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ميارات التفكيخ و  التحريل فاعمية شبكة التهاصل اإلجتساعي "اإلندتجخام" فى تشسية
 الستهسطةالسخحمة البرخي لجى طبلب 

 إعجاد الباحثان
 التسيسي رمثان رائج                             تامخ السغاوري السبلح             

 البحث. مقجمة 

 الداحة عمى تدتجج التي السدتحجثات وتػضيف لتعميعا تكشػلػجيا دور دعع مغ إنصبلقا       
 الججيجة والبخمجيات التقشيات مغ العجيج ضيػر ومع التكشػلػجيا، عمى تقػـ والتي اإلجتساعية

 يسكغ ىشا مغ والستعمسيغ، الصبلب فئة خاصة السجتسع مغ عخيزة فئة جحب عمى تعسل والتي
 بسختمف الستعمسيغ ىؤالء تفارؽ  ال التي والبخمجيات التقشيات تمظ ستخجاـا حػؿ واإلبتكار اإلبجاع

اإلجتساعي  واإلنجحاب األىسية مغ يشبع أف يجب التعميع في التقشية فاستخجاـ العسخية، حميعخام
 .ليا العاـ

سيمت  ةف يدتغشي عغ التكشػلػجيا، فالتكشػلػجيا الحجيثأحج أعرخ الحالي ال يدتصيع الفي       
أغمب فشجج أف ، ييخ كبيخ في السجاؿ التعميسليا تأث يزا  أراؿ و الكثيخ مغ عسميات االت

يفزمػف تػيتخ السجرسيغ الحيغ حاولػا تػضيف شبكات التػاصل االجتساعي لخجمة أىجاؼ تعميسية 
. وباعتبار ىحه الذبكة مغ استخجمػا اندتقخاـ في التعميع، لكغ القميل فقط وفيدبػؾ وبيشتخست

تقاسع الرػر فإف أغمب السيشييغ ومشيع السعمسيغ ال سذاركة و جتساعية لمتػاصل وسيمة لاال
خاـ ججشيو مغ فػائج وراء اندتيات و لسعخفة ما يسكغ استغبللو مغ ايجاب يتحسدػف كثيخا  

instagramخري لسا يتع نذخه الصابع الذنابع باألساس مغ خرػصية الرػر و  ، ىحا التخػؼ
 (.0، 6102)صفية الذيحي وأخخوف،  .عبخ ىحه األداة 

ية ، فزمشا أف نختار أكثخىا واقعفكار التي تعج بيا شبكة اإلنتخنتسغ بيغ العجيج مغ األف     
ال بأس بيا فيسا يخز  في بعس دولشا العخبية التي قصعت أشػاشا   حياة الصبلبقخبا إلى و 

 .التكشػلػجيا في الفرػؿ الجراسية إدماج
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مجروس عشج استعساؿ التقشيات الحجيثة والذبكات يتحسدػف ليحبػف التججيج و  دائسا   الصبلب     
 جاستعساؿ ىاشتاو  الفرليسية التعمسية، لحػ يسكغ فتح حداب باسع االجتساعية في العسمية التعم

السذاكل مع أولياء األمػر وبيحه الصخيقة ستتجاوز لتقاسع أنذصة معيشة مع الصبلب و  مشاسب
 .الخاصة باحتخاـ الخرػصية

 5 خبلؿ السدتخجميغ عجد وصل فقج االنتذار، سخيعة اجتساعي اعبلـ أداة  اـخ جاندتيعتبخ      
 سيػلة ىػ التصبيق بخوز في ساىع ما، مذتخؾ مميػف  011 مغ أكثخ الى االنصبلؽ مغ سشػات
 بالعرخية يشبس فيػ لحا السحسػؿ، ىػاتف عمى األكثخ عمى واستعسالو استخجامو وسخعة

 والذبابية

وشبكة إجتساعية لتبادؿ الرػر حيث يتيح التصبيق لمسدتخجميغ التقاط  تصبيق ويعخؼ بأنو     
الرػر واضافة فمتخ أو تأثيخ رقسى عمييا ومذاركتيا مغ خبلؿ شبكة االندتجخاـ والذبكات 

 (.6102االجتساعية األخخػ. )تامخ السبلح، 

اص مغ كافة شخأمع  تذاركيعصػر وفيجيػ والتعميق عمييع و  ياف تزع بأيسكغ فيي شبكة      
ف أكل كبيخ في السجاؿ التعميسي بسا سكغ االستفاده مشو بذيو  ةفمو شعبية كبيخ ، نحاء العالعأ

خاصة األعسار في مخحمة التعميع األساسي )نجيب زوحي،  عسار يتابعػنوالشاس مغ جسيع األ
6102). 

إنو في يػنيػ  ، إالبجاية إشبلقو لسذاركة الرػر فقط اندتقخاـ يدتخجـ فيت شبكة كان       
إضافة ميدة ترػيخ مقاشع الفيجيػ ومذاركتيا عبخ التصبيق، مغ أجل مشح  تع 6100

بأنو يسشح لمسدتخجميغ  خاـ أيزا  جاندت شبكةتسيد ، وتوالخيارات السدتخجميغ السديج مغ الخجمات
ومقاشع لسذاركة الرػر  ةالسثالي الذبكةخاـ جيعتبخ اندت، و كانية رفع عجد ال نيائي مغ الرػرإم

كافة أنطسة تذغيل اليػاتف الحكية واألجيدة المػحية،  عمى الفيجيػ، ألنو يعسل بكفاءة وفاعمية
يدسح التصبيق لمسدتخجميغ بسذاركة الرػر عبخ مختمف شبكات ، عغ الحػاسيب السكتبية فزبل  

 (6102)مرصفى فتحي،  وتػيتخ وتسبمخ. فيدبػؾ التػاصل االجتساعي مثل

إلندتجخاـ في جحب الصبلب لمسحتػػ السشذػر عمييا مسا يكػف ليا عائج كبيخ وتديع شبكة ا    
 ججا  عمى تحريل الصبلب عمى مختمف الجػانب.
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فالتحريل الجراسي يجؿ عمى ما يحققو الصالب مغ معخفة كشتيجة لجراسة مقخرات دراسية      
مغ التخبػييغ عامة مقششة ذات أىجاؼ محجدة حيث ُيعج مغ الطػاىخ التي شغمت فكخ الكثيخ 

والستخرريغ بعمع الشفذ التعميسي برفة خاصة لسا لو مغ أىسية في حياة الستعمسيغ وما 
يحيصػف بيع مغ أباء ومعمسيغ وأيزا  يحطى التحريل الجراسي باالىتساـ الستدايج مغ قبل ذوؼ 

الصبلب في الرمة بالشطاـ التعميسي؛ ألنو أحج السعاييخ السيسة في تقػيع تعميع التبلميح و 
السدتػيات التعميسية السختمفة، ويسكغ القػؿ بأف أؼ مجتسع يدعى لمشسػ والتصػر البج ألبشائو 
 مغ مػاصمة التحريل الجراسي لكى يكػنػا قادريغ عمى استيعاب عشاصخ ىحا الشسػ والتصػر.   

مساثل في  وفى ضل التقجـ العمسي والتصػر التكشػلػجي الستبلحق فبلبج مغ إحجاث تصػر       
العشرخ تقػـ عمى  والتي الذبكات اإلجتساعيةالعسمية التعميسية وىحا يتػافق مع إستخجاـ 

 .(012- 010-2، 6100.  )تػندية، البرخؼ بذكل رئيدي

يخجع إلى مجسػعة متبايشة مغ  التعميع األساسيلصبلب  السجرسيومدتػػ التحريل      
مػب التعمع وسسات الذخرية والفخوؽ الفخدية بيغ العػامل السختمفة مثل دافعية الستعمع وأس

الصبلب والحالة االجتساعية والطخوؼ البيئية السختمفة؛ أؼ أف الصبلب يربحػف قادريغ عمى 
)صالح، . التعمع إذا ما تػفخت ليع ضخوؼ جيجة لبلستثارة تداعجىع عمى التعمع واالنجاز لجييع

6100 ،50.) 

عمى مثيخات برخية ووسائط متعجدة وأنذصة تعميسية قج  جخاـشبكة اإلندتونطخا  الحتػاء      
 صػر السقخر وفيجيػىاتونػعا  مغ جحب االنتباه لجػ الستعمع ورغبة في استكساؿ جسيع  تشكم

فإف ذلظ كاف لو تأثيخ عمى السخ البذخؼ حيث السخ البذخؼ يتكػف مغ نرفييغ  ؛دوف قصع ليا
في اإلنداف ولكل مشيسا وضائفو الخاصة بو والتي  كخوييغ يختراف بعسميتي التعمع والتفكيخ

تسيده عغ الشرف األخخ ويصمق عمى استخجاـ الفخد لػضائف أحج ىحيغ الشرفيغ أو كمييسا في 
العسميات العقمية والدمػكية مرصمح أنساط التعمع والتفكيخ، حيث أف الشرف األيدخ لمسخ 

ىػ السدئػؿ عغ اتخاذ القخار وعسميات المغة يحتػػ عمى مخكد الكبلـ والدسع والحاكخة المفطية و 
وعسميات اإلدراؾ الستتالية والػقت والتفاصيل، بيشسا يحتػػ الشرف األيسغ لمسخ عمى مخاكد 
السعالجات البرخية السكانية وىػ مدئػؿ عغ التعبيخات التعبيخات اإلنفعالية الحادة والحجس 

 والترػر والتعامل مع الكميات وإنتاج السػسيقى.
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حيث أف األفخاد ذوؼ الشسط التفكيخؼ األيدخ يسيمػف إلى حل السذكبلت بصخيقة تحميمية      
كسا يسيمػف لمتفكيخ السشصقي، أما األفخاد ذوؼ الشسط التفكيخؼ األيسغ فيسيمػف لمتعامل مع 

، 6101التعميسات البرخية السرػرة واالستجابة لمسثيخات الػججانية )التفكيخ البرخؼ(. )أحسج،
03-21.) 

ويعتبخ التفكيخ البرخؼ مغ الشذاشات والسيارات العقمية التي تداعج الستعمع في الحرػؿ      
عمى السعمػمات وتسثيميا وتفديخىا وإدراكيا وحفطيا ثع التعبيخ عشيا وعغ أفكاره الخاصة برخيا  

سع في تفاعل ولفطيا ؛ أؼ أف التفكيخ البرخؼ يخبخ بذكل تاـ عشجما تشجمج الخؤية والتخيل والخ 
نذط لتػضيح العبلقة فيسا بيشيسا عشجما تتصابق الخؤية مع الخسع )فإنيا تداعج عمى تيديخ 
وتدييل عسمية الخسع بيشسا يؤدؼ الخسع دورا  في تقػية عسمية الخؤية وتشذيصيا(، عشجما يتصابق 

لو(، وعشجما الخسع مع التخيل )فإف الخسع يثيخ التخيل ويعبخ عشو فيػفخ دافعة لمخسع ومادة 
يتصابق التخيل مع الخؤية )فإف التخيل يػجو الخؤية ويشقييا بيشسا تػفخ الخؤية السادة األولية 

 .لمتخيل(
وبالتالى مسا سبق يسكغ القػؿ بأف التفكيخ البرخؼ بسثابة قجرة الفخد عمى تخيل وعخض      

ىشية مغ وحي خيالو معمػمة باستخجاـ الرػر والخسػـ أو األلفاظ مغ خبلؿ تكػيشو لرػر ذ
 متأثخا  بخبخاتو الدابقة والثقافة الدائجة بسجتسعو.

التفكيخ  -التفكيخ بالخؤية  -وىػ يتكػف مغ ثبلثة استخاتيجيات ىسا )التفكيخ بالترسيع       
(، وحيث أف الرػر والخسـػ التػضيحية ُتعج أدوات 0بالترػر( كسا ىػ مػضح في شكل رقع )

ىا العجيج مغ السعمػمات الخصية التي  يسكغ لمستعمع استشتاجيا بديػلة برخية تختدف في محتػا 
 ويدخ مغ خبلليا بالتالي فإف ذلظ يؤثخ عمى مدتػػ الفخد تحريميا  ومياريا .

 

 

 

 

 

 ( يهضح استخاتيجيات التفكيخ البرخي 1شكل رقم )

 التصور التصميم

 الرؤية
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إبخاىيع الفزيبلت وقج تشاولت بعس الجراسات التفكيخ البرخؼ مثل: ما أشارت دراسة      
( إلى العبلقة بيغ التفكيخ والترػر الحدي بسدتػياتو السختمفة مغ برخؼ 236: 6110)

ولفطي أنو مغ السحاؿ التفكيخ بجوف ىحا الترػر الحدي. حيث أف االنداف يتعحر عميو أف 
 يفكخ في مػضػع دوف أف يدتعخض في ذىشو صػرة ىحا السػضػع.

( أف التفكيخ البرخػ غالبا  ما يتبلـز مع 066: 6116) وأكجت دراسة رمزاف بجوػ       
 The Visual-Spatial Learnerالشرف األيسغ مغ السخ ونسػذج الستعمع البرخؼ السكاني 

Model  يدتشج إلى االكتذافات الججيجة في بحػث السخ حػؿ الػضائف السختمفة لشرفي السخ
تحميمي يزع الدمغ في   Sequentialعيفسثبل  الشرف األيدخ يعتقج أنو معالج معمػمات تتاب

 إعتباره، في حيغ نرف السخ األيسغ يجرؾ الكل ويفيع الحخكة في السكاف.

ىحا إلى جانب العجيج مغ الجراسات األخخػ والتي تشاولت تشسية ميارات التفكيخ البرخؼ      
بيشتو وأثبتتو وىجفت إلى نسػىا لجػ التبلميح كسا أوصت بتزسيشو في السشاىج التعميسية لسا 

الجراسات مغ فاعميتيا في العسمية التعميسية، مغ أمثمة تمظ الجراسات: دراسة يحيى جبخ 
، ودراسة فجاء الذػبكي 6101) ( والتي أوصت بتػضيف استخاتيجية حجيثة في تجريذ العمـػ
( والتي أوصت بزخورة األخح بالسجخل السشطػمي كأحج مجاخل التعميع بإعتباره أحج 6101)

ساليب الفعالة في تشسية السفاىيع وتشسية قجرات التمسيحات في التفكيخ البرخؼ كأىجاؼ ميسة األ
 لتجريذ العمػـ.

وتعشي  :وتتزح بعس ميارات التفكيخ البرخؼ في التالي: ميارة تعخؼ الذكل ووصفو     
ية وتعشي القجرة عمى رؤ  :ميارة تحميل الذكل، و القجرة عمى تحجيج أبعاد الذكل السعخوض

وتعشي   :العبلقات في الذكل وتحجيج خرائز تمظ العبلقات، وميارة ربط العبلقات في الذكل
، القجرة عمى الخبط بيغ عشاصخ العبلقات في الذكل وايجاد التػافقات بيشيا والسغالصات فييا

وتعشي القجرة عمى تػضيح الفجػات والسغالصات في العبلقات  :ميارة إدراؾ الغسػض وتفديخهو 
 .تقخيب بيشياوال
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وتعشي القجرة عمى استشتاج معاف ججيجة والتػصل إلى  :وميارة استخبلص السعاني       
مفاىيع ومبادغ عمسية مغ خبلؿ الذكل السعخوض مع مخاعاة احتػاء ىحه السيارة لمسيارات 

 (.6102، مدعػد وأحسج) .الدابقة، إذ أف ىحه السيارة ىي محرمة لمسيارات الدابقة
التي سػؼ يخكد عمييا البحث  شبكة اإلندتجخاـالعخض الدابق أمكغ تحجيج  وبعس     

مغ خبلؿ عخض السحتػػ البرخؼ عمييا وإعجاد مغ قبل السعمع أو الصبلب،  الحالي
 السخحمة اإلعجاديةتفكيخ البرخؼ لجػ شبلب واستخجاميا في تشسية التحريل وال

 .مذكمة البحث 
جػد قرػر في مدتػػ التحريل وميارات التفكيخ البرخؼ تسثمت مذكمة البحث في و            

لجػ شبلب السخحمة اإلعجادية مغ شبلب الرف األوؿ اإلعجادؼ في مقخر الكسبيػتخ وتكشػلػجيا 
السعمػمات واالتراالت، ويسكغ معالجة ىحه السذكمة مغ خبلؿ اإلجابة عمى الدؤاؿ الخئيدي 

 التالي:

 فاعمية شبكة التػاصل اإلجتساعي "اإلندتجخاـ" في ما  الدؤال الخئيدي:: أسئمة البحث
 تشسية التحريل وميارات التفكيخ البرخؼ لجػ شبلب السخحمة اإلعجادية؟.

 ويتفخع مشو األسئمة الفخعية التالية:
ما فاعمية شبكة التػاصل اإلجتساعي "اإلندتجخاـ" في تشسية التحريل لجػ شبلب  -

 السخحمة اإلعجادية؟.
لتػاصل اإلجتساعي "اإلندتجخاـ" في تشسية ميارات التفكيخ البرخؼ لجػ ما فاعمية شبكة ا -

 شبلب السخحمة اإلعجادية؟.
 .يسكغ أف يداىع البحث الحالي في تحقيق األىجاؼ التالية: أىجاف البحث 

قياس فاعمية شبكة التػاصل اإلجتساعي "اإلندتجخاـ" في تشسية التحريل لجػ شبلب  -
 السخحمة اإلعجادية.

عمية شبكة التػاصل اإلجتساعي "اإلندتجخاـ" في تشسية ميارات التفكيخ البرخؼ قياس فا -
 لجػ شبلب السخحمة اإلعجادية.

 .مغ الستػقع أف يفيج البحث في: أىسية البحث 
مداعجه السعمسيغ عمى اإلبتكار واإلبجاع في مجاؿ االستخاتيجيات السدتخجمة في  -
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البخامج الججيجة لتشسية ميارات شبلبيع التعميع خاصة مثل استخجاـ السػاقع و 
 ومداعجتيع.

يداعج السعمسيغ في البحث عسا ىػ ججيج في مجاؿ التكشػلػجيا وتصبيقات الػيب  -
 التفاعمية.

تشسية قجرات وميارات الستعمسيغ مغ أجل تحديغ عسمية التعمع وجعل عسمية تػصيل  -
 السعمػمة لصبلبيع سيمو بالشدبة ليع.

تفاعل بيغ السعمع والصالب حيث نعير في عرخ انتذخت فيو العسل عمى تشسية ال -
 األجيده اإللكتخونية في أيجؼ الصبلب فيدتمـد عمى السعمع مػاكبة كل ما ىػ ججيج. 

التقجـ التعمع البرخؼ لسػاكبة يداعج ىحا البحث الصبلب عمى تشسية مياراتيع في  -
 التكشػلػجي والعمسي في العرخ الحالي.

انجاز السياـ السصمػبة مشيع كل شالب، واالستخجاـ األمثل  مداعجة الصبلب عمى -
 لسػاقع التػاصل اإلجتساعي بجال  مغ ىجر الػقت عمييا.

قج يكػف ىحا البحث الحالي أساس لجراسات وأبحاث تصػيخية ججيجة تتشاوؿ متغيخات  -
ترسيسية ججيجة في مجاؿ تكشػلػجيا التعمع البرخؼ واستخجاماتو الستعجدة في 

 ة التعميسية عامة.العسمي

تقجيع ترػر إجخائي لكيفية تػضيف شبكة االندتجخاـ في التعميع لتشسية العجيج مغ  -
 الستغيخات والسيارات األخخػ.

 .فخوض البحث 
في ضػء ما أشارت إليو الجراسات الدابقة مغ نتائج وما تع عخضو مغ إشار نطخؼ          

 ية:حاوؿ البحث الحالي اختبار صحة الفخوض اآلت
بػػػػػيغ متػسػػػػػصي درجػػػػػات   ≤ 1.15يػجػػػػػج فػػػػػخوؽ ذات داللػػػػػة احرػػػػػائية عشػػػػػج مدػػػػػتػػ  -

السجسػعة الزابصة والسجسػعة التجخيبية في التصبيق البعجؼ لبلختبار التحريمي لرػالح 
 السجسػعة التجخيبية.

بػػػػػيغ متػسػػػػػصي درجػػػػػات   ≤ 1.15يػجػػػػػج فػػػػػخوؽ ذات داللػػػػػة احرػػػػػائية عشػػػػػج مدػػػػػتػػ  -
ة التجخيبيػػة فػػي التصبيػػق البعػػجؼ الختبػػار التفكيػػخ البرػػخؼ السجسػعػػة الزػػابصة والسجسػعػػ
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 لرالح السجسػعة التجخيبية.
 .اقترخ البحث  الحالي عمى الحجود اآلتية: حجود البحث 

وقج تخاوحت ، بابلبسحافطة  مخكد قزاءعيشة عذػائية مغ شبلب مجارس  حجود بذخية: -
ع في مجسػعتيغ ضابصة مكػنة مغ وضعي ، وتع( سشة02: 06أعسار عيشة البحث مغ )

يقجـ إلييع محتػػ السقخر مغ  شالب وشالبة( 01)شالب وشالبة، وتجخيبية مكػنة مغ 01
 خبلؿ شبكة االندتجخاـ.

 أ مخكد قزاء بسحافطة بابل. مجرسة حجود مكانية: -
 .ـ6102/ 6102لعاـ  الثانيالفرل الجراسي  حجود زمانية: -
 حجود مهضهعية: -

 بذبكة االندتجخاـ مغ شبكات التػاصل اإلجتساعي. يختز البحث الحالي 
  المغػػػػة العخبيػػػػة عمػػػػى الرػػػػف الثػػػػاني  مقػػػػخريخػػػػتز البحػػػػث بجراسػػػػة وحػػػػجتيغ مػػػػغ

 الستػسط.
 لتحقيق أىجاؼ البحث الحالي استخجـ البحث الحالي: :مشيج البحث 

يدػػػتخجـ فػػػي مدػػػح وتحميػػػل أدبيػػػات السجػػػاؿ إلعػػػجاد اإلشػػػار الشطػػػخؼ  السنننشيج الهصنننفي: -
البحػث والجراسات الدابقة ذات الرمة بسذكمة البحث، وتحميل السيارات، ووصف وبشاء و 

 أدوات البحث، وتفديخ ومشاقذة الشتائج.
لقيػػػػػاس فاعميػػػػػة الستغيػػػػػخ السدػػػػػتقل )شػػػػػبكة التػاصػػػػػل االجتسػػػػػاعي   السنننننشيج التجخيبننننني: -

السخحمػػة اإلندػػتجخاـ( عمػػى الستغيػػخات التابعػػة )التحرػػيل والتفكيػػخ البرػػخؼ( لػػجؼ الصػػبلب 
 اإلعجادية.

 اقترخ البحث الحالي عمي الستغيخات اآلتية: :متغيخات البحث 
 وىػ: شبكة التػاصل االجتساعي "اإلندتجخاـ". الستغيخ السدتقل -
 الستغيخات التابعة: وىي: -

 .التحريل 
  .ميارات التفكيخ البرخؼ 
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 ث الحالي األدوات اآلتية: لئلجابة عغ أسئمة البحث الدابقة استخجاـ البح:أدوات البحث 
لقيػاس التحرػيل السػختبط بسػادة الكسبيػػتخ وتكشػلػجيػا السعمػمػات  اختبار تحريمي: -

 واالتراالت لجػ شبلب الرف األوؿ اإلعجادؼ. )مغ إعجاد الباحثيغ(.
 لقياس ميارات التفكيخ البرخؼ )إعجاد الباحثيغ(. اختبار التفكيخ البرخي: -

 .الترسيم التجخيبي لمبحث 
 One sample before – afterالبعجؼ ) ػػػػػتع استخجاـ الترسيع التجخيبي القبمي        

(Pretest – Posttest) Design) حيث يتع تصبيق ، البحث وأىجافو، وذلظ لسشاسبتو لصبيعة
 ا  وبعجيا .أدوات البحث قبمي

 ( الترسيم التجخيبي السدتخجم في البحث1ججول )
 O1 T O2 السجسهعة

سجسهعة ال
 الزابطة

 
 
 

 التصبيق القبمي لكل مغ:
 االختبار التحريمي ػ -
 اختبار التفكيخ البرخؼ ػ -
 

 الطخيقة التقميجية
 

 
 
 

 لبعجؼ لكل مغ:التصبيق ا
 االختبار التحريمي ػ -
 اختبار التفكيخ البرخؼ ػ -

 
السجسهعة 
 التجخيبية

التعمم باستخجام 
شبكة التهاصل 
االجتساعي 
 "اإلندتجخام"

 يتع التجريذ ليا بالصخيقة السعتادة التقميجية. هعة الزابطة:السجس -
يتع التجريذ ليا بػاسصة شبكة التػاصل االجتساعي  السجسهعة التجخيبية الثانية: -

 "اإلندتجخاـ".       
 .مرطمحات البحث 
فى ضػء إشبلع الباحثيغ عمى ما ورد في األدبيات التخبػية مغ تعخيفات لسرصمحات       

 كغ تعخيف مرصمحات البحث عمى الشحػ التالى:البحث أم
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: تصبيق وشبكة ونعخفيا إجخائيًا عمى أنيا :التهاصل اإلجتساعي "اإلندتجخام" شبكة -
إجتساعية لتبادؿ الرػر والفيجيػىات حيث يتع إعجاد الجروس بذكل مرػر وفيجيػؼ 

جخاءات الشقاشات وعخضيا مغ خبلؿ حداب خاص لمفرل عمييا، وتقجيسيا لمستعمسيغ وإ
 عمييا.

بأنو قجرة الصبلب عمى تحريل السعارؼ والسعمػمات مغ ونعخفو بذكل إجخائي:  :التحريل -
وحجتى السقخر السدتخجمتيغ في الجراسة الحالية، ويسكغ قياسة مغ خبلؿ مجسػعة مغ 

 الجرجات التي تعبخ عغ مدتػػ تحريل الصبلب.
ر البرخؼ،  نعخفو إجخائيًا عمى أنو:و : ميارات التفكيخ البرخي  - قجرة الصبلب عمى الترػُّ

والتسييد البرخؼ وقخاءة البرخيات واستخبلص السعاني مشيا لسقخر الكسبيػتخ وتكشػلػجيا 
 السعمػمات واالتراالت.

 .اإلطار الشظخي لمبحث 
 أواًل: شبكة التهاصل اإلجتساعي "اإلندتجخام".

 مفيهم اإلندتجخام.
ندتجخاـ بأنو: شبكة وتصبيق تقػـ عمى مذاركة الػسائط السرػرة السختمفة بيغ يعخؼ اال      

مذتخكييا، وتتيح التفاعل عمى ىحه الرػر والفيجيػىات مغ خبلؿ العجيج مغ األدوات، ويديل 
 عسمية تػضيفيا في التعميع مغ خبلؿ العجيج مغ اإلقتخاحات التي سيخد ذكخىا في العشاصخ التالية.

 دتجخام.مسيدات اإلن
 :(6102)تامخ السبلح، يتسيد اإلندتجخاـ بالعجيج مغ السسيدات وىي

 مذاركة الرػر والفيجيػىات السرػرة بديػلة ويدخ. -
 إمكانية التفاعل مع ما يعخض عمى الذبكة. -
 تػفيخ التغحية الخاجعة عمى السحتػػ السشذػرة بديػلة. -
 إتاحة مذاركة السبلييغ مغ الرػر بذكل يػمي. -
 ػضيف محتػاه في جسيع السجاالت الجراسية والتعميسية.إمكانية ت -
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 استخجاماتو في التعميم.
مغ و  ،خاـ كػسيمة تعميسية داخل الفرل الجراسي في السجارسجمكاف استخجاـ اندتبات باإل     

خة الستخجاـ اندتجخاـ شخؽ مبتك( 6102، تامخ السبلح، 6102ىحه الصخؽ ذكخ )نجيب زوحي، 
 حػ التالي:عمى الش في التعميع

 أعساؿ تصبيقية ) التقاط صػر إلنجازات الستعمسيغ: عخض أعسال الطبلب ، كتابات، رسـػ
 وعخضيا في حداب خاص بالفرل عمى اندتقخاـ ومذاركتيا مع أولياء األمػر.…( 

 الخاص بكل أسبػع كػسيمة تحفيدية لمصبلب اآلخخيغ  :()الستفػؽ  اختيار الطالب الشجم
 ونذخىا عمى اندتجخاـ. والتقاط صػرة معبخة لو

 أو حفمة مجرسية أو نذاط مػاز ونذخىا عبخ  :التقاط الرهر الخاصة بخحمة ميجانية
 كػ لمتصػع الصبلب أحج كجعػة، اندتغخاـ كػسيمة لحفع الحكخيات الخاصة بالفرل

 عمى ويذاركيع الفرمية والحفبلت السيجانية الخحبلت خبلؿ صػر يمتقط بحيث مؤرشف
  .التصبيق

 وتتبع السذاريع السجرسية خصػة خصػة عبخ التقاط صػرة  :ق التجارب العمسيةتهثي
 مخكب أو التفتح أثشاء نبتة مذاركة، مثل تػضيحية لكل مخحمة ومذاركتيا مع الجسيع

 .ببصئ ألػانو تتحػؿ كيسيائي
  مثل  واألفبلـ التي استستعػا بقخاءتيا ومذاىجتيا :السجبلتو مذاركة الطبلب لرهر الكتب

 .يقخأونيا أف ألصحابظ تػد والتي لجيظ السفزمة الكتب ألغمفة صػرا ركةمذا
 التي يتع التقاشيا لشتائج امتحاناتو وعبلماتو  :تتبع السدار الجراسي لمستعمم عبخ الرهر

في كل مخحمة مغ الدشة الجراسية لمػقػؼ عمى مجػ تحدغ أو تخاجع مدتػػ التحريل 
 (.6102زوحي، )نجيب  الجراسي لكل فخد داخل الفرل.

 يقـػ بحيث أسبػع، كل الصبلب مغ واحج لػ الحداب اعط  : أسبهع خبلل الطالب حياة 
الصبلب  عمى الرػر بعس اعخض ذلظ وبعج األسبػع ىحا خبلؿ اليػمية حياتو بسذاركة

 .لتحفيد الصبلب عمى الحياة السشزبصة التى يخغب فى أف يخاىا األخخوف عشيع
 وترػيخه أو تكاليف خاصة  مصبػع كبلـ عغ لمبحث شبلبظ وجو: تكاليف الطبلب

 .بالجراسة مغ خبلؿ الرػر فيى أكثخ جاذبية مغ الكبلـ السكتػب
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 لمصبلب الياـ مرجر تذكل أف يسكغ مػحية صػر عجة شارؾ :لمكتابة أفكار اكتذاف 
 .مكدػرة لتشسية الجانب اإلبجاعى واألدبى لجييع دمية أو فارغ، عرفػر عر كػ لمتعبيخ،

 يسكغ تحسيل صػر بيا تبلخيز لمجروس حتى يتسكغ الصالب الغائب : يص الجروستمخ
 .فزلأيسكغ لمصبلب اخح التبلخيز لفيع الجرس بذكل  يزا  أمغ معخفة الجرس و 

 و فيجيػ بو قرة لتداعج أيسكغ تحسيل فيجيػ بو شخح لقػاعج صعبة  :تحسيل الفيجيه
جنيو وغيخىا مغ مقاشع الفيجيػ مغ بو نذاط رياضي لسجرس التخبية الأمجرس التاريخ 

وىشا  فزلأف يتع تحسيميا لكي يدتفيج الصالب مشيا ليفيع الساده العمسية بذكل أالسسكغ 
 يسكغ أف يكػف اندتجخاـ إحجػ أداوات التعمع السعكػس.

 شبلعات خارجية عغ جدئية الف يصخح مدابقات أمغ السسكغ : طخح مدابقات وأسئمة
 ةو يصمع ويمخز ما اشمع عميو يحرل عمى درجأ ةسئماأل معيشو بالجرس ومغ يجاوب

 ، مثل ما يفعمو مػقع كايخودار.رمدية مغ السعمع ةو ىجيأ
 :سئمة تقػيع لمجروس لكي تتخكد السعمػمات في ذىغ الصالب ويدتػعب أ تقهيم دورى

 ز بعج كل درس مغ خبلؿ الرػر.العمسية بذكل مستا ةالساد
 شخيق عغ إعبلناتيا تشذخ والجامعات الذخكات بعس : أفإعبلنات واخبار الجامعات 

 االعبلنات معخفة لمستابعيغ يسكغ التعميقات مسا تحتيا وتزع البخنامج في الرػر
الصبلب  ويدتصيع فييا حػليا، وكحلظ عخض أخبار الجامعات واالستفدار الججيجة

 والتعميق. فييا السذاركة
ف محػر اىتساـ الجسيع نو اآلأي التعميع شئ جيج بسا خاـ فجندتاإلف استخجاـ أ يخػ الباحثافف     

 .سيلأسخع و أف يجرس الصالب بذكل أمغ السسكغ  يزا  أو 
امعة خاـ لمتقخب مغ الصبلب ججالتي تػضف اندت السؤسدات التعميسيةومغ ضسغ          

يا جامعة ستانفػرد، حيث تحث ىحه الجامعات العخيقة في بخيصانميذيغاف، وجامعة ويدكػندغ و 
عمى أمل أف  Stanford، و #UMInstagram ،#UMsocialمثل # جالصبلب لعسل ىاشتا

 خاـ.جيا الخسسي عمى اندتتقـػ الجامعة بالتقاط الرػر ونذخىا عمى حداب
 :في التعميع خاـجاندت شبكةالتي تدتعسل  وىحه ىي أشيخ الجامعات      

o جامعة ستانفػرد. 
o جامعة ويدكػندغ. 
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o جامعة ميذيغاف. 
o ة بػسصغكمي. 
o جامعة انجيانا. 

 - ػذجية الخامدة بججةسمعمع الخياضيات بالش - ماجج سميم الثبيتيانصمق السعمع و        
، مغ خبلؿ بخنامج ومدتثسخا  ىحه التقشية الحجيثة لتحديغ وتجػيج عسمية التعمع والتعميع مع شبلب

عمى  وات، حيث عسل مع شبلبكتجخبة رائجة في مادة الخياضي ،”خاـتجاالند“التػاصل االجتساعي 
بشائو وتحفيدىع أفداراتيع عبخ حداب خررة لستابعة إرساؿ واجباتيع السشدلية ومذاركاتيع واست

 وبث روح الحساس فيسا بيشيع.
لحجيثة أف اإلنصبلقة في ىحا العسل جائت بعج أف الحطت تعمق الصبلب بالتقشية ااؿ وق     

، ومغ ىشا بجأت الفكخة لذغل أوقات تخونية الحجيثةجيدة اإللكومجػ حخصيع عمى إمتبلؾ األ
 .سا وججه مغ دعع مغ إدارة السجرسة، كسا أشاد بالصبلب بسا يشفعيع في ىحا السجاؿ

 ثانيًا: التفكيخ البرخي.
اىتع العمساء والباحثيغ والفبلسفة عبخ الدماف بالتفكيخ كعسمية راقية في تقجـ السجتسع          

السشطخوف باالجتياد في مجاالتيع السختمفة في تفديخ ضاىخة التفكيخ البرخؼ، وتصػر الفخد، وقاـ 
والتعخؼ عمى أسخارىا بغية تصػيخ استخاتيجيات تداعجه عمى تصػيخ عسمية التفكيخ، مسا يجعل 
الفخد أكثخ مقجرة عمى تػضيف التفكيخ البرخؼ في تكيفو مع بيئتو، وتحديغ ضخوؼ حياتو في 

 (60، 6116 فل،مختمف مجاالتيا. )نػ 
 تعخيف التفكيخ البرخي: -
إف السقجرة  عمى الترػيخ البرخػ السكاني لمعالع الحؼ يحيط باإلنداف ىي الصخيقة التي      

تسكغ اإلنداف مغ اكتداب السيارات التي تداعجه عمى وصف بيئتو وفيسيا وتشسي لجػ اإلنداف 
وميسا كاف الصخيقة أو األسمػب الحؼ  ميارات دراسة األشكاؿ واالختبلؼ والتذابو فيسا بيشيا،

يتعمع بو الصبلب خبلؿ تجريذ الخياضيات فيشبغي أف تكػف لجيو قجرات وميارات برخية تعيشو 
، 6105عمى وصف بيئتو وفيسيا، حيث تعتبخ رؤية األشياء وتخيميا مرجرا  لمتفكيخ. )الجيب،

61.) 
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قجرة الفخد العقمية التي تداعجه عمى  (  بأنو "60ـ، ص6105ومغ ىشا فقج عخفو الجيب )        
تخجسة ما يخاه مغ مثيخات برخية )أشكاؿ ورسػمات ىشجسية( إلى دالالت لفطية متسثمة في 
وصف األشكاؿ اليشجسية وإدراؾ العبلقات فيسا بيشيا وتحميل وتفديخ الغسػض في األشكاؿ 

 اليشجسية، واستخبلص السعاني والسفاىيع اليشجسية.
( بأنو: "قجرة عقمية تدتخجـ فييا الرػر واألشكاؿ 21، 6100عخفتو أبػ داف )فيسا         

والخسػمات وتفديخىا وتحػيميا مغ لغة برخية إلى لغة مكتػبة أو مشصػقة فيؤدؼ إلى الفيع 
 السصمػب عشج الصمبة".

( التفكيخ البرخؼ بأنو: "مشطػمة مغ 022، 6106فيسا يعخؼ العفػف والراحب )        
ات تتخجع قجرة الفخد عمى قخاءة الذكل البرخؼ وتحػيل المغة البرخية التي يحسميا ذلظ العسمي

 الذكل إلى لغة لفطية مكتػبة أو مشصػقة، واستخبلص السعمػمات مشو".
( بأنو: "نذاط أو ميارة عقمية تداعج اإلنداف في الحرػؿ 01، 6113وعخفو شعت )       

دراكيا وحفطيا، ثع التعبيخ عشيا وعغ أفكاره الخاصة برخيا  عمى السعمػمات وتسثيميا وتفديخىا وإ
 ولفطيا ، وذلظ مغ أجل تحقيق التػاصل مع اآلخخيغ".

ويتزح مسا سبق أف ىشاؾ مجسػعة مغ العشاصخ السذتخكة بيغ التعخيفات سابقة الحكخ        
 لمتفكيخ البرخؼ، وىي كسا يمي:

 قجرة عقمية ذىشية. -
 مشطػمة مغ العسميات. -
 مختبط بالجػانب الحدية والبرخية. -
 قائع عمى تخجسة الذكل البرخؼ. -

 طخائق التفكيخ البرخي: -
( والعفػف 62، 6112ىشاؾ ثبلث شخائق لمتفكيخ البرخؼ وذلظ كسا يمي ميجؼ )        

 ( وىي:026، 6106والراحب )
 التفكيخ مغ خبلؿ رؤية األجداـ مغ حػلشا )ميارة الخؤية(. -
 التخيل عبخ قخاءة كتاب )ميارة الترػر(.التفكيخ ب -
 التفكيخ بالخسع أو بالكتابة )ميارة الخسع(. -
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ويخػ الباحث أف ىشاؾ عبلقة تبادلية وثيقة بيغ شخؽ التفكيخ البرخؼ، فاإلنداف الحؼ         
يفكخ برخيا  يشتقل مغ شخيقة تفكيخ برخؼ إلى أخخػ، كي يعبخ عغ مزسػف الذكل السعخوض 

 ؼ نػعو.عمى اختبل
 ميارات التفكيخ البرخي: -

لقج تعجدت ميارات التفكيخ البرخؼ وتشػعت مغ دراسة ألخخؼ، ومغ مادة تعميسية إلى         
( ثبلث ميارات رئيدية لمتفكيخ البرخؼ وىي: (Mckim, 1999, 6مادة أخخػ، ولقج ذكخ مكيع 

يدة ميارات فخعية، وىا ما أكج اإلبرار، والتخيل، والخسع، ويتفخع مغ ىحه السيارات الثبلث الخئ
( حيث أف السيارات الخئيدية ىي أصل جسيع السيارات Grandin, 2006)عميو جخانجيغ 

 والسيارات الفخعية تتغيخ تبعا  ألنػاع العمػـ التي تشتسي إلييا التفكيخ البرخؼ ىي:

خيا  تشطيسا  القجرة عمى إعادة تشطيع مفخدات السجاؿ البيئي الحؼ يتع إدراكو بر السطابقة: -0
 مختمفا  لمػصػؿ إلى ذات السجاؿ.

وىػ مفيػـ يذيخ إلى القجرة عمى التعخؼ عمى الحجود الفارقة والسسيدة  التسييد البرخي: -6
 لمذكل عغ بقية األشكاؿ السذابية لو مغ ناحية المػف، الذكل، الشسط، الحجع.

جسا  أو عسقا  أو عجـ تغيخ شبيعة السجرؾ البرخؼ وماىيتو شكبلص وح الثبات الحخكي: -0
 مداحة، أو عجدا ، ميسا اختمف السدافة بيغ أبعاد مكشػاتو أو مدافة الشطخ إليو.

يذيخ ىحا السفيػـ إلى القجرة عمى التعخؼ عمى وضع األشياء  إدراك العبلقات السكانية: -2
 في الفخاغ.

 يعشي ىحا السفيـػ عجـ القجرة أو الزعف في صعهبة التسييد بين الذكل واألرضية: -5
التخكيد عمى اختيار السثيخات السصمػبة مغ بيغ مجسػعة مغ السثيخات السشافدة عشج 

 حجوثيا في وقت واحج، وىي مذكمة تختبط باالنتباه وسخعة اإلدراؾ.
ىػ مكػف إدراكي يذيخ إلى القجرة عمى التعخؼ عمى األشياء الشاقرة  اإلغبلق البرخي: -2

 باعتبارىا كاممة.

عمى األدبيات التخبػية الخاصة بالتفكيخ البرخؼ، خاصة  افلباحثومغ خبلؿ إشبلع ا       
(، ودراسة 6106(، ودراسة الكحمػت )6100(، أبػ زايجة )6102دراسة كل مغ األسسخ )

باقتخاح مجسػعة مغ  ا(، قام6115(، ودراسة عفانة )6112(، ودراسة ميجؼ )6101مذتيي )
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شبكة ػحجة السختارة، ويسكغ تشسيتيا باستخجاـ مشاسبتيا لم ياميارات التفكيخ البرخؼ والتي رأ
 وىي: اإلندتجخاـ

o  ميارة التعخؼ عمى الذكل ووصفو: القجرة عمى معخفة مفيػـ االنعكاس والجوراف
 واالندحاب والتسجد وخػاصيع.

o  ميارة تحميل الذكل: القجرة عمى رؤية العبلقات في الذكل وتحجيج خرائز
 تمظ العبلقات وترشيفيا.

o  العبلقات في الذكل:  القجرة عمى الخبط بيغ عشاصخ العبلقات في ميارة ربط
 الذكل وإيجاد التػافقات بيشيا والسغالصات فييا.

o  ميارة إدراؾ وتفديخ الغسػض:  القجرة عمى تػضيح الفجػات والسغالصات في
 العبلقات والتقخيب بيشيا.

o  صل لسفاىيع ميارة استخبلص السعاني: القجرة عمى استشتاج معاني ججيجة والتػ
ومبادغ عمسية مغ خبلؿ الذكل السعخوض مع مخاعاة تزسغ ىحه الخصػة 

 الخصػات الدابقة، إذا أف ىحه الخصػة ىي محرمة الخصػات الخسذ الدابقة.

أف السيارات الدابقة تتعمق بالستعمع نفدو، وليذ مغ الزخوروؼ أنو  افوقج الحع الباحث        
 ت مختفعة أف تكػف جسيعيا مختفعة، والعكذ صحيح.مغ كانت لجيو إحجؼ ىحه السيارا

أنو ما تع التػصل إليو مغ ميارات لمتفكيخ البرخؼ  افوبشاء عمى ما سبق يخػ الباحث        
كانت متدمدمة ومشاسبة لمسشياج ألنو عشجما تقع العيغ عمى األشياء واألشكاؿ تتعخؼ عمييا مخورا  

خخػ ثع إدراؾ الغسػض وانتياء بالػصػؿ إلى استخبلص بالتحميل وربط ىحا الذكل باألشكاؿ األ
السعاني والتػصل لمشتائج العمسية السشاسبة، وىحه السيارات مشاسبة لسا يقػـ بو الباحث مغ دراسة 

 محتػػ السقخر السحجد.في 
 أدوات التفكيخ البرخي: -

شي عشج اإلنداف يسكغ اعتبار كل شئ يسكغ رؤيتو بالعيغ السجخدة ويكػف لو داللة ومع        
 (:20، 6100أنو مغ أدوات التفكيخ البرخؼ مثل: أبػ زايجة )

تعتبخ الرػر مغ أىع سسات ىحا العرخ، فمقج ىيسشت الرػرة عمى جسيع  الرهر: -0
السجاالت اإلعبلمية والثقافية والسعخفي، فالرػرة ال تعتبخ أمخا  مدتججا  في التاريخ 
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كد، ومغ الحزػر الجدئي إلى مػقع الييسشة البذخؼ، بل انتقمت مغ اليامر إلى السخ 
 والديادة عمى غيخىا مغ العشاصخ واألدوات السعخفية والثقافية واإلعبلمية.

فالحخوؼ المغػية، والخمػز الخياضية والكيسيائية وغيخىا، باإلضافة  الخمهز واإلشارات: -6
 إلى اإلشارات السختمفة تسثل أدوات لمتفكيخ البرخؼ.

إف مغ أىع الصخؽ إليراؿ السعمػمات الكسية والتعبيخ   ة والبيانية:الخسهمات التخطيطي -0
عشيا، والكقارنة بيشيا ىػ استخجاـ الخسػمات التخصيصية والبيانية، فيي تشقل مقجرا  كبيخا  
مغ السعمػمات إلى اإلنداف بديػلة ويدخ، وتتيح لو تسثيل السقاديخ الكسية السختمفة دوف 

 إيجاد أؼ صعػبة في ذلظ.
حيث تتجسع الخصػط السدتقيسة أو السشحشية مع بعزيا البعس  شكال اليشجسية:األ -2

لتكػف الذكل اليشجسي، ويخزع بشاء الذكل لعسميات مغ التفكيخ الحىشي والبرخؼ 
لتشطيع مفخداتو مغ خصػط ومداحات وألػاف وفخاغات بذكل يرشع ندقا  ذا معشي يسكغ 

 لمجماغ تخجستو والتعخؼ عمى مجاوالتو.
فاألشياء غيخ السخسػمة والتي يخاىا اإلنداف باألبعاد الثبلثة  جدسات ثبلثية األبعاد:الس -5

تعتبخ أحج أدوات التفكيخ  0D)الصػؿ، العخض، االرتفاع( والتي تدسي ثبلثية األبعاد 
البرخؼ، وىي مغ أكثخ األدوات البرخية انتذارا ، فأغمب ما يحيط باإلنداف يخاه مجدسا  

 ل داللة عشجه.وىػ ذؼ معشي ويحس
 مكهنات التفكيخ البرخي: -

تعتبخ الخؤية ىي اإلدراؾ البرخؼ لؤلجداـ ذات األبعاد الثشائية والثبلثية، وتختبط ىحه         
الترػرا بتجارب السذاىجة الساضية، فاالستخجاـ البرخؼ ألؼ نػع يسكغ أف يسجنا بسعشي حدي 

 غ األفكار واالتراؿ.لمكمسات ويداعجنا عمى رؤية العبلقات والتػاصل بي
إف مغ العػامل السداعجة في تشسية التفكيخ لجػ الصبلب وتحديغ أدائيع ىػ تشسية         

الجانب البرخؼ لجييع، ومغ ثع تقػية عسمية التعمع لجييع وذلظ ضسغ نطخية الحكاءات الستعجدة 
االستكذاؼ البرخؼ  التي تعتسج ثسانية استخاتيجيات لتشسية الحكاء مغ أىع ىحه االستخاتيجيات

Visual Discovery  وذلظ عبخ االعتساد عمى الخسػمات واألشكاؿ السحتمفة واإلجابة عغ أسئمة
السعمع داخل الفرل الجراسي بالتخكيد عمى الترػر البرخؼ وعسميات التسثيل العقمية واستحزار 

 (.026، 6110الرػر مغ الحاكخة. )حديغ، 
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قرز األشفاؿ مغ العػامل التي تثيخ الخياؿ وتجحب  ىحا وتعتبخ الخسػمات في         
االىتساـ حيث يعتسج عمى الخسػمات بذكل رئيذ في تػصيل السعاني واألفكار السصمػب 
تػصيميا لؤلشفاؿ، كسا وتداىع في تذكيل صػرة عقمية لؤلحجاث، حيث أف لمخسـػ دورا  أساسيا  

مى فيسو وتشسية الحذ الجسالي. )خمف، في تعديد اإلدراؾ وإغشاء الشز وإثخائو والسداعجة ع
6112 ،26.) 

كسا وأف لمكمسات لغة ثانية، فشحغ ندتصيع تخجسة كمتا الكمستيغ السشصػقة والسكتػبة إلى          
صػر ممػنةوأفبلـ ودعسيا أيزا  بالرػت، فعشجما يتكمع انداف ما فإف كمساتو يتع تخجستيا فػرا  

ج مغ شخحو، ىل الرػرة فعبل  تعادؿ ألف كمسة؟ إلى صػر وعميو يشتج سؤاؿ ميع الب
(Rieber,1995,p.142.) 

وبحلظ يسكغ القػؿ أف التعبيخ البرخؼ مألػؼ لجيشا فيػ يعج مغ االستخجامات الذائعة         
ومغ الػسائل األساسية لسعالجة وتذكيل الرػر العقمية في الحياة العادية، إذا أف األشكاؿ 

يل السعخفة، ليذ فقط كأداة تخبػية وإرشادية بل كدسة تخبط التفكيخ البرخية ذات أىسية لتسث
 (.02، 6105والتعمع. )أحسج، 

 عسميات التفكيخ البرخي: -
 (:526، 6110يعتسج التفكيخ البرخؼ عمى عسميتيغ يحجدىسا أحسج وعبج الكخيع )       

يا وتػجيو مغ خبلؿ حاسة البرخ ندتصيع فيع األشياء وتحجيج وتعخيف مكان اإلبرار: -0
 اإلنداف لسا يجور في بيئتو.

ىػ عسمية تكػيغ صػرة ججيجة مغ خبلؿ إعادة وتجويخ استخجاـ التخيبلت العقمية  التخيل: -6
والتجارب الدابقة، وذلظ في ضل انعجاـ السثيخات البرخية وحفطيا في عيغ العقل، 

اصة في السخ فالتخيل واإلبرار يعجاف أساسا  لمعسميات السعخفية باستخجاـ ميارات خ
تعتسج عمى ذاكختشا لمخبخات الدابقة، حيث يقػـ جياز اإلبرار )العيغ( والعقل بتحػيل 

 ارات مغ العيغ إلى ثبلثة مكػنات لمتخيل ىي: الشسحجة، المػف، الحخكة.شاإل  
( أف لمسعمع درو في التفكيخ البرخؼ يقترخ عمى تػفيخ 22، 6106وتؤكج الكحمػت )       

، وإثارة الصالب، لتجويخ الخمػز والعبلقات في السثيخات الحدية، عبخ الخبط بيغ السثيخات الحدية
 التخيبلت العقمية والتجارب الدابقة، لتتكامل عسميات اإلبرار مع عسميات التخيل العقمي.



 
19 

 

السشاسبة والتشػيع  البرخيةأف عمى معمع تقشيات التعميع تػفيخ السثيخات  افويخػ الباحث         
السثيخات، وتقجيع وسائل تعميسية حجيثة مغ مجدسات وألعاب تخكيب برخية وبخامج في ىحه 

تعميسية محػسبة تتزسغ أشكاؿ ىشجسية ورسػمات بيانية وصػر وخخائط مفاىيسية، وذلظ لتحجيج 
العبلقات في الذكل السعخوض، وتحجيج خرائز تمظ العبلقات والخوابط بيشيا، وإيجاد التػافقات 

ات فييا، والقجرة عمى استشتاج معاني ججيجة، وعميو إثارة شبلبو ليتسكشػا مغ تسثيل بيشيا والسغالص
العبلقات في السثيخات الحدية السدتخجمة، عبخ إعادة الخبط بيغ التخيبلت العقمية والخبخات 
الساضية، لتتكامل عسمية اإل]صار مع عسمية التخيل، مسا يؤدؼ إلى نجاح عسمية التفكيخ 

 ق األىجاؼ السشذػدة.البرخؼ، وتحقي
 مسيدات التفكيخ البرخي: -

 ( مسيدات التفكيخ البرخؼ كالتالي:023، 6101يعجد العفػف والراحب )       
 يدخع مغ التفاعل بيغ الصبلب ويحدغ مغ نػعية التعمع. -0
 يديج مغ االلتداـ بيغ الصبلب. -6
 يجعع شخائق مبتكخة لتبادؿ التفكيخ. -0
 ييدخ إدارة السػقف التعميسي. -2
 يداعج في حل القزايا العالقة عغ شخيق تػفيخ الكثيخ مغ خيارات الحل ليا. -5
 يعسق التفكيخ وبشاء مشطػرات ججيجة. -2
 يشسي ميارات حل السذكبلت عشج الصبلب. -2

 ( أف ىشاؾ عجة مسيدات لمتفكيخ البرخؼ وىي:23، 6101في حيغ تخؼ الذػبكي)       
 غيخ مكمفة وآمشة.الػسائل السدتعسمة في عسمية التفكيخ البرخؼ  -0
 يجعع استخاتيجيات التجريذ الستشػعة. -6
 يداىع في إيجاد حمػؿ لمسدائل الفيديائية. -0
 يحدغ عسميات العمع السختمفة مثل: السبلحطة، التحميل، التفديخ، االستشتاج. -2
 يداىع السعمع عمى تػصيل السعمػمات. -5
 يحقق أىجاؼ العمع مثل: التفديخ والػصف، والتشبؤ. -2
 عمى اكتداب ميارة التعمع الحاتي. يداعج الصبلب -2
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 أف التفكيخ البرخؼ: افومسا سبق يخػ الباحث       
 يداعج عمى تػضيح السفاىيع السخاد تعميسيا وتقخيبيا مغ فكخ الصبلب. -0
 عخض الشساذج واألشكاؿ والخسػمات برػر مشاسبة تيدخ عمى الستعمسيغ الفيع. -6
 عمع، ألنو يخاشب أكثخ مغ حاسة.يديج مغ فاعمية الصبلب لمتعمع وإجابيتيع لمت -0
 أساليب تشسية التفكيخ البرخي  -

عمى الجراسات الدابقة الستعمقة بالتفكيخ البرخؼ، فبلبج مغ  افمغ خبلؿ اشبلع الباحث         
 اإلشارة إلى بعس أساليب تشسية التفكيخ البرخؼ:

خسػمات تشػيع الػسائل التعميسية السدتخجمة في التجريذ، وبذكل خاص الرػر وال -0
 واألشكاؿ اليشجسية والػسائط التعميسية السختمفة.

استخجاـ شخائق تجريذ تشسي التفكيخ البرخؼ لجؼ الصبلب مثل: العرف الحىشي،  -6
 التخيل العمسي، الخخائط الحىشية.

تزسيغ السشاىج الجراسية مػضػعات لتشسية التفكيخ البرخؼ، وأف تحتػؼ الكتب  -0
 لعمسية واألشكاؿ والخسػمات التخصيصية.السجرسية عمى العجيج مغ الرػر ا

 التخكيد عمى السثيخات البرخية عشج تقػيع أداء الصبلب. -2
 معيقات تشسية التفكيخ البرخي: -

 ( إلى عجد مغ معيقات تشسية التفكيخ البرخؼ وىي كسا يمي:63، 6113يذيخ شعت )       
 ال يتشاسب مع فاقجؼ البرخ. -0
 برخؼ وعجـ التفكيخ بذكل مجخد.يعسل عمى تعػيج السخ عمى الذكل ال -6
تػضيف مثيخ برخؼ في غيخ مكانو يؤدؼ إلى تذتت االنتباه لجؼ الستعمسيغ فبل يحقق  -0

 اليجؼ السخجػ مشو.
التشػيع مغ السثيخات البرخية يذكل عبأ عمى السعمع ولكغ ىحا أمخ ضخورؼ ليتسكغ مغ  -2

 تشسية ميارات التفكيخ البرخؼ.
ػجب عمى السعمع التشػع في استخجاـ السثيخات البرخية واستخجاـ أنو يت افويخػ الباحث        

 السثيخ البرخؼ السشاسب في السػقف التعميسي السشاسب.
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 آلية التجريذ بالتفكيخ البرخي: -
 ( بأنو يسكغ التجريذ بالتفكيخ البرخؼ عبخ:22، 6101تخػ الذػبكي )       

 الجرس.شخح الذكل البرخؼ أو السشطػمة الستكاممة في بجاية  -0
 تسعغ الصالبة في السشطػمة أو الذكل البرخؼ والتسييد بيغ مكػناتو. -6
 إدراؾ العبلقة السػجػدة بيغ السكػنات. -0
 البجء بتحميل الذكل البرخؼ أو السشطػمة إلى مكػناتو الخئيدية. -2
 التػصل إلى استشتاج لسا يتحتػيو الذكل البرخؼ أو السشطػمة. -5

 الفرل الثالث
 ومشيج البحث واجخاءات

 وتذسل:البحث:  إجخاءات
 : تحجيج مجتسع البحث:أوالً 

السخحمة الستػسصة بالسجارس الشيارية جسيع شبلب  عمىيذتسل مجتسع البحث الحالي       
( والتي بمغ مجسػعيا 6102/ 6102لمبشيغ في مخكد قزاء التابع لسحافطة بابل لمعاـ الجراسي )

 خسذ مجارس.
  ًا: اختيار عيشة البحث:ثاني

تع تحجيج عيشة البحث مغ مجتسع البحث باألسمػب العذػائي البديط مغ خبلؿ تحجيج      
وبمغ السجسػع ق الدحب العذػائي بيغ الصبلب، يار عيشة الصبلب عغ شخيمجرسة عذػائية واخت

شالبا( وتع الحرػؿ عمى معمػمات حػؿ الػضع الجراسي  61) الكمي لصبلب عيشة البحث مبجئيا  
الستػسط ضسغ لثاني لمصبلب مغ الدجبلت الخسسية فػججت حاالت رسػب سابقة في الرف ا

تجريديع حفاضا  عمى حرائيا  واستسخار إبلب الخاسبيغ عػلجت باستبعاد الص ،مجسػعتي البحث
شالبا( كسا ىػ مػضح في الججوؿ  21صبح العجد الشيائي لعيشة البحث )أنطاـ السجرسة، وبحلظ 

(0 .) 
 (2) ججول رقم

 عجد طبلب مجسهعتي البحث قبل االستبعاد وبعجه
 السجسهعة الذعبة االستبعادالطبلب قبل  عجد الطبلب الخاسبين عجد الطبلب بعج االستبعاد عجد

 التجخيبية ج 26 06 01
 الزابصة ب 06 6 01
 السجسػع 61 61 66
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 ًا: تكافؤ مجسهعتي البحث: ثالث
قبل الذخوع بالتجخبة عمى تكافؤ مجسػعتي البحث احرائيا  في بعس  افالباحث حخص 

 وىحه الستغيخات ىي: الستغيخات التي قج تؤثخ في نتائج التجخبة مسا يجب تػخي الجقة في ذلظ 
 عسخ الصبلب محدػبا باألشيخ.   -0
 ب. التحريل الجراسي لؤل -6
 ـ. التحريل الجراسي لؤل -0
 (.األوؿ متػسط)التحريل الجراسي الدابق  -2

قبل تصبيق التجخبة الثاني وقج تع التكافؤ بيغ مجسػعتي البحث في بجاية الفرل الجراسي 
عمى السعمػمات مغ خبلؿ  افقج حرل الباحث( و 6102/  0/  65بأسبػع، التي بجأت بتاريخ )

وزعيا عمى الصبلب بالتعاوف مع إدارة السجرسة وشمب  ياميسا مغ إعجاد ٍاستسارة شمب معمػمات،ق
ميات وذكخ مػاليج كل باء واألكتابة معمػماتيع بخرػص تحريل اآل مغ خبلليا مغ الصبلب

ىحه  افذخرية ليع، وقج دقق الباحثف استجمب البصاقات الاشالب )اليػـ والذيخ والدشة( بعج 
 مػجػد في البصاقة السجرسية.ىػ البيانات مع ما 

بيغ شبلب  حرائي في الستغيخات السحكػرة سابقا  إلجخاءات التكافؤ اإل تػضيحوفيسا يأتي  
 مجسػعتي البحث. 

ف استعاف الباحث بالبصاقة السجرسية واستسارة أبعج بالذيهر:  عسخ الطبلب محدهباً  -1
سار الصبلب بالذيػر أعيا عمى الصبلب تع احتداب متػسط ووزع أعجىاػمات التي السعم

( لمسجسػعة 056232عسارىع )أ ف متػسط أفػجج ( 65/01/6100)لكبل السجسػعتيغ ولغاية 
ما التبايغ لمسجسػعة التجخيبية فقج بمغ أ( لمسجسػعة الزابصة. 056235ية و)التجخيب

( وباستعساؿ االختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ 02232( ولمسجسػعة الزابصة ) 02216)
القيسة التائية السحدػبة عسار شبلب السجسػعتيغ كانت أ لسعخفة داللة الفخوؽ بيغ متػسصي 

( وبحلظ تكػف عيشة البحث 22( عشج درجة حخية )02361قل مغ القيسة الججولية )أ( 1262)
 متكافئة في متغيخ العسخ.

تع الحرػؿ عمى السعمػمات الخاصة بالتحريل الجراسي لآلباء التحريل الجراسي لآلباء:   -6
( 6قجمت لمصبلب كسا مخ سابقا ، وتع استعساؿ مخبع كاؼ )كا معمػماتمغ خبلؿ استسارة 

(، وىي أقل مغ 1222( السحدػبة )6أف قيسة )كا لمتأكج مغ تكافؤ مجسػعتي البحث، ووجج
( وىحا يجؿ 0(، ودرجة حخية )1215داللة )( عشج مدتػػ 2260( الججولية البالغة )6قيسة )كا

 عمى أف السجسػعتيغ متكافئتاف في التحريل الجراسي لآلباء.
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تع الحرػؿ عمى السعمػمات الستعمقة بالتحريل الجراسي التحريل الجراسي لؤلميات:  -0
وزعت عمى شبلب مجسػعتي البحث كسا ذكخنا سابقا ،  معمػماتلؤلميات مغ خبلؿ استسارة 

( كػسيمة إحرائية لمتأكج مغ تكافؤ 6ائج التي اختبخت بػاسصة مخبع كاؼ )كاأضيخت الشت
( 6(، وىي أقل مغ قيسة )كا1213( السحدػبة )6أف قيسة )كا مجسػعتي البحث، ووجج

( وىحا يجؿ عمى أف 0(، ودرجة حخية )1215( عشج مدتػػ داللة )2260الججولية البالغة )
 راسي لؤلميات.السجسػعتيغ متكافئتاف في التحريل الج

 المغة العخبية عمى درجات الصبلب في مادة افحرل الباحثالتحريل الجراسي الدابق:  -4
ف متػسط أفػجج ( مغ وثائق الصبلب 6102-6105) الجراسيلمعاـ  ستػسطال األوؿلمرف 

( درجة، في حيغ بمغ متػسط درجات شبلب 22266درجات شبلب السجسػعة التجخيبية )
 -t( درجة وعشج استعساؿ االختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ )26266السجسػعة الزابصة )

test) القيسة التائية ( اذ كانت 1215ف الفخؽ ليذ بحؼ داللة احرائية عشج مدتػػ )أتزح إ
( 22وبجرجة حخية ) (،02361صغخ مغ القيسة التائية الججولية البالغة )أ( 1205السحدػبة )

 تكافئة في التحريل الجراسي الدابق.ف مجسػعتي البحث مأوىحا يجؿ عمى 
  : ضبط الستغيخات الجخيمة )غيخ التجخيبية(:رابعاً 

 افما تقجـ مغ إجخاءات التكافؤ اإلحرائي بيغ مجسػعتي البحث، حاوؿ الباحث عمىزيادة  
ضبط بعس الستغيخات الجخيمة التي يعتقج أنيا قج تؤثخ في سبلمة التجخبة، وفيسا يأتي ىحه 

  لجخيمة وكيفية ضبصيا:الستغيخات ا
 واًل: العهامل التي قج تؤثخ في الدبلمة الجاخمية لمتجخبة وىي: أ

بيغ شبلب  فقج تست السكافأة إحرائيا   الخغع مغ اختيار العيشة عذػائيا   اختيار أفخاد العيشة:-1
بالذيػر والتحريل الجراسي لمػالجيغ والتحريل  السجسػعتيغ في )عسخ الصبلب محدػبا  

تكاد تكػف متذابية كػنيع يشتسػف سي الدابق واختبار الحكاء( وكانت ضخوؼ الصبلب الجرا
 لى بيئة اجتساعية واحجة. إ

لع تتعخض التجخبة في البحث الحالي إلى أؼ ضخؼ شارغ أو حادث  الحهادث السراحبة:-2
ية مثل بيعيعخقل سيخىا، مثل الحػادث الصبيعية )الدالزؿ، والفيزانات، واألعاصيخ( وغيخ الص

ثخ لحلظ في الستغيخ التابع بجانب الستغيخ السدتقل، وبيحا أمكغ تفادؼ أاإلدارية، لحا لع يكغ 
 أثخ ىحه العػامل. 

و انقصاع ألى تخؾ إجخاء التجخبة إتعخض لسثل ىحا الستغيخ شػاؿ مجة لع ي االنجثار التجخيبي:-3
ا، عجا بعس حاالت التغيب لييإو مغ السجرسة و أخخ ألى أحج أفخادىا مغ صف إنتقاؿ إو أ

 التي كانت تتعخض ليا مجسػعتا البحث بشدب ضئيمة ومتداوية تقخيبا. 
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، إذ بجأت التجخبة لع يكغ ليحه العسميات أثخ في البحث العسميات الستعمقة بالشسه )الشزج(:-4
، 03/06/6102، وانتيت في يـػ الخسيذ السػافق 01/01/6102يػـ االربعاء السػافق 

نسػ في الجانبيغ الشفدي والبيػلػجي فإف ىحا الشسػ يتداوػ فيو شبلب السجسػعتيغ  ذا حجثإو 
 التجخيبية والزابصة.

مػحجة لقياس تحريل شبلب مجسػعتي البحث في  واتدأ افاستعسل الباحثأداة القياس: -5
مغ نػع االختيار مغ  التفكيخ البرخؼ اختبار االختبار التحريمي و  وىيلمغة العخبية مادة ا
 ف تع التأكج مغ صجؽ وثبات االختبار.أألغخاض البحث الحالي بعج  افالباحثىسا أعجمتعجد 

 : العهامل التي قج تؤثخ في الدبلمة الخارجية لمتجخبة وىي:ثانياً 
ثشاء التجخبة مػحجة لسجسػعتي البحث وىي أكانت السادة الجراسية في السادة الجراسية:  -1

السقخر تجريدو  المغة العخبية(، مغ كتاب الدابعالخامذ والدادس و الفرػؿ الثبلثة )
لمعاـ الجراسي  والتعميع السرخيةمتػسط مغ لجف وزارة التخبية ثاني لصبلب الرف ال

(6102–6102.) 
ائج التجخبة الجقة مجسػعتي البحث، وىحا يزفي عمى نت عنفدي افدرَّس الباحث :جرسالس -6

لى الستغيخ إغ الرعب رد الشتائج جسػعة يجعل مف إفخاد مجرس لكل موالسػضػعية، أل
لى صفاتو إسيغ مغ السادة أكثخ مغ اآلخخ أو السجر  أحجلى تسكغ إالسدتقل، فقج ُتعدػ 

 لى غيخ ذلظ مغ العػامل. إالذخرية أو 
ذ تع إالسجرسي السقخر في تػزيع الحرز  الججوؿ افالباحثاعتسج الحرص:  تهزيع -0

سبػع وكسا لكل مجسػعة حرتاف في األ سبػعيا  أحرز  أربعتجريذ السجسػعتيغ بػاقع 
 (. 6مبيغ في )ججوؿ 

 (3ججول )
 تهزيع حرص مجسهعتي البحث في االسبهع

 الهقت الحرة السجسهعة الهقت الحرة السجسهعة اليهم
 2445 الخابعة الزابصة 0205 الثانية التجخيبية االربعاء
 3336 الخامدة التجخيبية 1415 الثانية الزابطة الخسيذ

سابيع، إذ أ ستةكانت مجة التجخبة متداوية لصبلب مجسػعتي البحث، وىي التجخبة:  مجة -1
 .03/06/6102، وانتيت يـػ الخسيذ 01/01/6102بجأت يـػ االربعاء 

السداحة،  متذابية مغ حيث صفػؼ وفي واحجة، مجرسة في ُشبقت التجخبة :بشاية السجرسة -2
 جراف، ونػعية السقاعج وحجسيا.والتيػية، وألػاف الج واإلنارة وعجد الذبابيظ،
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 عفاؽ بيشيتعمى سخية التجخبة مغ خبلؿ اإل افحخص الباحثالحخص عمى سخية التجخبة:  -3
لى نتائج إيعة البحث وأىجافو، وذلظ لمتػصل وبيغ إدارة السجرسة، عمى أال يبمغ الصبلب بصب

 التجخبة. دقيقة بحيث ال يحاوؿ الصبلب تغييخ سمػكيع ونذاشيع العمسي في أثشاء مجة
بلب مجسػعتي عمى استعساؿ وسائل تعميسية متذابية لص افحخص الباحث الهسائل التعميسية: -4

خخػ التي اختارىا ما الػسائل التعميسية األأقبلـ سػفت ممػنة والخخائط، أالبحث مثل الدبػرة و 
 اعميتيا. فقج تع عخضيا عمى السجسػعة التجخيبية فقط لسعخفة ف علبحثي لتكػف عشػانا   افالباحث

 ًا: مدتمدمات البحث:خامد
لغخض تحقيق: أىجاؼ البحث وفخضيتو تصمب األمخ تييئة بعس السدتمدمات وتصبيق  

 األداة، ويسكغ تػضيح ذلظ وفق اآلتي:
السجرس السادة العمسية التي سيجرسيا  افقبل بجء التجخبة حجد الباحثتحجيج السادة العمسية: -1
 المغة العخبية.رػؿ مغ كتاب ثشاء التجخبة وكانت ثبلثة فأ

 ىجاف العامة والدمهكية:ن األ2
، وحرل عمى راجع الباحث مجيخية التخبية والتعميعأ ن األىجاف العامة لمسادة الجراسية: 

 لمسخحمة الستػسصة. المغة العخبيةندخة مغ األىجاؼ العامة لكتاب 
لمغة لسادة ا اؼ العامةاألىج عمى افإشبلع الباحث وبعج الدمهكية: األىجاف ب ن صياغة

ضػئيا السادة  في الدمػكية األىجاؼ مغ عجدا   ، اشتقستػسطالرف الثاني لم العخبية
ولية مػزعة عمى السدتػيات في صيغتيا األ سمػكيا   ىجفا   (011عجدىا ) بمغ ،الجراسية

 ، فيع، تصبيق(.)معخفة( Bloomالثبلثة األولى مغ السجاؿ السعخفي لترشيف بمـػ )
 السادة الجراسية تع شسػليا لسحتػػ  األىجاؼ ومجػ ىحه سبلمة وصبلحية صياغة فولبيا 
 والعمـػبالسشاىج والتجريذ المغة العخبية التجريذ  الخبخاء والسحكسيغ عجد مغ عمى عخضيا

 ، إلبجاء آرائيع( خبيخا  ومحكسا  06حيغ بمغ عجدىع )ال والمغة العخبيةالتخبػية، والشفدية، 
وبعج تحميل استجابات الخبخاء اعتسج ما اتفق  األىجاؼ، صياغة ووضػح ىحه حػؿ ومبلحطاتيع

 %(.62ىجاؼ الدمػكية )، فقج حرمت ندبة االتفاؽ عمى األ%(25)عميو السحكسيغ بشدبة 
 عجاد الخطط التجريدية:إ -3

الخصط التجريدية الخاصة بسجسػعتي البحث  افأعج الباحثإعجاد الخطط التجريدية:  - أ
شبكة تي ستجرس خبلؿ مجة التجخبة في ضػء الستغيخ السدتقل )لمسػضػعات ال

( في السجسػعة التجخيبية واستعساؿ )الصخيقة االعتيادية( في السجسػعة االندتجخاـ
 ( خصة تجريدية لكل مجسػعة.01)الزابصة، وعجدىا 
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خاء والسحكسيغ في وُعخ ضت نساذج مغ الخصط عمى مجسػعة مغ الدادة الخب         
، وفي مجاؿ التخبية، لبياف أراءىع بذأنيا، ومجػ مبلئستيا لعخبيةشخائق تجريذ المغة ا

لصخيقة التجريذ، ومحتػػ السادة، وفي ضػء ما أبجاه الخبخاء والسحكسيغ مغ مبلحطات، 
 أجخيت التعجيبلت البلزمة عمييا.

بتييئة مدتمدمات البحث مغ الػسائل  افقاـ الباحثإعجاد الهسائل التعميسية السختارة:   - ب
 عمى اليػاتف الشقالة لمصمبة (،تشديل بخنامج )االندتجخاـ يسية السختارة والستسثمة فيالتعم

وقاما بإعجاد الجروس  التي ليا عبلقة بسػضػع الجرس وبسػجب الخصط السعجة لكل درس،
 .في أشكاؿ برخية يتع نذخىا مغ خبلؿ شبكة االندتجخاـ

 عجاد أدوات البحث.إًا: دسسا
سقخر التعميسي ل ػ واإلجخائية، والسحتػ  في ضػء األىجاؼ العامةاالختبار التحريمي:  -1

اشتسل االختبار التحريمي ، و تع إعجاد وترسيع اختبار التحريل السعخفي المغة العخبية
  مغ مفخدات االختيار مغ متعجد. ( مفخدة 21صػرتو الشيائية عمى )في 

 اختبار التفكيخ البرخي. -2
مػقع لقياس فاعمية  لمتفكيخ البرخؼ  بشاء اختبارا  مغ متصمبات البحث  بشاء االختبار: -أ

نطخا  لعجـ ولسجسػعتي البحث،  الػحجة السحجدةفي  )االندتجخاـ( التػاصل االجتساعي
 المغة العخبية لمرف الثانيمػضػعي جاىد في مادة  تفكيخ برخؼ وجػد اختبار 

يتسيد  كيخ برخؼ تفالستػسط لمفرػؿ التي تع تحجيجىا لمبحث، تصمب األمخ إعجاد اختبار 
 بخرائز الرجؽ والثبات والسػضػعية.

مدتػيات قخاءة ولى مغ الثبلث األ بقياس السدتػيات افالتـد الباحثمدتهيات االختبار:  -ب 
 الستػسط. لسبلئستيا لسخحمة الثاني البرخيات

نػاع أجػد أاالختيار مغ متعجد ألنو مغ نػع مفخدات تبار خلبلاختيخ  نهع االختبار: -ج
مكانية استعساليا لقياس إعغ  فزبل   ،وثباتا   كثخىا صجقا  أػعية و السػض االختبارات

 .ىجاؼ التجريدية في معطع مدتػيات السجاؿ السعخفي )كالسعخفة والفيع والتصبيق(األ
)ججوؿ السػاصفات( لسحتػػ  افأعج الباحثعجاد الخارطة االختبارية )ججول السهاصفات(: إ -د

قخاءة البرخيات، سدتػيات مصبلب في مجة التجخبة ولديا ليجر قاما بتالفرػؿ الثبلثة التي 
سغ ولى بسا يززيعيا عمى السدتػيات السعخفية األسئمة كل فرل وتػ أالحؼ حجد عجد 

ة مقبػلة مغ صجؽ وبيحا يػفخ ججوؿ السػاصفات درج ،تحقيق: صجؽ السحتػػ لبلختبار
بػضع  افاحثلحلظ قاـ البو صجؽ تسثيل عيشة الفقخات لؤلىجاؼ أمحتػػ االختبار 
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الخارشة االختبارية التي تحتػؼ عمى عجد األسئمة لكل وحجة مغ وحجات السادة الجراسية 
 ( 0وكسا مبيغ في ججوؿ )، عخفية )السعخفة، الفيع، التصبيق(السقخرة، وتبعا  لمسدتػيات الس
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( ىجفا  سمػكيا  مغ بيغ تمظ التي تع عخضيا عمى السحكسيغ 21) افالباحث اختاروعميو  
 .وحجد فقخات االختبار الكمي عمى أساس ىحه األىجاؼ

ولية بػ بريغتو األعجد فقخات االختبار  افلباحثحجد ا :التفكيخ البرخي ختبار صياغة فقخات ا -ه
( فقخة اختبارية مغ نػع االختيار مغ متعجد الحؼ حجده عمى وفق الخخيصة االختبارية )ججوؿ 21)

بيغ فقخات االختبار لغخض  السػاصفات( وبأربعة بجائل ووزع مػضع اإلجابة الرحيحة عذػائيا  
 البرخؼ. المغة العخبيةوالزابصة في مادة شبلب مجسػعتي البحث التجخيبية  تفكيخقياس 

فقخات االختبار وتأكج مغ صبلحيتيا؛ وذلظ  افأعػّج الباحث :صياغة تعميسات االختبار -و
لتعميسات ا وجخػ صياغةبعخضيا عمى نخبة مغ الخبخاء والسحكسيغ مغ ذوؼ االختراص 

 .إلجابة عمييا بأسمػب واضح ومفيػـكيفية ا الخاصة باالختبار مػضحيغ
 شخيقتيغ لمتحقق مغ صجؽ االختبار ىسا: افأختار الباحث صجق االختبار: -ؼ
وشخائق السشاىج بعخض االختبار عمى عجد مغ الخبخاء في  افقاـ الباحثالرجق الظاىخي:  -أ 

ندبة اتفاؽ  ولقج حرمت فقخات االختبار عمىوعمع الشفذ والقياس والتقػيع،  المغة العخبية تجريذ
جاىدا التفكيخ البرخؼ ختبار والسختريغ، وأصبح ا الدادة الخبخاء قبل آراء %( مغ66)

 ( فقخة. 21لمتصبيق بفقخاتو الشيائية البالغة )
ف عسمية تحميل فقخات االختبار ألى إدبيات الخاصة بالقياس والتقػيع تذيخ االصجق البشاء:  -ب 

 .لرجؽ البشاءمغ حداب معامبلت الرعػبة وتسييد الفقخات وفعالية البجائل مؤشخا  
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 تطبيق االختبار عمى العيشة االستطبلعية:
شالبا  مغ شبلب الرف ( 21شبق الباحث االختبار عمى عيشة استصبلعية مؤلفة مغ ) 
ة التي درسيا شبلب مجسػعتي دراستيع لمسادة العمسي افلباحثتأكج ا فأالستػسط بعج  الثاني

 لى: إمغ ذلظ  افوىجؼ الباحث البحث،
 جيج الدمن السشاسب لبلختبار: تح -1

جابتو بػ إ أكسلشالب  أسخعف أ افالعيشة االستصبلعية وجج الباحث بعج تصبيق االختبار عمى
لصبلب اآلخخيغ جابات اإدقيقة( في حيغ تخاوحت  21ستغخؽ )ما ابصأ شالب فقج اأدقيقة(،  01)

 تية:ر بالسعادلة األاوتع حداب الدمغ السشاسب لئلجابة عغ االختب بيغ ىحيغ السدتػييغ،
 ( 46( + زمن أبطأ تمسيحة في اإلجابة )36زمن أسخع طالب في اإلجابة )

2 
 دقيقة(.  05لئلجابة عغ االختبار كاف ) السشاسب ف الػقتأفاتزح 

مى العيشة االستصبلعية وترحيح بعج تصبيق االختبار ع التحميل االحرائي لفقخات االختبار:-2
يغ متصخفتيغ مغ مجسػعت اخػحأالشيائية تختيبا  تشازليا ، ثع  الجرجات افثجابات، رتػب الباحػاإل

%( مغ 62دنى )ألجرجات لتسثل السجسػعة العميا، و %( مغ ا62عمى )أ الجرجػات، فأخحت 
فزل ندبة أ%( مغ الجرجات بػصفيا 62دنى )أعمى و أ خح أػات لتسثل السجسػعة الجنيا، وقج الجرج

يشتيغ مغ السجسػعة الكمية لجراسة خرائز الفقخات، وبيحا بمغ عجد لمسقارنة بيغ مجسػعتيغ متبا
( شالب، وبعج ذلظ تع حداب مدتػػ 62الصبلب في كل مجسػعة مغ السجسػعتيغ العميا والجنيا )
 الرعػبة، والتسييد، وفعالية البجائل الخاشئة كسا يأتي: 

معادلة معامل  خجاـتع حداب معامل صعػبة كل فقخة باست صعهبة فقخات االختبار: -أ 
(، وتعج الفقخات جيجة، إذا تخاوح معامل 1221–1206نيا تقع بيغ )أالرعػبة، فػجج 

 .(، وتخفس الفقخات اذا كانت خارج ىحا السجػ1261–1261صعػبتيا بيغ )
ذا إما أ( فسا فػؽ 1201قجرتيا التسيدية )ف الفقخة تكػف جيجة اذا كانت أقهة تسييد الفقخات:  -ب 

 و يتع تحديشيا.أذلظ فأنيا تعج فقخات ضعيفة تححؼ مغ  قلأكانت 
 1206نيا تتخاوح بيغ )أتسييد كل فقخة مغ فقخات االختبار، وجج الباحث وبعج حداب قػة 

– 1221.) 
لى الحرػؿ عمى قيع سالبة إاالختبار  ايدعى مرسس فعالية البجائل الخاطئة )السسهىات(: -ج 

زدادت قيستو في إويكػف البجيل أكثخ فعالية كمسا ، جيجة الفقخةلمبجائل الخاشئة، لكي تكػف 
العسميات اإلحرائية البلزمة لحلظ، ضيخ لجيو أف البجائل  افالدالب، وبعج أف أجخػ الباحث

كبخ مغ أعجدا  مغ شبلب السجسػعة الجنيا  الخاشئة لفقخات االختبار البعجؼ قج جحبت إلييا
 .شبلب السجسػعة العميا

 االختبار = زمن
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درجات أفخاد العيشة االستصبلعية في  افاعتسج الباحث :طخيقة التجدئة الشرفيةبثبات االختبار 
جابات الصبلب إجابة بصخيقة عذػائية مغ إ( ورقة 61االختبار االستصبلعي مغ خبلؿ سحب )

(، ثع قدع فقخات االختبار عمى نرفيغ، ضع الشرف األوؿ درجات الفقخات 21والتي عجدىا )
جات الفقخات الدوجية وباستعساؿ معامل ارتباط )بيخسػف( كػنو أكثخ الفخدية والشرف الثاني در 

ف معامل الثبات بيغ أ أضيخت الشتائج، معامبلت االرتباط استعساال  وشيػعا  في ىحا السجاؿ
( وىػ يعج معامل ثبات 1222بخاوف بمغ ) –(، وبعج ترحيحو بسعادلة سبيخماف1221الشرفيغ )

 السقششة. جيج قياسا  إلى االختبارات غيخ
 .البحث خطهات إجخاء سابعًا:

   شبكة  البخنامج القائع عمىتع ترسيع  :شبكة اإلندتجخام لمبخنامج القائم عمىالترسيم التعميسي
تقشيػػػة  البخنػػػامج القػػائع عمػػىتػػع ترػػسيع  (6105) فػػي ضػػػػء نسػػػذج عصيػػة خسػػػيذو ، اإلندػػتجخاـ

فيسا يمي عخض تفريمي لسخاحل و بسا يتشاسب مع متصمبات وشبيعة البحث الحالي،  اإلنفػجخافيظ
 الترسيع التعميسي الستبع:

تحجيج ، تذكيل فخيق العسل: في ىحه السخحمة تع إجخاء اآلتي: )مخحمة التخطيط واإلعجاد القبمي (1
 (.تخريز السػارد السالية وشخؽ الجعع، ساتالسدؤوليات والسي

 : في ىحه السخحمة تع إجخاء اآلتي: التحميلمخحمة  (2
وىػػػي تشسيػػػة ميػػػارات التفكيػػػخ االبتكػػػارؼ والتحرػػػيل  :تحمينننل الحاجنننات والغاينننات العامنننة -

 السعخفي لجػ شبلب الرف األوؿ الثانػؼ.
 السخحمة الستػسصة بالعخاؽ.وىع شبلب  :الفئة السدتيجفة تحجيج  -
  بالػحجات الثبلثة مغ مقخر المغة العخبية.وىي السياـ الخاصة  تحجيج السيام التعميسية:  -
صػػػر يعتسػػج عمػى وجػػػد  شػبكة اإلندػػتجخاـويعػػج بخنػػامج قػائع عمػػى  تحجينج نننهع البخنننامج: -

 الػصػؿ إلييا مغ خبلؿ أكػنت خاص عمى شبكة اإلندتجخاـ.يتع  وبرخيات
 في ىحه السخحمة تع إجخاء اآلتي: مخحمة الترسيم:  (3

المغة عغ شخيق تحميل السحتػػ لسادة  افوتػصل إلييا الباحث :صياغة األىجاف التعميسية -
 التفكيخ البرخؼ.في ضػء ميارات  العخبية

تحجيػػج ، ػ السحتػػػ تشطػػيع تتابعػػات ) اإلةسددتاراى اليرةددجىا الئددجلى   دد  تحديددد يةيددت ىحتدد   -
 (.األنذصة والتكميفات
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 .ستسخار في التعمعمداعجة الستعمع عمي اإل -             .تحجيج إستخاتيجيات التعميع -
 .وصف السرادر والػسائط اإللكتخونية -                 تحجيج أساليب التفاعل. -
 .إنتاج األنذصة والتجريبات -
وضع ، ىتط يجت اإلةتجج اليشريت -السادية متصمبات اإلنتاج)التعميسي  ػ تأليف السحتػ  -

 .إعجاد التعميسات والتػجييات -نتاج(.                    خصة زمشية لئل
 .اإللكتخوني ػ ترسيع سيشاريػ السحتػ  -   .مشرة العخض وترسيع واجية التفاعل -

 .التطهيخ واإلنتاجمخحمة  (4
 الرػر واألشكاؿ مغ خبلؿ بخنامج إدرو ماكذ.إنتاج  -
 حداب عمى شبكة اإلندتجخاـ لجسيع الصبلب لعخض السحتػػ العمسي.إنذاء  -
إعػػػجاد الشدػػػخة الشيائيػػػة مػػػغ البخنػػػامج وىػػػي صػػػالحة لمعسػػػل عمػػػى مختمػػػف أنػػػػاع األجيػػػدة  -

عمػػى مػػػافقتيع، بشػػاءا  عمػػى  ا عمػػى مجسػعػػة مػػغ السحكسػػيغ، وحػػازتالمػحيػػة، وتػػع عخضػػي
، الفاعميػػػة، سػػػخعة تحسيميػػػامجسػعػػػة مػػػغ السعػػػاييخ، تسثمػػػت فػػػي: وضػػػػح الرػػػػرة، سػػػخعة 

 .الذبكةالتعامل مع 
 اآلتي: تعفي ىحه السخحمة  :الشيائيتقهيم المخحمة  (5

اليػاتػػػف الحكيػػػة، عمػػػي عيشػػػة مػػػغ : البخنػػػامجسػػػتصبلعية لمتأكػػػج مػػػغ جػػػػدة االجراسػػػة الإجػػػخاء  -
( 01حيث بمغ عجدىع ) ،باستخجاـ البخنامج السخحمة الستػسصةوالتجريذ لعيشة مغ شبلب 

 .مغ غيخ عيشة البحث شبلب
 .تحجيج التعجيبلت السصمػبة -         اإلندتجخاـالبخنامج القائع عمى أراء الخبخاء في  -
 .الشدخة الشيائية -                            .إجخاء التعجيبلت السصمػبة -

السحتػػػػ عمػػى  رفػػع) ع اآلتػػي:تػػفػػي ىػػحه السخحمػػة مخحمننة الشذننخ والتهزيننع واإلدارة:  (6
 (.وتحجيثو ػ صيانة السحتػ ، ػ السحتػ  ىالتحكع في الػصػؿ إل، شبكة اإلندتجخاـ

 التطبيق القبمي والبعجي.ثامشًا: 
تػع التصبيػق ، شػبكة اإلندػتجخاـاسػتخجاـ  قبل بجء عيشػة البحػث فػي التطبيق القبمي ألدوات البحث:

البحػث قبميػا  عمػى عيشػة نتيػاء مػغ تصبيػق أدوات وبعج اإلعمى عيشة البحث، القبمي ألدوات البحث 
ا إلجخاء السعالجات اإلحرائيةتسيي رصج الجرجاتالبحث تع   .ج 
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 تع إتباع األتي إلجخاء تشفيح تجخبة البحث: تشفيح تجخبة البحث:
بذػخح كيفيػة  اوقامػ، الصػبلبتعخيفيػة مػع بػإجخاء مقابمػة  افقػاـ الباحثػتحزنخية:  جمدةإجخاء  ( أ

، وكيفيػػػة لمبخنػػػامج، وتػػع تػضػػػيح خصػػػػات الػػجخػؿ اإلندػػػتجخاـالبخنػػػامج القػػائع عمػػػى اسػػتخجاـ 
الػػػتعمع الخػػػاص بػػػو،  ػ ومحتػػػ  ، وأىجافػػػوتعميسػػػاتال ى، واإلشػػبلع عمػػػػ السحتػػػػ  البػػجء فػػػي تعمػػػع

، وكيفيػػة بالذػػبكةلخاصػػة بكػػل مػضػػػع، وكيفيػػة اسػػتخجاـ أدوات التفاعػػل الستاحػػة واألنذػػصة ا
 .السمفات ومذاركتيارفع 

، وخػػبلؿ تمػػظ الفتػػخة تػػع تػػع تشفيػػح التجخبػػة األساسػػية لمبحػػث التجخبننة األساسننية لمبحننث: تشفيننح ( ب
 اآلتي:

بذػكل يػػمي، ومدػتسخ االندتجخاـ  لبخنامجواستخجاميع  الصبلبتع متابعة عسمية تدجيل  -
 شػاؿ فتخة التصبيق.

، وترػحيحيا، وتػػجيييع إلكتخونيػا  مػغ خػبلؿ عوالػخد عمػي مذػاركاتي الصػبلبتع متابعػة   -
لػػخد عمػػي رسػػائل البخيػػج والسحادثػػات، وا، وكػػحلظ متابعػػة غخفػػة الحػػػار اإلندػػتجخاـ بخنػػامج

 .اإللكتخوني
جابػػػات الرػػػحيحة، عمػػػي األنذػػصة التعميسيػػػة، وتػػػػجيييع لئل الصػػػبلبتػػع متابعػػػة إجابػػػات  -

 .وتقجيع الجعع ليع
 .وأثشاء السحادثات مغ قبل الباحثداخل غخؼ الحػار  الصبلبتع تشطيع الحػار بيغ  -

تػع التصبيػػق ، الفتػخة السحػجدة لتشفيػػح التجخبػة األساسػيةإنتيػاء بعػج  :طبينق البعنجي ألدوات التقننهيمالت
نتياء مغ تصبيق أدوات البحث بعجيا  عمى عيشة وبعج اإلعمى عيشة البحث، البعجؼ ألدوات البحث 

ا إلجخاء السعالجات اإلحرائية البحث تع رصج الجرجات  .تسييج 
  اإلحرائية: بيلاسألا: تاسعاً 

 .( لعيشتيغ مدتقمتيغT. Testاالختبار التائي ) .0
 .ارتباط بيخسػف  معامل .6
  .بخاوف  –ارتباط سبيخماف معامل .0
 .اختبار مخبع كآؼ .2
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 لفرل الخابعا
 عخض الشتائج وتفديخىا 

لييا الباحثاف وفقا  ألىجاؼ البحث إحا الفرل عخض الشتائج التي تػصل يتشاوؿ ى
وتفديخ الشتائج ومشاقذتيا في ضػء التفكيخ البرخؼ ختبار فخضياتو بيغ مجسػعتي البحث في او 

 :األدبيات والجراسات الدابقة وكسا يأتي
 .إجابة الدؤال األولأواًل: 

فاعمية شبكة التهاصل االجتساعي  ما لئلجابة عمى الدؤال األول والحي يشص عمى:     
 الفخضية األولى: "اإلندتجخام" في تشسية التحريل لجى طبلب السخحمة الستهسطة3 أمكن اختبار

بيغ متػسصي درجات السجسػعة   ≤ 1.15ػجج فخوؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػػ ىل ت
  .يتحريمالاالختبار خيبية في التصبيق البعجؼ في الزابصة والسجسػعة التج

يجاد الستػسط الحدابي واالنحخاؼ السعيارؼ والتبايغ لجرجات شبلب معالجة البيانات إلتع 
( لعيشتيغ مدتقمتيغ ثع إيجاد T-testالتائي ) االختبار، وباستعساؿ ختبارالسجسػعتيغ في اال

 (.2القيسة التائية السحدػبة كسا ىػ مبيغ في الججوؿ )
 (4) ججول

 االختبار التائي لسجهعتي البحث في االختبار التحريمي
 عجد السجسهعة

العيش
 ة

 الستهسط
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

درجة  التباين
الحخي
 ة

 لةمدتهى الجال  القيسة التائية
 الججولية السحدػبة (6465)

 دالة إحرائية 0226 6252 22 3222 2206 63256 01 التجخيبية
 5499 2443 24433 36 الزابطة

( وىي أكبخ مغ القيسة 6252( أف القيسة التائية السحدػبة بمغت )2ويتزح مغ الججوؿ )
 (. 22( وبجرجة حخية )1215)( عشج مدتػػ داللة قجره 0226التائية الججولية البالغة )
لجػ  التحريلفاعمية شبكة التػاصل االجتساعي "اإلندتجخاـ" في تشسية وىحا يجؿ عمى 

عمى شبلب السجسػعة الزابصة التي درست بالصخيقة التقميجية وبحلظ شبلب السخحمة الستػسصة 
داللة إحرائية تخفس الفخضية الرفخية، وتقبل الفخضية البجيمة التي تشز عمى )يػجج فخؽ ذو 

فاعمية شبكة التػاصل االجتساعي "اإلندتجخاـ" في تشسية  (1215عشج مدتػػ داللة قجره )
باستعساؿ  شبلب السجسػعة التجخيبية التي درست لجػ شبلب السخحمة الستػسصة بيغ التحريل

التي  صبلب السجسػعة الزابصةل التحريل، ومتػسط شبكة التػاصل االجتساعي "اإلندتجخاـ"
 درست بالصخيقة التقميجية، لرالح السجسػعة التجخيبية(. 
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 شتائج.التفديخ 
لجػ  التحريلفاعمية شبكة التػاصل اإلجتساعي "اإلندتجخاـ" في تشسية ضيخت الشتائج أ 

عة التجخيبية التي درست باستعساؿ شبكة التػاصل السجسػ  شبلب السخحمة الستػسصة في
ء نياإالبعجؼ الحؼ تع تصبيقو بعج عمى السجسػعة الزابصة في االختبار خاـ" اإلجتساعي "اإلندتج

 تية:سباب األكثخ مغ األأو ألى واحج إالتجخبة، وىحا التفػؽ قج يعدػ 
لسا  شبكة التػاصل االجتساعي "اإلندتجخاـ" ليا تأثيخ كبيخ عمى الصالب مغ خبلؿ تحكخهإف  -0

 أشػؿ. مجة  تبقى في ذاكخة الصالبنيا أذ إويمسدو أكثخ مسا يدسعو، يذاىجه 
عشج استعساليا في  مغ مسيدات ميسة شبكة التػاصل االجتساعي "اإلندتجخاـ"ما تتسيد بو  -6

مذػقة وجحابة وتخسخ السعمػمات في ذىغ يا ا في التحريل لجػ الصبلب لكػنالتجريذ وأثخى
 الصبلب.

سمية التعميع، إذ ىي تداعج أىسية بالغة في ع شبكة التػاصل االجتساعي "اإلندتجخاـ"  أف -0
الصبلب عمى فيع مػضػع الجرس وتقخب إلييع ما كاف بعيجا عشيع مرػرة ليع الكثيخ مغ 

 .السعمػمات الرعبة والغامزة وتبديصيا ليع لتديل عسمية فيسيا
 إجابة الدؤال الثاني.: ثانياً 

لمئلجابنننة عمنننى الدنننؤال الثننناني والنننحي ينننشص عمنننى: منننا فاعمينننة شنننبكة التهاصنننل االجتسننناعي 
الفخضنية "اإلندتجخام" في تشسية التفكيخ البرخي لنجى طنبلب السخحمنة الستهطدنة3 أمكنن اختبنار 

بػػػيغ متػسػػػصي درجػػػات   ≤ 1.15ػجػػػج فػػػخوؽ ذات داللػػػة احرػػػائية عشػػػج مدػػػتػػ ىػػػل ت الثانينننة:
 .؟التفكيخ البرخؼ جسػعة الزابصة والسجسػعة التجخيبية في التصبيق البعجؼ الختبار الس

جخػ معالجة البيانات إليجاد الستػسط الحدابي واالنحخاؼ السعيارؼ والتبايغ لجرجات     
( T-testختبار التفكيخ البرخؼ، وباستعساؿ االختبار التائي )اشبلب السجسػعتيغ في 

 (.5إيجاد القيسة التائية السحدػبة كسا ىػ مبيغ في الججوؿ )لعيشتيغ مدتقمتيغ ثع 
 (5) ججول

 تفكيخ البرخي االختبار التائي لسجهعتي البحث في االختبار ال
 عجد السجسهعة

العيش
 ة

 الستهسط
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

درجة  التباين
الحخي
 ة

 مدتهى الجاللة القيسة التائية
 ةالججولي السحدػبة (6465)

 دالة إحرائية 2203 2260 26 5206 6206 62201 01 التجخيبية
 3472 2416 18445 36 الزابطة

( وىي أكبخ مغ القيسة 2260( أف القيسة التائية السحدػبة بمغت )5ويتزح مغ الججوؿ )
 (. 26( وبجرجة حخية )1215( عشج مدتػػ داللة قجره )2203التائية الججولية البالغة )
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 التفكيخ البرخؼ ؿ عمى فاعمية شبكة التػاصل االجتساعي "اإلندتجخاـ" في تشسية وىحا يج
لجػ شبلب السخحمة الستػسصة عمى شبلب السجسػعة الزابصة التي درست بالصخيقة التقميجية 
وبحلظ تخفس الفخضية الرفخية، وتقبل الفخضية البجيمة التي تشز عمى )يػجج فخؽ ذو داللة 

فاعمية شبكة التػاصل االجتساعي "اإلندتجخاـ" في  (1215لة قجره )إحرائية عشج مدتػػ دال
 لجػ شبلب السخحمة الستػسصة بيغ شبلب السجسػعة التجخيبية التي درست التفكيخ البرخؼ تشسية 

شبلب السجسػعة الزابصة التي درست  عغباستعساؿ شبكة التػاصل االجتساعي "اإلندتجخاـ"، 
 سجسػعة التجخيبية(. بالصخيقة التقميجية، لرالح ال

  تفديخ الشتائج:
أضيخت الشتائج فاعمية شبكة التػاصل اإلجتساعي "اإلندتجخاـ" في تشسية التفكيخ البرخؼ  

لجػ شبلب السخحمة الستػسصة في السجسػعة التجخيبية التي درست باستعساؿ شبكة التػاصل 
بعجؼ الحؼ تع تصبيقو بعج انياء اإلجتساعي "اإلندتجخاـ" عمى السجسػعة الزابصة في االختبار ال

ف شبكة التػاصل االجتساعي "اإلندتجخاـ" ليا قجرة عمى أالتجخبة، وىحا التفػؽ قج يعدػ إلى 
 التفاعل البرخؼ أكثخ مغ الصخيقة التقميجية ألنيا جاذبة وتتدع بالتغيخ والحجاثة. 

أكثخ مغ الصخيقة وربسا يعػد سبب ذلظ إف الصاؿ يجج التفاعل السباشخ وانو معشي بحلظ  -1
شبكة التػاصل االجتساعي "اإلندتجخاـ" التقميجية الستبعو في السجارس وقج يكػف بدبب 

التي يكػف بيا كثيخ مغ السعمػمات التي يجج الصالب بيا غايتو ويتفاعل معيا برخيا 
 ألنيا مؤثخة وفعالة في نفػس الصبلب وخاصة إذا كانت غيخ مألػفة لجييع، زاىية األلػاف.

 نتائج البحث: مخص م
 في ضػء نتائج البحث يسكغ استخبلص االستشتاجات اآلتية:      
بيغ متػسصي درجات السجسػعة  0.05 ≥ تػجج فخوؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػػ  .0

الزابصة والسجسػعة التجخيبية لرالح السجسػعة التجخيبية في فاعمية شبكة التػاصل 
 التحريل لجػ شبلب السخحمة )الستػسصة(. اإلجتساعي "اإلندتجخاـ" فى تشسية

بيغ متػسصي درجات السجسػعة  0.05 ≥ تػجج فخوؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػػ  .6
فاعمية شبكة التػاصل اإلجتساعي "اإلندتجخاـ" فى  الزابصة والسجسػعة التجخيبية في

 تشسية ميارات التفكيخ البرخؼ لجػ شبلب السخحمة )الستػسصة(.

 بسا يمي: افػصي الباحثيفي ضػء نتائج البحث  :ثتهصيات البح 
 شبكة التػاصل اإلجتسػاعي "اإلندػتجخاـ"إجخاء مديج مغ البحػث والجراسات حػؿ استخجاـ  -

 وقياس فاعميتيا في تشسية العجيج مغ نػاتج التعمع لجػ فات مختمفة مغ الستعمسيغ.
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اسػتخجاـ عشػج وأساليبو خيات التعمع األسذ، والسبادغ التخبػية السختبصة بشطمخاعاة ضخورة  -
 اإلندتجخاـ في التعميع 

الخاصػػة ضػػخورة إعػػجاد بػػخامج تجريبيػػة لسعمسػػي التعمػػيع العػػاـ أثشػػاء الخجمػػة لتشسيػػة الجػانػػب  -
 ستعمسيغ، وإنتاج البرخيات.بفيع شبيعة ال

أثشػػاء الخجمػػة لتػػجريبيع عمػػى تػضيػػف التعمػػيع العػػاـ ضػػخورة إعػػجاد بػػخامج تجريبيػػة لسعمسػػي  -
 وإنتاج البخمجيات التعميسية خاصة البخمجيات البرخية. الػسائل التكشػلػجية

إنتاجيػة الصػبلب  ضخورة البحث عغ شخؽ وأساليب واستخاتيجيات التجريذ ذات األثػخ فػي -
 . والستعمسيغ التعميسية

 :مقتخحات البحث 
 في ضػء نتائج وتػصيات البحث يقتخح إجخاء البحػث التالية:     

التحرػيل وميػارت السذػاركة تشسيػة قػائع الػتعمع البرػخؼ فػي مج تػجريبي مقتػخح فاعمية بخنا -
 .اإللكتخونية لجػ شبلب السخحمة الثانػية

 تشسيػػة ميػػارات قػػائع عمػػى شػػبكات التػاصػػل اإلجتسػػاعي فػػيفاعميػػة بخنػػامج تػػجريبي مقتػػخح  -
 .التػاصل اإللكتخوني واالتجاه نحػ البخنامج لجػ شبلب شعبة تكشػلػجيا التعميع

فػػػػي تشسيػػػػة ميػػػػارات الػػػػتعمع الػػػػحاتي  اإلنفػجخافيػػػػظفاعميػػػػة اسػػػػتخاتيجية مقتخحػػػػة قائسػػػػة عمػػػػى  -
 واإلتجاه نحػ التكشػلػجيا لجػ شبلب السخحمة اإلعجادية.
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 مخاجع البحث. 
(. أثخ تػضيػف الشسػاذج السحػسػبة فػي تػجريذ وحػجة الكدػػر عمػى 6100أبػ داف، مخيع ) -

تشسيػػة التحرػػيل وميػػارات التفكيػػخ البرػػخؼ لػػجػ شالبػػات الرػػف الخابػػع األساسػػي بغػػدة، 
 الة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية التخبية، الجامعة اإلسبلمية، بغدة.رس

(. فاعمية كتاب تفاعمي محػسػب فػي تشسيػة التفكيػخ البرػخؼ فػي 6100أبػ زايجة، أحسج ) -
التكشػلػجيػػا لػػجػ شػػبلب الرػػف الخػػامذ األساسػػي بغػػدة، رسػػالة ماجدػػتيخ غيػػخ مشذػػػرة، 

 الجامعة اإلسبلمية، بغدة.
أثػػخ اسػػتخجاـ االسػػتخاتيجية البشائيػػة فػػي تشسيػػة السفػػاىيع اليشجسػػية  (.6102األسػػسخ، آيػػة ) -

وميػػارات التفكيػػخ البرػػخؼ فػػي الخياضػػيات لػػجػ شالبػػات الرػػف الثػػامغ األساسػػي بغػػدة، 
 رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، الجامعة االسبلمية، غدة.

(. تزػػػػػػسيغ التفكيػػػػػػخ الخياضػػػػػػي فػػػػػػي الخياضػػػػػػيات فػػػػػػي بػػػػػػخامج 6116بػػػػػػجوؼ، رمزػػػػػػاف ) -
 ات السجرسية، عساف، دار الفكخ العخبي.الخياضي

( السدتحجثات التكشػلػجية والشانػ تكشػلػجي، دار الدحاب 6102تامخ السغاورؼ السبلح ) -
 تػزيع، القاىخة، مرخ.لمشذخ وال

(. أثػػػخ تػضيػػػف اسػػػتخاتيجية دورة الػػػتعمع فػػػػؽ السعخفيػػػة عمػػػى تشسيػػػة 6101جبػػػخ، يحػػػي ) -
السفاىيع وميارات التفكيخ البرخؼ في العمػـ لجػ شمبة الرػف العاشػخ األساسػي، رسػالة 

 ماجدتيخ غيخ مشذػرة، الجامعة اإلسبلمية بغدة.
 شفاؿ وفغ روايتيا. القاىخة: عالع الكتب لمشذخ والتػزيع.(. قرز األ6112خمف، أمل ) -
شػارؾ( عمػى تشسيػة  –زاوج  1(. فاعمية اسػتخجاـ اسػتخاتيجية )فكػخ 6105الجيب، نزاؿ ) -

ميػارات التفكيػخ البرػخؼ والتػاصػل الخياضػي لػجػ شػبلب الرػف الثػامغ األساسػي بغػدة. 
 رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، الجامعة اإلسبلمية، غدة.

(. إثػػػػػخاء محتػػػػػػ اليشجسػػػػػة الفخاغيػػػػة فػػػػي مشيػػػػػاج الرػػػػف العاشػػػػػخ 6113ت، ناىػػػػل )شػػػػع -
األساسي بسيارات التفكيخ البرخؼ، رسالة ماجدتيخ غيػخ مشذػػرة، كميػة التخبيػة، الجامعػة 

 اإلسبلمية، بغدة.
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(. أثػػخ تػضيػػف السػػجخل السشطػػػمي فػػي تشسيػػة السفػػاىيع وميػػارات 6101الذػػػبكي، فػػجاء ) -
لفيديػػاء لػػجػ شالبػػات الرػػف الحػػادؼ عذػػخ بغػػدة، رسػػالة ماجدػػتيخ التفكيػػخ البرػػخؼ فػػي ا

 غيخ مشذػرة، الجامعة اإلسبلمية، غدة.
(. تقػػػػػيع محتػػػػػ كتػػػػب العمػػػػػـ بالسخحمػػػة اإلعجاديػػػػة عمػػػػى ضػػػػػء 6106صػػػالح، صػػػػالح ) -

ميػػارات التفكيػػخ البرػػخؼ ومػػجػ اكتدػػاب التبلميػػح ليػػا، دراسػػات عخبيػػة فػػي التخبيػػة وعمػػع 
 .00، العجد 0لجدءالشفذ، الدعػدية ، ا

(. التفكيػػخ وأنساشػػو ونطخياتػػو وأسػػاليب تعميسػػو 6106العفػػػف، ناديػػة والرػػاحب، مشتيػػى ) -
 وتعمسو، عساف: دار صفاء لمشذخ والتػزيع.

(. فاعميػػة تػضيػػف اسػػتخاتيجية البيػػت الػػجائخؼ فػػي تشسيػػة السفػػاىيع 6106الكحمػػػت، آمػػاؿ ) -
الرف الحػادؼ عذػخ، رسػالة ماجدػتيخ وميارات التفكيخ البرخؼ بالجغخافيا لجػ شالبات 

 غيخ مشذػرة، كمية التخبية، الجامعة اإلسبلمية، غدة.
(. فاعميػػػػة بخنػػػػامج بالػسػػػػائط الستعػػػػجدة لتشسيػػػػة ميػػػػارات التفكيػػػػخ 6101مذػػػػتيى، أحسػػػػج ) -

البرخؼ في التخبية اإلسبلمية لجػ شمبػة الرػف الثػامغ األساسػي، رسػالة ماجدػتيخ غيػخ 
 ، بغدة.مشذػرة، الجامعة اإلسبلمية

(. مخاجعة عغ اإلندتجخاـ. مػسػعة تدعة، مجونة إلكتخونية، 6102مرصفى فتحي ) -
 دورية عمسية.

(. "أساليب التعمع)التعاوني والتشافدي والفخدؼ( 6100مشرػر عبجالحسيج عسخ صالح ) -
قتيا بالجافعية الجاخمية والخارجية والتحريل الجراسي لجػ شبلب السخحمة الثانػية وعبل

 .                 50العامة"، رسالة ماجدتيخ، كمية التخبية، جامعة جشػب الػادؼ، ص
(. فاعميػػػػػة اسػػػػػتخجاـ بخمجيػػػػػات تعميسػػػػػة عمػػػػػى التفكيػػػػػخ البرػػػػػخؼ 6112ميػػػػػجؼ، حدػػػػػغ ) -

والتحريل في تكشػلػجيا السعمػمات لجػ شالبات الرف الحادؼ عذػخ. رسػالة ماجدػتيخ 
 غيخ مشذػرة، الجامعة اإلسبلمية، بغدة.

 (. اإلندتجخاـ في التعميع، مػقع تعميع ججيج، دورية عمسية.6102نجيب زوحي ) -
لعقػػػل. (. تصبيقػػػات عسميػػػة فػػػي تشسيػػػة التفكيػػػخ باسػػػتخجاـ عػػػادات ا6116نػفػػػل، ك بكػػػخ ) -

 ، عساف: دار السديخة.0ط
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(. "تقجيخ الحات وعبلقتو بالتحريل الجراسي لجػ السخاىقيغ 6106يػندى تػندية ) -
يغ"، رسالة ماجدتيخ، كمية العمػـ االندانية واالجتساعية، السبرخيغ والسخاىقيغ السكفػف
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