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 شكر وتقدير

العالمين، والصالة والسالم على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  رب   الحمد لله       

وسلم. فالشكر لل تعالى قبل كل شيء الذي أعانني ووفقني، وهيأ لي أسباب الصحة والعافية ما 

 در لهذه الرسالة أن تكون في حيز الوجود.ق  

أتقدم بدايًة بأرفع آيات الشكر والعرفان والوفاء واتباعًا لسنة نبينا محمد صلى الل عليه وسلم،       

بقبوله األشراف على رسالتي والذي أكرمني  إلى أستاذي الدكتور غازي جمال خليفة لتفضله علي  

رشاداته، فجزاه الل خير الجزاء.  بوقته وجهده وخبرته وعلمه وتجاربه وا 

لجنة المناقشة األستاذ الدكتور محمد وأتقدم بالشكر والتقدير إلى األساتذة األفاضل أعضاء       

لى جامعتي منارة العلم  جامعة  –الحيلة والدكتور عودة أبو سنينة على قبول مناقشة هذه الدراسة، وا 

 وكلية العلوم التربوية وأساتذتها األفاضل.   –الشرق األوسط 

طالبات لتعاونهم في كما يسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر لمحكمي أداة الدراسة والمعلمات وال      

 تطبيق اإلجراءات، وأخيرًا أتقدم بالشكر لكل من مد لي يد العون.

 فجزى الل الجميع عني خير الجزاء
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 ل في تدريس الجغرافيا لطالبات الصف التاسع على تفكيرهن المكاني وكفاءتهن الذاتيةأثر حقيبة إنت

 إعداد 

 اعتدال عبد الحميد الشخاترة

 إشراف 

 األستاذ الدكتور غازي جمال خليفة

 الملخص

هدفت الدارسة إلى استقصاء أثر حقيبة إنتل في تدريس الجغرافيا لطالبات الصف التاسع علىى      

مكىىاني وكفىىاءتهن الذاتيىىة، ولتحقيىىق أهىىداف الدراسىىة تىىم اسىىتخدام اختبىىار التفكيىىر المكىىاني تفكيىىرهن ال

ومقياس الكفاءة الذاتية، بعد أن تم التأكد من صدقهما وثباتهما. واختيرت عينة الدراسىة مىن طالبىات 

 الصىىف التاسىىع األساسىىىي بالطريقىىة القصىىىدية، إذ تىىم اختيىىار شىىىعبتين إحىىداهما تجريبيىىىة وبلىى  عىىىددها

( طالبىىىة فىىىي لىىىواء مادبىىىا. (16(  طالبىىىة، كمىىىا تىىىم اختيىىىار الشىىىعبة الضىىىابطة حيىىىث بلىىى  عىىىددها 20)

( وجىىود فىىرق ذي MANCOVAوأظهىىرت نتىىائج تحليىىل التبىىاين المصىىاحب متعىىدد المتغيىىرات التابعىىة )

( بىىىين متوسىىىىطات أداء مجمىىىوعتي الدراسىىىة علىىىىى α ≤ 0.05داللىىىة إحصىىىائية عنىىىد مسىىىىتوى الدالىىىة )

ر المكاني ومهاراته ت عزى ألثىر اسىتخدام حقيبىة إنتىل. كمىا أظهىرت نتىائج تحليىل التبىاين اختبار التفكي

( لمقياس الكفىاءة الذاتيىة وجىود فىرق ذي داللىة إحصىائية عنىد مسىتوى الدالىة ANCOVAالمصاحب )

(0.05 ≥ α لصىىىىالم المجموعىىىىة التجريبيىىىىة التىىىىي درسىىىىت باسىىىىتخدام حقيبىىىىة إنتىىىىل مقارنىىىىة بالطريقىىىىة )

 المعتادة.

 : حقيبة إنتل، التفكير المكاني، الكفاءة الذاتية.لكلمات المفتاحيةا
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ABSTRACT 

 

     This study aimed at inquiring about the effect of Intel package in teaching geography 

for 9
th

 grade on their Spatial thinking and Self Efficiency. To achieve the goals of the 

study, a spatial thinking test and Self Efficiency scale used. Their validity and reliability 

were assured before. 

       A purposive sample was chosen from the 9
th

 grad female students in Madaba  

province. Two sections were chosen .One of them was experimental and it has (20) 

female students. The other section was a control group and it has (16) female students. 

Using MANCOVA and ANCOVA , the study revealed the following results:                  

   thinking and it's   in the Spatial (0.05 ≥α  )  1- There was significant differences 

Skills due to the effect of Intel package in teaching geography 

On the Self Efficiency(0.05 ≥α  )  2- There was significant differences 

Attributed to the effect of Intel package in teaching geography. 

Key words: 
 Intel Package, Spatial Thinking, Self Efficiency 
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 األول فصلال

 أهميتهاو  الدراسة خلفية

  مقدمة

 النظام أو التعلمية، التعليمية العملية أولويات أبرز وبنائها، المعرفة اكتساب عملية ت عد لم

 في التقني والتطور المعرفي، فاالنفجار الحديث، العصر في المجتمعات من مجتمع أي في التربوي،

 الرأي وأصحاب والمفكرين بالتربويين دفع مما جميع،ال متناول في المعرفة جعل كافة، المجاالت

 سواءً  المعلومات، هذه مع التعامل في الفرد قدرات تنمية على التركيز ضرورة إلى الدعوة إلى والقرار،

 كافة، المجاالت في الذاتية كفاءتهم من ي حسن بما لغوي، أم بصري، أم بياني، أم رمزي، بشكل أكانت

 مع االيجابي التفاعل من يمكنه مام متكاماًل، بناءً  الفرد لبناء سعياً  والوجدانية، والمهارية، المعرفية،

 للطلبة، الذاتية الكفاءة وتحسين تهنميتو  التفكير بناء كان لذا. فيه يعيش الذي ومحيطه وبيئته مجتمعه

 أمته ةنهض في المشاركة على قادراً  الفرد يكون حتى الحديثة، التربوية العملية أهداف أبرز من

 .ورفعتها وتطورها

وعلى الرغم من التطور الهائل للتقنيات واألدوات البصرية، وأساليب استخدامها في العصر 

الحديث، إال أن هذا لم ينعكس بالضرورة على التوظيف الفعلي والمناسب لهذه التقنيات في مجاالت 

في تنمية  المكاني لبصريالتعليم، وأصبم البحث عن استراتيجيات تدريس توظف مصادر التعلم ا

قدرات المتعلمين على التفكير بشكل عام، والتفكير المكاني بشكل خاص، فضال عن  تنمية كفاياتهم 

 الذاتية، ي عد من أهم األهداف التي تسعى هذه الدراسة لتحقيقها.
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لذلك كان من المفيد توظيف إمكانات الحاسوب في التدريس داخل غرفة الصف. وبرنامج إنتل 

)ntel(I حد هذه أ، التعليم للمستقبل، إذ أن الحقائب التعليمية المحوسبة إحدى مكونات البرنامج، و

المصادر، حيث يهدف باألساس إلى حوسبة التدريس وتوظيفه في التعلم اإللكتروني الذاتي، كما يقوم 

ة مستقبلية في األساس على إعطاء الطلبة المزيد من فرص التعلم، ويساعد المعلم على امتالك نظر 

تتماشى ومستقبل الطلبة، والنقلة النوعية للتعليم، هذا باإلضافة إلى أن تطبيق حقيبة إنتل، يساعد المعلم 

على توظيف المهارات، ودمج التكنولوجيا في المناهج الدراسية، لتحسين تعلم الطلبة، واالرتقاء بمستوى 

(. 2002التفكير العليا لدى الطلبة )طوقان، التعلم والتعليم إلى درجة متقدمة، تنمي وتثري مهارات 

ويهدف إلى إكساب المعلم مهارات الحاسوب وتقنياته وتوظيفها في التدريس من خالل قيام المعلمين 

واستخدامها داخل وخارج الغرفة الصفية  المواد الدراسيةبتصميم حقائب تعليمية محوسبة لمختلف 

 .(2013)الخوالدة والتميمي ،

له ، فالفرد ه الشخصية ، وأعماتفعالنالكفاءة الذاتية تظهر مدى قدرة الفرد على التحكم في أأن كما      

بالكفاءة الذاتية يمكن أن يسلك بطريقة أكثر فاعلية ، ويكون أكثر قدرة على  مرتفعالذي لديىه إحساس 

، بينما المسؤولية بليىىة على قدر عال من، ووضع أهداف مستق، واتخاذ القراراتبيئتىىه مشكالتمواجهة 

، وامتالك ، وانخفاض التقدير الذاتي، والقلق، والعجزكفاءة الذاتيىىة يرتبط باالكتئابالشعور بنقص ال

    .(Bandura , 1997أفكار تشاؤمية عن مدى القدرة على اإلنجىاز ، والنمىىو الشخصي )

ل بتطوير مهارات التفكير ويرتبط التعلم الذاتي/ الفردي والتعلم بالمشروع من خالل حقائب إنت

 تحظى التي عقليةال القدرات من المكاني التفكير عدي  وبخاصة التفكير المكاني والكفاءة الذاتية، حيث 

 من الفاعل دورها يتزايد حيث تدريسها، وطرائق الدراسية، المناهج في والمتخصصين الخبراء باهتمام
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 إذ والخرائط، األشكال ودراسة العالقات، وتعلم المشكالت، حل في المناهج هذه عليه ت عول ما خالل

 ينطوي المكاني التفكير أن" ،(2: 2010) مصطفى أبو المشار إليه في ، (Gardener) غاردنر يرى

 إنجاز على القدرة ثم واألجسام، واألنماط، األشكال، إدراك على القدرة أساسها عدة، قدرات على

 غياب في البصرية الخبرة من أجزاء استعارة على القدرة أخيراً و  األولي، اإلدراك في وتغييرات تحويالت

 ".المباشر الحسي المثير

لذلك بدأت جهود إصالح التربية عمومًا، والمناهج على وجه الخصوص، لتؤكد على ضرورة 

بناء المستقبل من خالل بناء المعرفة وفهمها واالحتفاظ بها واستخدامها، وتنمية ثقافة الطالب، وقدراته 

فاألهداف العامة للتربية والتعليم في األردن، ركزت على ضرورة إعداد الفرد القادر على االستقصائية. 

التفكير في مجاالت الحياة وشؤونها كافة، وتنمية مهارات التفكير لديه، بما يؤهله مهارات استخدام 

على مواجهة متطلبات إلتباع األسلوب العلمي في البحث وحل المشكالت؛ بغية إعداد الفرد القادر 

الحياة، من خالل اكتساب الكفايات التي تجعله قادًرا على جمع المعلومات وتبويبها ومعالجتها 

 (.1997واستخدامها في اتخاذ القرارات في شتى مجاالت الحياة )وزارة التربية والتعليم، 

نسان، الذي يمتلكه اإل بما أن الحاجة إلى التفكير ت عد من أهم متطلبات البناء العقلي المعرفيو 

تدريس حديثة، ومصادر تعلم متطورة تسهم في مواجهة  استراتيجياتبات من الضرورة البحث عن 

النمو المعرفي المتزايد، وتنمي قدرة المتعلم على التفكير الذي أصبم من التوجهات التربوية الحديثة في 

ومهاراته في  المكاني هتمام بتنمية التفكيرإذ يرجع اال ،بخاصة، وتدريس الجغرافيا بعامةمجال التدريس 

مجال الجغرافيا بالتحديد، إلى أن الجغرافيا علم يعتمد على قاعدة بيانات أكثر من كونه نظام مفاهيمي، 

فمن خالل  الظواهر العالمية والمحلية، يمكننا أن نرى العالم، ونفهم الكثير من مشكالته المعقدة. ولما 
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تمد على فهم الظواهر المختلفة، من خالل مالحظة األشياء، والتعرف على كانت الجغرافيا علم يع

دراك العالقات المكانية لها، باالعتماد على عناصر الشكل واللون، والوضع  خصائصها المرئية، وا 

من الضروري إحداث نوع من التفاعل بين المعالجة البصرية للمعلومات الجغرافية  باتالمكاني، فقد 

 (.2010ية القدرة على التفكير المكاني من جهة أخرى )إبراهيم، من جهة، وتنم

"ويعد علم الجغرافيا من العلوم األساسية التي ي عتمد عليها في تكوين فكر اإلنسان وشخصيته 

وأنماط  سلوكه وقيمه في أي مستوى دراسي؛ وذلك ألنه يبحث في العالقة بين اإلنسان والبيئة بكل ما 

عية وما يترتب على هذه العالقة من تحديد نمط البيئة وما يترتب على هذه تحتويه من موارد طبي

 ( 403: 2014 ، الدويري)العالقة من حسن أو سوء االستغالل للموارد." 

الجغرافيا تقوم على دراسة العالقات المكانية، والظواهر المختلفة في المكان، و تسعى  وبما أن

من  الكثيرطريقة التفكير جغرافيًا وتنمية الحس المكاني ، فإن  ةلبلتحقيق هدف مهم يتمثل في تعليم الط

الظواهر ال يمكن تفسيرها إال بإدراك العالقات المكانية التي تحكم مفاهيمها، واستقراء المبادئ والقوانين 

أن تركز على توظيف المصادر  الجغرافيا تنظم هذه العالقات، لذا  ينبغي الستراتيجيات تدريسالتي 

التي تعمل على تنمية مهارات التفكير المكاني المتشعبة، والتي ال يمكن للطرائق م المختلفة التعل

 (.2014العادية، والمصادر التقليدية أن تحقق األهداف المرجوة منها )رمضان، 

 استخدامأثر  وتأسيسًا على ما سبق ونظرًا ألهمية حقائب إنتل جاءت الحاجة إلى استقصاء

  .الذاتية لدى طالبات الصف التاسعيس الجغرافيا على التفكير المكاني و الكفاءة حقيبة إنتل في تدر 
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 الدراسة مشكلة

 بتنمية االهتمام بضرورة وعالمية وعربية محلية توجهات من ، الحالية الدراسة مشكلة تنبع

 في المهارات ههذ لتبني الماسة للحاجة نظًرا المختلفة، التعليم حلامر  في الطلبة لدى التفكير مهارات

 حيث والمجتمع، الفرد على المترتب اليومي وأثرها المتسارعة، والتكنولوجية العلمية التطورات ضوء

 كيف تعليمهم من أكثر يفكرون كيف الطلبة تعليم ضرورة إلى السياق، هذا في( 2013) جروان يشير

 على تساعدهم التي التفكير اتمهار  على الطلبة بتدريب االهتمام ضرورة إلى فينوه المعرفة، يكتسبون

 التفكير مهارات أن حين في قديمة، تصبم ما غالباً  أنها إال المعارف، أهمية فرغم والتكيف، المرونة

 بجامعة عقدت التي ،(والمنطلقات األسس: المناهج بناء) ندوة أوصت كما. ومتجددة جديدة دوماً  تبقى

 العمليات تنمية على التأكيد بضرورة( هى3/1424/ 20-19) الفترة في الرياض في سعود الملك

 على والتركيز التنمية، في دورهم وتفعيل الطلبة، لدى االجتماعية والمشاركة العليا، العقلية والمهارات

 .الدراسية المناهج في للمجتمع المعاصرة المشكالت

دويري الباحثة على عدد من الدراسات السابقة ذات العالقة، كدراسة الومن خالل إطالع 

ق التدريس التي ائطر  إلىعزي تدني مستوى تحصيل الطلبة في مادة الجغرافيا ( حيث ت  2014)

في مدى قدرتهم على التخطيط للحصة الصفية أو استخدام  ، ويستخدمها المعلمون في المدارس

 بضرورة(، التي أوصت 1998الشيدي ). ودراسة مصادر التعلم لمناقشة طلبتهم واالهتمام بآرائهم 

ودراسة المجالي والنسور  التركيز على التعلم الفردي والتعلم الذاتي القائمين على الحقائب التعليمية،

( التي أوصت بإجراء المزيد من الدراسات حول أثر برنامج إنتل 2011والزيون وزيادات والعمري)

وصت بضرورة توظيف ، التي أ(2006ودراسة الخوالدة و المشاعلة ) التعليم للمستقبل لتشمل مكوناته،
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مصادر التعلم والوسائل الحديثة التي تساعد على تنمية التفكير، والتعلم بشكل أفضل، وما قامت به 

، بإخضاع المعلمين لدورات تدريبية 2003وزارة التربية والتعليم في المملكة األردنية الهاشمية، عام 

ي الغرفة الصفية، والتي منها برنامج إنتل مكثفة على كيفية استخدام الحاسوب وتوظيفه والتعامل معه ف

التعليم للمستقبل، الذي يهدف إلى إكساب المعلم مهارات الحاسوب وتقنياته، وتوظيفها، من خالل قيام 

المعلمين والطلبة بتصميم حقائب تعليمية محوسبة في مختلف الموضوعات، واستخدامها داخل الغرفة 

في تدريس  حقيبة إنتل التعليميةأثر لدراسة ل ذلك دفع بالباحثة ك (.(2013الخوالدة والتميمي  ،الصفية

 الجغرافيا على تفكيرهم المكاني، وكفاءتهم الذاتية.

 من -ذلك على يترتب أن ،حقيبة إنتل في تدريس الجغرافيا توظيف خالل من الباحثة تأمل لذا

 رفع إلى إضافة المكاني، التفكير مهارات تنمية -والتعلم بالمشروع  الذاتي والتعلم الفردي العمل خالل

 أثر ينعكس وأن  انجازه، و الفرد شخصية على تغيير من ذلك على يترتب وما الذاتية الكفاءة توقعات

 .بخاصة البحث مدار والمهارات بعامة الجغرافيا مادة تعلم مخرجات على ذلك

 وأسئلتها الدراسة هدف

 التاسع الصف لطالبات الجغرافيا تدريس في  حقيبة إنتل أثر على التعرف إلى الدراسة تهدف

 : اآلتيين السؤالين عن باإلجابة الذاتية، وكفاءتهن المكاني، تفكيرهن على األساسي،

 التاسع الصف لطالبات المكاني التفكير مهارات على الجغرافيا، تدريس في حقيبة إنتل أثر ما. 1

 األساسي؟

 األساسي؟ التاسع الصف  لطالبات الذاتية الكفاءة على يا،الجغراف تدريس فيحقيبة إنتل  أثر ما.    2
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 الدراسة فرضيات

 :اآلتيتين الصفريتين الفرضيتين اختبار تم الدراسة، أسئلة عن لإلجابة

التفكير مهارات ( في α ≤ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال. 1

بالطريقة  حقيبة إنتل مقارنة ألثر عزىت   التاسع، الصف لطالباتحدة  على وكل مجتمعة المكاني

 .المعتادة

 في الكفاءة الذاتية( α ≤ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال. 2

 .بالطريقة المعتادة مقارنة إنتل حقيبة ألثر عزىت   التاسع، الصف لطالبات

 الدراسة أهمية

 :باآلتي الجغرافيا، تدريس في حقيبة إنتل توظيف مجال في سة،الدرا هذه نتائج تسهم أن يؤمل      

 التعلم مصادر توظيف ضرورة على المعلمين، أدلة في التركيز إلى المناهج خبراء انتباه لفت -

 .المجال هذا في إنتل حقيبة لتوظيف المعلمين دعوة خالل من الجغرافيا، تدريس في

 من ذلك حسني   فربما الجغرافيا، مادة تدريس يف التعلم مصادر بأهمية المعلمين وعي تعميق -

 .الصفية الغرف داخل أدائهم

 مختلف على الجغرافيا، معلمي مكنت   نوعية، تدريبات لممارسة الجغرافيا؛ مشرفي تحفيز -

 هذه نتائج جاءت حال الجغرافيا، تدريس في إنتل حقيبة باستخدام توظيف من المستويات،

 .إيجابية الدراسة
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 سةالدرا حدود

 :اآلتية الحدود ضمن الدراسة هذه تنفيذ تم    

 لمديرية التابعة الحكومية المدارس من عدد في األساسي التاسع الصف طالبات: البشري الحد -1

 .2016/  2015للعام الدراسي  مأدبا للواء قصبة والتعليم التربية

 الثالثة الوحدة على إنتل، بةحقي باستخدام التعلم مصادر توظيف عمليةاقتصرت : الموضوعي الحد -2

 للعام المقرر ،(الثاني الجزء) التاسع للصف الجغرافيا كتاب من ،(والحيوي الجوي الغالف)

 .م2016 / 2015 الدراسي

 201  6/ 2015 الدراسي العام من الثاني الفصل في التعليمية إنتل حقيبة تطبيق تم: الزمني الحد -3

 .أسبوعياً  واحدة حصة عطىت   حيث تدريسية، حصص( 8) بواقع م،

 الدراسة محددات

 :من كل وثبات صدق بداللة الدراسة هذه نتائج تعميم تم

 .الدراسة هذه ألغراض الباحثة اعتمدته الذي المكاني التفكير اختبار -

 .األساسي التاسع الصف لطالبات الذاتية الكفاءة مستوى لقياس الباحثة هتعدأ الذي المقياس -
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 سةالدرا مصطلحات

 :اآلتي النحو على تعريفها، تم المصطلحات من مجموعة الدراسة تناولت

هي جزء من برنامج إنتل الذي يتكون من عشر وحدات ،  (Intel Package) إنتل حقيبة -

مكانات من حواسيب  تدريبية تهدف جميعها إلى مساعدة ما توفره لهم التقنية المتقدمة من أدوات وا 

قديم المادة العلمية التي يدرسونها في الغرف الصفية بطريقة شيقة وبرامج وشبكات اتصال على ت

كسابهم المهارات التي تساعدهم على مواجهة  وجذابة، تساعد على رفع مستوى تعلم الطلبة وا 

هي مجموعة تعليمية محوسبة، يتم تصميمها بحيث متطلبات الحياة العملية في المستقبل، و 

ة التي ستستخدم داخل الغرفة الصفية وخارجها، حيث ستقوم تتضمن التقنيات التعليمية المتقدم

 على أساس توظيف التكنولوجيا الحديثة بنجاح؛ لتحسين مستوى تعلم الطلبة.

 التي المحددة، األهداف ذات المترابطة، التعليمية المواد مجموعة هي: ويقصد بها إجرائياً  -

 ستتضمنها التي قدراته، وبحسب نفسه، ىعل معتمداً  وسهولة، بيسر معها التعامل المتعلم يستطيع

الغاية، وتتكون من مجلد رئيس يحمل عنوان الحقيبة ويتكون  لهذه الباحثة هاأعدت التي إنتل حقيبة

هذا المجلد من خمسة مجلدات فرعية هي مجلد التقييمات ومجلد الصور واألصوات ومجلد نماذج 

 .الطلبة ومجلد خطة الوحدة ومجلد دعم الوحدة 

 و األشكال إدراك على القدرة" مفاهيميا به ويقصد ،(Spatial Thinking) المكاني كيرالتف -

 وأخيرا األولي اإلدراك في تغييرات و تحويالت انجاز على القدرة ثم أوليا األجسام أو األنماط
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 الوارد غاردنر،" المباشر الحسي المثير غياب في البصرية الخبرة من أجزاء استعادة على القدرة

 .(49، 2014) والدبابي زغلولال في

 المعرفة، إلى الوصول في الفرد يستخدمها التي العقلية العمليات مجموعة  :إجرائياً  به ويقصد -

دراك الموقف، تحليل خالل من  ذلك في معتمداً  كلية، بصورة وفهمه فيه، المتضمنة العناصر وا 

 المتحققة بالدرجة الدراسة هذه في قياسه تمو . ذاتية وقدرات سابقة، خبرات من لديه ما على

 التفكير مهارات في وثابت صادق اختبار على الدراسة، عينة األساسي التاسع الصف لطالبات

 .الغاية لهذه الباحثة أعتمدته الذي المكاني

"توقع الفرد بأنه أصبم قادرًا على أداء  يقصد بها مفاهيمياً ، (Self Efficiency) الذاتية الكفاءة -

،  (2011 جابر، الوارد في المساعيد ائج مرغوبًا فيها بأي موقف معين"  يحقق نت السلوك الذي

682) 

مثل في عدد من القناعات الذاتية، كالقدرة يتب عد ثابت من أبعاد الشخصية،  إجرائيا بها ويقصد -

على التغلب على المتطلبات والمشكالت والصعوبات التي تواجه الفرد من خالل التصرفات 

الدرجة التي ستحصل عليها طالبات الصف التاسع األساسي في هذه الدراسة ب تم قياسهو الذاتية. 

 الباحثة لهذه الغاية. أعدته من خالل المقياس الذي الدراسة، عينة
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة

تبطة بمتغيرات الدراسة تناولت الباحثة في هذا الفصل، عرًضا ألبرز األفكار والمعلومات المر       

 التابعة والمستقلة، حيث يتم تنظيم مفردات هذا الفصل في محورين أساسيين هما:

األدب النظري حيث يعالج برنامج إنتل وأهميته في العملية والتعليمية، والقدرات العقلية،  المحور األول:

 والتفكير المكاني، والكفاءة الذاتية.

ابقة حيث يعالج هذا المحور البحوث والدراسات العربية منها واألجنبية، الدراسات الس المحور الثاني:

 ذات الصلة بموضوع الدراسة.

       أواًل: األدب النظري

تواجه التربية الحديثة تحديات ضخمة نتيجة التطورات التقنية المتالحقة، ووسائل االتصال 

يعيدون النظر في نظم التربية والتعليم المتطورة وتضخم المعلومات بشكل كبير، مما جعل التربويون 

وأساليبها، حتى طالت معظم المفاهيم التقليدية مثل: الطالب، والمعلم، واليوم الدراسي، والمناهج، 

 واستراتيجيات التعليم ، ومصادر التعلم، واألنشطة، واستراتيجيات التقويم، وغيرها من المفاهيم.

في جميع مجاالت  تطورات المتسارعة والمتعاقبةبوجود العديد من ال الحالي ويتصف العصر

اجبر العديد من المؤسسات  الذي األمر المعلومات واالتصاالت؛ الحياة وخاصة فيما يتعلق بتكنولوجيا

التطورات التكنولوجية والتي تعتمد أساسا  هذه توظيف واستغالل إلى التربوية وخصوصا المؤسسات

 العملية التربوية والتعليمية تحسين وتطوير جميع مجاالت في توشبكة االنترن الحاسوب استخدام على 

األمر الذي حذا  التعليم ومستوى تحصيل الطلبة االكاديمي، كهدف أساسي لتحسين جودة ونوعية



12 

 

 
 

بجميع المؤسسات التربوية والتعليمية بضرورة ادخال الحاسوب في المواد الدراسية والمدارس والجامعات 

 (.25 :2010 ،على حد سواء )مفلم

في التعليم على تحسين مخرجات العملية التعليمية في العديد من  الحاسوب ويساعد استخدام

كما انها تمكن المستخدم من مراجعة  فورية، بتغذية راجعة المجاالت ومن اهمها تزويد المتعلم

ائل وكبير المعلومات والبيانات مباشرة وقت الحاجة اليها، حيث يساعد الحاسوب على تخزين حجم ه

من المعلومات، كما ان المستخدم يمكنه عرض البيانات المخزنة باستخدام العديد من الطرق وبالسرعة 

 (.15 :2007 ،وبالوقت وبالحجم الذي يريده دون وجود اية تعقيدات تذكر )أحمد

م وكنتيجة لذلك تولدت الحاجة الى التحول من أساليب التعليم التقليدية الى التعليم باستخدا

الحاسوب إلنجاح عملية تفريد التعليم، وتعزيز أسلوب التعليم الذاتي، ومن أمثلة هذا التحول إدراج 

الحقائب التعليمية في عملية التعلم والتعليم، والتي تهدف الى التركيز على الوسيلة التعليمية االفضل 

ن وخدمة المعلمين في واقع واألنسب التي تحقق أهداف المناهج الدراسية، وتطوير العملية التعليمية

الميدان التربوي، وتوفير الجهد والوقت واستغالل الوسائل التعليمية االستغالل األمثل في عملية التعليم 

 (.25: 2006،والتعلم )بني عواد

( الحقائب التعليمية بأنها عبرة عن مجموعة من األجهزة واألدوات 48 :2010ويعرف )الشرهان، 

تعليمية التي تخدم مجموعة متماثلة من األنشطة المنهجية والالمنهجية ، يتم حفظها والمواد والوسائل ال

بشكل آمن ومناسب داخل حقيبة سهلة الحمل والنقل ما أمكن ، بحيث يتم تصنيفها بداخلها بشكل 

 يمكن الوصول إلى أي قطعة بيسر وسهولة، 
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رعة الحصول على المعلومات وتكمن أهمية الحقيبة التعليمية في أنها تمكن المتعلم من س 

واكتسابها، من خالل زيادة قدرته على التركيز والتدقيق حول محتوى المادة التعليمية، كما انها ايضا 

تساعد المتعلم على اختيار األنشطة المختلفة التي ينبغي القيام بها بحرية، وتنمي من قدرته على  

الفعال والنشط بين المعلم والمتعلم النها تزود الطرفين  تحمل المسؤولية واتخاذ القرار، وتزيد من التفاعل

يمكن توظيفها في مختلف ميادين المناهج   بالجو المناسب من للتسلية والخبرة التربوية النافعة ، واخيرا

تقليل الجهد والوقت الالزم لتعلم الطلبة، وتوفير الراحة النفسية لهم فال يشعر المدرسية كهدف أساسي ل

مكانية عرض المادة التعليمية بطريقة  بالحرج أو الخجل من تكرار استخدام البرنامج عدة مرات، وا 

ممتعة للطالب من خالل إظهار الحركة والصوت والرسومات واأللوان. كما أنها تعمل على اختصار 

ر زمن التعلم مقارنة بطرق التدريس االعتيادية، وأنها تعمل على حفز المتعلم على التفاعل بشكل أكب

مع المادة التعليمية، وأنه يمكن من خاللها االتصال بمصادر المعلومات عبر شبكة االنترنت أو الشبكة 

 (.2009)البشايرة والفتينات،  الداخلية وبالتالي إثراء المادة بالخبرات والتجارب والمعلومات

خذ بعين ن الحقائب التعليمية ومن ضمنها حقيبة إنتل تساعد على األأ (2005)الحيلةويرى 

اإلعتبار الفروق الفردية ما بين المتعلمين، لما توفره من بدائل تأخذ بعين اإلعتبار جميع قدرات 

المتعلمين، األمر الذي يشجعهم على اإلبداع واالبتكار من خالل المواقف االستقصائية والبحثية التي 

 تحويها الحقيبة.

ب التعليمية المحوسبة تساعد في أن الحقائ ( Gunn & Pitt, 2003) جن وبيتكما ويرى 

بالمعلومات الكترونيًا، حيث تسمم بتقديم المعلومات للمتعلمين من خالل الصور،  تزويد المتعلمين

والنصوص، والمخططات، والصوت، والرسوم المتحركة، ولقطات الفيديو، والخرائط ، فضاًل عن 
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ة، أو بشبكة االنترنت، أو بموقع بريد الطالب إمكانية ربط الحقائب التعليمية المحوسبة بالشبكة الداخلي

 االلكتروني.

 ومن هنا توجهت معظم وزارات التربية والتعليم في مختلف دول العالم الى التركيز على ضرورة

حدى الدول الرائدة إ يضاً أادخال الحاسوب واالنترنت في المدارس، وتعتبر المملكة االردنية الهاشمية 

الوزارة على هذا المجال وتهيئة البنية التحتية المناسبة المتعلقة بذلك  في هذا المجال حيث ركزت

كسابهم والتعامل الحاسوب استخدام وخصوصا فيما يتعلق بتدريب وتأهيل المعلمين على كيفية  معه، وا 

 في تعليمية محوسبة حقائب وتقنياته، وتدريبهم على كيفية تصميم الحاسوب مهارات التعامل مع

 الصفية، ومن االمثلة على هذه البرامج التدريبية، برنامج الغرفة داخل واستخدامها عاتالموضو  مختلف

للمستقبل )العجلوني وأبو زينة،  التعليم انتل ( وبرنامجICDLالحاسوب ) لقيادة الرخصة الدولية

2006.)  

لتربية والتعليم وزارة اأخذت  من وزارة التريبة والتعليم بضرورة مواكبة متطلبات العصر فقد يماناً ا  و 

أيضا على عاتقها تدريب وتأهيل المعلمين على استخدام العديد من الوسائل التكنولوجيا الحديثة في 

ضوء متطلبات عصر المعرفة الهائل المحيط بالبيئة التعليمية، ومن صور الغهتمام بهذا الشأن قيام 

امج إنتل "التعليم للمستقبل"  والذي انطلق الوزارة بتقديم الكثير من البرامج التدريبية للمعلمين مثل برن

ا البرنامج هذ ي يطبقلذ(، وفي هذا المجال كانت االردن الدولة االولى في الوطن العربي ا1999عام )

بشراكة بين شركة إنتل ووزارة التربية والتعليم حيث بل  عدد المتدربين من كوادر وزارة التربية والتعليم 

متدربا. ويهدف هذا البرنامج الى تزويد المعلمين بالقدرة  67625امج إنتل ممن اتمو التدريب على برن

والكفاءة والمهارات الالزمة لتوظيف تكنولوجيا المعلومات في الغرف الصفية من جهة، والحرص على 
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)وزارة التربية والتعليم  تعزيز تعلم الطالب في ضوء التركيز على متطلبات المعايير التربوية المحلية

2009.) 

 برنامج إنتل وأهميته في العملية التعليمية:

حادي والعشرين ثورة هائلة في جميع مجاالت الحياة، وخصوصا فيما يتعلق يلثورة شهد القرن ال

في مجال المعرفة والتكنولوجيا والتقنيات المختلفة، االمر الذي أوجب على العديد من المؤسسات ومن 

كيف معها، ومن بين هذه التكيفات استخدام الحاسوب في العملية بينها المؤسسات التربوية ضرورة الت

( باالهتمام بالحاسب األلي 1999التعليمية والتربوية، ومن هنا بدأت وزارة التربية والتعليم منذ عام )

الوزارة جاهدة على  وادخاله في العملية التربوية لتحسين العملية التعليمية وتعزيز مخرجاتها، فقد عملت

كوادرها تربويا وأكاديميا وتزويدهم بالمهارات األساسية والمتقدمة لتحسين طرائق أدائهم داخل  تأهيل

الغرفة الصفية بما يتناسب مع كل المستجدات العلمية والتكنولوجية في العالم، وأيضا عملت الوزارة 

ء متطلبات على تدريب المعلمين على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وتفعيل دورهم في ضو 

،  (2007االقتصاد المعرفي ليصبم دور المعلم موجهًا لطلبته ومحاوًرا بارًعا لهم )وزارة التربية والتعليم 

فقامت الوزارة بتقديم الكثير من البرامج التدريبية للمعلمين لتدريبهم على البرامج المختلفة ومنها: برنامج 

ن في اكتساب الكفاءة والثقة لتوظفي تكنولوجيا إنتل "التعليم للمستقبل"  بهدف مساعدة المعلمي

المعلومات في الغرف الصفية، وتعزيز تعلم الطلبة في سبيل تحقيق نتاجات التعلم ومتطلبات المنهاج 

اإلبداع في  وهو جزء من مبادرة إنتل  بعين االعتبار االهتمام بالمعايير التربوية المحلية، مع األخذ 

ا البرنامج دورة تدريبية شاملة ومرنة تعتمد على فاعلية التدريب هذ ة حيث يقدمالتعليم لالبتكارات العلمي

 (.2007العملي والمباشر )وزارة التربية والتعليم، 
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برنامجا تدريبيا عالميا موجها بدرجة أساسية للمعلم، ولقد ” التعليم للمستقبل”ويعتبر برنامج إنتل 

لعملية التعليمية والتعلمية، ويعتمد البرنامج بشكل تم تصمصم هذا البرنامج كهدف أساسي لتطوير ا

ويهدف هذا البرنامج بشكل  .أساسي على استخدام وتوظيف التكنولوجيا والتقنية في العملية التعليمية

  إكساب المعلمين والمعلمات المهارات األساسية لتوظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال أساسي الى

(ICT)ير التربوية، لتحسين عمليتي التعليم والتعل م، كما يهدف ايضا الى داخل الصف وفق المعاي

اكسابهم المهارات األساسية والالزمة لوضع خطة الدرس، وأساليب العمل، ووسائل التقييم التي تتوافق 

كما يأخذ البرنامج بعين االعتبار ايضا المتعلمين من خالل التركيز على  .مع المعايير التربوية الوطنية

اب الطالب مهارات التحليل والتفكير الناقد والتركيب وحل المشكالت واإلبداع، و مهارات االتصال، إكس

 ).2011)العجلوني والجراح،  ومهارة البحث عن المعلومة ذات العالقة والوصول إليها ومعالجتها

 ن برنامج إنتل تم تصميمه بحيث يتضمن التقنياتأ( 2013 ) التميمي والخوالدة ويرى   

المتقدمة نفسها التي تستخدم خارج الصف وداخله، إال أنه يقوم على أساس توظيف التكنولوجيا الحديثة 

بنجاح؛ لتحسين مستوى تعلم وأداء الطلبة، حيث يهدف هذا البرنامج إلى إكساب المعلم مهارات 

يمية محوسبة الحاسوب وتقنياته، وتوظيفها في التدريس، من خالل قيام المعلمين بتصميم حقائب تعل

 لمختلف الموضوعات، واستخدامها داخل وخارج غرفة الصف.

(، لتحقيق أهداف العملية 2002التعليم للمستقبل" عام )"وفي الوطن العربي أنطلق برنامج إنتل 

التعليمية ومتطلبات المناهج الدراسة من جهة، ومساعدة المعلمين في اكتساب الكفاءة والثقة في 

( من جهة أخرى، كما ان البرنامج يركز على التقيد مع ICTمعلومات واالتصاالت )توظيف تكنولوجيا ال

المعايير التربوية المحلية، ويعتمد هذا البرنامج بشكل أساسي على إخضاع المعلمين لدورة تدريبية 
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( ساعة تدريبية تشتمل على عدة عناصر أساسية )وهي البيدغوجيا، وهي 160شاملة ومرنة  حوالي )

ترف ومختص والذي النظري للدورة والحقيبة التعليمية والتفكير اإلبداعي( يقوم بها مدرب مح المنهج

ف مع متطلبات عصر المعرفة الحالي، الذي يهيل المعلمين والطلبة للتكأعداد وتإيركز بدوره على 

التعليميي يتسم بوجود العديد من التطورات الهائلة والمتسارعة في جميع المجاالت ومن بينها المجال 

ارت األساسية والالزمة لوضع خطة الدرس، وأساليب العمل، كنهم ذلك من اكتساب المهوالتربوي، فيم

ووسائل التقييم التي تتوافق مع المعايير التربوية الوطنية، كما يوظف البرنامج كذلك استخدام اإلنترنت، 

 (.2011، وتصميم صفحات الويب، وب ارمج الوسائط المتعددة )الزبون وأخرون

مع توجيهات  ( إنسجاماً 1999وفي األردن انطلق برنامج إنتل التعليم للمستقبل في العالم عام )

لملك عبداالل الثاني بن الحسين المعظم حفظه الل ورعاه، من خالل توقيع شراكة خاصة بين اجاللة 

رة التربية والتعليم ممن أتموا شركة إنتل ووزارة التربية والتعليم، حيث بل  عدد المتدربين من كوادر وزا

( متدرب ومتدربة وذلك كهدف 67625( حوالي )2009التدريب على برنامج إنتل مع منتصف العام )

أساسي لتطوير وتحسين مخرجات التعليم، حيث تولت مبادرة إنتل اإلبداع في التعليم إطالق برامجها 

لوطن العربي الذي يطبق هذا البرنامج )برنامج التعليمية في األردن، وكانت األردن الدولة األولى في ا

التعليم للمستقبل"( وذلك لمساعدة المعلمين في اكتساب الكفاءة والثقة لتوظيف تكنولوجيا "إنتل 

المعلومات في الغرف الصفية وتعزيز تعلم الطالب في سبيل تحقيق نتاجات التعلم ومتطلبات المنهاج 

ير التربوية المحلية، حيث يقدم هذا البرنامج دورة تدريبية شاملة مع األخذ بالحسبان االهتمام بالمعاي

 (. 2009ومرنة ،تعتمد على فاعلية التدريب العملي والمباشر )وزارة التربية والتعليم، 
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( أن برنامج إنتل للتعليم للمستقبل يهدف الى مساعدة كل من المعلمين 2013 )ويرى الذيابات

اإلعداد المهني واألكاديمي )قبل الخدمة( إلكسابهم الطرق المثلى الدراج أثناء الخدمة والمعلمين أثناء 

التقنية بفعالية في العملية التعليمية، اضافة الى إكسابهم العديد من الخبرات المعرفية والعقلية والوجدانية 

 ومهارات التفكير اإلبداعي والناقد، ومهارات العمل الجماعي.

مستقبل، عن غيره من أساليب تدريب المعلمين على تقنيات يتميز برنامج إنتل التعليم لل

يتم تدريسه على حدة خالل تدريب عملي مباشر  أهمها المعلومات واالتصاالت بعدد من المميزات

نه قابل للتخصيص، ويتيم للمدارس ومعاهد أللزمالء بواسطة زمالئهم، فضاًل عن أنه مجاني ، و 

تدريس المنهج بأساليب تناسب تمامًا المتطلبات المحلية لكل تدريب المعلمين مرونة عالية تسمم ب

 منطقة.

كما يساعد على بناء مهارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من خالل بيئة التعليم في    

الصف، وذلك عن طريق دمج المهارات في أسلوب تربوي مناسب. تعتمد كل عروض المدربين ونماذج 

وافق مع متطلبات المنهاج القومي والتي توضم كيفية توظيف تكنولوجيا األعمال على أمثلة عملية تت

المعلومات واالتصاالت لتعزيز عمليتي التعليم والتعلم. باإلضافة إلى ذلك، وأثناء التدريب، يقوم 

المعلمون المشاركون بوضع خطة للدرس، وأساليب العمل، وأدوات التقييم التي يمكن استخدامها اليوم 

 .(2011الغرفه الصفيه )المدني والعباسي، التالي في 

وبشكل عام يمكن القول أن تطبيق برنامج إنتل للتعليم للمستقبل له العديد من الفوائد واالمتيازات 

التي يحققها لدى جميع اطراف العملية التعليمية سواء كانوا المعلمين أو المتعلمين أو العملية التعليمية 
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تلخيص اهم االمتيازات والفوائد الناجمة عن تطبيق البرنامج بما يلي  نفسها، وفي هذا السياق يمكن

 .(2014( )موقع شركة إنتل، 2007)وزارة التربية والتعليم، 

 : المعلم النواتج المتوقعة من تطبيق البرنامج على

تم تنفيذ البرنامج  التي حسب تجربة العديد من الدول المعلم يمكن تلخيص نتائج البرنامج على

 :(2014فيها كالتالي )موقع شركة إنتل، 

 .تحسن مستوى األداء لدى المعلمين وابتكارهم لطرق إبداعية لتطبيق المشروع - 

 . بديالً  وليس المعلم من التقنية واتخاذها كرديف لدور الخوف كسر حاجزا - 

  كملقن وليس ير دوره كمرشد ومتابع ومقيمتقليص العبء على المعلمين من خالل تغي  -

 .الصف تجاوز مشاكل الضعف لدى المعلمين خصوصا في إدارة - 

  النواتج المتوقعة من تطبيق البرنامج على المتعلم:

 . لتعلَّم لدى المتعلَّمتحسن مستوى ا  -

 . والتعلم التعاوني التعليم مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين ومن خالل تفريد  -

 . االستفادة الفعالة من تقنية المعلومات والنماذج المستخدمة  -

 . ام بالمهام المعطاة له والتفاعل منهاإضافة إلى ازدياد االنضباط لديه وااللتز   -

المساهمة في حل بعض المشاكل مثل ضعف الشخصية ومشاكل النطق والمشاكل االجتماعية   -

داخل الغرفة الصفية سواء بين المتعلمين أنفسهم أو بين المتعلمين ومعلميهم مما يتيم لكل 

 . التربوية لتحقيق األهداف الحقيقية للعملية المناسب والمتعلم الوقت الكافي والمناخ لمالمع من
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 : النواتج المتوقعة من تطبيق البرنامج على العملية التعليمية

 . ب تعليمية متطورة لتحقيق أهداف تعليمية سلوكيةتصميم حقائ  -

 . والمتعلَّم المعلم اختصار الزمن وتقليل الجهد على  -

الحقيبة للمتعلَّم واحد أو لعدة للمتعلمين  يمكن أن تقدمها التي تعدد المصادر المعرفية لتعدد األوراق  -

 . للتعليم بطريقة االستنتاج وطريقة المشاريع

إمكانية دمج الحقائب المنشأة على نفس الوحدة الدراسية من قبل مجموعة من المعلمين إلنشاء بنك   -

 . جيد بشكل معلومات في نفس الموضوع مما يؤسس للمدرسة اإللكترونية

  . تطبيق التعلَّم من خالل المحاولة والخطأ والتعزيز لتفعيل أسلوب للتقويم الذاتي  -

 المكونات الرئيسية لبرنامج انتل:

يعتمد برنامج انتل للتعليم للمستقبل على عدة منطلقات أساسية، ابرزها استخدام وتوظيف 

لية التعليمية، إلكساب المعلمين والمعلمات المهارات األساسية لتوظيف التكنولوجيا والتقنية في العم

داخل الصف وفق المعايير التربوية، لتحسين عمليتي التعليم (ICT)  تكنولوجيا المعلومات واالتصال

 (:2007هذه المكونات بما يلي )وزارة التربية والتعليم،  والتعل م ويمكن تلخيص

يمكن للمعلم والمتعلَّم بواسطتها  التي الطرق التركيز على ل للتقنية:االستخدام والتوظيف الفعَّا -

األبحاث واالتصاالت وتَْبني مهاراَت القرن من خالل  التعليم توظيف التقنية لتطوير مستوى

 الحادي والعشرين.

تعزيز التعلَّم القائم على المشروعات ، المتعلَّم المحور، فرص  القائم على مشروعات: التعلم -

 مشاركة المتعلمين من خالل تمكينهم من استخدام التقنية وتوظيفها
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استخدام السؤال األساسي ، سؤال الوحدة، سؤال  واألسئلة غير المحددة: التفكير مهارات -

 العليا )في المجال المعرفى، تصنيف بلوم(. التفكير هاراتم المنهاج لتعزيز المهارات وخاصة

العملي وتناول  التعليم وفق معايير تؤكد على " دراسية حقيبة " : إنشاءالتخطيط التعليمي -

  الخطوط العريضة للمناهج الدراسية

: استخدام عدة معايير وأساليب تقويم لقياس التعلَّم في كافة أنحاء الوحدة كجزء من تقييم األداء  -

  رر الدراسيالمق

والمشاركة في التغذية الراجعة للوحدات  المشكالت على العمل الجماعي وحل المعلم تشجيع  -

 . الخاصة بهم

ات أساسية أبرزها االساليب والطرق ن برنامج إنتل يرتكز على عدة منطلقأ (2009)ويرى سرور 

المتعلقة بقيام كل من المعلم والمتعلم بتوظيف التقنية والتكنولوجيا في العملية التعليمية لتطويرها 

وتحسينها، اضافة الى تعزيز قدرة التفكير االبداعي لدى المعلمين حول األساليب التي يمكنهم من 

طيط العملي وتحقيق االهداف الرئيسية والفرعية للمنهاج خاللها تطوير حقيبة دراسية تركز على التخ

الدراسي، وتشجيع العمل الجماعي والقدرة على حل المشكالت وتزويد التغذية الراجعة، كما يركز 

برنامج انتل أيضا على تقييم األداء من خالل استخدام معايير خاصة لقياس وتقييم اداء المعلمين من 

 ية من جهة أخرى.جهة وجودة العملية التعليم

من عدة مجلدات أبرزها  -التعليم للمستقبل  -كما وتتكون الحقيبة التعليمية وفق برنامج إنتل

( والذي يوضم عنوان الحقيبة التعليمية التي سوف يتم تدريسها، Package- Titleالمجلد الرئيسي )

د الصور واألصوات، مجلد ويضم هذا المجلد ايضا تفصيالت متعددة من ضمنها )مجلد التقييمات، مجل
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نماذج الطلبة، مجلد خطة الوحدة، واخيرا مجلد دعم الوحدة( وفيما يلي تورد الباحثة تفصيال لهذه 

 (:2009المجلدات الفرعية)وزارة التربية والتعليم، 

: نماذج خاصة هدفها تقييم وقياس احتياجات ويشتمل على (assessments)األول: مجلد التقييمات 

 خصوصا فيما يتعلق بالتوجيه الذاتي واالختبارات. الطلبة، و 

: جميع الصور والرسومات ويشتمل على (images sounds)الثاني: مجلد الصور واألصوات 

التوضيحية والفيديوهات والملفات المرئية والمسموعة التي سيتم استخدامها في الحقيبة التعليمية، كما 

( والمتعلق بمنم اإلذن copyright permissionsوالنشر ) يشتمل هذا المجلد على قسم حقوق التأليف

 باستخدام المادة المحمية بموجب حقوق التأليف والنشر والتي ال تقع في حدود االقتباس المشروع.

: المكون الرئيس للمادة التعليمية المراد ويشتمل على (student sample)الثالث: مجلد نماذج الطلبة 

قي محتويات الحقيبة التعليمية، وهو عبارة عن منشور و عرض تقديمي  و حوسبتها وحولها تدور با

 موقع مفتوح على اإلنترنت و مدونة أو إحداها.

: خطة الوحدة مع التركيز على عنوان الوحدة، ويشتمل على  (unit plan)الرابع: مجلد خطة الوحدة 

لمراد تحقيقها من خالل هذه وملخص لها، والصف الدراسي واألهداف العامة والنتاجات الخاصة ا

الحقيبة، والوقت التقريبي الالزم إلنجازها، والسؤال األساسي وأسئلة الوحدة وأسئلة المحتوى التي تجيب 

الحقيبة بمحتوياتها عنها، والمخطط الزمني للتقييم سواء قبل أو أثناء أو بعد القيام بالمشروع، والمهارات 

المواد والمصادر الالزمة للوحدة. كما يشتمل هذا المجلد على مستند الالزمة النجاز العمل واإلجراءات و 

 .األعمال التي تم االستشهاد بها وخطة التنفيذ



23 

 

 
 

والمستندات  PBL : المنشورات علىويشتمل على (unit support)الخامس: مجلد دعم الوحدة 

ل اإلخبارية و مصادر الخاصة بدعم تعلم الطلبة، والعروض التقديمية و األبحاث الموجزة و الرسائ

   .الويب التي تهدف إلى دعم الوحدة، باإلضافة إلى مستندات اإلدارة

يساعد المعلم على تحديد الوقت  – للمستقبل التعليم- إنتل ن برنامجأمما سبق يتبين لدينا 

والكيفية الالزمة لتوظيف االدوات والمصادر التكنولوجية في الصف الدراسي، من جهة واكسابهم 

 مع تتوافق التي التقييم العمل، ووسائل وأساليب الدرس، خطة لوضع والالزمة األساسية مهاراتال

 الوطنية من جهة اخرى، وتعتمد فعاليته على توظيف استخدام التكنولوجيا وشبكة التربوية المعايير

ت الرئيسية المتعددة والشكل التالي يوضم المكونا وبرامج الوسائط الويب، صفحات وتصميم اإلنترنت،

 .(2013لحقيبة انتل )التميمي والخوالدة، 
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 (1شكل )
 المكونات الرئيسية لحقيبة انتل

 
 في( انتل) محوسبة تعليمية حقيبة استخدام أثر(، 2013، ناصر، )الخوالدةو  ايمان، التميمي: المصدر
 األردنية المجلة، األردن في اسياألس السادس الصف لطلبة الفقهية للمفاهيم والمؤجل الفوري التحصيل

 .3ص: ، التربوية العلوم في
 

وبناء على ما سبق من تأكيد أهمية الحقائب التعليمية وبشكل خاص حقيبة إنتل، قامت الباحثة 

بإنتاج حقيبة تعليمية محوسبة ضمن التاسع األساسي، ومحاولة تقصي أثر استخدامها في تدريس 

 األساسي في مبحث الجغرافيا .الجغرافيا لطلبات الصف التاسع 
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 :القدرات العقلية

حيث ارتبط  حديث الظهور في ميدان علم النفس التطبيقي، العقلية، مصطلحاً  اتيعد مفهوم القدر 

بداية القرن العشرين في فرنسا، وبدأ في التطور على مرتبطا بقياس الذكاء ظهوره بالدراسات التجريبية 

مصطلم "الذكاء بمصطلم "العامل العام" قام باستبدال  يرمان " الذياالنجليزي" تشارلز سب يد العالم

الطاقة العقلية العامة التي تهيمن على جميع النشاطات العقلية األخرى، وذلك حسب والذي يرتبط ب

ظن ومنذ ذلك الوقت لم يتم التوصل الى تعريف واضم العاملين بنظريةمقتضيات نظريته المعروفة 

األداء العقلي، لية، بحيث كان االتفاق على ان القدرات العقلية عبارة عن نتاج ومشترك للقدرات العق

هي "القوة على أداء االستجابة، وتشتمل على المهارات الحركية، و كالقدرة العديدية، والقدرة االبتكارية، 

 .(2013عجيز، ) كما تشتمل على حل المشاكل العقلية"

لما لها فىي الدراسىات النفسىية منذ أكثر من ألفي عام،  كبيراً  تماماً القىدرات العقليىة اه كما وحظيت      

والنفسية من جهة،  المهنية والتعليمية واالجتماعيةهمية قصوى في جميع نواحي حياة االفراد أمن 

مكاناتهم وقدراتهم التي يمتلكونها، فهلى إل فراد للتخصص الذي يناسبهم تبعاً رشاد وتوجيه األإودورها في 

القىدرة اللغويىة العاليىة تؤهىل صىاحبها لدراسىة اللغويىات بتميىز، والقىدرة المميىىزة علىىى يل المثال فإن سب

وهكذا فان القدرة التي   فهىىم المسىىائل الرياضىىية تؤهىىل صىىاحبها لدراسىىة الهندسىىة والرياضيات بنجاح

 .(Schank, 1991)  يمتلكها الفرد هي التي تحدد توجه دراسته المستقبلي

ان القدرات العقلية المتعلقة باألفراد تتضمن العديد من المكونات أهمها الطالقة يرى جليفورد" و 

ان تمييز عامل الطالقة التعبيرية عن عامل ، وركز في دراساته على ان التوسيعوالمرونة واالصالة و 

القدرة على صياغة هذه األفكار في طالقة األفكار، يدل على ان القدرة على إيجاد أفكار تختلف عن 
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، 2012حسينن ، وفيما يلي ستقوم الباحثة باستعراض هذه المكونات بموجز من التفصيل )كلمات

27:) 

وترتبط بحجم االفكار التي يمتلكها الفرد وسرعة صدورها منه تبعا للموقف، وترتبط بشكل  الطالقـة:

، ويوجد هناك العديد من االنواع ألفكار الجديدةن االعديد م إطالق والمسؤول عن العقل اساسي مع 

وتعني وحدات فكرية، والطالقة االرتباطية، وهي سرعة توليد  ،الطالقة الفكريةالمتعلقة بالطالقة منها 

طالقة الكلمات، وتعنى و  معان تعبر عن عالقات، واخيرا، الطالقة التعبيرية، وتعني حديث متصل.

 القة التداعي، وتعني إنتاج كلمات محددة وذات معنى بسرعة.طو  إدماج حروف في كلمات بسرعة.

الطالقة التعبيرية، وتعني على وأخيرا  طالقة األفكار، وتعني سرعة إيراد أفكار في أخذ المواقف.و 

 التعبير عن األفكار.

ط وترتبط بالكيفية التي تنتج عنها األفكار وسرعة وسهولة تدفقها تبعا للموقف الذي يحي :المرونــة

تعتمد أساسا على سرعة انتاج أفكار مختلفة مع وحدة الموقف، وبمعنى أدق تغيير بالفرد، وهي 

، ويوجد هناك العديد من األنواع المتعلقة بالمرونة أهمها الشخص لوجهته الذهنية لعالج قضية معينة

ية، وتعني التغيير في المرونة التكيفو  المرونة التلقائية، وتعني االنتقال السريع من استجابة الى أخرى.

 الحلول الممكنة، كإعطاء عناوين مختلفة لقصة قصيرة واحدة.

وترتبط بالقدرة على الخروج بافكار اصيلة من قبل الفرد خالية من التكرار وذات اصالة  :األصالـة

عالية، اضافة الى الخروج بافكار نادرة وشحيحة في بعض المواقف، وهي اسمى درجات القدرات 

 العقلية
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وترتبط بقدرة الفرد على التوسع والتعمق بالفكرة وجعلها اكثر اصالة ومعنى، من خالل تطوير  :التوسيع

االفكار الحالية والتعمق بها من خالل قدرة التحليل واالستنباط بحيث يرتبط التوسع مع الفكرة األساسية، 

كمال خطة او بناء موضوعات ال  اإلنتاج االفتراقي للتضمينات، حيث ان إيجاد التفاصيلوهي أيضا 

 .معقدة ذات معنى من خطوط، يعد إنتاجا لتضمينات يوحي فيها الشيء بشيء آخر

التفكير يقوم على المعالجة العقلية للمدخالت الحسية من أجل ان  (2002)حسين وفخرو، ويرى 

حيث المشكالت، والحكم عليها بصورة منطقية، واتخاذ القرارات وحل  هاتشكيل األفكار، ومن ثم إدراك

والذي يقوم فيه الفرد  التفكير الناقديوجد هناك العديد من االنماط واألشكال المتعلقة بالتفكير أهمها: 

في حين يرتبط النوع . للوصول الى استنتاجات معينة وتقييمها، وتحليلها، ووصفهابتنظيم المعلومات، 

أفكار  " وهنا يقوم الفرد بتوليدلتفكير الناقدول "اوالذي يرتبط اساسا بالنوع األ التفكير اإلبداعيالثاني ب

 بطرق إبداعية التي تواجهه  المشكالت  حل بهدفجديدة، و بدائل متنوعة، 

والذي ، الذي يكتنف العصر الحالي ونظرًا للتقدم العلمي والمعرفينه أ( 2013)جروان، ويضيف 

قدرة الطالب على تخزين جميع المعلومات  عدموجد العديد من المشاكل التي تواجه الطلبة ومن أهمها أ

أصبحت تركز على العديد من األمور الهامة المتعلقة بتعلم الطالب في ذاكرته، فإن التربية المعاصرة 

، التعلم والتفكير وتحديد األولويات من العملية التربوية والتعليمية يةكيف تعلم وته اتنمية قدر  كيفيةأهمها 

ذا أردنا من  وذلك ليمتلك القدرة على التعلم الذاتي المستمر، ويواكب التغيرات المعرفية واالجتماعية. وا 

فالبد من تعليمه مهارات التفكير من خالل مجموعة خطوات واضحة تالئم  جيداً  الطالب أن يكون مفكراً 

لتفكير مرحلة نموه وقدرة استيعابه. ويستند هذا التوجه إلى ما ذهب إليه الباحثون من أن القدرة على ا
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ايجابية بالنسبة  مكتسبة و مستحدثة أكثر من كونها فطرية، وأن تعليم مهارات التفكير حقق آثاراً 

 .واإلبداع، وزاد ثقة الطلبة بأنفسهم، كما قلت األنانية وحب الذات لديهمللتحصيل 

الدراسية،  المادةأساليب تعليم مهارات التفكير، بغض النظر عن محتوى  وهناك العديد من 

يمكن إدماج هذه المهارات والعمليات ضمن محتوى المواد الدراسية، وكجزء من خطط الدروس  حبث

ن أ (1999)جروان  وفي هذا السياق يرى  التي يحضرها المعلمون كل حسب موضوع تخصصه.

، وفي خارج نطاق المنهج المدرسيبشكل مباشر ومستقل يمكن تعليمها للطالب  مهارات التفكير

 العديد من الخطوات األساسية بدءً  وهنا يجب على المدرس اتباعصصة لها، مخ خاصة حصص

للطلبة، من خالل اختيار المعلم لمثال توضيحي لربط  شرح المهارة، ومن ثم عرض المهارة بإيجازب

مراجعة خطوات التطبيق التي استخدمها في المهارة بقضية أو موضوع ما، ومن ثم يقوم المدرس ب

يقوم المعلم  ، وأخيراً تطبيق المهارة من قبل الطلبة بمساعدة المعلموذلك للبدء في  ،المثال التوضيحي

 المراجعة والتأمل في الخطوات السابقة.ب

ن تعليم مهارات التفكير ضمن المنهج ) الطريقة الضمنية ( من خالل ( أ2000) خيتبويرى 

عليمية الخاصة مثل استراتيجية إلستراتيجيات التادراسي، يتم من خالل استخدام بعض محتوى مقرر 

العصف الذهني وطرح األسئلة الجدية واستراتيجية استخدام االستدالل المنطقي، أو استراتيجية  الصهر 

أو الدمج، وهنا يجب ان يبدأ المعلم بتعليم المهارة ضمن محتوى المنهج المقرر من خالل قيامه بتسمية 

يمها وشرخها لهم قبل البدء بتدريسها في الحصة، ومن ثم المهارة التي ينوي تدريسها للطلبة قبل تقد

يقوم المعلم بتصميم الدرس وفق خطة تتضمن تعليم المهارة التي يريدها، وبالتالي تستمر عملية تعليم 
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مهارات التفكير ضمن المنهج المدرسي طيلة السنوات الدراسية مع مراعاة تنويعها ليتدرب الطالب على 

 ارات التفكير.اكبر عدد ممكن من مه

تكسب  أنهاعلى أهمية طريقة الدمج في تعليم مهارات التفكير ذلك ( 2010)السرور ويشدد 

أعمق للمحتوى المعرفي للمادة الدراسية باإلضافة إلى تنشيط المادة الدراسية باستمرار،  اً المتعلمين فهم

يم المادة الدراسية وتحفز نها تساعدهم في التغلب على صعوبات التعلم، وتحسن من تعلأ إلىضافة إ

المتعلمين على استخدام مهارات التفكير لمساعدتهم على تفسير واتخاذ القرارات الدقيقة في المادة التي 

 يدرسونها.

وترى الباحثة أن الحاجة إلى التفكير من أهم متطلبات البناء العقلي المعرفي الذي يمتلكه اإلنسان 

العمليات المعرفية األخرى: كاإلدراك، والتصور، والذكاء والتي  إذا أن التفكير يؤثر ويتأثر بمختلف

تشكل ضرورة لتكيف اإلنسان مع الواقع الذي نعيش فيه؛ وبعد أن أصبم الواقع الحالي يتسم بالتطور 

المعلوماتي الهائل والذي ساهم في حدوث طفرة معلوماتية أدت إلى اتساع مجاالت المعرفة بكافة 

اجة للتفكير إلى أمر حتمي ال يمكن االستغناء عنه، ومن هنا بات من التخصصات، تحولت الح

الضروري البحث عن طرائق  وأساليب تدريسية جديدة تساهم في مواجهة النمو المعرفي المتزايد، وتنمي 

قدرة المتعلمين على التفكير، وأصبم من أهم التوجهات في مجال التدريس بصفة عامة، وتدريس 

صة، ويرجع االهتمام بتنمية التفكير ومهاراته في مجال الجغرافيا بالتحديد إلى أن الجغرافيا بصفة خا

الجغرافيا علم يعتمد على قاعدة بيانات أكثر من كونه نظام مفاهيمي، فمن خالل الجغرافيا نرى العالم، 

لعالمية ونفهم الكثير من المشكالت المعقدة، ونفكر في العالقات القائمة بين العديد من الظاهرات ا

 والمحلية.
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 التفكير المكاني

يعد التفكير المكاني عامال مؤثرا علىى الطلبىة فىي تنميىة قىدراتهم العقليىة، كما يساعده على فهىم 

المىادة الدراسىية بشىكل جيىد، وحىل المشىكالت التىي تىواجههم بىأكثر مىن طريقىة؛ لرفع مستواهم التحصيلي 

 .)1993)جاليين، 

 واسعاً  ( ان المتعلمون الذين يمتلكون هذا النوع من التفكير يمتلكون خياالً 2012 ي)العمر ويرى 

قويا بالواقع واالتجاهات  واحساساً  فيما يتعلق بالصور البصرية لالشياء، كما انهم يمتلكون خياال واسعاً 

تفكير ن مهارة الإخر فعنى آالتي تتضمنها الصور والرسومات التوضيحية واالفالم، بم وخصوصاً 

بط بالتخيل باعتباره االداة الرئيسية لسد الفجوة بين الغحساس والتفكير المتعلقان بالطالب، تالمكاني تر 

عادة التركيب بين مكونات الذاكرة الخاصة بالخبرات السابقة  كما أنه يرتبط أيضا بالدمج والتركيب وا 

ديدة، وهنا تهدف جميع هذه وكذلك الصور الذي يتم تشكيلها وتكوينها خالل ذلك في تركيبات ج

 .العمليات بشكل أساسي الى تنمية قدرة الطالب على حل المشكالت

وعر ف األدب التربوي التفكير المكاني، بأنه إعمال العقل في مشكلة ما، من خالل توظيف 

حل  القدرات والخبرات الذاتية، في إيجاد العالقات البينية لألشياء في الفضاء أو الفراغ، للتوصل إلى

 (.2013للمشكلة )أبو جادو ونوفل، 

بأنه عملية عقلية قائمة على أساس توظيف  (Downs & Anthony, 2005) دونز وأنثوني وعرفه

المعارف، والمهارات، وعادات العقل، ومفاهيم الفضاء، وأدوات التمثيل، كالخرائط والرسومات البيانية، 

 ت.وعمليات التفكير األخرى، في تنظيم وحل المشكال
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بأنه القىدرة علىى إدراك العىالم البصري المكاني المحيط بالطالب بدقة وفهم (  2010 )وعرفه جابر

واستيعاب أشكال البعد الثالث، وابتكىار وتكىوين الصىور الذهنية والتعامل معها بغرض حل المشكالت، 

عىادة إنشىاء التصىورات األولية في غياب المحفزات ال جراء التعديالت وا  طبيعية ذات العالقة، مثل وا 

الصىياد والكشىاف والمىالح والطيىار والنحات والرسام والمهندس المعماري ومصمم الديكورات، وغيرها 

من األعمال األخرى التىي تحول إدراكات السطم الخارجي إلى صور داخلية، ثم طرحها في شكل جديد 

طلب الحساسية للون والخط والشكل والطبيعىة أو معدل أو تحويل المعلومات إلى رموز، وهذا الذكاء يت

 والمسىاحة والعالقات التي توجد بين هذه العناصر وكذلك القدرة على التصور البصري والبيىاني. 

أن مهارات التفكير المكاني تساعد الطلبة على تنمية قدرتهم   (Branoff, 1998) برانوفويرى  

وتحصيلهم وخصوصا فيما يتعلق بإيجاد حلول متعددة  فيما يتعلق بتحسين مستوى تفكيرهم اإلبداعي

  ( Joltonوقد أشارت األبحاث التي قام بها العلماء أمثال جولتون وماخ  للمسألة الواحدة أثناء دراستهم؛

(Mach & إلى أهمية العالقات المكانية واإلدراك المكاني في العلوم، وبذلك اتجه علم النفس إلى دراسة

 (.1994يتها العقلية والعملية والعلمية )السيد، هذه الناحية؛ ألهم

بأنه القىىدرة علىىى إدراك األشىىكال واألنمىىاط أو األجسىىام  (Gardner,1989) في حين يرى غىىاردنر

أوليىىًا، ثىىم القىىدرة علىىى إنجىاز تحىويالت وتغييىرات فىي اإلدراك األولىي، وأخيىرًا القىدرة علىىى اسىىتعادة 

 .اء مىىن الخبىىرة البصىىرية فىىي غيىىاب المثيىىر الحسي المباشرأجىىز 

العديد من النشاطات  إجراء ينمي قدرة الطالب علىهذا النوع من التفكير  أن( 2003 )ويرى بدر

حل األلغاز والمتاهات، والقدرة على االبداع في مهارة الفن وممارسة عملية  االبداعية مثل القدرة على
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الشخبطة بالقلم على األوراق التي قد تكون أمامه، واإلبداع في التمثيىل الرسىومي بصىريا  الرسم أو حتى

نتاج الصور العقلية، و أو األفكار المكانية، كما ويحبذ الطفل هنا استخدام الكاميرا دائما  .التخيل وا 

عىرف إلى الشىكل ويتمثىل التفكير المكاني فىي القىدرة علىى اسىتقبال الصىور والتفكير فيها، والت

والفىراغ ومىا يتضىمنه مىن ألىوان وخطىوط ورسىوم، ونقىل األفكىار البصىرية والمكانيىة مىن الذاكرة 

ويدل على التصىور  واستخدامها لبناء المعاني، وينقسم التفكير المكاني إلى التفكير المكاني الثنائي

الثالثي الذي يعني القىدرة علىى تىدوير المجسىمات البصىري لحركىة األشىكال المسىطحة، والتفكير المكاني 

، أبو 1994واألشىكال ذهنيىًا مىن مكانهىا األول إلىى مكىىان جديىىد بنىىاء علىىى تعليمىىات محىىددة )السىىيد، 

 (. 1992حطب، 

هناك العديد من الخصائص والسمات التي يتميز بها الطلبة الذين  أن(  2010 )ويرى عامر

نشاء الصورة العقلييمتلكون م ة الواضحة هارة التفكير المكاني أهمها الميل نحو التفكير في الصور، وا 

 -الرسوم البيانية -األشكال–يحبذون التعامل مع الخرائط  أنهم إلىضافة إلالحتفاظ بالمعلومات، 

عالقات بين القدرة على إدراك ال بالتصميمات الفنية والديكورات، واخيرا و  الصور واألفالم المصورة

تنظيم الفراغات  ، والقدرة على التخيل البصري المكاني األشكال أو العناصر البصرية في الفراغ، و

 .والمجاالت في الطبيعة

مما سبق تعرف الباحثة التفكير المكاني هو ذلك النوع من التفكير الذي يمكن أن يرى معناه في 

اه األجسام واستعادة عمليات حدوث الظواهر والمواقع التعامل مع الشكل والحجم والتوجيه والموقع واتج

النسبية لألجسام المتعددة في الفضاء .فالتفكير المكاني يستخدم في عملية فهم المشكالت من حيث فهم 

 .أبعادها ومن ثم استخدام الفهم الصحيم اليجاد االجابات والحلول لها
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 :العوامـــــل المكّونـــــة للتفكير المكاني

نىىىىىة  (Linn & Peterson, 1985) يىرى لىين وباترسىون        بىأن هناك العديد من العوامىىىىىل المكو 

ويتمثل فىىىي القىىىدرة علىىىى التعىىىرف على العالقىىات المكانيىىة مىىع   للتفكير المكاني هىىىىىي: اإلدراك المكىىىىىاني

وهو القدرة علىى تىدوير األشىكال ذهنيىًا فىىي بعىىدين أو ثالثىىة  الحفىىاظ علىىى هيبتهىىا، والتىىدوير العقلىىي

أبعىىاد بسىىرعة ودقىىة، والتصىىور المكىىاني ويقصد القىىدرة علىىى فهىىم الحركىىة المتخيلىىة فىىي المكىىان الثالثىىي 

 البعىىد، أو القىىدرة علىىى معالجىىة األشىياء فىي الخيىال.

يتىىأثر بمجموعىىة مىىن العوامىىل وهىىي: التطىىور المعرفىىي  ( أن التفكير المكاني2008ويىرى ريىان )     

لىىدى األفىىراد والخبىىرات المكانيىىة، والجىىنس، والموهبىىة، وهي أحد مكونات التفكير العقليىة المرتبطىة 

ي تىىىواجههم، وبىىغيرها يصىىىبم تعىاملهم مىىع باإلبىداع ، وتي سىر للمتعلمىين حلىىىواًل إبداعيىىىة للمشىىىكالت التىىى

 هىذه المشىىكالت عمليىة روتينيىىة بعيىدة عىىن الفهىىم العميىىق بمكوناتهىىا البنيويىىة.

  Spatial Visualization التصور البصري المكاني

بشكل بالتفكير، و  الوعي على الطالب قدرة تنمية بضرورة األخيرة اآلونة في االهتمام تزايد

وذلك كهدف اساسي لتنمية وتعزيز  خاص القدرة البصرية باعتبارها احد صور التفكير المكاني، 

 المعلومات خيث يركز هذا النوع من التفكير على جمع الغرف الصفية، مهارات التعلم والتفكير داخل

 يعتمد البصري التفكيرف ا،التعلم بهدف تحليله بعملية قيامهم أثناء وتقييمها ومتابعتها وتكاملها وتنظيمها،

 (.٢٠٠٦ إبراهيم،) والرسوم والرموز الصور مثل مختلفة بصرية بمواد البصر حاسة على

ويعود نشأة التفكير أو القدرة البصرية الى العديد من العوامل، بحيث ارتبط ظهوره في مجال 

بيرة من التفكير البصري، الفن، حيث اثبتت العديد من الدراسات الى ان الفنان الناجم يمتلك قدرات ك
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 يعجب وعندما اللوحة، هذه عبر ما رسالة يرسل فإنه ما لوحة يرسم فعلى سبيل المثال عندما يقوم فنان

باللوحة، وفيما بعد تطور  المتضمنة الرسالة وفهم بصرًيا تفكيًرا فكر قد بأنه فهذا يعني بها المشاهد

 (. 2010الحقول الدراسية )الشوبكي،  مفهوم التفكير البصري وتم ادراجه في العديد من

 تنميتها لدى ي مكن التفكير المكاني والتي اشكال وينظر الى التصور البصري على انه أحد أهم 

التي  الحقيقية والعالقات المواقف في والصور المعروضة والرسومات األشكال على باالعتماد الطلبة

ان الطالب وفي حالة  (Campbell; Collis and Watson, 1995)وفي هذا السياق يرى  ،يواجهها الطلبة

مواجهته لبعض األشكال والرسومات أو االشكال البيانية، فانه يحاول تحليلها كهدف أساسي لمحاولة 

يجاد   .تحتويها التي للمضامين معنى تفسيرها وا 

لب، حيث البصرية للطا الحسية بأنه القدرة العقلية المرتبطة بالجوانب (2006 )ويعرفه مهدي

تبدأ عملية التفكير بمجرد مواجهة الطالب لشكل او رسم بياني معين فان عقله الباطني يبدأ  بتكوين 

روابط وتحليالت بناء على نوع الشكل المعروض للطالب، بمعنى اخر هو قدرة الطالب على تحويل 

 منها المعلومات واستخالص منطوقة، أو مكتوبة لفظية إلى لغة البصرية اللغة

بأنه القدرة على تقدير حجم الشيء وشكله وتوجهه  "(Duesbury 1996:250ديسبري ) ويعرف       

وأبعاده اعتمادا على الهاديات البصرية، بحيث يستطيع الفرد اإلجابة عن أسئلة محددة عن األشياء 

 المجسمة عندما تقدم لهم ممثلة بأشكال ثنائية البعد" .

البصرية المتعلقة بالمتعلم،  الحسية لعقلية التي ترتبط بالجوانب( القدرة ا٢٠٠١ ( ويعرفه عفانة

وفيها يقوم المتعلم بتكوين عالقات بين ما يراه من اشكال ورسومات وما يقوم عقله من استنتاجات 

 وتحليالت تعتمد أساسا على الشكل او الرسمة المعروضة له.



35 

 

 
 

د على حاسة البصر المتعلقة بالمتعلم، ( فيعرفه بأنه العملية العقلية التي تعتم2003)أما يوسف

وفيها يقوم المتعلم بتركيز طاقته العقلية على الرسم او الشكل المعروض بهدف تخليله والتوصل الى 

 استنتاجات خاصة به.

( أن التصور البصري المكاني يتمثل في استطاعة الفرد القيام بمجموعة 2006ويرى بركات )

ن إدراك العالقات بين مجموعة من األشياء،أو تصور هذه األشياء من النشاطات البصرية التي تتضم

 عند النظر إليها من جوانب مختلفة و تثبيتها و إداراتها في بعدين أو ثالثة أبعاد.

 بصرًيا المحسوسة وتمييزها المواد مع التعامل على الفرد قدرة ( بأنه2010 )وتعرفه الشوبكي

 الغموض تفسير كذلك المعلومات وتحليلها، وتفسير المكانية قاتالعال إدراك على القدرة له تكون بحيث

 .بها المعنى واستنتاج

ال تأتي مرة واخدة، بل تتطور على مراحل متعددة  البصرية القدرة ان  (1998)وترى الحديدي 

 البصري اإلدراك يكون الرضاعة مرحلة ففي .بدءا من مرحلة الرضاعة الى مراحل العمر المتقدمة، 

 فاإلدراك والمحيط، لألشكال، تمييز هناك فليس تبدو غامضة فاألشياء منظم وغير واضم، غير

 بأنها المرحلة، هذه على يطلق أحياًنا، التطور مراحل وفي سلسلة متميز، وغير بدائًيا، يكون البصري

 أخرى تصنيفات عن األطفال يبحث البصري، اإلدراك المتقدمة من المراحل وفي متميزة، غير

 ذات وحدة إلعطائها المبعثرة، التفصيالت تنظيم في التكامل إلى مرحلة ويصلون البصرية، يماءاتلإل

 أخرى أشكال ونمت بالتعديل، المعلومات تسجيل عمليات استمرت التعلم البصري استمر وكلما معنى،

 :منها اإلدراك البصري من

 .درجة أهميتها حسب وذلك سبة،منا بطريقة المعلومات جمع يتم حيث المعلومات، بناء عملية -
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 .أو رفضها لتقبلها، مقارنتها أجل من السابقة بالمعلومات وربطها للمعلومات، التمثيل عملية -

 .ظاهرة غير أو ظاهرة، تكون قد التي االستجابة -

وترى الباحثة أن مهارة التصور البصري المكاني تعتمد بدرجة كبيرة على حاسة البصر وعمليات 

إدراك العالقات بين مجموعة من األجزاء وقدرة الفرد على التصور البصري لموضع جسم التخيل و 

دراك المساحة أو العمق، والتوازن  متحرك، وهي تركز على الدقة البصرية أو التمييز البصري، وا 

العضلي للعينين عند النظر و التركيز على موضع شيء معين لمعرفة العالقة بين الوضع الحالي و 

الذي يصبم فيه، و كذلك إدراك العالقة بين الشكل الحالي للجسم و الشكل الذي يتحول إليه  الوضع

 الجسم عند ثنيه وعند تحريك شيء معين لليمين أو لليسار أو وضع هذا الشيء في وضع معكوس.

المهارات التي تحدد الية عملها، تبدا بالتمييز  من وبشكل عام ترتبط القدرة البصرية بمجموعة

بصري، ومن ثم القيام بادراك العالقات المكانية، ومن ثم تحليل وتفسير المعلومات كهدف اساسي ال

 في تتمثل بها مدخالت يمر عملية التفكير البصري عندما للوصول الى استنتاج المعنى، حيث تتم

 لغة شكل على تخرج الموضحة حتى البصري التفكير مهارات بعمليات معالجته يتم ثم البصري الشكل

جسدية، وفيما يلي تورد الباحثة بموجز كم التفصيل لهذه المهارات )الكلحوت،  أو مكتوبة أو منطوقة

 (:2( كما يوضم الشكل )2011و طافش،  2012

ويقصد بها قدرة المتعلم على تحديد وتمييز الصورة أو  (Visual Discrimination):البصري  التمييز

 ل والصور األخرى.مقارنة باالشكا الشكل الذي يواجهه

على التعرف وضع الشكل  ويقصد بها قدرة المتعلم (Spatial Perception): المكانية العالقات إدراك

 او الصورة في الفراغ تبعا لموقعه الذي يشاهدها منه، بمعنى اخر دراسة االشكال متعددة األبعاد.
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يضاح  ة المتعلمويقصد بها قدر  (Information Interpretation):المعلومات  تفسير على تفسير وا 

 بينها العالقات وتقريب الصورة، أو الشكل في الموجودة واإلشارات والرموز الكلمات مدلوالت

 التفاصيل على التركيز على ويقصد بها قدرة المتعلم (Information Analysis): المعلومات تحليل

 لشكل او الرسمة المعروضة عليه.المتعلقة با  والكلية بالبيانات الجزئية واالهتمام الدقيقة

 التوصل نحو استنتاج ومفاهيم على ويقصد بها قدرة المتعلم (Meaning Deduction):المعنى  استنتاج

 .الصورة المعروضة أو الشكل خالل من علمية ومبادئ

 (2شكل )
 مهارات التفكير البصري

 

 
 المفاهيم ومهارات تنمية في المنظومي المدخل توظيف أثر، (2010الشوبكي، فداء، )المصدر: 

، رسالة ماجستير غير منشورة، عشر الحادي الصف طالبات بالفيزياء لدى البصري التفكير
 .53الجامعة االسالمية، غزة، فلسطين، ص 
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العديد من المهارات المتعددة، التفكير البصري يتضمن  أن (2006 )في حين يرى مهدي

 لمستواهم العقلي، ويمكن تلخيص هذه المهارات بما يلي: تبعاً  داألفراختلف مستوى هذه المهارات بين وت

 .المعروض الشكل وطبيعة أبعاد، تحديد على القدرة :ووصفه الشكل، على التعرف مهارة

 .الشكل في العالقات رؤية على القدرة :الشكل تحليل مهارة

يجاد الشكل، يف العالقات عناصر بين الربط على القدرة :الشكل في العالقات ربط مهارة  التوافقات وا 

 .والمغالطات فيها بينها،

 والتقريب العالقات، في والمغالطات الفجوات، توضيم على القدرة :الغموض وتفسير إدراك، مهارة

 .بينها

 .علمية ومبادئ مفاهيم، إلى والتوصل جديدة، معاني استنتاج على القدرة :المعاني استخالص مهارة

 هارات:( يوضح هذه الم3والشكل )

 
البصري،  التفكير على تعليمية برمجيات إستخدام فاعلية(، 2006حسن، ) : مهدي،المصدر

 _ غير منشورة ماجستير رسالة ،"عشر الحادي الصف طالبات لدي التكنولوجيا في والتحصيل
 .56فلسطين، ص: . غزة _ اإلسالمية الجامعة _ التربية كلية
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اتيجيات التفكير البصري طورت في الواليىات المتحىدة، بدءًا من ( أن استر 2007ويرى الفرا )        

منتصف السبعينيات، وتشتمل هذه االستراتيجيات على سلسلة من اإلجراءات المنظومة التي تحدد دورًا 

لكل من المعلم، والمتعلم، بهدف تطوير مهارات االتصىال، ومهىارات التفكيىر اإلبداعي المنطقي، بما 

ين الثقة في التعامل مع التعقيد، والغموض، وتنوع اآلراء، فالتفكير البصري يتكون من يكسب المتعلم

تداخل ثالث استراتيجيات هي التفكير بالتصميم، والتفكير بالرؤيىة، والتفكير بالتصور، فإستراتيجية 

  .التفكير البصري تحتوي استراتيجيات تعليمية للمعلىم والمىتعلم أساساً 

 رة اإلدراكية البصريةمراحل تطور القد

إن تنمية الجانب البصري لدى الطالب تعد من العوامىل المهمىة التي تساعد على تنمية مهارات        

التفكير لديه، وتحسن أداءه، ومن ثم تقوي عملية التعلم لىدى الطالىب، وذلك ضمن نظرية الذكاءات 

 . 2009)ذكاء )شىعث، المتعددة التي تعتمد على ثمانية استراتيجيات لتنمية ال

 خطوات إستراتيجية التفكير البصري

 ( إن إستراتيجيات التفكير البصري تتكون من الخطوات اآلتية:  8: 2001يرى عفانة )      

"عرض النموذج المعبر عن المسألة الرياضية، ومضامينها، وذلك بعد تحديد معطيىات  -

 المسألة، والمطلوب.

و الشكل الرياضي، وتحديد خصائص تلك العالقات سىواء كانت رؤية العالقات في النموذج، أ -

مكانية االستفادة منها.  منطقية، أو سببية، بحيث يمكن حصرها، وا 
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ربط العالقات القائمة من خالل الشكل، واستنتاج عالقات جديدة في ضىوء العالقىات،  -

اة قد تكون زائدة، والمعطيات المحددة في الشكل، مع مراعاة أن هناك بعض المعلومات المعط

 أو ناقصة.

إدراك الغموض، أو الفجوات من خالل الشكل، وذلك بعد دراسة العالقىات المسىتنتجة مسبقًا في  -

الخطوتين الثانية، والثالثة من هذه اإلستراتيجية، ووضع مواطن الغموض، أو الفجوات موضع 

 الدراسة، والتمحيص.

لغمىوض، أو الفجىوات ليىتم تحديىدها، ومحاولة التفكير بصريًا في الشكل في ضوء مواطن ا -

استخدام مفاهيم، وقوانين، أو نظريىات، أو بىراهين سىابقة للىتخلص مىن الغموض، أو الفجوات 

 المحددة، وذلك لسد الجسر بين المسألة، وحلها.

          ".تخيل الحل من خالل الشكل المعروض، مع مراعاة تضمين هىذه الخطىوة الخطىوات السابقة -

إن الذين يفكرون بصريًا يوظفون الرؤية والتخيل والرسم بطريقىة نشىطة وفعالة  وترى الباحثة  

وينتقلون في أثناء تفكيرهم من تخيل إلى آخر، فهم ينظرون إلى المشكلة أو المسألة مىن زوايىا مختلفة، 

ا، وبعىد أن يتىوافر لديهم فهم بصري وربما يوفقون في اختيار القرينة المباشرة الدالة على الرؤية لحله

للمشكلة أو المسألة يتخيلون حلواًل بديلة، ثم يحاولون التعبير عن ذلك برسىوم سريعة لمقارنتها، 

 وتقويمها فيما بعد.

التي  Kosslyn"ويمكن تفسير عملية التصور البصري المكاني عن طريق نظرية كوسيالن         

عرفية و العمليات المعرفية التي تقف خلف عمليات التصور البصري حيث تتناول التراكيب العقلية الم

 تفترض هذه النظرية أربع فئات من العمليات العقلية المعرفية للتصور هي :
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، بتكوين صياغات للتصور البصري اعتمادًا على المعلومات   Image Generationتوليد التصور 

 المختزنة في الذاكرة طويلة المدى.

، بمسم التصور العقلي لإلجابة عن السؤال المشار حوله عن   Image Inspectionتصور فحص ال

 طريق التحليل و المسم و المقارنة بصور ناقدة .

بتغيير التصور من صورة ذهنية إلى صورة أخرى   Image Transformationتحويل التصور 

 يصاحب كل منها تداعيات.

بتوظيف التصور بما يعني استخدامه في عملية عقلية أو  Utilization  Imageاالستفادة من التصور

 (. 64:  2006تجهيز أو معالجة المعلومات") بركات، 

"فالتصور البصري المكاني يستخدم عملية التفكير البصري من خالل عمليات الرسم، واإلبصار،       

البصري المكاني بوصف أو تخيل والتخيل،وهذا يعمل بدوره على تنمية القدرة المكانية،ويبدأ التفكير 

 (. Mathewson, 1999:33موضوع معين،أو باستخدام التجريب العملي ألحد النماذج ") 

 :يمهارات التفكير البصر 

 ( في اآلتي:2006تتعدد مهارات التفكير البصري ويذكرها مهدي)    

ة الشكل المعروض أو القدرة على تحديد أبعاد، وطبيع :مهارة التعرف على األشكال ووصفها مثل -

 .الصورة المعروضة

 كالقدرة على رؤية العالقات في الشكل والتركيز على التفاصيل الدقيقة :مهارة تحليل الشكل -

يجاد  :مهارة ربط العالقات في الشكل - القدرة على رؤية العالقات في الشكل والربط بين عناصرها ، وا 

 التوافقات بينها، والمغالطىات فيها
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كالقدرة على توضيم الفجوات والرموز واألشكال والغموض في  إدراك وتفسير الغموض: مهارة -

 الشكل أو الصورة المعروضة، والمغالطات في العالقات، والتقريب بينها

كالقدرة على استخالص معاٍن جديدة، والتوصل إلى مفاهيم، ومبادئ  :مهارة استخالص المعاني -

 .و الصورة، مع مراعاة تضمن هذه الخطوة الخطوات السابقةعلمية من خالل الشىكل المعروض أ

 :الجغرافيا ومهارات التفكير

في جميع المجاالت، األمر الذي زاد من  هائالً  تكنولوجياً  يشهد العصر الحالي ثورة وتقدماً  

الجغرافيا التي فرصة االنفتاح العالمي لجميع الدول على بعضها البعض، وبالتالي تغيرت نوعية 

، التي ي مكن في جميع المجاالتجغرافيا مفتوحة على العالم،  حيث يحتاجوناليوم،  وناجها المتعلميحت

العديد من النظم التربوية تركز  أصبحتوهنا  .من خاللها تطبيق ما تمَّ اكتسابه في الفصول الدراسية

رَّصيد المعرفي للم تعلم غناء الإل، بفعالية المادة المعرفية تركز على عرضاختيار برامج دراسيَّة على 

 (.2014ة واقعية )البرجاوي، من خالل نماذج تطبيقيربط المتعلم بالحياة  من خاللفي مادة الجغرافيا، 

طفرة معلوماتية أدت إلى  انشاءساهم في في مجال المعرفة  التطور المعلوماتي الهائلكما ان 

ن هنا بات من الضروري البحث عن ، ومدون استثناءاتساع مجاالت المعرفة في كافة التخصصات 

في  تدريسية جديدة تساهم في مواجهة النمو المعرفي المتزايد، وتنمي قدرة المتعلمين على التفكير طرائق

، وأصبم من أهم التوجهات في مجال التدريس بعامة، وتدريس جميع المجاالت والمناهج الدراسية

ر ومهاراته في مجال الجغرافيا بالتحديد إلى أن الجغرافيا الجغرافيا بخاصة، ويرجع االهتمام بتنمية التفكي

علم يعتمد على قاعدة بيانات أكثر من كونه نظام مفاهيمي، فمن خالل الجغرافيا نرى العالم، ونفهم 

 الكثير من المشكالت المعقدة، ونفكر في العالقات القائمة بين العديد من الظاهرات العالمية والمحلية.
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الجغرافيا هي إحدى المواد الدراسية التي تلعب دورًا مهمًا في تشكيل أن  هى(1430 ) مغربيرى وت

وبناء شخصية الطالب، بما تتضمنه من خبرات ومعلومات ومفاهيم علمية واجتماعية ذات عالقة 

مباشرة بحياة الطالب، ويمكن أن يكون تدريسها أكثر فاعلية إذا تمت االستعانة بالطرائق واألساليب 

عصرية وحيث أن تدريس الجغرافيا ، ي سهم في جعل المتنوعة و التعلم المصادر والتي من بينها ة الحديث

التعليمية الطلبة يمرون بخبرات تعليمية، ويتعلمون مهارات مفيدة، خصوصًا إذا وجدت المصادر 

 .المناسبة

بالخرائط  هذا وقد ظهر في العصر الحديث اهتمامًا متزايدًا بين الجغرافيين وعلماء النفس

وأهميتها، مما دفع علماء التفكير لالهتمام بهذا النوع من التفكير، حيث وصفوه بالتفكير المكاني الذي 

يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقراءة الخرائط وتفسيرها، إضافة إلى األشكال والرسومات والصور األخرى في 

م، خمس مهارات  1994لجغرافية عام الجغرافيا، هذا وقد حددت اللجنة الوطنية األمريكية لمعايير ا

جغرافية )مكانية( أساسية، حيث أسمتها: الجغرافيا من أجل الحياة، وهذه المهارات هي: طرح األسئلة 

الجغرافية، وجمع البيانات الجغرافية، وتنظيم البيانات الجغرافية، وتحليل البيانات الجغرافية، والرد على 

 .(Bednarz, 2015)األسئلة الجغرافية 

، إلى أن فهم المفاهيم المكانية (Kerski, 2008)المشار إليه في  (Golledge)هذا ويشير جولدج 

ت عد جزًءا مهمًا من جوانب الحياة اليومية كافة، تقريبًا، لذلك يجب مساعدة الطلبة على تحويل التفكير 

 مل مع القضايا المهمةالمكاني اليومي الروتيني، إلى تفكير مكاني مستنير، حتى يتمكنوا من التعا

في العصر الحديث، كما يرى آخرون أن معظم الناس يعرفون القراءة والكتابة، إال أنهم ال  المختلفة

يعرفون المهارات والمفاهيم المكانية، وال يستطيعون ربط ما تعلموه في القراءة والكتابة مكانيًا، لذلك 
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رورة التركيز على شعار: )تعلم، فكر( مكانيًا، يشير تقرير المجلس القومي األمريكي للبحوث، إلى ض

 .(Kerski, 2008)وهذا يستوجب تعليم الطلبة معرفة: )أين، ومتى، وكيف، ولماذا( مكانيًا 

تركز على  أصبحتاالساليب والطرق الحديثة في تدريس الجغرافيا  أن( 2014 البرجاوي)ويرى 

ذلك من خالل مرور المتعلم بالعديد من المراحل  التعلم المستقل والذاتي من قبل المتعلم نفسه، ويتم

، واخيرا رحلة التحليل والتفسير، ليبدأ بمجمع الم عَطيات والوثائقومن ثم  فاالكتشابمرحلة  ابتداءاً 

، وتختلف كل مرحلة من هذه المراحل في مضمونها ومحتواها عن المراحل االخرى، لتَّطبيق الميدانيا

اف والتسيق والمتابعة على عملية التعلم الذاتي للطالب، وذلك كما يوضم ويكون دور المعلم هنا االشر 

 (.4الشكل )

 (4شكل )
 المراحل المنهجية لدراسة المجاالت الجغرافية

 

 .الطرق الجديدة لتدريس الجغرافيا بالتعليم الثانوي(. 2014موالي)البرجاوي،  
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دريس الجغرافيا لطالبات الصف التاسع ، في ت حقيبة إنتلوتستند الفلسفة التي يقوم عليها توظيف 

على أساس نقل محور االهتمام في العملية التعليمية التعلمية من المادة الدراسية إلى المتعلم؛ ليتعلم 

ذاتيًا من خالل حقيبة إنتل التعليمية، بداًل من تزويده بالمعارف والمفاهيم والخبرات التربوية بشكل 

على ايجابية المتعلم في عملية التعلم والتعليم من خالل المشاركة  مباشر، كما يركز هذا البرنامج

الفاعلة والمباشرة، مع مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين، كما ينسجم هذا البرنامج مع خصائص نمو 

المتعلم ورغباته وميوله واتجاهاته، حيث يضع المتعلم في بيئة تعليمية فردية ومناسبة، تشجعه على 

ن المعرفة، وتوظيفها، بالشكل المناسب والمكان المناسب، بما يساعده على اكتشاف مفاهيم البحث ع

وتعميمات تمكنه من التعامل بايجابية، مع الدور الذي سيقوم به في المجتمع الذي سيعيش فيه 

 مستقباًل.

والتعرف ولما كانت الجغرافيا علم يعتمد على فهم الظاهرات المختلفة من خالل مالحظة األشياء 

دراك العالقات المكانية لها باالعتماد على عناصر كالشكل، واللون، والوضع  على خصائصها المرئية وا 

المكاني فقد أصبم من الضروري إحداث نوع من التفاعل بين المعالجة البصرية للمعلومات الجغرافية 

 من ناحية وتنمية القدرة على التفكير من ناحية أخرى.

ر الهائل للتقنيات واألدوات البصرية وأساليب استخدامها في العصر الحالي إال وبالرغم من التطو 

أن هذا ال يعكس بالضرورة التوظيف الفعلي والمناسب لهذه األدوات في مجاالت التعلم، وبالتالي فإن 

 البحث عن استراتيجيات تدريسية توظف أدوات التعلم البصري في تنمية قدرات المتعلمين على التفكير

 هو من أهم األهداف التي يسعى البحث الحالي لتحقيقها. المكاني
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وبما أن التربية من أجل التنمية المستدامة، ليست هي اإلعداد للحياة فحسب، لكنها الحياة بكل 

حدياته في القرن أبعادها؛ الماضي بخبراته وعبره، والحاضر بواقعه ومشكالته، والمستقبل بتوقعاته وت

(، وبما أن سلوك اإلنسان هو انعكاس ألفكاره المتكررة التي يربطها 2010) زيتون،  الواحد والعشرين

بأحاسيسه حتى تصبم اعتقاًدا وعادة يتصرف بها تلقائًيا من غير عناء في التفكير، وقد تكون سبًبا في 

 (.2007نجاحه أو فشله، وفي سعادته أو تعاسته )الفقي، 

مية التعليمية بمجملها ينحصر في إعداد الفرد للحياة؛ لذلك وبما أن الهدف األساسي للعملية التعل

كان من الضروري إعداد الفرد إعداًدا يطور كفاءته الذاتية، بما ينعكس ايجابًا على سلوكاته الفردية، 

وبما ينسجم مع المهارات التي تمكنه من التكيف مع متطلبات الحياة التي يعيشها؛ لذلك نجد أن الكفاءة 

تت تحظى بأهمية متزايدة في السنوات األخيرة في مجال علم النفس الصحي؛ إلسهامها الفاعل الذاتية با

الكفاءة الذاتية أهمية مركزية،  (Bandura)كعامل وسيط في تعديل السلوك، لهذا فقد أعطى باندورا 

وقصد بها معرفيات قائمة حول الذات، تتضمن توقعات ذاتية حول قدرات الشخص في التغلب على 

 (.1997مواقف ومهمات مختلفة بصورة ناجحة )رضوان، 

سعى إلى توظيف المعالجة البصرية المكانية للمعلومات ت الدراسة الحاليةعلى ما سبق فإن  وبناءً 

والذي  يالمجردة في تنمية قدرات المتعلمين على التفكير الجغرافي باستخدام المدخل البصري المكان

ل بين أدوات التعلم البصري من ناحية واألنشطة البصرية المكانية من يعتمد على إحداث نوع من التكام

متعددة تهدف إلى تنمية قدرة المتعلمين على التفكير متنوعة ناحية أخرى وذلك باستخدام استراتيجيات 

في إطار  والتحليل واالستنتاج البصري المكاني من خالل قيامهم بعمليات المالحظة والتخيل والرسم

 تمد على ربط الخبرات السابقة بالخبرات الجديدة من خالل عمليتي التمثيل والموائمة.تعليمي يع
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 الكفاءة الذاتية

يعد مفهوم الكفاءة الذاتية من المفاهيم المهمة في تفسير السلوك اإلنساني وخاصىىة من وجهة 

 -Selfمصطلم  نظر أصحاب نظرية التعلم االجتماعي ، فقد تناول الباحثىىون في البيئىىة العربية

efficacy  وترجم إلى مصطلحي كفاءة الذات،أو فعالية الذات، وأحيانىىًا يستخدم مصطلم ،Self - 

efficiency  بمعنى فعالية الذات . ومن الجدير بالذكر أن مفهوم الكفاءة الذاتية قد ظهر على يد العالم

لهذا المفهوم حدد فيها أبعاد ومصادر ( عندما قدم نظرية متكاملة ( Bandura األمريكي ألبرت باندورا 

الكفاءة الذاتية ، وتمثل هذه النظرية جانبا مهما من نظرية التعلم االجتماعي ، كما تشكل المحدد 

 الرئيس لسلوك الفرد.

هذا، ويشىىكل مفىهوم الىكىفاءة الذاتىية مىحورًا رئيىسًا أساسيًا من مىحاور الىنظىرية المىعرفىية االجتماعية 

، التي ترى أن لدى الفرد القدرة على ضبط سلوكه، نتيجة ما لديه من معتقدات (Bandura)دىورا لبىان

(، فالفرد يعمل على تفسير انجازاته باالعتماد على القدرات التي 2011 شخصية ) العلوان ومحاسنة، 

، (Bandura, 1997)يعتقد أنه يمتلكها، مما يدفعه لبذل قصارى جهده لتحقيق النجاح الذي يريد 

فكلما زاد اإلحساس بالكفاءة، زاد الجهد والمثابرة والصالبة، فاألفراد ذوو الكفاءة الذاتية المرتفعة 

 ,Pajares)يتعاملون مع المشكالت واألنشطة الصعبة بمزيد من اإلحساس، وبالهدوء والرصانة 

لمي المرحلة األساسية، ، أن االهتمام بالكفاءة الذاتية لدى مع(Bandura)، لهذا يرى باندورا (2005

يسهل بناء معتقدات الكفاءة الذاتية لدى الطلبة في المراحل األولى من التعليم، وبالتالي إذا تم اكتسابها 

 (.2009في المرحلة األساسية فإنها تصبم دائمة ومقاومة للتغيير )حسونة، 
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ءة الذاتية يمكن أن ، إلى أن الكفا(Bandura)وتشير النظرية المعرفية االجتماعية لباندورا 

 : (Elliot & Kratochwill & Travers, 2000)تتطور من خالل مصادر أساسية عدة، منها 

اجتياز الخبرات المتقنة: فإذا تكرر نجاح الفرد في المهمات التي يقوم بها، فإن ذلك يؤدي إلى  زيادة 

 الكفاءة الذاتية لديه.

ن بالفرد له بأنه يستطيع النجاح بأداء مهمة ما، إذا بذل وذلك من خالل إقناع المحيطياإلقناع اللفظي: 

 جهدًا مناسبًا.

وذلك من خالل مالحظة الفرد ألفراد آخرين يماثلونه بقدراتهم، حيث أنهم نجحوا في  الخبرات اإلبدالية:

 أداء مهمة ما.

ور الفرد بكفاءته فكلما كان االنفعال قويًا، أثر ذلك سلبًا في شع الحاالت االنفعالية والفسيولوجية:

الذاتية، أما إن كان متوسطًا فإن ذلك يدفعه ألداء المهمة بمستوى عاٍل من النجاح، وبالتالي ينعكس 

 أثر ذلك إيجابيًا في شعور الفرد بالكفاءة الذاتية.

( إلى أنه يمكن استنتاج  2014المشار إليه في الربيع )  (Maddux) كما يشير مادوكس

كفاءة الذاتية، من النظرية المعرفية االجتماعية، أولهما أن الكفاءة الذاتية تتأثر افتراضين حول تطور ال

بتطور القدرة على التفكير المجرد، أما اآلخر فيبين أن تطور معتقدات الكفاءة الذاتية يتأثر بمدى 

ذا كان من استجابة البيئات المحيطة بالفرد لمحاوالته معالجة ما يحصل في هذه البيئات والتحكم بها. ل

الضروري استكشاف أثر الحقائب التعليمية والمجموعات العلمية في تنمية الكفاءات الذاتية لدى الطلبة، 

حيث تمتاز مصادر التعلم احتوائها  عدد من التقنيات والوسائط المتنوعة، التي تتطلب من مستخدمها 
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ه تحقيق قدر ممكن من الكفاءة توظيف عدد أكبر من الحواس، األمر الذي من المفترض أن يترتب علي

 .الذاتية

تظهر مدى قدرة  ،( أن الكفاءة الذاتية تعد بمثابة مرايا معرفيةBandura , 1997ويرى باندورا )

الفرد على التحكم في أفعاله وانفعاالته الشخصية ، وأعماله ، فالفرد الذي لديىه إحساس عال بالكفاءة 

لية ، ويكون أكثر قدرة على مواجهة تحديات بيئتىىه ، واتخاذ الذاتية يمكن أن يسلك بطريقة أكثر فاع

القرارات ، ووضع أهداف مستقبليىىة على قدر عال من المسؤولية ، بينما الشعور بنقص الكفاءة الذاتيىىة 

يرتبط باالكتئاب  والقلق  والعجز  وانخفاض التقدير الذاتي  وامتالك أفكار تشاؤمية عن مدى القدرة 

 از ، والنمىىو الشخصي.   على اإلنجى

( أن الكفاءة الذاتية " اعتقاد الفرد لمستوى فاعلية إمكاناته أو  83:  2001ويؤكىىد الزيات ) 

قدراته الذاتية، وما ينطوي عليه من مقومات عقلية، معرفية وانفعالية وحسية فسيولوجية عصبية لمعالجة 

ية والتأثير في األحداث لتحقيق انجاز في ظل المواقف والمهام أو المشكالت أو األهداف األكاديم

 المحددات البيئية القائمة". 

( "أن الكفاءة الذاتية ثقة الفرد الكامنة في قدراته خالل المواقف  131 :2001 ويذكر العدل )

 الجديدة أو المواقف ذات المطالب الكثيرة وغير المألوفة".

اتية على أنها: درجة إيمان الفرد وقناعته ومن خالل العرض السابق يمكن تعريف الكفاءة الذ

بقدراته العقلية، والجسمية، واالجتماعية، واالنفعالية، ومستوى ردود أفعاله الخاصة بالمهمة، ومدى ثقة 

 الفرد في هذا اإلدراك على تحقيق النجاح، والوصول للنتائج المرجوة وفق الظروف البيئية المحيطة به.
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 قياس الكفاءة الذاتية

( أنه يمكن قياس توقعات الكفاءة الذاتية وفق  1997يرى باندورا المشار إليه في رضوان )       

ثالث سمات هي: مستواها وعموميتها وثباتها، ويتعلق المستوى بصعوبة المشكلة ودرجة تعقدها، 

م سمة فاإلنسان يستطيع أن يجمع خبرة كفاءته الذاتية تجاه المشكالت البسيطة والشديدة، بينما تقو 

العمومية على شيوع المواقف، بمعنى أنه يمكن لتوقعات الكفاءة أن تكون خاصة أو يمكن تعميمها 

على مجموعة كاملة من المواقف. ويقصد بسمة الثبات عند وجود خبرات متناقضة، فتوقعات الكفاءة 

من الخبرات الذاتية القوية المرتفعة تظل أكثر قدرة على المقاومة على الرغم من وجود مجموعة 

المتناقضة، في حين أن التوقعات الضعيفة الضعيفة يمكن أن تنطفئ بسهولة من خالل القدرات 

 المتناقضة. 

لذا يمكن القول أن للكفاءة الذاتية دورًا في إيمان الفرد بقدراته على السيطرة على مجريات حياته ،       

نمية الكفاءة يمكن أن يعزز اإلحساس ومواجهة ما يقابله من تحديات ومشاكل، وال شك في أن ت

بالجدارة الذاتية،  ويجعل اإلنسان أكثر رغبة في المخاطرة، والسعي إلى مزيد من التحديات، وعندما 

يستطيع المرء التغلب على التحديات والمشكالت التي تواجهه، يزداد إحساسه بقوة كفاءته الذاتية 

 وارتفاعها.

ليىىة عامة تقوم على ما يعتقد الفرد أنه يملكه ، أو يمكنه عمله ال ما والكفاءة الذاتية هي قاب       

يملكىىه ، أو يقوم به بالفعل تحت مختلف الظروف، كما أنها ذات طبيعة متعددة األبعاد ، فهي من 

حيث المجىىال تشمل البعد العام ، والبعد االجتماعي ، والبعد األكاديمي ، ومن حيث الدرجىىة تختلف 
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المستوى ، ودرجىىة العموميىىة ، والقوة ، أو الشدة. وهذه األبعىىاد تعد محددات لقيىىاس الكفاءة  باختالف

 الذاتيىىة.

 ( أن أبـعاد الـكـفـاءة الـــذاتـــية تـــتحدد في اآلتي :2001ويرى الزيات ) 

دراكات األفراد البعد العام في قدرتهم على األداء  : يجب أن تتناول مقاييس الكفاءة الذاتيىة اعتقادات وا 

 عند مختلف مستويات صعوبة المهام ، وخالل مختلف السياقات ، أو الظروف البيئيىة .

دراكات األفراد  والبعد االجتماعي : يجب أن تعكس مقاييس الكفاءة ، أو الفاعلية الذاتية اعتقادات وا 

 داخل أطر ، أو سياقات اجتماعية .

مقاييس الكفاءة الذاتية اعتقادات، أو إدراكات األفراد، وقدراتهم عبر : يجب أن تعكس  والبعد األكاديمي

مختلف المجاالت، والمستويات األكاديميىة ذات الطبيعة العامة، أو النوعية، وخالل مراحل العمر، 

والمستوى : ويشير إلى مستوى اعتقاد الفرد في كفاءته الذاتية، بقصد مدى ثقة الفرد في قدراته ، 

ويجب أن يعكس المقياس اعتقادات الفرد ، وتقديره لذاته بأن لديه مستوى من الكفاءة يمكنه  ومعلوماته،

 من أداء ما يوكل إليه من مهام، أو يكلف بها.

والعمومية : وتشير إلى اتساع مدى األنشطة ، والمهام التي يعتقد الفرد أن بإمكانه أدائها، وتتباين 

ى أعلى درجات العمومية، والمحدودية األحادية التي تقتصر على درجة العمومية بين الالمحدودية،  وه

مجال محدد، وتختلف درجة العمومية باختالف درجة تماثل األنشطة، وخصائص الشخص، والموقف 

محور السلوك، ويجب أن تغطى فقرات المقياس المجاالت ، واألنشطة الواقعية ذات الداللة في حياة 

شير إلى قوة ، أو عمق اإلحساس بالكفاءة الذاتية، ويجب أن تعكس فقرات الفرد، والقوة أو الشدة : وت

 المقياس على ما يعتقد الفرد، أو يدرك أنه يمكنه عمله، أو إنجازه بالفعل، ال ما سوف يعمله، أو ينجزه. 
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 السابقة الدراسات: ثانياً 

 متغيرات تناولت يالت واألجنبية العربية الدراسات من لعدد عرًضا السابقة الدراسات تتضمن

 :هي مجاالت ثالثة في مناقشتها تم حيث والمستقلة، التابعة الدراسة

 .حقيبة إنتل البرامج المحوسبة والحقائب التعليمية ومنها تناولت التي الدراسات -

 .المكاني التفكير تناولت التي الدراسات -

 .الذاتية الكفاءة تناولت التي الدراسات -

لم تتمكن، في حدود  الدراسة، متغيرات مجال في التربوي األدب إلى الباحثة رجوع خالل من

بحقائب إنتل وبخاصة في  بط بشكل مباشر وواضم وجليتاطالعها، من العثور على أية دراسة تر 

، األمر الذي دفع بها إلى االستعانة بمجموعة من الدراسات التي ربطت بشكل غير التفكير المكاني

 حيثوتحسين كٍل من مهارات التفكير والكفاءة الذاتية، كل على انفراد. مباشر بين أثر مصادر التعلم 

 .لألحدث األقدم من مرتبة عرضها جرى

 البرامج المحوسبة والحقائب التعليمية ومنها حقيبة إنتل: تناولت التي الدراسات

 ياتكنولوج استخدام فعالية على التعرف إلى هدفت دراسة( 2000) الباسط عبد أجرى          

 الصف طالب لدى التحصيل و البحثية المهارات بعض تنمية على الجغرافيا تدريس في المعلومات

 في البحثية المهارات اختبارو  التجريبي المنهج واستخدم العربية، مصر جمهورية في الثانوي األول

 داللة اتذ فروق وجود إلى الدراسة نتائج أشارت وقد الجغرافيا، في التحصيل تبارواخ الجغرافيا

 التحصيل في كذلك و الجغرافيا في البحثية المهارات الختبار التجريبية المجموعة لصالم إحصائية
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 استخدام فعالية على أكدت الدراسة تكون وبالتالي(. والتطبيق والفهم التذكر)  مستويات عند الدراسي

 .سيالدرا والتحصيل البحثية المهارات بعض تنمية على المعلومات تكنولوجيا

 التعليمية الوسائط استخدام فاعلية معرفة إلى هدفت دراسة( 2001) الكريم عبد جرىأ كما         

 التفكير وتنمية التحصيل زيادة في التعليمية والحقائب اآللي بالحاسب المرتبطة والمتطورة المتعددة

 التجريبي شبه لمنهجا استخدم وقد ع مان، بسلطنة التربية كلية في األحياء طالب لدى االبتكاري

 الفردي التعلم أسلوب واستخدم للدراسة كأدوات االبتكاري التفكير واختبار التحصيلي االختبار واستخدم

 التحصيلي االختبار في التجريبية المجموعة لصالم إحصائية داللة ذات فروق وجود أظهرت النتائج

 . االبتكاري التفكير اختبار في يةالتجريب المجموعة لصالم إحصائية داللة ذات فروق ووجود

دراسة هدفت إلى تقييم تصورات الطلبة  ( Gunn & Pitt, 2003كما استقصى جن وبيت )        

للحقائب التعليمية المحوسبة المتعلقة بعلم الطفيليات، وأثر الحاسوب ومساعدته في تحسين أداء الطلبة. 

تطويرها لتدريس علم الطفيليات، اشتملت على وتكونت الحقيبة من قرص مدمج تفاعلي كأداة بحث تم 

صور عديدة ومخططات ورسوم متحركة بالحاسوب ولقطات فيديو تفاعلية، وعرضت على الطلبة من 

خالل القرص المدمج، أو من خالل شبكة الجامعة، أو من خالل موقع ويب الطالب. وكشفت النتائج 

بة حصلوا على معلومات أفضل من الطلبة الذين أن الطلبة الذين درسوا بالحقائب التعليمية المحوس

 درسوا بالطريقة التقليدية.

( بدراسة في األردن هدفت إلى معرفة أثر تدريس العلوم بحقيبة الكترونية 2006قام بني عواد )        

وفق برنامج إنتل "التعليم للمستقبل" في اكتساب طلبة الصف الثامن األساسي للمفاهيم العلمية مقارنة 

تم  اختيارها ( طالبًا وطالبًة 92بالطريقة المعتادة بمدينة اربد، وتكونت أفراد مجموعة الدراسة من )



54 

 

 
 

، واستخدم اختبار اكتساب المفاهيم العلمية من نوع اختيار من متعدد، وتوصلت النتائج إلى أن قصدياً 

ى للطريقة ولصالم المجموعة هناك فروقًا ذات داللة إحصائية في اكتساب الطلبة للمفاهيم العلمية ت عز 

التجريبية، كما أظهرت عدم وجود فرق دال إحصائيًا في اكتساب المفاهيم العلمية ي عزى إلى الجنس ) 

عدم وجود فرق دال إحصائيًا ي عزى إلى التفاعل ما بين الطريقة والجنس عن أيضًا  وكشفتذكر، أنثى( 

 تعزى إلى التفاعل ما بين الطريقة والجنس.

( دراسة في األردن حول أثر حقائب إنتل في تنمية الوعي المعرفي 2007ستقصى عاصي )وا    

وطالبة،  ( طالبا14سية، وتكونت العينة من)والتحصيل الدراسي لدى الطلبة الصم في المرحلة األسا

الستخدام حقيبة تعود وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالم المجموعة التجريبية إلى النتائج  أشارت

 إنتل في تقديم المحتوى المعرفي.

( بدراسة في األردن هدفت إلى معرفة أثر استخدام حقيبة إنتل 2011كما قام المجالي وآخرون )      

في تدريس الرياضيات على تحصيل طلبة الصف التاسع في مديرية عمان الرابعة، وتكونت العينة من 

وتوصلت النتائج إلى وجود  م اختيارها قصدياً من طلبة الصف التاسع األساسي ت (  طالب وطالبة54)

وجود  ، كذلكفرق في متوسط األداء الكلي على االختبار التحصيلي القبلي لصالم المجموعة التجريبية

 توصلت أيضًا إلىفرق بين المتوسط الحسابي الكلي على االختبار التحصيلي البعدي لصالم اإلناث 

تحصيل طلبة الصف التاسع األساسي في مادة الرياضيات  أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية في

تعزى لمتغيري طريقة التدريس ولصالم طريقة التدريس بواسطة حقيبة إنتل ولمتغير الجنس ولصالم 

اإلناث بينما لم تظهر النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في التفاعل بين متغيري الجنس وطريقة 

 التدريس.   
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( 2011المشار إليه في المجالي وآخرون )   Alyounes, El-Nsour  &Zazaجرى كما أ          

دراسة مسحية ألثر إنتل " التعليم للمستقبل" هدفت إلى التحقق من البيئة المناسبة لتنفيذ إنتل التعليم 

عقدتها المستقبل من قبل المعلمين، ولمعرفة التحديات الرئيسة التي تعوق تنفيذ البرامج التدريبية التي 

أن أكثر من نتائج ال أظهرت( معلمًا ومعلمة 440وزارة التربية والتعليم حيث تكونت عينة الدراسة من )

% من 75نصف المشاركين في تنفيذ  إنتل للتعليم يطبقون برنامج إنتل في العملية التدريسية، و 

ركتهم في برنامج إنتل. أما المعلمين استخدموا التكنولوجيا مع طالبهم في طرق وأساليب جديدة منذ مشا

الرئيسة التي تعوق تنفيذ المعلمين لبرنامج إنتل كما ذكر المشاركون هي عدم وجود  للتحدياتبالنسبة 

أجهزة حاسوب كافية للمعلمين، وقلة الوقت، وعدم القدرة على الدخول إلى شبكة اإلنترنت بكفاءة، 

. إضافة إلى عدم كفاية الدعم الفني واإلداري للمهارات الالزمة الستخدام الحاسوب الطلبةوافتقار 

 للمعلمين وصعوبة إدارة الصفوف عند استخدام الحاسوب.   

 وقياس محوسب تعليمي برنامج بناء إلى هدفت األردن في دراسة( 2012) الخوالدة استقصىو        

 واتجاهاتهم، الطلبة دىل الجغرافية المفاهيم واكتساب الجغرافية الخرائط قراءة مهارات تحسين في أثره

 في محوسب تعليمي برنامج هي أدوات أربع واستخدم ( طالبًا وطالبة،123وتكونت العينة من )

 ومقياس المفاهيم اكتساب واختبار الخرائط قراءة مهارات واختبار األساسي العاشر للصف الجغرافيا

 التعليمي للبرنامج اثر وجود  راسةالد نتائجال أظهرت وقد. الجغرافيا نحو العاشر الصف طلبة اتجاهات

 قراءة مهارات تحسين في فروق وجود وعدم الجغرافية نحو الطلبة اتجاهات تحسين في المحوسب

توصلت  كما المحوسب التعليمي والبرنامج الجنس بين التفاعل إلى تعود الطلبة لدى الجغرافية الخرائط

 الجنس بين التفاعل إلى تعزى الطلبة لدى الجغرافية المفاهيم اكتساب في فروق وجود عدم إلى
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 التفاعل إلى تعزى الجغرافيا نحو الطلبة اتجاهات في فروق وجود وعدم المحوسب التعليمي والبرنامج

 .والبرنامج الجنس بين

 على قائم تعليمي برنامج فاعلية تعرف إلى هدفت غزة، في بدراسة( 2012) والنحال النجار قام       

 الصف طالب لدى اإللكترونية المهارات تنمية في التكنولوجيا تدريس في الرقمية دةالمتعد الوسائط

 وقد طالبًا،( 36) من الدراسة عينة تكونت التجريبي، شبه المنهجالدراسة  في استخدم األساسي، السابع

 بيانات لجمع مالحظة وبطاقة اً تحصيلي اً اختبار استخدم  كما محوسب، تعليمي برنامج تصميمتم 

 واألدائي المعرفي الجانبين في إحصائية داللة ذات فروق وجودعن  النتائج كشفت وقد. لدراسةا

 .التجريبية المجموعة ولصالم التدريس، لطريقة تعزى للطالب

( دراسة في األردن هدفت إلى تعرف أثر استخدام حقيبة 2013وأجرى الخوالدة والتميمي )       

يل الفوري والمؤجل للمفاهيم الفقهية في مادة التربية اإلسالمية لدى تعليمية محوسبة )إنتل( في التحص

( طالبًا وطالبة. وكشفت النتائج عن وجود 141طلبة الصف السادس، وتكونت عينة الدراسة من )

فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل الفوري والمؤجل للمفاهيم الفقهية لطلبة الصف السادس 

اإلسالمية تعزى لطريقة التدريس لصالم المجموعة التي درست باستخدام  األساسي في مبحث التربية

الحقيبة المحوسبة، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل الفوري والمؤجل للمفاهيم لطلبة 

الصف السادس في مبحث التربية اإلسالمية لمتغير الجنس ومتغير التفاعل بين طريقة التدريس 

 والجنس.

 الذهنية الخرائط باستخدام تعليمي برنامج تصميم إلى هدفت دراسة(  2013) عوجان أجرت كما       

 في عالية األميرة لكلية البكالوريوس طالبات لدى المعرفي األداء مهارات تنمية في فاعليته ودراسة



57 

 

 
 

 وعةالمجم اتجاهات عن الكشف ثم المحاضرة بإستراتيجية مقارنة اإلسالم في الطفل تربية مساق

 شبه المنهج الدراسة تبعت( طالبة، ا35وتكونت العينة من ) استخدامه بعد البرنامج نحو التجريبية

 واالتجاهات التحصيل من كل في إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى النتائج وأشارت التجريبي

 تعود لفاعلية استخدام لبخرائط الذهنية. التجريبية المجموعة لصالم

 قائم محوسب تعليمي برنامج أثر تعرف إلى هدفت في األردن بدراسة( 2014) ويريالد قامت       

 نحوها، واتجاهاتهم الجغرافيا مادة في األساسي التاسع الصف طلبة تحصيل في التعاوني التعلم على

 في إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى النتائج أشارت( طالبًا وطالبة، 120وتكونت العينة من )

 فروق وجود أظهرت كما التجريبية المجموعة ولصالم  الجغرافيا مادة في التاسع الصف طلبة اتجاهات

 ولصالم واالتجاهات التحصيل من كل في والجنس التدريس طريقة بين للتفاعل إحصائية داللة ذات

 .منهم الطالبات وبالتحديد التجريبية المجموعة

 الحاسوب اعتماد على غالبيتها في اتفقت أنها ستنتاجاال يمكن السابقة الدراسات استعراض بعد      

 والحقائب التعليمية ومنها حقيبة إنتل ( التعليمية والوسائط ليمية،التع البرامج المعلومات، تكنولوجيا )

 على للتعرف هدف فمنها أهدافها تنوعت فقد الدراسات وأغراض ألهداف فبالنسبة مستقل، كمتغير

 (& Gunn( ودراسة جن و بيت 2001ة المحوسبة )إنتل( كدراسة عبد الكريم )الحقائب التعليمي فعالية

 Pitt, 2003) (ودراسة الخوالدة والتميمي 2011( ودارسة المجالي وآخرون)2006ودارسة بني عواد )

 بعضها هدف حين في ،(2000)الباسط عبد كدراسة المعلومات تكنولوجيا ( ومنها هدف لمعرفة2013)

 عوجان ودراسة (2012) والنحال النجار ودراسة( 2012) الخوالدة كدراسة التعليمية امجالبر  أثر لمعرفة

 المنهج الدراسات بعض استخدمت فقد المتبع للمنهج بالنسبة أما(.2014 ) الدويري ودراسة( 2013 )
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 عبد كدراسة التجريبي شبه المنهج استخدم بعضها حين في ،(2000) الباسط عبد كدراسة التجريبي

 (. 2013) عوجان ودراسة( 2012)  والنحال النجار ودراسة( 2001) كريمال

  الحاسوب باستخدام التعليمية البرامج استخدام في السابقة الدراسات من الباحثة استفادت لقد     

  .وفي بناء حقيبة إنتل البرامج هذه أحد( التعليمية الحقائب) إنتل وبرنامج

 المكاني التفكير تناولت التي الدراسات -

لم تعثر الباحثة على أي دراسة في ضوء اضطالعها تناولت التفكير المكاني من خالل حقائب    

 إنتل، لذلك تناولت بعض الدراسات التي تناولت التفكير المكاني. 

 ما تختلف المكاني التفكير مهارة هل:  اآلتية األسئلة (Collins 2002 )كولنز دراسة طرحت     

 المواقف أساس على المكاني التفكير مهارة تنمية تختلف وهل ؟ الرقمية والخرائط ورقيةال الخرائط بين

 لمهارات الطلبة اكتساب بين عالقة وجود إلى الدراسة وتوصلت  السفر؟ وتجربة الجغرافيا تجاه

 المكاني التفكير مهارة اكتساب بين عالقة وجود إلى إضافة الماضية السفر وتجارب المكاني التفكير

 الطالب اكتساب بين ملموس ارتباط وجود إلى توصلت كما ، التكنولوجيا تجاه الطلبة ومواقف

 قواعد لها والورقية الرقمية الخرائط أن أظهرت كما ، الدراسية والمراحل المكاني التفكير لمهارات

 بين المكاني التفكير مهارات اكتساب تحسين في يساعد منها كل لكن بها، خاصة ضعف ونقاط

 الورقية الخريطة حساب على ليس ولكن المناهج، في الرقمية الخرائط باستخدام وأوصت الطلبة

 . الدراسة هذه في التجريبي شبه المنهج استخدم الباحث أن ويذكر  التقليدية

 تعليمية برمجيات استخدام فاعلية على التعرف إلى هدفت بدراسة( 2006) مهدي قامو        

 عشر، الحادي الصف طالبات لدى التكنولوجيا في والتحصيل( المكاني) البصري التفكير على
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 الدراسة نتائج إلى للوصول التحصيل و البصري التفكير اختباريو   التجريبي المنهج واستخدم

 لصالم البصري التفكير اختبار في إحصائية دالله ذات فروق وجود إلى الدراسة وتوصلت

 المجموعة لصالم التحصيل اختبار في إحصائية داللة اتذ فروق ووجود التجريبية المجموعة

 في التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسطي بين إحصائيا دالة عالقة ووجود التجريبية

، وتوصلت إلى فعالية البرمجيات التعليمية في تنمية مهارات التفكير البصري في التحصيل اختبار

 .التكنولوجيا

 الجغرافيا تعلم أثر تعرف إلى هدفت دراسة ،(Lee and Bendarz, 2009) وبندارز لي وأجرى    

 التجريبي، شبه المنهج استخدم الجامعات، طلبة لدى المكاني التفكير على (GIS) برمجية باستخدام

 لقياس اً اختبار  استخدم كما الكبيرة، الجامعات إحدى في وطالبة طالباً ( 80) الدراسة عينة شملت وقد

 تحسن وجود النتائج أظهرت وقد الدراسة، عينة طلبة لدى المكاني التفكير تنمية على البرنامج أثر

      . الضابطة المجموعة طلبة بأداء مقارنة التجريبية المجموعة طلبة أداء في ملحوظ

 استخدام فاعلية بيان إلى الدراسة هدفت فلسطين، في دراسة( 2010) مشتهى استقصىو      

 الثامن، للصف اإلسالمية التربية كتاب في البصري التفكير مهارات لتنمية تعددةالم بالوسائط برنامج

 استخدم كما. اختيرت بالطريقة العشوائية طالباً ( 78) الدراسة عينة وشملت التجريبي، المنهج واستخدم

 فروق ذات داللة وجود النتائج وأظهرت الدراسة، عينة الطلبة لدى البصري التفكير مهارات اختبار

إحصائية لصالم المجموعة التجريبية، ما توصلت إلى فعالية برنامج الوسائط المتعددة في تنمية 

 مهارات التفكير البصري في التربية اإلسالميةلدى الطلبة.
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 إستراتيجية توظيف فاعلية عن الكشف إلى هدفت غزة، في بدراسة( 2012) الكلحوت قامت        

 عشر الحادي طالبات لدى الجغرافيا في البصري التفكير ومهارات يمالمفاه تنمية في الدائري البيت

 أثر لقياس التجريبي شبه والمنهج المحتوى، لتحليل الوصفي المنهج:  المنهجين واستخدمت بغزة،

 حيث البصري، التفكير ومهارات الجغرافية المفاهيم على(  المستقل المتغير)  الدائري البيت إستراتيجية

 النتائج أظهرت وقد ،تم اختيارها بالطريقة العشوائية طالبة( 76) من مكونة عينة على الدراسة طبقت

 . التجريبية المجموعة لصالم  إحصائية داللة ذات فروق وجود

 نمذجة تأثير استقصاء إلى هدفت دراسة ،(Yurt and Sunbul, 2012) وسنبل يورت وأجرى    

 والمهارات المكاني التفكير على الملموسة واألشياء فتراضيةاال البيئات استخدام على القائمة األنشطة

 المنهج دراستهما في الباحثان استخدم حيث قونيا، مدينة في األساسي السادس الصف طلبة لدى العقلية

 المستخدم البرنامج أثر لقياس اختباراً  استخدم كما طالبًا،( 87) الدراسة عينة شملت وقد التجريبي، شبه

 لنمذجة واضم أثر وجود النتائج أظهرت وقد الدراسة، عينة طلبة لدى المكاني التفكير اراتمه تنمية في

 المجموعة طلبة لصالم المكاني التفكير مهارات تطوير في االفتراضية البيئات على القائمة األنشطة

 .الضابطة المجموعة في بأقرانهم مقارنة التجريبية

 النقدي المكاني التفكير تنمية إلى(  Kima & Bednarz 2013)  وبدنارز كيما دراسة وهدفت  

 المكاني النقدي للتفكير اً شفهي اً اختبار  الدراسة واستخدمت الجغرافية، المعلومات نظم تعلم خالل من

 الجغرافية المعلومات نظم تعلم بين ايجابية عالقات وجود إلى النتائج وأشارت المقابالت، على مستند

 .الجغرافية المعلومات نظم مادة في الطلبة خبرات إلى ذلك وعزت النقدي المكاني التفكير مهارات وبين
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 وعالقتها المكانية القدرة عن الكشف إلى هدفت دراسة( 2014) والدبابي الزغول وأجرى   

 طي اختبار استخدام وتم التكنولوجية، للهندسة الحجاوي كلية طلبة لدى والتحصيل اإلبداعي بالتفكير

 من العينة وتكونت لتورانس،(  أ)  اإلبداعي التفكير ومقياس تعريبهما تم أن بعد القطع تبارواخ الورق

 للهندسة الحجاوي كلية طلبة من اإلناث من ((172و الذكور من (288) منهم وطالبة طالباً  400))

 بين صائياً إح دالة ايجابية عالقة هناك أنإلى  النتائج وصلتوت .اً عشوائي اختيارهم وتم التكنولوجية

 في للجنس تعزى إحصائية داللة ذات فروق وجودإلى  النتائجتوصلت  كما والتحصيل، المكانية القدرة

 في إحصائياً  دالة فروق تظهر لم بينما اإلناث، لصالم الفروق وجاءت المكانية للقدرة الكلية الدرجة

 تعزى إحصائية داللة ذات فروق وجود عدمإلى  النتائج توصلت اإلبداعي للتفكير الكلية الدرجة

 الطبية النظم الكهربائية، واآلالت والقوى الحاسوب، االتصاالت، االلكترونيات،)  الهندسة لتخصص

 .اإلبداعي والتفكير المكانية القدرة في( اإلنشاء إدارة المدنية، الحيوية الطبية المعلوماتية الحيوية،

 إستراتيجية استخدام أثر تقصي إلى هدفت ردن،األ في دراسة(  2014)  الطراونة وأجرى         

 في الدراسة طبقت التاسع، الصف طالب لدى(  المكاني)  البصري التفكير تنمية في الدائري البيت

 (51) من الدراسة عينة تكونت و الجنوبي، المزار للواء التعليم و التربية لمديرية التابعة المدارس إحدى

 وقد البصري، التفكير لقياس اختبار استخدم كما التجريبي، شبه نهجالم دراسته في استخدم.طالباً 

 البصري التفكير تنمية في الدائري البيت إستراتيجية الستخدام واضم أثر وجود الدراسة نتائج أظهرت

 .  الضابطة المجموعة في بأقرانهم مقارنة التجريبية المجموعة لصالم
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 :ييل ما تبين السابقة الدراسات عرض وبعد

 وهذا تابع، كمتغير اعتماده على(  البصري)  المكاني التفكير تناولت التي الدراسات غالبية اتفقت -

 تنوعت فقد، السابقة الدراسات وأغراض ألهداف  بالنسبةو  المتعلمين عند وتنميته تناوله ألهمية مؤشر

 إلى الدراسات بعض هدفت حيث المكاني، التفكير تنمية في  المتبعة واالستراتيجيات البرامج بتنوع

 أو  ،(Lee& Bendarz, 2009)ويندارز ولي( 2006) مهدي كدراسة تعليمية برمجيات فعالية معرفة

 نمذجة تأثير استقصاء أو ،(2014) الطراونة ودراسة( 2012) الكلحوت كدراسة تدريس استراتيجيات

 تنمية إلى هدفت الحالية ةالدراس أما ،(Yurt and Sunbul, 2012) وسنبل يورت كدراسة األنشطة

 استخدمت فقد الدراسات، لمنهج بالنسبةو ،  إنتل حقيبة توظيف خالل من المكاني التفكير مهارات

 بعض استخدمتو  ،(2010) مشتهى ودراسة( 2006) مهدي كدراسة التجريبي المنهج  الدراسات بعض

 Lee and)ويندارز لي اسةودر ( Collins, 2002) كولنز كدراسة التجريبي شبه المنهج الدراسات

Bendarz, 2009)، (.2014) الطراونة ودراسة( 2010) الكلحوت ودراسة 

 بعض استخدمت حيث الدراسة؛ غرض باختالف تنوعت فقد السابقة الدراسات ألدوات بالنسبة أما      

( 2010)  مشتهى ودراسة(  2006) مهدي كدراسة(  المكاني)  البصري للتفكير اختباراً  الدراسات

 للقدرة اختباراً  الدراسات بعض واستخدمت(.  2014) الطراونة ودراسة(  2012) الكلحوت ودراسة

 استخدامها في السابقة الدراسات مع الحالية لدراسةا اتفقتو  (.2014) والدبابي الزغول كدراسة المكانية

 الكلحوت ودراسة( 2010) مشتهى ودراسة( 2006) مهدي كدراسة(  المكاني)  البصري للتفكير اختباراً 

 (.2014) الطراونة ودراسة( 2010)
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 الذاتية الكفاءة تناولت التي الدراسات

لم تعثر الباحثة على أي دراسة تناولت الكفاءة الذاتية من خالل حقائب إنتل في حدود اطالعها        

 للتعليم إنتل برنامج عمل تأثير على التعرف إلى هدفتو ( Afzal, 2011) افزالباستثناء دراسة 

 يتألف تصنيف مقياس صمم وقد المعلمين، لدى تالذا ومفهوم بالنفس الثقة على الحاسوب بمساعدة

 إلى الدراسة توصلت و يوميًا، ساعتين بواقع شهر مدة تدريب لفترة المعلمون خضع وقد. فقرة(  (33من

 الثقة على للتدريب اإليجابي ثراأل على مؤشر هناك وكان،  المعلمين لدى الذات مفهوم في كبيرة زيادة

 .التعليمية العملية في التكنولوجيا دمج نحو المعلمين لدى بالنفس

 المهنية األمانة مستوى على التعرف إلى هدف اً بحث( 2009) العبيدي وسهيلو  محمود أجرى      

 الفاعلية وبأسل وفق على إرشادي برنامج وبناء التربية كلية موظفي لدى الشخصية المسؤولية وتحمل

 لدى الشخصية المسؤولية وتحمل المهنية األمانة تنمية في الذاتية الفاعلية أثر على والتعرف الذاتية

 النتائج أظهرت وقد ( موظفًا،32وتكونت العينة من ) التجريبي المنهج استخدم .التربية كلية موظفي

 المسؤولية وتحمل المهنية األمانة تنمية في الذاتية الفاعلية أسلوب وفق البرنامج فاعلية بالبحث الخاصة

 .التربية كلية موظفي لدى الشخصية

 في بالحاسوب التدريس أثر تعرف إلى هدفت األردن، في بدراسة( 2010) حمد بنيو  عالونة قام      

 طالباً ( 114) من الدراسة عينة تكونت. األساسي الثالث الصف طلبة لدى الذات ومفهوم التحصيل

 عدم النتائج أظهرت. التجريبي شبه المنهج الدراسة في استخدم القصدية، بالطريقة اختيارهم تم وطالبة،

 .التدريس طريقة لمتغير ت عزى الذات مفهوم في إحصائية داللة ذات فروق وجود
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 آل جامعة طلبة عند العلمي التفكير معرفة إلى هدفت األردن، في دراسة( 2011)المساعيد أجرىو 

 طالباً ( 255) من الدراسة عينة وتألفت. والجنس الدراسية والسنة العامة الذاتية بالكفاءة وعالقته البيت،

 والثانية العلمي التفكير مقياس: األولى أداتين استخدم وقد الصف، معلم تخصص طلبة من وطالبة

 لمعرفة ئيالثنا التباين وتحليل طاالرتبا معامل استخدم كما العامة، الذاتية الكفاءة لقياس استبانه

 التفكير بين ايجابي ارتباط معامل وجود إلى الدراسة نتائج توصلت  الدراسة، متغيرات بين العالقات

 العلمي التفكير مستوى في فروقاً  وجودإلى  التباين تحليل نتائج توصلت كما الذاتية، والكفاءة العلمي

 إال الدراسية السنة في األعلى الطلبة لصالم وذلك المختلفة الدراسية السنوات بين إحصائية داللة ذات

 . واإلناث الذكور بين إحصائية داللة ذات فروقاً  تتوصل إلى لم النتائج أن

 وراء ما التفكير مستوى فحص إلى هدفتفي األردن  بدراسة( 2013) وطالفحة العزام قام كما     

 عينة وتكونت العليا األساسية لةالمرح طلبة من عينة لدى المدركة الذاتية بالكفاءة وعالقته المعرفي

 لمقياس المعرفية الصورة الدراسة تواستخدم ،بالطريقة العشوائية تم وطالبةً  طالباً ( 805) من الدراسة

 النتائج وأشارت. المدركة الذاتية الكفاءة ومقياس ودينسون لسكر المعرفي وراء ما بالتفكير الوعي

 عالقة وجود نتائجال أظهرت كما المعرفي، وراء ما تفكيرال من مرتفعاً  مستوى الدراسة عينة امتالك

 إلى تعزى العالقة تلك في فروق ووجود الذاتية والكفاءة المعرفي وراء ما التفكير مستوى بين ارتباطيه

 .الذكور ولصالم فقط الطالب جنس

 والكفاءة عيةاالجتما المهارات بين العالقات تحديد إلى تهدف دراسة( 2013) اليوسف وأجرى         

 العربية بالمملكة حائل منطقة في المتوسطة المرحلة طلبة لدى العام الدراسي والتحصيل المدركة الذاتية

 واالقتصادي االجتماعي والمستوى الدراسي، المستوى الجنس،) المتغيرات من عدد ضوء في السعودية
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 بين دالة ارتباطيه عالقة وجود إلى جالنتائ وأشارت ( طالبا  وطالبة،290وتكونت العينة من ) (لألسرة

 توصلت كما الدراسة، عينة لدى العام الدراسي والتحصيل المدركة الذاتية والكفاءة االجتماعية المهارات

 إلى تعزى وفروق اإلناث لصالم الجنس إلى تعزى االجتماعية المهارات في داللة ذات فروق وجود إلى

 هذا في فروق وجود عدم إلى أشارت كما المرتفع المستوى ذو لصالم واالقتصادي االجتماعي المستوى

 الذاتية الكفاءة مستوى في داللة ذات فروق وجود إلى وأشارت. الدراسي المستوى إلى تعزى الجانب

 االجتماعي المستوى ذوي لصالم داللة ذات وفروق الذكور لصالم الجنس إلى تعزى المدركة

 يتعلق بما أما. الدراسي المستوى إلى تعزى داللة ذات روقف وجود عدم والى المرتفع االقتصادي

 ووجود اإلناث لصالم الجنس إلى تعزى داللة ذات فروق وجود إلى أشارت  العام الدراسي بالتحصيل

 .المرتفع االقتصادي االجتماعي المستوى ذوي لصالم داللة ذات فروق

 فعالية على التعرف إلى هدفت السعودية، ةالعربي المملكة في دراسة( 2014) الزغبي وأجرت         

 الطالبات لدى الذاتية الكفاءة مستوى رفع في االجتماعي المعرفي التعلم نظرية على قائم تدريبي برنامج

  استخدم. طالبة( 49) من مكونة عينة على الدراسة ط بقت التعلم، صعوبات ذوي التالميذ معلمات

 فروق وجودإلى  نتائجال أشارت وقد ،المعدة الذاتية للكفاءة ياسمق استخدم كما التجريبي، شبه المنهج

 لصالم ككل، المقياس وفي حدة، على الذاتية الكفاءة مقياس أبعاد من ب عد كل في إحصائية داللة ذات

 .التجريبية المجموعة طالبات

 :يلي ما تبين السابقة الدراسات عرض بعد 

 ألهمية مؤشر وهذا تابع، كمتغير اعتمادها على الذاتية كفاءةال تناولت التي الدراسات غالبية اتفقت -

 وأثره المستقل المتغير بتنوع السابقة الدراسات وأغراض أهداف تنوعتو . المتعلمين عند اوتنميته تناولها
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 على إنتل كبرنامج التعليمية البرامج أثر معرفة إلى الدراسات بعض هدفت فقد الذاتية، الكفاءة في

 افزال كدراسة الذاتية، الكفاءة مكونات أحد الذات مفهوم أن الباحثة وترى ،الذات مفهوم

(Afzal,2011)، ( 2010) مدح بنيو  عالونة كدراسة الذات مفهوم على بالحاسوب التدريس أثر أو، 

 كدراسة المسؤولية وتحمل المهنية واألمانة الذاتية والكفاءة االجتماعية المهارات بين العالقات تحديد أو

 كدراسة الذاتية بالكفاءة وعالقته التفكير أو ،(2013) اليوسف ودراسة( 2009) وآخرون محمود

 لمنهج بالنسبة أما(. 2013) اليوسف ودراسة(  2013) وطالفحة العوام ودراسة(  2011)  المساعيد

. (2009) وآخرون محمود كدراسة التجريبي المنهج السابقة الدراسات بعض استخدمت فقد الدراسة

 (.2014) بيغالز  ودراسة( 2010) حمد بنيو  عالونة كدراسة التجريبي شبه المنهج استخدم وبعضها

 العزام كدراسة مقياساً  بعضها استخدم حيث الدراسة، غرض بتنوع تنوعت فقد الدراسة ألدوات وبالنسبة

 أما(.2011) المساعيد كدراسة استبانه استخدم واآلخر ،(2014) بيغالز  ودراسة( 2013) وطالفحة

 كدراسة الذاتية الكفاءة لمقياس استخدامها في السابقة الدراسات بعض مع تتفق فإنها الحالية الدراسة

 (. 2014) الزغبي ودراسة( 2013) وطالفحة العزام

 ق بشكل عام على الدراسات السابقةالتعلي

م أن هناك أثر في ضوء ما تقدم من دراسات سابقة، وما توصلت إليه الدراسة من نتائج، يتض 

على وجه  بوجه عام، وحقيبة إنتل واضم للحقائب والمجموعات التعليمية القائمة على الحوسبة

الخصوص، في تحسين بعض المهارات والكفايات واالتجاهات لدى الطلبة، إال أنه لم َيَتَسنَّ للباحثة، 
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ات التفكير المكاني حقيبة إنتل، في تحسين مهار  استخداموفي حدود اطالعها، التحقق من أثر 

 :باآلتيوالكفاءة الذاتية لدى طلبة المرحلة األساسية، لذلك فإن هذه الدراسة تتميز 

 لدى الذاتية والكفاءة التفكير بتنمية اهتمامها في السابقة الدراسات مع الحالية الدراسة تتشابه -

 .الطلبة

مكاني والكفايات الذاتية، لدى حقيبة إنتل، في تحسين مهارات التفكير ال استخدامتربط بين أثر  -

 طلبة المرحلة األساسية العليا.

 –على وجه الخصوص  -التأكيد على الدور الذي تلعبه مصادر التعلم عمومًا وحقيبة إنتل  -

 في ثقة الطالب بقدراته وكفاءته الذاتية وتحسين أدائه وتطوير مهارته.

 وكذلك الدراسة، أدوات إعداد وفي سة،الدرا ومتغيرات المنهجية وتحديد النظري، اإلطار دعم -

 .النتائج مناقشة في

 بناء حقيبة إنتل. -

  السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة يميز ما

 من الذاتية الكفاءة و المكاني التفكير مهارات عالجت أنها في الحالية الدراسة تمتاز       

 معلمي وتزويد. العليا ساسيةاأل المرحلة طالبات لدى إنتل حقيبة استخدام توظيف خالل

 الصور، الوحدة، خطة)  الملفات من عدد على تحتوي حيث إنتل حقيبة والطالبات الجغرافيا

 ...(. التقدير شهادة نموذج اإلدارة، نماذج الفيديو، العمل، أوراق التقييمات، الخرائط،
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 الثالث الفصل                                

 جراءاتواإل  الطريقة

 تحديد من بدًءا دراستها، تنفيذ في اتبعتها التي اإلجراءات الفصل هذا في الباحثة تناولت       

 الجغرافيا في إنتل حقيبة ببناء يتعلق وما إعدادها، آليةو  الدراسة وأدوات الدراسة، وعينة المنهجية،

جراءات األساسي، التاسع للصف  في اتبعها التي اإلحصائية جةوالمعال وتصميمها، الدراسة، تطبيق وا 

 .بها المتعلقة الفرضيات واختبار الدراسة، أسئلة عن لإلجابة البيانات تحليل

 البحث منهجية

 Quazi Experimental Design التجريبي شبه المنهج دراستها، في الباحثة اتبعت      

 وتم الضابطة والمجموعة ،إنتل حقيبة باستخدام تدريسها وتم التجريبية المجموعة: هما لمجموعتين

 .المعتادة بالطريقة تدريسها

 الدراسة أفراد

 للواء  التعليم و التربية لمديرية التابعة المدارس من قصدية، بطريقة أساسيتين مدرستين اختيار تم     

 األساسي التاسع الصف شعب من مختارة مدرسة كل من واحدة شعبة اختيار تم إذ مأدبا، قصبة

 الضابطة المجموعة: هما مجموعتين، إلى عشوائياً  المختارتين الشعبتين توزيع ثم منو  عشوائيًا،

 وتدريس المعتادة، بالطريقة المقررة الجغرافيا مادة الضابطة المجموعة لتدريس التجريبية، والمجموعة

 حسب الدراسة عينة أفراد توزيع يبين(  1 )  رقم والجدول إنتل، بحقيبة نفسها المادة التجريبية المجموعة

 .المدرسة
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  (1جدول ) 

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المدرسة

 عدد الطالبات عدد الشعب المدرسة المجموعة

 20 1 إسكان الفيحاء األساسية مجموعة تجريبية

 16 1 العريش األساسية المختلطة مجموعة ضابطة

 36 2  المجموع

 

 الدراسة أدوات

 :اآلتية الدراسة أدوات إعداد تم فرضياتها ختباروا الدراسة أسئلة عن لإلجابة

 المكاني التفكير اختبار: أوالً 

 من اختيار نوع من("  المكاني) البصري للتفكير (2012) الكلحوت" اختبار بتطوير الباحثة قامت            

 التاسع، للصف فياالجغرا مبحث من الثالثة الوحدة في والمتمثل المكاني التفكير يقيس أبدال بأربعة متعدد

 متعدد من اختيار نوع من فقرات خمس بإضافة الباحثة قامت إذ فقرة،( 32) على االختبار هذا واقتصر

 .فقرة( 37) من مكون االختبار ليصبم أبدال بأربعة

 المكاني التفكير اختبار صدق

 على عرضه تم إذ ،الظاهري الصدق استخدام تم المكاني، التفكير اختبار صدق من للتحقق            

 ووزارة األردنية الجامعات من عدد في (7) ملحق والخبرة االختصاص ذوي من المحكمين من مجموعة
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 من% 80 بنسبة موافقة على تحصل التي الفقرات اختيار تم إذ. فقراته في آرائهم إلبداء والتعليم، التربية

(  6) تعديل تم لقد. فقرة (37) من (1) ملحق األولية بصورته االختبار تكون إذ. أكثر أو المحكمين

 .الدراسة لموضوع انتمائها عدم أو تكرارها بسبب االختبار من فقرات( 5)وألغيت االختبار من فقرات

 بصيغتها ووضعت فقرة(  32) من يتكون االختبار أصبم السابقة، المحكمين مالحظات ضوء وفي    

، (3ملحق ) النهائية بصورتها مهاراته على المكاني فكيرالت اختبار فقرات وتوزعت(. 2) ملحق النهائية

 العالقات، إدراك لمهارة فقرة( 5)و البصري، التمييز لمهارة فقرة( 6)و البصرية، القراءة لمهارة فقرتان( 2)

    المعنى. استنتاج لمهارة فقرة (8)و المعلومات، تحليل لمهارة( 8)و المعلومات، تفسير لمهارة( 3)و

 المكاني التفكير اراختب ثبات

عادة االختبار طريقة الباحثة استخدمت االختبار، ثبات من للتأكد     إذ ،(test –retest) االختبار وا 

 الدراسة عينة خارج من طالبة( 20) من مكونة استطالعية عينة على االختبار بتطبيق الباحثة قامت

 التفكير لمهارات  بيرسون ارتباط لمعام حساب وتم التطبيق مرتي بين أسبوعان مدته زمني بفاصل

  . الثبات معامالت نتائج يبين(  2)  والجدول لالختبار الكلية لدرجةوا المكاني
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 ( 2جدول )

 معامل الثبات لمهارات التفكير المكاني

 معامل الثبات باستخدام معامل ارتباط بيرسون المهارة

 0.79 القراءة البصرية

 0.81 التمييز البصري

 0.83 اك العالقاتإدر 

 0.84 تفسير المعلومات

 0.82 تحليل المعلومات

 087 استنتاج المعنى

 0.89 الدرجة الكلية

 بين تراوحت قد المكاني التفكير مهارات اختبار ثبات معامالت أن( 2) الجدول من يتبين             

( 0.89) المكاني التفكير بارالخت الكلية الدرجة على الثبات معامل بل  حين في(. 0.87 - 0.79)

 .الدراسة ألغراض كافية القيمة هذه وعدت
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 الذاتية الكفاءة مقياس: ثانياً 

 السابقة والدراسات التربوي األدب على اضطالعها بعد الذاتية، الكفاءة مقياس بإعداد الباحثة قامت             

 المقياس تكون. (2013) وطالفحة العزام ودراسة (2014) الزغبي كدراسة الموضوع، بهذا العالقة ذات

 الخماسي( Likert) ليكرت سلم وفق مدرج وزن وأعطي هذا. فقرة(  24) من(  4) ملحق األولية بصورته

 خمس وأعطي(  بشدة موافق)  األول البديل: اآلتي الترتيب حسب وذلك المقياس، فقرات من فقرة لكل

 ثالث وأعطي(  متأكد غير)  الثالث والبديل درجات، بعأر  وأعطي(  موافق)  الثاني والبديل درجات،

 درجة وأعطي(  بشدة موافق غير)  الخامس والبديل درجتان، وأعطي(  موافق غير)  الرابع والبديل درجات،

 .واحدة

 صدق المقياس

على  للتحقق من صدق مقياس الكفاءة الذاتية، تم استخدام الصدق الظاهري ، اذ تم عرض المقياس      

(، في عدد من الجامعات األردنية؛ إلبداء 7مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص والخبرة الملحق )

آرائهم في فقراتها من تعديل أو حذف أو إضافة، اذ تم اختيار الفقرات التي تحصل على موافقة بنسبة 

( فقرة، لقد تم  24( من )4% ( من المحكمين أو أكثر إذ تكون المقياس في صورته األولية ملحق )80)

ضافة ثالث فقرات، وتمت المزاوجة بين أفكار المحكمين بالنسبة  تعديل خمس فقرات من فقرات المقياس، وا 

للفقرات التي تم تعديلها، وألغيت خمس فقرات من فقرات المقياس بسبب التكرار أو عدم انتمائها لموضوع 

 دراسة، أو لوجود ألفاظ لغوية غير مناسبة.ال
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( فقرة ووضعت بصيغتها  22) السابقة أصبم المقياس مكون من مالحظات المحكمين وفي ضوء

 . (5النهائية ملحق )

 المقياسثبات 

عادة  بعد وضع المقياس بصورته النهائية، تم التحقق من ثباته باستخدام طريقة االختبار وا 

على عينة استطالعية  ( بفاصل زمني مدته أسبوعان، إذ تم تطبيق المقياسtest-retest )االختبار 

( طالبة، وتم حساب معامل ثبات المقياس باستخدام معامل 20من خارج عينة الدراسة بل  عددها )

( ، كما استخدمت طريقة االتساق الداخلي 0.81ارتباط بيرسون ووجد أن معامل الثبات يساوي )

مقياس، ووجد أن معامل ( لقياس مدى االتساق الداخلي لفقرات الCronbach Alphaكرونباخ ألفا ) 

 (، وعدت هذه القيم كافية ألغراض الدراسة .0.85الثبات يساوي )

 :التاسع للصف الجغرافيا بمادة خاصة إنتل حقيبة: ثالثاً 

 :اآلتية اإلجراءات وفق بناؤها تم لقد    

 وسياقات محاور لتكون فيها؛ األساسية العناصر وتحديد الغاية، لهذه المحددة الوحدة تحليل .1

 .المحددة التعليمية النتاجات ضوء في إنتل، حقيبة وبناء لتصميم

 والمعتمدة ذلك، في المتبعة المنهجية وفق التعلم، مصادر باستخدام إنتل حقيبة ملفات تحضير .2

 .المصممة الشركة قبل من

إعداد خطة الوحدة بكتابة عنوان الوحدة والسؤال األساس وأسئلة الوحدة وأسئلة المحتوى،  .3

لهذه الوحدة، والصف المستهدف، والوقت التقريبي الالزم إلنجاز هذا العمل، والمخطط  وملخص
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الزمني للتقييم واإلجراءات المنوي اتباعها في تنفيذ هذا العمل، وطرق التقييم والمواد ومصادر 

 التعلم الالزمة للوحدة، ليتم وضعه في مجلد الوحدة.

 الحقيبة، صممت حيث موضوعات، رؤوس شكل في تحقيقها المنتظر التعليمية النتاجات وضع .4

 بشكل ثم الذاتي التعلم منهجية وفق فردي بشكل التجريبية، المجموعة طلبة على بتوزيعها وطبقت

 بالطريقة الضابطة المجموعة تدريس يتم حين في. بالمشروع التعلم منهجية وفق مجموعات

 .المتوخاة ميةالتعلي النتاجات تحقيق ذلك في يراعى أن على المعتادة،

 في( 7)ملحق المحكمين من مجموعة على تصميمها من االنتهاء بعد إنتل حقيبة عرض وتم .5

 الحقيبة على التعديل يتم ولم (.6)ملحق المعدة، الحقيبة صدق لضبط المعايير، من عدد ضوء

 (.6) ملحق النهائية بصورتها وضعت لذلك المحكمين، السادة قبل من

 

 الدراسة تصميم

 :اآلتية المتغيرات على الدراسة تملتاش    

 المتغير المستقل، وله مستويان: -

 استخدام حقيبة إنتل.التعليم ب – 1

 الطريقة المعتادة. - 2

 المتغيرات التابعة: -

 التفكير المكاني -1

 الكفاءة الذاتية. -2
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 pre- post test control groupواستخدم تصميم المجموعة الضابطة باختبار قبلي وبعدي 

design:والذي يمكن تلخيصه بالرموز اآلتية ، 

O2  ×O1 

O2 – O1 

 .ين: اختبار التفكير المكاني، واستبانه الكفاءة الذاتية، القبلي O1حيث، 

O2ين: اختبار التفكير المكاني، واستبانه الكفاءة الذاتية، البعدي. 

 مصادر التعلم باستخدام حقيبة إنتل )المجموعة التجريبية(.×: 

 : الطريقة المعتادة )المجموعة الضابطة(.-

 الدراسة تنفيذ إجراءات

 :اآلتية البحثية اإلجراءات بتطبيق الباحثة قامت الدراسة، إجراءات لتنفيذ

 .الدراسة بموضوع الصلة ذات السابقة والدراسات النظري األدب على االطالع -

 .وثباتها صدقها من والتأكد الدراسة أدوات إعداد -

 .الدراسة تنفيذ في لتشارك عشوائيًا، منهما شعبتين وتحديد قصدية، بطريقة مدرستين تحديد  -   

 (8ملحق ) -جامعة الشرق األوسط –الحصول على كتاب تسهيل المهام من كلية العلوم التربوية  -   

 المعنية عليمالت التربية ومديرية (9ملحق) والتعليم التربية وزارة في المختصة الجهات مع التنسيق -   

 .الدراسة عينة على الدراسة لتطبيق موافقة على للحصول المتبعة،  األنظمة وفق ،(10ملحق )

 التعلم مصادر تدريس بحقيقة التجريبية، للمجموعة الجغرافيا ستدرس التي الجغرافيا لمعلمة التوضيم - 

 .، علمًا بأن المعلمة قد خضعت لدورة إنتلإنتل حقيبة باستخدام
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 الدراسة مجموعتي على القبلي، الذاتية الكفاءة واستبانة القبلي، المكاني التفكير اختبار يقطبت -

 .الدراسة بتنفيذ البدء قبل والضابطة، التجريبية

 مادة وتدريس التجريبية، المجموعة على إنتل حقيبة بتطبيق التجريبية، المجموعة معلمة مع التنسيق -

 .الضابطة مجموعةلل المعتادة بالطريقة الجغرافيا

 التدريس إجراءات سير من للتحقق الضابطة؛ والمجموعة التجريبية للمجموعة دورية زيارات تنظيم -

 .الدراسة هذه لغايات الزمني البرنامج وفق

 التجريبية الدراسة مجموعتي على الذاتية، الكفاءة واستبانه المكاني، للتفكير البعدي االختبار تطبيق -

 .مباشرة التدريس من االنتهاء بعد والضابطة،

 .خاصة جداول في ورصدها البيانات جمع -

 .اإلحصائية الرزمة باستخدام إحصائياً  البيانات تحليل -

 .بشأنها التوصيات واقتراح ومناقشتها، النتائج، استخالص -

 اإلحصائية المعالجة

 :اآلتية اإلحصائية المعالجات باستخدام الباحثة قامت

 واختبار الذاتية بالكفاءة المتعلق الثاني السؤال الختبار ANCOVA المصاحب التباين تحليل -

 . به الخاصة الفرضية

 المكاني بالتفكير المتعلق األول السؤال الختبار MANCOVA المصاحب المتعدد التباين تحليل -

 .به الخاصة الفرضية واختبار ومهاراته

 بيرسون ارتباط معامل -
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 الرابع الفصل

 الدراسة نتائج

 في  حقيبة إنتل أثر على التعرف إلى هدفت التي الدراسة لنتائج عرضاً  الفصل هذا يتناول       

 باإلجابة الذاتية، وكفاءتهن المكاني، تفكيرهن على ،األساسي التاسع الصف لطالبات الجغرافيا تدريس

  :اآلتية األسئلة عن

، على التفكير المكاني لطالبات الصف افيافي تدريس الجغر  حقيبة إنتلما أثر  نتائج السؤال األول "

 ".التاسع األساسي؟

تم استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية ألداء  لإلجابة عن هذا السؤال      

 نالبعدي وعالماتهالتفكير المكاني لطالبات الصف التاسع األساسي مجموعتي الدراسة على  اختبار 

 :يوضم ذلك آلتيا( 3)  الجدولو القبلية، 
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 ( 3جدول ) ال

التفكير المكاني المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة على اختبار 

 البعدي وعالماتهم القبليةلطالبات الصف التاسع األساسي 

 العدد المجموعة المهارة
 عدياختبار التفكير المكاني الب اختبار التفكير المكاني القبلي

 المتوسط  
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري

 المتوسط  
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري

القراءة 
 البصرية

 0.50 1.60 0.67 0.65 20 التجريبية

 0.44 1.06 0.60 0.69 16 الضابطة

التمييز 
 البصري

 1.17 4.30 1.39 2.65 20 التجريبية

 1.59 3.00 0.86 2.25 16 الضابطة

إدراك 
 عالقاتال

 1.33 3.75 1.29 2.75 20 التجريبية

 1.15 2.38 0.95 2.31 16 الضابطة

تفسير 
 المعلومات

 0.55 2.25 0.91 1.10 20 التجريبية

 0.73 1.44 0.86 1.25 16 الضابطة

تحليل 
 المعلومات

 1.09 7.15 1.21 3.25 20 التجريبية

 1.41 4.50 1.52 3.19 16 الضابطة

استنتاج 
 المعنى

 1.07 7.10 1.54 3.05 20 لتجريبيةا

 2.41 4.94 1.60 3.19 16 الضابطة

 المجموع
 3.10 26.15 3.49 13.45 20 التجريبية

 4.18 17.31 3.52 12.88 16 الضابطة
 

وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية للمجموعتين التجريبية (  3يتضم من  الجدول )      

 على الدرجة الكلية  إنتل حقيبةط المجموعة التجريبية التي تعلمت باستخدام متوس والضابطة، فقد جاء

 لمجموعة التي تعلمتلحسابي المتوسط الوهو أعلى  ،(  26.15)ختبار التفكير المكاني البعدي ال

تي الدراسة مجموعات ولتحديد مستوى داللة الفروق بين متوسط(.  17.31) بل   إذ المعتادةبالطريقة 

استخدام تحليل التباين فقد تم  ،التفكير المكاني البعديمهارة والمجموع الكلي الختبار على كل 

 .( MANCOVAالمصاحب، متعدد المتغيرات التابعة ) 
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 ( 4الجدول)
للفروق بين المتوسطات (  MANCOVA) تحليل التباين المصاحب، متعدد المتغيرات التابعة 

 البعدي المجموع الكلي، ولكل مهارةتبار التفكير المكاني اخعلى ألداء مجموعتي الدراسة  الحسابية

 المهارة مصدر التباين
 مجموع

 المربعات

 درجات 

 الحرية

متوسط 

 مجموع

 المربعات 

 قيمة

 ف

 مستوى

 الداللة
WILKS' 

LAMBDA 

التطبيق القبلي 
 لالختبار

 التفكير المكاني 
 

  0.436 0.622 0.143 1 0.143 القراءة البصرية

  0.241 1.427 2.661 1 2.661 البصري التمييز

  0.702 0.149 0.24 1 0.24 إدراك العالقات

  0.204 1.681 0.663 1 0.663 تفسير المعلومات

  0.365 0.843 1.308 1 1.308 تحليل المعلومات

  0.157 2.092 6.483 1 6.483 استنتاج المعنى

 0.196 1.74 22.244 1 22.244 الكلي

تخدام حقيبة اس 10.299
 إنتل

 *0.003 10.646 2.45 1 2.45 القراءة البصرية

 *0.010 7.444 13.881 1 13.881 التمييز البصري

 *0.003 10.133 16.355 1 16.355 إدراك العالقات

 *0.001 13.942 5.503 1 5.503 تفسير المعلومات

 *0.000 40.896 63.502 1 63.502 تحليل المعلومات

 *0.001 12.452 38.584 1 38.584 نتاج المعنىاست

 *0.000 52.331 668.803 1 668.803 الكلي

 الخطأ 
 

    0.23 33 7.594 القراءة البصرية

    1.865 33 61.539 التمييز البصري

    1.614 33 53.26 إدراك العالقات

    0.395 33 13.024 تفسير المعلومات

  1.553 33 51.242 تحليل المعلومات
 

 

  3.099 33 102.255 استنتاج المعنى
 

 

  12.78 33 421.744 الكلي
 

 

 الكلي المعدل

     35 10.306 القراءة البصرية

     35 79.222 التمييز البصري

     35 70.306 إدراك العالقات

   35 19.556 تفسير المعلومات
 

 

   35 114.972 تحليل المعلومات
 

 

   35 150.306 نتاج المعنىاست
 

 

   35 1138.222 الكلي
 

 

 ( α ≤ 0.05* دال إحصائيا عند مستوى )

للدرجة الكلية الختبار ستخدام حقيبة إنتل الأن قيمة ) ف ( بالنسبىة  (4)يظهر من الجىدول          

لقراءة البصرية اوبلغت لمهارة  (،0.000، وبمستوى داللة يساوي )(52.331بلغت )التفكير المكاني 
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(، وبمستوى 7.444)التمييز البصري وبلغت لمهارة  (،0.003(، وبمستوى داللة يساوي )10.646)

 (،0.003(، وبمستوى داللة يساوي )10.133)إدراك العالقات وبلغت لمهارة  (،0.010داللة يساوي )

تحليل بلغت لمهارة و  (،0.001(، وبمستوى داللة يساوي )13.942)تفسير المعلومات وبلغت لمهارة 

(، 12.452)استنتاج المعنى وبلغت لمهارة  (،0.000(، وبمستوى داللة يساوي )40.896)المعلومات 

دالة عند مستوى ( وهذه القيم 10.299وكانت قيمة وليكس المبدا ) (،0.001وبمستوى داللة يساوي )

(0.05 ≥ αمما يدل على ،) أداء مجموعتي الدراسة  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات

والتي تنص  األولى، وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية ومهاراته اختبار التفكير المكاني البعديعلى 

التفكير مهارات ( في α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ): على

سلوب التدريس )حقيبة إنتل، لطالبات الصف التاسع، تعزى ألثر أ مجتمعة وكل على حدة  المكاني

وتم استخراج المتوسطات الحسابية المعدلة لتعرف لصالم أي مجموعة كان الفرق، ، الطريقة المعتادة(

 اآلتي: ( 5)  وتظهر النتائج في الجدول
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 ( 5 الجدول )

لتفكير اختبار اعلى المتوسطات الحسابية المعدلة  واألخطاء المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة 
 المجموع الكلي، ولكل مهارةالمكاني البعدي 

 الخطأ المعياري المعدل   المتوسط الحسابي العدد المجموعة المهارة

 البصرية القراءة
 0.11 1.60 20 التجريبية

 0.12 1.07 16 المعتادة

 البصري التمييز
 0.31 4.28 20 التجريبية

 0.34 3.03 16 المعتادة

 العالقات إدراك
 0.29 3.74 20 تجريبيةال

 0.32 2.38 16 المعتادة

 المعلومات تفسير
 0.14 2.24 20 التجريبية

 0.16 1.45 16 المعتادة

 المعلومات تحليل
 0.28 7.16 20 التجريبية

 0.31 4.48 16 المعتادة

 المعنى استنتاج
 0.39 7.07 20 التجريبية

 0.44 4.98 16 المعتادة

 المجموع الكلي 
 0.80 26.09 20 ريبيةالتج

 0.90 17.39 16 المعتادة

لمجموعة التجريبية التي تعلمت الحسابي المعدل ل متوسط ال(  أن  5 يتضم من  الجدول )         

(، وهو أعلى 26.09بل  ) ختبار التفكير المكاني البعديالدرجة الكلية افي باستخدام حقيبة إنتل 

 المجاالت جميع وكذلك (.17.39إذ بل  ) المعتادةبالطريقة  لمتللمجموعة التي تعالمتوسط الحسابي 

أعلى  إنتل حقيبة باستخدام تعلمت التي التجريبية للمجموعة المعدلة الحسابية المتوسطات كانت فقد

وهذا يشير إلى أن الفرق كان لصالم  ،المعتادةللمجموعة التي تعلمت بالطريقة  ةالحسابي اتالمتوسط
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، في تدريس الجغرافيا حقيبة إنتلأثر بمعنى أن ، حقيبة إنتلية التي تعلمت باستخدام المجموعة التجريب

  كان فاعاًل. لطالبات الصف التاسع األساسيومهاراته على التفكير المكاني 

على الكفاءة الذاتية لطالبات الصف  ،في تدريس الجغرافيا حقيبة إنتلما أثر  نتائج السؤال الثاني"

 "التاسع األساسي؟

استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء تم لإلجابة عن هذا السؤال 

 والجدول اآلتي يبين النتائج:، البعديالكفاءة الذاتية مقياس على  مجموعتي الدراسة،

 ( 6الجدول) 

لذاتية ألداء مجموعتي الدراسة  على مقياس الكفاءة ا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
 البعدي وعالماتهم القبلية

 العدد لمجموعةا

النهاية 
 العظمى

 للمقياس

 التطبيق البعدي التطبيق القبلي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 20 التجريبية
110 

57.60 15.27 99.75 10.62 

 7.52 75.69 8.42 56.75 16 المعتادة

وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية للمجموعتين التجريبية  ( 6)الجدول  من يالحظ
 والضابطة، فقد جاء متوسط المجموعة التجريبية التي تعلمت باستخدام حقيبة إنتل على الدرجة الكلية

طة (، في حين بل  المتوسط الحسابي للمجموعة الضاب99.75إذ بل  ) األعلى مقياس الكفاءة الذاتيةل
(، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين متوسطات مجموعتي 75.69) المعتادةالتي تعلمت بالطريقة 

تطبيق تحليل التباين المشترك األحادي  تم (α ≤ 0.05الدراسة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
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(ANCOVA وجاءت نتائج تحليل التباين المشترك على النحو الذي يوضحه الجدول  ،)( 7  )
 : اآلتي

 ( 7جدول )ال

( للفروق بين متوسطات تحصيل مجموعتي الدراسة ANCOVAنتائج تحليل التباين المصاحب )
 على مقياس الكفاءة الذاتية البعدي

 مصدر التباين
 مجموع

 المربعات

 درجات 
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة 
 )ف( المحسوبة

 مستوى الداللة

 0.226 1.525 132.102 1 132.102 التطبيق القبلي للمقياس

 0.000 58.686 5084.516 1 5084.516 أسلوب التدريس

   86.639 33 2859.085 الخطأ 

    35 8137.889 الكلي المعدل
        

في تدريس الجغرافيا  الستخدام حقيبة إنتلأن قيمة ) ف ( بالنسبىة (  7) يظهر من الجىدول         

(، α ≤ 0.05(، وهذه القيمة دالة عند مستوى )0.000لة يساوي )، وبمستوى دال(58.686بلغت )

مقياس على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء مجموعتي الدراسة  مما يدل على

ال توجد فروق : والتي تنص على الثانية، وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية الكفاءة الذاتية البعدي

( في الكفاءة الذاتية لطالبات الصف التاسع، α ≤ 0.05وى الداللة )ذات داللة إحصائية عند مست

لمعرفة دالالت الفروق ولصالم َمن مهن و  ،الطريقة المعتادة(، حقيبة إنتلتعزى ألثر أسلوب التدريس )

 :( 8)  في الجدول كماتم استخراج المتوسطات الحسابية المعدلة المجموعتين 
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 ( 8الجدول ) 

ية المعدلة واألخطاء المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة على مقياس الكفاءة المتوسطات الحساب
 الذاتية البعدي

 العدد المجموعة
 المتوسط

 المعدل   الحسابي

 الخطأ

 المعياري

 20 التجريبية
99.69 

2.08 

 2.33 75.76 16 المعتادة

         

 جموعة التجريبية التي تعلمت باستخدامأن  المتوسط الحسابي المعدل للم (8)يالحظ من الجدول        

(، في حين بل  المتوسط الحسابي 99.69كان األعلى إذ بل  )في تدريس الجغرافيا  حقيبة إنتل

(، وهذا يشير إلى أن الفرق كان لصالم 75.76) المعتادةللمجموعة الضابطة التي تعلمت بالطريقة 

لى الكفاءة الذاتية ع بمعنى أن أثر حقيبة إنتل، لحقيبة إنتالمجموعة التجريبية التي تعلمت باستخدام 

 . لطالبات الصف التاسع األساسي كان فاعالً 
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 الخامس الفصل
 والتوصيات نتائجال مناقشة

 التي أسئلتها ضوء في وتفسيرها الدراسة إليها توصلت التي النتائج مناقشة الفصل هذا يتضمن     
 على التاسع الصف لطالبات الجغرافيا تدريس في إنتل يبةحق استخدام أثر عن الكشف إلى  هدفت

 مناقشة يلي وفيما رئيسيين، سؤالين على الدراسة اشتملت وقد هذا الذاتية، وكفاءتهن المكاني تفكيرهن
 :بهما المتعلقة النتائج
 يبةحق استخدام أثر ما: "على نص الذي األول السؤالباإلجابة عن  المتعلقة النتائج مناقشة: أوالً 

 األساسي؟ التاسع الصف لطالبات المكاني التفكير على، الجغرافيا تدريس إنتل في

 التاسع الصف لطالبات الجغرافيا تدريس في إنتل حقيبة استخدام أثر أن الدراسة نتائج كشفت      

 التفكير اتمهار  تنمية في يؤثر مما  ،المعتادة بالطريقة  مقارنة فاعالً  كان المكاني التفكير مهارات على

 التي إنتل، حقيبة في المستخدمة التعلم مصادر إلى النتيجة هذه ت عزى وقد، الطالبات لدى المكاني

، وأن الحقائب المحوسبة توفر بيئة تعليمية مبنية على المتعة لديهن التفكير مهارات تنمية على عملت

ط والصور واألشكال ومقاطع والتشويق من خالل استخدام الحاسوب في تنفيذها، حيث تزخر بالخرائ

 الفيديو مما يسهم في توفير خبرة تعليمية وترسيخ المعلومات ومهارات التفكير المكاني.

 في االهتمام محور نقل التاسع الصف لطالبات إنتل حقيبة باستخدام الجغرافيا لتدريس وقد يكون      

 التعليمية إنتل حقيبة خالل من ذاتياً  ليتعلم ،المتعلم إلى الدراسية المادة من التعلمية التعليمية العملية

 حقيبة وتركز كما. المعتادة الطريقة في كما مباشر بشكل والخبرات والمفاهيم بالمعارف تزويده من بدالً 

 فهم على تعتمد الجغرافيا أن وبما مناسبين، ومكان بشكل وتوظيفها المتعلم للمعرفة ايجابية على إنتل

دراك صهاخصائ ومالحظة الظاهرات  والوضع واللون الشكل على باالعتماد لها المكانية العالقات وا 
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 مما التعليمية إنتل حقيبة شملتها التي التعلم مصادر خالل من مراعاتها تمت أمور وهي المكاني،

النتيجة، وقد ت عزى كذلك إلى أسلوب المعلمة التي وظفت حقيبة إنتل بطريقة  هذه مثل على ساعد

عزى أن حقيبة إنتل تساعد الطالبة على ممارستها لألنشطة البصرية، فهي ترسم وتلون فاعلة، وقد ت  

وتكون معالجة ذهنية لألشكال والصور وتحللها وتدركها وهذا بدوره  لتمثيل الظاهرات والمفاهيم المجردة

الل ينمي مهارات التفكير المكاني وتسهم في إيجاد بيئة صفية محفزة للتفكير المكاني وذلك من خ

التشجيع على التخيل والتنافس والتعزيز والتغذية الراجعة وتنوع أساليب التقويم المختلفة، مما يؤدي إلى 

تحقيق األهداف المرجوة وكذلك تعمل على تشجيع الطالبات على الجمع بين الجانب النظري والجانب 

ن حقيبة إنتل تسهم في إضفاء المهاري وهذا يتضم من خالل قيامها بالمشاريع المختلفة، ويمكن القول أ

جو من المرح والمتعة أثناء عملية التعلم وتتيم فرصًا لمشاركة جميع الطالبات على اختالف مستوياتهن 

    المعرفية.   

 استخدام فاعلية أظهرت التي ( 2006) مهدي: من كل نتيجة مع الحالية الدراسة نتيجة اتفقت وقد    

 متعدد برنامج فاعلية عن كشفت التي( 2010) ومشتهى  المكاني التفكير على تعليمية برمجيات

 عن منهما كل كشفت التي (2014) والطراونة( 2010) والكلحوت المكاني التفكير على الوسائط

 .الجغرافيا مادة في المكاني التفكير على الدائري البيت استراتيجية فاعلية

 حقيبة ستخداما أثر ما: "  على نص التي الثاني لسؤالااإلجابة عن ب المتعلقة النتائج مناقشة:  ثانياً 

 األساسي؟ التاسع الصف لطالبات الذاتية الكفاءة على ،الجغرافيا تدريس إنتل في

 لطالبات الجغرافيا تدريس في التعلم مصادر الستخدام ي عزى أثر وجود عن الدراسة نتائج كشفت      

 .المعتادة بالطريقة مقارنة الذاتية اءةالكف على إنتل حقيبة باستخدام التاسع الصف
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 المهمة األساليب من يعتبر الذي إنتل حقيبة باستخدام التعلم مصادر إلى األثر هذا عزىي   وقد     

ثارة التشويق على يعمل الذي بالمشروع والتعلم الذاتي التعلم خالل من الطالبات تجذب التي  الدافعية وا 

. الذاتية الكفاءة على تنعكس التي بالنفس الثقة من تزيد وبالتالي لمتعة،وا بالمسؤولية تشعره فهي للتعلم

 إلى وتفتقر المعلومات وسرد والحفظ التلقين على تعتمد التي المعتادة الطريقة عكس على وذلك

 الصف لطالبات التعلم مصادر باستخدام الجغرافيا تدريس أن حيث .للتعلم والدافعية التشويق عنصري

 يتفاعل فالطالب ، الطالب إلى التعليمية العملية في االهتمام محور نقل إنتل حقيبة خدامباست التاسع

 لديه يولد مما بنفسه ثقته تزداد وبالتالي الفردية، الفروق مبدأ مع ينسجم بما الحاسوب مع بمفرده

 ودمج مهاراتال توظيف مرحلة إلى المعلم تنقل للتعليم إنتل حقيبة أن كما. للتعلم الذاتية الدافعية

 فحقيبة متقدمة، درجة إلى والتعليم التعلم بمستوى واالتقاء الطلبة تعلم لتحسن المناهج مع التكنولوجيا

 التعلم نتاجات تحقيق سبيل في الطلبة تعلم وتعزيز والثقة الذاتية الكفاءة اكتساب إلى تهدف إنتل

 واستيعاب لفهم وتشوقهم الطلبة نتباها تشد التعلم مصادر استخدام في فالتنويع المنهاج، ومتطلبات

 .الحياة في الفشل أو النجاح في حاسماً  عامالً  ي عد الذاتية بالكفاءة فالشعور. التعليمية المادة

 بأي للقيام الطالب دافعية الفاعل في زيادة إنتل حقيبة باستخدام التعلم مصادر وقد يكون الستخدام     

 المعلومات بتقديم تسمم حيث واألكاديمية، النفسية الضغوط مواجهة على تساعد فهي دراسي، نشاط

 عن فضالً . والخرائط الفيديو ولقطات والصوت المخططات و والنصوص الصور خالل من للمتعلمين

 .        اإللكتروني الطالب بريد بموقع أو االنترنت بشبكة ربطها إمكانية

 التأثير عن كشفت التي( Afzal,2011) افزال  من لك دراسة مع الحالية الدراسة نتيجة اتفقت وقد     

 المتعلمين، لدى الذات ومفهوم بالنفس الثقة لزيادة الحاسوب بمساعدة للتعليم إنتل لبرنامج اإليجابي
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 امز الع و الذاتية والكفاءة العلمي التفكير بين ايجابي أثر وجود عن كشفت التي( 2011) والمساعيد

 والكفاءة المعرفي وراء ما التفكير مستوى بين ارتباطية عالقة وجود أظهرت التي( 2013) وطالفحة

 الذاتية والكفاءة االجتماعية المهارات بين عالقات وجود عن كشفت التي( 2013) اليوسفو  الذاتية،

 لدى الذاتية الكفاءة مستوى رفع في تدريبي برنامج فعالية عن كشفت التي (2014) بيغوالز  المدركة،

 باستخدام التدريس فاعلية لم تظهر التي (2010) حمد بنيو  العالونةاختلفت مع دراسة و  .الطالبات

 .الطلبة لدى الذات مفهوم على الحاسوب
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 التوصيات

 الدراسة ومنها: إليه توصلت تم ما ضوء وفي واستنتاجاتها، الدراسة نتائج على اعتماداً         

 في عامة بصورة التعلم مصادر استخدام بتفعيل ثةالباح توصي لذلك إنتل، حقيبة استخدام تفعيل -

 مهارات تنمية في البال  األثر لها لما الخصوص وجه على الجغرافيا ومنهاج الدراسية المناهج كافة

 .المكاني التفكير

 مصادر تفعيل في الباحثة توصي لذلك الذاتية، الكفاءة مستوى رفع في إنتل حقيبة استخدامتفعيل  -

 .الطالبات عند بالنفس الثقة تعزيز على عملت التي التعلم

 إنتل بحقيبة لتعريفهن الجغرافيا، ي ومعلماتلمعلم عمل ورشات عقداستمرارية وزارة التربية والتعليم  -

 بواسطتها، ومتابعة انعكاسها على أداء المعلمات. التعلم مصادر استخدام على وتدريبهن

 .المواد تدريس أثناء المحوسبة إنتل حقيبة تطبيقب ومعلميها االجتماعيات لمشرفي اإليعاز -

 .الجغرافيا تدريس أثناء المختلفة التعلم مصادر بتوظيف االستمرارية على التركيز -

 إجراء أبحاث أخرى في حقيبة إنتل في المواد الدراسية المختلفة. -
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   الىدنيا األساسىية المرحلىة معلمىي لىدى العلىوم تىدريس فىي الذاتيىة الكفىاءة(. 2009) عيسى سامي حسونة،
 . 149 – 122 ،(2) 13 ،اإلنسانية للعلوم األقصى جامعة مجلة الخدمة، قبل  

بعىىىىض االسىىىىتراتيجيات التدريسىىىىية القائمىىىىة علىىىىى نظريىىىىة  (. أثىىىىر اسىىىىتخدام2012حسىىىىين، عىىىىادل أحمىىىىد . )
الىىذكاءات المتعىىددة فىىي دعىىم أنشىىطة األركىىان التعليميىىة و تنميىىة التفكيىىر اإلبىىداعي و االتجىىاه نحىىو 

مصىر ،  – مجلـة كليـة التربيـة ) جامعـة بنهـا (المدرسة لدى تالميذ مدارس التعلىيم المجتمعىي . 
23(90 ،)1- 56. 

         ،الطبعىىىة األولىىىى، عمىىىان، جهينىىىة دليـــل مهـــارات التفكيـــر(. 2002د الناصىىىر)وعبىىى ،حسىىىين وفخىىىرو، ثىىىائر
 للنشر.      

      تحسـين فـي أثـره وقيـاس الجغرافيـة فـي محوسـب تعليمـي برنامج بناء(. 2012) عبىدالل الخوالدة،

 كتىوراةد أطروحىةالجغرافية، نحو واتجاهاتهم الطلبة لدى المفاهيم واكتساب الخرائط قراءة مهارات
 .األردن عمان، العربية، عمان جامعة منشورة، غير
 محوسىىبة تعليميىىة حقيبىىة اسىىتخدام أثىىر(. 2013" )رضىىا محمىىد" إيمىىان والتميمىىي، أحمىىد، ناصىىر الخوالىىدة،
 األردن، في األساسي السادس الصف لطلبة الفقهية للمفاهيم والمؤجل الفوري التحصيل في( إنتل)

 .13 –1(: 1) 19 ،لتربويةا العلوم في األردنية المجلة
 فىىي محوسىىبة تعليميىىة برمجيىىة لتقىىويم أداة تطىىوير(. 2006) مجىىدي والمشىىاعلة، أحمىىد، ناصىىر الخوالىىدة،

 159 ،(1)7 البحرين، ،والنفسية التربوية العلوم مجلة األساسية، للمرحلة اإلسالمية التربية تعليم
– 176. 

 فىىىي التعىىىاوني الىىىتعلم علىىىى قىىىائم محوسىىىب ليمىىىيتع برنىىىامج أثىىىر(. 2014)محمىىىد أحمىىىد ميسىىىون الىىىدويري،
 العلـــوم دراســـات مجلـــة نحوهىىىا، واتجاهىىىاتهم الجغرافيىىىة مىىىادة فىىىي التاسىىىع الصىىىف طلبىىىة تحصىىىيل
 420-398 ،(1)14 األردنية، الجامعة ،التربوية

التربوي التدريبية من وجهة نظر طلبة التأهيل  ستخدام حقيبة إنتلواقع ا (.2013الذيابات، بالل )
 .386 -359(، 3)14، مجلة العلوم التربوية والنفسيةبين عليها، المتدر 

 بعىىىىض ضىىىىوء فىىىىي العامىىىىة الذاتيىىىىة بالكفىىىىاءة وعالقتىىىىه الخرافىىىىي التفكيىىىىر(. 2014) خليىىىىل فيصىىىىل الربيىىىىع،
ــــة بىىىىاألردن، اليرمىىىىوك جامعىىىىة طلبىىىىة لىىىىدى المتغيىىىىرات  لألبحــــاث المفتوحــــة القــــدس جامعــــة مجل
 .72 – 47 ،(1) 33 ،والدراسات
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ــــة ،"والقيىىىىاس النظىىىىري البنىىىىاء" الذاتيىىىىة الكفىىىىاءة توقعىىىىات(. 1997) جميىىىىل امرسىىىى رضىىىىوان،  شــــؤون مجل
 . المتحىىىىىىىىىىىىىدة العربيىىىىىىىىىىىىىة اإلمىىىىىىىىىىىىىارات: الشىىىىىىىىىىىىىارقة ،51 – 25 ،(55) 14 ،اجتماعيـــــــــــــة

3/10/2015 – www.file1.npage.de 
نمـوذج التفكيـر االسـتقرائي فـي التحصـيل  فاعلية التدريس بالفريق وفـق(. 2014رمضان، عصىمت )

الدراسي وتنمية مهارات التفكير الجغرافي "دراسة تجريبية لدى طلبـة الصـف السـابع مـن مرحلـة 
يىر ، أطروحىة دكتىوراة غدمشـق التعليم األساسـي، الحلقـة الثانيـة" فـي المـدارس الرسـمية بمدينـة

 منشورة، جامعة دمشق، دمشق.
       (. التفكير المكاني لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة في تخصص التربية 2008ريان، عادل .)

 115 – 144(1)2، المجلة الفلسطينية للتربية المفتوحة عن بعد، االبتدائية   
أثر استخدام حقيبة (. 2011) محمدالمجالي،  ومحمد  ، العمريو  تيسير ،زياداتو  حابسالزبون، 

إنىتىل في تدريس الرياضيات على تحصيل طلبة الصف التاسع األساسي في مديرية عمان 
 .1729 -1720(، 5)38، دراسات العلوم التربويةالرابعة، 

 في االجتماعي المعرفي التعلم نظرية على قائم تدريبي برنامج فعالية(.2014) عبدالمحسن أمل الزغبي،
 ،والنفسـية التربويـة العلـوم مجلـة الخاصىة، التربيىة معلمىات الطالبىات لدى الذاتية الكفاءات تنمية
 .627 – 583 ،(2) 15 البحرين، جامعة

 كليىىة طلبىىة لىىدى اإلبىىداعي بىىالتفكير عالقتهىىا و المكانيىىة القىىدرة(. 2014) رافىىع و خلىىف والىىدبابي، الزغىىول
 .  501-489(: 4) 10 ،التربوية ومالعل في األردنية لمجلةا التكنولوجية، للهندسة الحجاوي
 ، القاهرة، دار النشر للجامعات المصريةعلم النفس المعرفي: مدخل ونظريات .(2001الزيات، فتحي )

: عمىىان ،وتدريســها العلــوم منــاهج فــي المعاصــرة العالميــة االتجاهــات(. 2010) محمىىود عىىايش زيتىون،
 .الشروق دار
 دار: جىىىدة ،واســـتراتيجياته التـــدريس طـــرق(. 1417) مصىىىال فىىىوزي وبنجىىىر، أحمىىىد عبىىىدالحي السىىىبحي،

 .زهران
صل تنمية التواستخدام التقنيات الحديثة في اعلية برنامج تدريبي قائم على اف (2009سرور، علي )

ضايا التنمية العربية، ة وق، المؤتمر السنوي الرابع للمعلوماتيالرياضي لدى الطالب والمعلمين
 .رقاهرة ، مصمارس، ال 24-22جامعة سيناء 

 ، األردن، دار وائل للنشر.تعليم التفكير من خالل المنهج المدرسي (.2010السرور، نادية ) 
 .العربي الفكر دار القاهرة، ،الذكاء(. 1994)فؤاد السيد،

http://www.file1.npage.de/
http://www.discover-syria.com/bank/1428
http://www.discover-syria.com/bank/1428
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الرياض  ،1ط ،الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجيا التعليم(، 2010)جمال عبد العزيز.  ،الشرهان
 السعودية. .ي:مطابع الحميض

إثــراء محتــوي وحــدة الهندســة الفراغيــة للصــف العاشــر األساســي، فــي ضــوء " .(2009شىىعت، ناهىىل )
 .غزة،الجامعة اإلسالمية  ،، رسالة ماجستير غير منشورةمهارات التفكير البصري"

 البصري التفكير المفاهيم ومهارات تنمية في المنظومي المدخل توظيف أثر(. 2010الشوبكي، فداء )
، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة االسالمية، عشر الحادي الصف طالبات بالفيزياء لدى
 غزة، فلسطين.

 علــى الجغرافيــا تــدريس فــي التعليميــة الحقائــب اســتخدام فعاليــة(. 1998) خلفىىان بىىن محمىىد الشىىيدي،
 التهملمعــد ثالثـة مسـتويات حسـب الثـانوي األول الصــف طلبـة لـدى والمؤجـل الفـوري التحصـيل
 .مسقط قابوس، السلطان جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة ،التراكمية

 التحصيل تنمية على التواصل الرياضي مهارات في مقترح برنامج أثر .(2011) إيمان طافش،
 رسالة .بغزة األساسي الثامن الصف طالبات لدى الهندسة البصري في التفكير ومهارات العلمي

 ة، فلسطين.غز  األزهر، امعةج منشورة، غير ماجستير
 البصىري التفكيىر تنمية في الدائري البيت شكل إستراتيجية استخدام اثر(. 2014) حسن محمد الطراونة،

 .807-798 ،(2)41 األردن، ،دراسات ، الفيزياء مبحث في األساسي التاسع الصف طالب لدى
 إنتىل، شىركة مىع بالتعىاون والتعلىيم تربيىةال وزارة ،للمسـتقبل التعلـيم إنتـل برنـامج(. 2002) خالد وقان،ط

 .األردن عمان،
أثــر اســتخدام حقائــب إنتــل التعليميــة فــي تنميــة الــوعي المعرفــي والتحصــيل (.2007عاصىىي، خالىىد)

 الدراسي لدى الطلبـة الصـم فـي المرحلـة األساسـية فـي األردن، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة،
 ن.جامعة عمان العربية للدراسات العليا، األرد

 .. )القاهرة(: دار السحابالذكاءات المتعددة(. 2008عامر، طارق عبدالرؤوف. )
: طىىىرابلس ،المهنـــي والتـــدريب التـــدريس طرائـــق(. 2000) جاسىىىم أكىىىرم والجميلىىي، علىىىي طىىىارق العىىاني،

عداد المهني للتدريب العربي المركز  .المدربين وا 
 الجغرافيــا تــدريس فــي المعلومــات لوجيــاتكنو  اســتخدام فعاليــة( 2000)أحمىىد محمىىد حسىىين عبدالباسىىط،
 رسىىىالة ،الثـــانوي األول الصـــف طـــالب لـــدى والتحصـــيل البحثيـــة المهـــارات بعـــض تنميـــة علـــى

 .الوادي جنوب جامعة منشورة، غير ماجستير
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         والحقائىب المتطىورة المتعددة الوسائط باستخدام الذاتي التعلم أثر(. 2001) خليفة سعد عبدالكريم،

  التربية بكلية الثانية بالفرقة األحياء طالب لدى االبتكاري والتفكير التحصيل زيادة في ميةالتعلي  

 . 197-152،(1)17 أسيوط، جامعة ،التربية كلية مجلة ع مان، بسلطنة 
 تحصيل في أثرها ودراسة محوسبة تعليمية حقيبة تصميم  (2006) .مجدي زينه، وأبو خالد العجلوني،
 149-173.(، 3)7 ،والنفسية التربوية العلوم مجلة الفيزياء، في انويةالث المرحلة طلبة

فاعليـة اسـتراتيجية العصـف الـذهني فـي تنميـة مهـارات الكتابـة (. 2013) جيز ، عادل أحمد محمىد ع
. مجلىة  اإلبداعية وقـدرات التفكيـر اإلبتكـاري لـدى الطلبـة الموهـوبين الفـائقين بالمرحلـة الثانويـة

 .199 – 145، ، ص ص.136مصر ،ع -ة القراءة والمعرف

  وكل االجتماعية المكشالت حل على القدرة مكونات بين للعالقة المسار تحليل(. 2001) عادل العدل،
 (.25)1شمس، عين جامعة ،التربية كلية مجلة المخاطرة، نحو واالتجاه الذات فعالية من          

          المعرفىي وراء مىا التفكير مستوى(. 2013) حسين مصعب وطالفحة، أحمد، عبدالناصر العزام،

    بعىىض ضىىوء فىي العليىىا األساسىىية المرحلىة طلبىىة مىىن عينىة لىىدى المدركىىة الذاتيىة بالكفىىاءة وعالقتىه  
 .612 – 577 ،(4) 14 ،والنفسية التربوية العلوم مجلة ، المتغيرات    

 الرياضية حل المسائل على القدرة تنمية في البصري المدخل استخدام أثر(. 2001) عزو عفانة،
 التعليم مناهج عشر، الثالث المؤتمر بغزة، األساسي الثامن الصف طلبة لدى بها واالحتفاظ

 للمناهج المصرية الجمعية - .يوليو ٢٥ الثاني، المجلد المعاصرة، والتكنولوجية المعرفية والثورة
 شمس، عين جامعة التدريس، وطرق

   ومفهىوم التحصىيل فىي بالحاسىوب التىدريس أثىر(. 2010) أحمىد علىي حمىد، يوبنى فىالح، شفيق عالونة،
    جامعىة ،والنفسية التربوية العلوم مجلة األساسي، الثالث الصف طلبة لدى األكاديمي الذات  

 .64 – 43 ،(1) 11 البحرين،    
 اسىىىتراتيجيات باسىىتخدام وعالقتهىىىا القىىراءة فىىىي الذاتيىىة الكفىىىاءة(. 2011) رنىىدة ومحاسىىىنة، أحمىىد، العلىىوان،

 399 ،(4)7 ،التربويـة العلـوم فـي األردنية المجلة الهاشمية، الجامعة طلبة من عينة لدى القراءة
 (.1988عمان، األردن )تاريخ نشر الكتاب األصلي.)     .418 –

(. الىىذكاءات المتعىىددة لىىدى الطلبىىة الموهىىوبين فىىي مدرسىىة 2012العمىىري، جعفىىر وصىىيف عبىىدالحفيظ . )
،  االمـــارات-شـــؤون اجتماعيـــة وبيىىىل وعالقتهىىىا بالمرحلىىىة التعليميىىىة والجىىىنس ومكىىىان اإلقامىىىة . الي

29(114 ،)45 – 75. 
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 فىىي الذهنيىىة الخىىرائط باسىىتخدام تعليمىىي برنىىامج فاعليىىة ودراسىىة تصىىميم (.2013) سىىليمان وفىىاء عوجىىان،
 عاليىة األميىرة كليىة اتطالبى لىدى اإلسىالم في الطفل تربية مساق في المعرفي األداء مهارات تنمية

 . 560 – 544 ،(6) 2 القصيم، جامعة ،المتخصصة الدولية التربوية المجلة ، الجامعية

 .الفكر دار: عمان ،التعليم في الحاسوب استخدام(. 2002) الوكيل، عبد إبراهيم الفار،
 2009/12/3. قراءة الصور لدى األطفال، بوصفها وســيلة تعليميــة مهارة( "2007الفرا، إسماعيل )

 .http://www.alghad.com15/3/2016 ميدانية دراسة "
 البشرية للتنمية العالمية الفقي إبراهيم مؤسسة ،التفكير قوة(. 2007) إبراهيم الفقي،

 رت ا ومها المفاهيم تنمية الدائري في البيت استراتيجية توظيف فاعلية ،(2012) آمال، الكحلوت،
، غزة اإلسالمية، الجامعة ،بغزة عشر الحادي الصف لدى طالبات بالجغرافيا البصري التفكير

 فلسطين.
(. أثىىر 2011المجىىالي، محمىىد،و النسىىور، زيىىاد، والزبىىون، حىىابس، وزيىىادات، تيسىىير، والعمىىري ، عىىدنان)

اسىىىتخدام حقيبىىىة إنتىىىل فىىىي تىىىدريس الرياضىىىيات علىىىى تحصىىىيل طلبىىىة الصىىىف التاسىىىع األساسىىىي فىىىي 
 . 1728 -1720(، 5،)38، العلوم التربوية، دراسات مديرية عمان الرابعة،

 إرشىادي برنىامج أثىر(.2009)أحمىد حسىن سىهيل،و  الكىريم، عبد مظهر العبيدي،و  كاظم، محمود محمود،
 كليىىة مىىوظفي لىىدى الشخصىىية والمسىىؤولية المهنيىىة األمانىىة تنميىىة فىىي الذاتيىىة الفاعليىىة أسىىلوب وفىىق

 .21 - 1 ،((41 ديالي، جامعة ،ديالي مجلة التربية،
 تعليمية (Moodle) وقياس اإللكترونية برمجية تصميم  (2011) .مصطفى والعباسي، محمد المدني،

 البحرين، بجامعة التعليم تكنلوجيا قسم طلبة من عينة تحصيل على أثرها ببيئة ودمجها حاسوبية
 76- 98.، 5(2) ع مان، ،والنفسية التربوية الدراسات مجلة
          فىىىي العامىىىة الذاتيىىىة بالكفىىىاءة وعالقتىىىه الجامعىىىة طلبىىىة عنىىىد العلمىىىي تفكيىىىرال(. 2011)أصىىىالن المسىىىاعيد،
 .418 – 399 ،(4)19 ،اإلسالمية الجامعة مجلة المتغيرات، بعض ضوء

 فـي البصـري التفكيـر مهـارات لتنميـة المتعددة الوسائط برنامج فاعلية(. 2010) مجدي أحمد مشتهى،
 جامعىىة منشىىورة، غيىىر ماجسىىتير رسىىالة ،األساســي لثــامنا الصــف طلبــة لــدى اإلســالمية التربيــة
 . غزة اإلسالمية، العلوم

 لطالبـات الجغرافيـا مقرر تدريس تفعيل في المعلمة دور(.  ه1430) الرحمن عبد حميد علياء مغربي،
 غيىر ماجسىتير رسىالة ،الـتعلم مصادر واستخدام الصفية البيئة خالل من المتوسط الثالث الصف
 .المكرمة مكة القرى، أم جامعة منشورة،
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 اربد تربية ومعلمات معلمي قبل من التعليم في اإلنترنت شبكة استخدام مدى.  (2010)محمد مفلم،
- 436.، 26 (4)، والنفسية التربوية للعلوم دمشق جامعة مجلة ومعوقات استخدامها، الثانية
391 

 فـي والتحصـيل البصـري التفكير على تعليمية برمجيات استخدام فاعلية(. 2006) ربحي حسن مهدي،
 الجامعىة منشىورة، غيىر ماجسىتير رسىالة ،عشر الحادي الصف طالبات لدى المعلومات تكنولوجيا
 غزة اإلسالمية،
 .2014موقع شركة انتل، 

http://www.intel.com/content/www/us/en/education/k12/teachers.html 

 المتعىىىددة الوسىىىائط علىىىى قىىىائم برنىىىامج فاعليىىىة(. 2012) نىىىاظر عىىىادل والنحىىىال، عبىىىدالل، حسىىىن النجىىىار،
 مجلـة السىابع، الصىف طىالب لىدى اإللكترونيىة المهىارات تنميىة فىي التكنولوجيا تدريس في الرقمية
 .438 – 405 ،(4) 13 البحرين، جامعة ،والنفسية التربوية العلوم

 . األردن ،عمان  ،إدارة التدريب  ، التقرير اإلحصائي التربوي ). 2009 )وزارة التربية و التعليم 
 .عمان: التربوية والدراسات للبحوث العامة المديرية ،السنوي الكتاب(. 1997) والتعليم التربية وزارة
 التدريب إدارة العاشر، اإلصدار ،دورة األساسيات ليمللتع إنتل برنامج  .(2007) .والتعليم التربية وزارة

 .التربوي واإلشراف والتأهيل
 بالذكاء وعالقتها البصري االنتباه وتركيز لمدى مقارنة ية تحليل دراسة(. 2003) يوسف جالل يوسف،

 النفس، وعلم التربية ،التربية مجلة كلية والعاديين، الصم من عينة لدى االبتكاري والتفكير
27(4 ،)15-53. 
        والتحصيل المدركة الذاتية بالكفاءة وعالقتها االجتماعية المهارات(.2013) محمود رامي اليوسف،

 العربيىىىة بالمملكىىىة حائىىىل منطقىىىة فىىىي المتوسىىىطة المرحلىىىة طلبىىىة مىىىن عينىىىة لىىىدى العىىىام الدراسىىىي    
 ،والنفسـية التربويـة اتللدراسـ اإلسالمية الجامعة مجلة المتغيرات، من عدد ضوء في   السعودية

21 (1)، 327  – 365. 
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 (1ملحق)

 اختبار التفكير المكاني بصورته األولى

 المحترم.............. :..................................................... الدكتور السيد

 وبركاته الل ورحمة عليكم السالم

 المكاني التفكير اختبار تحكيم:  الموضوع

 المكاني تفكيرهن على التاسع الصف لطالبات الجغرافيا تدريس في حقيبة إنتل أثر"  بعنوان دراسة بإجراء الباحثة تقوم
 بتحكيم التكرم منكم أرجو لذا  فقرات، خمس بإضافة تطويرهب وقامت" الكلحوت" اختبار تبنت حيث ،" الذاتية وكفاءتهن
 :حيث من المجال هذا في خبرتكم ضوء في ومالحظاتكم رأيكم إبداء ثم االختبار

 سليمة وعلمية لغوية صياغة االختبار فقرات صياغة -

 الفقرات من فقرة لكل البدائل مناسبة -

 االختبار تعليمات وضوح -

 أخرى مالحظات أي ءإبدا أو إضافة أو حذف -

 واالحترام التقدير كل ولكم تعاونكم حسن لكم شاكرةً 

 : .............. العلمية الدرجة: ..................       االسم:       للمحكم الشخصية البيانات

 : ............................. العمل مكان: .........................     التخصص

 الشخاترة سالم الحميد عبد اعتدال الباحثة                                                        
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 المكاني التفكير مهارات اختبار

 : الطالبة عزيزتي

 وبركاته الل ورحمة عليكم السالم

 الجغرافيا، مبحث في المكاني التفكير لمهارات اكتسابك مدى قياس إلى يديك بين الذي االختبار يهدف

 المعلومات، تفسير المكانية، العالقات إدراك البصري، التمييز البصرية، القراءة: )  هي والمهارات

 ( .المعلومات استنتاج المعلومات، تحليل

 االختبار هذا أن علماً  ودقة، عناية بكل االختبار تعليمات قراءة منك ونرجو تعاونك حسن لكه  شاكرةً 

نما الدراسية بالعالمات عالقة له ليس  .العلمي البحث لغرض وا 

 :االختبار تعليمات

 .متعدد من اختيار نوع من فقرة(    32)   من االختبار يتكون -

 .عنها اإلجابة قبل بدقة عبارة كل اقرئي -

 .األسئلة عن اإلجابة قبل والخرائط واألشكال للصور جيداً  انظري -

 حولها دائرة تضعي أن عليكه  مناسبة فقط واحدة صحيحة إجابة بينها خيارات أربعة فقرة لكل -

 أمام(  x) إشارة بوضع األسئلة ورقة مع المرفق اإلجابة ورقة مفتاح في الصحيحة اإلجابة نقل يرجى -

 . الصحيحة اإلجابة رمز
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 المكاني التفكير مهارات قائمة

 :المكاني التفكير

 على القدرة خالل من المعرفة، إلى الوصول في الفرد يستخدمها التي العقلية العمليات مجموعة    

 وتفسير المكانية، العالقات إدراك على قادراً  حيث بصريًا، وتمييزها والخرائط والصور األشكال قراءة

 .منطوقة أو مكتوبة بلغة وترجمتها واستنتاجها وتحليلها والخرائط والصور األشكال

 التعريف المهارة الرقم

 أبعاد طبيعة الشكل أو الصورة المعروضة .القدرة على تحديد  القراءة البصرية 1

القدرة في التعرف على الشكل أو الصورة وتمييزها عن األشكال أو  التمييز البصري 2

 الصور األخرى 

القدرة على رؤية العالقات في الشكل، وتحديد خصائصه والربط بين  إدراك العالقات المكانية 3

 أبعاده .

توضيم الفجوات والرموز واألشكال والغموض في الشكل  القدرة على تفسير المعلومات 4

 وتقريب العالقات بينهما.

قدرة الفرد في التركيز على التفاصيل الدقيقة واالهتمام بالبيانات الكلية  تحليل المعلومات 5

 والجزئية .



104 

 

 
 

 التعريف المهارة الرقم

القدرة على استخالص معاني جديدة و التوصل إلى مفاهيم ومبادئ  استنتاج المعنى 6

ن خالل الشكل أو الصورة أو الخريطة المعروضة، مع مراعاة علمية م

تضمن هذه الخطوة للخطوات السابقة إذ أنها محصلة للخطوات الخمس 

 السابقة .

 

 : المحكم مالحظات

..................................................................................................

.................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 



105 

 

 
 

 األولى بصورته المكاني التفكير اختبار
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 ( 2)  ملحق

 النهائية بصورته المكاني التفكير اختبار
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 (3ملحق )

 لمكاني حسب فقرات االختبارتوزيع مهارات اختبار التفكير ا

 عدد األسئلة أرقام فقرات االختبار المهارة

 2  20+  15 القراءة البصرية

 19+  18+  17+  8+  7 التمييز البصري
 +25 

6 

+  28+  22+  21+  3 إدراك العالقات المكانية
29 + 

5 

 3 32+  13+  12 تفسير المعلومات

+  14+  10+  5+  4+  1 تحليل المعلومات
24  +27  +30  

8 

+  16+  11+  9+  6+  2 استنتاج المعنى
23  +26  +31 

8 

 23 32 المجموع
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 مفتاح اإلجابة النموذجية الختبار التفكير المكاني

 :المدرسة اسم :الطالبة اسم

 :الشعبة :الصف

 عزيزتي الطالبة:

 جابة الصحيحة:بعد التأكد من صحة اإلجابة، ضعي إشارة )  ( داخل مربع اإل

 البدائل السؤال رقم
 د ج ب أ

1    x 
2   X  

3  X   

4    x 
5   x  

6  X   

7    x 
8 X    

9 X    

10  X   

11 X    
12  X   

13  X   

14 X    

15  X   

16 X    

17   x  
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 البدائل السؤال رقم
 د ج ب أ

18  X   

19    X 

20   X  

21   X  

22 X    

23  X   

24  X   

25 X    

26   X  

27 X    

28  X   

29    x 

30 X    

31    x 

32   X  
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 ( 4ملحق )

 بصورته األولية الذاتية الكفاءة مقياس

 جامعة الشرق األوسط

 التربوية العلوم كلية

  والمناهج اإلدارة قسم

 المحترم.......... :......................................................... الدكتور السيد

 وبركاته الل ورحمة عليكم السالم

 الذاتية الكفاءة مقياس تحكيم:  الموضوع

 المكاني تفكيرهن التاسع على الصف لطالبات الجغرافيا تدريس في حقيبة إنتل أثر"  بعنوان دراسة  بإجراء الباحثة تقوم
 المجال هذا في خبرتكم ضوء في ومالحظاتكم رأيكم إبداء مث المقياس بتحكيم التكرم منكم أرجو لذا ،" الذاتية وكفاءتهن

 :حيث من

 سليمة وعلمية لغوية صياغة المقياس فقرات صياغة -

 الفقرات من فقرة لكل البدائل مناسبة -

 المقياس تعليمات وضوح -

 أخرى مالحظات أي إبداء أو إضافة أو حذف -

 واالحترام التقدير كل ولكم تعاونكم حسن لكم شاكرةً 

 :للمحكم الشخصية البيانات

 : ....................... العلمية الدرجة: .............................       االسم
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 : ........................... العمل مكان: .........................     التخصص

 الشخاترة سالم الحميد عبد احثة اعتدالالب                                                                

 .الجغرافيا مادة تعلم أثناء التاسع الصف طالبات لدى الذاتية الكفاءة مقياس

 المتطلبات على التغلب على كالقدرة الذاتية، القناعات من عدد في تتمثل الشخصية، أبعاد من ثابت ب عد:  الذاتية الكفاءة
 . الذاتية التصرفات خالل من ردالف تواجه التي والصعوبات والمشكالت

 الفقرات الرقم
غير  منتمية

 منتمية

غير  صالحة
 صالحة

التعديل 
 المقترح

عند أدائي في الجغرافيا بصورة أفضل ، فهذا  1
 يعزى غالبًا لجهد إضافي بسيط ابذله

     

سوف أحاول باستمرار البحث عن طرق  2
 أفضل أتعلم بها الجغرافيا

     

عالماتي في مادة الجغرافيا،  عندما تتحسن 3
فذلك يعود عادة الستخدامي طرق للتعلم 

 الذاتي بفاعلية .

     

أنا اعرف الخطوات الضرورية لتعلم المفاهيم  4
 الجغرافية بكفاءة

     

أجد صعوبة في تحليل الخرائط الجغرافية  5
 بكفاءة عالية

     

إذا كان تحصيلي في مادة الجغرافيا متدنيًا،  6
أنني أعزو ذلك إلى استخدام طرق تعلم غير ف

 فعالة

     

يمكن التغلب على قصور الخلفية العلمية لدي  7
 بواسطة التعلم الذاتي.

     

بصورة عامة ال يمكن إلقاء اللوم علي في  8
 تدني تحصيلي .

     

أنا أتعلم المفاهيم الجغرافية في المرحلة  9
 األساسية بكفاءة .

     

     يتحسن أدائي ، فهذا يرجع عادة إلى  عندما 10
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 الفقرات الرقم
غير  منتمية

 منتمية

غير  صالحة
 صالحة

التعديل 
 المقترح

 اهتمام إضافي من قبلي .

      أنا المسؤول عادة عن تحصيلي في الجغرافيا 11

      الجغرافية أجد صعوبة في معالجة المشكالت 12

هناك عالقة وثيقة بين تحصيلي في الجغرافيا  13
 وكفاءتي في تعلمها

     

لك المهارات أنا اشك فيما إذا كنت سأمت 14
 الضرورية لتعلم الجغرافيا

     

أرتبك و أتحير عندما أعاني من صعوبة في  15
 استيعاب مفهوم جغرافي

     

      استطيع قراءة الخرائط المناخية بفاعلية عالية 16

استطيع قراءة الخرائط الجيولوجية بفاعلية  17
 عالية

     

فاعلية استطيع قراءة الخرائط الطبوغرافية ب 18
 عالية

     

أجد معاناة باستنتاج العالقات بين الظواهر  19
 الجغرافية

     

يمكنني بسهولة التوصل إلى التعميمات بين  20
 المفاهيم الجغرافية

     

      عندما تواجهني مشكلة ما، ال أعلم ماذا أفعل 21

أجد صعوبة بالتعامل مع مصادر تعلم  22
 الجغرافيا

     

ك المهارات الضرورية حول كيفية التعامل امتل 23
 مع المشكالت التي تواجهني في تعلم الجغرافيا

     

أستطيع االعتماد على قدراتي الذاتية في  24
 التعامل بهدوء مع صعوبات تعلم الجغرافيا
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 ( 5ملحق )

 النهائية بصورته الذاتية الكفاءة مقياس

 : الطالبة عزيزتي

 وبركاته الل مةورح عليكم السالم

ب عىىىد ثابىىىت مىىىن أبعىىىاد وهىىىي  الجغرافيىىىا، مبحىىىث فىىىي الذاتيىىىة كفاءتىىىك قيىىىاس إلىىىى يىىىديك بىىىين الىىىذي المقيىىىاس يهىىىدف -
الشخصىىية، تتمثىىل فىىي عىىدد مىىن القناعىىات الذاتيىىة، كالقىىدرة علىىى التغلىىب علىىى المتطلبىىات والمشىىكالت والصىىعوبات 

 لىيس أنىه علمىاً  ودقىة، عنايىة بكل المقياس تعليمات قراءة منك نرجوالتي تواجه الفرد من خالل التصرفات الذاتية. 
 بالعالمىىات عالقىىة لىىه لىىيس المقيىىاس هىىذا وأن خادعىىة، عبىىارات هنىىاك وليسىىت خاطئىىة وأخىىرى صىىحيحة إجابىىة هنىىاك

نما الدراسية  .العلمي البحث لغرض وا 
 :المقياس تعليمات

 .متعدد من اختيار(  22)  نوع من المقياس يتكون -

 .عنها اإلجابة قبل بدقة بارةع كل اقرئي -

 . حولها دائرة تضعي أن عليكه  مناسبة فقط  واحدة استجابة بينها خيارات خمسة فقرة لكل -

 . المخصص المكان في المالئمة االستجابة رمز حول  دائرة وضع يرجى -

 . إجابة دون عبارة أية تتركي ال -

 تعاونك حسن لكه  شاكرةً 

 الشخاترة سالم الحميد بدع اعتدال الباحثة          
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 الجغرافيا، مادة تعلم أثناء التاسع الصف طالبات لدى الذاتية بالكفاءة مرتبطة معلومات لجمع األداة هذه تهدف    
(   x)  إشارة بوضع عبارة كل على موافقتكه  عدم أو موافقتكه  درجة تبيني أن أرجو. العلمي البحث ألغراض الستخدامها

 :عبارة كل يسار على مالئمةال االستجابة عند

 درجة االستجابة العبارات الرقم

غير  موافق موافق بشدة
 متأكد

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

عنىد أدائىي فىي الجغرافيىا بصىورة أفضىل ، فهىذا يعىىزى  1
 غالبًا لجهد إضافي بسيط ابذله

     

أحىىاول باسىىتمرار البحىىث عىىن طىىرق أفضىىل أتعلىىم بهىىا  2
 الجغرافيا

     

عنىد تحسىىن عالمىىاتي فىىي مىادة الجغرافيىىا، فىىذلك يعىىود  3
 عادة الستخدامي طرق للتعلم الذاتي بفاعلية

     

أدرك الخطىىىوات الضىىىرورية لىىىتعلم المفىىىاهيم الجغرافيىىىة  4
 بكفاءة عالية.

     

أجىىىىد صىىىىعوبة فىىىىي تحليىىىىل الخىىىىرائط الجغرافيىىىىة بكفىىىىاءة  5
 عالية

     

متىىىدنيًا، فىىىأنني  إذا كىىىان تحصىىىيلي فىىىي مىىىادة الجغرافيىىىا 6
 أعزو ذلك إلى استخدام مصادر تعلم غير فعالة

     

أتعلىىىىىىم المفىىىىىىاهيم الجغرافيىىىىىىة فىىىىىىي المرحلىىىىىىة األساسىىىىىىية  7
   .بكفاءة

     

عنىىىد تحسىىىن أدائىىىىي ، فهىىىذا يرجىىىع عىىىىادة إلىىىى اهتمىىىىام  8
 إضافي من قبلي .

     

      أجد نفسي المسئولة عادة عن تحصيلي في الجغرافيا 9

      وبة في معالجة المشكالت الجغرافيةأجد صع 10

هنىىىىىاك عالقىىىىىة وثيقىىىىىة بىىىىىين تحصىىىىىيلي فىىىىىي الجغرافيىىىىىا  11
 وكفاءتي في تعلمها
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 درجة االستجابة العبارات الرقم

غير  موافق موافق بشدة
 متأكد

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

اشك فيما إذا كنت سأمتلك المهارات الضرورية لىتعلم  12
 الجغرافيا

     

أرتبك عندما أعاني مىن صىعوبة فىي اسىتيعاب مفهىوم  13
 جغرافي

     

      الخرائط وفهمهالدي صعوبة في تحليل  14

      أجد صعوبة في استنتاج العالقات في مادة الجغرافيا 15

      هنالك ضعف في تمييزي البصري في الجغرافيا 16

      أجد معاناة باستنتاج العالقات بين الظواهر الجغرافية 17

      أتوصل  إلى التعميمات بين المفاهيم الجغرافية 18

      عندما تواجهني مشكلة ماأرتبك كثيرًا  19

      أجد صعوبة بالتعامل مع مصادر تعلم الجغرافيا 20

امتلىىك المهىىىارات الضىىىرورية حىىىول كيفيىىىة التعامىىىل مىىىع  21
 المشكالت التي تواجهني في تعلم الجغرافيا

     

أسىىىتطيع االعتمىىىاد علىىىى قىىىدراتي الذاتيىىىة فىىىي التعامىىىل  22
 الجغرافيا بهدوء مع الصعوبات التي تعيق تعلم
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 (5ملحق )

 حقيبة إنتل

 الل حفظه:...................................................................  الدكتور السيد

 وبركاته الل ورحمة عليكم السالم

 إنتل حقيبة تحكيم:  الموضوع

 المكاني تفكيرهن على التاسع الصف لطالبات غرافياالج تدريس في حقيبة إنتل أثر"  بعنوان دراسة  بإجراء الباحثة تقوم
 هذا في خبرتكم ضوء في ومالحظاتكم رأيكم إبداء ثم إنتل حقيبة بتحكيم التكرم منكم أرجو لذا ،" الذاتية وكفاءتهن

 :حيث من المجال

 (الوحدة قالب خطة خالل من) األهداف -1

 المادة بمحتوى مباشرة عالقة ذات -

 التعليمي للمحتوى العلمية يقاتبالتطب عالقة ذات -

 واالتجاهات والمهارة المعرفة حيث من التعلم نتاجات مع تنسجم -

 للقياس وقابلة ومتنوعة واضحة -

 المحتوى -2

 العلمية وسالمته المحتوى دقة -

 ( العربية)  اللغة سالمة -

 التعلم النتاجات المحتوى تحقيق مدى -

 التعلم تقويم استراتيجيات يستخدم -

 الطالبات لدى العليا التفكير مهارات ينمي -

 العملية بالحياة األنشطة يربط -
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 التكنولوجيا توظيف -3

 الطالبات تعلم تحسين في التكنولوجيا تساعد -

 متعددة تكنولوجية بوسائط التعليمية المادة تزود -

 العملية حياتهم في التكنولوجيا توظيف مهارات الطالبات تكسب -

 الطالبات لدى الذاتي لمالتع تشجع -

 المشترك والعمل  التعاون على الطالبات تحث -

 واإلخراج التصميم -4

 الدافعية ويثير التعليمي المحتوى يناسب الشاشة مظهر -

 الحقيبة محتويات بين التنقل سهولة -

 واالحترام التقدير كل ولكم تعاونكم حسن لكم شاكرةً 

 :للمحكم الشخصية البيانات

 : ....................... العلمية الدرجة............................      : . االسم

 : ............................. العمل مكان: .........................     التخصص

 الشخاترة سالم الحميد عبد الباحثة اعتدال                                                           
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 مالحظة :" تم إرفاق نسخة محوسبة من حقيبة إنتل لتعذر إرفاق جميع محتويات الحقيبة ورقيًا".

 حقيبة إنتل

 خطة الوحدة

 مؤلف الوحدة

  االسم بالكامل : اعتدال عبد الحميد سالم الشخاترة

  المحافظة: مأدبا

  دبااإلدارة التعليمية: مديرية التربية والتعليم لمحافظة لواء قصبة ما

  المدرسة: مدرسة المأمونية الشرقية  الثانوية المختلطة

 نظرة عامة على الوحدة

 عنوان الوحدة

 الغالف الجوي والحيوي

 العنوان الوصفي : حياتك بين يديك

ملخص الوحدة : تحتوي الوحدة على ثالثة دروس تتناول أهمية الغالف الجوي، وطبقاته وأثره في الحفـاظ 
لى سطح الكرة األرضية والعوامل المؤثرة فيه. كما تناولـت دراسـة الغـالف الحيـوي مـن حيـث: على الحياة ع

أهميته وعناصره وامتداده واألقاليم الحيوية عامة والتنوع الحيوي في األردن والعوامـل التـي أدت إلـى تشـكل 
 سطح األرض.

 المادة التي تستهدفها وحدتك :

 الجغرافيا

:اختر المعايير،حدد 2الوحدة 

األهداف، وقم بتجهيز األسئلة المحددة 

 للمنهج لوحدتك
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 الصف الدراسي

 ساسيالتاسع األ

 الوقت التقريبي المطلوب

 شهران  تحتوي على ثمانية  حصص كل حصة خمس و أربعون دقيقة

 أسس بناء الوحدة

. تعميق اإليمان باهلل تعالى من خالل حكمته في جعله من الماء كل شيء حي وذكره للماء في القرآن 1

 الكريم.

وسائل التكنولوجيا والمختبرات للتعرف  . ا كتساب مهارات علمية عملية بصورة وظيفية مثل تداول2

 على الموارد الطبيعية

 .عرض المادة العلمية من خالل عروض تقديمية أو منشور أو مدونة.3

.  ا إللمام بالحقائق والمفاهيم العلمية بصورة وظيفية والمتعلقة بالموارد الطبيعية من حيث أهميتها 4

 وزعهاووجودها على األرض وملوثاتها وأماكن ونسب ت

.  اكتساب مهارات عقلية بصورة وظيفية من خالل استخدام العمليات العقلية المختلفة و من خالل 5

 اقتراحاته في كيفية المحافظة على الغالف الجوي والغالف الحيوي .

.   تمثل القيم واالتجاهات العلمية المناسبة بصورة وظيفية مثل المساهمة في المحافظة على الغالف 6

 والغالف الحيويالجوي 
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وترشيد استهالكها واألمانة العلمية، حب االستطالع ، واحترام آراء اآلخرين،  ونبذ الخرافات ، واحترام 

تباع العادات الصحية السليمة ومعرفة أن لكل شيء سبب  العمل اليدوي ، وحب االستطالع ، وا 

ن العلم والتكنولوجيا والمجتمع ، . ا كتساب ثقافة تكنولوجية تمكن من فهم اآلثار المتبادلة لكل م7

  وتساعد في اتخاذ القرارات الواعية في الحياة اليومية

.  ا كتساب االهتمامات والميول العلمية بصورة وظيفية ، مثل حب العمل اليدوي و االستكشاف 8 

لعلمية وزيارة المتاحف العلمية ومطالعة الكتب والمجالت وتصفح مواقع اإلنترنت والقيام بالرحالت ا

 والمفيدة .

 . تنمية مهارة التعلم الذاتي و التخطيط المستقبلي المسبق9

 

 

 أهداف الطالب/نتائج التعلم:

 :يتوقع من الطالبة بعد االنتهاء من دراسة هذه الوحدة أن تكون قادرة على أن

ير، طبقة تعرف المفاهيم والمصطلحات التالية : الغالف الحيوي، الغالف الجوي، طبقة التربوسف -

الستراتوسفير، ظاهرة الدفيئة، ظاهرة االحتباس الحراري، األقاليم الحيوية ، التنوع الحيوي، الزالزل، 

 االنكسار، التجوية الميكانيكية، التجوية الكيميائية، المروحة الفيضية، التسونامي ، الكثبان الرملية .

 تعدد طبقات الغالف الغازي. -

 لبحيرات الهاللية.تعرف كيفية تكون ظاهرة ا -
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 -تتعرف العوامل المؤثرة في تشكيل سطح األرض.

 -تستخلص العالقة بين مكونات الغالف الجوي باستخدام الصور واألشكال .

 تقارن باستخدام جدول بين طبقات الغالف الغازي من حيث: المفهوم ، الخصائص . -

 المصطلحات التالية : تصوغ التعميمات حول العالقة بين -

 درجة الحرارة واالرتفاع عن سطح األرض . -1

 طبقة األوزون وتنظيم درجة حرارة األرض . -2

 الغالف الجوي وظواهر الطقس . -3

 التنوع الحيوي وتوافر الغذاء . -4

تكتب أكبر قدر ممكن من األسئلة التي يمكن اإلجابة عنها بعد إعطائها نصًا حول إمكانية مدرستها  -

 ة على الغالف الجوي والحيوي .المساعدة في المحافظ

 ترسم خريطة صماء لألردن باستخدام برنامج الرسام. -

 تستخدم مهارات االتصال والتواصل بشكل فردي وجماعي. -

 .تستخدم الصور والخرائط والنماذج لتحليل العالقات الجغرافية وتفسيرها. -

 ن اتخاذ القرارات العقالنية .تنشئ ملفات وقواعد بيانات باستخدام التكنولوجيا، لتتمكن م -

 تستخدم منهجية البحث العلمي في دراسة مشكلة جغرافية معينة . -

 تخمن الضمانات الكفيلة باستمرار الحياة البشرية على سطح كوكب األرض. -
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 تخمن األسباب التي أدت إلى تنوع الحياة النباتية في األردن. -

 دون غالف جوي .تتخيل النتائج المترتبة على وجود بيئة  -

 تقدر النتائج التي تترتب على استيراد الطعام من خارج البالد. -

 

 

 

 

 أسئلة صياغة المنهج

 السؤال األساسي

   ما ضمانات استمرار الحياة البشرية على كوكب األرض 

 

 أسئلة الوحدة

 والغالف الجوي ؟ما الذي يمكن لمدرستنا القيام به للمساعدة في المحافظة على الغالف الحيوي  -1

 تخيلي بيئة دون غالف جوي ، فهل يمكن العيش فيها ؟ -2

 هل تتنوع الحياة النباتية في األردن ؟ -3

 هل الطعام الذي تتناولنه من إنتاج بلدك ؟ أم انه مستورد من مناطق مختلفة من العالم ؟؟ -4
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 أسئلة المحتوى  :

الغالف الحيوي، الغالف الجوي، طبقة التربوسفير، .ما المقصود بالمفاهيم والمصطلحات التالية :  1

طبقة الستراتوسفير، ظاهرة الدفيئة، ظاهرة االحتباس الحراري، األقاليم الحيوية ، التنوع الحيوي، الوقود 

االحفوري ،الزالزل، االنكسار، التجوية الميكانيكية، التجوية الكيميائية، المروحة الفيضية، التسونامي ، 

 لية .الكثبان الرم

 .  فسري :2

 يتميز األردن بتنوع حيوي كبير . -

 يلعب الغالف الجوي دورًا مهمًا في حياة كل من : اإلنسان والحيوان والنبات. -

 لألنشطة البشرية دوٌر كبيٌر في ارتفاع درجة حرارة األرض. -

 كم فوق سطم البحر . 6تبدأ الكائنات الحية بالتناقص التدريجي بعد ارتفاع  -

 ما فائدة نطاق األوزون ؟ والى أي طبقات الغالف الجوي ينتمي؟. 3

 . وضحي دور األنشطة البشرية في تشكل ظاهرة االحتباس الحراري ؟4

 .هل سبق أن تعرض األردن لثوران بركاني ؟ ما الدليل على ذلك ؟.5

دام برنامج الرسام، . استعيني بأطلس األردن والعالم ، لرسم خريطة المملكة األردنية الهاشمية باستخ6

وحددي عليها أهم ثالث مناطق تتميز بالتنوع الحيوي ،وحددي المناطق التي تعرضت لثوران بركاني 

 في األردن.
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 . كوني تعميمات توضم العالقة بين كل مما يأتي:7

 درجة الحرارة واالرتفاع عن سطم األرض . -1

 طبقة األوزون وتنظيم درجة حرارة األرض . -2

 الجوي وظواهر الطقس . الغالف -3

 التنوع الحيوي وتوافر الغذاء . -4
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 قبل بدء الطلبة العمل 
 خطة التقييم

بعد انتهاء الطلبة من العمل 

 بالحقيبة

  الطلبة    التقييماتقياس

 ()اختبار تشخيصي

 العصف الذهني 

 المناقشة 

 مجسم الكرة األرضية 

 خريطة العالم 

 تقسيم الطالبات إلى مجموعات 

 

المخطط 

الزمني 

 للتقييم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تقوم

الطالبة 

بإنشاء أداة 

لتقييم 

 أعمالهم

  استخدام

دليل تقييم 

 المشروع

  سل م تقدير

لتقويم مهارة 

الطالب في 

العمل 

 التعاوني

 

 

 المالحظة 

  سجل سير التعلم

 الطالب

  سجل سير التعلم

 المشكلة والحلول

   سلم التقدير اللفظي

لتقويم مهارة إدارة 

 المجموعات

 دير اللفظي سلم التق
 الطلبةلتقويم مهارة 

 في حل المشكالت

  سلم التقدير لتقويم

مهارة الطالب في 

 العرض التقديمي

 ئمة شطب لتقويم  قا

 أداء الطالب للوحدة

 

  تقوم

الطالبة 

بتطبيق 

األداة التي 

تم إنشاؤها 

لتحسين 

 أعمالهم

 

  إجراء اختبار

نهائي لقياس 

مستوى الطالبات 

ومدى تقدمهم في 

عملية التعلم 

 بالمشروع

  تقييم العرض

التقديمي للطالبة 

 النهائي
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 التقييم ملخص

 باستخدام مالتعل قبل و والمهارية المعرفية الجوانب في الطالبات احتياجات لمعرفة اختبار بإجراء القيام 

جراء التعلم أساليب و  البصري التفكير مهارات بقياس القيام وكذلك إنتل حقيبة  الذهني العصف وا 

 استخدام وسيتم تقسيمهم بعد للمجموعات الموكلة المهام تحديد ثم ومن األسئلة وطرح الدفاتر واستخدام

 التقدير سلم، والحلول المشكلة التعلم سير سجل: ، وهي المشروع ذتنفي أثناء التقييم في التالية القوائم

 العمل مهارة لتقويم اللفظي التقدير سلم،   التقديمي العرض في الطالب مهارة  لتقويم  اللفظي

 للطالبة الذاتي التقييم نموذج، الجماعي

 جراءو  النهائي للطالبة التقديمي العرض تقييم سيتم المشروع من االنتهاء وبعد  للوحدة نهائي اختبار ا 

 : التقييم الذي ستستخدمه المعلمة من خالل 

 . االختبار النهائي 

  أساس المجموعات .أوراق عمل للطالبات على 

 . المقابلة الشخصية 

 .تقييم البوربوينت ، المنشور 

 .التقييم الثنائي بين الطالبات 

 . المناقشة مع الطالبات بشكل جماعي أو فردي 

 الخ...  للمجموعة أعمال عرض
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 :الوحدة تفاصيل

 الالزمة المهارات

 . والتواصل االتصال مهارات -1

 .الحاسوب استخدام مهارة -2

 .,power point, word publisher برمجيات مع التعامل مهارة -4

 . االنترنت في البحث مهارة -5

 .الناقد والتفكير اإلبداعي والتفكير المكاني التفكير مهارة -6

 البدء قبل

 إنتل حقيبة باستخدام للبدء المدرسة إدارة موافقة على الحصول. 

 والمواد واألدوات باألجهزة منهما كل وتجهيز إلعداد وذلك والمكتبة الحاسوب مختبر حجز 

 .الحقيبة إجراءات لتنفيذ المطلوبة

 على الدخول، المشروع في الطالبات اشتراك على األمور أولياء موافقة على الحصول 

 . اإلنترنت

 و للطالبات التحصيلي المستوى لقياس التحصيلية و المعرفية الطالبات مستويات إلى التعرف 

 طالبات و التحصيل متوسطات طالبات و موهوبات طالبات مستويات إلى الطالبات تقسيم

 .المتدني التحصيل ذات

دعم%20الوحدة/7مستندات%20الادارة/نموذج%20السماح%20باستخدام%20الحاسوب.doc
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 ذاتياً  بالتعلم تبدأ بحيث طالبة لكل نسخة الطالبات، على المحوسبة إنتل حقيبة توزيع. 

 و واالتجاهات المعرفي والمستوى الميول مراعاة يتم بحيث مجموعات  إلى الطالبات  تقسيم 

 والمنشور والبوربوينت الوورد مثل الضرورية والبرامج وملحقاته الحاسوب استخدام في هاراتهمم

 المتميزين الطلبة مع الخاصة االحتياجات ذوي الطلبة يندمج حتى وذلك الويب ومنشور

 . المتوسطين وكذلك

 ومكافأة تقدير ةشهاد مثل معنوية مكافأة ومكافأتهن الطالبات تعزيز حول المدرسة مديرة مع مناقشة 

 مادية أو عينية

 وصياغتها األهداف ووضع المعايير واختيار الوحدة دراسة خالل من وذلك أوالً  التخطيط 

 المهام وتوزيع والمحتوى الوحدة وأسئلة األساسي والسؤال وبسيطة وسهلة جيدة صياغة

 . واألعمال

 ذالتنفي خطة إعداد. 

 الوحدة خطة إعداد 

 إلخ... رحلة ضيوف محاضرين أمور أولياء من المشروع لدعم خارجية مصادر عن البحث 

 بالمعلم الخاص التقديمى العرض إنشاء. 

 الحادي القرن مهارات و المشروع على القائم التعليم وأهمية ،المشروع ماهية تبين  مطوية تصميم 

 .التعليمية بالعملية والمهتمين األمور وأولياء المدرسة إدارة إلى منها نسخ وترسل والعشرين

 احتياجات لقياس تقديمي عرض)  للمشروع الالزمة والمهارات للمحتوى مستوى مقياس إجراء 

 إلى الطالبات تقسيم يتم عليها وبناءاً  والمهارات بالمعرفة الطلبة تمتع من للتأكد(  الطلبة
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حقيبة%20انتل/خطة%20التنفيذ.docx
خطة%20الوحدة
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 (. مجموعته في إليه الموكول العمل منهم كل ليواكب تدريبية عمل ورشات وإلجراء مجموعات

 . المشروع لتنفيذ الالزم الزمن على االتفاق

 رشاداتمثإل الطالبات على ونماذج إرشادية نشرات مثل المشروع أثناء الطالبة لدعم مواد إعداد  ...، ،

 المشروع تنفيذ في للمساعدة نتواالنتر  التعلم مصادر وتوفير إلخ

 الدراسي الصف في المشروعات فكرة لعرض منشور إعداد 

 

 العمل أثناء

 األولى الحصة 

 طالبة لكل نسخة ،الطالبات على المحوسبة إنتل حقيبة توزيع. 

 النجاح رقصة قصير فيديو عرض 

 وتحفيزهن للطالبات الذهني العصف إلثارة األساسي السؤال عرض. 

 سابقة ألعمال جاهزة مشاريع عرض طريق عن بالمشروع العمل نحو خطوة كأول الطالبات توجيه 

 سوف التي والجوائز يكتسبنها سوف التي بالمهارات  وتعريفهن معرفة من يحتجنه ما بكل ودعمهن

 .مجموعات إلى الطالبات تقسيم. المميزة المجموعات عليها تحصل

 والمهمات عليها ستجيب التي األسئلة على للتعرف.بالمعلمة الخاص التقديمي العرض عرض 

 للمجموعات الموكلة

 مختبر في يومية عمل خطة،  انترنت مواقع تقييم، ، مثل الالزمة واإلرشادات األوراق توزيع 

دعم%20الوحدة/7مستندات%20الادارة/قواعد%20يجب%20مراعاتها%20عند%20استخدام%20الحاسوب.doc
دعم%20الوحدة/رقصة%20النجاح.wmv
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 مستند،  اإلنترنت مصادر تقييم نموذج، منها استفدت التي االنترنت بمواقع قائمة،  سوبالحا

 بها االستشهاد تم التي األعمال

 الثانية الحصة 

 عليها االتفاق تم التي األعمال في ةمجموع كل مناقشة. 

 بالمجموعة الخاصة العمل ورقة في المجموعة في فرد كل مهام تسجيل. 

 الطالبة توجيه. 

 الهامة والمواقع الكتب بأسماء ودعمهم واإلنترنت المكتبة في البحث المكلفين الطالبة متابعة 

 .خاللها من العمل يتم التي

 5،  4،  3،  2، 1 العمل أوراق توزيع 

 2،  1 التعلم بصعوبات الخاصة العمل أرواق و ،3 ،2، 1 بالموهوبين الخاصة العمل أوراق توزيع 

،3 

 المالحظة خالل من لمجموعات مستمر تقييم. 

 الثالثة الحصة 

 المشروع في التقدم على لالطالع المدرسة إدارة دعوة. 

 اإلنترنت من بتجميعها الطالبات قامت التي النماذج في المجموعة مناقشة. 

 علمية أسس على النماذج هذه أنسب في الطالبات مناقشة 

 النماذج في العمل لبدء بإعدادها الطالبات يقوم سوف التي واألدوات المتوفرة األدوات على التعرف 
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حقيبة%20انتل/مستند%20الاعمال%20التي%20تم%20الاستشهاد%20بها.doc
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 الرابعة الحصة 

 التصميمات على اإلطالع . 

 التصميم في العمل بدء 

 الخامسة الحصة 

 التصميمات عمل استكمال. 

 هذا اختيار سبب في المجموعات باقي ومناقشة بها الخاص التصميم بعرض مجموعة كل تقوم 

 .النموذج

 السادسة الحصة 

 النماذج في المجموعات ومناقشة األخرى المجموعات نماذج على بالمرور مجموعة كل تقوم. 

 السابعة الحصة 

 صورته إلى ليصل عليه والتعديل واحد تقديمي عرض في واألعمال المعلومات وربط النماذج تعديل 

 .النهائية

 ألتقديمي العرض الطالبات تقدم. 

 المشروع منشور الباتالط تقديم. 

 الثامنة الحصة. 

 والرأي االقتراحات لتقديم والتدريسية اإلدارية والهيئة المدرسة طالبات على العمل تعرض. 

 إنتل مشروع في الطالبات أعمال ومشاهدة لحضور والضيوف األمور أولياء دعوة. 

نماذج%20الطلبة/عرض%20تقديمي%20الطالبات.pptx
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 العرض مكان تجهيز. 

 التعليمية بالحقيبة العمل من االنتهاء بعد 

 للطالبات نهائي اختبار. 

 الدراسي الصف في المشروعات فكرة لعرض منشور عرض. 

 العمل عرض. 

 ديرالتق وشهادات الجديدة للمشروعات والدعاية المميزة المجموعات على الجوائز لتوزيع احتفال عمل 

 .المشروع في للتميز

 الفصل داخل العمل مكان بتنظيف الطالبات يقوم. 

 والتجهيزات والكتب المعدات بإرجاع الطالبات تقوم. 

 المشروع بتقييم المعلمة تقوم . 

 القدرات مختلف تعليم يزتجه

عطائها المجموعات في المتفوقات من أقرانها مع التعلم بطيئة الطالبة إدماج .1  يناسب دوراً  وا 

 ومهاراتها مستواها

 مستواهم تناسب بسيطة ومشاريع عمل أدوات منحها .2

 . إليهم الموكولة المهمات إلنجازها كافي وقت إعطائها .3

 طريق تعيين مواضيع معينة للبحث تضييق نطاق تركيز بحث الطالبات  . 4

التقييمات/اختبار%20نهاية%20الوحدة.doc
نماذج%20الطلبة/Publication2.pub
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توزيع الطالبات على مجموعات من شخصين بحيث تتمكن طالبة غرفة المصادر من العمل مع  -5

 طالب آخر .

 ( لمعالجة الضعف. لأوراق عم. أنشطة  ) 6

 القدرات مختلف تعليم تجهيزات

 من أقرانها مع التعلم بطيئة الطالبة إدماج .1
عطائها المجموعات في المتفوقات  مستواها يناسب دوراً  وا 
 ومهاراتها

 تناسب بسيطة ومشاريع عمل أدوات منحها .2
 مستواهم

 الموكولة المهمات إلنجازها كافي وقت إعطائها .3
 . إليهم

نطاق تركيز بحث الطالبات  طريق تعيين  تضييق. 4
 مواضيع معينة للبحث 

توزيع الطالبات على مجموعات من شخصين بحيث  -5
 تتمكن طالبة غرفة المصادر من العمل مع طالب آخر .

 .( لمعالجة الضعف أوراق عمل. أنشطة  ) 6

 

 التعلم بطيئة الطالبة

 . . تكليفهن بعمل بحث وتوجيههم نحو البحث العلمي1

. إنشاء نادي بالتعاون مع المدارس المجاورة للتباحث 2
 حول كيفية المحافظة على البيئة .

 . بمراجع إضافية. إثرائهن 3

اب المدرسي . تكليفهن بتقديم وحدة أخرى من الكت4

 الطالبات الموهوبات
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 بطريقة مماثلة  .

. تقديم المساعدة واالهتمام والتعاون مع زمالئهم متدني 5
 التحصيل.

 . تكليفهن بأدوار قيادية6

 

 األجهزة: )ضع عالمة على مربعات كل المعدات التي تحتاجها(. -التكنولوجيا 

 كاميرا 

 الكمبيوتر أجهزة 

 كاميرا رقمية 

 مشغل أقراص الفيديو الرقمية 

 االتصال باإلنترنت 

 قرص ليزر 

 طابعة 

 بروجكتور 

 ماسح ضوئي 

 تلفاز 

مسجل أشرطة فيديو  

(RCV) 

 كاميرا فيديو 

 معدات مؤتمر الفيديو 

 أجهزة أخرى: 

 

 البرامج: )ضع عالمة على مربعات كل البرامج التي تحتاجها(. -التكنولوجيا 

 قاعدة بيانات/جدول بيانات 

 النشر المكتبي 

 برامج البريد اإللكتروني 

 موسوعة على القرص المدمج 

 معالجة الصور 

 مستعرض ويب اإلنترنت 

 وسائط متعددة 

 

 تطوير صفحة ويب 

 معالجة الكلمات 

 برامج أخرى: 
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 القرآن الكريم .1

 وضع الفتات لكيفية استخدام الحاسوب والوسائط المتعددة . .2

 كتيبات إرشادية في كيفية التعامل مع أدوات المختبر . .3

 أوراق عمل وأنشطة . .4

 اللوحات التوضيحية .. .5

ني( الطبعة األولى كتاب الجغرافيا للصف التاسع )الجزء الثا   .6
 (م وزارة التربية والتعليم )المملكة األردنية الهاشمية2015

 

 المواد المطبوعة

 . للعمل المطلوبة واألجهزة األدوات كل توفير .1

 التنسيق مع اإلدارة ومع معلمة الحاسوب. .2

 استخدام المكتبة المدرسية . .3

المطلوب استخدام المختبر و توفير األدوات الالزمة لتنفيذ األنشطة  .4
 .إجراءها

الحصول على موافقات خطية من أولياء األمور الستخدام الطالبات  .5
 االنترنت .

 لكيفية توضيحية ونشرات الفتات إعداد الحاسوب مختبر تجهيز .6
 البحث،  التخزين،  اإلغالق،  التشغيل حيث من الحاسب أجهزة استخدام

 . المختلفة البرمجيات استخدام،  اإلنترنت على

قد جلسات تدريبية للطالبات اللواتي ال يمتلكن المهارات األساسية . ع  7
  الستخدام الحاسب األساسية

 إلخ... الصق،  حبر أقالم،  رصاص أقالم كرتون. 8

 اإلمدادات
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 (7) ملحق

 الدراسة أدوات محكمين قائمة

 مكان العمل التخصص الرتبة األكاديمية االسم الرقم

 جامعة الشرق األوسط إدارة وقيادة تربوية أستاذ عباس الشريفيأ.د  1

 جامعة الشرق األوسط مناهج وطرق تدريس أستاذ محمود الحديديأ.د  2

 الجامعة األردنية دراسات اجتماعية أستاذ حامد الطالفحةأ.د  3

 الجامعة األردنية دراسات اجتماعية أستاذ أمية باكيرأ.د  4

 جامعة الشرق األوسط التعليميا تكنولوج أستاذ عبد الحافظ سالمةأ.د  5

 جامعة الشرق األوسط التعليمتكنولوجيا  أستاذ مشارك عاطف أبو حميد الشرماند.  6

 جامعة الشرق األوسط مناهج وطرق تدريس أستاذ مساعد طالل أبو عمارةد.  7

 الجامعة األردنية علم النفس التربوي أستاذ مساعد رامي محمود اليوسفد.  8

 جامعة مؤتة دراسات اجتماعية أستاذ مساعد د محمود الصعوبماجد.  9

 جامعة العلوم اإلسالمية مناهج وطرق تدريس أستاذ مساعد عبدالل الزعبيد.  10

مشرف  -وزارة التربية والتعليم  تاريخ دكتور خالد حسن القعايدةد.  11
مديرية تربية لواء  -تربوي 

 قصبة مادبا

مشرف  -وزارة التربية والتعليم  جغرافيا وردكت ماجد الرضاونةد.  12
مديرية تربية لواء  –تربوي 
 ناعور

مديرية  -وزارة التربية والتعليم مناهج وطرق تدريس دكتور محمد الزعبيد.  13



152 

 

 
 

 مكان العمل التخصص الرتبة األكاديمية االسم الرقم

 اإلشراف والتدريب

مدير  -وزارة التربية والتعليم  قياس وتقويم دكتور نجوى ضيف الل القبيالتد.  14
 إداري 

اإلدارة التربوية  دكتور حمد عبد الرزاق الجدوعمد.  15
 باستخدام التكنولوجيا

أدارة  –وزارة التربية والتعليم 
 التدريب التربوي

مشرف  -وزارة التربية والتعليم  تربية رياضية ماجستير سامر أمينأ.  16
 مدرب برنامج إنتل -تربوي 

 معلمة جغرافيا علم نفس ماجستير ربا سالمةأ.  17

 معلمة جغرافيا جغرافيا بكالوريوس الغنم ختام سالم أبوأ.  18
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 كتب تسهيل المهام
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