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 للعلــوم الحدیثــة والثــورة التقنیــة والمعلوماتیــة فــي مجــاالت الحیــاة كافــة؛ التطــور الســریعأدى        

إلى تحدیات هائلة لإلمكانیات واألسالیب التي توفرهـا المـدارس والمؤسسـات التعلیمیـة، فقـد سـاهمت 
ً دورا كبـیـرا فــي تطــویر أســالیب التعـلـیم واـلـتعلم، كمــا أدتلحدیثــة بـتـوفیر وســائل وأدوات التكنولوجـیـا ا ً

أتاحـت الفرصـة البتكـار طـرق تربویـة مـن شــأنها أن تـوفر المنـاخ التربـوي الفعـال الـذي یسـاعد عـلـى 
إثارة اهتمام الطالب وتحفیزهم ومواجهة مـا بیـنهم مـن فـروق فردیـة بطریقـة فعالـة، وهنـاك عدیـد مـن 

ٕألســالیب والطـــرق التـــي تعمـــل ـفــي تكامـــل لمعالجـــة المـــنهج، واـثــراء العملـیــة التعلیمـیــة، واـثــارة عـقــل ا ٕ
المــــتعلم ممـــــا یســـــاعد عـلــــى االنتـبــــاه لعملیــــة الشـــــرح، والتركـیــــز، واالســـــتیعاب، واالســـــترجاع، وتعـــــد 

ا مـن  المتحركة أحد األسالیب التكنولوجیة التي تـؤدي هـذا الـدور فـي حیـاة المـتعلم لمـا لهـالرسومات
اســــتخدامات واســــعة المجــــال وأســــالیب وتقنـیـــات متعــــددة، وتســــتخدم ـفـــي أي طریـقـــة تقتضــــي تقــــدیم 
خدمات مقننة أو نشر فكرة علمیة؛ لقدرتها على إظهار أشیاء ال تسـتطیع وسـائل االتصـال األخـرى 

ً دورا مهمــــا ـفـــي العملـیـــة التعلیمـیـــة حـیـــث تزـیـــد مــــن فعالـیـــة تطبیـقـــات كمــــا إنهــــا ـتـــؤديأن تظهرهــــا،  ً
تـؤدي إلـى   أنهـاكمـا ،لوسائط المتعددة في تحسین التعلم بصورة فعالة وكذلك الدافعیـة واالتجاهـاتا

تعتبـر وسـیلة فعالـة فـي شـرح وتفسـیر المعلومـات  ، كمـاتقلیل الوقت المطلوب للتعلیم وجذب االنتبـاه
ـــتعلم خاصــــة المعلومــــات المركبــــة والصــــعبة كمــــا تعمــــل عـلـــى تفســــیر  ،التــــي یتضــــمنها موضــــوع اـل

لعالقــات البنائیــة والوظیفیــة لــبعض الظــواهر خاصــة تـلـك التــي ال یمكــن إدراكهــا ومالحظتهــا أثنــاء ا
 .حركتها

 


الزیــارات الع اـلـرأي للمعلمــین والمتعلمــین واتضــحت مشــكلة البحــث الحــالي مــن خــالل اســتط        

جرتهـا مـع معلمـي التكنولوجیـا، المیدانیة التـي قامـت بهـا الباحثـة لـبعض المـدارس، والمقـابالت التـي أ
وكــذلك قـلـة مهــارات % ٩٥فقــد تبــین لهــا افتقــار المتعلمــین إـلـى بعــض مهــارات التفكیــر الناقــد بنســبة 

، ومـن هنـا فـإن هـؤالء المتعلمـین فـي أمـس الحاجـة إلـى التـدریب %٩٠التعامل مـع الكمبیـوتر بنسـبة 
 مما یـؤهلهم للتفاعـل اإلیجـابي البنـاء فـي الكمبیوتر،التعامل مع  ومهارات مهارات التفكیر الناقدعلى 

ٕ المتحركـة مـن تعلـم واكسـاب بعـض الرسـوماتمجتمعاتهم، فربما یتمكن المتعلمین من خالل برنـامج 
قلــة وجــود برمجیــات كمبـیــوتر  وـقــد الحظــت الباحثــة الكمبیــوترالتعامــل مــع  و الناقــدمهــارات التفكیــر

 .تعلیمیة یمكن للمعلم االستعانة بها عند الشرح
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 : اآلتي ِ عن التساؤل الرئیسوعلى ما تقدم فقد جاء البحث التالي في محاولة لإلجابة
 المتحركـة فـي إكسـاب تالمیـذ الصـف األول اإلعـدادي بعـض مهـارات الرسـوماتبرمجیـة ما فاعلیة 

 ؟حاسبالالتفكیر الناقد والتعامل مع الكمبیوتر في مادة 
 : الفرعیة اآلتیة ویتفرع من التساؤل الرئیس السابق األسئلة

 المتحركـة فـي إكسـاب تالمیـذ الصـف األول اإلعـدادي بعـض الرسـوماتبرمجیـة ما فاعلیة  .١
 مهارات التعامل مع الكمبیوتر أثناء تدریس مادة الحاسب ؟ 

 المتحركـة فـي إكسـاب تالمیـذ الصـف األول اإلعـدادي بعـض الرسـومات  برمجیـةما فاعلیة .٢
 مادة الحاسب ؟مهارات التفكیر الناقد أثناء تدریس 

درجات أفـــراد مجموعــــة د مـــن خــــالل بطاقـــة مالحظـــة األداء لـــیمكـــن التنبـــؤ بـــالتفكیر الناقـــ .٣
 .البعدي البحث فى التطبیق 


 :    تتضح أهمیة البحث الحالي في النقاط اآلتیة

 المتحركــــة تـتـــوفر ـلـــه األســــالیب العلمـیـــة الالزمــــة الرســــوماتیـقـــدم برنامجــــا مقترحــــا باســــتخدام  .١
إلكســـــاب تالمـیـــــذ الصــــــف األول اإلعــــــدادي بعــــــض مهــــــارات التفكـیـــــر الناـقـــــد والتعامــــــل مــــــع 

 .الكمبیوتر
تــوفیر الفــرص المناســبة لتحقیــق األداء التكنولــوجي الجیــد للتالمیــذ، وهــم اللبنــة األساســیة فــي  .٢

 .تقدم المجتمعات
لــــة كمــــا تتضــــح أهمیــــة البحــــث فــــي البرنــــامج المقتــــرح الــــذي یمكــــن أن یســــاعد تالمیــــذ المرح .٣

اإلعدادیـــة فـــي التعبیـــر عـــن أفكـــارهم وآرائهـــم وتطـــورهم فـــي اســـتخدام الكمبیـــوتر فـــي العملیـــة 
 .التعلیمیة

 المتحركــة لتالمیــذ المرحلــة اإلعدادیــة الســتغالل الرســوماتیقــدم البحــث برنامجــا علــى ضــوء  .٤
 . قدراته التعلیمیة في تنمیة بعض مهارات التفكیر الناقد

لیب الـتعلم التقنـي والتـي قـد تتناسـب وفئـة المرحلـة اإلعدادیـة تزوید واضـعي المنـاهج بأحـد أسـا .٥
واالسترشـــاد بهـــا فـــي اختیـــار وتطـــویر االســـتراتیجیات المالئمـــة لهـــم بمـــا یمكـــن المعلمـــین مـــن 

 .كمبیوترالتفاعل الجید مع هذه الفئة لتحقیق أهداف ال


اقــــد ومهــــارات التعامــــل مــــع    هــــدف البحــــث الحــــالي إـلـــى عــــالج التــــدني ـفـــي مهــــارات التفكیــــر الن
الكمبیوتر لـدى تالمیـذ الصـف األول اإلعـدادي وذلـك باسـتخدام برنـامج كمبیـوتر تعلیمـي یعتمـد فـي 

 . المتحركةالرسوماتبنائه على 
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 :  سعى البحث الحالي للتحقق من الفروض التالیة 

یبیـة ـفـي التطبیـقـین یوجـد ـفـرق دال إحصـائیا ـبـین متوسـطي درجــات تالمیـذ المجموعــة التجر .١
القبـلـي والبعــدي فــي بطاقــة مالحظــة أداء التالمیــذ لمهــارات التعامــل مــع الكمبیــوتر لصــالح 

 .التطبیق البعدي
ـبـین متوسـطي درجــات تالمیـذ المجموعــة التجریبیـة ـفـي التطبیـقـین  یوجـد ـفـرق دال إحصـائیا .٢

 .  القبلي والبعدي في اختبار التفكیر الناقد لصالح التطبیق البعدي
درجات أفـــراد مجموعــــة د مـــن خــــالل بطاقـــة مالحظـــة األداء لـــمكـــن التنبـــؤ بـــالتفكیر الناقـــی .٣

 .البعدي البحث فى التطبیق 


 :    استخدم البحث الحالي منهجین بحثیین ، هما 
–) الفصــل الثــاني( الصــف الدراســي األول-وذـلـك بتحلـیـل مــنهج الحاســب : الـمـنهج الوصــفي .١

 .مهارات المتضمنة بالوحدةالستخراج المفاهیم وال
طریقـــة القیـــاس ى عتمـــد عـلــذي یاـلــ،  ذو المجموعـــة الواحـــدة الترـبــويالتجریـبــيالـمــنهج شـــبه  .٢

 المتحركــة ـفـي الرسـومات للتحـقـق مـن مــدى فاعلـیـة :والبعــدي لمتغـیـرات البحـث التابعــة القبلـي
 .كمبیوترإكساب تالمیذ الصف األول اإلعدادي بعض مهارات التفكیر الناقد والتعامل مع ال


 )التجریبي : (المتغیر المستقل .١
یـتــوفر فـیــه ( المتحركــة الرســـوماتتمثــل ـفــي برنــامج كمبـیــوتر تعلیمــي یعتمـــد فــي بناـئــه علــى  -

 .ویستخدم نمـط التدریب والممارسة ،)األسلوب العلمي
 : المتغیرات التابعة .٢

 .التفكیر الناقد مهارات إكساب بعض  -
 الوحـدة التجریبیـة فـي -windows ـــــ التعامل مع الكمبیوتر في المهاراتأداء التالمیذ ل -

 .منهج الحاسب للصف األول اإلعدادي لقیاس الجانب األدائي


برمجـیــة رســـومات متحركـــة تعلیمـیــة إلكســـاب تالمـیــذ الصـــف األول اإلعـــدادي "تمثـلــت ـفــى 
تمثـلـت قسـمت إـلـى ثمــاني مهـارات رئیســة  مبـیـوتربعـض مهــارات التفكیـر الناـقـد والتعامــل مـع الك

  :في
 .مهارة فتح جهاز الكمبیوتر بصورة صحیحة .١
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  التعامل مع النوافذةمهار .٢
البحـث عـن مجلـدات غیـر – الملفـات غیـر محـددة المكـانالبحث عـن(وتشمل  البحث ةمهار .٣

 البحــث عــن ـفـرد ـبـداخل –الشــبكة  البحــث للوصــول إـلـى جهــاز مــا داخــل -محــددة المكــان 
""Address book .( 

إدارة –توصــیل الطابعــة بالجهـــاز وتجهیزهــا للطباعـــة ( مهــارة التعامــل مـــع الطابعــة وتشـــمل .٤
 ).الطابعة والتعامل معها

 . برنامج جدیدحذفمهارة إضافة و .٥
 .افة مكون مادي جدید مثل الكامیراإض .٦
 .مهارة حل المشكالت باستخدام المساعد .٧
 .ةمهارة غلق جهاز الكمبیوتر بطریقة صحیح .٨

 Macromedia Flash Player, Macromedia)يإعــداد البرنــامج باســتخدام برنــامجوتــم 

Director MX 10)وفق نمط التدریب والممارسة ،. 


 :  اإلجراء المسحي التحلیلي–أ 
 :إعادة عرض وتنظیم مقرر الحاسب للصف األول اإلعدادي وذلك من خالل

  الفصــــل– الفصــــل الدراســــي األول دراســــة وتحلـیـــل مقــــرر الحاســــب للصــــف األول اإلعــــدادي .١
 .الثاني

 المتحركـة وأسـالیب الرسـوماتاإلطالع على المراجع والدراسات السابقة في مجـال الكمبیـوتر و .٢
 .البرمجة ومهارات التفكیر الناقد

 : اإلجراء التصمیمي-ب
 المتحركــة والتحكــیم علیــه لبیــان مــدى الرســوماتم إعــداد ســیناریو البرمجیــة المقترحــة باســتخدا .١

 .صالحیته للتنفیذ
 المتحركـــة الرســوماتٕتصــمیم واعــداد مــادة المعالجــة التجریبیــة والبرمجیــة المقترحــة باســتخدام  .٢

 .وتحكیمه لبیان مدى صالحیتها للتطبیق
 .ٕتصمیم واعداد األدوات المساعدة والتي تتمثل في دلیل المعلم وأوراق عمل التالمیذ .٣
تصــمیم اختبــار التفكیــر الناقــد ویــتم قیاســه بعالمــات األداء البعــدي لعینــة الدراســة مــن تالمیــذ  .٤

الـذي سـوف یسـتخدم فـي هـذه الدراسـة ذلـك مـن ) من إعداد الباحثـة(الصف األول اإلعدادي، 
 . للصف األول اإلعدادي وحساب ثباته وصدقهحاسبالخالل تدریس مادة 
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 ٣٠٥

میـــذ لمهـــارات التعامـــل مـــع الكمبیـــوتر المتضـــمن بالبرمجیـــة إعـــداد بطاقـــة مالحظـــة أداء التال .٥
 .وحساب ثباتها وصدقها

اختیار عینة البحث بطریقة عشوائیة من تالمیـذ الصـف األول اإلعـدادي بمدرسـتي اإلعدادیـة  .٦
 ).مجموعة البحث(بنین والحدیثة اإلعدادیة بنات

 .التأكد من صالحیة أدوات البحث .٧
 .تطبیق إجراء البحث على العینة .٨
 .تصحیح اإلجابات ورصد النتائج وتحلیلها وتفسیرها ومناقشتها .٩

 .تقدیم التوصیات والمقترحات في ضوء النتائج التي توصلت إلیها الباحثة .١٠


بــین متوســطي درجــات تالمیــذ المجموعــة  )٠,٠١(عنــد مســتوى  یوجــد فــرق دال إحصــائیا  .١
 مالحظـة أداء التالمیـذ لمهـارات التعامـل التجریبیة في التطبیقین القبلـي والبعـدي فـي بطاقـة

 .مع الكمبیوتر لصالح التطبیق البعدي
بــین متوســطي درجــات تالمیــذ المجموعــة  )٠,٠١(عنــد مســتوى  یوجــد فــرق دال إحصــائیا  .٢

 .  التجریبیة في التطبیقین القبلي والبعدي في اختبار التفكیر الناقد لصالح التطبیق البعدي
درجات أفـــراد مجموعــــة د مـــن خــــالل بطاقـــة مالحظـــة األداء لـــاقـــیمكـــن التنبـــؤ بـــالتفكیر الن .٣

 .البعدي البحث فى التطبیق 


 :ضوء نتائج البحث یمكن وضع التوصیات اآلتیةعلى    
 :  في مجال البرمجیات التعلیمیة-أ

قیـق     لما كانت نتائج البحث الحالي قد كشفت عن فعالیة استخدام الرسـومات المتحركـة علـي تح
 : لذلك یوصى باآلتي،واألهداف التي وضعت من أجلها األهداف التعلیمیة

ـــیم بتصــــمیمها بواســــطة  .١ توجیــــه القــــائمین عـلـــى إعــــداد البرمجیــــات التعلیمیــــة بالتربیــــة والتعـل
وذلـــك لقـــدرة هـــذه البرمجیـــات علـــي ،  المتحركـــة كأحـــد أســـالیب وطـــرق التـــدریسالرســـومات

 .مراعاة الفروق الفردیة
، التـي صـممت مـن أجـل تحقیقهــا ویـد البرمجیـات التعلیمیـة باألهـداف التعلیمـیـةاالهتمـام بتز .٢

 .حتى یعرف المعلم والمتعلم ما تحقق منها وما لم یتحقق
از المهــام یمكــن المــتعلم مــن إنجــ (Help) مســاعدالالبرمجیــات التعلیمیــة بنظــام  تزویــد .٣

مـــتعلم أثـنــاء تعلمـــه مـــن ـتــذلیل العقـبــات الـتــي یمكــن أن تواجـــه العـلــى التعلیمیــة والمســـاعدة 
 .البرمجیة
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 ٣٠٦

تزویــد البرمجیــات التعلیمیــة بمجموعــة مــن األنشــطة الهادفــة التــي یمكــن مــن خاللهــا تنمیــة  .٤
 .)المعرفیة والمهاریة والوجدانیة(جوانب المتعلم المختلفة 

ـــیم والمعلومــــات بأشــــكالها المختلفــــ .٥ ـــي المعلومــــات بأســــهل ةـتـــوفیر تقنیــــات التعـل  للوصــــول إـل
 .تكلفةالطرق وأقلها 

تبنــى أحــد نمــاذج تصــمیم الوســائط المتعــددة عنــد إنتــاج بــرامج تعلیمیــة أو تدریبیــة لتالمیــذ  .٦
 .المرحلة اإلعدادیة

 :اإلعدادیة  بالمرحلة اآللي كتب الحاسبىفي مجال محتو -ب
 بحیـث تتضـمن المعلومـات والمهـارات اإلعدادیـةبالمرحلـة  ضـرورة مراجعـة منـاهج الحاسـب .١

 .قة بنظم تكنولوجیا والكمبیوترواالتجاهات ذات العال
بالمراحـل التعلیمیـة المختلفـة بشـكل اآللـي تضمین أبعاد التربیة في محتوى مناهج الحاسـب  .٢

 .حسب مستویات ومتطلبات كل صف دراسي متتابع ومتكامل ومستمر
االهتمـــام بـــالتطبیق العملـــي عنـــد تقـــدیم مقـــررات الحاســـب اآللـــي والتركیـــز علـــى الممارســـة  .٣

مـــع التطــــویر المســـتمر لهـــذه المقـــررات حـتـــى تكـــن مســـایرة للتطــــورات ، تعلمـــینالعملیـــة للم
 .التكنولوجیة

تنمیـة ا فـى م تـم اسـتخدامهالتـي وبطاقـة مالحظـة األداء اختبار التفكیر الناقداالستفادة من  .٤
، واالسترشــاد للمتعلمــین فــى مــنهج الحاســب اآللــي المهــاري واألداء مهــارات التفكیــر الناقــد

 . أدوات مشابهة للمناهج األخرىا فى تصمیممبه
تبنى أحد نمـاذج تصـمیم البرمجیـات التعلیمیـة عنـد إنتـاج بـرامج تعلیمیـة أو تدریبیـة لتالمیـذ  .٥

 .المرحلة اإلعدادیة
 :  في مجال طرق التدریس-ج

،  المتحركــة كأحــد المســتحدثات التكنولوجیـة ـفـي مجــال التعـلـیم وتعلمهــاالرســوماتب االهتمـام .١
 .لها مواجهة الفروق الفردیة بین المتعلمینیمكن من خال والذي

والتركیــز ، كمصــدر للمعرفــة البعــد عــن أســالیب وطــرق التــدریس التــي تعتمــد عـلـي المعلــم .٢
  .علي األسالیب وطرق التدریس التي تدور حول المتعلم

تســاعد عـلـي رفــع مســتوي التحصــیل وتنمیــة مهــارات  االهتمــام باســتراتیجیات التــدریس التــي .٣
وذلـك ألهمیتهـا فـي البنـاء المعرفـي للمـتعلم ، د لدي المتعلم في مجال الكمبیوترالتفكیر الناق

 .ومواجهة مستحدثات العصر
 .بالمعلومات اإلثرائیة والتي یمكن من خاللها صقل مهارات المتعلم المعرفیة االهتمام .٤
دریب المعلمــین علــى اســتخدم التقنیــات ووســائل االتصــال الحدیثــة وتوظیفهــا فــي عملیتــي تــ .٥

 .تعلیم والتعلمال
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 ٣٠٧

 : في مجال التقویم-د
لـذلك ،  المتحركـة الكمبیوتریـة تقـوم علـى الـتعلم الـذاتيالرسـوماتوحیث إن الـتعلم ببرمجیـات       

 :یوصى باآلتي
من خالله یتم تحدید طریقـة عـرض الـدرس بمـا یتناسـب  والذي، التركیز علي التقویم القبلي .١

 .مع إمكانیات المتعلم
 . البنائي للمتعلم مالتركیز على التقوی .٢
 .والذي من خالله یمكن معرفة ما تحقق من أهداف تعلیمیة، التركیز علي التقویم النهائي .٣
 .التركیز على التغذیة الراجعة بأنواعها المختلفة .٤
  .التركیز على قیاس قدرة المتعلمین على التفكیر بأنواعه المختلفة .٥
لمعلومـــات والتـنــاقض والتحلـیــل وتـقــویم األســـئلة بحـیــث تـلــزم المـــتعلم بالبحـــث وجمـــع ا تنوـیــع .٦

 .بما یساعد على تنمیة التفكیر الناقد لدیه، الحجج
ـــتعلم فــــي الكمبیــــوتر؛ المعرفیــــة اســــتخدام أســــالیب تقــــویم متنوعــــة تقــــیس .٧ ، جمیــــع جوانــــب اـل

 . والوجدانیة، والمهاریة


ثــة أنــه ال زالــت توجــد بعــض  الباحىتــر، الحــالي  ضــوء النتــائج التــي أســفر عنهــا البحــث     علــى
 :النقاط في هذا المجال في حاجة إلي مزید من الدراسة والبحث ومن أهمها دراسة ما یلي

 المتحركة على تنمیة المفاهیم والتواصل التكنولوجي لدي تالمیـذ المرحلـة الرسوماتلیة عاف .١
 .اإلعدادیة

ســب علـى تنمـیـة الدراســة  المتحركــة الكمبیوتریـة ـفـي تـدریس الحاالرسـوماتلیـة اســتخدام عاف .٢
 .الذاتیة ومهارات حل المشكالت والقیم العلمیة لدى طالب المرحلة اإلعدادي

 المتحركــة الرســوماتبرنــامج مقتــرح لتطــویر مســتویات أداء معلمــي الحاســب فــي اســتخدام  .٣
 .الكمبیوتریة في تدریس مادتهم وأثره على تنمیة التفكیر المنطقي لدى طالبهم

ر مســتویات أداء معلمــي الحاســب فــي اســتخدام الرســومات المتحركــة برنــامج مقتــرح لتطــوی .٤
الكمبیوترـیــة ـفــي ـتــدریس مـــادتهم وأـثــره عـلــي التحصـــیل وتنمـیــة اتجاهـــات طالبهـــم بالمرحـلــة 

 .اإلعدادیة نحو التعلم االلكتروني
 عـلـــى تنمیــــة مهــــارات اســــتخدام الكمبیــــوتر برمجـیـــة الرســــومات المتحركــــة اســــتخدام فاعلـیـــة .٥

 . االبتكارى لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادیةوقدرات التفكیر


