٨٤
 المتحـدة  األمم نقادي، منظمة ع عبد اهللا  حنان المستدامة كتاب مرجعي، ترجمة   

 رقـم  والتدريب للتعليم التربية، مواد  اليونسكو، قطاع  – والثقافة والعلم للتربية
٢٠١٢-٤.  
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تصميم دروس وحدة األشـكال الهندسـية وأنـشطة        ) ٢٠١٣(مني سعد الغامدي   .٨٥
مصاحبة باستخدام أدوات سكامبر واختبار التفكير التباعـدي لطالبـات الـصف            

 بالمملكة العربية السعودية، مجلة كلية التربية، جامعة األزهر،         الخامس االبتدائي 
  .٦٢٥-٥٩٥، ص ص ٢، ج١٥٦ع 

تكنولوجيا التعليم االلكترونـي، القـاهرة، دار الفكـر         ) ٢٠٠٨(نبيل جاد عزمي   .٨٦
  .العربي

استخدام برنامج سكامبر وادماج مهاراته في منهج       ) ٢٠١٥(هانيا منير مصطفي   .٨٧
، ص ص   ٢٣مجلة رابطة التربيـة الحديثـة، ع        رياض األطفال في السعودية،     

٣٧٦-٣٥٨.  
فاعلية اختالف حجم مجموعات التشارك ) ٢٠١٥ (ععبد السميهنادي محمد أنور   .٨٨

في العصف الذهني اإللكتروني لتنمية مهارات التفكير الناقد ومـستوي التقبـل            
عية، التكنولوجي لدي طالب تكنولوجيا التعليم، رسالة ماجستير، كلية التربية النو

 .جامعة عين شمس
فاعلية برنامج تدريبي قائم على استراتيجيات ) ٢٠١٥( آل ثنيانعبد اهللاهند بنت  .٨٩

سكامبر في تحسين مهارات توليد األفكار في التعبير الكتابي لدي طالبات جامعة            
 بمدينة الرياض، مجلة العلوم التربوية والنفسية،       نعبد الرحم األميرة نورة بنت    

  .٤٧٣-٤٣٥، ص ص ١، ع١٦مج 
 استراتيجيات على قائم تدريبي برنامج فاعلية )٢٠١٤(ثنيان ال عبد اهللا  بنت هند .٩٠

 جامعة طالبات لدى الكتابي التعبير في األفكار توليد مهارات تحسين في سكامبر
. والنفسية التربوية العلوم الرياض، مجلة  بمدينة نعبد الرحم  بنت نورة األميرة

  .٤٧٣-٤٣٥. ص ص   ،١ ع ،١٦. مج
فاعلية وحدة دراسية قائمة علـى برنـامج قبعـات      ) ٢٠١٢(وفاء حافظ عشيش   .٩١

 واالتجـاه نحوهـا   االبداعي ومهارات التدريسالتفكير الست في تنمية التحصيل   
لدى الطالبات معلمات اللغة العربية بالمرحلة المتوسطة، مجلة جامعـة اإلمـام            

، ص ٢٦ عالسعودية، ية، العلوم اإلنسانية واالجتماع-محمد بن سعود اإلسالمية 
  .١٠٤-١٦ص 

دور المدونات فـي تهيئـة البيئـة        ). ٢٠١٣(محمد الحراصي   ؛ يعقوب العبدلي  .٩٢
مراكز مصادر الـتعلم بـسلطنة عمـان      (:التعلمالمهنية الرقمية بمراكز مصادر     

، فـرع الخلـيج     المكتبات المتخصـصة   المؤتمر التاسع عشر لجمعية   ،  )نموذجا
ر الحواجز التقليدية لمهنة المكتبـات والمعلومـات         كس :المهنةمستقبل  : العربي

  .٣٦٩- ٣٤٩ ص ص اإلمارات،-والتحول نحو مستقبل البيئة المهنية الرقمية 
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