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مشتخلص البشح:
ىػػدؼ الب ػػث ال ػػال

لػ اسػػتاداـ بعػػض منتػػات التػػدريت انلكتركنيػػة القا مػػة عمػ

م فزات األلعات كقياس أثرىا عم تنمية ميػارات التفكيػر النقػدم كالتمكػيف الرقمػ لػدل طػ ت
الدراسات العميػا كاتبػ الب ػث المػني التجريبػ

يػث تمثمػت عينػة الب ػث فػ طػ ت الػدبمكـ

المينية تاتص تكنكلكجيػا تعمػيـ كمػا قتسػمت عينػة الب ػث عوػكا نيا لػ مجمػكعتيف بػابطة
كعػددىا  )4التػ درسػت بالطريقػػة التقميديػة كالمجمكعػػة التجريبيػة كعػػددىا  )4كالتػ درسػػت
باستاداـ منتات التدريت انلكتركنية القا مة عم م فزات األلعات كاوتمؿ الب ث عم ث ثػة
أدكات ى ااتبار الت تيم المعرف كااتبار ميارات التفكير النقدم كبطاقػة م
التمكػػيف الرقمػػػ

ظػة لميػارات

كمػػػا تػػػـ اسػػػتاداـ األسػػاليت ان تػػػا ية ااتبػػػار مػػػاف كيتنػػػ )Mann- (U

 Whitneyلعينتػػػيف مسػػػتقمتيف كااتبػػػار كيمكككسػػػكف  Wilcoxonلممجمكعػػػة الكا ػػػدة كقػػػد
تكتػػمت النتػػا

ل ػ كجػػكد فػػرؽ ذك دالػػو ا تػػا ية بػػيف متكسػػطات رتػػت ط ػ ت المجمكعػػة

البابطة كمتكسطات رتػت المجمكعػة التجريبيػة فػ التطبيػؽ البعػدم كالبعػدم المتجػؿ ااتبػار
الت تػػيؿ المعرف ػ كااتبػػار التفكيػػر النقػػدم كمػػا تكتػػؿ الب ػػث ل ػ ارتفػػاع مسػػتكل التمكػػيف
الرقم لدل الط ت عينة الب ث.

الكممات المفتا ية:
منتات التدريت انلكتركنية م فزات األلعات التفكير النقدم التمكيف الرقم .
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Activate the E-Training Platforms Based on The
Gamification and Its Effect on The Development of
Graduate Students ' of Critical Thinking Skills and Digital
Empowerment
Abstract:
The current research aims to use some electronic training platforms
based on Gamification and Its Effect on The Development of Graduate Students '
of Critical Thinking Skills and Digital Empowerment. and the research followed
the experimental approach, where the research sample was represented in
educational technology students 's professional diploma. and the research sample
was randomly divided into Two groups, control groups that were (4) students
studied in the traditional learning and the experimental group which were (4)
students studied using electronic training platforms based on Gamification. The
research included three tools: cognitive achievement test and critical thinking
skills test and a note card for the digital empowerment skills, and statistical
methods were also used Mann-Whitney (U) test for two independent samples and
Wilcoxon test for one group, and the results found that there is a statistically
significant difference between the average of the control group students ranks
and the average of the experimental group ranks in the post- and deferred posttest of cognitive achievement test and critical thinking test. The research reached
a high level of digital empowerment among research sample.

keywords:
E-Training
Empowerment.
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مكدمة:
تسع المتسسات التربكية ف الكقت ال ال

ل تكجيػو ط بيػا أل نمػاط كطػرؽ جديػدة

مػػف التعمػػيـ تسػػاعد عمػ تنميػػة ميػػارات عديػػدة لػػدييـ تتفػػؽ مػ متطمبػػات العتػػر ال ػػال مثػػؿ
ميارات التفكير كت اكؿ جاىدة تمبية ا تياجات المتعمميف بتكفير متادر تعمػـ متعػددة لمقابمػو
ىذه اا تياجات كمنيا متادر التعميـ كالتدريت انلكتركن عم الوبكة الت تتػي ليػـ التعمػيـ
كالتدريت بأم كقت كف أم مكاف.
كيعػػد الت ػػكؿ مػػف التػػدريت التقميػػدم لممػػتعمـ ل ػ التػػدريت انلكتركن ػ عبػػر اننترنػػت
ت
اطكة ىامة تعبر عف التطكرات ال ادثة كما يتمت التدريت انلكتركن عبػر اننترنػت بمميػزات
ىا مػػة منيػػا تػػكفير الكقػػت كالجيػػد كالتكمفػػة كعػػدـ تػػرؾ العمػػؿ فبػ ن عػػف التفاعػػؿ انيجػػاب

المباوػػر بػػيف المتػػدربيف كالمػػدرت كبػػيف المتػػدربيف كبعب ػيـ الػػبعض األمػػر الػػذم يثػػرم ثقافػػة
المتػدربيف كيسػاعد عمػ نقػؿ الابػرات كعديػد مػف الميػارات الماتمفػة بػيف المتػدربيف كبعبػيـ
البعض مف ماتمؼ البي ات.
ػدل أنػكاع

كتتعد منتػات التػدريت انلكتركنيػة القا مػة عمػ م فػزات األلعػات ىػ
النظـ الم فزة  Gamified Systemsكالت تتعرؼ بأنيا :سػياؽ تعميمػ تفػاعم تيمكػف المعممػيف
مػػف تقػػديـ الػػتعمـ كالتػػدريت كت قيػػؽ األىػػداؼ التعميميػػة ككبػػ الكاجبػػات كتطبيػػؽ األنوػػطة

التعميميػػة م ػ بػػافة عناتػػر المعبػػة لكػػؿ مػػا سػػبؽ كالغػػرض مػػف النظػػاـ الم فػػز ىػػك و ػراؾ
المسػػتادميف كالتػػأثير عمػػ سػػمككياتيـ مػػف أجػػؿ ت قيػػؽ أىػػداؼ النظػػاـ بوػػكؿ أكثػػر كفػػا ة
كتتمثؿ الف ات المستيدفة بالنظاـ الم فز ف ال عبيف ).(Simões et al., 2013
كمػف أىػػـ مػػا يجػت عمػ متػػمـ منتػات التػػدريت انلكتركنػ أف ييػتـ بػػو ىػػك ت فيػػز
المتػػػدربيف كزيػػػادة موػػػاركتيـ باسػػػتاداـ طػػػرؽ كأسػػػاليت ماتمفػػػة كأ ػػػد ىػػػذه األسػػػاليت ىػػػك
مسػػا  -مػػف
ااسػػتفادة مػػف مكانػػات م ف ػزات األلعػػات التعميميػػة نبقػػا المتػػدرت منوػػغ ن كمت ن
اػ ؿ تكظيػػؼ بعػػض عناتػػرىا :كالنقػػاط كالمسػػتكيات كقػكا ـ المتتػػدريف  ...كغيرىػػا لتعزيػػز
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قدرة المتعمـ عم التفكير كاستمراريتو ف
)2015, p. 157

)1

التعمـ (Pedreira, García, Brisaboa, & Piattini,

.

ػزت األلعػػات التعميميػػة بأنيػػا اسػػتاداـ يليػػات كتقنيػػات األلعػػات كجماليتي ػا
كتعػػرؼ م فػ ا
كأسػاليت التفكيػر المسػتادمة فػ تكظيفيػا فػ

سػياؽ ياتمػؼ عػف المعػت (Hanus & Fox,

) .2015, p. 153كمػػا تتعػػرؼ بأنيػػا عمميػػة اسػػتاداـ مبػػادع المعبػػة كعناتػػر المعبػػة نوػػراؾ
المتعممػيف ك ػؿ الموػك ت ) .)Zichermann & Cunningham, 2011كمػا تسػاعد المتعممػيف
عم ػ اانا ػراط م ػ عػػالـ المعبػػة كت في ػزىـ عم ػ ااسػػتمرار ف ػ الػػتعمـ نتيجػػة لتػػكفر التغذيػػة
الراجعػػة المسػػتمرة كالفكريػػة كتقػػديـ المكافػػأة غيػػر المتكقعػػة كزيػػادة الػػداف كالموػػاركة ننجػػاز
ميمة معينة أك توجي لسمكؾ معيف فػ التػدريت كتعطػ ابػرات ميمػة لممتعممػيف فػ كيفيػة
زيادة مواركتيـ ف العمؿ التعاكن

).(Priebatsch, 2010

كمػػا يكجػػد عديػػد مػػف أطػػر تتػػميـ الم ف ػزات كمنيػػا تقنيػػات المعبػػة أك ميكانيكػػا المعػػت
 Game’s Technics or Mechanicsكم ركػات لعمميػة التتػميـ

(Hamari et al., 2014, p.

) .3026كيتبمف طار عمؿ م فػزات األلعػات بوػكؿ أساسػ عمػ ثػ ث مككنػات ر يسػة ىػ :
 )1الميكانيكا  Mechanicsكى المككف الكظيف لمعبة كتمكف المتػمـ مػف الػت كـ النيػا
ف ػ المعبػػة كتمكينػػو مػػف تكجيػػو ج ػ ار ات ال عػػت ك  )6الػػديناميكا  Dynamicsكتمثػػؿ تفاعػػؿ
ال عػت مػ تمػؾ الميكانيكػػا أثنػا المعبػة ك  )3الجماليػػات  Aestheticsكتعكػس وػعكر ال عػػت
ا ؿ تجربة المعت ).(Zichermann & Cunningham, 2011, p. 35

فزت األلعات ف العممية التعميمية ل عػدد مػف النظريػات النفسػية
كيستند تكظيؼ م ا
كالتربكية منيا نظرية التقريػر الت ديػد) الػذات
سمكؾ المتعمميف ف المكقؼ التعميم ف بػك
عم

 Self -Determination Theoryالتػ تتػؼ
اجػاتيـ الفسػيكلكجية كالنفسػية كمػا يسػتند

نظرية التدفؽ  Flow Theoryتوير ل اندماج المتعمميف فػ األنوػطة التػ يمارسػكنيا

لدرجػػة فقػػد وػػعكر المتعممػػيف بالبي ػػة الم يطػػة بيػػـ

Nakamura & Csikszentmihalyi,

).)2014

1

تمم ستمتادسم اظم م توثيم جمعيم لممم سفمااس سيمري يم سر مدسر سفتم ع

)ED

Th

) ، (APA 7سالتمم سيايمر ،سفتمما ،

سف اح ) ،حيث يشير سفرقم سيول في سفمرج إفى سفتا سفميالدي  ،وسفرقم سفث اي إفى أرق م سف اح ت.
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كيكجد عديد مف الدراسات الت تناكلت منتات م فزات األلعات كمنيا :دراسة كؿ مػف
سػيمكس كياػريف ) (Simões et al., 2013كالتػ تيػدؼ لػ تكامػؿ عناتػر المعبػة فػ بي ػات
الػػتعمـ ااجتمػػاع

يػػث تػػـ تطبيػػؽ عناتػػر األلعػػات عم ػ األطفػػاؿ مػػف عمػػر  )6ل ػ

)16

سػػنة كسػػاعدت ااروػػادات المقدمػػة ببي ػػة الػػتعمـ ااجتمػػاع المعممػػيف عم ػ ااتيػػار عناتػػر
المعبػػػة المناسػػػبة فيمػػػا يتعمػػػؽ بأىػػػداؼ الػػػتعمـ كممػػػؼ الطالػػػت كطبيعػػػة الم تػػػكل كالسػػػمككيات
المطمكبة كالتقييـ كما سيمت األدكات المتكفرة دااؿ المنتة عمػ المعمػـ تاتػيص كتكييػؼ
عناتػػر م فػػزات األلعػػات كالوػػارات أك الجػػكا ز أك السػػم اافترابػػية أك نػػكع المكافػػ ت الت ػ
يمكف لمط ت ال تكؿ عمييا .كدراسة كؿ مف كككػكل كياػريف ( (Coccoli et al., 2015كالتػ
تيدؼ ل تطبيؽ تقنيات م فزات األلعات لتعزيز فعالية دركس الفيػديك فػ التعمػيـ انلكتركنػ
كت ديد فعاليتيا عمػ

األنوػطة التعميميػة كموػاركة المتعممػيف .كدراسػة زاىػاريس (Zaharias,

) 2015كالت ػ تيػػدؼ ل ػ اسػػتاداـ أ ػػد أنظمػػة دارة الػػتعمـ انلكتركنيػػة القا مػػة عم ػ م ف ػزات
األلعػػات باسػػتاداـ المنتػػة  TalentLMSلتعزيػػز تجربػػػة المتعممػػيف كزيػػادة مسػػتكل الت فيػػػز
كالمواركة كأظيرت النتا

فعاليػة المنتػة فػ زيػادة مسػتكل الت فيػز كالموػاركة .كدراسػة كػؿ

مف متكل كينجن ) )Metwally & Yining, 2017كالتػ تيػدؼ لػ تكظيػؼ عناتػر م فػزات
األلعات ف المقررات المفتك ة المتدر عم اانترنت لدعـ تعمـ المغة التػينية كتتكػد النتػا
عم أف استاداـ عناتر م فػزات األلعػات أدل لػ تقميػؿ معػدؿ التسػرت مػف الػتعمـ كزاد مػف
دافعية المتعمميف ل ستمرار ف التعمـ.
كمػػا تتعػػد تنميػػة التفكيػػر النقػػدم فػػ ظػػؿ الػػتعمـ انلكتركن ػ كاانفجػػار المعرفػػ مػػف
األىداؼ الر يسة الت تسع لييا الػنظـ التربكيػة يػث لػـ يعػد دكر الطػ ت فػظ المعمكمػات
كاسػػترجاعيا بػػؿ أتػػب دكرىػػـ ااتيػػار ال ػ زـ كالمفيػػد مػػف المعمكمػػات بانبػػافة لػ ت ميميػػا
كتقكيميا كالتكتؿ لمنتا

ال قيقية كالكاقعية كاتااذ الق اررات كتكمف أىميتو ف بنػا واتػية

الفرد كمكاجيو الت ديات ف عتر اانفجار المعرف

كالت بدكرىا تسيـ ف تنميػة قػدرة الفػرد

عم التعمـ الذات كذلؾ مف ا ؿ الب ػث كالتقتػ عػف المعرفػة الكابػ ة ليػنعكس ذلػؾ عمػ
اع و مف قيمػة ذاتػو كمنجزاتػو الااتػة كجعػؿ المػتعمـ أكثػر تقػب ن لمتنػكع المعرفػ كتكظيفػو
ف سػمككو ال يػات النػاج

كمػا يكسػبو ت مػي ت تػ ي ة كمقبكلػة لممكابػي المطرك ػة فػ
- 6162 -

استخدام منصات التدريب اإللكترونية القائمة على محفزات األلعاب ................................................

مػػدل كاس ػ مػػف موػػك ت ال يػػاة اليكميػػة كيعمػػؿ عمػ تقميػػؿ اادعػػا ات الااط ػػة أبػػك جػػادك
كنكفؿ .)15 6227
كمػػا أتػػب ت ميػػارات التفكيػػر النقػػدم مػػف المتطمبػػات كالكفػػا ات األساسػػية ف ػ عتػػر
المعمكمػػات الجديػػدث يػػث أف النمػػك السػػري لتكنكلكجيػػا المعمكمػػات كااتتػػاات أدل الػ زيػػادة
كمية المعمكمات المتا ة كبالتال يجت أف يتمت الطػ ت بميػارات التفكيػر النقػدم فمػف اػ ؿ
ىػػذه الميػػارات يػػتمكف الط ػ ت مػػف التمييػػز بػػيف المعمكمػػة الت ػ ي ة كالمغمكطػػة كألف التفكيػػر
النقػػدم ينطػػكم عمػ المنطػػؽ التػ ي كالقػػدرة عمػ فتػػؿ ال قػػا ؽ عػػف ا ار

بانبػػافة لػ

ذلؾ فإف التفكير النقدم يوج الط ت عم التفكير بوكؿ أعمؽ ل ؿ الموك ت ليس فقط فػ
أيبػػػػػا فػػػػ سػػػػػياؽ ال يػػػػػاة اليكميػػػػػة
الفتػػػػؿ الدراسػػػػػ دااػػػػػؿ الجامعػػػػة أك المدرسػػػػػة كلكػػػػػف ن
).(Changwong et al., 2018

ػديا بعػػدد مػػف الاتػػا ص أىميػػا :أنػػو يكػػكف
كيتتػػؼ الوػػاص الػػذم يفكػػر تفكيػ نا
ػر نقػ ن
منفت عمػ األفكػار الجديػدة كيفػرؽ بػيف الػرأم كال قيقػة كيعتمػد عمػ الطريقػة المنظمػة فػ
التعامػػؿ مػ الموػػك ت كيسػػتادـ متػػادر عمميػػة مكثكقػػة كيوػػير لييػػا كيأاػػذ جميػ جكانػػت
المكقػؼ باألىميػػة نفسػػيا كيستفسػر عػػف أم وػ
األسبات كاألدلة كالبدا ؿ كيتأن ف

يبػدك غيػػر معقػػكؿ أك مفيػكـ كيب ػػث فػ

تدار األ كاـ ).(AlJaafi & Şahin, 2019, p. 2

كيكجػػد عديػػد مػػف الدراسػػات الت ػ تناكلػػت منتػػات م ف ػزات األلعػػات لتنميػػة ميػػارات
التفكير كااتة التفكير النقدم كمنيػا :دراسػة ساىكسػنجكا )(ŞAHHÜSEYİNOĞLU, 2007

كالتػ ىػػدفت ل ػ تقػػديـ تطبيػػؽ لاطػػة دركس تيػػدؼ ل ػ تطػػكير ميػػارات التفكيػػر النقػػدم مػػف
اػ ؿ األلعػػات التعميميػػة كقػػد أظيػػرت النتػػا

تطػػكير ميػػارات التفكيػػر الناقػػد لػػدل الطػ ت مػ

من يـ فرتة لتطكير مياراتيـ ف الت دث عػف طريػؽ تػكفير كسػيمة قيقيػة لمتفاعػؿ .كدراسػة
كػػؿ مػػف سػػيف كياػػريف ) (Seifi, 2015كالتػ ىػػدفت لػ التعػػرؼ عمػ تػػأثير ألعػػات الكمبيػػكتر
عم التفكير الناقد كالت تيؿ العممػ لػدل طػ ت المدرسػة الثانكيػة كأظيػرت نتػا

الدراسػة أف

ألعػػػات الكمبيػػػكتر كأنكاعيػػػا لػػػيس ليػػػا تػػػأثير كبيػػػر عمػػػ التفكيػػػر النقػػػدم لمطػػػ ت كانجػػػازاتيـ
التعميمية كدراسة كؿ ارمستركن كياريف ) (Armstrong et al., 2016كالت تيدؼ لػ تفعيػؿ
م فزات األلعات ف ااتيار كتػدريت كادارة األدا ألاتػا

المػكارد البوػرية مػف اػ ؿ التفكيػر

القػػا ـ عم ػ المعػػت كدراسػػة ىػػان ) (Hung, 2018كالت ػ تيػػدؼ ل ػ تقػػديـ عناتػػر م ف ػزات
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األلعات لت سيف تعمـ الط ت ف مقرر الفمسفة كالت فيز كالمواركة كأظيػرت نتػا

الدراسػة

فعالية عناتر م فزات األلعات التعميمية لت سيف تعمـ الطػ ت كالت فيػز كالموػاركة .كدراسػة
كػؿ مػف كػاميركف كبػزك ) (Cameron & Bizo, 2019كالتػ ىػدفت لػ اسػتاداـ منتػة الػتعمـ
القا مػػة عمػ المعبػػة  !KAHOOTلتسػػييؿ موػػاركة المػػتعمـ فػ مقػػرر عمػػكـ ال ي ػكاف كأظيػػرت
النتػػا

فاعميػػة اسػػتاداـ المنتػػة لم فػػاظ عم ػ مسػػتكل مػػف اننجػػاز أظيػػرت كسػػاعدت عم ػ

تيي ة الط ت لمتعامؿ م الت ديات كت سيف مواركاتيـ الدراسية.
كفػػػ ىػػػذا السػػػياؽ يوػػػير التمكػػػيف لػػػ تزكيػػػد المسػػػتادميف بمعمكمػػػات عػػػف البي ػػػة
المنػػاخ التنظيم ػ الػػذم يتكػػد عم ػ أىميػػة الػػكع ال ػػال ) كاألدكات المناسػػبة الكتػػكؿ ل ػ
المتػػادر المجانيػػة ككػػذلؾ المدفكعػػة بمقابػػؿ مػػادم) كالم ػكارد المػػكظفيف كالمعػػدات كالب ػرام
التدريبية) كما تيعد التمكػيف كاانػدماج الرقمػ كااجتمػاع أىػدافنا ميمػة فػ عديػد مػف البػرام
كالمبػػادرات السياس ػية كف ػ بػػك ىػػذه األىػػداؼ يسػػع أت ػ ات المتػػم ة ل ػ فيػػـ فػػرص
الطػػرؽ المبتكػػرة لمػػتعمـ كالموػػاركة كطػػرؽ ممكنػػة لت سػػيف قابميػػة التكظيػػؼ كالتػ ة كالرفاىيػػة
يػث

كالمواركة المدنية كتتعد األلعػات الرقميػة تكنكلكجيػا كاعػدة لمبػادرات التمكػيف كاانػدماج
يػػتـ التػػركي ليػػا بالفعػػؿ كػػأدكات تعميميػػة كالت ػ أتػػب ت جػػزنا مػػف الثقافػػة التوػػاركية في ػ

كسيمة جذابة لم ث عم التغييػر المػرتبط باكتسػات المعرفػة كالميػارات كالتعػديؿ فػ المكاقػؼ

أك السمكؾ ااجتماع

).(Bleumers et al., 2013, p. 54

كيكجػػد عديػػد مػػف الدراسػػات التػػ تناكلػػت التمكػػيف الرقم ػ كع قتػػو بػػبعض المتغيػػرات
األاػػػػرل كمػػػػف أىميػػػػا التفكيػػػػر النقػػػػدم كىػػػػ  :دراسػػػػة كػػػػؿ مػػػػف اككينمػػػػك كسػػػػكيمك ككػػػػاج ر
) (Akkoyunlu, Soylu & Caglar, 2010كالتػ ىػػدفت لػ

عػػداد مقيػػاس لت ديػػد مسػػتكم

التمكيف الرقمػ لػدل طػ ت الجامعػات .كدراسػة سػاريككباف ) (Sarýçoban, 2013كالتػ ىػدفت
ل تعرؼ الع قة بيف التمكيف الرقم كالكفا ة الذاتية لممعمميف بوكؿ عػاـ كمسػتكل التمكػيف
الرقم لمعمم المغة اننجميزية بوكؿ ااص كمعتقداتيـ كؿ الكفا ة الذاتية لممعمـ كأظيػرت
النتا

كجكد ع قة بيف التمكيف الرقم كالكفا ة الذاتية لممعمـ .كدراسة كؿ مػف يػان كتوػان

) (Yang & Chang, 2013كالت ىدفت ل تمكيف تأليؼ األلعات الرقمية التعميمية عمػ تركيػز
الط ت كميارات التفكير النقدم كالت تيؿ الد ارس

كأظيرت نتػا

اااتبػار القبمػ كالبعػدم

كالبعدم المتجؿ ت سينات كبيرة ف ميارات التفكيػر النقػدم .كدراسػة كػؿ مػف يككسػيؿ كياػريف
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) (Yuksel et al., 2016كالت تيدؼ ل استكواؼ التفاعػؿ بػيف تمكػيف المسػتادـ كالتفػاع ت
ااجتماعيػػػة كعناتػػػر أساسػػػية فػػػ كسػػػا ؿ التكاتػػػؿ ااجتمػػػاع

كأظيػػػرت النتػػػا

أف ىػػػذه

العناتػػر تزيػػد مػػف ردكد فعػػؿ المسػػتادـ انيجابيػػة تجػػاه األنوػػطة مػػف اػ ؿ التمكػػيف النفسػ .
كدراسة كؿ مف أكتك كياريف ) )Otto, 2019كالت تيدؼ ل المقارنػة بػيف اثنػيف مػف المقػررات
انلكتركنيػػة المفتك ػػة المتػػدر  MOOCsكالتعػػرؼ عم ػ تأثيرىمػا عمػ نػكات الػػتعمـ كمسػػتكم
تمكػػيف المتعممػػيف لميػػارات التفكيػػر النقػػدم فػػ مكبػػكع تغييػػر المنػػاخ كأظيػػرت النتػػػا

أف

الموػػاركة فػػ أم مػػف المقػػررات انلكتركنيػػة مفتك ػػة المتػػدر سػػاعدت عمػػ زيػػادة مسػػتكم
التمكيف لميارات التفكير النقدم.

اإلسشاض مبشكلة البشح:
نب ان ساس بموكمة الب ث مف ا ؿ المتادر التالية:

أولًا  -األدبيات والدزاسات الشابكة:
أجريت العديد مف الدراسات كالب ػكث السػابقة المرتبطػة بػالتعميـ كالتػدريت انلكتركنػ
مػف اػ ؿ الكيػت يػث يسػاعد المتعممػيف عمػ تنميػة ميػارات التفكيػر لػدييـ كااتػة ميػػارات
التفكير النقدم كمنيا :دراسة القرو
 )6229كدراسة زك

 )6229كدراسة بن دكمػ

 )6229كدراسػة وػيم

 )6212كدراسة الي ؿ  )6216كدراسة نكفػؿ  )6216كدراسػة

كؿ مف ال نػاكم كاألسػتاذ  )6213كدراسػة ربيػ

 )6215كدراسػة عبػد السػمي

)6215

كدراسػػػػة سػػػػيؼ  )6216كدراسػػػػة التػػػػكباف  )6216كدراسػػػػة كػػػػؿ مػػػػف روػػػػكاف كياػػػػريف
 )6216كدراسة كؿ مف البرادع كالعكية )6217 .كدراسة و اتو  )6217كدراسػة كػؿ
مف الغامدم كعافو

 )6218كدراسة أبك الايؿ  )6218دراسة بترم ).(Basri, 2019

كمػػا أجريػػت العديػػد مػػف الدراسػػات كالب ػػكث السػػابقة ػػكؿ تكظيػػؼ الم ف ػزات التعميميػػة
كعناتػػػرىا فػػػ بي ػػػات التعمػػػيـ انلكتركنػػػ كمنيػػػا :دراسػػػة م مػػػد  )6217كدراسػػػة الر يمػػػ
 )6218كدراسػػػة البربػػػرم  )6218كدراسػػػة الجينػػػ

 )6218كدراسػػػة أ مػػػد )6218

كدراسػػػة م مػػػد  )6219كدراسػػػة عطيػػػة  )6219كدراسػػػة كػػػؿ مػػػف الطبػػػاخ كاسػػػماعيؿ.
 )6219كدراسػػة اليػػدلؽ  )6219كدراسػػة كػػؿ مػػف سػػيف كالم ػ كم  )6219كدراسػػة
الجين

 )6219كدراسة عبد ال ؽ .)6219
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ػر لنػػدرة الدراسػػات كالب ػػكث السػػابقة كالت ػ تناكلػػت منتػػات التػػدريت انلكتركنيػػة
كنظػ نا

القا مػػة عمػ م ف ػزات األلعػػات عمػ

ػػد عمػػـ البا ثتػػاف فػػإف الب ػػث ال ػػال ربمػػا يسػػيـ فػ :

ت ديػػػد ال اجػػػة لػػػ اسػػػتاداـ منتػػػات التػػػدريت انلكتركنيػػػة القا مػػػة عمػػػ م فػػػزات األلعػػػات
كت ديد أنوطة الػتعمـ المناسػبة لم فػزات األلعػات كالتػ تسػاعد عمػ زيػادة الت تػيؿ المعرفػ
كتنمية ميارات التفكير النقدم ككتؼ مبادع اسػتاداـ عناتػر م فػزات األلعػات فػ سػياقات
التعمـ كت ديد التتميـ التعميم استاداـ منتات التػدريت انلكتركنيػة القا مػة عمػ م فػزات
األلعػػػات ككظا فيػػػا كانوػػػا تقريػػػر عػػػف نتػػػا

الدراسػػػة كمسػػػتكم التمكػػػيف الرقمػػػ لمنتػػػات

التدريت.

ثاىيًا  -توصيات املؤمتس:
يكتػ المػػتتمر العممػ األكؿ لمجمعيػػة العربيػة لتكنكلكجيػػات التربيػة  )6218كالثػػان
 )6219كالمتتمر السادس لمجمعية المترية لتكنكلكجيا التعميـ  )6218كالمتتمر السػاب
لمجمعية المترية لمكمبيكتر التعميم

 )6219كالمتتمر السػنكم لكميػة التربيػة جامعػة عػيف

ومس  )6219ببركرة تكظيؼ منتػات التعمػيـ كالتػدريت انلكتركنػ

كتبنػ مفيػكـ التعمػيـ

مػدم ال يػاة كالػػذم يػرتبط بالتػػدريت انلكتركنػ كالتأىيػػؿ المسػتمر كبػػركرة تطػكير اابتكػػارات
التكنكلكجية كنورىا كجكدة تكظيفيا لتنمية عديد مف ميارات التفكير العميا كمف أىميػا ميػارات
التفكيػػر النقػػدم كمػػا يكت ػ المػػتتمر األكركب ػ لمػػتعمـ القػػا ـ عم ػ األلعػػات

ECGBL12th

 )6218 European Conference on Games Based Learningكمػتتمر م فػزات األلعػات
مػػف ال عػػت ل ػ

الم تػػرؼ Gamification Europe– From Player to Professional

 )6218كالمػػػػتتمر السػػػػنكم الثالػػػػث العػػػػالم لم فػػػػزات األلعػػػػات

Annual

3rd

The

 )6219 International GamiFIN conferenceكالمتتمر الدكل ال ادم كالعوػريف لمػتعمـ
القا ـ عم

المعبة كاأل لعات الجادة ICGBLSG 21st International Conference on Game-

 )6219 Based Learning and Serious Gamesكالمػػتتمر الػػدكل ال ػػادم كالعوػػريف
لم فػػزات األلعػػات كالػػتعمـ القػػا ـ عمػػ المعبػػػة )6219

ICGGBL 21st International

 Conference on Gamification and Game-Based Learningكالت ػ بتكظيػػؼ م ف ػزات
األلعات كعناترىا الماتمفة ف العممية التعميمية ككذلؾ التعمـ القا ـ عمػ المعػت لمتعػرؼ عمػ
الت ديات العممية كال مكؿ المقدمة ف ىذه المجاات.
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ثالجًا :مالسظة الباسجتاٌ:
مػػف ا ػ ؿ عمػػؿ البا ثتػػاف كأعبػػا ىي ػػة تػػدريس بقسػػـ تكنكلكجيػػا التعمػػيـ – كميػػة
الدراسػػات العميػػا لمتربيػػة كتناكبيمػػا عم ػ تػػدريس مقػػرر نظػػـ دارة التعمػػيـ انلكتركن ػ ا ظػػت
البا ثتػػاف كجػػكد تػػدن ف ػ ميػػارات التفكيػػر النقػػدم لػػدل الط ػ ت فيمػػا يتعمػػؽ بتنظػػيـ األفكػػار
كتكبػػػي يا بإيجػػػاز كتماسػػػؾ كفيػػػـ الفػػػركؽ بػػػيف ااسػػػتنتاجات كاافترابػػػات كالتمييػػػز بػػػيف
ااسػػػتداات المنطقيػػػة كتطبيػػػؽ أسػػػاليت ػػػؿ الموػػػك ت كمػػػا أف المقػػػرر يتبػػػمف بعػػػض
المكبكعات الت تتطمت بعض الميارات المتمثمة ف التفسير كت ديد المسػممات كااسػتنتاجات
كتقكيـ ال ج كاتدار اا كاـ كتعتبػر ىػذه الميػارات مػف الميػارات األساسػية لمتفكيػر النقػدم
كمػػا ا ظػػت البا ثتػػاف افتقػػار الط ػ ت لميػػارات التمكػػيف الرقم ػ كااتػػة المرتبطػػة باسػػتاداـ
منتات التدريت انلكتركنية القا مة عم م فزات األلعات.

مشكلة البشح:
ف ظؿ التعمـ انلكتركن كاانفجار المعرف لـ يعػد دكر المتعممػيف فػظ المعمكمػات
كاسػػػترجاعيا بػػػؿ أتػػػب دكرىػػػـ ت ميػػػؿ المعمكمػػػات المقدمػػػة مػػػف اػػػ ؿ المقػػػررات التعميميػػػة
كتقكيميػػا كالتكتػػؿ لمنتػػا

ال قيقيػػة كالكاقعيػػة كاتاػػاذ القػ اررات كلػػذلؾ أتػػب ت تنميػػة ميػػارات

التفكيػػر النقػػدم مػػف األىػػداؼ الر يسػػة التػ تسػػع

لييػػا الػػنظـ التربكيػػة كمػػف اػ ؿ مػػا سػػبؽ

عربػػو ف ػ مقدمػػو الب ػػث تبػػيف كجػػكد تػػدن لػػدل ط ػ ت الػػدبمكـ المينيػػة تاتػػص تكنكلكجيػػا
التعميـ بكمية الدراسات العميا لمتربية بوأف الت تيؿ المعرف كميارات التفكير النقػدم المرتبطػة
باسػتاداـ أنظمػػة دارة الػتعمـ بأنكاعيػػا كالتعامػؿ مػ المقػررات انلكتركنيػػة المفتك ػة المتػػادر
طبقنػػا لممعػػايير العالميػػة كالااتػػة بيػػذه األنظم ػة كالمقػػررات كمػػا أنػػو ا يتػػكفر لػػدييـ ميػػارات

كنظػر ألىميػة ت فيػز المتعممػيف أثنػا
نا
التمكيف الرقم المرتبطة بمنتػات التػدريت انلكتركنيػة
الػتعمـ كزيػػادة دافعيػػتيـ فػإف ذلػػؾ يتطمػػت الػػدم بػػيف التػػدريت كالترفيػػو كمػػف ىنػػا يقػػدـ الب ػػث
ال ػػال ػ ن مقتر ن ػػا لموػػكمة الب ػػث مػػف اػ ؿ اسػػتاداـ منتػػات التػػدريت انلكتركنيػػة القا مػػة
عم الم فزات لتنمية الت تيؿ المعرف كميارات التفكير النقدم كالتمكيف الرقم .
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أسئلة البشح:
اكؿ الب ث ال ال انجابة عف الستاؿ الر يس التال :
ما أثر استاداـ منتات التدريت انلكتركنية القا مة عم

م فزات األلعات عم

الت تيؿ

المعرف كتنمية ميارات التفكير النقدم كالتمكيف الرقم لدل ط ت الدراسات العميا؟
كيتفرع مف ىذا الستاؿ الر يس األس مة الفرعية التالية:
 -1ما التتميـ التعميم

استاداـ منتات التدريت انلكتركنية القا مة عم

م فزات

األلعات لدل ط ت الدراسات العميا؟
 -6ما أثر استاداـ منتات التدريت انلكتركنية القا مة عم

م فزات األلعات عم

الت تيؿ المعرف لدل ط ت الدراسات العميا؟
 -3ما أثر استاداـ منتات التدريت انلكتركنية القا مة عم م فزات األلعات عم تنمية
ميارات التفكير النقدم لدل ط ت الدراسات العميا؟
 -4ما أثر استاداـ منتات التدريت انلكتركنية القا مة عم م فزات األلعات عم تنمية
مستكم التمكيف الرقم لدل ط ت الدراسات العميا؟

أٍداف البشح:
ييدؼ الب ث ال ال

ل :

 -1ت ديػػد التتػػميـ التعميم ػ اسػػتاداـ منتػػات التػػدريت انلكتركنيػػة القا مػػة عم ػ م ف ػزات
األلعات لدل ط ت الدراسات العميا.

 -2تعػػرؼ أثػػر اسػػتاداـ منتػػات التػػدريت انلكتركنيػػة القا مػػة عمػػ م ف ػزات األلعػػات عمػػ
الت تيؿ المعرف لدل ط ت الدراسات العميا.

 -3تعرؼ أثر استاداـ منتات التدريت انلكتركنية القا مة عم م فزات األلعػات عمػ تنميػة
ميارات التفكير النقدم لدل ط ت الدراسات العميا.

 -4تعرؼ أثر استاداـ منتات التدريت انلكتركنية القا مة عم م فزات األلعػات عمػ تنميػة
مستكم التمكيف الرقم لدل ط ت الدراسات العميا.
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فسوض البشح:
تمثمت فركض الب ث فيما يم :
 -1يكجد فرؽ ذا دالة

تا ية عند مستكم  )2025بيف متكسط رتت ط ت المجمكعة

البابطة الت درست بالطريقة التقميدية القا مة عم الم ابرة) كمتكسط رتت ط ت
المجمكعة التجريبية الت استادمت منتات التدريت انلكتركنية القا مة عم م فزات
األلعات) ف

التطبيؽ البعدم كالبعدم المتجؿ ل اتبار الت تيم

المعرف

لتال

المجمكعة التجريبية.
 -6يكجد فرؽ ذا دالة

تا ية عند مستكم  )2025بيف متكسط رتت ط ت المجمكعة

البابطة الت درست بالطريقة التقميدية القا مة عم الم ابرة) كمتكسط رتت ط ت
المجمكعة التجريبية الت استادمت منتات التدريت انلكتركنية القا مة عم م فزات
األلعات) ف التطبيؽ البعدم كالبعدم المتجؿ ااتبار التفكير النقدم لتال المجمكعة
التجريبية.
 -3يكجد فرؽ ذا دالة

تا ية عند مستكم  )2025بيف متكسط رتت ط ت المجمكعة

التجريبية الت استادمت منتات التدريت انلكتركنية القا مة عم م فزات األلعات)
ف التطبيؽ البعدم لبطاقة م

ظة ميارات التمكيف الرقم كمستكم التمكف .)%82

أٍنية البشح:
قد يسيـ الب ث ال ال ف :
 -1تنمية ميارات التفكير النقدم لدل ط ت الدراسات العميا ف المقررات المرتبطة بمجاؿ
تكنكلكجيا التعميـ.
 -6تنمية ميارات التمكيف الرقم لدل ط ت الدراسات العميا فيما يتعمؽ باستاداـ منتات
التدريت انلكتركنية القا مة عم م فزات األلعات.
 -3لفت نظر القا ميف عم

العممية التعميمية ل

أىمية استاداـ منتات التدريت

انلكتركنية لتنمية ميارات التفكير بكجو عاـ كبتفة ااتة التفكير النقدم.
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 -4تكجيو نظر متمم كمطكرم المقررات انلكتركنية ل مراعاة تكظيؼ عناتر م فزات
األلعات بطريقة ويقة تتبمف عديد مف عناتر األلعات كالت مف وأنيا أف تبيؼ
جديدا لمتدريت انلكتركن .
بعدا
ن
ن

سدود البشح:
تتمثؿ دكد الب ث ف :
 -1ط ت الدبمكـ المينية تاتص تكنكلكجيا تعميـ – كمية الدراسات العميا لمتربية.
 -6الت تيؿ المعرف ف مقرر نظـ دارة التعميـ االكتركن .
 -3ميارات التفكير النقدم اافترابات كالمسممات كتقكيـ المناقوات كال ج

التفسػير

كااستنباط كااستنتاج).
 -4ميارات التمكيف الرقم

الكع بالتدريت كالدافعية بالتػدريت كمعػايير جػكدة التػدريت

مف أجؿ التمكيف).
 -5الفتؿ الدراس األكؿ – لمعاـ الجامع 6219ـ – 6262ـ.

جمتنع وعيية البشح:
تمثػػؿ مجتمػ الب ػػث فػ جميػ طػ ت الػػدبمكـ المينيػػة تاتػػص تكنكلكجيػػا التعمػػيـ –
كميػػػػة الدراسػػػػات العميػػػػا لمتربيػػػػة كتمثمػػػػت عينػػػػة الب ػػػػث فػػػػ عينػػػػة عوػػػػكا ية كتػػػػـ تقسػػػػيميا
لمجمػػكعتيف مجمكعػػة بػػابطة كمجمكعػػة تجريبيػػة ككػػؿ مجمكعػػة قكاميػػا أربعػػة طػ ت فقػػط
كالػػذم تيعػػد مناسػ نػبا لمتػػدريت عم ػ المتغي ػرات التابعػػة بالب ػػث ال ػػال كالمتمثمػػة ف ػ
المعرف كميارات التفكير النقدم كالتمكيف الرقم ).

متغريات البشح:
يوتمؿ الب ث عم المتغيرات التالية:
المتغير المستقؿ :منتات التدريت انلكتركنية القا مة عم م فزات األلعات.
المتغير التاب :
المتغير التاب األكؿ :الت تيؿ المعرف .
المتغير التاب الثان  :ميارات التفكير النقدم.
المتغير التاب الثالث :ميارات التمكيف الرقم .
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التصنيه التذسييب للبشح:
يعتمد الب ث ال ال عم التتميـ التجريب المعرؼ باسػـ التتػميـ القبمػ – البعػدم
 Pre -Post Designذك المجمكعتيف البابطة كالتجريبية.
خدول ()1
انتصًُى انتدسَجٍ نهجحث
انًدًىػخ
انضبثطخ
انتدسَجُخ

انتطجُك انمجهٍ
-

اختجااااااابز حصاااااااُهٍ
يؼسفٍ
اختجبز انتفكُس انُمدٌ

انًؼبندخ انتدسَجُخ
انطسَمخ انتمهُدَخ

-

يُصبد انتدزَت اإلنكتسوَُخ
انمبئًخ ػهً يحفصاد األنؼبة

-

انتطجُك انجؼدٌ
اختجااااااااابز حصاااااااااُهٍ
يؼسفٍ
اختجبز انتفكُس انُمدٌ
ثطبلخ يالحظخ يهبزاد
انتًكٍُ انسلًٍ

ميَر البشح:
يعتمد الب ث ال ال عم المناى التالية:

 -1المػػػني الكتػػػف الت ميمػػػ  :لت ميػػػؿ اادبيػػػات كالدراسػػػات كالب ػػػكث السػػػابقة ذات التػػػمة
بمتغيػػػرات الب ػػػث :ميػػػارات التفكيػػػر النقػػػدم كمنتػػػات التػػػدريت انلكتركنيػػػة م فػػػزات

األلعات اتا ص ط ت الدراسات العميا التمكيف الرقم .

 -2المػػػػني التجريبػػػػ  :لدراسػػػػة أثػػػػر المتغيػػػػر المسػػػػتقؿ كىػػػػك اسػػػػتاداـ منتػػػػات التػػػػدريت
انلكتركنيػػػة القا مػػػة عمػػػ م فػػػزات األلعػػػات) عمػػػ المتغيػػػرات التابعػػػة كىػػػك الت تػػػيؿ
ميارات التفكير النقدم كميارات التمكيف الرقم ).

أدوات البشح:

 -1ااتبار ت تيم معرف .
 -2ااتبار التفكير النقدم.
 -3بطاقة م

ظة التمكيف الرقم .

عداد البا ثتاف)
عداد البا ثتاف)
عداد البا ثتاف)
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مصطلشات البشح:
 )1ميصات التدزيب اإللكرتوىية الكائنة على حمفزات األلعاب:
كتتعػػرؼ بأنيػػا :عبػػارة عػػف نظػػاـ أساسػ لبػرام المتسسػػات التػ تبػػرز بعػػض العناتػػر
األساسية ألم تطبيؽ يوتمؿ عم عناتر األلعات كيوػمؿ ك ػدات مثػؿ " دارة اعػت Player
 "Managementك"اننجػػازات  "Achievementsك"الت مػػي ت  "Analyticsك"قكاعػػد المعبػػة
 "Rules of Gameك"م سف لقكاعد المعبػة  "Rule Optimizerكيمكػف دمػ النظػاـ األساسػ
م تطبيؽ ف سياؽ غير األلعات مػ بػافة عناتػر المعبػة كيػتـ رسػاؿ األ ػداث التعميميػة
ف التطبيؽ بدكف األ داث المرتبطػة بعناتػر األلعػات لػ النظػاـ األساسػ مػف اػ ؿ ك ػدات
الت ميؿ كقكاعد المعبة ).(Swacha & Baszuro, 2013, p. 123
كما تتعرؼ بأنيا :نظاـ م فز يتبمف عناتر األلعات كيتكػكف مػف مجمكعػة مػف الكتػؿ
 Blocksأك الك ػػدات كالتػ تمثػػؿ البنيػة األساسػػية لمػػنظـ الم فػػزة كتتمثػػؿ ىػػذه الك ػػدات فػ
الركابط  ،Connectorsم رؾ التتب

 Tracking Engineكم رؾ المكافأة Rewards Engine

كم ػػػرؾ المعبػػػة  Gaming Engineكم ػػػرؾ الوػػػيرة  Reputation Engineكم ػػػرؾ
الت مي ت .(Simões et al., 2013) Analytics Engine

كتتعػػرؼ منتػػات التػػدريت انلكتركنيػػة القا مػػة عمػ م فػزات األلعػػات ج ار نيػػا فػ الب ػػث
ال ػػال بأنيػػا :نظػػاميف لمتػػدريت لكلكتركن ػ تػػـ ااتيػػارىـ ف ػ بػػك متػػفكفة معػػايير م ػػددة
ااتيار منتات التدريت انلكتركنية القا مة عم م فزات األلعات كيتبمف النظػاميف عناتػر
األلعػػات كيتكػػكف كػػؿ نظػػاـ مػػف مجمكعػػة مػػف الكتػػؿ الك ػػدات كى ػ

دارة اعػػت كاننجػػازات

كالت مي ت كقكاعد المعبة كيتـ رساؿ األ داث التعميمية ف كؿ مػف النظػاميف بػدكف األ ػداث
المرتبطة بعناتر األلعات ل النظاـ األساس مف ا ؿ ك دات الت ميؿ كقكاعد المعبة.

 )0التفكري اليكدي:
تيعرؼ التفكير النقدم بأنو :التفكير التأمم المعقكؿ الذم يجعػؿ الفػرد يركػز عمػ ت ديػد
ما يجت تتديقو أك القياـ بو ).(Ennis, 2011
كما تيعرؼ التفكير النقدم بأنو :التفكير المكجػو ن ػك اليػدؼ كالموػترؾ فػ اتاػاذ القػرار
أك التفسػير أك ػػؿ الموػػك ت كىػػك التفكيػػر المػػاىر كالمسػ كؿ الػػذم يسػػيؿ ال كػػـ الجيػػد ألنػػو
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يعتمػػػد عمػػػ المعػػػايير كيراعػػػ السػػػياؽ كالقػػػدرة عمػػػ اامتتػػػاص كتتػػػفية الظػػػكاىر ال اليػػػة
).(Kumar & James, 2015

كيعرؼ التفكير النقدم ف الب ػث ال ػال ج ار نيػا عمػ أنػو :قػدرة طالػت الػدبمكـ المينيػة
ت
ف التربيػة تاتػص تكنكلكجيػا التعمػيـ عمػ التفكيػر المػاىر كالمكجػو لتقػدير ال قيقػة كمػف ثػـ
الكتكؿ ل الق اررات ف بػك تقيػيـ المعمكمػات كف ػص ا ار المتا ػة كاألاػذ بعػيف ااعتبػار
كجيات النظر الماتمفة كينطكم التفكير النقدم عم مجمكعة مف ميارات التفكيػر التػ يمكػف
تعمميا كالتدريت عمييا كاجادتيا كيمكف تتنيؼ ىذه الميارات بمف ف ات امس ىػ الميػارة
األكل ػ اافترابػػات كالمسػػممات كالميػػارة الثانيػػة تقػػكيـ المناقوػػات كال ج ػ

كالميػػارة الثالثػػة

التفسير كالميارة الرابعة ااستنباط كالميارة الاامسة ااستنتاج.
 )3التنكني السقني :Digital Empowerment

يوير التمكيف الرقم

ل قدرة الفرد عمػ اسػتاداـ التقنيػات الرقميػة بفعاليػة مػف أجػؿ

تطػػكير الميػػارات ال ياتيػػة كتعزيػػز قدرتػػو دااػػؿ مجتمػ المعمكمػػات & (Akkoyunlu, Soylu

).Caglar, 2010, p. 10
كمػػا تيعػػرؼ التمكػػيف الرقم ػ عم ػ أنػػو قػػدرة المػػتعمـ عم ػ اسػػتاداـ مكانػػات التقنيػػات
الرقمية ل د كبير لزيادة اناػراط المتعممػيف الػذيف ا يوػارككف فػ عمميػة الػتعمـ أك الػذيف
ا يثقػػػكف بالتقنيػػػات الجديػػػدة كتطػػػكر ميػػػارات ااتتػػػاؿ لػػػدييـ عػػػف طريػػػؽ اسػػػتاداـ األدكات
انبداعية  /تقنيات الكسا ط كسرد القتص كالتتكير الفكتػكغراف كالمكسػيق كالفيػديك كمػف
ػكر لعمميػػة التعمػػيـث يػػث يسػػتند لػ الابػرات الواتػػية
ثػػـ يبػ التمكػػيف الرقمػ المػػتعمـ م ػ نا
نوراكو ف عممية التعمـ ).(Sarýçoban, 2013, p.79

كيعرؼ التمكيف الرقم بالب ث ال ال ج ار نيا عم أنػو :قػدرات طػ ت الػدبمكـ المينيػة
ت
– تاتػص تكنكلكجيػػا تعمػيـ – كميػػة الدراسػات العميػػا لمتربيػة – جامعػػة القػاىرة عمػ اسػػتاداـ
منتات التػدريت انلكتركنيػة القا مػة عمػ م فػزات األلعػات التعميميػة بفعاليػة مػف أجػؿ تطػكير
ميارات ااتتاؿ لػدييـ كتعزيػز قػدرتيـ عػف طريػؽ تػكفير عديػد مػف عناتػر م فػزات األلعػات
التعميمية يث يستند ذلؾ ل الابرات الواتية نوراكيـ ف عممية التعمـ.
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اإلطاز اليظسي للبشح:
اوتمؿ انطار النظرم لمب ث الم اكر التالية:

أولًا  -ميصات التدزيب اإللكرتوىية الكائنة على حمفزات األلعاب:
تيعػػرؼ التػػدريت االكتركنػ عمػ أنػػو "عمميػػة يػػتـ مػػف ا ليػػا تبػػادؿ كموػػاركة ككسػػت
المعرفة كالميارات المتعمقة بمتطمبات الكظيفة أك العمػؿ المػراد تأديتػو كيػتـ ذلػؾ بإتبػاع أسػمكت
تمامػػػا مػػػف انوػػػراؼ العػػػاـ
ممػػػني كمنػػػدم فػػػ ىيكػػػؿ تنظيمػػػ أك بأسػػػمكت مكجػػػو كيامػػػك ن
الم ػظ أنػو يمكػف التكافػؽ
كاابتكارات ف العمؿ كأ ن
يبا التعمـ مف ا ؿ تفاقـ الابرات" .كممف ت
بسػػيكلة م ػ الجػػز األكؿ مػػف ذلػػؾ التعريػػؼ بينمػػا يتػػعت التكافػػؽ م ػ الجػػز الثػػاف منػػو فيػػك
ماػػالط بوػ

مػػف الغمػػكض فالتػػدريت االكتركنػ عبػػارة عػػف طػػار تنظيمػ دااػػؿ المتسسػػة

تػػػمـ اسػػػتاراج السػػػػمككيات كااسػػػتجابات ذات التػػػأثير المتسسػػػػ
فيػػػك عبػػػارة عػػػف تػػػػداؿ ت
انيجاب ).(Barrow, 2003, p. 6
كمػػػا ت ػػػدد م ار ػػػؿ التػػػدريت انلكتركنػػػ فيمػػػا يمػػػ  )1 :ت ميػػػؿ ا تياجػػػات التػػػدريت
كالمتػػػدربيف بكاسػػػطة المػػػدرت ك  )6تاطػػػيط كتتػػػميـ الييكػػػؿ التػػػدريب

ك  )3تطػػػكير مػػػكاد

التػػدريت ك  )4نقػػؿ أىػػداؼ العمميػػة التدريبيػػة لممتػػدربيف ك  )5تقػػكيـ التػػدريت كالمتػػدربيف
).(Pont, 2003, p.7

شكم ( )1يساحم انتدزَت اإلنكتسوٍَ )(Pont, 2003, p.7
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كيمكػػف تتػػنيؼ منتػػات التػػدريت انلكتركنيػػة القا مػػة عمػػ م فػػزات األلعػػات لػػ
نكعيف ر يسييف ىما ):(Simões et al., 2013
 -النػػكع األكؿ -السػػياؽ الرقمػ Digital Context

يػػث يكػػكف النظػػاـ الم فػػز تطبيػػؽ

برمج يبـ عناتر المعبػة كمػا يمكػف أف يكػكف النظػاـ مكقػ كيػت أك تطبيػؽ كيػت
كيعمؿ عم الاادـ كيتـ الكتكؿ لييا عف طريؽ جيػاز كمبيػكتر مػ متتػف الكيػت
أك تطبيػػػؽ يعمػػػؿ عمػػػ اليػػػاتؼ الػػػذك

كتػػػكفر ىػػػذه األنظمػػػة أدكات لتوػػػغيؿ مكاقػػػ

كتطبيقات الكيػت كقػد تكػكف ىػذه األدكات بػافات بسػيطة أك بػافية لرتػد كمكافػأة
أنوطة ال عبيف.

 -النػػػكع الثػػػان  -السػػػياؽ غيػػػر الرقمػػػ

Non-Digital Context

يػػػث يكػػػكف النظػػػاـ

الم فػػز برنػػام أك تطبيػػؽ جػػاىز يػػتـ اسػػتادامو لػػدعـ بػػافة عناتػػر المعبػػة كمراقبػػة
أنوػػػطة المسػػػتادميف قػػػد يعتمػػػد البرنػػػام عمػػػ أجيػػػزة معينػػػة أك تطبيقػػػات أاػػػرل
لم تػػكؿ عم ػ البيانػػات مػػف السػػياؽ غيػػر الرقم ػ أك قػػد ت تػػاج ل ػ تػػداؿ مسػػتادـ
بورم.

شكم ( )2صُُف أَظًخ يحفصاد األنؼبة (يٍ إػداد انجبحثتبٌ)

كيعتمد الب ث ال ال عم النكع الثان مف األنظمة الم فزة السياؽ غيػر الرقمػ

Non-

 Digital Contextيػػث تػػـ تفعيػػؿ منتػػات التػػدريت انلكتركنيػػة المدعمػػة لعناتػػر الم ف ػزات
األلعات التعميمية كى .TalentLms, Kahoot
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كيعد تتميـ التدريت القا ـ عم الم فزات  Gamificationعممية مركبة تتبػمف بنػا
ت

نظاـ متكازف يجم بيف الم تكل التعميم كالترفيو

يث يسم بتكفير المعرفة بطريقػة سػيمة

كجذابة كبالنسبة لممتعمـ ىناؾ اجة ل نكعيف مف المعرفة نكماؿ عممية التػدريت فػ مثػؿ
ىذه المنتات ):(Fatih et al., 2018, p. 143
 المعرفػػػة التػػػري ة  :Explicit knowledgeيػػػتـ تطكيرىػػػا باسػػػتاداـ عكامػػػؿ اارجيػػػة
كمجمكعة مف المعمكمات الت يمكف تقديميا ف المستندات كورك ات المعمػـ ككجيػات
نظره.
 المعرفة البمنية  :Tacit knowledgeالت يطكرىا المتدرت مف اػ ؿ تجربتػو الااتػة
ذاتيػا مػف اػ ؿ عمميػة تعميميػة بػمنية كا
طكاؿ فترة التدريت كىده المعرفة يتـ بناتىا ن
يمكف تطكيرىا بكاسطة العكامؿ الاارجية السابقة.

عياصس حمفزات األلعاب:
تتمثػؿ عناتػر م فػزات األلعػات بمنتػات التػدريت انلكتركنيػة فػ

(Dicheva et al.,

):2015, p. 77; Dichev & Dicheva, 2017, p. 5

 النقػػػاط  :Pointsيػػػث يمكػػػف اسػػػتاداـ النقػػػاط فػػػ قكاعػػػد المعبػػػة كيػػػتـ تبػػػمينيا فػػػ
المعمكمات المجمعة كؿ األدا الكم لمطالت ف الدكرة التدريبية كتوتمؿ عم :
 نقاط الميارة :نقاط توير ل

تقاف ميارة م ددة مستيدفة ف المقرر.

 نقػػاط الت ػػدم :أقت ػ عػػدد ممكػػف مػػف النقػػاط المكتسػػبة اسػػتكماؿ الت ػػدم يػػتـ
سابو باستاداـ النقاط الت ي ددىا المدرت لموك ت الت دم).
 o نقاط النواط :النقاط الت يقدميا المدرت لمموػاركة فػ

جػ ار نوػاط تعميمػ أك

متعمؽ بالمقرر اارج منتة التدريت.
 الوػػػارات  :Badgesتػػػكفر المنتػػػة افترابػ نػػيا سمسػػػمة مػػػف الوػػػارات التػػػ تتعطػػػ نتقػػػاف
الميػارات" :المبتػػدع" ك "المتقػػدـ" ك "المػتقف" .بانبػػافة لػ ذلػؾ يمكػػف لممػػدرت ت ديػػد
الوارات الااتة بو م قكاعد است ميا عمػ سػبيؿ المثػاؿ لم تػكؿ عمػ درجػة كاممػة
الدرجػة الوػيرية المثاليػة" " Perfect Score

فػ ااتبػار تمػدرج أك "وػارة ال تػكؿ عمػ
 "Badgeكما تتبمف وركط ال تكؿ عم الوارات ما يم  :كست عدد م دد مػف النقػاط

مػػف نػػكع معػػيفث م اكلػػة اجتيػػاز عػػدد معػػيف مػػف التػػدريبات العمميػػةث كمػػاؿ ت ػػد أك نوػػاط
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تعميم ػ ا ػ ؿ فتػػرة زمنيػػة م ػػددة أك برتػػيد أعم ػ مػػف نسػػبة م ػػددة كيفبػػؿ أف تتػػي
الكاجية الرسكمية سيكلة ااستاداـ كت ديد الوارة بسيكلة م قكاعد من يا.
 المسػػتكيات  :Levelsيػػث يػػتـ مػػف ا ليػػا تا ػػة أك فػػت الموػػك ت كالت ػػديات الجديػػدة
بنػػا ن عمػ األدا النػػات عػػف مكاجيػػة الت ػػديات كمسػػتكيات الميػػارات التػ تػػـ الكتػػكؿ
لييا).


لك ػػػػػة المتتػػػػػدريف  :Leaderboardكالتػػػػػ تسػػػػػاعد عمػػػػػ دعػػػػػـ الوػػػػػيرة كالمتػػػػػداقية
ااجتماعية.

 التكر اافترابية  :Avatarsباسػتاداـ التػكر الرمزيػة كيمكػف لمطػ ت افػا ىكيػاتيـ
كنتا جيـ.


العممة اافترابػية  :Virtual currencyيسػتطي الطػ ت كسػت "مبػال ماديػة" مػف الػدكرة
التدريبيػػة كانفاقيػػا عمػػ الفكا ػػد المرتبطػػة بالػػدكرة التدريبيػػة كفقنػػا لمقكاعػػد التػػ ي ػػددىا

المدرت.

 ردكد الفعؿ الفكرية  :Immediate Feedbackبترؼ النظػر عػف التقػارير الفكريػة لنتػا
مكاجية الت ديات يمكف لممدرت أف يقكـ بإرساؿ رسا ؿ موجعة كم فزة.


ريػػة الفوػػؿ  :Freedom To Failذا فوػػؿ أ ػػد الطػ ت فػ الت ػػدم الم ػػدد فيجػػكز
لمطالت أف يسػتعيده كفقنػا لوػركط معينػة ي ػددىا المػدرت) عمػ سػبيؿ المثػاؿ بعػد فتػرة
زمنية معينة أك بعد النجاح ف اتااذ عدد معيف مف ت ديات الممارسة.

كما أف م رؾ م فػزات األلعػات التعميميػة بالمنتػة التدريبيػة ىػك المسػتكؿ عػف تنفيػذ
القكاعػػد الت ػ يػػتـ تككينيػػا بكاسػػطة المػػدرت كالت ػ منيػػا تسػػجيؿ الػػداكؿ ل ػ النظػػاـ كبػػد
الت دم كاانتيػا مػف الت ػدم كاداػاؿ المعمكمػات لنوػاط تعميمػ بكاسػطة المػدرت كمػف ثػـ
ت ػػدد القكاعػػد بالمنتػػة التدريبيػػة عم ػ أسػػاس األنوػػطة كالت ػػديات كالميػػارات) كفقنػػا قاعػػدة

اننتاج القياسػية كاذا تػكافر وػرط مػا يػتـ اتاػاذ ػدث أك اجػ ار معػيف

IF <condition> THEN

> <actionفيما يم بعض األمثمة لمقكاعد): (Dicheva, Irwin & Dichev, 2018, p. 14
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الػػة اكتمػػاؿ الت ػػدم تبػػاؼ نقػػاط الميػػارات المناسػػبة ل ػ الميػػارات المسػػتيدفة

" ف ػ

بمواكؿ الت دم".
 " ذا تـ كماؿ ت د جديد فػ ميمػة أك نوػاط بنسػبة أعمػ مػف  ):72ينتقػؿ الطالػت لػ
مستكم أعم ".
 " ذا تـ الكتكؿ ل ال د األدن لمميارة يتـ تقدـ الوارة لمطالت".
 " ذا تػػػـ ت ديػػػد الت ػػػدم عمػػػ أنػػػو " تػػػعت " ككانػػػت النتيجػػػة أفبػػػؿ بنسػػػبة  ):62مػػػف
الت دم الذم تـ تسجيمو سابقنا فيتـ تقديـ التين ة لمطالت" لخ.

عنلية تصنيه حمفزات األلعاب:
كتمر عممية تتميـ م فػزات األلعػات مػف اػ ؿ عمميػة منيجيػة كالتػ يمكػف تطبيقيػا
ف ػ سػػيناريكىات ماتمفػػة

ت ػ تتػػب قابمػػة لمتعمػػيـ كتمػػر ىػػذه العمميػػة بعػػدد مػػف الم ار ػػؿ

المتتالية ى :

شكم ( )3ػًهُخ صًُى يحفصاد األنؼبة (يٍ إػداد انجبحثتبٌ)

 -1ت ميؿ سيناريك التطبيؽ  :Analysis Of The Application Scenarioتتبمف ىذه المر مػة
الفيػػـ الوػػامؿ لماتػػا ص كالمي ػزات المتعمقػػة بالسػػياؽ الػػذم يجػػت فيػػو اسػػتاداـ م ف ػزات
األلعػػات

يػػث ي ػتـ تطبيػػؽ م ف ػزات األلعػػات مػػف ا ػ ؿ تطبيقػػات اننترنػػت ككجي ػان لكجػػو

كبػػػالجكاؿ كفػػػ عػػػدة مجػػػاات منيػػػا التعمػػػيـ كىندسػػػة البرمجيػػػات كالتسػػػكيؽ كالنوػػػاط
البدن

كم ذلؾ يرتبط تتميـ تطبيؽ م فػزات األلعػات بالسػيناريك كاتا تػو
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& Nunan, 2014, p. 342; Lucassen & Jansen, 2014, p. 197; Olsson et al., 2015,
p. 443; Mazarakis, 2015, p.7; Pedreira et al., 2015, p. 160; Kappen et al. 2017,

).p. 7
 -2تعريػؼ الموػػكمة  :Problem Definitionت ديػد الموػػكمة الب ثيػػة يتبػػمف ت ديػػد مجػػاات
دراستيا ككبػ مبػرر لدراسػتيا كتتػميـ أداة ل ميػا ككسػا ؿ قيػاس أثػر التػداؿ كيمكػف
أف تكػػكف الموػػكمة مرتبطػػة بمسػػتكل كبيػػر  Macroأم المجتم ػ ) أك المتكسػػط Meso
أم المتسسػة) أك المسػتكل المتػغر  Microأم الفػرد  /المجمكعػة (Creswell, 2002,

) .p. 150كتػػرتبط موػػكمة الب ػػث ال ػػال بالمسػػتكل المتػػغر كبوػػكؿ أكثػػر ت ديػ نػدا تطبيػػؽ
م فزات األلعات عم ط ت الدبمكـ المينية قسـ تكنكلكجيا التعميـ
 -3األسػػاس النظػػرم  :Theoretical Frameworkيػػرتبط األسػػاس النظػػرم بالموػػكمة الم ػراد
ميا بوػكؿ عػاـ مػ وػرح النظريػات التػ تقػكـ عمييػا الدراسػة كتعتمػد م فػزات األلعػات
التعميميػة عمػ

مجمكعػة مػف األسػس النظريػة كمنيػا )1 :نيػة التنفيػذ Implementation

Intentionث ك  )6التػػدفؽ Flowث ك  )3الكجػػكد ااجتمػػاع Social Presenceث ك )4
التأثير ااجتماع انقنػاع) )(Kenrick et al., 2010, .Social Influence (persuasion
& p. 5; Achtziger et al., 2012, p. 291; Csikszentmihalyi, 2013, p. 34; Lederman

).Lederman, 2015, p. 5; Seaborn & Fels, 2015, p. 17
 -4ااتيار عناتر المعبػة  :Game elements selectionيتػاح عػدد كبيػر مػف عناتػر م فػزات
ػتنادا لػ
األلعػػات التعميميػػة كيػػتـ ااتيػػار أك ت ديػػد عناتػػر م فػزات األلعػػات التعميميػػة اسػ ن

الموكمة المراد ميا ف المر مة الثانية ).)Webb, 2013, p. 610

 -5التتميـ كالتنفيذ  :Design and implementationيتطمت تتػميـ كتنفيػذ عناتػر م فػزات
األلعات الت تـ ااتيارىا كب تتكر مفػاىيم يتناسػت مػ التػدا ت كابػرة المسػتادـ
كتطبيػػػؽ السػػػيناريك كمنطقيػػػة ت ديػػػد األسػػػاس النظػػػرم كيعتمػػػد تتػػػميـ كتنفيػػػذ عناتػػػر
م فػػػزات األلعػػػات التعميميػػػة عمػػػ منتػػػات التػػػدريت انلكتركنيػػػة كاتا تػػػيا كقابميتيػػػا
لمتكسػػػ

كالتعػػػديؿ كالميزانيػػػة المتا ػػػة كالميػػػارات التقنيػػػة لمتػػػمم م فػػػزات األلعػػػات

).(Antonaci et al., 2018, p. 68
 -6التقكيـ  :Evaluationتيدؼ مر مة التقكيـ ل قيػاس أثػر التػدا ت كيقػدـ التقػكيـ بوػكؿ
مسػػتمر بعػػد كػػؿ مر مػػة مػػف الم ار ػػؿ السػػابقة
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كبعدىا ف تكرة استبيانات لقياس عديػد مػف العكامػؿ منيػا :ااتجاىػات كاادراؾ كابػرة
المسػػتادـ ػػكؿ تتػػميـ م ف ػزات األلعػػات التعميميػػة م ػ الكب ػ ف ػ ااعتبػػار الت مػػي ت
التعميمية عند تتميـ عناتر م فػزات األلعػات كتتعػد نتػا
تتميـ كانتاج جديدة ).(Antonaci et al., 2018, p. 70

التقػكيـ متوػرات لبدايػة لػدركة

إطاز عنل حمفزات األلعاب:
كما اطمعػت البا ثتػاف عمػ عديػد مػف األدبيػات كالدراسػات كالب ػكث السػابقة المرتبطػة
بييكميػة طػار عمػؿ) م فػزات األلعػات كمنيػا(Kapp, 2012, Marczewski, 2012, Chou, :

) 2013, Fitz-Walter et al., 2013, Kumar, 2013كمف ا ؿ ت ميؿ ىػذه األطػر تػـ م

ظػة

أف معظميا مجرد أدلة أك روادات اطكة باطكة لدعـ تتميـ عناتػر الم فػزات أك لممسػاعدة
ف ت ميؿ التطبيقات المدعمة لمم فزات لكنيػا ا تتعامػؿ مػ ىيكػؿ كبنيػة النظػاـ لػذلؾ يتبنػ
الب ػث ال ػال

طػار عمػؿ ( )Simões et al., 2013كالػذم ا يركػز فقػط عمػ عناتػر األلعػات

أيبػػا ىيكميػػة التطبي ػؽ كالمككنػػات الر يسػػة المككنػػة لػػو لتفعيػػؿ منتػػات تػػدريت
كلكػػف يتبػػمف ن
لكتركنية مجدية ذات معن قادرة عم زيادة المواركة كتغيير سمكؾ المستادـ.
يتكػػكف النمػػكذج الييكم ػ لبنػػا تطبيقػػات م ف ػزات األلعػػات مػػف ث ػ ث طبقػػات أساسػػية
كى  :كاجيػة المسػتادـ  ،Users’ Interfaceمنطػؽ النظػاـ  ،System’s Logicكاجيػة البيانػات
 ،Data Interfaceكفيما يم عرض لمككنػات كػؿ طبقػة مػف الطبقػات الػث ث (Werbach, K.,
& Hunter, 2012, Simões et al., 2013, Herger, 2014).

شكم ( )4إطبز ػًم يحفصاد األنؼبة ثًُصبد انتدزَت اإلنكتسوَُخ (يٍ إػداد انجبحثتبٌ)
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 -الطبقػػة األكلػػػ  -كاجيػػػة المسػػػتادـ كتتكػػػكف مػػف )1 :ممػػػؼ تعريػػػؼ ال عػػػت

Player

 Profileكىػك المكػػاف المناسػػت لتاػػزيف نجػػازات ال عػت كذلػػؾ باسػػتاداـ عناتػػر المعبػػة
المناسػػبة الوػػارات النقػػاط الجػػكا ز) كتقػػديـ الم

ظػػات ك يػػث يمكػػف ل عػػت تعيػػيف

التطبيقػػات الاارجيػػة أك الوػػبكات ااجتماعيػػة التػ يريػػد نوػػر بياناتػػو الواتػػية الااتػػة
المرتبطة بالم فزات بيا ك  )6لك ة المعمكمػات  Dashboardكالتػ تسػم لممسػتادميف
مػػف غيػػر ال عبػػيف بالكتػػكؿ لػ النظػػاـ كيمكػػف أف يكػػكف ىػػتا المسػػتادمكف كسػطا
بنظػػاـ البرمجيػػات كالسػػياؽ غيػػر الرقم ػ بالمنتػػة أك مسػػتكل النظػػاـ كيمكػػف ألت ػ ات
المتػػم ة ا اػػريف فػ النظػػاـ أيبػػا الكتػػكؿ لػ ىػػذه المك ػػة يػػث تتعػػد عنتػػر لتقيػػيـ
النتا كالسمكؾ كتغيير أك ت سػيف قكاعػد األلعػات كعػرض النتػا كفقنػا لػبعض متوػرات
األدا الر يسية  )KPIالم ددة لألنوطة.

 -الطبقػة الثانيػة – منطػؽ النظػاـ كتتكػػكف مػف )1 :م ػرؾ الت مػي ت Analytics Engine

توير الت مي ت ل الطريقة الت ي تؿ بيا ال عبػكف عمػ تغذيػة راجعػة بوػأف أفعػاليـ
كذلؾ عف طريؽ تتب بعض المتغيرات المتعمقة بإج ار ات ال عبيف كتتمثؿ الت مػي ت فػ
الاكارزميات كالبيانات المستادمة لقياس بعػض متوػرات األدا الر يسػية لػذلؾ يجػت أف
يكػػػػػكف م ػػػػػرؾ الت مػػػػػي ت جػػػػػزنا مػػػػػف ىػػػػػذه األنظمػػػػػة  )6م ػػػػػرؾ م فػػػػػزات األلعػػػػػات
 Gamification Engineكىػػك الم ػػرؾ الاػػاص بتػػكفير عناتػػر الم ف ػزات كىػػك نفسػػو
الم رؾ الااص بتأسيس قكاعد المعت لت قيؽ األنوػطة المسػتيدفة كيػرتبط ىػذه الم ػرؾ
طا كثيقنا بمدير األنوطة كم رؾ الت مي ت كيجت أف يتبػمف ىػذا الم ػرؾ مجمكعػة
ارتبا ن
مف أدكات عناتر األلعات كجدكؿ لممكاف ت.

 -الطبقػػػة الثالثػػػة – كاجيػػػة البيانػػػات كتتكػػػكف مػػػف )1 :مػػػدير الػػػركابط

Connections

 Managerكىك المسػتكؿ عػف بنػا الػركابط الااتػة بعناتػر م فػزات األلعػات التعميميػة
كاتا تيا ل عبيف ب يث يػتمكف ال عبػيف مػف نوػرىا عبػر تطبيقػات الوػبكات ااجتماعيػة
المتعددة كباستاداـ أم مف األجيزة النقالة  )6مػدير النوػاط  Activity Managerىػك
قػػادا عمػػ مراقبػػة كقػػ ار ة
المسػػتكؿ عػػف تغذيػػة م ػػرؾ الت مػػي ت ب يػػث يكػػكف النظػػاـ ن
البيانات الناتجة عف أنوػطة المسػتادميف كيمكػف لمػدير النوػاط ال تػكؿ عمػ البيانػات
مف كسيط أك مستادـ بورم أك نكع مف األجيزة الاارجية.
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األسص اليظسية حملفزات األلعاب:
 )1نظرية نية التنفيذ  :Implementation Intentionى نظرية تـ تطكيرىا ف عمػـ الػنفس
ف التسعينيات مف القرف الماب

كيمكف تطبيقيا كاستراتيجية لت قيؽ اليػدؼ الماطػط

بنجػػاح كاف نيػػة التنفيػػذ مناسػػبة بوػػكؿ اػػاص "عنػػدما تكػػكف الطػػرؽ الم تممػػة الماتمفػػة
المعينة متعاربة كا يمكف لألفراد اتاػاذ قػرار بوػأف كيفيػة البػد أك مػا
لتنفيذ نية اليدؼ
ّ

كبيػر عمػ مسػتكاه مػف
اعتمػادا نا
ى الكسا ؿ استاداميا" يػث يعتمػد التكجيػو كالنجػاح
ن
الكفػا ة الذاتيػة كالتنظػيـ" .مػف أجػؿ توػكيؿ نيػة لمتنفيػذ ي تػاج األفػراد لػ ت ديػد قكاعػد
موػػػركطة ذات تػػػمة باألىػػػداؼ مثػػػؿ فرتػػػة جيػػػدة لمعمػػػؿ أك عقبػػػة أك موػػػكمة يسػػػع
ل ميا) كمف ثـ ت قيؽ األىداؼ كربطيا باستجابة مكجيػة ن ػك اليػدؼ" كيعتمػد "الييكػؿ
أيبػػا فػػ
األساس ػ لمنظريػػة عمػػ  :ذا {المكقػػؼ سػػكؼ أقػػكـ {السػػمكؾ ” كمػػا يتاػػذ ن
ااعتبػػار األ ػػداث غيػػر المتكقعػػة كالتػ تتمثػػؿ فػ

أنػػكم فعػػؿ  Yعنػػدما يكػػكف المكقػػؼ "Z

مكانيػػة ػػدكث ا تمػػاات أاػػرم "أنػػا

;(Gollwitzer & Sheeran, 2006, p. 77

).Gollwitzer, P. M., & Oettingen, 2013, p.1045
 )2نظرية التدفؽ  :Flow Theoryالتدفؽ ىػك " الػة مػف الفػرح كانبػداع كالموػاركة الكاممػة
كيمكف ت قيؽ ىذه "ال الة" ف أنػكاع األنوػطة التػ " ليػا قكاعػد تتطمػت تعمػـ الميػارات
كتبػ أىػدافنا كتقػدـ تعميقػات كتتػي الػػت كـ كتسػيؿ التركيػز كالموػاركة بجعػؿ النوػػاط

ػيؿ بوػػكؿ
متميػ نا
ػز قػػدر انمكػػاف عػػف مػػا يسػػم التكػرار اليػػكم كىنػػاؾ تسػػعة مككنػػات تسػ ّ
فعمػػ تجربػػة التػػدفؽ كيجػػػت أاػػذىا فػػ ااعتبػػار عنػػػد تتػػميميا كىػػ  )f1 :األىػػػداؼ
كابػػ ة Clear Goalsث  )f2التمركػػز كالتركيػػز Focus and Concentrationث )f3
فقػداف الوػعكر بػالكع الػذات Loss of The Feeling of Self-Consciousnessث )f4
اندراؾ المبػػي لمكقػػت  Distorted Perception Of Timeث  )f5ردكد الفعػػؿ الفكريػػة
Immediate Feedbackث  )f6الت ػكازف بػػيف الت ػػدم كالميػػارة

Balance Between

 Challenge and Skillث  )f7الوػػعكر بالسػػيطرة Sense of Controlث  )f8جػػكىر
النوػػاط المجػػزم Intrinsically Rewarding Character of Activityث ك  )f9دم ػ
العمػؿ كالػكع

(Hamari & Koivisto, 2014, Merging of Action And Awareness

).p. 138; Hamari et al., 2016, p. 177
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 )3نظريػة ااقنػاع – كالتػأثير ااجتمػاع  :Persuasion Theory - Social Influenceت ػدد
نظرية انقناع التأثير) الت طكرتيا سيالدين كتتبمف ستة مبادع تتؼ البور الػذيف
قيػا) فػ
يتاػذكف القػ اررات ت ػت التػأثير ااجتمػاع كيمكػف تكجيػو السػمكؾ البوػرم أا ن
اتااذ الق اررات كتتكػد النظريػة عمػ أىميػة العامػؿ ااجتمػاع فػ التكاتػؿ )p1 :الػدليؿ
ااجتمػػاع

التكافػػػؽ) ) )p2 Social Proof (Consensusااعجػػػات )p3 Liking

السػػػػمطة Authority

 )p4المعاممػػػػة بالمثػػػػؿ Reciprocity

 )p5النػػػػدرة Scarcity

 )p6االتػزاـ كالثبػات (Brito et al. 2015, p. 446; Commitment and Consistency

).Wu et al., 2015
 )4نظريػػة ال بػػػكر ااجتمػػػاع  :Social Presenceتػػػـ تطػػكير متػػػطم كنظريػػػة الكجػػػكد
ااجتمػػاع ف ػ مجػػاؿ ااتتػػاات كي ػػدد الكجػػكد ااجتمػػاع "درجػػة اعتبػػار الوػػاص"
قيقيا" بكاسطة ااتتاؿ كياتمؼ الكجكد ااجتماع بػيف كسػا ؿ انعػ ـ كيػتثر
واتا
ن
ن
عم الطريقة التػ يتعامػؿ بيػا وػركا ااتتػاؿ فػ التفاعػؿ ااجتمػاع بػيف األفػراد ممػا
يوير ل المواركة كبالتال يتـ قامة ع قات واتػية فػ المجمكعػة كيمكػف اعتبػار
الع قػات الواتػية كع قػات بػيف عبػك كياػػر كسػكؼ تمتػد ىػذه الع قػات فػ مسػػا ة
مف الركابط ااجتماعية كف مجاؿ ااتتاات القا مػة عمػ الكمبيػكتر التكنكلكجيػا) أك
عبر اننترنت يكجد وبكة مػف الع قػات الواتػية بػيف األعبػا المتتػميف كىػ جػز
ا يتج أز مف اليياكؿ الجماعية لممعايير كالقيـ كالقكاعد كاألدكار كالمعتقدات كالمثػؿ العميػا
فعنػػدما تكػػكف الع قػػات الواتػػية قكيػػة فيػػ تسػػاىـ بدرجػػة كبيػػرة فػػ فعاليػػة تبػػادؿ
المعمكمات كبالتال تعزيز قكة انقناع كما تسيـ الع قػات القكيػة فػ تماسػؾ المجمكعػة
كمواعر اانتما

كالذم يعن ميؿ أعبا المجمكعة لػ الوػعكر بالك ػدة أثنػا العمػؿ

لت قيؽ ىدؼ موترؾ كتمبيػة اا تياجػات العاطفيػة ألعبػا يا أمػا وػعكر اانتمػا يعنػ
أف المػػر يوػػعر بأنػػو مػػرتبط كمقبػػكؿ مػػف قبػػؿ أعبػػا المجمكعػػة ا اػػريف م ػ عطػػا
أعبا المجمكعػة ىكيػة المجمكعػة كتتػكافر كػؿ ىػذه التػفات دااػؿ مجتمعػات األلعػات
انلكتركنية بوكؿ كبير ).(Katz et al., 2004, p. 310; Kreijns et al., 2014, p. 7
كيكجد عديد مف الدراسات الت تناكلت منتات م فزات األلعات كمنيا :دراسة كؿ مػف
كككػػكل كياػػريف ( (Coccoli et al., 2015كالتػ تيػػدؼ لػ تطبيػػؽ تقنيػػات م فػزات األلعػػات
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لتعزيز فعالية دركس الفيديك ف التعميـ انلكتركنػ كت ديػد كفعاليتيػا عمػ األنوػطة التعميميػة
كموػػاركة المتعممػػيف كالت ػ تػػـ تطبيقيػػا عم ػ عينػػة مػػف ط ػ ت الجامعػػات بالتاتتػػات غيػػر
التكنكلكجيػػػػة كالمتمثمػػػػة فػػػػ الميػػػػف التػػػػ ية عػػػػددىـ  )864كااتتػػػػاؿ كعػػػػددىـ )797
يػػث المجمكعػػة األكل ػ نظػػاـ دارة الػػتعمـ نتا ػػة

كاعتمػػدت الدراسػػة عم ػ المػػني التجريب ػ

دركس الفيديك بينما استادمت المجمكعة الثانية نظاـ المقػررات المفتك ػة المتػدر كأظيػرت
نتا

الدراسة فاعمية تقنيات الم فزات بدركس الفيديك عبػر نظػاـ المقػررات المفتك ػة المتػدر

عم األنوطة التعميمية كمواركة المتعمميف.
دراسة زاىاريس ) (Zaharias, 2015كالت تيدؼ ل اسػتاداـ أ ػد أنظمػة دارة الػتعمـ
انلكتركنيػػػة القا مػػػة عمػػػ م فػػػزات األلعػػػات باسػػػتاداـ المنتػػػة  TalentLMSلتعزيػػػز تجربػػػة
المتعممػػيف كزيػػادة مسػػتكل الت فيػػز كالموػػاركة كاتبعػػت الدراسػػة المػػني التجريب ػ
النتػػا

كأظيػػرت

األكليػػة لمدراسػػة أف معظػػـ المسػػتادميف يفبػػمكف اتػػا ص النظػػاـ يػػث يػػركف أن ػو

متميػػز كأكػػد المسػػتادمكف عػػف تفبػػيميـ لميكانيكػػا م ف ػزات األلعػػات بالترتيػػت التػػال  :لك ػػة
المتتػػدريف كالوػػارات كالنقػػاط كالمسػػتكيات كالمكافػ ت كبالنسػػبة لابػػرة المسػػتادـ عمػ الػػرغـ
ااتبػار قابميػة ااسػتاداـ عمػ سػيكلة اسػتاداـ النظػاـ

جػدا) تتكػد نتػا
مف أف العينة تغيرة ن
كاعادة تتميـ كدم عناتر م فزات األلعات دااؿ النظاـ.

ثاىيًا  -التفكري اليكدي لطالب الدزاسات العليا:
ف القػدرة عمػ التفكيػػر النقػدم تتبػػمف تعمػػـ كيػؼ نسػػأؿ كمتػ
تطرح ككيؼ نعمؿ كمت

كمػا األسػ مة التػ

كما طػرؽ التعميػؿ التػ نسػتادميا ذلػؾ أف الفػرد يسػتطي أف يفكػر

قادر عم ف ص الابرة كتقكيـ المعرفة كاألفكار كال ج مف أجػؿ الكتػكؿ
نقديا ذا كاف نا
نا
تفكير ن
ل أ كاـ متكازنة يث أف الممارسة المكجكدة منذ أمد بعيد ا تعن أنيا األكثر م مػة لكػؿ
األزمنة أك ت ىذه الم ظة كقبكؿ فكرة مػف قبػؿ الجميػ ا تعنػ ااعتقػاد ب قيقتيػا األ زليػة
أكا مف مدل انسجاميا م ال قيقة كتجربتيا ).)Fuad et al., 2017, p. 103
دكف التأكد ن

األٍنية الرتبوية للتفكري اليكدي:
تتمثؿ أىمية التفكير النقدم لمطالت ف مساعدتو عم فيـ أعمػؽ لمم تػكل المعرفػ
يػػث تجعمػػو مسػػتق ن ف ػ تفكيػػره كت ػػرره مػػف التبعيػػة كالتم ػػكر ػػكؿ الػػذات كمػػا تدفعػػو ل ػ

التساتؿ كالب ػث كعػدـ التسػميـ بال قػا ؽ مػف دكف ت ػر كػاؼ كتجعػؿ الابػرات المدرسػية ذات
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معن كتعزز مف سع المتعمـ لتطبيقيا كممارستيا كترف المستكل الت تيم لمطالػت كتزيػد
يجابي ػا كمتفػػاع ن كموػػارنكا ف ػ
متعممػػا
ثقتػػو بنفسػػو كترف ػ مسػػتكل تقػػديره لذاتػػو كتجعػػؿ منػػو
ن
ن
عممية التعميـ ).(Ladyshewsky, 2006, p. 70
كما تعكد فا دة التفكير النقدم عم المتعمميف يث أنو :يساعدىـ عمػ تطبيػؽ تػكر
المعرفة الماتمفة ف

ياتيـ اليكمية كنواطيـ األكاديم بكفا ة أعم

كذلػؾ لمتعقػؿ كالمركنػة

كالمكبػػكعية ف ػ مكاجيػػة ماتمػػؼ المكاقػػؼ كالموػػك ت كتنم ػ قػػدرتيـ عمػػ الػػتعمـ الػػذات
كالب ث كالتقت عبػر المعرفػة الكابػ ة كمػا تجعػؿ الابػرات التعميميػة ذات معنػ كتعػزز مػف
سع المتعمـ لتطبيقيا كممارستيا الاوت .)85-84 6219
فف الغالت يككف الط ت متعمميف سمبييف يتكقؼ دكرىـ عمػ مجػرد فػظ المعمكمػات
كاسػترجاعيا كبالتػال يكػكف مػف التػعت فػ البدايػة وػراكيـ فػ مكاقػؼ تعمػـ نوػطة تتطمػت
ميارات التفكير النقدم كما يدرؾ المعممكف مقاكمػة الطػ ت المبد يػة ليػذه الميػارات كمػف ثػـ
أتب مف أدكار المعممػيف روػادىـ اػ ؿ مكاقػؼ الػتعمـ الماتمفػة ننوػا بي ػة تعميميػة يوػعر
فييػػا الطػػ ت بال ار ػػػة فػػ التفكيػػػر كبالتػػال يسػػاعد التفكيػػػر النقػػدم الطػػػ ت عمػػ اسػػػتاداـ
الاطكات الست لمتفكير الفعاؿ ك ؿ الموك ت ” “IDEALSكالت تتمثػؿ فػ

(Facione, 2007,

):p. 7

 (I) Identify ت ديد الموكمة :ما ىك الستاؿ ال قيق الذم نكاجيو؟
 (D) Define ت ديد السياؽ :ما ى ال قا ؽ الت ت دد انطار العاـ ليذه الموكمة؟
 (E) Enumerate تعداد الايارات :ما ى الايارات المناسبة؟
 (A) Analyze ت ميؿ الايارات :ما ىك أفبؿ مسار لمعمؿ؟
 (L) List قا مة مسببة :لماذا يعد ىذا المسار ىك األفبؿ مسار لمعمؿ؟


(S) Self-Correct

تت ي ذات  :النظر ل المسار مرة أارل  ...ماذا تـ فقده؟

عػادة ا يػتـ تعمػيـ الطػ ت التفكيػر بوػػكؿ مسػتقؿ يػث تتعػد ميػارات التفكيػر النقػػدم
ك ن
ميػػارات غيػػر فطريػػة كلكنيػػا ميػػارات مكتسػػبة كعم ػ الػػرغـ مػػف ت ػكافر بعػػض دا ػػؿ ميػػارات
التفكير النقدم لدل بعض الط ت ا أنيـ ي تاجكف ل تدريت ليتػب كا ت ميميػيف كمنتػفيف
كمنفت كف بوكؿ منيج ف سعييـ ل المعرفة فمػف اػ ؿ ىػذه الميػارات يمكػف لمطػ ت أف
يتػػب كا كاثقػػيف ف ػ تفكيػػرىـ كتطبيػػؽ قػػدرتيـ عم ػ التفكيػػر النقػػدم ف ػ أم مجػػاؿ أك م تػػكل
).(Stassen, Herrington, & Henderson, 2011, p. 127
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كيعتبػػر التفكيػػر النقػػدم طريقػػة منيجيػػة كاج ار يػػة لعمميػػة التفكيػػرث يػػث يػػتعمـ الطػ ت
عممية التفكير القا ـ عم األساليت العممية كتتمثػؿ معكقػات تنميػة التفكيػر الناقػد فػ التعمػيـ:
غالبػػا مػػا ا
 )1قمػػة التػػدريت يػػث ا يػػتـ تػػدريت الط ػ ت عم ػ منيجيػػة التفكيػػر الناقػػد ك ن
ي تػمكف عمػ تػدريت منيجػ رسػم أك أقػؿ بكثيػر مػف التعمػيـ القػا ـ عمػ الميػارات ك )6
قمة المعمكمات يث ا يتكفر مػكاد تعميميػة عػف تفكيػر نقػدم بوػكؿ كبيػر كمػا ا يتػكفر بعػض
وػا ػكؿ التفكيػر النقػدم المسػتند لػ األسػ مة ك  )3الابػرات
الكتت المدرسػية التػ تطػرح نقا ن

المسػػبقة يػػث يكػػكف لػػدل كػػؿ مػػف المعممػػيف كالمتعممػػيف مفػػاىيـ مسػػبقة ػػكؿ الم تػػكل الػػذم

ي كؿ دكف قدرتيـ عمػ التفكيػر النقػدم فػ المػادة كقػد تتسػبت المفػاىيـ المسػبقة فػ تجنػت
الميػػارات الت ميميػػة لمفػػرد مثػػؿ أف تكػػكف منتػػؼ كمنفػػت ألم مكبػػكع ك  )4القيػػكد الزمنيػػة
غالبػا مػا
يث تمثؿ قيكد الكقت كاجز أماـ دم ميارات التفكير النقدم ف الفتؿ الدراس ك ن
يتمت المدربكف بم تكل كبير يجت تغطيتو ا ؿ فترة زمنية قتيرة عندما يككف التركيػز عمػ
الم تكل بدان مف تعمـ الط ت (Broadbear, 2003, p. 2; Nam-Hwa & Howren, 2004, p.

).5; Brodie & Irving, 2007, p. 13

كقػػد أظيػػرت معظػػـ الدراسػػات التجريبيػػة كالت ػ تػػـ مػػف ا ليػػا اسػػتاداـ ب ػرام كاب ػرات
لتنمية ميارات التفكيػر الناقػد أف ىػذه الميػارات تعػكد بالفا ػدة عمػ المتعممػيف مػف عػدة أكجػو
يث كجد أنيا تتدم ل فيـ أعمؽ لمم تكل المعرف المتعمـ كتقػكد المػتعمـ لػ ااسػتق لية
ف ػ تفكيػػره كت ػػرره مػػف التبعيػػة كالتم ػػكر ػػكؿ الػػذات كتوػػج ركح التسػػاتؿ كالب ػػث كعػػدـ
التسميـ بال قا ؽ دكف ت ػر كػاؼ كتجعػؿ مػف الابػرات المدرسػية ذات معنػ كتعػزز مػف سػع
المػػتعمـ لتطبيقيػػا كممارسػػتيا كترف ػ مػػف المسػػتكل الت تػػيم لممػػتعمـ كتجعػػؿ المػػتعمـ أكثػػر
يجابيػػة كتفػػاع كموػػاركة ف ػ عمميػػة الػػتعمـ كتعػػزز مػػف قػػدرة المػػتعمـ عم ػ تممػػس ال مػػكؿ
لموك تو كاتااذ الق اررات المناسبة بوأنيا كتزيد مف ثقة المتعمـ ف نفسو كترف مػف مسػتكل
تقػديره لذاتػو كتتػي

لممػتعمـ فػرص النمػك كالتطػكر كانبػداع (Miri, David & Uri, 2007, p.

).356
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متطلبات تينية مَازات التفكري اليكدي:
تتطمػػت تنميػػة ميػػارات التفكيػػر النقػػدم أكثػػر مػػف مجػػرد الموػػاركة البسػػيطة

يػػث أنػػو

ينطكم عم اا كتوػاؼ الواتػ لممعمكمػات كمػا يتطمػت تكظيػؼ طػرؽ التػدريس ااسػتدال
الت ػ توػػج الط ػ ت عم ػ "الػػتعمـ كاا كتوػػاؼ كفيػػـ أك ػػؿ الموػػك ت كمػػا ىػػك ال ػػاؿ مػػف
ا ػ ؿ تجربػػة أك تقيػػيـ انجابػػات أك ال مػػكؿ الممكنػػة أك عػػف طريػػؽ التجربػػة كالاطػػأ" كمػػا
يتطمت تكفير أنوطة الػتعمـ القا مػة عمػ
بمػػػا فػػػ ذلػػػؾ التكجيػػػو الػػػذات

ػؿ الموػك تث كالموػاركة الفعالػة فػ عمميػة الػتعمـ

كت ديػػػد اا تياجػػػات التعميميػػػة الااتػػػة كالعمػػػؿ الجمػػػاع

كالمناقوة انبداعية كالتعمـ مف الزم

ث كتكامػؿ كتكليػؼ مجمكعػة متنكعػة مػف المعرفػة كمػا

ؿ الموػك ت لػدل الطػ ت كاكتسػات المعرفػة (Gurses,
يتطمت تكفير بي ات التعمـ القا ـ عم
).Acikyildiz, Dogar & Sozbilir, 2007, p. 1

كمػػا يجػػت عم ػ المعممػػيف دم ػ ميػػارات التفكيػػر النقػػدم ف ػ تجػػاربيـ دااػػؿ الفتػػؿ
الدراس

كذلؾ مف ا ؿ تتميـ المكقؼ التعميم ب يث يدف الط ت ن ك تعمـ كيفيػة التفكيػر

بوكؿ نقدم قبؿ أف يتمكنكا مف تطبيؽ الميارة عم سيناريكىات الم تكل كيجػت أف تتبػمف
أنوطة التفكير النقػدم ىيكػؿ مكػكف مػف أربعػة عناتػر )1 :الموػك ت غيػر المنظمػة كتتمثػؿ
ف األس مة أك دراسات ال الة أك السيناريكىات الت ا ت تكم عمػ

جابػة تػ ي ة أك ااط ػة
يػث ا تكجػد جابػات

عاكسػا"
كما
ن
م ددةث كى تومؿ موك ت قابمة لمنقاش كالت تتطمت " ن
ت ي ة أك ااط ة طالما أف ااتيار الطالت مػدعكـ مػف اػ ؿ التفكيػر المنطقػ

ك  )6معػايير

طار لمتفكير كما أف تزكيد الط ت بتعميقات فردية بنػا ن عمػ
تقييـ التفكير يث يكفر لمط ت نا
اسػػتجاباتيـ يتػػي ليػػـ معالجػػة معػػايير م ػػددة يمكػػنيـ مػػف ا ليػػا تقيػػيـ تفكيػػرىـ ك  )3تقيػػيـ
تفكير الط ت يث يقكـ المدربكف بنمذجػة معػايير تقيػيـ التفكيػر كتػكفير طػار عمػؿ ثػـ يطبػؽ
الطػ ت فػ النيايػػة ىػػذه األسػػاليت مػػف تمقػػا أنفسػػيـ ك  )4ت سػػيف التفكيػػر مػػف اػ ؿ امػػؽ
ثقافػػػة ااستفسػػػار

يػػػث يمكػػػف لمطػػػ ت التفكيػػػر فػػػ عمميػػػات تفكيػػػرىـ كممارسػػػة التراكيػػػت

المنطقية مف ثـ يتػب

اسػتعدادا نعػادة النظػر كمراجعػة تفكيػرىـ & (Duplass
الطػ ت أكثػر
ن

).Ziedler, 2002, p. 12; Broadbear, 2003, p. 7; Davis, Riley & Fisher, 2003, p.20

أساسػيا فػ
تغييػر
نا
كلمساعدة الط ت عم تعمـ ميارات التفكير النقدم قد يتطمػت ذلػؾ
ن
الطرؽ التعميمية مقارن نة بالطريقة التقميدية القا مة عم الم ابرة م بذؿ المزيػد مػف الجيػكد
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ل تتدم ل ابرات تعميمية أكثر متعة كقيمة لمطػ ت كالمعممػيف عمػ

ػد سػكا

كمػا ينبغػ

عنػػد ج ػ ار عمميػػات التغييػػر مراعػػاة عػػدد مػػف الاط ػكات الر يسػػة كالفرعيػػة كالت ػ تتمثػػؿ ف ػ
):(Duron, Limbach & Waugh, 2006, p. 161

وكؿ  )5اطكات تعمـ ميارات التفكير النقدم مف عداد البا ثتاف)

مَازات التفكري اليكدي:
لميػػػػارات التفكيػػػػر النقػػػػدم تتػػػػنيفات متعػػػػددة تاتمػػػػؼ بػػػػاات ؼ عديػػػػد مػػػػف النمػػػػاذج
كالمقػػاييس كلكػػف معظػػـ ىػػذه التتػػنيفات يتفػػؽ عم ػ مجمكعػػة أساسػػية مػػف الميػػارات كالت ػ
تتمثؿ ف ):(Kong, 2015, p. 17
-

ااسػػتنتاج  :Inferenceكىػػك العمميػػة الفكريػػة الت ػ يقػػكـ الفػػرد بكاسػػطتيا بالتكتػػؿ ل ػ
استنتاجات معينة بدرجات متفاكتػة مػف الدقػة بنػا عمػ

قػا ؽ كبيانػات معطػاة كيقػاس

مػػف ا ػ ؿ قػػدرة الفػػرد عم ػ تقريػػر فيمػػا ذا كػػاف ااسػػتنتاج ت ػ ي ا أك ااط ػان أك بياناتػػو

ناقتة.
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-

تقػكيـ ال جػ  :Evaluation of Argumentكىػك العمميػػة الفكريػة التػ يميػػز بيػا الفػػرد
المقػدـ كيقػاس
بيف ال ج القكية كال ج البعيفة بنا ن عم أىميتيا كتػمتيا بالسػتاؿ
ّ
مف ا ؿ قدرة الفػرد عمػ التمييػز بػيف ال جػ كاألدلػة القكيػة كالميمػة كالمتتػمة اتتػاان
المقدـ.
المقدـ كال ج البعيفة قميمة األىمية كالبعيدة عف الستاؿ
مباو ارن بالستاؿ
ّ
ّ

-

ااسػػتنباط  :Deductionكىػػك العمميػػة الفكريػػة الت ػ يقػػكـ بيػػا الفػػرد اوػػتقاؽ نتػػا

مػػف

الربط بيف مجمكعة معطاة مف ال قا ؽ أم الع قة بيف قبيتيف نت عنيما قبػية ثالثػة
تسم القبيتيف المقدمتيف) كالقبية الناتجػة تسػم النتيجػة كيقػاس مػف اػ ؿ ال كػـ
عمػػ النتػػا

كفػػؽ بػػديميف النتيجػػة مترتبػػة النتيجػػة غيػػر مترتبػػة) فػػ بػػك م تػػكل

المقدمتيف.
-

التفسير  :Interpretationكىك العمميػة الفكريػة التػ ي كػـ بيػا الفػرد عمػ مػا ذا كانػت
منطقيػا عمػ المعمكمػات المعطػاة أـ ا عمػ فػرض ف ىػذه
ااستنتاجات المقتر ة تترتػت
ن
المعمكمات ت ي ة كيقاس مف ا ؿ ال كـ عم ىػذه التفسػيرات كفػؽ بػديميف التفسػير
ت ي

-

التفسير غير ت ي ) ف بك ما جا ف م تكل العبارة.

معرفػة اافترابػات أك المسػممات  :Recognition of Assumptionكىػك العمميػة الفكريػة
الت ػ يقػػكـ بكسػػاطتيا الفػػرد بػػالتعرؼ عم ػ افترابػػات أك مسػػممات متبػػمنة ف ػ قبػػايا
معطاة كيقػاس مػف اػ ؿ ال كػـ فيمػا ذا كػاف اافتػراض كارد) أـ غيػر كارد) فػ بػك
م تكل العبارة.

مفاىيميػا يتكػكف مػف مسػتكييف
طػار
كلتقييـ ميارات التفكير النقدم يتـ ذلؾ مػف اػ ؿ نا
ن
يػػث تتكػػكف ميػػارات التفكيػػر النقػػدم مػػف
يطمػػؽ عمػػييـ المسػػتكم األعم ػ كالمسػػتكم األدن ػ
مكػػكف دراكػػ عػػاطف كيتبػػمف بعػػض التػػػفات العاطفيػػة المعتػػادة كمكػػكف دراكػػ معرفػػػ
يتبمف الميػارات المعرفيػة كالمعػايير التػ مػف المفتػرض أف تفػ بيػا الميػارات المعرفيػة كمػا
أف الميػػػارات المعرفيػػػة تتكػػػكف مػػػف الت ميػػػؿ كااسػػػتداؿ كالتقيػػػيـ بينمػػػا تتكػػػكف المعػػػايير مػػػف
الكبكح كالدقة كالم مة كالعمػؽ كالمركنػة أمػا التتػرفات العاطفيػة فيػ توػير لػ الفبػكؿ
كاانفتاح كالثقة كغيرىا ).(Wen et al., 2009, p. 40

كيكجػػد عديػػد مػػف الدراسػػات الت ػ تناكلػػت منتػػات م ف ػزات األلعػػات لتنميػػة ميػػارات
التفكير كااتة التفكير النقدم كمنيػا :دراسػة ساىكسػنجكا )(ŞAHHÜSEYİNOĞLU, 2007
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كالتػ ىػػدفت ل ػ تقػػديـ تطبيػػؽ لاطػػة دركس تيػػدؼ ل ػ تطػػكير ميػػارات التفكيػػر النقػػدم مػػف
معمما لمغة اننجميزية قبػؿ الادمػة فػ السػنة
ا ؿ األلعات التعميمية ككاف الموارككف  )46ن
الثانية ككانكا يتمقكف دكرة بعنكاف "الق ار ة كالكتابة المتقدمة الثانية" ف كمية التربيػة كتبػمنت
معػا فػ مجمكعػات ل ػؿ
اطة الدرس مجمكعة مف األلعات التعميمية الت عمؿ عمييػا الطػ ت ن
موكمة تعميمية كتـ مناقوػة األلعػات التعميميػة كع قػة التفكيػر الناقػد بيػا مػ وػرح جػ ار ات
التطبيؽ ل جانت م

ظات المعمميف كالبػا ثيف كقػد أظيػرت النتػا

أنػو عمػ الػرغـ مػف أف

الط ت كػانكا مبتػد يف فػ األ لعػات التعميميػة ا أنيػـ اسػتمتعكا بالعمميػة كأعربػكا عػف دراكيػـ
لقيمة ىػذه األلعػات فػ تطػكير ميػارات التفكيػر الناقػد مػ مػن يـ فرتػة لتطػكير ميػاراتيـ فػ
الت ػػدث عػػف طريػػؽ تػػكفير كسػػيمة قيقيػػة لمتفاعػػؿ .كدراسػػة السػػيف

كياػػريف ))Seifi, 2015

كالت ىدفت ل التعرؼ عم تأثير ألعات الكمبيكتر عم التفكير الناقد كالت تيؿ العممػ لػدل
طػ ت المدرسػػة الثانكيػػة كاسػػتادمت الدراسػػة المػني الكتػػف ككػػاف نكعيػػا عربػ نػيا -مقارنػا
طالب ػا مػػف المػػدارس الثانكيػػة بػػإيراف كتػػـ ااتيػػار العينػػة بطريق ػة
كتككنػػت العينػػة مػػف  )672ن

عنقكديػػػة متعػػػددة الم ار ػػػؿ كاسػػػتادـ اسػػػتبياف ريكيػػػتس ااتبػػػار التفكيػػػر النقػػػدم كمجمكعػػػة
استبيانات ااتبار ألعات الكمبيكتر كأظيرت نتا

الدراسة أف ألعات الكمبيكتر لػيس ليػا تػأثير

كبير عم التفكير النقػدم كمػ ذلػؾ كػاف ىنػاؾ تػأثير كبيػر أل لعػات الكمبيػكتر عمػ الت تػيؿ
الدراس لمط ت كع كة عم ذلؾ أظيرت النتا

أف نكع لعبو الكمبيكتر لػيس لػو تػأثير كبيػر

عم تترؼ الط ت ف التفكير النقدم كانجػازاتيـ التعميميػة كدراسػة كػؿ ارمسػتركن كياػريف
) (Armstrong et al., 2016مف كالتػ تيػدؼ لػ تفعيػؿ م فػزات األلعػات فػ ااتيػار كتػدريت
كادارة األدا ألاتػػا

الم ػكارد البوػػرية مػػف ا ػ ؿ التفكيػػر القػػا ـ عم ػ المعػػت كدراسػػة ىػػان

) (Hung, 2018كالتػ تيػػدؼ لػ تقػػديـ عناتػػر م فػزات األلعػػات لت سػػيف تعمػػـ الطػ ت ف ػ
مقرر الفمسفة كالت فيز كالمواركة كتناكلت الدراسػة عناتػر م فػزات األلعػات كتقنيػة جديػدة
يمكف مػف اػ ؿ عػادة تايػؿ البي ػة التعميميػة بااعتمػاد عمػ أسػاليت التفكيػر فػ تتػميـ ػؿ
الموػػك ت كقػػد اتبعػػت الدراسػػة المػػني التجريب ػ كأجريػػت عم ػ عينػػة مػػف ط ػ ت الدراسػػات
العميا كأظيرت نتا

الدراسة فعالية عناتر م فزات األلعات لت سيف تعمـ الطػ ت كالت فيػز

كالموػػاركة .كدراسػػة كػػؿ مػػف كػػاميركف كبػػزك ) (Cameron & Bizo, 2019كالتػ ىػػدفت لػ
استاداـ منتة التعمـ القا مة عم المعبة  !KAHOOTلتسييؿ مواركة المتعمـ ف مقػرر عمػكـ
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ال يكاف استاداميا لتعزيػز طريػؽ زيػادة ػؿ الموػك ت كالتفكيػر النقػدم كالكفػا ة فػ الفتػؿ
طالبػا وػارؾ فػ اسػتط ع مكػكف مػف  )62سػت ناا
الدراس كتككنت عينػة الدراسػة مػف  )76ن
كؿ تجاربيـ م " "!KAHOOTلـ تكف ىناؾ ع قة بيف درجة الموػاركة كدرجػة التقيػيـ ممػا
يوػػػير لػػػ أف كممػػػة " "KAHOOTا تزيػػػد اننجػػػاز بوػػػكؿ مباوػػػر .كمػػػ ذلػػػؾ
ااسػػتجابات الفرديػػة أف الط ػ ت كجػػدكا أنيػػا تقنيػػة تعمػػـ اجتمػػاع

ػػػدد تقيػػػيـ

يجابيػػة ألنيػػا ت ػكفر نيايػػة

ممتعة كتنافسية كغامرة لمفتؿ م فكا د تعزيز المواركة كالتمت كاانغماس فػ تعمػـ الكبػار
كأظيرت النتا

فاعمية استاداـ المنتة ااتة لم فاظ عم مستكل مف اننجاز دااؿ التعمػيـ

لبػػماف كػػـ أظيػػرت النتػػا

المنتػػة سػػاعدت عم ػ تيي ػػة الط ػ ت بوػػكؿ أفبػػؿ لمتعامػػؿ م ػ

الت ديات كت كيؿ الفوؿ الم تمؿ ل فرص لت سيف مواركاتيـ الدراسية.
كمػػا تنػػاكؿ عػػدد مػػف الدراسػػات كالب ػػكث السػػابقة ميػػارات التفكيػػر النقػػدم كع قتيػػا
بمتغيرات أارم كمنيا:
دراسة التكباف  )6216كالت ىدفت لػ الكوػؼ عػف أثػر اسػتاداـ الكيػت ككيسػت
القا ـ عم تطبيقػات الجيػؿ الثػان لمكيػت فػ تنميػة ميػارات التفكيػر الناقػد كعمميػات العمػـ فػ
تػدريس العمػكـ لػدل طػ ت كميػة التربيػة األساسػية كاتبعػت الدراسػة المػني الكتػف الت ميمػ
طالبػا كطالبػػة مػػف طػ ت الفرقػػة الثالثػػة
كوػػبو التجريبػ كتككنػػت مجمكعػػة الب ػػث مػػف  )64ن
وعبة العمكـ بكمية التربية األساسػية باليي ػة العامػة لمتعمػيـ التطبيقػ كالتػدريت بدكلػة الككيػت
كوممت أدكات الب ث ااتبار ميارات التفكير الناقد كااتبار عمميات العمـ فػ العمػكـ كتكتػمت
نتا

الدراسة ل أف استاداـ استراتيجية التػدريس بالكيػت ككيسػت كػاف ليػا األثػر الفعػاؿ فػ

تنمية ميارات التفكير الناقد كميارات عمميات العمػـ لػدل الطػ ت أفػراد مجمكعػة الب ػث مقارنػة
بالطريقة العادية كف بك النتا

تكت الدراسػة بعػدد مػف التكتػيات منيػا بػركرة اعتمػاد

طرؽ التدريس عم التقنيات ال ديثة لمتربية العممية باعتبارىا ىػ النظػرة انيجابيػة كالت ػديات
المسػػػتقبمية التػػػ تعتمػػػد عمييػػػا الجامعػػػات العالميػػػة كاتا ػػػة الفرتػػػة لمطػػػ ت لمعمػػػؿ عمػػػ
مجمكعػػات توػػاركية مػػف ا ػ ؿ تػػكفير بي ػػة لكتركنيػػة تسػػاعد ف ػ

تا ػػة التوػػارؾ ف ػ الفبػػا

انلكتركن ينمػ لػدييـ ميػارات التفكيػر الماتمفػة كالميػارات ال زمػة لعمميػات العمػـ كيزيػد مػف
اانغماس ف بي ة العمؿ.
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كدراسة أبك الايؿ  )6218كالت ىدفت لػ الكوػؼ عػف أثػر اسػتاداـ اسػتراتيجيت
التايػؿ المكجػػو ك ػػؿ الموػػك ت فػ تنميػػة التفكيػػر الناقػػد لػدل طػ ت التػػؼ الثػػامف األساسػ
بمب ث التربية انس مية ف مدرسة مأدبا الثانكية ااكل لمبنيف ممف ىـ عم مقاعػد الدراسػة
لمعاـ الدراس  6218 -6217ف األ ردف كاتبعػت الدراسػة المػني وػبو التجريبػ

كلت قيػؽ

ىػدؼ الدراسػػة قػػاـ البا ػػث بتطبيػػؽ ااتبػػار التفكيػػر الناقػػد كاطسػػف كجمسػػر & (Watson
)Glasserبأبعاده التنبت باافترابات كالتفسػير كالتقػكيـ كااسػتنتاج كااسػتنباط) كقػد تػـ
تعيػيف المجمكعػػات البػػابطة كالتجريبيػػة فػ تمػػؾ المدرسػػة عوػكا نيا يػػث ااتيػػرت ثػ ث وػػعت
طالب ػا درسػػت
مػػف ط ػ ت التػػؼ الثػػامف األساس ػ يػػث كانػػت الوػػعبة أ) مككنػػة مػػف  )67ن
طالبػا درسػت بطريقػة ػؿ الموػك ت
بطريقة التايؿ المكجػو كالوػعبة ت) مككنػة مػف  )65ن
طالب ػا درسػػت بالطريقػػة ااعتياديػػة كأظيػػرت نتػػا
كالوػػعبة ج) بػػابطة كعػػدد أفرادىػػا  )64ن

المجمػكعتيف التجػريبيتيف كالمجمكعػة البػابطة

الدراسة كجػكد فػركؽ دالػة تػا نيا بػيف نتػا
يعػػزل ل ػ فاعميػػة اسػػتراتيجية التايػػؿ المكجػػو كاسػػتراتيجية ػػؿ الموػػك ت ف ػ تنميػػة ميػػارات
التفكير الناقد كما أظيرت النتا عدـ كجػكد فػركؽ دالػة تػا نيا فػ مسػتكل تنميػة ميػارات
التفكيػػر الناقػػد بػػيف اسػػتاداـ اسػػتراتيجيت التايػػؿ المكجػػو ك ػػؿ الموػػك ت ف ػ مب ػػث التربيػػة
انسػػػ مية لمتػػػؼ الثػػػامف األساسػػػ

كفػػػ بػػػك النتػػػا

تػػػـ تقػػػديـ جممػػػة مػػػف التكتػػػيات

كالمقتر ات لتفعيؿ استراتيجيات تنمية التفكير الناقد.
كدراسة بتػرم ) (Basri, 2019كالتػ ىػدفت لػ كتػؼ ميػارات التفكيػر النقػدم لػدل
طمبػػة المر مػػة الثانكيػػة فػػ

ػػؿ الموػػك ت الريابػػية كت ديػػد مككنػػات التفكيػػر النقػػدم لػػدل

الطػػ ت فػػ الت ميػػؿ كالتقيػػيـ كااسػػتداؿ كالوػػػرح كالتنظػػيـ الػػذات
الكتػف كالنػػكع

كاتبعػػت الدراسػػة المػػػني

يػث تػػـ جمػ البيانػات مػػف اػ ؿ ااتبػػار كمقػػاب ت كأجريػت الدراسػػة عمػ

عدد  )64مف الط ت تمثؿ الط ت الػذككر فػ

 )9طػ ت كاانػاث فػ

 )15طالبػة كتكػكف

اااتبػػػار المسػػػتادـ فػػػ ىػػػذا مػػػف  )6موػػػك ت تمثػػػؿ  )6ميػػػارات فرعيػػػة لميػػػارات التفكيػػػر
النقدم كقد أظيرت نتا

الدراسة أف )1 :ميارات التفكير الناقد لػدل طػ ت المر مػة الثانكيػة

كانت منافبةث  )6ميػارات التقيػيـ كالت ميػؿ كالميػارات الفرعيػة لمتنظػيـ الػذات أقػؿ الميػارات
الت يتقنيا الط ت مقارنة بالميارات الفرعية األارل ف التفكير النقدم.
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ثالجًا  -التنكني السقني لطالب الدزاسات العليا:
يعن ػ التمكػػيف الرقم ػ تزكيػػد المسػػتادميف بمػػا يمػػزـ مػػف الميػػارات ال زمػػة نيجػػاد
كاستغ ؿ المعمكمػات التػ ي تػاجكف لييػا فػ العمػؿ كالدراسػة كأكقػات الفػراغ فػإف التمكػيف ا
يزكد المستادميف بالتعميمػات ال زمػة لتنفيػذ ميمػة م ػددة بػؿ يسػاعدىـ عمػ

يجػاد كتطػكير

مجمكعة مف الميارات القابمة لمت كيؿ كالبركرية ف عتر المعمكمات كمف ثـ يمكػف اعتبػار
التمكيف بمثابة اتجاه فعم سبيؿ المثاؿ ا يمكف اجبار المستادميف عم الػكع باسػتادامات
اانترنت كتكظيفيا كلكف يمكف ت فيزىـ لذلؾ كبالتال ي دث التأثير.
كيمكػػػػف تتػػػػنيؼ التمكػػػػيف الرقمػػػػ لنػػػػكعيف ر يسػػػػييف ىمػػػػا  )1التمكػػػػيف التجريبػػػػ
 Experiential Empowermentكيػػتـ تمكػػيف المسػػتادـ مػػف اػ ؿ التجربػػة الفعميػػة كفػ ىػػذه
مرتفعا كما يكػكف لمتفػاع ت ااجتماعيػة تػأثير يجػاب فقػط عمػ
النكع يككف مستكم التمكيف
ن
التقييمات كالنكايػا السػمككية ك  )6التمكػيف المعمكمػات  Informative Empowermentيػث
يتـ تمكيف المستادـ مف ا ؿ تكفير كـ مف المعمكمات ذات التمة بالمكبػكع كفػ ىػذا النػكع
منافبػػا كمػػا يكػػكف لمتفػػاع ت ااجتماعيػػة تػػأثير يجػػاب فقػػط عم ػ
يكػػكف مسػػتكم التمكػػيف
ن
التقييمات كالنكايا السمككية ).(Yuksel et al., 2016, p. 115
كيكظؼ الب ث ال ال نكعيف مف التمكيف الرقم

يػث تػـ تكظيػؼ التمكػيف التجريبػ

مػػف ا ػ ؿ ممارسػػة أنوػػطة الػػتعمـ م ػ ت فيػػز الط ػ ت مػػف ا ػ ؿ عػػدد مػػف عناتػػر األلعػػات
التعميميػة النقػاط – كالمسػتكيات – كلك ػات المتتػدريف – كاألكسػمة – كالت ػديات) بينمػا تػػـ
تكظيػػؼ التمكػػيف المعمكمػػات مػػف ا ػ ؿ تػػكفير متػػادر متعػػددة لمػػتعمـ فيػػديكىات – ممفػػات –
تكر – نتكص – ركابط ث ار ية).

متطلبات التنكني السقني:
لمتمكيف الرقم العديد مف المتطمبات البػركرية كالتػ تتمثػؿ فػ

(Fourie, 1999, p.

):382

 يجت أف تككف برام التمكيف الرقم ذات أىمية كممتعة ا تسبت التكتر أك الممؿ.
 ينبغ ػ أف تتاػػذ اب ػرات الػػتعمـ السػػابقة لممسػػتادميف كنقطػػة انط ػ ؽ لممعرفػػة الجديػػدة
كتباؼ لييا.
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 يجت أف تقكـ برام التمكيف عم مبادع كأسػس تكجييػو عامػة توػترؾ فييػا المنظمػات
تكفير لكقت التعمـ.
نا
كذلؾ
 يجت أف تتعػاكف المنظمػات عمػ تطػكير المبػادع كاألسػس كالعمػؿ عمػ تغييرىػا بوػكؿ
دكرم لمكاكبة التطكر المستمر ف تكنكلكجيا المعمكمات كااتتاات.
 مػػف البػػركرم جػ ار مناقوػػات فرديػػة مػ المسػػتادميف ػػكؿ اىتمامػػاتيـ كا تياجػػاتيـ
كم اكلة لافض ال مؿ المعرف المرتبط بالميارات التاتتية.


يجت عقد جمسات فردية م المستادميف لت ميػؿ نتػا
الممفػػات الواتػػية كفقنػػا لػػذلؾ

التقيػيـ الااتػة بيػـ كتكييػؼ

ت ػ يتػػب كف أكثػػر قػػدرة عم ػ أدا الميػػاـ بمسػػتكل

أعم ).

 مف البركرم تنظيـ سػرعة كتػكؿ المسػتادميف لممعمكمػات كتػكفير روػادات ليػـ مػف
ا ؿ تكفير قنكات عديدة ل تتاؿ كالدعـ.
 مػػػػف البػػػػركرم تطػػػػكير انروػػػػادات لممسػػػػتادميف لمسػػػػاعدتيـ فػػػػ ت ػػػػديث ممفػػػػاتيـ
الواتية.

األبعاد السئيشة للتنكني السقني:
يمكف ت ديد أىـ األبعاد الر يسة لمتمكػيف الواتػ الرقمػ كاانػدماج ااجتمػاع مػف
اػ ؿ ممارسػات األلعػات التعميميػة فيمػا يمػ

;(Schouten, 2011; Bleumers et al., 2012

):Misuraca, 2012; Bleumers et al., 2013; Stewart et al., 2013
 المكازنة بيف نتػا

الػتعمـ كتجربػة األلعػات الممتعػة Balance Learning Outcomes

أمػر بػال األىميػة
 :and A Fun Gaming Experienceتتعد تجربػة األلعػات انيجابيػة نا
لبػػػماف المتابعػػػة تجػػػارت المعبػػػة انيجابيػػػة تػػػتدم لػػػ مسػػػتكل أعمػػػ مػػػف الػػػتعمـ
المتتكر كمستكل أعم مف الداف لممواركة.
َّ

 اعتماد ني ي ركو المستادـ ننوا م تكل األلعات كالمعت كت ديد النتا

التػال ة

Adopt A User-Driven Approach To Create Game Content, Game Play

 :and To Define Valid Outcomesموػاركة أتػ ات المتػم ة المتعػدديف بمػا فػ
ذلؾ الكسطا كالمستادمكف النيا يكف ا ؿ عممية التتميـ لك يتـ ااسػتفادة مػف
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ماتمؼ أوكاؿ الابرة ،يث تتي الممارسات المعتمدة عم األلعات القابمة لمتاتػيص
لممستادميف كتكييؼ تجربة األلعات م ا تياجاتيـ الااتة.


تبػميف اطػة كابػ ة لنوػر كتسػكيؽ كتكزيػ الػني القػا ـ عمػ المعبػة Include A
Clear Plan for Publishing, Marketing and Distributing The Game-Based

غالبػػا مػػا يػػتـ الكتػػكؿ ل ػ األوػػااص مػػف ا ػ ؿ المتسسػػات الكسػػيطة
 :Approachن
الت تكجو كتروػد لتكظيػؼ األلعػات الرقميػة كتوػج عمػ ااسػتاداـ كت قيػؽ أىػداؼ
التمكيف لذلؾ لبماف النور كالتأثير المستداـ ىناؾ اجة ل اطة تفتػيمية ػكؿ
كيفية جعػؿ األ لعػات فػ متنػاكؿ األوػااص كدعميػـ فػ تنفيػذىا مثػؿ بػرام الكقايػة
كالتثقيؼ العامة).


دم يليات التقييـ ف

المعبة كالموركع ككؿ Integrate Assessment Mechanisms

 :In The Game and for The Overall Projectيمكػػف ألدكات التقػػدـ كالتقيػػيـ
المبػػمنة باأللعػػػات أف تػػػدعـ الػػػتعمـ مػػػف اػػػ ؿ الم

ظػػػات الواتػػػية عمػػػ سػػػبيؿ

المثاؿ عيكت الايػارات كاألتػكات ىػ قمػة المعرفػة بمن نػ الػتعمـ الفعمػ كالسػمكك
لػػػدل المسػػػتادميف بانبػػػافة لػػػ ذلػػػؾ يمكػػػف ليػػػات التقيػػػيـ تكبػػػي أف األلعػػػات
الرقمية تساىـ ف ت سيف المكقػؼ تجػاه اسػتاداميا كمػف ثػـ يتطمػت ذلػؾ زيػادة فػ
التمكيؿ كالنور كااستاداـ.

العوامل املؤثسة على التنكني السقني:
يكجػػد عػػدة عكامػػؿ مػػتثرة عمػ التمكػػيف الرقمػ كالتػ يجػػت مراعاتيػػا لمكتػػكؿ بػػالمتعمـ
لمستكل عال مف التمكيف كالت

تظير بكبكح مػف اػ ؿ النقػاط التاليػة (Fourie, 1999, p.

):381
 يتأثر بالتغيرات ااجتماعية كااقتتادية كالسياسية.
تاما ف المكقؼ مف جميػ األطػراؼ المعنيػة
نا
 يتطمت
تغيير ن
كالمستادمكف أىمية التكنكلكجيا ال ديثة.

يػث يجػت أف تتقبػؿ المتسسػة

 يتطمت ااستعداد كأف تككف جمي األطراؼ المعنية ممتزمة كايجابية كمت مسة.
كجيدا لت قيؽ النجاح.
 تستغرؽ برامجو كقتنا
ن
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نابعػػػا مػػػف المتسسػػػة ذاتيػػػا أك ك ػػػداتيا أك اجػػػة المسػػػتادمكف لمػػػدعـ
 ينبغػػػ أف يكػػػكف ن
كالتدريت.
 يتطمت المعرفة كالتعمـ كاتقاف بعض الميارات ذات التمة.
 يساعد المستادميف لمكتكؿ ل مستكل أعم مف المواركة الكع .
 يتطمػػت أف يكػػػكف السػػياؽ كابػػػ ن ا لممسػػػتادـ كعمػػ عمػػػـ كػػػاؼ بأىميػػة التمكػػػيف كفكا ػػػده
كأىداؼ النيا ية.
كاب ة كأف يتفؽ المسػتادمكف كابػ ار المعمكمػات

مكجيا بأىداؼ كنتا
 يجت أف يككف
ن
ما يريدكف ت قيقو.

 يتطمت أف يككف م تكاه ذا تمة بالكع ال ال كا تياجات المستادميف الااتػة ككمػا مػا
ىك مدرج ف البرنام .
 ينبغػػػ أف يػػػتـ فػػػ منػػػاخ داعػػػـ لممسػػػتادميفث يػػػث يقػػػدـ الػػػدعـ فيمػػػا يتعمػػػؽ بالتػػػدريت
كالموكرة بانبافة ل

روادات كؿ تجمي ممفات تعريؼ ااىتمامات كتكييفيا.

 يسم لممستادميف بالتعمـ كفقنا لماطك الذات

كالنمػك التػدريج

يػث أنػو أكثػر مػف مجػرد

برنام تدريب .

 يجت أف يدعـ المواركة النوطة لممستادميف م استمرار تقديـ الدعـ.
كيكجػػد عديػػد مػػف الدراسػػات التػػ تناكلػػت التمكػػيف الرقم ػ كع قتػػو بػػبعض المتغيػػرات
األارل كمنيا التفكير النقدم كمنيا :دراسة كؿ مف اككينمػك كسػكيمك ككػاج ر (Akkoyunlu,

) Soylu & Caglar, 2010كالت ىدؼ ل

عداد مقياس لت ديد مستكم التمكيف الرقمػ لػدل

ط ػ ت الجامعػػات كتكػػكف المقيػػاس مػػف  )45مفػػردة مكزعػػة كفقنػػا لمسػػتكيات ليكػػرت لقيػػاس

السػػمككيات كالتفبػػي ت كاوػػتمؿ المقيػػاس عمػ أرب ػ م ػػاكر ر يسػػة ىػ

الػػكع

كالت فيػػز

كانتا ة كااستاداـ التقن كالمنافسة).
كدراسػة سػاريككباف ) (Sarýçoban, 2013كالتػ ىػدفت لػ التعػرؼ عمػ الع قػة بػيف
التمكيف الرقم كالكفا ة الذاتية لممعمميف بوػكؿ عػاـ كمسػتكل التمكػيف الرقمػ لمعممػ المغػة
اننجميزية بوكؿ ااص كمعتقػداتيـ ػكؿ الكفػا ة الذاتيػة لممعمػـ كأظيػرت أىػـ نتػا
كجد ع قة ذات دا لة

الدراسػة

تا ية بيف التمكيف الرقم كالكفا ة الذاتيػة لممعمػـ فػ سػياؽ تػدريس

المغة األجنبية بانبافة ل ذلؾ كجد ارتباطات بػيف الكفػا ة الذاتيػة كالػداف
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كااسػػػتفادة كالكفػػػا ة فػػػ اسػػػتاداـ التكنكلكجيػػػا عػػػ كة عمػػػ ذلػػػؾ كجػػػد أف معممػػػ المغػػػة
اننجميزية ياتمفكف فقط ف التمكيف الرقم عف المعمميف ا اػريف كيرجػ الفػرؽ الك يػد فػ
تػػكافر التقنيػػػة كااسػػػتاداـ لتػػػال المعممػػػيف ا اػػريف كتكتػػػ الدراسػػػة بػػػأف معممػػػ المغػػػات
األجنبيػػػة يجػػػت أف يتعرفػػػكا عمػػػ التقنيػػػات الرقميػػػة لمتػػػدريس بالفتػػػكؿ الدراسػػػية بوػػػكؿ أكثػػػر
فاعمية كأنو لمقياـ بػذلؾ يجػت تػكفير الػداف مػ المكاقػؼ انيجابيػة تجػاه تقنيػات المعمكمػات
كالوعكر بالكفا ة مف ا ؿ المزيد مف الممارسة فػ بػرام تػدريت معممػ المغػة األجنبيػة قبػؿ
الادمة عم األقؿ مف أجؿ ت سيف الكفا ة الذاتية ننوا بي ة يجابية ف الفتكؿ الدراسية.
كدراسػة كػؿ مػف يػان كتوػان

) )Yang & Chang, 2013كالتػ ىػدفت لػ التعػرؼ

عم تمكػيف تػأليؼ األلعػات الرقميػة عمػ تركيػز الطػ ت كميػارات التفكيػر النقػدم كالت تػيؿ
طالبػػا ف ػ فتػػميف مػػف التػػؼ السػػاب ف ػ ىػػذه
الدراس ػ كتككنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف  )67ن
ػبكعا كتػػـ تقسػػيـ العينػػة ل ػ مجمكعػػة تجريبيػػة أكل ػ 36
التجربػػة كالت ػ اسػػتمرت  )19أسػ ن
طالبػا يقكمػكف بتتػميـ
ألعابػا رقميػة تعميميػة) كالمجمكعػة تجريبيػة ثانيػة  35ن
طالبا يتممكف ن
ن
رسػػػكـ مت ركػػػة  )Flashتػػػمـ الطػػػ ت فػػػ المجمكعػػػة التجريبيػػػة األكلػػػ األلعػػػات الرقميػػػة

استنادا ل م تكل مقرر البيكلكجيػا بينمػا أنتجػت مجمكعػة التجريبيػة الثانيػة بوػكؿ
التعميمية
ن
رسكما مت ركة م مكلػة عمػ أسػاس م تػكل المقػرر التػدريب نفسػو كأكبػ ت نتػا
تعاكن
ن

اااتبار القبم كالبعدم كالبعػدم المتجػؿ ت سػينات كبيػرة فػ ميػارات التفكيػر الناقػد كاننجػاز
األكػػاديم
م

م ػ زيػػادة اا تفػػاظ بكػػؿ مػػف م تػػكل المقػػرر كميػػارات التفكيػػر النقػػدم الت ػ تمػػت

ظتيا مف ا ؿ نتا

اااتبار البعدم المتجؿ كبالنسػبة لمتركيػز تػـ م

ظػة كجػكد ميػزة

نسػػبية لممجمكعػػة التجريبيػػة األكلػ مقارنػػة بالمجمكعػػة التجريبيػػة الثانيػػة لكنيػػا لػػـ تتػػؿ لػ
دالة

تا ية كتكت الدراسػة الممارسػيف كالبػا ثيف ببػركرة دمػ التػأليؼ الرقمػ لأللعػات

م ػ المقػػررات األاػػرل كالبرمجػػة أك عمػػكـ الكمبيػػكتر كتقيػػيـ نتػػا

الػػتعمـ األاػػرل مثػػؿ التفكيػػر

انبداع ك ؿ الموك ت كالتدفؽ.
كدراسة كؿ مف يككسػيؿ كياػريف ) (Yuksel et al., 2016كالتػ تيػدؼ لػ استكوػاؼ
التفاعػػؿ بػػيف تمكػػيف المسػػتادـ كالتفػػاع ت ااجتماعيػػة كعناتػػر أساسػػية فػ كسػػا ؿ التكاتػػؿ
ااجتماع
عم

م تكبي الع قة بينيمػا فػ

عػداد الكسػا ط ااجتماعيػة التجريبيػة كالمعمكماتيػة

د سكا مف ا ؿ ظيار دكرىا التكميم ف األنوطة غير المتتمة باننترنػت كتعػرض
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الدراسػػة ث ػ ث تتػػميمات تجريبي ػة تتعامػػؿ م ػ العناتػػر التمكينيػػة كااجتماعيػػة أم التمكػػيف
كالتنو ة ااجتماعية) لألنوطة التكميميػة نظيػار يثارىػا عمػ كػؿ مػف األنوػطة التكميميػة عبػر
اننترنت كاألنوطة دكف اتتاؿ المكممة كأظيرت النتا

أف ىػذه العناتػر تزيػد مػف ردكد فعػؿ

المستادـ انيجابية تجاه أنوطة ان نترنت كغير المتتمة باننترنت مف ا ؿ التمكػيف النفسػ
كم ذلؾ فإف التفاعػؿ بػيف العناتػر يتغيػر فيمػا يتعمػؽ بػأنكاع التمكػيف الم ػددة كمػا أظيػرت
النتا

تأثير كسا ؿ التكاتؿ ااجتماع عمػ سػمكؾ المسػتادـ ال قيقػ

كتػأثير التفاعػؿ بػيف

عناتػػر التمكػػيف كالتكاتػػؿ ااجتمػػاع لع ػركض الكسػػا ط ااجتماعيػػة ف ػ كػػؿ مػػف انعػػدادات
التجريبية المعمكماتية.
كدراسة كؿ مف أكتك كياريف ) )Otto, 2019كالتػ ىػدفت لػ المقارنػة بػيف اثنػيف مػف
المقػػررات انلكتركنيػػة المفتك ػػة المتػػدر  MOOCsكالتعػػرؼ عم ػ تػػأثيرىـ عم ػ ن ػكات الػػتعمـ
كمستكم تمكيف المتعمميف لميارات التفكير النقدم ف مكبػكع تغييػر المنػاخ كىػدؼ كػؿ مػف
المقػػررات انلكتركنيػػة المفتك ػػة المتػػدر ل ػ تقػػديـ الكفػػا ات لمموػػاركيف لفيػػـ مكبػػكع تغيػػر
المنػػاخ بوػػػكؿ أفبػػؿ كأوػػػارت النتػػػا

لػػ أف الموػػػاركة فػػػ أم مػػف المقػػػررات انلكتركنيػػػة

المفتك ػة المتػدر زادت مػف كفػا ات الموػاركيف بوػكؿ اسػـ فػ النقػاش ػكؿ تغيػر المنػاخ
كأنػػػو بإمكػػػاف المقػػػررات انلكتركنيػػػة المفتك ػػػة المتػػػدر تكتػػػيؿ نتػػػا
لممتعممػػيف كأكتػػت الدراسػػة ببػػركرة تػػكفير رتيػػة أكثػػر تفتػػي ن

تعميميػػػة معينػػػة لػػػ

ػػكؿ المقػػررات انلكتركنيػػة

المفتك ة المتدر كفرص التعميـ كالتفكير ف طرؽ أفبػؿ لكيفيػة دمجيػا فػ التعمػيـ الاػاص
بتغير المناخ أك النظر ف

مكانيػات المقػررات انلكتركنيػة المفتك ػة المتػدر كاسػتاداـ أوػكاؿ

مبتكرة لمتغمت عم ال كاجز بيف التعميـ الرسم كغير الرسم .

اإلدساءات امليَذية للبشح:
ىػػدؼ الب ػػث ال ػػال

لػ قيػػاس أثػػر اسػػتاداـ منتػػات التػػدريت انلكتركنيػػة القا مػػة

عم الم فزات عم الت تيؿ المعرف كتنمية ميارات التفكير النقدم كميارات التمكػيف الرقمػ
لدل ط ت الدراسات العميا كفيما يم عرض ليذه انج ار ات:
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أولًا  -اختياز ميصات التدزيب اإللكرتوىية الكائنة على حمفزات األلعاب:
أ -تطبيؽ نمكذج م مد اميس  )6218ااتيار منتة بي ة التعمـ انلكتركن
المناسبة:

شكم (ًَ )5ىذج يحًد خًُس ( )2112الختُبز يُصخ ثُئخ انتؼهى اإلنكتسوٍَ انًُبسجخ
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كتتمثػػؿ اط ػكات ااتيػػار منت ػات التػػدريت التػػدريت انلكتركنيػػة القا مػػة عم ػ م ف ػزات
األلعات فيما يم :

اخلطـــوة األوى  -حتديـــد األٍـــداف اجســـرتاتيذية ويتطلـــب البشـــح أٌ يتـــوفس مبيصـــات التـــدزيب
اإللكرتوىية:
 )1نوا الم تكل كادارتو :ب يث تسم المنتات بإمكانية نوا الم تكم كاداراتو.
 )6دارة المتعمـ :مف ا ؿ دارة البيانات الواتية لممتدربيف.
 )3دارة الػػتعمـ :مػػف ا ػ ؿ ادارة عمميػػة الػػتعمـ بكجػػو عػػاـ بمػػا تبػػمنو مػػف عمميػػات ت ديػػد
أىداؼ التعمـ – كالم تكم التعميم – كأنوطة التعمـ – كالتقكيـ).
 )4الكاجبات كالتعينات :ب يث تكفر المنتات مكانية ادا المتدرت لمكاجبات كالتعيينات.
 )5المناقوات :مف ا ؿ تكافر مجمكعة مف أدكات ندارة المناقوات.
 )6التكامؿ م الكسػا ط ااجتماعيػة :مػف اػ ؿ تػكافر مكانيػة ااتتػاؿ كالتكامػؿ مػ بعػض
الكسا ط ااجتماعية منيا .Facebook, Twitter
 )7التعمـ النقاؿ :مف ا ؿ تػكافر مكانيػة ت ميػؿ المنتػات كتطبيقػات عمػ اليكاتػؼ النقالػة
الذكية لممتدربيف.
 )8التعمـ التكيف  :مف ا ؿ تكافر مكانية تاتيص التعمـ كفقنا ا تياجات كؿ متػدرت عمػ
ده.

 )9التقكيـ كالتتب  :مف اػ ؿ تػكافر مكانيػة ت ديػد مسػتكم تقػدـ المتػدرت كتتبػ مسػاراتيـ
أثنػػػػا التػػػػدريت لت فيػػػػزىـ كزيػػػػادة دافعيػػػػتيـ ل سػػػػتمرار فػػػػ الػػػػتعمـ كت قيػػػػؽ األىػػػػداؼ
المنوكدة.
 )12الت مػػي ت كتكليػػد التقػػارير :مػػف اػ ؿ تػكافر مكانيػػة ال تػػكؿ عمػ ا تػػا يات كميػػة
ككيفية عف تقػدـ المتػدربيف أثنػا التػدريت كتػكفير تقػارير فػ بػك ىػذه الت مػي ت لكػؿ
متدرت.
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اخلطوة الجاىية  -حتديد املوازد والكيود وتتضنً:
 )1ت ميػؿ الم تػػكم التعميمػ

نظػػرم  /كعممػ

ااسػػتراتيجيات :ينبغػ أف يتػػكفر بمنتػػات

التدريت انلكتركنية مكانية تقديـ الم تكم التعميم بوكؿ نظرم  /كعمم

كالتنػكع فػ

تقديـ كعرض الم تكم مف ا ؿ النتكص كالتكر كالفيديكىات كاألتكات كالتنكع فػ
استاداـ استراتيجيات التعميـ ما بيف ااستراتيجيات الفردية كالجماعية.
 )6ت ميػػػؿ أتػػػ ات المتػػػم ة :ينبغػػػ أف تراعػػػ منتػػػات التػػػدريت انلكتركنيػػػة أتػػػ ات
المتم ة كالمستفيدكف عم كافة المستكيات كىـ المتػدربكف كأعبػا ىي ػة التػدريس
كالموارككف.
 )3ت ميؿ المكارد الماديػة األجيػزة كالمعامػؿ :يتطمػت توػغيؿ منتػات التػدريت انلكتركنيػة
بالب ػػث ال ػػال أف يتػػكفر لػػدل أتػػ ات المتػػم ة أجيػػزة نقالػػة

اسػػكت واتػػ /

ىاتؼ ذك ) كانترنت.
 )4ت ميؿ المكارد البورية الكفا ات البورية كالمجنة ااستوارية كالفريؽ :يتطمت توػغيؿ
منتػػػػات التػػػػدريت انلكتركنيػػػػة بالب ػػػػث ال ػػػػال أف يتػػػػكفر طػػػػاقـ مناسػػػػت لتكنكلكجيػػػػا
المعمكمات كتوكيؿ فريؽ ندارة منتات التدريت انلكتركنية كتمثؿ ف البا ثتيف.
 )5ت ميػػؿ القيػػكد

ػػدكد النظػػاـ المطمكبػػة :يتطمػػت توػػغيؿ منتػػات التػػدريت انلكتركنيػػة

بالب ث ال ػال ت ديػد متطمبػات المنتػات مػف اػ ؿ ت ديػد أعػداد المتػدربيف المطمكبػة
كعناتػػػػر م فػػػػزات األلعػػػػات التعميميػػػػة كالمتمثمػػػػة فػػػػ

النقػػػػاط كالمسػػػػتكيات كلك ػػػػة

المتتدريف كالوارات كمن األكسمة كالت ديات).

اخلطـوة الجالجــة  -حتديـد ااادــات واملتطلبــات ومـً متطلبــات البشــح ااـالي أٌ يتــوفس مبيصــات
التدزيب اإللكرتوىية:
( )1البنيػػػة :مػػػف اػػػ ؿ تػػػكفير ىيكػػػؿ عػػػاـ يكبػػػ مككناتيػػػا األساسػػػية كعناتػػػر م فػػػزات
األلعات.
( )2األمف :مف ا ؿ تكفير عنتر األمف المعمكمػات

ك مايػة بيانػات المتػدربيف كم تػكم

المقرر كأنوطتو كاااتبارات كنتا جيا.
( )3التسجيؿ :مف متطمبات الب ث ال ال أف يتكفر بمنتات التدريت انلكتركنيػة التسػجيؿ
رقما تعريفنا ككممة مركر المتدرت.
دراج كادارة بيانات المتدربيف كاتدار ن
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( )4التكتػػيؿ :مػػف متطمبػػات الب ػػث ال ػػال أف يتػػكفر بمنتػػات التػػدريت انلكتركنيػػة تا ػػة
الم تكل لممتدربيف.
( )5التفاعػػؿ :مػػف متطمبػػات الب ػػث ال ػػال أف يتػػكفر بمنتػػات التػػدريت انلكتركنيػػة تا ػػة
أنمػػاط ماتمفػػة مػػف التفاعػػؿ تتمثػػؿ فػػ

تفاعػػؿ المػػدرت كالمتػػدرت -كتفاعػػؿ المتػػدرت

كالمتدربيف ا اريف – تفاعؿ المعمـ أك المتػدرت مػ كاجيػة ااسػتاداـ  -تفاعػؿ المعمػـ
أك المتدرت م الم تكم) كابافة عناتر متنكعة مف م فزات األلعات التعميمية.
( )6التقكيـ :مف متطمبػات الب ػث ال ػال أف تتػي منتػات التػدريت انلكتركنيػة التنػكع فػ
أنكاع اااتبارات ب يث تجم بيف اااتبارات البنا ية كالنيا ية كالتنػكع فػ وػكؿ أسػ مة
اااتبػػػار ب يػػػث يتبػػػمف أسػػػ مة مكبػػػكعية تػػػكات أك اطػػػأ – كااتػػػر مػػػف متعػػػدد –
كالس ت كانف ت – كااستط عات) كالمقاات.
( )7التتب  :مػف متطمبػات الب ػث ال ػال أف يتػكفر بمنتػات التػدريت انلكتركنيػة معمكمػات
عف سمكؾ المتػدرت كطريقػة سػيره فػ المنتػة كمعمكمػات عػف المكبػكعات كالعناتػر
التػ قػػاـ بزيارتيػػا معمكمػػات عػػف عػػدد المكبػػكعات كالعناتػػر المنجػػزة ككقػػت اننجػػاز
معرفػػة عػػدد المكبػػكعات كالعناتػػر الت ػ أنياىػػا المتػػدرت كمعػػدؿ درجاتػػو بكػػؿ مكبػػكع
كالمكبكعات ككؿ كالعناتر المتبقية ننيا المقرر.
( )8التقارير :مف متطمبات الب ث ال ال أف تسػم منتػات التػدريت انلكتركنيػة بػااط ع
عمػ درجػػات المتػػدرت ككاجباتػػو مػػف تػف تو الااتػػة معرفػػة المتػػدربيف الػػدااميف عمػ
المنتػػة  /المقػػرر ف ػ ل ظػػة معينػػة كيسػػتطي المعمػػـ كب ػ م

ظاتػػو عم ػ مسػػتكل

المتػػدرت ب يػػث يمكػػف تتػػدير ىػػذه التقػػارير عم ػ وػػكؿ ممفػػات

 Pdfأك

 Excelأك

عربيا عم وكؿ رسكـ بيانية  Chartsما يسيؿ فيميا.
( )9اا تفػػػػاظ بالسػػػػج ت :مػػػػف متطمبػػػػات الب ػػػػث ال ػػػػال أف تسػػػػم منتػػػػات التػػػػدريت
انلكتركنية بتازيف السج ت الااتة بكؿ متدرت كت ممييا ف وكؿ ممفات.
( )11تسيي ت عادة ااستاداـ :مػف متطمبػات الب ػث ال ػال أف تسػم منتػات التػدريت
انلكتركنية بإمكانية عادة ااستاداـ لممقرر كاعادة تقديمو لمتدربيف ياريف.
( )11الواتػػػنة :مػػػف متطمبػػػات الب ػػػث ال ػػػال أف تراعػػػ منتػػػات التػػػدريت انلكتركنيػػػة
التفبي ت الواتية لكؿ متدرت كتغير لكف الكاجية ااستاداـ ك جـ كلكف النص).
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( )12التكامؿ :مف ا ؿ ااتساؽ بيف مككنات المنتػة التدريبيػة لت قيػؽ النتػا

المرغػكت

بيا مف التدريت.
( )13اندارة :مف ا ؿ تكفير كاجية استاداـ كتفاعؿ يسيؿ التعامؿ معيػا مػف اػ ؿ كجػكد
األزرار كالتكر كالقكا ـ.

اخلطوة السابعة  -حتديد مالمح اليظاو وخصائصُ وتتضنً:
 )1سػػيكلة التػػيانة :مػػف ا ػ ؿ تػػكفير كسػػا ؿ لمتكاتػػؿ م ػ فريػػؽ لمػػدعـ الفن ػ الاػػاص
بالمنتات ل ؿ الموك ت.
 )6التكافقية :مف ا ؿ مكانية الت كؿ مف منتة ألارم دكف دكث موك ت.
 )3القابمية لمتركيت :مف ا ؿ تجز ة م تكل المقرر لػ مككناتػو األتػمية كجعميػا قابمػة
لمتوارؾ كالتبادؿ.
 )4القابميػػة لمكتػػكؿ :مػػف اػػ ؿ سػػيكلة كتػػكؿ المتػػدرت لمنتػػات التػػدريت كم تػػكم
المقرر كاألدكات كاألنوطة الت تكفرىا المنتات.
 )5قابميػػػة ااسػػػتاداـ :مػػػف اػػػ ؿ مراعػػػاة البسػػػاطة فػػػ تتػػػميـ المنتػػػات كالمركنػػػة
كالمقرك ية كسيكلة الت كـ كمن األاطا

كال د مف تكرارىا كالقدرة عم التذكر.

 )6التكامؿ م النظـ األارل :مف ا ؿ الػدم بػيف اتػا ص كػؿ مػف نظػـ دارة التػدريت
انلكتركن كنظـ دارة م تكل التدريت انلكتركن .
 )7دعـ لغات متعددة :مف ا ؿ تا ة اداػاؿ البيانػات كالمعمكمػات بػأكثر مػف لغػة أىميػا
المغة العربية.
 )8القابميػػػة لمتاتػػػيص كاعػػػادة البػػػبط :مػػػف اػػػ ؿ مكانيػػػة اسػػػتعاده بعػػػض انعػػػدادات
األكلية اافترابية) بالمنتات كتاتيتيا كفؽ ال اجة.

اخلطوة اخلامشة  -فشص اليظه املتاسة وتكوميَا وتتضنً:
( )1تطكير متفكفة تقدير المعايير كالمتطمبات :مف اػ ؿ اطػ ع البػا ثتيف عمػ مجمكعػة
مػػػف الدراسػػػات كالب ػػػكث السػػػابقة كالمرتبطػػػة بمنتػػػات التػػػدريت انلكتركنيػػػة كم فػػػزات
األلعػػات تػػـ ت ديػػد متػػادر اوػػتقاؽ متػػفكفة المعػػايير كالمتطمبػػات مم ػػؽ  )1كتػػـ
اقتراح متفكفة مف المعايير لف ص منتات التدريت انلكتركنيػة القا مػة عمػ م فػزات
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األلعات كتـ عرض المتفكفة عم مجمكعة مػف الابػ ار كالمتاتتػيف فػ تكنكلكجيػا
التعميـ مم ؽ  )6السادة الم كميف نبدا رأييـ ف متفكفة المعايير مم ؽ .)3
( )2تطبيؽ المتفكفة عم النظـ الوا عة كالمقارنة بينيا :تـ تطبيؽ متفكفة المعايير التػ
تـ اقت ار يا ف الاطكة السػابقة عمػ مجمكعػة مػف المنتػات الوػا عة كالمقارنػة بينيػا
كتـ تفتيؿ ذلؾ ف مم ؽ .)4

اخلطوة الشادسة  -اختياز اليظاو املياسب والتفاوض عليُ وتتضنً:
 )1اتااذ القرار بالنظاـ المناست :تـ ااتيار المنتات التالية :المنتة األكل :
 talentlms.comكالمنتة الثانية.kahoot.it:

شكم ( )6انًُصخ األونٍ talentlms
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شكم ( )7انًُصخ انثبَُخ kahoot

 )6التفاكض م المكرد :تـ ااوتراؾ بوكؿ مجان ف المنتات السابقة.
 )3وركط التيانة :اتبعت البا ثتاف الوركط الم ددة مف قبؿ فريؽ التيانة بالمنتات
التدريبية السابقة.
 )4الت ديث المجان  :ليست ىناؾ اجة نج ار أم ت ديثات عم
السابقة

منتات التدريت

يث أف انمكانات المتكفر بالمنتات ف النساة المجانية تف بمتطمبات

الب ث.
 )5تكفر قاعدة معرفة :يتكفر معمكمات كافية عم

اانترنت عف منتات التدريت

السابقة الت تـ ااتيارىا كتكب اليدؼ مف كؿ منيا كامكاناتيا.
 )6تكفير فيديك تدريب  :يتكفر ممفات فيديك تورح اطكات التعامؿ م
التدريبية السابقة الت تـ ااتيارىا.
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 )7تكفير برام

تدريت :تسم

منتات التدريت السابقة الت

ال ال بتقديـ تدريت عم اطكات العمؿ بالمنتات.
ت -منتات التدريت انلكتركنية القا مة عم م فزات األلعات:
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ثاىيًا  -بياء وتصنيه مكسز ىظه إدازة التعليه اإللكرتوىي مبيصات التدزيب اإللكرتوىية
الكائنة على حمفزات األلعاب مً خالل خطوات الينوذز العاو للتصنيه التعليني :ADDIE

كالذم يوتمؿ عم الم ار ؿ األساسية التالية:

 -1مسسلة التشليل  ،Analysis Phaseوتتضنً اخلطوات التالية:
 -ت ديد ال اجات التعميمية :تـ ت ديد ال اجات التعميمية ف

تدن

الت تيؿ المعرف

لط ت الدبمكـ المينية تاتص تكنكلكجيا تعميـ – كمية الدراسات العميا لمتربية – جامعة
ككذلؾ ف ميارات التفكير النقدم بتكرة

القاىرة ف مقرر نظـ دارة التعميـ انلكتركن

ا ت قؽ األىداؼ المكبكعة مما يتطمت يجاد مكؿ كبدا ؿ يمكف أف تساعد ف تنمية
ىذه الميارات كىذا البديؿ أك ال ؿ المقترح ف

الب ث ال ال

ىك استاداـ منتات

التدريت انلكتركنية القا مة عم م فزات األلعات كقياس ميارات التمكيف الرقم

لدل

الط ت عينة الب ث لمنتات التدريت انلكتركنية.
 ت ميؿ اتا ص المتعمميف :المتعمـ ىك المستفيد مف نظـ تقديـ البراموبكة اننترنت كمف ثـ يجت أف تراع

التدريبة عبر

اجاتو كميكلو كقدراتو كالفركؽ الفردية بينو

كبيف باق زم و كيفيد ت ميؿ اتا ص المتعمميف المستيدفيف ف :
 مستكل الابرات التعميمية كااتيار مستكل األنوطة كاألمثمة المناسبة ليـ. معالجة الم تكل التعميم كتتابعو كتياغتو كتنظيمو بما يناسبيـ. ااتيار استراتيجيات التعميـ كالتعمـ المناسبة ليـ.كالط ت عينة الب ث ال ال ىـ ط ت الدبمكـ المينية ف التربية تاتص تكنكلكجيا
التعميـ يعممكف بمينة التدريس كتاتتاتيـ الدراسية ماتمفة فيـ مف اريج كميات التربية
كذلؾ كفقنا لوركط كقكاعد القبكؿ بالدبمكـ كما أف أعمارىـ تتراكح بيف  )65ل

 )35سنة

لدييـ ال ميارات األساسية لمتعامؿ م ال است األل كوبكة األنترنت مثؿ القدرة عم
الممفات القدرة عم

دارة

نوا مجمد – القص كالنسخ كالمتؽ -كال فظ كالقدرة عم التعامؿ

م برنام متتف األنترنت كالقدرة عم التعامؿ م البريد انلكتركن
كالممفات المرفقة ) كالقدرة عم

رساؿ -استقباؿ-

التعامؿ م األنترنت كت ميؿ ممفات الكسا ط المتعددة
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أساسيا استاداـ المنتات
مطمبا
تكرة – نص -تكت -فيديك) ىذه الميارات تعتبر
ن
ن
التدريبية انلكتركنية القا مة عم م فزات األلعات كالتعامؿ معيا.

نظر ألف الط ت عينة الب ث لـ يدرسكا أم مكبكعات تتعمؽ بنظـ دارة التعميـ
ك نا
انلكتركن فقامت البا ثتاف بعمؿ لقا تمييدم لكؿ مجمكعة عم دة تعرؼ فيو الط ت
أىداؼ المقرر كطبيعة م تكاه كما يوتمؿ عميو مف مياـ كأنوطة

بتكرة مكجزه عم

ككيفية نجازىا كقد تـ ف

ىذا المقا

ثارة دافعية الط ت لتعمـ ىذا المقرر بوكؿ فعاؿ

كبالنسبة لط ت المجمكعة التجريبية لمب ث تـ عمؿ لقا يار معيـ لتكبي كيفية التعامؿ
م منتات التدريت انلكتركنية القا مة عم م فزات األلعات كعرض لممكبكعات التعميمية
الت

تتناكليا المنتات ككذلؾ لورح طريقة تسجيميـ بالمنتات كااتفاؽ معيـ عم ميعاد

بدأ التجربة األساسية ككيفية انجابة عم األنوطة التعميمية لممقرر كارساليا.
ت ميؿ الم تكل التعميم  :كقد تـ ت ميؿ الم تكل التعميم مف ا ؿ ااستناد ل المتادرالتالية:
أ -ااط ع عم تكتيؼ المقرر بالكمية مم ؽ  )5لمتعرؼ عم األىداؼ العامة
كاألىداؼ الفرعية المراد ت قيقيا مف ا ؿ دراسة ىذا المقرر

ككذلؾ

المكبكعات التعميمية الت يتناكليا المقرر.
كالمتاتتكف ف

ت -الاب ار

المجاؿ كمف بينيـ األستاذ القا ـ عم

تدريس

المقرر.
ج -ااط ع عم الدراسات كالب كث الت اىتمت بمقرر نظـ دارة التعميـ انلكتركن
بوكؿ عاـ.
 ت ديد األىداؼ العامة :تعتبر عممية ت ديد األىداؼ العامة لمم تكل مف أىـ الاطكاتانج ار ية ف

عداد برام كأدكات التدريت عبر اننترنت

يث تفيد ف

ت ديد عناتر

الم تكل التعميم المناست كى عبارة عف األىداؼ المرجك ت قيقيا عند تماـ دراسة
المقرر بالكامؿ كتتميز تمؾ األىداؼ بالومكؿ.
كتبم األىداؼ العامة لممقرر أرب أىداؼ ر يسة
أرب مكبكعات تعميمية لكؿ مكبكع ىدؼ تعميم
األىداؼ العامة فيما يم :
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 التعرؼ عم نظـ دارة التعميـ االكتركن . التعرؼ عم المقررات انلكتركنية مفتك ة المتدر. التعرؼ عم معايير سككرـ. التعرؼ عم المقررات االكتركنية. ت ديد األىداؼ السمككية :تـ ااعتماد عم تتنيؼ بمكـ  )Bloomلألىداؼ بما يناستطبيعة الب ث ال ال

كعميو تـ ت ديد األىداؼ انج ار ية كفؽ ما يم :

أ -األىداؼ المعرفية :تـ ت ديد األىداؼ المعرفية لقا مة األىداؼ بالمقرر كفؽ
تتنيؼ بمكـ كعربيا عم السادة الم كميف عم الب ث كتمثمت قا مة األىداؼ
معرفيا مم ؽ .)6
النيا ية ف تكرتيا النيا ية ف  )63ىدفنا
ن
 ت ديد ميارات التعمـ :تمثؿ األىداؼ الت تـ ت ديدىا بالاطكة السابقة المداؿ األساسلت ديد ميارات التفكير النقدم بالب ث ال ال كالت يجت أف ي ققيا المقرر كبااستناد
ل قا مة األىداؼ تـ ت يد قا مة مبد ية بميارات التفكير النقدم كتـ عربيا عم
السادة الم كميف عم الب ث كتمثمت قا مة الميارات النيا ية ف تكرتيا النيا ية ف
 )5ميارات ر يسة مم ؽ .)7
 ت ديد األنوطة كالمياـ التعميمية :تـ ت ديد مجمكعة مف األنوطة التعميمية كالتتساعد عم ت قيؽ أىداؼ كؿ مكبكع مف المكبكعات التعميمية دااؿ المنتة كتـ
ااتيار األنوطة لت ـ طبيعة الم تكل العمم لممقرر كلت ـ طبيعة التدريت باننترنت
كتتمثؿ األنوطة ف

استجابة الطالت لما يقدـ لو مف ا ؿ مكبكعات المقرر كأدا

األنوطة كالمياـ المطمكبة منو كارساليا عبر المنتة كقامت البا ثتاف بإعداد قا مة
أكلية باألنوطة التعميمية بما يتناست م األىداؼ انج ار ية السابقة كتككنت القا مة ف
تكرتيا األكلية مف  )4أنوطة تعميمية بما يعن

نواط كا د لكؿ مكبكع مف

المكبكعات التعميمية الت يتناكليا المقرر.
لمت قؽ مف تدؽ القا مة تـ عربيا ف
كالمتاتتيف ف

تكرتيا األكلية عم

مجا ؿ تكنكلكجيا التعميـ كذلؾ نبدا الرأم فييا مف

لمتطبيؽ كقد أبدل الاب ار كالمتاتتيف بعض التعدي ت كى :
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 عادة تياغة بعض األنوطة. تعديؿ بعض األنوطة كاستبداليا بأارم. ذؼ بعض مفردات القا مة.بعد ج ار كافة التعدي ت أتب ت قا مة األنوطة التعميمية ف تكرتيا النيا ية مم ؽ
.)8
ت ميؿ البي ة التعميمية :كيوتمؿ ت ميؿ البي ة التعميمية عم ما يم :أ -يتطمت تدريس مقرر نظـ دارة التعميـ انلكتركن

بالنسبة لممجمكعة البابطة

بالب ث ال ال تكفير قاعات دراسية كما ف التعمـ التقميدم

يث يستطي الط ت

دراسة المقرر ف ميعاد الم ابرة كفقنا لمجدكؿ الدراس لمدبمكـ.

ت -بينما ا يتطمت تدريس المقرر بالنسبة لممجمكعة التجريبية بالب ث ال ال
قاعات دراسية كما ف

التعمـ التقميدم

ل

يث يستطي الط ت دراسة المقرر ف

منازليـ دكف التقيد بمكاف م دد كزماف مف ا ؿ منتات التدريت انلكتركنية
القا مة عم م فزات األلعات.

 -2مسسلة التصنيه  ،Design Phaseوتتضنً اخلطوات التالية:

-

تتميـ أدكات قياس الجكانت المعرفية كالميارية لممقرر:
ى األدكات كاااتبارات الت تركز عم قياس األىداؼ المعرفية كالميارية المقرر

كتتمثؿ أدكات القياس فيما يم :
أ -اااتبار الت تيم  :كييدؼ ل

قياس الجكانت المعرفية يتـ تطبيقو قبميا كبعديا

كبعدم متجؿ عم عينة الب ث المجمكعة التجريبية -المجمكعة البابطة).
ت -ااتبار ميارات التفكير النقدم :كييدؼ ل قياس ميارات التفكير النقدم كيتـ تطبيقو
قبميان كبعديات كبعدم متجؿ عم

عينة الب ث المجمكعة التجريبية -المجمكعة

البابطة).

ج -بطاقة م

ظة التمكيف الرقم  :كتيدؼ ل قياس ميارات التمكيف الرقم كيتـ

بعديا عم ط ت المجمكعة التجريبية.
تطبيقيا ن
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تتي يا المنتات

 تتميـ أنماط التفاعؿ :تيقتد بأنماط التفاعؿ "الكسا ؿ كاألساليت التالتدريبية انلكتركنية لممتدرت لمتعبير عف استجاباتو كتـ ت ديد أنماط التفاعؿ ك جـ
التفاعؿ كأساليبو فيما يم :
أ -ت ديد أنماط التفاعؿ عبر وبكة اننترنت كتتمثؿ ف :
 تفاعؿ المدرت أك المتدرت كالم تكل التعميم  :باستاداـ النتكص كالتكر كالمقطاتالمت ركة كاألتكات.
 -تفاع ت تتـ بيف المتدربيف أنفسيـ :كالت

تتمثؿ ف

تمؾ ااتتاات الت

تتـ بيف

المتدربيف المواركيف ف المنتات فيما بينيـ.
 -تفاع ت تتـ بيف المدرت كالمتدربيف :كتتمثؿ ف

رجاع األثر عف المياـ الت يكمؼ

بيا المتدربيف كااستجابة ل ستفسارات.
 تفاع ت تتـ بيف المدرت أك المتدرت ككاجية ااستاداـ :كتتمثؿ ف تفاعؿ كؿ منيـم الكاجية الرسكمية كاألزرار كالقكا ـ بمنتات التدريت انلكتركنية.
ت -ت ديد جـ التفاعؿ كأساليبو :ف

بك ما تـ ذكره عف تكفير أنماط التفاعؿ السابقة

مف ا ؿ استاداـ أدكات التفاعؿ المتزامف كأدكات التفاعؿ غير المتزامف.
يث ت دث التفاع ت المتزامنة عندما يككف المتدربكف كالمدرت متتميف مباورة
بالوبكة ف
الكقت نفسو.

معا ف
الكقت نفسو أما التفاع ت غير المتزامنة فتتـ دكف اوتراط تكاجدىـ ن

 -تعد متتمرات الفيديك) ى

كسيمة ت قيؽ أسمكت التفاعؿ المتزامف ف

المنتات

التدريبية.
 كما تعد المناقوات كالبريد انلكتركن كادمة الرسا ؿ بالمنتات) ى كسيمة ت قيؽأسمكت التفاعؿ غير المتزامف ف المنتات التدريبية.
-كاجية التفاعؿ :تعرؼ بكاجية التفاعؿ الرسكمية (GUI) Graphical User Interface

كيقتد بكاجية التفاعؿ تتميـ الكاجية الر يسة لمتعامؿ م المنتات كتتبمف األدكات
نتية  Hot Spotsكما
المستادمة ف عممية انب ار بيف الواوات مف مفاتي كركابط ّ
يراع ت ديد مكاق عناتر الكسا ط مف نتكص كفيديك كتكر كغيرىا بكاجية التفاعؿ

ظمة.
الااتة بالمنتات ت تظير تمؾ العناتر عم الواوة بتكرة من ّ
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-تتميـ سيناريك م تكل المقرر :بعد ت ديد م تكل المقرر تأت الاطكة التالية كى

عداد

كتتميـ التكرة األكلية لمسيناريك مف ا ؿ أعمدة ر يسة ى :
رقـ الواوة :ت ديد رقـ لكؿ واوة دااؿ المقرر.
مكتكبا تكرة معركبة
نتا
ن
الجانت المر  :عرض كؿ ما يظير ف الواوة سكا كاف ن
رسكما مت ركة فيديك تكرة معركبة.
رسكما ثابتة
ن
ن
النص :كتؼ لمنتكص المكتكبة عم الواوة مف يث:
 جـ الاط :كيتـ التعبير عنو بعدد النقاط الت يتككف منيا ارتفاع ال رؼ ب يثيتناست جـ الاط م أىمية الرسالة المقدمة.
 نكع الاط :كيعبر عف نكع الاط المكتكت بو النص ب يث يجت ااتيار الاطكطالمناسبة لتكتيؿ الرسالة.
الرسكـ كالتكر :كتؼ لمرسكـ الثابتة كالمت ركة كاألوكاؿ كالتكر الت ت تكييا واوة
الم تكل.
بعد تتميـ السيناريك لمم تكلث تتمثؿ بعض واوات سيناريك الم تكل ف مم ؽ .)9

 - 3مسسلة التطويس  ،Development Phaseوتتضنً اخلطوات التالية:
 -تجمي

الكسا ط المتا ة :تـ ف

ىذه الاطكة ت ديد كؿ الكسا ط المطمكبة ننتاج

الم تكل سكا كانت تك ارن ثابتة أك رسكمات ثابتة أك مت ركة أك لقطات فيديك أك
ممفات تكتية أك مكسيق

ب يث يتـ جم ىذه الكسا ط مف المتادر المتا ة مثؿ

األقراص البك ية المدمجة  CDsأك مف الوبكات العالمية أك مف المكسكعات التعميمية
كالعممية.
 -ت ديد البرام المستادمة ف

نتاج الم تكل :اعتمدت البا ثتاف ف انتاج الم تكل عم

مجمكعة مف البرام كى :
 -كتابة النتكص :استادمت البا ثتاف برنام معال

الكممات Microsoft word 2016

لكتابة النتكص المكجكدة ف تف ات الم تكل.
 تجييز التكر الثابتة كمعالجتيا :تـ نتاج معظـ التكر الثابتة الااتة بالمقررمكبكع الب ث باستاداـ نظاـ التتكير مف ال اسكت باألمر ( )Print Screenكتـ
معالجة ىذه التكر باستاداـ برنام

()Adobe Photoshop

- 6171 -

يث تـ تقطي بعض

استخدام منصات التدريب اإللكترونية القائمة على محفزات األلعاب ................................................

األج از
استاداـ

مف التكر كتكبير بعض التكر كتتغير بعبيا كفؽ ال اجةث كقد تـ
فظ ىذه التكر بامتداد ) (Gif Jpgلتككف ف

جـ مناست كتال ة

لمعرض عم اننترنت كقد تـ مراعاة كبكح التكر كدقة ألكانيا كمناسبة أبعادىا
كقد تـ ال تكؿ عم بعض التكر الجاىزة المعدة مسبقا مف ا ؿ متتف اننترنت
( )www.Google.Comكتـ معالجة ىذه التكر باستاداـ برنام

( Adobe

 )Photoshopكااستفادة بيا ف المقرر.
 -تتميـ الم تكم :استادمت البا ثتاف برنام

 camtasia Studioلتسجؿ مقاط

الفيديك كتـ مراعاة أف تتميز بالبساطة كتغر المدة الزمنية لمفيديك كقابميتيا
ل ستاداـ عم وبكة اننترنت كما تـ استاداـ برام  PowerPointك PDFلتجمي
النتكص كالتكر الثابتة الااتة بالم تكل.
 -4مسسلة التيفير  ، Implementation Phaseوتتضنً اخلطوات التالية:
 تجييز المنتات التدريبية انلكتركنية :تـ ف ىذه الاطكة تجييز المنتات التدريبيةكدم الكسا ؿ السمعية كالبترية بيا كتفعيؿ النتكص كالتكر كالمقطات المت ركة
ف

تف ات المقرر عبر المنتات م مراعاة البساطة كعدـ انكثار مف التفريعات

الت توتت انتباه الطالت ككذلؾ تـ مراعاة أف تككف تف ات م تكم المقرر دااؿ
المنتات مري ة لمعيف م تكفير عناتر الجذت كالتوكيؽ بعيدان عف التوكيش م

تكفير عنتر م فزات األلعات التعميمية كببط عداداتيا فيما يتعمؽ بعدد النقاط
كمن الوارات.

 التوغيؿ المبدالتعميم

لمنتات التدريت انلكتركنية :بعد اانتيا

مف نتاج الم تكم

تـ ااتيار عنكاف لكؿ منتة مف المنتات كتـ مراعاة عند ااتيار عنكاف

مكق المنتة أف يتسـ بالبساطة كالسيكلة.

-5

مسسلة التكويه  ،Evaluation Phaseوتتضنً اخلطوات التالية:
 ت كيـ منتات التدريت انلكتركنية كعمؿ التعدي ت :تيقتد بيا عرض المنتاتالتدريبية انلكتركنية عم مجمكعة مف الم كميف المتاتتيف ف مجاؿ تكنكلكجيا
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التعمـ بيدؼ ببطيا كالتأكد مف س مو الم تكل التعميم كاج ار التعدي ت ال زمة
ف بك ي ار الم كميف كقد أبدل الاب ار كالمتاتتيف بعض التعدي ت كى :
 تغيير بعض ألكاف اطكط العناكيف بالتف ات. تكبير مسا ة بعض التكر غير الكاب ة. -تكفير عدد مف المراج كالمتادر انلكتركنية كالت

قد ي تاجيا الطالت

عند أدا ه لمياـ كأنوطة التعمـ.
 ج ار التجربة ااستط عية التجريت المبد ) كعمؿ التعدي ت :تيقتد بيا تجريتيث تـ
المنتات التدريبية انلكتركنية عم عينة استط عية ممثمة لعينة الب ث ال ال
عرض المنتات عم طالبيف مف ط ت الدبمكـ المينية تاتص تكنكلكجيا التعميـ بيدؼ:

-

التأكد مف كبكح المادة العممية المتبمنة بالمنتات.

 ت ديد مناسبة م تكل المكبكعات التعميمية بالنسبة لط ت ككذلؾ مدل كبكحالاطكط كالتكر الثابتة كغيرىا مف أدكات التدريت عبر اننترنت.
 ت ديد التعكبات كالموك ت الت قد تنوأ أثنا تنفيذ تجربة الدراسة األساسية كمفثـ كب اطة لمعالجتيا.
 ت ديد زمف ت ميؿ مككنات المنتات. التأكد مف عدـ فقداف المنتات لبياناتيا نتكص أك تكر ...لخ. -ف ص اارتباطات  Linksالااتة بالمنتات.

-

عداد التكرة النيا ية لمنتات التدريت انلكتركنية القا مة عم م فزات األلعات:
تـ ف

ىذه الاطكة ج ار التعدي ت كالمقتر ات الت

عممية التجريت المبد
كااستاداـ الفعم .

تـ ال تكؿ عمييا مف ا ؿ

استعدادا لتجييز منتات التدريت انلكتركنية كتجييزىا لمعرض
كذلؾ
ن
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شكم ( )2واخهبد انتفبػم ثًُصبد انتدزَت

ثالجًا  -إعداد أدوات البشح وتتنجل يف:
أ  -اجختباز التشصيلي املعسيف :ومت إعداد اجختباز وفكاً للخطوات التالية:
 -1اليػػػدؼ مػػػف اااتبػػػار :أعػػػد ىػػػذا اااتبػػػار بيػػػدؼ قيػػػاس ت تػػػيؿ الجكانػػػت المعرفيػػػة
المتبمنة بمقرر نظـ دارة التعميـ االكتركنػ لطػ ت الػدبمكـ المينيػة قسػـ تكنكلكجيػا

التعميـ -كمية الدراسات العميا لمتربية.
 -2ت ديد نكع اااتبار كمفرداتو :تمت تياغة مفردات اااتبار ف وكؿ أس مة التػكات

نظػر لمػا تتميػز بػو
كالاطأ كعددىا  )32كاااتيػار مػف متعػدد كعػددىا )62ث كذلػؾ نا
مف مكبػكعية كقػد راعػت البا ثتػاف معػايير تػياغة بنػكد اااتبػار مػف يػث كبػكح
المفردات كالبعد عف الغمكض كم

متيا لمستكل الطػ ت كأف تكػكف أسػ مة اااتبػار

مناسػػبة لمفػػاىيـ المقػػرر كمرتبطػػة باألىػػداؼ كتجنػػت الكممػػات الت ػ تػػك

بانجابػػة

الت ي ة.
 -3عداد جدكؿ المكاتفات :تـ استاداـ جدكؿ المكاتفات كىذا الجدكؿ لو جانبيف:
 الجانت األكؿ :ت ديد المكبكعات التعميمية لمم تكل.-

الجانػػػت الثػػػان  :ت ديػػػد جكانػػػت الػػػتعمـ المػػػراد قياسػػػيا التػػػذكر كالفيػػػـ كالتطبيػػػؽ
كت ميؿ كتقكيـ).
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كقد تـ ت ديد األكزاف النسبية لممكبػكعات التعميميػة ككػذلؾ ت ديػد األكزاف النسػبية
لممستكيات المعرفية التذكر كالفيـ كالتطبيؽ كت ميػؿ كتقػكيـ) ككػذلؾ ت ديػد عػدد األسػ مة
التػ تػرتبط بكػؿ مكبػكع كت ديػد عػدد األسػ مة التػ

تػرتبط بكػؿ مسػتكل مػف المسػتكيات

المعرفية.
خدول ()2
يىاصفبد االختجبز انتحصُهٍ
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انًىضاااااااااااىع األول:
َظااااااى إدازح انتؼهااااااُى
اإلنكتسوٍَ
انًىضاااااىع انثااااابٍَ:
انًمااااااااااااااااااااااااااااااسزاد
اإلنكتسوَُااخ يفتىحااخ
انًصدز
انًىضاااااىع انثبناااااث:
يؼااااااااابَُس ساااااااااكىزو
SCORM
انًىضاااااىع انساثاااااغ:
انًمااااااااااااااااااااااااااااااسزاد
اإلنكتسوَُخ
انًدًىع

ركس

فهى

طجُك

حهُم

سكُت

مىَى

% 6.72

انًىضىػبد
انتؼهًُُخ انسئُسخ

يدًىع
األهداف
انسهىكُخ

يدًىع
أسئهخ
انًىضىع

األوشاٌ
انُسجُخ
نألهداف
واألسئهخ

األهداف انًؼسفُخ

%111

لكتركنيػا :تػـ عػداد اااتبػار بتػكره لكتركنيػة عمػ منتػة !Kahoot
 -4نتػاج اااتبػار
ن
كتػػػـ بػػػبط عػػػدادات اااتبػػػار لعػػػرض األسػػػ مة بوػػػكؿ متتػػػال

مػػػ عمػػػؿ تغييػػػر لترتيػػػت

منعػػا لمتامػػيف كيػػتـ عػػرض كػػؿ س ػتاؿ مػػف األس ػ مة ف ػ
ااسػػتجابات المرتبطػػة باألس ػ مة ن
واوة مستقمة كبالبغط عم مفتاح التال يتـ اانتقػاؿ لػ السػتاؿ التػال مػف ااسػ مة
كبمجػػرد اانتيػػا مػػف انجابػػة عم ػ أس ػ مة اااتبػػار يمكػػف لممػػتعمـ البػػغط عم ػ اسػػتمرار
لتسجيؿ كؿ انجابات كاظيار درجة المتعمـ ف اااتبار.
 -5كب

تعميمات اااتبار :تـ كب

تعميمات انجابة قبؿ بداية اااتبار عم

منتة

 talentlmsكتبمنت كتفنا ماتتر ل اتبار كطريقة انجابة عنو م تعريؼ
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المتعمـ باليدؼ الفعم مف اااتبار كعدد األس مة كأنكاعيا كتـ مراعاة تياغة تعميمات
اااتبار ب يث تككف :سيمة ككاب ة كمباورة تكب لممتعمـ بركرة انجابة عف
كؿ األس مة كتكب بركرة ااتيار جابة كا دة فقط.
 -6تقػدير الدرجػة كطريقػة التتػ ي  :تػـ تقػدير درجػة كا ػدة لكػؿ مفػردة يجيػت عنيػا المػتعمـ
جابػػة ت ػ ي ة كتػػفر لكػػؿ مفػػردة يتركيػػا أك يجيػػت عنيػػا جابػػة اطػػأ كيقػػكـ اااتبػػار

ب سات درجات المتعمـ كذلؾ فكر انتيا و مف انجابة عم األس مة.
 -7تجييػز اااتبػار :بعػد اانتيػا مػف عػداد التػكرة األكليػة ل اتبػار تػـ التجييػز لممر مػة
النيا يػػة الت ػ يتػػب فييػػا اااتبػػار جػػاىز لقيػػاس الجكانػػت المعرفيػػة كتمثمػػت اط ػكات
التجييز فيما يم :
أ -تػدؽ اااتبػار المعرفػ  :تػػـ التأكػد مػف تػدؽ م تػػكل اااتبػار بااعتمػاد عمػ ي ار
الم كميف مف يث مدل م مو مفردات اااتبار لميدؼ المكبكع مف أجمػو فػإذا ػدث
اتفاؽ بيف الم كميف عمػ تػ
أما المفردات التػ

ية المفػردات ل اتبػار يػتـ انبقػا عمػ تمػؾ المفػردات

ػدث عمييػا ااػت ؼ فإنيػا ت ػذؼ أك تعػدؿ كلقػد أكبػ الم كمػكف

مجمكعػػة مػػف التعػػدي ت الااتػػة بمفػػردات اااتبػػار كقػػد قامػػت البا ثتػػاف بعمػػؿ تمػػؾ
التعدي ت ف تياغة بعض مفردات اااتبار.
ت -سػػػات ثبػػػات اااتبػػػار الت تػػػيم المعرفػػػ  :ل سػػػات ثبػػػات اااتبػػػار تػػػـ تطبيػػػؽ
اااتبار عمػ عينػة اسػتط عية عػددىا  )4طالػت  /ػػػػة غيػر عينػة الب ػث األساسػية
كتـ رتد درجات المتعمميفث بغرض ت ديد كؿ مف:
 -معامؿ ثبات اااتبار.

 -معامؿ السيكلة كالتعكبة.

 معامؿ التمييز لكؿ مفردة مف مفردات اااتبار. الزمف ال زـ لكجابة عف مفردات اااتبار.

سات معامؿ ثبات اااتبػار :تػـ سػات معامػؿ )" (αألفػا" كركنبػاخ باسػتاداـ برنػام

المعالجػػػات ان تػػػا ية ) (SPSSلبيػػػاف مػػػدل ارتبػػػاط مفػػػردات اااتبػػػار مػػػ بعبػػػيا
البعض ككذلؾ ارتبػاط كػؿ مفػردة مػ اااتبػار ككػؿ كاتبػ أف معامػؿ الثبػات يسػاكل
 )2.94كىك معامؿ ثبات يوػير لػ أف اااتبػار عمػ درجػة عاليػة مػف الثبػات كىػك
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متور عم أف اااتبػار يمكػف أف يعطػ نفػس النتػا
نا
يعد
عم عينو الب ث كف ظركؼ التطبيؽ نفسيا.

نفسػيا ذا مػا أعيػد تطبيقػو

 ت ديد معامػؿ السػيكلة كالتػعكبة كالتمييػز ألسػ مة اااتبػار :بعػد رتػد الػدرجات قامػت
البا ثتػػاف ب سػػات معامػػؿ السػػيكلة لكػػؿ مفػػردة مػػف مفػػردات اااتبػػار ككجػػد أف جمي ػ
مفردات اااتبار تق دااؿ النطاؽ الم دد كأنيا ليسػت وػديدة السػيكلة أك التػعكبة
كىػ تتػراكح بػػيف  )2.56 )2.34كنسػػبة سػػيكلة كتتػراكح بػػيف )2.55 )2.37
كنسبة تعكبة كما تـ ت ديد معامؿ التمييز لكؿ مفػردة مػف مفػردات اااتبػار يػث تػـ
سػػات معػػػام ت التمييػػػز لكػػػؿ مفػػػردة مػػػف مفػػردات اااتبػػػار ككجػػػد أنيػػػا تتػػػراكح بػػػيف
 )2.65 )2.63لػػذا لػػـ يػػتـ اسػػتبعاد أم مػػف مفػػردات اااتبػػار اعتبػػار كػػؿ مفػػردة
عم درجة عالية مف التمييز مم ؽ .)12
 ت ديد الزمف ال زـ لكجابة عف مفردات اااتبار :تـ سات الػزمف الػ زـ لكجابػة عػف
مفردات اااتبار كذلؾ عػف طريػؽ تسػجيؿ الػزمف الػذم اسػتغرقو جميػ المتعممػيف فػ
انجابة عم مفردات اااتبار كتـ سات متكسط الزمف الػ زـ لكجابػة عمػ اااتبػار
ككؿ ككاف الزمف ىك  )32دقيقة كذلؾ ف بك نتا

التجربة ااستط عية.

 التكرة النيا يػة ل اتبػار :تمثمػت التػكرة النيا يػة لمفػردات اااتبػار فػ وػكؿ أسػ مة
الت ػكات كالاطػػأ كعػػددىا  )32كاااتيػػار مػػف متعػػدد كعػػددىا )62ث عم ػ أف تكػػكف
الدرجة الكمية ل اتبار تسػاكل  )52درجػة كمقسػمة عمػ أربػ ااتبػارات تػـ تقػديميا
عبر المنتة  !Kahootف وكؿ ت ديات مم ؽ .)11

ب  -اختباز مَازات التفكري اليكدي :مت إعداد اجختباز وفكاً للخطوات التالية:
 ت ديػػد اليػػدؼ مػػف بنػػا اااتبػػار :ييػػدؼ ىػػذا اااتبػػار ل ػ قيػػاس مقػػدار التغيػػر ف ػ
التفكير النقدم لدل عينة الب ث قبؿ كبعد التطبيؽ كبالتال قياس أثػر تفعيػؿ منتػات
التدريت انلكتركنية القا مة عم م فزات األلعات التعميمية عم تنمية ميػارات التفكيػر
النقدم بمقرر نظـ دارة التعميـ انلكتركن .
 متادر بنا اااتبػار :تػمـ ااتبػار التفكيػر النقػدم بيػدؼ يجػاد مقيػاس دقيػؽ يتسػـ
بالتدؽ كالثبات كب يػث يمكػف عػف طريقػو ال تػكؿ عمػ بيانػات تتعمػؽ بمػدل تمكػف
الط ت ف مستكل كميػة الدراسػات العميػا لمتربيػة -جامعػة القػاىرة مػف ميػارات التفكيػر
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النقػدم كبػالرغـ مػف كجػكد العديػد مػف اااتبػػارات التػ تقػيس ىػذا النػكع مػف التفكيػػر
كااتبػار كاطسػكف -جيسػمر  watson & glaserتعريػت كاعػداد جػابر عبػد ال ميػد
جابر كي ي ىنداـ كااتبار براىيـ كجيو كااتبار كاليفكرنيا لميارات التفكيػر النقػدم
cctsiتعريػت كاعػداد عبػد العػاؿ عجػكة كعػادؿ البنػا فػإف معظػـ اااتبػارات ا تناسػت
طبيعػػة منتػػات التػػدريت انلكتركنيػػة القا مػػة عم ػ م ف ػزات األلعػػات التعميميػػة األمػػر
ػار فػ التفكيػػر النقػػدم يتناسػػت مػ
الػػذم جعػػؿ مػػف البػػركرم تتػػميـ البا ثتػػاف ااتبػ نا
طبيعػػة الم تػػكل التعميمػ المقػػدـ مػػف اػ ؿ منتػػات التػػدريت انلكتركنيػػة مػػف نا يػػة
كاتػػا ص م فػزات األلعػػات التعميميػػة التػ يػػتـ مػػف ا ليػػا ت فيػػز الطػ ت اسػػتكماؿ
دراسة ىذا المقرر مف نا ية أارل.
 ت ديػػد م ػػاكر اااتبػػار :ػػددت م ػػاكر اااتبػػار ف ػ بػػك ت ميػػؿ اادبيػػات الدراسػػات
التربكية الت اىتمت بت ميؿ ميارات التفكير النقدم كطرؽ تنميتيا كقياسػيا كمػا كرد
بػػمف انطػػار النظػػرم لمب ػػث بانبػػافة ل ػ عػػدد مػػف اااتبػػارات الت ػ تناكلػػت تمػػؾ
الميػػارات كقػػد ػػددت ميػػارات التفكيػػر النقػػدم كمػػا يقيسػػيا اااتبػػار ف ػ

 )62عبػػارة

تقيس امس ميارات مف ا ؿ امسة ااتبارات فرعية ى :
 األكؿ معرفة المسممات أك اافترابات). -الثان

تقييـ ال ج كالمناقوات).

 الثالث التفسير). -الراب

ااستنباط).

 -الاامس ااستنتاج).



ت ديػػد مفػػردات م ػػاكر اااتبػػار :تػػيغت مفػػردات الميػػارات الامػػس ل اتبػػار -ف ػ
تػػكرتو األكليػػة  -مػػف نػػكع اااتيػػار مػػف متعػػدد كظمػػت مفػػردات اااتبػػار كػػذلؾ ف ػ
التػػكرة النيا يػػة لػػو بعػػد تكتػػيات الم كمػػيف الػػذيف أبػػدكا ربػػاىـ عػػف طبيعػػة مفػػردات
اااتبار كقد ركع ف تياغة مفردات ىذا اااتبار ما ركع ف ااتبار الت تيؿ.



عػػػداد التػػػكرة األكليػػػة ل اتبػػػار :اوػػػتمؿ اااتبػػػار فػػػ تػػػكرتو األكليػػػة عمػػػ

)84

مفػردة بانبػافة لػ تعميماتػو العامػة كتعميمػات لكػؿ تػدريت اػاص بمكبػكع تعميمػ
م ػػدد كقػػد ركعػػ عنػػد تػػياغة تمػػؾ التعميمػػات أف تكػػكف كابػػ ة كمباوػػرة ب يػػػث
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يفيميػػػا كػػػؿ طالػػػت كتسػػػاعده عمػػػ فيػػػـ طريقػػػة انجابػػػة عػػػف األسػػػ مة كتبػػػمنت
التعميمات :اليدؼ مف التدريت كعدد األس مة كنكعيا ككيفية انجابة عنيا.


تػػدؽ اااتبػػار :لت ديػػد تػػدؽ ااتبػػار التفكيػػر النقػػدم قامػػت البا ثتػػاف بعربػػو عم ػ
مجمكعة مف السادة الم كميف المتاتتيف فػ مجػاؿ تكنكلكجيػا التعمػيـ كعمػـ الػنفس
التربكم كالمناى كطرؽ التدريس كذلؾ نبدا ي ار يـ كمقتر اتيـ كؿ ما يم :


الدقة العممية كالمغكية ألس مة اااتبار.



ومكؿ األس مة لم تكل المكبكعات التعميمية.



مدل مناسبة األس مة لعينة الب ث.



مدل ت

ية اااتبار لمتطبيؽ.



بدا الم

ظات كالمقتر ات.

كقد أبدل الم كمكف ي ار يـ كمقتر اتيـ كم

ظاتيـ كؿ مفردات اااتبار كى كما يم :

 .1عادة تياغة بعض مفردات اااتبار.
 .6عادة ترتيت بعض مفردات اااتبار.
.3

ذؼ بعض المفردات.

كتـ أاذ ىذه التعدي ت بعيف ااعتبار كتـ تعديؿ المفردات الت طمت تعديميا.
نظػر لطبيعػة التػدريت عمػ مكبػكعات
 عداد جدكؿ مكاتفات ااتبػار التفكيػر النقػدم :نا
التعمـ بالب ث ال ال تـ تقسيـ ميارات التفكير النقدم لكؿ مكبكع تعميمػ عمػ ىي ػة
تػػدريت منفتػػؿ يتبػػمف الامػػس ميػػارات كبنػػا ن عمػ ذلػػؾ تػػـ ترتيػػت األسػ مة فػ كػػؿ
تدريت بداية مف رقـ  )1كمف ثـ تـ عداد جدكؿ مكاتفات اااتبار ب يث تـ مراعػاة
ت ديػػد كػػؿ ميػػارة بكػػؿ مكبػػكع تعميم ػ

كعػػدد المفػػردات الت ػ تتب ػ كػػؿ عبػػارة كعػػدد

األس مة بكؿ ميارة كالنسبة الم كية.
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خدول ()3
خدول يىاصفبد اختجبز انتفكُس انُمدٌ
انًهبزح
يؼسفخ
االفتساضبد
أو
انًسهًبد
مُُى
انًُبلشبد
وانحدح

انتفسُس

االستُجبط

االستُتبج
انًدًىع

انًىضىع انتؼهًٍُ
-

َظى إدازح انتؼهُى اإلنكتسوٍَ
انًمسزاد اإلنكتسوَُخ يفتىحاخ
انًصدز
يؼبَُس سكىزو
انًمسزاد اإلنكتسوَُخ
َظى إدازح انتؼهُى اإلنكتسوٍَ
انًمسزاد اإلنكتسوَُخ يفتىحاخ
انًصدز
يؼبَُس سكىزو
انًمسزاد اإلنكتسوَُخ
َظى إدازح انتؼهُى اإلنكتسوٍَ
انًمسزاد اإلنكتسوَُخ يفتىحاخ
انًصدز
يؼبَُس سكىزو
انًمسزاد اإلنكتسوَُخ
َظى إدازح انتؼهُى اإلنكتسوٍَ
انًمسزاد اإلنكتسوَُخ يفتىحاخ
انًصدز
يؼبَُس سكىزو
انًمسزاد اإلنكتسوَُخ
َظى إدازح انتؼهُى اإلنكتسوٍَ
انًمسزاد اإلنكتسوَُخ يفتىحاخ
انًصدز
يؼبَُس سكىزو
انًمسزاد اإلنكتسوَُخ

ػدد انًفسداد انتٍ
تجغ كم ػجبزح
3
4
3
4
3
4
3
4
2
4
4
4
3
3
3
3
5
5
5
5

ػدد األسئهخ
ثكم يهبزح
14

14

14

12

21

74

انُسجخ
انًئىَخ
%11

%11

%11

%16

%27
%111

 التجريػػػت ااسػػػتط ع ل اتبػػػار :بعػػػد الت قػػػؽ مػػػف تػػػدؽ اااتبػػػار طبػػػؽ عمػػػ عينػػػة
استط عية بم عددىا  )4ط ت مف غير عينة الب ث بيدؼ سات:


معامؿ ثبات اااتبار.



زمف اااتبار.
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كفيما يم عرض النتا

المرتبطة بكؿ مما سبؽ:

سات معامؿ ثبات اااتبار:
 .1التجز ة النتفية :يث تـ تقسػيـ أسػ مة اااتبػار لػ قسػميف األسػ مة ذات األرقػاـ
الفردية مقابػؿ األسػ مة ذات األرقػاـ الزكجيػة ك سػات معامػؿ ارتبػاط بيرسػكف فكػاف
مساكيا )2.82
ن
 .6ألفػػػا كركنبػػػاخ :تػػػـ سػػػات معامػػػؿ الثبػػػات باسػػػتاداـ ألفػػػا كركنبػػػاخ فكػػػاف مسػػػاكيان
 )2.92مما يوير ل أف اااتبار يتمت بثبات جيد.

 ت ديد زمف اااتبار :ت دد الزمف ال زـ لكجابة عػف اااتبػار عػف طريػؽ سػات متكسػط
الزمف باستاداـ المعادلة التالية:
زمف اااتبار= زمف أسػرع طالػت فػ انجابػة  + )44زمػف أبطػأ طالػت فػ انجابػة )76
6/
كبتطبيؽ المعادلة عم متكسط زمف اااتبار كاف متكسط زمف اااتبار  )62دقيقة كىك زمف
مناست ألدا ااتبار التفكير النقدم بالب ث ال ال .
الكتركنيػا :تػـ اعػداد ااتبػار التفكيػر النقػدم فػ تػكرة لكتركنيػة مػف نػكع
 عداد اااتبار
ن
ااتيار مف متعدد.
 التػػكرة النيا يػػة ااتبػػار التفكيػػر النقػػدم :أتػػب ت فق ػرات اااتبػػار عػػددىا  )62عبػػارة
تتبمف  )74مفردة مم ؽ .)16

ج -بطاقة مالسظة مَازات التنكني السقني:

-1

كقد مرت عممية عداد بطاقة الم

ظة بالاطكات التالية:

ت ديػػد اليػػدؼ مػػف البطاقػػة :قيػػاس مسػػتكم التمكػػيف الرقم ػ لط ػ ت الػػدبمكـ المينيػػة ف ػ
التربيػػة تاتػػص تكنكلكجيػػا التعمػػيـ لمنتػػات التػػدريت انلكتركنيػػة القا مػػة عم ػ م ف ػزات
األلعات التعميمية.

-2ت ديػد الميػارات كاألبعػاد التػ تتبػمنيا البطاقػة :تػـ اطػ ع البا ثتػاف عمػ مجمكعػة مػف
اادبيات كالدراسات كالب كث السابقة الااتة بميارات التمكػيف الرقمػ كتػـ ت ديػد متػادر

اوػتقاؽ الميػارات مم ػؽ  )13تػـ عػداد البطاقػة فػ تػكرتيا المبد يػة ب يػث اوػتممت
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عم

-3

 )4ميارة تفرعت ف

 )42عبارة تتؼ مستكم التمكػيف الرقمػ الطػ ت مػف اػ ؿ

منتات التدريت انلكتركنية القا مة عم الم فزات التعميمية.
بػػبط البطاقػػة :تػػـ التأكػػد مػػف سػ مة البطاقػػة مػػف اػ ؿ :سػػات التػػدؽ كمعامػػؿ الثبػػات
البطاقة.
أ -تدؽ البطاقة :لمت قؽ مف تدؽ البطاقة تـ عربيا عم مجمكعة مف الم كمػيف
كالاب ار ف مجاؿ عمـ الػنفسث بيػدؼ التأكػد مػف التػياغة انج ار يػة لمفػردات البطاقػة
ككبك يا كامكانية قياسيا.

كقد اقترح السادة الم كمكف بعض التعدي ت كى :
 اتفػؽ الم كمػكف عمػ أف يكػكف التقػدير الكمػ البطاقػة مككنػان مػف امسػة مسػتكيات
كىػ مػتمكف جػدا كمػتمكف كمتكسػط كبػعيؼ كبػعيؼ جػدا عمػ أف يػتـ سػات

الػػدرجات كالتػػال يعطػ الطالػػت  )5ذا كػػاف مػػتمكف جػػدا  )4ذا كػػاف مػػتمكف )3
ذا كاف متكسط  )6ذا كاف بعيؼ  )1ذا كاف بعيؼ جدا.
 تعػديؿ بعػض البنػكد فػ المقيػاس مػف اػ ؿ ػذؼ بعػض البنػكد أك اسػتبداليا ببنػكد
أارل.
ت -سػػات ثبػػات بطاقػػة الم

ظػػة :تػػـ سػػات معامػػؿ ثبػػات البطاقػػة بأسػػمكت تعػػدد

المقيمػػيف عمػ أدا المػػتعمـ الكا ػػد ثػػـ سػػات معامػػؿ ااتفػػاؽ بػػيف تقػػديراتيـ باسػػتاداـ
معادلة )(Cooper

يث قامت البا ثتاف بتقدير أدا ميارات  )4مػف الطػ ت كقػد تػـ

سات نسبة ااتفاؽ بيف البا ثتاف بالنسبة لكؿ متعمـ باستاداـ معادلة ).(cooper
كقد جا ت معام ت ااتفاؽ كالتال :
خدول ()4
يؼبيم اال فبق ثٍُ انًمًٍُُ ػهً أداء انًتؼهى فٍ ثطبلخ انًالحظخ
يؼبيم اال فبق ػهً أداء
انًتؼهى األول
%27.5

كي

يؼبيم اال فبق ػهً أداء
انًتؼهى انثبٍَ
%13.5

يؼبيم اال فبق ػهً
أداء انًتؼهى انثبنث
%11.5

يؼبيم اال فبق ػهً
أداء انًتؼهى انساثغ
%25

ػػظ مػػف جػػدكؿ  )4أف متكسػػط اتفػػػاؽ المقيمػػيف عمػػ أدا المتعممػػيف يسػػػاكم

مرتفعػا كأف بطاقػة الم
 )%89.13كىك يعد معدؿ ثبات
ن
عم عينة الب ث كأداة لمقياس.
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-4

تعميمػات البطاقػة :تػـ مراعػاة تػكفير تعميمػات لبطاقػة الم

ظػة ب يػث تكػكف كابػ ة

كم ددة كقد اوتممت التعميمات عم التعرؼ عم مسػتكيات التمكػيف كالتقػدير الكمػ لكػؿ
مستكل.

 -5التكرة النيا ية لبطاقػة الم

ظػة :بعػد اانتيػا مػف بػبط البطاقػة أتػب ت مككنػة مػف

 )3ميػػػارات ر يسػػػة تتبػػػمف  )9أبعػػػاد كتػػػـ التعبيػػػر عنيػػػا فػػػ

 )32عبػػػارة تتػػػؼ

مستكيات التمكيف كبذلؾ تككف الدرجة النيا ية لمبطاقة  )152درجة مم ؽ .)14

التذسبة األساسية للبشح:
تبمف ج ار تجربة الب ث الاطكات التالية:
أ -انعػػداد لمتجربػػة :تػػـ التمييػػد لعمميػػة التجريػػت مػػف ا ػ ؿ التكاتػػؿ م ػ الط ػ ت عينػػة
الب ث لقا مباور  )Face to Faceأثنا م ابرة مقرر نظـ دارة التعمػيـ انلكتركنػ
فػػػ بدايػػػة الفتػػػؿ الدراسػػػ األكؿ
مجمكعة عف طبيعة الدراسة

يػػػث تػػػـ تقسػػػيميـ لمجمػػػكعتيف كاعطػػػا فكػػػرة لكػػػؿ

يث المجمكعة األكل سكؼ تدرس بالطريقة التقميديػة فػ

القاعػػة الدراسػػية بالكميػػة كالمجمكعػػة التجريبيػػة مػػف ا ػ ؿ منتػػات التػػدريت انلكتركنيػػة
القا مة عم م فزات األلعات الت سكؼ يتـ تدريس المقرر مف ا ليا.
ت-

ااتيار عينة الب ث كالتيي ة لمتجربة:

 تـ ااتيار عينة الب ث األساسية مف طػ ت الػدبمكـ المينيػة تاتػص تكنكلكجيػا التعمػيـ
مككنة مف  )8ط ت كتـ تقسيميـ عوكا نيا لمجمكعتيف كؿ مجمكعة تتكػكف مػف أربػ

ط ت بانبافة ل التأكد مػف تػكافر المتػادر ال زمػة لتنفيػذ التجربػة جيػاز اسػت

كاتتػػػاؿ باننترنػػػت كامػػػت ؾ ميػػػارات اسػػػتاداـ ال اسػػػت كالتعامػػػؿ مػػػ المكاقػػػ عمػػػ
اننترنت) لط ت المجمكعة التجريبية.
 كأثنػا المقػا

مػ طػ ت المجمكعػة التجريبيػة فػ بدايػة التطبيػؽ بمقػر كميػة الدراسػات

العميػػػا لمتربيػػػة دااػػػؿ القاعػػػة الدراسػػػية تػػػـ تعػػػريفيـ بكيفيػػػة التعامػػػؿ مػػػ المنتػػػات
كاسػػػتاداميا كالتسػػػجيؿ بيػػػا ككػػػذلؾ كيفيػػػة التفاعػػػؿ مػػػ الكاجيػػػة الر يسػػػة لممنتػػػات
التدريبػة انلكتركنيػػة م تػػكل المنتػػة كاألنوػطة كالميػػاـ انلكتركنيػػة الماتمفػػة دااػػؿ
المنتات كالاطة الزمنية ال زمة لدراسة المقرر مػف اػ ؿ المنتػات ككػذلؾ تكبػي
أىػػـ عناتػر م فػزات األلعػػات المسػػتادمة بمنتػػات التػػدريت انلكتركنيػػة مػ اروػػادىـ
- 6183 -

استخدام منصات التدريب اإللكترونية القائمة على محفزات األلعاب ................................................

كؿ كيفية ال تكؿ عم المزيد مف النقاط كاانتقاؿ بػيف مسػتكيات المقػرر كال تػكؿ
عمػػػ المزيػػػد مػػػف األكسػػػمة كمتابعػػػة سػػػير التجربػػػة كتسػػػجيؿ م

ظػػػاتيـ مػػػف اػػػ ؿ

التكاتؿ عبر البريد انلكتركن كبرنػام  WhatsAppكمػا تػـ وػرح تعميمػات انجابػة
قبميا كااتفاؽ عم مكاعيػد تسػميـ اانوػطة كتطبيػؽ أدكات الب ػث
عم أدكات القياس ن
بعديا.
ن

قبميا :تـ التطبيؽ القبم ألدكات الب ث المتمثمة ف :
ج -تطبيؽ أدكات القياس ن
 اااتبار الت تيم لمجانت المعرفػ لمقػرر نظػـ دارة التعمػيـ انلكتركنػ بوػكؿ فػردم
عم المتعمميف يكـ ااثنيف المكافؽ  1أكتكبر 6219ـ).
 ااتبار التفكير النقدم لمقرر نظـ دارة التعميـ انلكتركن بوكؿ فردم عمػ المتعممػيف
يكـ الث ثا المكافؽ  1أكتكبر 6219ـ).
كتػػـ اسػػتاداـ ػػزـ الب ػرام المعركفػػة باسػػـ" ال ػػزـ ان تػػا ية لمعمػػكـ ااجتماعيػػة
" "Statistical Package for The Social Sciences (SPSS) Ver. 22لت ميػؿ
البيانات الت تـ ال تكؿ عمييػا كالتأكػد مػف تكػافت المجمكعػات البػابطة كالتجريبيػة لمب ػث
ف ااتبار الت تيؿ المعرف القبم كااتبار التفكير النقدم.
أ -الت قؽ مف تكافت المجمكعتيف ف الت تيؿ المعرف :
تػػـ الت قػػؽ مػػف مػػدل التكػػافت بػػيف المجمػػكعتيف التجريبيػػة – البػػابطة) فػ الت تػػيؿ

المعرف لمقػرر نظػـ دارة التعمػيـ انلكتركنػ باسػتاداـ ااتبػار مػاف كيتنػ ك سػات قيمػة )(U
بػػيف المجمكعػػات فػػ التطبيػػؽ القبمػػ ل اتبػػار الت تػػيم

لمت قػػؽ مػػف تكػػافت المجمػػكعتيف

كالكقكؼ عم مستكل العينة قبؿ تطبيؽ التجربة.
خدول ()5
َتبئح انًدًىػتٍُ انضبثطخ وانتدسَجُخ ويستىي انتكبفؤ ثُُهى فٍ انتحصُم انًؼسفٍ
انًتغُس

انًدًىػخ ٌ

انًتىسظ
انحسبثٍ

يتىسظ
انس ت

يدًىع
انس ت

انتحصُم
انًؼسفٍ

انضبثطخ

4

14.25

4.25

17

التجريبية

4

14.75

4.75

19

لًُخ
U

يستىي
اندالنخ

1.221

1.773
غُس دال

باستق ار النتا بجدكؿ  )5يتب عدـ كجكد فركؽ دالة تا نيا بػيف متكسػط رتػت
المجمكعػػة التجريبيػػة كمتكسػػط رتػػت المجمكعػػة البػػابطة ل اتبػػار الت تػػيم كبنػػا ن عميػػة تػػـ
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التأكػػػػد مػػػػف تكػػػػافت المجمػػػػكعتيف فػػػػ ت تػػػػيؿ الجكانػػػػت المعرفيػػػػة لمقػػػػرر نظػػػػـ دارة التعمػػػػيـ
انلكتركنػ

كأف ال تػػكؿ عمػ فػػركؽ بػػيف المجمػػكعتيف بعػػد جػ ار المعالجػػة التجريبيػػة يرجػ

أثره ل المتغير المستقؿ منتات التدريت انلكتركنية القا مة عم م فزات األلعات).
ت -الت قؽ مف تكافت المجمكعتيف ف ميارات التفكير النقدم:
تػػـ الت قػػؽ مػػف مػػدل التكػػافت بػػيف المجمػػكعتيف التجريبيػػة – البػػابطة) ف ػ ميػػارات
التفكيػػر النقػػدم المتبػػمنة بمقػػرر نظػػـ دارة التعمػػيـ انلكتركن ػ باسػػتاداـ ااتبػػار مػػاف كيتن ػ
ك سات قيمة ) (Uبيف المجمكعات ف التطبيؽ القبم ل اتبار الت تيم

لمت قؽ مػف تكػافت

المجمكعتيف كالكقكؼ عم مستكل العينة قبؿ تطبيؽ التجربة.
خدول ()6
َتبئح انًدًىػتٍُ انضبثطخ وانتدسَجُخ ويستىي انتكبفؤ ثُُهى فٍ يهبزاد انتفكُس انُمدٌ
انًتغُس

انًدًىػخ ٌ

انتفكُس
انُمدٌ

4
4

انضبثطخ
انتدسَجُخ

انًتىسظ
انحسبثٍ

يتىسظ
انس ت

يدًىع
انس ت

لًُخ
U

يستىي
اندالنخ

1.25
1.75

4.25
4.75

17
11

1.212

1.771
غُس دال

باستق ار النتا بجدكؿ  )6يتب عدـ كجكد فركؽ دالة تا نيا بػيف متكسػط رتػت
المجمكعة التجريبية كمتكسط رتت المجمكعة البابطة ااتبار التفكير النقدم كبنا ن عميػة تػـ
التأكد مف تكافت المجمكعتيف ف ميػارات التفكيػر النقػدم لمقػرر نظػـ دارة التعمػيـ انلكتركنػ

كأف ال تػػكؿ عمػػ فػػركؽ بػػيف المجمػػكعتيف بعػػد جػػ ار المعالجػػة التجريبيػػة يرجػػ أثػػره لػػ
المتغير المستقؿ منتات التدريت انلكتركنية القا مة عم م فزات األلعات).
د .تنفيذ التجربة:
 بعد اانتيا مف التطبيؽ القبم

كالتأكد مػف تكػافت المجمكعػات البػابطة كالتجريبيػة فػ

اااتبار الت تيم المعرف كااتبار التفكير النقدم تـ تنفيػذ التجربػة األساسػية الااتػة
بالب ػػث ف ػ الفتػػرة مػػف يػػكـ األربعػػا ) المكافػػؽ  6أكتػػكبر 6219ـ) ل ػ يػػكـ ااثنػػيف)
المكافؽ  68أكتكبر  6219ـ).
 تػػـ متابعػػة عمميػػة داػػكؿ المتعممػػيف عمػػ منتػػات التػػدريت انلكتركنيػػة القا مػػة عمػػ
م فزات األلعات.
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 تػػػػـ متابعػػػػة المتعممػػػػيف عينػػػػة الب ػػػػث كالػػػػرد عمػػػػ موػػػػاركاتيـ كتتػػػػ ي يا بالنسػػػػبة
لممجمكعػػة البػػابطة يػػتـ ذلػػؾ دااػػؿ القاعػػة الدراسػػية أمػػا المجمكعػػة التجريبيػػة فقػػد تػػـ
لكتركنيا مف ا ؿ نظاـ الرسا ؿ دااؿ المنتة.
تكجيييـ
ن
 تػػـ متابعػػة جابػػات المتعممػػيف عمػػ اااتبػػارات البنا يػػة بعػػد كػػؿ مكبػػكع تعميم ػ كتػػـ
تكجيييـ بعد ذلؾ ل األنوطة التعميمية كمتابعة عناتر م فػزات األلعػات التػ

تػؿ

عمييػػػا كػػػؿ طالػػػت مػػػف اػػػ ؿ مسػػػتكل تقدمػػػو بمكبػػػكعات المقػػػرر كأدا ػػػو ل اتبػػػارات
كالتدريبات كانجازه لألنوطة المتعمقة بمكبكعات المقرر.
 كما تـ التأكد مف استمرار عمميػة الػتعمـ مػف اػ ؿ منتػات التػدريت انلكتركنيػة القا مػة
عم م فزات األلعات طكاؿ فترة التطبيؽ مم ػؽ  )15بعػض واوػات منتػات التػدريت
انلكتركنية القا مة عم م فزات األلعات.
ق -تطبيؽ أدكات القياس بعديان:

بعػػديا كتمثمػػت
 تػػـ تطبيػػؽ كافػػة أدكات الب ػػث عمػػ عينػػة التجربػػة األساسػػية لمب ػػث
ن
األدكات فػػػ اااتبػػػار الت تػػػيم المعرفػػػ كااتبػػػار ميػػػارات التفكيػػػر الناقػػػد كبطاقػػػة
م

ظة التمكيف الرقم ) كذلؾ يكـ الث ثػا ) المكافػؽ  69أكتػكبر 6219ـ) لػ يػكـ

ااربعا ) المكافػؽ  32أكتػكبر  6219ـ) عمػ الطػ ت عينػة الب ػث كمػا تػـ تطبيػؽ
اااتبار الت تيم كااتبار التفكير النقدم بعػدم متجػؿ بعػد أسػبكعيف لمتأكػد مػف بقػا
أثر التعمـ.
تمييدا لمتعامؿ معيػا
 قامت البا ثتاف بتت ي كرتد الدرجات ألدكات الب ث
ن
مم ؽ  )16الدرجات الااـ.
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ىتائر البشح ومياقشتَا:
عسض اليتائر اخلاصة بفسوض البشح:
 الفػػرض األكؿ كنػػػص عمػػ  :يكجػػػد فػػرؽ ذا دالػػػة

تػػا ية عنػػػد مسػػتكم  )2025بػػػيف

متكسػػط رتػػت ط ػ ت المجمكعػػة البػػابطة الت ػ درسػػت بالطريقػػة التقميديػػة القا مػػة عم ػ
الم ابػرة) كمتكسػط رتػػت طػ ت المجمكعػػة التجريبيػة التػ اسػػتادمت منتػات التػػدريت
انلكتركنية القا مة عم م فزات األلعات) فػ التطبيػؽ البعػدم كالبعػدم المتجػؿ ل اتبػار
الت تيم المعرف لتال المجمكعة التجريبية.
كلمت قؽ مف ت ة الفرض تـ استاداـ نتا
كالبابطة ف

اااتبار الت تيم

التطبيؽ البعدم لممجمكعة التجريبية

ب سات دالة الفركؽ بيف ىذه المتكسطات باستاداـ

ااتبار ماف كيتن ) (Uلعينتيف مستقمتيف.
خدول ()7
دالنخ انفسق ثٍُ يتىسطٍ ز ت انًدًىػتٍُ انضبثطخ وانتدسَجُخ فٍ االختجبز انتحصُهٍ نهتطجُك
انجؼدٌ ولًُخ )(U
انًتغُس
انتحصُم
انًؼسفٍ

انًتىسظ يتىسظ يدًىع
انًدًىػخ ٌ
انحسبثٍ انس ت انس ت
انضبثطخ
انتدسَجُخ

4
4

22.51
32.51

2.51
6.51

11
26

يتب مف جدكؿ  )7كجػكد فػركؽ ذات دالػة

لًُخ
U

يستىي
اندالنخ

1.121
2.311
دال

حدى
األثس

لًُته

1.124

كجُس

تػا ية بػيف متكسػط رتػت المجمكعػة

التجريبيػػة كمتكسػػط رتػػت طػ ت المجمكعػػة البػػابطة فػ التطبيػػؽ البعػػدم ل اتبػػار الت تػػيم
لمقػرر نظػـ دارة التعمػػيـ انلكتركنػ

يػث بمػ متكسػط رتػت اااتبػػار الت تػيم فػ التطبيػػؽ

البعدم لممجمكعة التجريبية  )38.52مقارنػة بمتكسػط رتػت اااتبػار الت تػيم فػ التطبيػؽ
البعدم لممجمكعة البابطة الػذل بمػ  )66.52كىػذا الفػرؽ داؿ تػا نيا يػث كانػت قيمػة
 Uالم سػػػكبة  )6.329عنػػػد مسػػػتكل دالػػػة  )2,25لتػػػال المجمكعػػػة التجريبيػػػة ك يػػػث
كانػػت درجػػة المعنكيػػة تسػػاكل  )2.261كىػػذه النتيجػػة تكبػ كجػػكد فػػرؽ ذا دالػػة
كبالتال يتـ قبػكؿ الفػرض المكجػو ممػا يوػير لػ

تػػا ية

ػدكث تقػدـ مم ػكظ لػدل طػ ت المجمكعػة

التجريبية ف الت تيؿ المعرفػ لمقػرر نظػـ دارة التعمػيـ انلكتركنػ عنػد اسػتاداميـ منتػات
التدريت انلكتركنية القا مة عم م فزات األلعات كىذا يعن قبكؿ ت ة الفرض.
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كما أنو لمت قؽ مف ت ة الفرض تـ استاداـ نتا
لممجمكعة التجريبية كالبابطة ف

اااتبار الت تيم

التطبيؽ البعدم المتجؿ

ب سات دالة الفركؽ بيف ىذه

المتكسطات باستاداـ ااتبار ماف كيتن ) (Uلعينتيف مستقمتيف.
خدول ()2
دالنخ انفسق ثٍُ يتىسطٍ ز ت انًدًىػتٍُ انضبثطخ وانتدسَجُخ فٍ االختجبز انتحصُهٍ نهتطجُك
انجؼدٌ انًؤخم ولًُخ )(U
انًتغُس
انتحصُم
انًؼسفٍ

انًتىسظ يتىسظ يدًىع
انًدًىػخ ٌ
انحسبثٍ انس ت انس ت
انضبثطخ
انتدسَجُخ

4
4

21.25
37.75

11
26

2.51
6.51

يتب مف جدكؿ  )8كجػكد فػركؽ ذات دالػة

لًُخ
U

يستىي
اندالنخ

1.111
2.337
دال

حدى
األثس

لًُته

1.131

كجُس

تػا ية بػيف متكسػط رتػت المجمكعػة

التجريبيػػة كمتكسػػط رتػػت طػ ت المجمكعػػة البػػابطة فػ التطبيػػؽ البعػػدم ل اتبػػار الت تػػيم
المتجؿ لمقرر نظـ دارة التعميـ انلكتركن

يث بم متكسط رتت اااتبار الت تػيم المتجػؿ

ف التطبيؽ البعدم لممجمكعػة التجريبيػة  )37.75مقارنػة بمتكسػط رتػت اااتبػار الت تػيم
المتجػػػؿ فػػػ التطبيػػػؽ البعػػػدم لممجمكعػػػة البػػػابطة الػػػذل بمػػػ

 )61.65كىػػػذا الفػػػرؽ داؿ

تػػػا نيا يػػػث كانػػػت قيمػػػة  Uالم سػػػكبة  )6.337عنػػػد مسػػػتكل دالػػػة  )2,25لتػػػال
المجمكعػػة التجريبيػػة ك يػػث كانػػت درجػػة المعنكيػػة تسػػاكل  )2.219كىػػذه النتيجػػة تكب ػ
كجػػكد فػػرؽ ذا دالػػة

تػػا ية كبالتػػال تػػـ قبػػكؿ الفػػرض المكجػػو ممػػا يوػػير لػ

ػػدكث تقػػدـ

مم ػػػكظ لػػػدل طػػػ ت المجمكعػػػة التجريبيػػػة فػػػ الت تػػػيؿ المعرفػػػ لمقػػػرر نظػػػـ دارة التعمػػػيـ
انلكتركن عند استاداميـ منتػات التػدريت انلكتركنيػة القا مػة عمػ م فػزات األلعػات كىػذا
يعن قبكؿ ت ة الفرض.
 الفػػرض الثػػان كنػػص عم ػ  :يكجػػد فػػرؽ ذا دالػػة

تػػا ية عنػػد مسػػتكم  )2025بػػيف

متكسػػط رتػػت ط ػ ت المجمكعػػة البػػابطة الت ػ درسػػت بالطريقػػة التقميديػػة القا مػػة عم ػ
الم ابػرة) كمتكسػط رتػػت طػ ت المجمكعػػة التجريبيػة التػ اسػػتادمت منتػات التػػدريت
انلكتركنية القا مة عم م فػزات األلعػات) فػ التطبيػؽ البعػدم كالبعػدم المتجػؿ ااتبػار
التفكير النقدم لتال المجمكعة التجريبية.
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كلمت قؽ مف ت ة الفرض تـ استاداـ نتا
كالبابطة ف

التطبيؽ البعدم لممجمكعة التجريبية

ااتبار التفكير النقدم ب سات دالة الفركؽ بيف ىذه المتكسطات باستاداـ

ااتبار ماف كيتن ) (Uلعينتيف مستقمتيف.
خدول ()1
دالنخ انفسق ثٍُ يتىسطٍ ز ت انًدًىػتٍُ انضبثطخ وانتدسَجُخ فٍ اختجبز انتفكُس انُمدٌ نهتطجُك
انجؼدٌ ولًُخ )(U
يهبزاد
انتفكُس
انُمدٌ

انًتىسظ يتىسظ يدًىع
انًدًىػخ ٌ
انحسبثٍ انس ت انس ت

حدى
األثس

لًُخ
U

يستىي
اندالنخ

لًُته

1.111
2.337
دال

1.176

كجُس

1.111
2.337
دال

1.121

كجُس

1.164

كجُس
كجُس

االفتساضبد
وانًسهًبد

انضبثطخ
انتدسَجُخ

4
4

2.75
13.25

2.51
6.51

11
26

مىَى
انًُبلشبد
وانحدح

انضبثطخ

4

2.25

2.51

11

انتدسَجُخ

4

13

6.51

26

انتفسُس

انضبثطخ
انتدسَجُخ

4
4

2.51
12.75

2.51
6.51

11
26

1.121
2.323
دال

االستُجبط

انضبثطخ
انتدسَجُخ

4
4

2.25
11.75

2.51
6.51

11
26

1.111
2.337
دال

1.163

االستُتبج

انضبثطخ
انتدسَجُخ

4
4

3.51
11

2.51
6.51

11
26

1.111
2.352
دال

1.126

كجُس

االختجبز
ككم

انضبثطخ
انتدسَجُخ

4
4

13.25
62.75

2.51
6.51

11
26

1.111
2.337
دال

1.114

كجُس

يتب مف جدكؿ  )9كجػكد فػركؽ ذات دالػة

تػا ية بػيف متكسػط رتػت المجمكعػة

التجريبية كمتكسط رتت ط ت المجمكعة البابطة ف التطبيؽ البعدم ااتبار التفكيػر النقػدم
ككؿ لمقرر نظـ دارة التعميـ انلكتركن كلكؿ ميارة مف مياراتو

يث بم متكسط رتت ااتبػار

التفكيػػر النقػػدم فػػ التطبيػػؽ البعػػدم لممجمكعػػة التجريبيػػة  )68.75مقارنػػة بمتكسػػط رتػػت
ااتبػػار التفكيػػر النقػػدم ف ػ التطبيػػؽ البعػػدم لممجمكعػػة البػػابطة الػػذل بم ػ

 )13.65كىػػذا

الفػػرؽ داؿ تػػا نيا يػػث كانػػت قيمػػة  Uالم سػػكبة  )6.337عنػػد مسػػتكل دالػػة )2,25
لتػػال المجمكعػػة التجريبيػػة ك يػػث كانػػت درجػػة المعنكيػػة تسػػاكل  )2.219كىػػذه النتيجػػة
تكب كجكد فرؽ ذا دالة

تا ية كبالتػال تػـ قبػكؿ الفػرض المكجػو ممػا يوػير لػ

ػدكث

تقدـ مم كظ لدل ط ت المجمكعة التجريبية فػ ااتبػار التفكيػر النقػدم ككػؿ لمقػرر نظػـ دارة
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التعمػػيـ انلكتركنػػ كلكػػؿ ميػػارة مػػف مياراتػػو عنػػد اسػػتاداميـ منتػػات التػػدريت انلكتركنيػػة
القا مة عم م فزات األلعات كىذا يعن قبكؿ ت ة الفرض.
كما أنو لمت قؽ مف ت ة الفرض تـ استاداـ نتا
لممجمكعة التجريبية كالبابطة ف

التطبيؽ البعدم المتجؿ

ااتبار التفكير النقدم ب سات دالة الفركؽ بيف ىذه

المتكسطات باستاداـ ااتبار ماف كيتن ) (Uلعينتيف مستقمتيف.
خدول ()11
دالنخ انفسق ثٍُ يتىسطٍ ز ت انًدًىػتٍُ انضبثطخ وانتدسَجُخ فٍ اختجبز انتفكُس انُمدٌ نهتطجُك
انجؼدٌ انًؤخم ولًُخ )(U
يهبزاد
انتفكُس
انُمدٌ

انًتىسظ يتىسظ يدًىع
انًدًىػخ ٌ
انحسبثٍ انس ت انس ت

حدى
األثس

لًُته

لًُخ
U

يستىي
اندالنخ

1.117
2.317
دال

1.122

كجُس

1.111
2.352
دال

1.112

كجُس

1.163

كجُس
كجُس

االفتساضبد
وانًسهًبد

انضبثطخ
انتدسَجُخ

4
4

2.51
12.25

2.51
6.51

11
26

مىَى
انًُبلشبد
وانحدح

انضبثطخ

4

2.25

2.51

11

انتدسَجُخ

4

12.51

6.51

26

انتفسُس

انضبثطخ
انتدسَجُخ

4
4

2.25
11.75

2.51
6.51

11
26

1.111
2.337
دال

االستُجبط

انضبثطخ
انتدسَجُخ

4
4

2.25
11.75

2.51
6.51

11
26

1.111
2.337
دال

1.163

االستُتبج

انضبثطخ
انتدسَجُخ

4
4

3
12.75

2.51
6.51

11
26

1.113
2.477
دال

1.111

كجُس

االختجبز
ككم

انضبثطخ
انتدسَجُخ

4
4

12.25
65.51

2.51
6.51

11
26

1.111
2.337
دال

1.116

كجُس

يتب مف جدكؿ  )12كجكد فركؽ ذات دالة

تا ية بيف متكسط رتػت المجمكعػة

التجريبيػػػة كمتكسػػػط رتػػػت طػػػ ت المجمكعػػػة البػػػابطة فػػػ التطبيػػػؽ البعػػػدم المتجػػػؿ ااتبػػػار
التفكيػػر النقػػدم ككػػؿ لمقػػرر نظػػـ دارة التعمػػيـ انلكتركنػ كلكػػؿ ميػػارة مػػف مياراتػػو

يػػث بمػ

متكسػػػط رتػػػت ااتبػػػار التفكيػػػر النقػػػدم فػػػ التطبيػػػؽ البعػػػدم المتجػػػؿ لممجمكعػػػة التجريبيػػػة
 )665.52مقارنػػػة بمتكسػػػػط رتػػػت ااتبػػػػار التفكيػػػر النقػػػػدم فػػػ التطبيػػػػؽ البعػػػدم المتجػػػػؿ
لممجمكعػػػة البػػػابطة الػػػذل بمػػػ  )16.65كىػػػذا الفػػػرؽ داؿ تػػػا نيا يػػػث كانػػػت قيمػػػة U
الم سػكبة  )6.337عنػد مسػتكل دالػة  )2,25لتػػال المجمكعػة التجريبيػة ك يػث كانػػت
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درجة المعنكية تساكل  )2.219كىذه النتيجة تكب كجػكد فػرؽ ذا دالػة
تـ قبكؿ الفرض المكجػو ممػا يوػير لػ

تػا ية كبالتػال

ػدكث تقػدـ مم ػكظ لػدل طػ ت المجمكعػة التجريبيػة

فػ ااتبػػار التفكيػػر النقػػدم المتجػػؿ ككػػؿ لمقػػرر نظػػـ دارة التعمػػيـ انلكتركنػ كلكػػؿ ميػػارة مػػف
مياراتو عند استاداميـ منتات التدريت انلكتركنية القا مة عم م فزات األلعات كىذا يعنػ
قبكؿ ت ة الفرض.
 -4الفرض الثالث كنص عم

يكجد فرؽ ذا دالة

تا ية عند مستكم  )2025بيف

متكسط رتت ط ت المجمكعة التجريبية الت استادمت منتات التدريت انلكتركنية
القا مة عم

م فزات األلعات) ف

التطبيؽ البعدم لبطاقة م

ظة ميارات التمكيف

الرقم كمستكم التمكف .)%82
كلمت قؽ مف ت ة الفرض تـ باستاداـ ااتبار .Wilcoxon
خدول ()11
اندالنخ اإلحصبئُخ نس ت انفسق ثٍُ يتىسظ دزخبد طالة انًدًىػخ انتدسَجُخ
يهبزاد انتًكٍُ
انسلًٍ

ٌ

انًتىسظ

االَحساف
انًؼُبزٌ

انفسوق
االَدبثُخ انسهجُخ

يستىٌ
اندالنخ

انىػٍ ثبنتدزَت

36.75

2.75

1.237

1.175

دال

اندافؼُخ ثبنتدزَت

47.75

2.21

1.214

1.155

دال

43.25

2.21

1.214

1.155

دال

127.75

4.64

1.221

1.161

دال

يؼبَُس خىدح
انتدزَت
انجطبلخ ككم

4

يتب ػ مػػف جػػدكؿ  )11ارتفػػاع متكسػػط رتػػت المجمكعػػة التجريبيػػة الت ػ اسػػتادمت
منتػػػات التػػػدريت انلكتركنيػػػة القا مػػػة عمػػػ م فػػػزات األلعػػػات) فػػػ بطاقػػػة م
التمكيف الرقم


لمبطاقة ككؿ ككؿ ميارة مف مياراتيا ف بك

ظػػػة ميػػػارات

د التمكف .)%82

مياقشة اليتائر وتفشريٍا:

 .1فيما يتعمؽ بأثر استاداـ منتػات التػدريت انلكتركنيػة القا مػة عمػ م فػزات األلعػات عمػ
الت تيؿ لمجانت المعرف  :دلت النتا
م ف ػزات األلعػػات ققػػت نتػػا

عم أف منتػات التػدريت انلكتركنيػة القا مػة عمػ

فعالػػة ف ػ تنميػػة الجانػػت المعرف ػ لػػدل ط ػ ت المجمكعػػة

التجريبية كدؿ عم ذلؾ الفرؽ ف التطبيػؽ البعػدم بػيف متكسػط رتػت المجمكعػة البػابطة
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كالتجريبية ف اااتبػار الت تػيم كمػا اتبػ فػ جػدكؿ  )7كمػا دلػت النتػا
منتػػات التػػدريت انلكتركنيػػة القا مػػة عمػ م فػزات األلعػػات ققػػت نتػػا

عمػ أف

فعالػػة فػ تنميػػة

الجانت المعرف لدل ط ت المجمكعة التجريبية كدؿ عم ذلػؾ الفػرؽ فػ التطبيػؽ البعػدم
المتجؿ بيف متكسط رتت المجمكعة البابطة كالتجريبية كما اتبػ فػ جػدكؿ  )8كيرجػ
ذلؾ ل :
 استاداـ منتات التدريت انلكتركنية بتكرة جيدة كااتيار األنسػت منيػا فػ بػك معػايير
م ػػددة ااتيػػار منتػػات التعمػػيـ كالتػػدريت كمراعػػاة ا تياجػػات المتعممػػيف كالتاطػػيط الجيػػد
المنظـ لييكمية التدريت بالمنتػات الماتػارة كتكبػي أىػداؼ التػدريت مػف اػ ؿ المنتػات
المطرك ة فب ن عف عمميات التقكيـ المستمرة بالمنتات مف تقكيـ ذات كنيا

ككػؿ ذلػؾ

كفقنا لمعايير م ددة كبما يتكافؽ م ت قيػؽ األىػداؼ التعميميػة المرغكبػة ممػا سػاعد عمػ
انجاز الط ت لمكبكعات التعمـ كأنوطة التعمـ.

 اعتماد منتات التدريت انلكتركنيػة عمػ م فػزات األلعػات كتقػديـ التػدريت فػ وػكؿ نظػاـ
متكازف يجم بيف الم تكل التعميمػ كالترفيػو

يػث يسػم بتػكفير المعرفػة بطريقػة سػيمة

كجذابة كربط انجاز المتعمـ بتقديـ الم فػز أك زيادتػو مثػؿ زيػادة عػدد النقػاط عنػد الػداكؿ
ل ػ المنتػػة أك ااتيػػار مكبػػكع مػػف مكبػػكعات الػػتعمـ أك انجػػاز المكبػػكع كانتقالػػو ل ػ
مكبكع جديد اتماـ نوػاط تعميمػ مػرتبط بمكبػكع مػف مكبػكعات الػتعمـ كاثابػو كػؿ طالػت
عم

دل بم فزات ماتمفة مثؿ النقاط كالوارات كغيرىػا) طبقنػا لمكبػكعات الػتعمـ كقدرتػو

الااتػة عمػ انجػػاز المكبػػكع أك النوػػاط المطػػركح بالمنتػػة التدريبيػػة ب يػػث تقػػدـ أنػكاع
كأوػػكاؿ كمسػػتكيات مػػف الم ف ػزات الت ػ ت ػػـ كػػؿ مسػػتكل مػػف مسػػتكيات انجػػاز أك تقػػدـ
الطالػػت ممػػا سػػاعد عم ػ ت فيػػز الط ػ ت نكمػػاؿ عمميػػة التػػدريت ف ػ مثػػؿ ىػػذه المنتػػات
كزيػػػادة دافعيػػػتيـ لمػػػتعمـ ك رتػػػيـ عمػػػ اانتيػػػا مػػػف كػػػؿ مكبػػػكع كالتعمػػػؽ فػػػ دراسػػػة
الم تػػكل التعميم ػ بوػػكؿ مركػػز لم تػػكؿ عم ػ المزيػػد مػػف النقػػاط أك األكسػػمة كالوػػارات
كغيرىا.
 اسػػتناد تكظيػػؼ م ف ػزات األلعػػات ف ػ العمميػػة التعميميػػة ل ػ عػػدد مػػف النظريػػات النفسػػية
كالتربكية منيا نظرية الت ديد الذات الت تتؼ سمكؾ المتعمميف ف المكقؼ التعميمػ فػ
بػػك

اجػػاتيـ الفسػػيكلكجية كالنفسػػية كتنوػػأ ىػػذه ال اجػػات مػػف دافػ ذاتػ يتكػػكف مػػف:
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ريػػة اااتيػػار كالكفػػا ة كالوػػعكر باارتبػػاط كيعتمػػد تتػػميـ م ف ػ ازت األلعػػات عم ػ ت ػكافر
كاستثمار ىذه الدكاف

نظريػة التػدفؽ كتوػير لػ انػدماج المتعممػيف فػ

كما يستند عمػ

األنوطة الت يمارسكنيا لدرجة فقد وعكر المتعممػيف بالبي ػة الم يطػة بيػـ كبمػركر الػزمف
أثنا ممارسة ىذه اانوػطة

يػث يتػؿ المتعممػيف لػ التػدفؽ مػف اػ ؿ ت قيػؽ التػكازف

بيف الت دم كمستكل أدا المتعمـ.
 التاطػيط المػنظـ لممقػرر المقػدـ أنظمػة ادارة التعمػػيـ انلكتركنػ ) مػف اػ ؿ ت ديػد أىػػداؼ
التعمـ بدقة كتقسيـ الم تكل ال أرب مكبكعات متكاف ػة كتقػديـ الم تػكل بعناتػر عديػدة
لمكسػػا ط المتعػػددة فيػػديكىات قتػػيرة كتػػكر كنتػػكص كرسػػكـ) أسػػيـ فػ ت قيػػؽ أىػداؼ
التعمـ المرغكبة كثبات المفاىيـ كالمعمكمات المقدمة لمط ت بالمقرر التعميم .
 تنػػكع اااتبػػارات المقدمػػة يػػث قتػدمت ااتبػػارات ذاتيػػة عقػػت كػػؿ مكبػػكع مػػف المكبػػكعات
األربعة كااتبارات نيا ية واممة لجمي مكبػكعات الػتعمـ كتقػديـ ىػذه اااتبػارات فػ وػكؿ

ت دل لزيادة ت فيز الط ت كتوجيعيـ.
كتتفػػؽ ىػػذه النتػػا

م ػ نتػػا

عػػدد مػػف الدراسػػات منيػػا :دراسػػة كػػؿ مػػف سػػيمكس

كياػريف ) (Simões et al., 2013كالتػ أكػدت نتا جيػا عمػ أف األدكات المتػكفرة دااػؿ المنتػة
سيمت عم المعمـ تاتيص كتكييؼ عناتر م فػزات األلعػات كالوػارات أك الجػكا ز أك السػم
اافترابية أك نكع المكاف ت الت

يمكف لمط ت ال تكؿ عمييا .كدراسة زاىاريس (Zaharias,

) 2015كالت ػ تيػػدؼ أظيػػرت نتا جيػػا فعاليػػة المنتػػة ف ػ زيػػادة مسػػتكل الت فيػػز كالموػػاركة
كدراسػة كػؿ مػف متػكل كينجػن ) )Metwally & Yining, 2017كالتػ تتكػد نتا جيػا عمػ أف
اسػػتاداـ عناتػػر م فػزات األلعػػات أدل لػ تقميػػؿ معػػدؿ التسػػرت مػػف الػػتعمـ كزاد مػػف دافعيػػة
المتعمميف ل سػتمرار فػ الػتعمـ كدراسػة ىػان ) (Hung, 2018كالتػ أظيػرت نتا جيػا الدراسػة
فعالية عناتػر م فػزات األلعػات لت سػيف تعمػـ الطػ ت كالت فيػز كالموػاركة ودراسػة كػؿ مػف
كػاميركف كبػزك ) (Cameron & Bizo, 2019كالتػ أظيػرت نتا جيػا فاعميػة اسػتاداـ المنتػة
ااتػػة لم فػػاظ عمػ مسػػتكل مػػف اننجػػاز بوػػكؿ أفبػػؿ لمتعامػػؿ مػ الت ػػديات كت كيػػؿ الفوػػؿ
الم تمؿ ل فرص لت سيف مواركاتيـ الدراسية.
 .6فيما يتعمؽ بأثر استاداـ منتػات التػدريت انلكتركنيػة القا مػة عمػ م فػزات األلعػات عمػ
تنميػة ميػػارات التفكيػر النقػػدم :دلػت النتػػا

عمػ أف منتػػات التػدريت انلكتركنيػػة القا مػػة
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عم ػ م ف ػزات األلعػػات ققػػت نتػػا

فعالػػة ف ػ تنميػػة ميػػارات التفكيػػر النقػػدم لػػدل ط ػ ت

المجمكعة التجريبية كدؿ عم ذلؾ الفرؽ ف التطبيؽ البعدم بػيف متكسػط رتػت المجمكعػة
البػػابطة كالتجريبيػػة فػ ااتبػػار ميػػارات التفكيػػر النقػػدم كمػػا اتبػ فػ جػػدكؿ  )9كمػػا
دلػػت النتػػا
نتػا

عمػ أف منتػػات التػػدريت انلكتركنيػػة القا مػػة عمػ م فػزات األلعػػات ققػػت

فعالػػة فػ تنميػػة ميػارات التفكيػػر النقػدم لػػدل طػ ت المجمكعػػة التجريبيػة كدؿ عمػ

ذلؾ الفرؽ فػ التطبيػؽ البعػدم المتجػؿ بػيف متكسػط رتػت المجمكعػة البػابطة كالتجريبيػة
ف ااتبار ميارات التفكير النقدم كما اتب ف جدكؿ  )12كيرج ذلؾ ل :
 طبيعة الميارات المتعممة بمنتات التدريت انلكتركنية القا مة عم م فزات األلعػات يػث
تتعد ميارات التفكيػر النقػدم ميػارات غيػر فطريػة كلكنيػا ميػارات مكتسػبة كعمػ الػرغـ مػف
تػػكافر بعػػض دا ػػؿ ميػػارات التفكيػػر النقػػدم لػػدل بعػػض الطػػ ت ا أف ميػػارات التفكيػػر
النقػػدم ت تػػاج لػ التػػدريت كمػػف ىنػػا سػػاعدت منتػػات التػػدريت انلكتركنيػػة فػ تقػػديـ مػػا
ي تػػاجكف ليػػو مػػف تػػدريت ليتػػب كا ت ميميػػيف كمنتػػفيف كمنفت ػػكف بوػػكؿ منيج ػ فػػ
سػعييـ لػ المعرفػة كمػػا اتا ػت ليػػـ فرتػػة النقػاش كطػػرح ا ار

ػكؿ مكبػػكعات الػػتعمـ

كأنوطتو.
 دم ميارات التفكير النقدم ف تػدريس أ ػد المقػررات تاتػص تكنكلكجيػا التعمػيـ المقدمػة
لمطػ ت كذلػػؾ مػػف ا ػ ؿ تتػػميـ المكقػػؼ التعميم ػ ب يػػث يػػدف الط ػ ت ن ػػك تعمػػـ كيفيػػة
التفكيػػر بوػػكؿ نقػػدم مػػف ا ػ ؿ عػػرض الموػػك ت غيػػر المنظمػػة كتتمثػػؿ ف ػ األس ػ مة أك
دراسات ال الة أك السيناريكىات الت ا ت تكم عم

جابة تػ ي ة أك ااط ػة م ػددةث بػؿ

ف ػ وػػكؿ موػػك ت قابمػػة لمنقػػاش كتقػػديـ معػػايير تقيػػيـ لمتفكيػػر كقيػػاـ المػػدربيف بتزكيػػد
الط ت بتعميقات فردية بنا ن عمػ اسػتجاباتيـ سػاعدىـ عمػ تقيػيـ تفكيػرىـ كتػدريبيـ عمػ
ميارات التفكير النقدم.
ػرر جديػ نػدا لمطػ ت عينػػو الب ػػث كلػػيس
 المقػػرر المقػػدـ ا لػػو ميػػارة التفكيػػر النقػػدم يعػػد مقػ نا
لدييـ ابرات مسبقة عنو مما سػاعد عمػ اتا ػة الفرتػة لممارسػة ميػارات التفكيػر النقػدم
كااتة ميارات الت ميؿ كقدرة الط ت عم مناقوة المكبكعات بطريقة منفت ة كمنتفة.
 زمف تا ة الم تكل مف اػ ؿ منتػات التػدريت انلكتركنيػة القا مػة عمػ م فػزات األلعػات
ساعد عم سيكلو دم ميارات التفكير النقدم ف الفتؿ الدراس كاتا ة الفرتػة لمطػ ت
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لمتمعف كالتػدقيؽ كالتفكيػر فػ الم تػكل بتػكرة نقديػة كمػا أف مػدة التػدريت سػاعدت عمػ
تركيز المدربكف عم تنمية ميارات التفكير النقدم.
 تقديـ األنوطة المرتبطة بم تكل المقرر المقدـ بمنتات التػدريت انلكتركنيػة القا مػة عمػ
م فزات األلعات كالت تـ تتميميا بوكؿ يسػاعد عمػ تنميػة ميػارات التفكيػر النقػدم أكثػر
مف مجرد المواركة البسيطة مثؿ ااكتواؼ الوات لممعمكمات كفيػـ ك ػؿ الموػك ت
كمػػا ىػػك ال ػػاؿ مػػف ا ػ ؿ تجربػػة أك تقيػػيـ انجابػػات أك ال مػػكؿ الممكنػػة أك عػػف طريػػؽ
التجربة كالاطأ" كاتا ة الفرتة لكجابة عده مرات أك تكرار الم اكلة.
 أعداد الط ت المسجميف عم منتػات التػدريت انلكتركنيػة القا مػة عمػ م فػزات األلعػات
يث كانػت مجمكعػات الب ػث تػغيرة العػدد ممػا سػاعد عمػ زيػادة ااىتمػاـ كالتفاعػؿ مػ
المدربيف كالط ت ا اريف كأثر عم تنمية ميارات التفكير النقدم لدييـ.
كتتفػػػػؽ ىػػػػذه النتػػػػا

مػػػػ نتػػػػا

عػػػػدد مػػػػف الدراسػػػػات منيػػػػا :دراسػػػػة ساىكسػػػػنجكا

) (ŞAHHÜSEYİNOĞLU, 2007كالت أظيرت نتا جيا أنو عمػ الػرغـ مػف أف الطػ ت كػانكا
مبتػػد يف ف ػ األلعػػات التعميميػػة ا أنيػػـ اسػػتمتعكا بالعمميػػة كأعرب ػكا عػػف دراكيػػـ لقيمػػة ىػػذه
األلعات ف تطكير ميارات التفكير الناقد مػ مػن يـ فرتػة لتطػكير ميػاراتيـ فػ الت ػدث عػف
طريؽ تكفير كسيمة قيقية لمتفاعؿ .كدراسػة كػؿ مػف يػان كتوػان

))Yang & Chang, 2013

كالتػ أظيػػرت نتا جيػػا ت سػػينات كبيػػرة بميػػارات التفكيػػر النقػػدم ف ػ اااتبػػار القبم ػ كالبعػػدم
كالبعػػدم المتجػػؿ كدراسػػة كػػؿ مػػف أكتػػك كياػػريف ) )Otto, 2019كالتػػ أظيػػرت نتا جيػػا أف
المواركة ف أم مف المقررات انلكتركنية مفتك ة المتدر ساىمت ف تنميػة ميػارات التفكيػر
النقدم.
بينمػػا ااتمفػػت نتػػا

الب ػػث ال ػػال م ػ نتػػا

دراسػػة كػػؿ مػػف سػػيف

كياػػريف Seifi,

) )2015كالت أظيرت نتا جيا أف ألعػات الكمبيػكتر لػيس ليػا تػأثير كبيػر عمػ التفكيػر النقػدم
كم ذلؾ كاف ىناؾ تأثير كبير أل لعات الكمبيكتر عم الت تيؿ الدراس لمطػ ت كمػا أظيػرت
النتػػا

أف نػػكع لعبػة الكمبيػػكتر لػػيس لػػو تػػأثير كبيػػر عمػ تتػػرؼ الطػ ت فػ التفكيػػر النقػػدم

كانجازاتيـ التعميمية.
 .3فيما يتعمؽ بأثر استاداـ منتػات التػدريت انلكتركنيػة القا مػة عمػ م فػزات األلعػات عمػ
تنمية ميارات التمكػيف الرقمػ  :دلػت النتػا

عمػ أف منتػات التػدريت ان لكتركنيػة القا مػة
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عمػ م ف ػزات األلعػػات ققػػت نتػػا

فعالػػة فػ تنميػػة مسػػتكل التمكػػيف الرقمػ لػػدل طػ ت

المجمكعػػة التجريبيػػة كدؿ عم ػ ذلػػؾ متكسػػط رتػػت ط ػ ت المجمكعػػة التجريبيػػة ف ػ بطاقػػة
م

ظة التمكيف الرقم كما اتب ف جدكؿ  )11كيرج ذلؾ ل :

 تػػكفير منتػػات التػػدريت انلكتركنيػػة القا مػػة عم ػ م فػزات األلعػػات كالتػ ت قػػؽ لمط ػ ت
المتعة كتجعميـ ا يوعركف بالتكتر أك الممػؿ مػف اػ ؿ تػكفير العديػد مػف م فػزات كتنػكع
أوكاليا كمستكياتيا.
 تنظػػيـ سػػرعة كتػػكؿ المسػػتادميف لممعمكمػػات كتػػكفير روػػادات ليػػـ مػػف ا ػ ؿ تػػكفير
قنكات عديدة ل تتاؿ كالػدعـ مػف اػ ؿ منتػات التػدريت انلكتركنيػة سػاعد عمػ تنميػة
مستكل التمكيف لدل الط ت ف استاداـ المنتات التدريبيػة انلكتركنيػة كمسػتكل أعمػ
مف الداف لممواركة.
 اتا ة منتات التدريت انلكتركنية المستادمة عم اليكاتػؼ الجكالػة سػاعد عمػ سػيكلة
كتكؿ الط ت لمم تكل فػ أم كقػت كأم مكػاف ممػا انعكػس عمػ تمكػنيـ مػف اسػتاداـ
منتات التدريت انلكتركنية.
 نوػػا الم تػػكل كادارتػػو بتػػكرة جيػػدة مػػف قبػػؿ المػػدربيف بمنتػػات التػػدريت انلكتركنيػػة
ب يث تسم المنتات بإمكانيػة نوػا الم تػكم كاداراتػو فبػ ن عمػ

دارة عمميػة الػتعمـ

بما تبمنو مف ت ديد أىداؼ التعمـ – كالم تكم التعميم – كأنوػطة الػتعمـ – كالتقػكيـ)

كتكفير أدكات التفاعػؿ كالتكاتػؿ مثػؿ طػرح فػرص لممناقوػات :كابػدا الػرأم كتبػادؿ ا ار
بيف المعمـ كالمتعمـ أسيـ ف رف مستكل تمكيف الط ت ككذلؾ تػكفير أوػكاؿ عديػدة مػف
الكاجبات كاألنوطة ب يث تكفر المنتات فرص عديدة لمتدريت مف أجؿ التمكيف.
 تيي ػة الطػ ت المسػتادميف لمنتػػات التػدريت انلكتركنيػػة القا مػة عمػ م فػزات األلعػػات
مف أجؿ ت فيزىـ جعميـ مستعديف لتمق الم تكل كالسع لمتمكف مف اسػتاداـ المنتػات
التدريبيػػػة بفاعميػػػة ككفػػػا ه كقيػػػاـ المػػػدربيف بتوػػػجي كمتػػػابعتيـ جعػػػؿ الطػػػ ت ممتػػػزميف
كايجابييف كمت مسيف.
كتتفؽ ىذه النتا

م نتػا

عػدد مػف الدراسػات منيػا :دراسػة كػؿ مػف اككينمػك كسػكيمك

ككػػاج ر ) (Akkoyunlu, Soylu & Caglar, 2010كالتػ ىػػدؼ لػ

عػػداد مقيػػاس لت ديػػد

مسػػتكم التمكػػيف الرقم ػ لػػدل ط ػ ت الجامعػػات .كدراسػػة كػػؿ مػػف يػػان كتوػػان
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) )Chang, 2013كالت أظيرت نتا

اااتبار القبم كالبعدم كالبعدم المتجؿ أف تمكيف تػأليؼ

األلعػػات الرقميػػة التعميميػػة ت سػػينات كبيػػرة ف ػ ميػػارات التفكيػػر النقػػدم كدراسػػة سػػاريككباف
) (Sarýçoban, 2013كالت أظيرت نتا جيا كجكد ع قة بػيف التمكػيف الرقمػ كالكفػا ة الذاتيػة
لممعمـ كدراسة كؿ مف يككسػيؿ كياػريف ) (Yuksel et al., 2016كالتػ أظيػرت النتػا

فاعميػة

التفاعػػؿ بػػيف تمكػػيف المسػػتادـ كالتفػػاع ت ااجتماعيػػة كعناتػػر أساسػػية فػ كسػػا ؿ التكاتػػؿ
ااجتمػػاع

يػػث تزيػػد العناتػػر مػػف ردكد فعػػؿ المسػػتادـ انيجابيػػة تجػػاه األنوػػطة مػػف ا ػ ؿ

التمكيف النفس .

توصيات البشح:
يكت الب ث ال ال بما يم :

 .1عػػداد المقػػررات الدراسػػية الجامعيػػة ب يػػث تتبػػمف أنوػػطة تسػػم لمط ػ ت مػػف ممارسػػة
عمميات التعمـ كالتفكير النقدم.

 .2تكظيؼ طرؽ كاستراتيجيات التعميـ كالتعمـ الذات باستاداـ التكنكلكجيا ال ديثة فػ تنميػة
ميارات التفكير النقدم.

 .3نوػػر ثقافػػة اسػػتاداـ منتػػات التػػدريت انلكتركنيػػة القا مػػة عم ػ م ف ػزات األلعػػات لػػدل
أعبا ىي ة التدريس كمعاكنييـ.

 .4تطػكير بػرام تربكيػػة تيػدؼ لػ تػػدريت الطػ ت عمػ التفكيػػر النقػدم كااتػػة مػػف اػ ؿ
تفعيؿ منتات تدريبية قا مة عم عناتر أارم لم فزات األلعات.

 .5السع الجاد لتفعيؿ معامؿ ال اسكت كتجييزىا بوػبكة اانترنػت بجميػ الكميػات كالمعاىػد
بجامعة القاىرة استاداميا فػ تػدريت أعبػا ىي ػة التػدريس كمعػاكنييـ عمػ اسػتاداـ

منتات التدريت القا مة عم م فزات األلعات.

 .6دعػػـ التكجيػػات التطبيقيػػة التػػ توػػج الطػػػ ت عمػػ ممارسػػة ميػػارات التفكيػػر النقػػػدم
لجعميـ أكثر يجابية كتفاعؿ كمواركة ف عممية التعمـ.

 .7تكجيػػو المتسسػػات التعميميػػة ل ػ بػػركرة تقػػديـ روػػادات لممعمم ػيف لتكب ػ ليػػـ كيفيػػة
تبميف ميارات التفكير النقدم بمقرراتيـ التاتتية.
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البشوخ املكرتسة:
يقترح الب ث ال ال

ج ار عدد مف الب كث كؿ:

 .1فاعميػػة اسػػتراتيجية مقتر ػػة لمػػتعمـ التوػػارك بمنتػػات التػػدريت انلكتركنيػػة عم ػ تنميػػة
ميارات التفكير النقدم لدل ط ت الدراسات العميا.

 .2عناتػػػر م فػػػزات األلعػػػات بمنتػػػت تػػػدريت لكتركنيػػػة كأثرىػػػا عمػػػ تنميػػػة ال ػػػؿ النقػػػدم
لمموك ت لدل ط ت الدراسات العميا.

 .3فاعميػػة منتػػات التػػدريت انلكتركنيػػة القا مػػة عمػ م فػزات األلعػػات التػ تػػـ تفعيميػػا فػ

الب ػػث ال ػػال لتنميػػة ميػػارات التفكيػػر النقػػدم لػػدل م ار ػػؿ تعميميػػة متعػػددة اابتدا يػػة –

انعدادية – الثانكية) م

ج ار بعض التعدي ت لك تتناست م طبيعة ىذه الم ار ؿ.
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املسادع
أولًا  -املسادع العسبية:
سفهالل ،أحمد ج تم .) 2112( .فع في سفتدريس ع تتادسم أتموب سفتعمم سالف ترواي لمى تامي سفما هيم
سفري ضي ومه رست سفتا ير سفا قد فدى طمع

مي سفترعي عج مع سف ويت .سفمجم سفترعوي  :ج مع

سف ويت  -مجمس سفاشر سفعممي ،مج  ،26ع  99-55 ،112متترج

من

http://search.mandumah.com/Record/139200

سفحا وي ،أشرف أ رم أحمد ،وسيتت ذ ،محمود حتن .)2113( .ف لمي إتترستيجي سفتعمم سفتع واي لعر
سفتا ير سفا قد ومه رست سفتعمم سالجتم لي فدى طمع

سفويب لمى تامي

ج مع

سيق ى

عغزة .ت اوفوجي سفتعميم :سفجمعي سفم ري فت اوفوجي سفتعميم ،مج ،23ع 137-83 ،2متترج
منhttp://search.mandumah.com/Record/699689

سفعرسدلي ،أشرف محمد محمد وسفع ي  ،أميرة أحمد فؤسد حتن .)2117( .أثر سفتا لل عين امط لرض
سفمحتوى سرف ترواي وطر سفتا لل دسال سفمح ضرة سرف ترواي لمى سفتا ير سفا قد وتح يل

سفطالب وستج ه تهم احو سفذ ء سال طا لي .درست ت لرعي في سفترعي ولمم سفااس :رسعط

سفترعويين

ع،87

سفعرب،

217-125

من

متترج

http://search.mandumah.com/Record/941578
تيف ،أمل رج ء .)2116( .سفتدريب سرف ترواي ولالقته عتامي مه رست إات ج سالاتع رست سرف ترواي

وسفتا ر سفا قد فدى طالب ت اوفوجي سفتعمم .مجم سفعحوث في مج الت سفترعي سفاولي  :ج مع

سفماي

-

مي

سفترعي

سفاولي ،

ع ،4

163-114

متترج

من

http://search.mandumah.com/Record/901940
سفقرشي ،أمير إعرسهيم أحمد .)2119( .ف لمي عرا مج تدريعي ق ئم لمى ععض ستترستيجي ت سفتعمم سفاشط
في تامي مه رست سفتا ير سفا قد فمعممي سفدرست ت سالجتم لي عمرحم عمرحم سفتعميم سفث اوي

سفع م .مجم سفجمعي سفترعوي فمدرست ت سالجتم لي  :سفجمعي سفترعوي فمدرست ت سالجتم لي  ،ع

 139-112 ،21متترج منhttp://search.mandumah.com/Record/85257

رعي  ،أاه ر لمي سرم م .)2115( .أثر امطين فمتذييل لعر سفويب في تامي سفتح يل وسفتا ير سفا قد

فدى ط فع ت ت اوفوجي سفتعميم ولالقتهم ععدد سفتعميق ت في ش مين فممحتوى سرف ترواي .ت اوفوجي

سفتعميم :سفجمعي

سفم ري

فت اوفوجي سفتعميم ،مج ،25ع 339-239 ،3متترج

http://search.mandumah.com/Record/932010
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محمد ،إيم ن ز ى موتى .)2119( .أثر سفتا لل عين امط محازست سيفع ب سفرقمي (سفش رست  /فوح ت
سفمت درين) وسرتموب سفمعرفي (سفما طر  /سفحذر) لمى تامي قوسلد ت وين سف ورة سفرقمي

ودسفعي سفتعمم فدى طالب ت اوفوجي سفتعميم .ت اوفوجي سفترعي  -درست ت وعحوث :سفجمعي سفعرعي
سفترعي ،

فت اوفوجي

ع،38

261-137

من

متترج

http://search.mandumah.com/Record/970867

سفرحيمي ،تغريد عات لعد سفات ح .)2118( .ف لمي عيئ تعمم تش ر ي متعددة سفوت ئط ق ئم لمى

سفتمعيب في تامي سفتح يل وسفدسفعي فدى ط فع ت ج مع طيع .مجم سفج مع سرتالمي

فمدرست ت سفترعوي وسفااتي  :سفج مع سرتالمي عغزة  -شئون سفعحث سفعممي وسفدرست ت سفعمي ،

مج ،26ع 83-53 ،6متترج منhttp://search.mandumah.com/Record/944318

عاي دومي ،حتن لمي أحمد .)2119( .ف لمي سفتعمم سالف ترواي في سفري ضي ت لمى تامي سفتا ير

سفا قد فدى ط فع ت سف ف سفث من سيت تي في مح فظ سف رك .مجم

شمس

-

مي

سفترعي ،

ع

،33

ج

،1

مي سفترعي  :ج مع لين

361-341

من

متترج

http://search.mandumah.com/Record/45138

سفطع خ ،حتا ء لعد سفع طي ،وستم ليل ،آي طمعت أحمد .)2119( .سفتا لل عين امط محازست
سيفع ب سفرقمي (ت ياي  /تش ر ي) واوع سفتغذي سفرسجع (فوري  /مؤجم ) وأثره لمى تامي مه رست

سفعرمج وسراارسط فدى طالب ت اوفوجي سفتعميم .درست ت لرعي في سفترعي ولمم سفااس :رسعط

سفترعويين

سفعرب،

ع،118

132-61

متترج

من

http://search.mandumah.com/Record/952869

اوفل ،ا فد محمود حتين حت اين .)2112( .أثر ساتالف أت فيب ت ميم متغيرست سفتج رب في عيئ ت
سفمع مل سرف ترواي لعر سراترات في عق ء أثر سفتعمم وسفتا ير سفا قد فدى طالب ت اوفوجي سفتعميم

وت ورستهم احو تهوف ستتادسمه .درست ت في سفما هج وطر سفتدريس :ج مع لين شمس -
مي سفترعي  -سفجمعي سفم ري فمما هج وطر سفتدريس ،ع .136-91 ،189متترج من

http://search.mandumah.com/Record/714753
لطي  ،دسفي أحمد شوقي

مل .)2119( .اوع محازست سيفع ب "سفتحدي ت سفشا ي  /سفمق را ت

سفمحدودة /سفمق را ت سف مم " في عيئ سفا ل سفمقموب وتأثيره لمى تامي سفتح يل ومه رست
ت ميم ادم ت سفمعموم ت سفرقمي وتقديمه وسالاارسط في عيئ سفتعمم فدى طالب شعع ت اوفوجي

سفتعميم .سفمجم سفترعوي  :ج مع توه ج  -مي سفترعي  ،ج 341-219 ،64متترج

http://search.mandumah.com/Record/971470
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سف وي ن ،رسوي محمد ظ هر .)2116( .ستتادسم سفويب ويتت سفق ئم لمى تطعيق ت سفجيل سفث اي
فمويب في تامي مه رست سفتا ير سفا قد ولممي ت سفعمم في تدريس سفعموم فدى طالب مي سفترعي

سيت تي .مجم

مي سفترعي  :ج مع طاط  -مي سفترعي  ،مج ،64ع. 434 - 378 ،4

متترج من http://search.mandumah.com/Record/861455

سفعرعري ،رفي تعيد إتم ليل .)2118( .ت ميم مقترح فعيئ تعمم سفي ترواي ق ئم لمى سفتمعيب وأثره

فى تامي مه رت سالتتادسم سيمن فإلاترات فدى تالميذ سفمرحم سرلدسدي سفمقيمين عدور

ساليت م .مجم

مي سفترعي  :ج مع سفماوفي  -مي سفترعي  ،مج ،33ع .297 - 252 ،4متترج

منhttp://search.mandumah.com/Record/952987

سفجهاي ،زهور محمد تميم ن .)2118( .أثر تمعيب سفتعمم ) (Gamificationمن االل سفعال عورد

)(Blackboardفتامي مه رست حل سفمش م في سفري ضي ت فدى سفط فع ت سفموهوع ت ع ف ف

سيول ث اوي .مجم سفعحث سفعممي في سفترعي  :ج مع لين شمس  -مي سفعا ت فآلدسب وسفعموم

وسفترعي ،

ع،19

ج،11

643

666

–

متترج

من

http://search.mandumah.com/Record/942400

محمد ،شريف شعع ن إعرسهيم .)2117( .أثر سفتا لل عين لا

ر محازست سيفع ب سفرقمي وسيتموب

سفمعرفى فى تامي مه رست ت ميم قوسلد سفعي ا ت فدى طالب سفمع هد سفعمي .درست ت لرعي في

سفترعي

ولمم سفااس :رسعط

سفترعويين سفعرب ،ع 414- 347 ،86متترج

من

http://search.mandumah.com/Record/941536
أعو ج دو،

فح ،واوفل ،محمد ع ر .)2117( .تعميم سفتا ير ،سفاظري وسفتطعي  ،لم ن :دسر سفمتيرة.

حتين ،ل يدة ف رو  ،وسفمحالوي ،اجالء أحمد لعد سفق در .)2119( .أثر ساتالف لا رى سفت ميم
(قوسئم سفمت درين  /سفش رست) في عيئ تعمم سف ترواي ق ئم لمى محازست سالفع ب ،فى تامي

مه رست سفقرسءة سفتحميمي وسفتعمم سفعمي فدى تالميذ سف ف سفا مس سرعتدسئى .مجم سفعحث سفعممي

في سفترعي  :ج مع لين شمس  -مي سفعا ت فآلدسب وسفعموم وسفترعي  ،ع ،21ج273 –199 ،7

متترج منhttp://search.mandumah.com/Record/980297

سعن سفهدف  ،لعد سهلل عن لعد سفعزيز .)2119( .سفتعميم ع فترفيه :ت ور مقترح التتادسم سفتمعيب

Gamificationفى سفتعميم .مجم سفقرسءة وسفمعرف  :ج مع لين شمس  -مي سفترعي  -سفجمعي

سفم ري

فمقرسءة

وسفمعرف ،

ع،219

.341-314

http://search.mandumah.com/Record/952664

متترج

سفاشت ،محمد لثم ن .)2119( .سفتا ير سفاقدي :أتته وتامي مه رسته .ج مع سفق هرة.
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أحمد ،محمود محمد حتين .)2118( .أثر سفتا لل عين أتموب محازست سيفع ب (سفاق ط  /وفوح
سفشرف) وامط سفشا ي (ساعت طي  /ساطوسئي) لمى تامي ععض مه رست مع فج سفرتوم ت

سفتعميمي سفرقمي وسالاارسط في سفتعمم فدى طالب مي سفترعي سفاولي .ت اوفوجي سفترعي  -د سرت ت
سفعرعي

وعحوث :سفجمعي

فت اوفوجي

سفترعي  ،ع .167 – 59 ،37متترج

من

http://search.mandumah.com/Record/932112

ز ي ،مروة ز ي توفي  .)2111( .أثر ساتالف امط سفتازيالت ( Annotations styleفردي ،
تش ر ي  ،هجين) لعر سفويب في تامي سفتح يل سفمعرفي وسفتا ير سفا قد وسالتج ه احوه فدى

طالب ت اوفوجي سفتعميم .ت اوفوجي سفتعميم :سفجمعي سفم ري فت اوفوجي سفتعميم ،مج ،21ع،2

 .244 –189متترج منhttp://search.mandumah.com/Record/622931

سفغ مدي ،ماى عات تعد ،ول فشي ،سعتت م عات لع س محمد .)2118( .ف لمي عيئ تعميمي إف ترواي
ق ئم لمى سفتعمم سفتش ر ي في تامي سفتا ير سفا قد فدى ط فع ت مي سفترعي عج مع سيميرة

اورة .مجم سفج مع سرتالمي فمدرست ت سفترعوي وسفااتي  :سفج مع سرتالمي عغزة  -شئون سفعحث
سفعممي

وسفدرست ت

سفعمي ،

مج،26

ع،2

–83

.115

من

متترج

http://search.mandumah.com/Record/877747

سفجهاى ،ماى م طر .)2119( .اموذج مقترح فمماهج سفمتمر ز لمى سفتمعيب فتامي

مه رست

سفتا ير .مجم سفعحث سفعممي في سفترعي  :ج مع لين شمس  -مي سفعا ت فآلدسب وسفعموم

وسفترعي ،

ع،21

ج ،7

.112-73

متترج

من

http://search.mandumah.com/Record/980279

سفمؤتمر سفث اي فقتم ت اوفوجي سفتعميم ع مي سفدرست ت سفعمي – ج مع سفق هرة ع فتع ون م سفجمعي

سفعرعي فت اوفوجي ت سفترعي (سفمؤتمر سفت دس لشر) .)2119( .سفتحول سفرقمي قض ي ومش الت

سفتعميم .سفق هرة  4-2يوفيو.

سفمؤتمر سفت ع فمجمعي سفم ري فم معيوتر سفتعميمي (سفا مس دوفي) .)2119( .ت اوفوجي تعميم سفقرن
سفوسحد وسفعشرين .عور تعيد  19-17يوفيو.

سفمؤتمر سفتاوي ف مي سفترعي ج مع لين شمس .)2119( .سفمعمم عين سفت ممي وسفتحدي ت سفت اوفوجي .
سفق هرة  8تعتمعر.

سفمؤتمر سفعممي سفرسع لشر فمجمعي سفعرعي فت اوفوجي ت سفترعي  .)2118( .سفميزة سفتا فتي فعحوث
ت اوفوجي سفتعميم :اظم سفتعمم سفذ ي  .سفق هرة  12-11يوفيو.
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سفمؤتمر سفعممي سفت دس لشر فمجمعي سفم ري فت اوفوجي سفتعميم .)2118( .سالعت ري وت اوفوجي
سفتعميم وسفتدريب مدي سفحي ة .سفق هرة في سفاترة من  19-18إعريل.

شيمي ،ا در تعيد لمي .)2119( .أثر تغير امط روسي سفق

سفرقمي سفق ئم لمى سفويب لمى

سفتح يل وتامي ععض مه رست سفتا ير سفا قد وسالتج ه احوه .ت اوفوجي سفتعميم :سفجمعي سفم ري

فت اوفوجي

مج

سفتعميم،

ع

،19

،3

–3

http://search.mandumah.com/Record/80942

.37

متترج

من

شح ته ،اشوى رفعت محمد .)2117( .ت ميم عيئ تعمم إف ترواي في ضوء سفاظري سفتوس مي وأثره

فى تامي مه رست سفتا ير سفا قد فدى طالب مي سفترعي .ت اوفوجي سفترعي  -درست ت وعحوث:
سفجمعي

سفعرعي

فت اوفوجي

سفترعي ،

ع،31

–417

http://search.mandumah.com/Record/844448

.466

متترج

من

لعد سفح  ،هع محمد حتن .)2119( .ت ميم اموذج مقترح رات ج عيئ ت تعمم سفترسضي ثالثي

سيعع د ق ئم لمى ستترستيجي سفتمعيب فتامي مه رست حل سفمش الت سفعرمجي .مجم

ج مع

عورتعيد

-

مي

سفترعي ،

ع،25

–991

.1111

متترج

مي سفترعي :
من

http://search.mandumah.com/Record/971164

لعد سفتمي  ،ها دي محمد أاور .)2115( .ف لمي ساتالف حجم مجمول ت سفتش رك في سفع ف

سفذهاي سرف ترواي فتامي مه رست سفتا ير فدى طالب ت اوفوجي سفتعميم .درست ت في سفتعميم

سفج معي :ج مع لين شمس  -مي سفترعي  -مر ز تطوير سفتعميم سفج معي ،ع- 551 ،31

 .593متترج منhttp://search.mandumah.com/Record/711894

رشوسن ،والء أحمد لع س مرتي ،وسفحتياي ،ا دي سفتيد ،وسفعرعي ،زياب محمد ،ومحمد ،وفيد يوتف.
( .) 2116سفتا لل عين عيئتي سفتعمم سرف ترواي سفتش ر ي وسفاردي وأثره لمى سفتا ير سفا قد وسفدسفعي

فإلاج ز وسالاغم س في سفتعمم فدى سفطالب سفمتاوقين درستي ً سفا شطون وسفمتأممون .درست ت ترعوي
وسجتم لي  :ج مع حموسن  -مي سفترعي  ،مج ،22ع .712 – 617 ،2متترج من
http://search.mandumah.com/Record/810807

أعو سفايل ،يوتف مامح .)2118( .أثر ستترستيجيتي سفتايل سفموجه وحل سفمش الت في تامي مه رست

سفتا ير سفا قد فدى طالب سف ف سفث من سيت تي عمعحث سفترعي سرتالمي في سيردن .مجم

سفعموم سفترعوي وسفااتي  :سفمر ز سفقومي فمعحوث غزة ،مج ،2ع .49 – 22 ،22متترج من

http://search.mandumah.com/Record/940098
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