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 الفرقة الثانية شعبة تاريخ لدل طالب الحكسبة السحابيةي تنمية مفاىيـ إلىدؼ البحث  
مجمكعات تتككف كؿ مجمكعة مف  6قسمكا إلى طالب  03جامعة أسيكط كعددىـ كمية التربية ب
باالعتماد عمى أنفسيـ كتككيف نظاـ عقمي غير متجانسيف )مختمفي التحصيؿ(،  طالب 5

لمتفكير لدييـ يصبح جزءان مف عاداتيـ العقمية التى يمارسكنيا يكميان كيكظفكنيا في ربط مفاىيـ 
كضع تصكر مقترح الستخداـ تقنية بحياتيـ اليكمية، كذلؾ مف خالؿ  الحكسبة السحابية
ألداء مياـ تعميمية عمى خمس جمسات  لمارزانكعمى نمكذج ابعاد التعمـ  االنفكجرافيؾ القائـ

باالعتماد عمى استراتيجية التعمـ التعاكنى كأسمكب العصؼ الذىنى مف خالؿ: بيئة التعمـ 
لكؿ مجمكعة مف المجمكعات الستة عمى حده  Flickrبإستخداـ مكقع الػ  Onlineاأللكتركنى 

ف مجمكعة مف األسئمة االستقصائية، كبيئة التعمـ الصفي )مجمكعات خاصة( في اإلجابة ع
لمجمكعات البحث الست مجتمعو في اإلجابة عف مجمكعة مف  Offline)معمؿ الكمبيكتر ( 

األسئمة المثيرة لمتفكير مفتكحة النياية، ثـ تقدـ كؿ مجمكعة ممخص لألفكار بإستخداـ تقنية 
كتـ تطبيؽ أدكات البحث االدكار داخؿ المجمكعات، االنفكجرافيؾ كفي نياية كؿ جمسة يتـ تبديؿ 

عادات ، كمقياس في مفاىيـ الحكسبة السحابيةقبميان كبعديان كالتي تمثمت في اختبار تحصيمي 
 داللة ذات فركؽ كجكد إلىكتكصؿ البحث ، مجمكعة البحث الطالب العقؿ المنتج عمى

عند  كالبعدل القبمي لتطبيؽا بيف البحث مجمكعة الطالب درجات متكسطات بيف إحصائية
 الحكسبة السحابيةكال مف مفاىيـ تنمية ( كذلؾ لصالح التطبيؽ البعدم في 3.30مستكل )

عادات العقؿ المنتج، كأف إلستخداـ تقنية االنفكجرافيؾ القائـ عمى نمكذج مارزانك ألبعاد التعمـ ك 
عمى تنمية عادات العقؿ ( ك 3.99حجـ أثر كبير عمى تنمية مفاىيـ الحكسبة السحابة كبمغ )

 (.3.97المنتج كبمغ )
الحكسبة السحابية ، ، نمكذج مارزانك ألبعاد التعمـ ،  تقنية االنفكجرافيؾ: الكممات المفتاحية
 .عادات العقؿ المنتج

 
 
 
 
 

  

Abstract: 



 جامعة اسيوط –المجمة العممية لكمية التربية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 5132  أكتوبر -جسء أول –اخلاهس العذد   -  13لذ جملا    621
 

 

This research study aimed at developing cloud-computing concepts 

for 30 2
nd

-year History-Section student teachers at Assiut University 

College of Education, who were divided into 6 groups. Each group 

included 5 heterogeneous (in terms of achievement) students. Student 

teachers were directed to depend on themselves and formulate a mental 

system for thinking that should become part of their mental habits that 

they practice on a daily basis, and employ them in relating cloud-

computing concepts with their every-day lives. Thus, the researcher 

suggested a framework for using infographics technology based on 

Marzano’s learning dimensions model to carry out some learning tasks 

throughout 5 sessions. This involved employing cooperative-learning 

strategies and brainstorming techniques through online learning 

environments in which Flickr website was used, separately for each 

group, to answer some queries as well as an offline classroom 

environment for the 6 groups collectively to answer some open-ended 

thinking-stimulating questions. Then, each group was asked to present a 

summary of the generated ideas using the infographics technology. At the 

end of each session, roles within the groups were swapped or exchanged. 

Research tools (a cloud-computing concepts achievement test and a 

productive mind habits scale) were pre- and post-administered to the 

research group. Results indicate statistically significant differences in 

participants’ scores at the 0.01 level between pre- and post-

administration, in favour of post-administration in both tests. Also, it was 

concluded that using infographics based on Marzano’s learning 

dimensions model has a big effect size, both in developing cloud-

computing concepts (0.99) and productive-mind habits (0.97). 

Keywords. Infographics technology, Marzano’s learning 

dimensions model, cloud computing, productive mind habits. 
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 مقدمة :
في نياية العقد اآلخير مف القرف العشريف ظير اتجاه جديد في الفكر التربكم الحديث 
بامريكا يدعك لتحقيؽ عدد مف النكاتج التعميمية كتنمية عدد مف االستراتيجيات التفكيرية عرؼ 

 (.7، 7337باتجاه العادات العقمية أك نظرية العادات العقمية ) الحارثي، 

نما تكظيؼ ىذا التعميـ كتنمية فمـ يعد ىدؼ التعميـ إ كساب المحتكل، كالميارات، كا 
عادات العقؿ بحيث يتمكف الفرد مف أف يتعمـ معتمدان عمى نفسو كفي مراحؿ الحياة المختمفة 

 (077، 7335بشكؿ يجعؿ التعمـ مدل الحياة أسمى أىداؼ التربية ) محمد، 

عمميف يأتكف لممرحمة الجامعية ( اف العديد مف المت8، 7303كتؤكد دراسة )أبك شعباف، 
عماؿ عادات العقؿ بالرغـ مف أف تككيف ذىف قادر عمى جمع  كليس لدييـ القدرة عمى التفكير، كا 
المعمكمات مف مصادرىا المختمفة، كالتحميؿ، كالنقد، كالمقارنة، كالتركيب، كالتصميـ، كحؿ 

عميـ الجامعى، كال يتأتى ذلؾ المشكالت، كالمتناقضات، كتصكر البدائؿ يعد مف أىـ كظائؼ الت
إال مف خالؿ تنكع طرؽ، كأساليب التدريس، كالبعد عف الطرؽ التي ال يتفاعؿ فييا الطالب مثؿ 

 طريقة اإللقاء، كالمحاضرة 

: مف 53كما أكضحت العديد مف الدراسات التي أجريت عمى طالب الجامعات أف 
: بعد عاميف )عمى ، الخميسي، 83إلى  المادة الدراسية قد نسيت بعد عاـ، كتصؿ ىذه النسبة

7337 ،0037) 

كحيث أف المعمـ في مجتمع المعرفة ال يمكف بناؤه بغير مكاكبة االتجاىات الحديثة في 
تقنيات االتصاالت كالمعمكمات، فقد أصبحت المعرفة متاحة لمجميع بفضؿ الشبكة العالمية 

فقد تأكد أيضان أف الحكسبة السحابية نترنت( كأحد أبرز تقنيات المعمكمات، لممعمكمات )اإل
 (06-05، 7332بخدماتيا تعد كاحدة مف أبرز تقنيات المعمكمات المعاصرة .) حيدر، 

كككف الحكسبة السحابية ىى الثكرة الثالثة في مجاؿ تقنيات المعمكمات بعد كالن مف 
كالداللة كالماىية  الحاسب اآللي كاألنترنت إال أنو ال يزاؿ مصطمحان غامضان مف حيث اإلصطالح

كالكيفية كالتطبيقات المصاحبة كالتحديات كالتكقعات المستقبمية كما يمكف أف تحدثو مف دكر في 
 (Ramseger, 2010, 8)بناء مجتمع المعرفة. 
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فقد ركزت االبحاث في السنكات األخيرة عمى الحكسبة السحابية كشممت جانبيف: 
 ية، كتطبيقات الحكسبة السحابية.التكنكلكجيا النظرية حكؿ الحكسبة السحاب

(Wang S., Dayong L., Zijuan Z. ,2014 , 492-493) 

كحتى يككف لمحكسبة السحابية دكر في بناء مجتمع المعرفة البد أف تككف مكجية لدعـ 
المعرفة اإلنسانية عامة كمعرفة المعمميف خاصة، كأف تصبح المؤسسات المعنية بالعممية 

 كميات التربية ميتمة بتنمية المفاىيـ الخاصة بالحكسبة السحابية. التعميمية كعمى رأسيا
أف انخفاض القدرة عمى  (Hart & Keller, 2003) كما أضاؼ ىاركت ككمير

 العقمية التي يتبعيا الطالب. االستيعاب المفاىيمي قد يرجع إلى العادات
بالمقررات ( أنو يجب تضميف العادات العقمية 7339كما أكدت دراسة ) الربعي، 

 الخاصة بإعداد المعمـ ككذلؾ تدريبيـ لمقياـ بالدكر المنتظر منيـ في المستقبؿ بعد التخرج .
فتقنية االنفكجرافيؾ بتصميماتيا المتنكعة تعمؿ عمى تغير أسمكب التفكير تجاه البيانات 

في  كالمعمكمات المعقدة، كتضفي شكؿ مرئي جديد لتجميع كعرض المعمكمات أك نقؿ البيانات
صكرة جذابة إلى المتعمـ، كتساعد القائميف عمى العممية التعميمية في تقديـ المناىج الدراسية 
بأسمكب جديد كشيؽ، لذا البد مف البحث في طريقة جديدة لتطبيؽ ىذه التقنية في خدمة العممية 

 (7302التعميمية كدمجيا في المقررات الدراسية ) شمتكت، 
المفتكحة حكؿ " سبؿ تكظيؼ االنفكجرافيؾ في العممية  كما أكصت ندكة جامعة القدس

بتدريب أعضاء الييئة التدريسية عمى تصميـ  76/00/7300التعميمية " كالمنعقدة في 
االنفكجرافيؾ كتكظيفو في تكضيح المصطمحات العممية كالبيانات اإلحصائية اعتمادان عمى قراءة 

 ( 07، 7302اإلبصار. ) سياـ ، 
( أف طبيعة المعمكمات التى يتـ تكصيميا باستخداـ 7305الباسط ،  كما أضاؼ ) عبد

 -النظريات -االنفكجرافيؾ تقسـ إلى: االحصائيات، كاإلجراءات، كاألفكار مثؿ: المفاىيـ
القياسات، كالتشريح مثؿ  -التعميمات، كالتسمسؿ التاريخي، كالكصؼ الجغرافي مثؿ المكاقع

 مسؿ اليرمى، كالعالقات، كالشخصيات.القكائـ، كالتس -العناصر-المككنات
 
 
 



د/ ماريان ميالد منصور     أثر أستخدام تقنية االنفوجرافيك القائم عمى نموذج أبعاد التعمم       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   5132  أكتوبر –جسء أول -اخلاهسالعذد  ػ  13اجمللذ       631

 مشكمة البحث :
حيث أنو كجب عمى مؤسسات إعداد المعمـ إذا أرادت أف تنجح في ميمتيا أف تبحث 
عف سبؿ رفع كفاءتو حتى يتمكف مف القياـ بمسئكليتو، كأداء ميمتو، كرسالتو في التنشيئة كالتربية 

 .كالتعميـ، بنجاح في عصر يتسـ بالتغير السريع
لذا يكاجو القائمكف عمى العممية التعميمية كاقع التعامؿ مع المفاىيـ التكنكلكجية الحديثة 
كمنيا الحكسبة السحابية سعيان لتنمية قدرات طالبيـ كتأىيميـ لمتعامؿ مع متغيرات العصر التقنى 

كاقع  الذم يتطمب تعميـ الطالب كيؼ يحصؿ عمى المعرفة بنفسو مف مصادرىا المختمفة، كما أف
 الممارسات التدريسية يعكؽ التفكير كال ينسجـ مع العادات العقمية

لذا جاءت الحاجة إلى نمكذج تربكم يتيح االستغالؿ العقمي مثؿ تقنية االنفكجرافيؾ 
 كتكظيفيا بطريقة مثمى في عمميتى التعميـ كالتعمـ. 

تدريس الجامعى باإلضافة إلى ما سبؽ فقد الحظت الباحثة مف خالؿ عمميا في مجاؿ ال
أف تدريس المقررات يركز عمى المعمكمات كاالحتفاظ بيا أطكؿ فترة ممكنة دكف االىتماـ 
باستخداـ طرؽ، كأساليب تدريس تعنى بتنمية عادات العقؿ، كتنمية المفاىيـ التكنكلكجية الحديثة 

أم دراسات  –عمى حد عمـ الباحثة  –كمنيا الحكسبة السحابية لدل المتعمميف، كما ال يكجد 
تناكلت أثر أستخداـ تقنية االنفكجرافيؾ عمى تنمية مفاىيـ الحكسبة السحابية كعادات العقؿ 

 المنتج لدل طالب كمية التربية.
: تكافقكا عمى 85.0طالب ( كجد أف نسبة  033كبالرجكع لعدد مف طالب الكمية بمغ )

حديثة التي يحتاجيا الطالب مكضكع الحكسبة السحابية كأحد أىـ المكضكعات التكنكلكجية ال
: حكؿ مف اتفقكا عمى أف الممارسات التدريسية ال تساعد عمى 90.5بالكمية، كما بمغت النسبة 

 تككيف عادات عقؿ منتجة كأف المقررات تقدـ بشكؿ تقميدل 
لذا تحددت مشكمة البحث في كجكد حاجة إلى أف تدريب الطالب المعمميف باستخداـ 

عمى تككيف نظاـ عقمي لمتفكير ليصبح النظاـ العقمي لدييـ جزءان مف العادات تقنية االنفكجرافيؾ 
العقمية التى يمارسكنيا يكميان كيكظفكنيا في ربط مفاىيـ الحكسبة السحابية بحياتيـ اليكمية كفي 

 مجاؿ تخصصيـ .
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 أسئمة البحث
 حاول البحث الحالي اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتى:

عمى تنمية بعض  القائـ عمى نمكذج ابعاد التعمـ لمارزانكية االنفكجرافيؾ أثر أستخداـ تقن 
 مفاىيـ الحكسبة السحابية كعادات العقؿ المنتج لدل طالب كمية التربية .

 ويتفرع من ىذا السؤال الرئيس األسئمة اآلتية:
في  لمارزانك ما التصكر المقترح الستخداـ تقنية االنفكجرافيؾ القائـ عمى نمكذج ابعاد التعمـ -0

 تنمية مفاىيـ الحكسبة السحابية كعادات العقؿ المنتج ؟
عمى تنمية بعض  القائـ عمى نمكذج ابعاد التعمـ لمارزانكأثر أستخداـ تقنية االنفكجرافيؾ  ما -7

 مفاىيـ الحكسبة السحابية لدل طالب كمية التربية ؟
عمى تنمية بعض  التعمـ لمارزانك القائـ عمى نمكذج ابعادأثر أستخداـ تقنية االنفكجرافيؾ  ما -0

 عادات العقؿ المنتج لدل طالب كمية التربية ؟
 ىدف البحث

تمثؿ ىدؼ البحث في تنمية مفاىيـ الحكسبة السحابية لدل طالب كمية التربية باالعتماد 
عمى أنفسيـ كتككيف نظاـ عقمي لمتفكير لدييـ يصبح جزءان مف عاداتيـ العقمية التى يمارسكنيا 

 كيكظفكنيا في ربط مفاىيـ الحكسبة السحابية بحياتيـ اليكمية، كذلؾ مف خالؿ ما يمي: يكميان 
 كضع تصكر مقترح الستخداـ تقنية االنفكجرافيؾ القائـ عمى نمكذج ابعاد التعمـ لمارزانك -0

 لتنمية مفاىيـ الحكسبة السحابية كعادات العقؿ المنتج 
عمى تنمية  ـ عمى نمكذج ابعاد التعمـ لمارزانكالقائتعرؼ أثر أستخداـ تقنية االنفكجرافيؾ  -7

 بعض مفاىيـ الحكسبة السحابية لدل طالب كمية التربية.
عمى تنمية  تعرؼ أثر أستخداـ تقنية االنفكجرافيؾ القائـ عمى نمكذج ابعاد التعمـ لمارزانك -0

 بعض عادات العقؿ المنتج لدل طالب كمية التربية.
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 أىمية البحث
 بحث الحالي والحاجة إليو فيما يمي:تتمخص أىمية ال

خطكة نحك رفع كفاءة الطالب المعمـ حتى يتمكف مف القياـ بمسئكليتو، كأداء ميمتو، كرسالتو  -
 في التنشيئة كالتربية كالتعميـ، بنجاح في عصر يتسـ بالتغير السريع.

قادريف عمى  أف يصبح الطالب المعمميف لدييـ القدرة عمى تطكير أنفسيـ عمى نحك يجعميـ -
 االستمرار في التعمـ خالؿ حياتيـ .

محاكلة نحك تقديـ أسمكب جديد لعرض المادة العممية كالمحتكل الدراسي بطريقة تساعد عمى  -
 تككيف مجمكعة مف العادات العقمية المنتج لدل الطالب المعمميف .

ررات الدراسية إضافة جديدة تضـ قائمة بعادات العقؿ المنتج التي يجب اف تحرص المق -
 تقديميا لطالب التعميـ الجامعى عامة كلطالب كمية التربية خاصة. 

 حدود البحث
 اقتصر البحث الحالي عمى الحدود اآلتية:    

، كما قامت الباحثة  03حدكد بشرية بعض مف طالب الفرقة الثانية شعبة تاريخ كعددىـ 
الحكسبة عمى بعض مفاىيـ  بتطبيؽ تجربة البحث بنفسيا، كحدكد محتكل حيث اقتصرت

تمثمت في )مفيـك الحكسبة السحابية، خدمات الحكسبة السحابية، التخزيف السحابي، السحابية 
تصاميـ الحكسبة السحابية، خصائص الحكسبة السحابية (، كبعض مف عادات العقؿ المنتج 

ة، كالتساؤؿ كطرح المثابرة، كالتحكـ بالتيكر، كالتفكير التبادلي، التفكير بمركن تمثمت في )
المشكالت، كتطبيؽ المعرفة الماضية في مكاقؼ جديدة، التصكر كاالبتكار كالتجديد، كاالستجابة 

( كحدكد زمانية حيث طبؽ البحث خالؿ أربع أسابيع في الفترة مف  بدىشة كتساؤؿ
05/6/7305 – 05/7/7305  . 

 مواد المعالجة التجريبية وأدوات قياس البحث
 بإعداد كاستخداـ مكاد المعالجة التجريبية كأدكات القياس اآلتية:قامت الباحثة 

 أواًل: مواد المعالجة التجريبية:
 لدل طالب كمية التربية .الحكسبة السحابية التي يجب تنميتيا قائمة بمفاىيـ  .0
 قائمة بعادات العقؿ المنتج التي يمكف تنميتيا لدل طالب كمية التربية. .7
 حكؿ مفاىيـ الحكسبة السحابية. مجمكعة مف االنفكجرافيؾ  .0
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 ثانيًا: أدوات القياس:
 .الحكسبة السحابيةاختبار تحصيمي حكؿ مفاىيـ  .0
مقياس عادات العقؿ المنتج لقياس العادات العقمية الثمانية، كىى: )المثابرة، كالتحكـ   .7

رفة بالتيكر، كالتفكير التبادلي، التفكير بمركنة، كالتساؤؿ كطرح المشكالت، كتطبيؽ المع
الماضية في مكاقؼ جديدة، التصكر كاالبتكار كالتجديد، كاالستجابة بدىشة كتساؤؿ(، لدل 

 طالب كمية التربية جامعة أسيكط.
 مصطمحات البحث :

  Dimensions of Learning Model نموذج أبعاد التعمم لمارزانو 
Marzano's 

تعميمية، كيتضمف عدة نمكذج لمتدريس الصفي يعتبر الطالب المعمـ محكر العممية ال
خطكات إجرائية متتابعة تركز عمى التفاعؿ بيف خمسة أنماط لمتعمـ متمثمة في التفكير المتضمف: 
االدراكات كاالتجاىات االيجابية نحك التعمـ، اكتساب المعرفة كتكامميا، تكسيع المعرفة كصقميا، 

يجعؿ تنمية المفاىيـ التكنكلكجية استخداـ المعرفة استخداما ذم معنى، عادات العقؿ المنتج، مما 
الحديثة المتمثمة في الحكسبة السحابية عممية ايجابية في بيئة تمتاز بسيكلة التعمـ كالتعمـ لمتمكف 

. 
    Infographic Technologyتقنية االنفوجرافيك 

ىى فف تحكيؿ بيانات كمعمكمات كمفاىيـ الحكسبة السحابية الحديثة كالمعقدة إلى صكر 
يمكف فيميا كاستيعابيا بكضكح كتشكيؽ كبطريقة سيمة كسمسة تساعد عمى تككيف نظاـ  كرسـك

 كمية التربية.         عقمي يتمثؿ في مجمكعة مف عادات العقؿ المنتج التي يحتاجيا طالب 
 The concepts of cloud computingمفاىيم الحوسبة السحابية 

بشبكة خكادـ تحمؿ بياناتيا في سحابة الخدمات التي تتـ عبر أجيزة كبرامج متصمة 
افترضية تضمف أتصاليا بشكؿ دائـ دكف أنقطاع، مع أجيزة مختمفة كيتـ الدخكؿ الييا مف أم 
مكاف كفي أم زماف عف طريؽ كاجية برمجية بسيطة تبسط كتتجاىؿ الكثير مف التفاصيؿ 

لحكسبة السحابية، خدمات مفيـك اكالعمميات الداخمية. كتتضمف مجمكعة مف المفاىيـ تتمثؿ في 
 .الحكسبة السحابية، التخزيف السحابي، تصاميـ الحكسبة السحابية، خصائص الحكسبة السحابية

 
 : Habits of productive Mindعادات العقل 
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مجمكعة السمككيات المرتبطة بكؿ مف المثابرة، كالتحكـ بالتيكر، كالتفكير التبادلي، 
المشكالت، كتطبيؽ المعرفة الماضية في مكاقؼ جديدة،  التفكير بمركنة، كالتساؤؿ كطرح

التصكر كاالبتكار كالتجديد، كاالستجابة بدىشة كتساؤؿ كالتي تـ تدريب طالب كمية التربية عمى 
ممارستيا فعميان أثناء دراسة بعض مفاىيـ الحكسبة السحابية ، كتقاس مف خالؿ الدرجة التي يتـ 

 عقؿ المنتج المعد لذلؾ.الحصكؿ عمييا في مقياس عادات ال

 اإلطار النظري :
  Dimensions of Learning Modelأوال: نموذج أبعاد التعمم لمارزانو

أجرل مارزانك البحكث في مجاؿ المعرفة عمى عممية التعمـ كترجميا إلى نمكذج 
 ,Marzano)تعميمي/تعممي صفي أطمؽ عميو مسمى أبعاد التعمـ أك أبعاد التفكير. 

Pickering, Arrendo, Blackburn,  Brandt, Moffett, 1992, 7) 
أف نمكذج أبعاد التعمـ  (Marzano, Pickering, McTighe, 1993 , 11)فقد ذكر 

أك أبعاد التفكير يستند إلى النظرية البنائية التي أكدت أف المعارؼ تعتبر متطمبان يسبؽ خبرات 
 الفرد كتفاعالتو مع متغيرات البيئة المحيطة .

ؼ مارزانك نمكذج أبعاد التعمـ بأنو " نمكذج تدريسي يتضمف عدة خطكات إجرائية يعر 
دراكات  متتابعة، تركز عمى التفاعؿ بيف خمسة أنماط لمتفكير متمثمة في اكتساب اتجاىات كا 
تساقيا مع المعرفة القائمة فعالن، كتعميؽ  إيجابية مف التعمـ، كاكتساب المعرفة الجديدة كتكامميا كا 

ة كتدقيقيا لمكصكؿ إلى نيايات كنتائج جديدة، كاستخداـ المعرفة استخدامان ذا معنى، المعرف
 ,Marzano)كتنمية استخداـ العادات العقمية المنتج تحدث خالؿ التعمـ كتسيـ في نجاحو 

1992, 13) 
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 ( 01-51، 5112الرحيمي، وقد صنف مارزانو أبعاد التعمم إلى خمسة أبعاد وىي: ) 
                         ول : االتجاىات واإلدراكات اإليجابية نحو التعممالبعد األ 

Positive           Attitudes and Perceptions Toward Learning 
دراكاتو ىي التي تكػكف كػؿ خبػرة مػف خبراتػو كأف ىنػاؾ عػامميف  حيث يرل أف اتجاىات المتعمـ كا 

 -ت كاالدراكػػػػػات االيجابيػػػػػة نحػػػػػك الػػػػػتعمـ كىمػػػػػا:أساسػػػػػييف يجػػػػػب مراعاتيمػػػػػا فػػػػػي تنميػػػػػة االتجاىػػػػػا
يػؤثر المنػاخ الصػفي عمػى التالميػذ بشػكؿ كبيػر، فػإذا أتػيح   Learning Climateمناخ الػتعمـ • 

فسػكؼ تتكػكف لػدييـ  –بمػا يتضػمنو مػف معمػـ كأقػراف كفصػؿ دراسػي  –لمتالميػذ منػاخ صػفي جيػد 
 .اتجاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات إيجابيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة نحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك عمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعمـ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا المنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاخ

تعػد اتجاىػات التالميػذ فػي الميػاـ الصػفية ذات أىميػة  Classroom Tasksالميػاـ الصػفية : • 
فػي انجػاز الميػػاـ التػي كمفػػكا بتحقيقيػا كانجازىػا، فػػإذا مػا تػػكفر لػدل التمميػذ اتجاىػػات إيجابيػة نحػػك 

 المياـ الصفية فسكؼ يتـ إنجازىا بشكؿ جيد.
 البعد الثاني : اكتساب وتكامل المعرفة

                     Acquisition and Integration of Knowledge 
اكتساب المعرفة كتكامميا يتضمف استخداـ ما نعرفو مف قبؿ لكي نضفي معنى عمى 
              المعمكمات الجديدة، كالتغمب عمى ما في المعمكمات الجديدة مف غمكض، بحيث

ؾ نكعيف مف المعرفة ينبغي عمى المتعمـ أف نستطيع استخداميا بسيكلة كيسر نسبيا، كأف ىنا
  -يكتسبيما كىى:

  Declarative Knowledgeالمعرفة التقريرية  .0
 Procedural Knowledgeالمعرفة اإلجرائية  .7

بناء المعنى كفييا يستخدـ المتعمـ ما يعرفو مسبقا عف المكضكع لتفسير المعمكمات 
تساعد في بناء المعنى، منيا )العصؼ الذىني، الجديدة، كىناؾ العديد مف االستراتيجيات التي 

األكثر   كتعد األخيرة ىي K.W.Lكالمماثمة، كالتدريس المتبادؿ، كاستراتيجية تككيف المعنى ) 
شيكعا في ىذا اإلطار، حيث تتطمب مف المتعمـ أف يقـك بتحديد ما يعرفو فعال عف المكضكع ) 

K) Know ( ك ما يكد معرفتو عف المكضكع ،w) Want ( ك ما تعممو عف المكضكع ،L) 
Learn .) 
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بناء المعرفة اإلجرائية كىى تعني بناء نمكذج لمخطكات كالعمميات التي يجب اتباعيا 
لمتكصؿ إلى المعرفة اإلجرائية، ك فيميا، كمف الطرؽ المستخدمة في بناء ىذه النماذج ما يمي 

مكذج مبدئي لإلجراءات، كالنمذجة : كىي )المماثمة: كىى تزكيد المتعمـ بتمثيؿ يساعده في بناء ن
تعني التعبير عف األفكار ثـ عرض نمكذج لإلجراء الذم يدرس أثناء العمؿ، كالنمذجة بخرائط 

 كالخطكات.( لإلجراءات بصرية التدفؽ: كتعنى تزكيد المتعمـ بتمثيالت كتصكرات
  البعد الثالث : تعميق المعرفة وصقميا 

                               Extending and Refining Knowledge 
عادة صياغتيا بشكؿ  التعميـ الجيد يقتضى إثارة التساؤالت عف المعمكمات كالميارات كا 
جديد، كأف ىناؾ ثمانية أنكاع مف األنشطة يمكف تفعيميا في المكقؼ التعميمي لمساعدة المتعمـ 

 عمى تعميؽ المعرفة كصقميا، كىى كما يمي : 
 حديد أكجو الشبو كاالختالؼ بيف األشياءالمقارنة ت .0
 التصنيؼ تجميع األشياء في فئات يمكف تعريفيا عمى أساس خصائص معينة .7
 االستقراء التكصؿ اؿ مبادئ أك تعميمات غير معركفة  .0
 االستنباط التكصؿ لنتائج غير معركفة سابقا مف مبادئ ك تعميمات معركفة  .2
 ي التفكير عند الفرد كعند اآلخريفتحميؿ األخطاء تحديد كتمحيص األخطاء ف  .5
 بناء الدليؿ المدعـ بناء نظاـ مف األدلة لتأييد كتأكيد حقيقة معينة  .6
 التجريد تحديد الفكرة العامة كراء المعمكمات أك البيانات  .7
 تحميؿ الرؤل تحديد الرؤية الشخصية حكؿ مكضكع التعمـ  .8

 البعد الرابع : االستخدام ذي المعنى لممعرفة
                                 Using Knowledge Meaningfully 
إف اكتساب المتعمـ لممعرفة كتعميقيا ليس ىدفان في ذاتو بؿ البد مف استخداـ ىذه       

المعرفة بصكرة ذات معنى بالنسبة لو عند قيامو ببعض المياـ المرتبطة بحياتو اليكمية، 
 كمنيا المياـ الخمسة التالية : 

 لقرار العممية التي يتـ خالليا التكصؿ إلى قرار حاسـ عمى أدلة منطقيةاتخاذ ا .0
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االستقصاء العممية التي يتـ خالليا تحديد المبادئ كراء الظكاىر كعمؿ تنبؤات حكليا  .7
كاختبار صحة ىذه التنبؤات، كىناؾ ثالثة نماذج لالستقصاء ىي ) استقصاء التعريؼ 

 كاستقصاء تاريخي كاستقصاء تنبؤم(
 المشكمة عممية عقمية منظمة تيدؼ لمتكصؿ إلى حؿ  حؿ  .0
 االختراع العممية التي ينتج عنيا تحقيؽ شيء ما مرغكب فيو كفي حاجة إليو   .2
البحث التجريبي العممية التي تركز عمى ممارسة عمميات العمـ األساسية كالمالحظة،   .5

 كالتحميؿ، كالتنبؤ، كاختبار صحة النتائج، كالتفسير، كاالستنتاج
 Productive Habits of Mindالبعد الخامس : عادات العقل المنتج 

بالرغـ مف أىمية اكتساب المتعمميف لممعمكمات، كتعميقيا، كاستخداميا بشكؿ ذم معنى، 
إال أف اكتسابيـ لمعادات العقمية يعد ىدفا ميما لعممية التعمـ، فيي تساعدىـ عمى تعمـ أية خبرة 

 يحتاجكنيا في المستقبؿ.
( الفوائد التي يمكن الوصول الييا من 099-091، 5112ا حدد) صالح، بشير، كم

 خالل تطبيق نموذج مارزانو ألبعاد التعمم فيما يمي :
  رفع مستكل استيعاب الطالب كفيميـ لممكاد التعميمية كذلؾ يؤدم إلى تحسيف كتسريع

 التعمـ.
 كسابيـ الميارات كالعمميات كالعادات العقمية التي تجعؿ  تنمية قدرات الطالب الذىنية كا 

 منيـ طالب مفكريف كمنتجيف.
 تطكير كتنمية ميارات التفكير المختمفة عند المتعمميف 
 .تعميـ الطالب كيفية البحث عف المعرفة كالحصكؿ عمييا كاكتسابيا 
 عالج حاالت الضعؼ الدراسي بطريقة عممية تربكية 
 اءتيا كنجاحياتكفر طرؽ إثرائية لمعممية التعميمية ترفع مف كف 
 تخرج متعمميف متطكريف يكاكبكف تقنية العصر 
  تغير نظرة المتعمـ تجاه التعميـ مف مجرد الحفظ كالتمقيف إلى االستمتاع بالدراسة كالتعمـ

 مدل الحياه
  بناء خبرات ميدانية ذات معنى كصمة بالحياة 
  الحياة ايجاد بيئة تعميمية جديدة كناجحة تسيـ في إكساب المتعمميف ميارات 
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 ثانيًا: تقنية االنفوجرافيك :  
قدمت أبحاث الدماغ المرتبطة بفسيكلكجيا االبصار كالطرؽ التي تستخدـ فييا العيف 
لمعالجة المعمكمات مبررات مقنعة الستخداـ االنفكجرافيؾ في االتصاالت اليكمية المتداخمة، 

 Massachusetts Institute ofحيث اكتشؼ العمماء في معيد ماساتشكستس لمتكنكلكجيا 
Technology  تقريبا 53أف الرؤية تعتبر ىى الجزء األكبر في فسيكلكجيا المخ، كأف حكالي :

مف قكة المخ مكجية بشكؿ مباشر أك غير مباشر نحك كظيفة األبصار، مما يؤكد أف معالجة 
ص الخاـ، حيث المخ لممعمكمات المصكرة ) االنفكجرافيؾ ( يككف أقؿ تعقيدان مف معالجتو لمنصك 

أف الدماغ يتعامؿ مع الصكر دفعة كاحدة بينما يتعامؿ مع النص بطريقة خطية متعاقبة. ) عبد 
 ( 7305الباسط، 

( االنفكجرافيؾ بأنو مصطمح تقني يشير إلى تحكيؿ المعمكمات 7302كعرؼ )عيسي، 
إلى قراءة الكثير  كالبيانات المعقدة إلى رسـك مصكرة يسيؿ عمى مف يراىا استيعابيا دكف الحاجة

 مف النصكص 
 أىمية استخدام االنفوجرافيك في دعم عمميتي التعميم والتعمم:

كشفت بعض البحكث عف جكانب قكة استخداـ االنفكجرافيؾ في التكاصؿ مع الجيكر، 
مما يتيح لمقائميف عمى العممية التعميمية استثمار تمؾ الجكانب في دعـ عمميتي التعميـ كالتعمـ: 

 (7305لباسط ، )عبد ا
  مف المعمكمات التي تنتقؿ إلى المخ ىى معمكمات مصكرة.93حكالى : 
  مف الناس يستجيبكف أفضؿ لممعمكمات المصكرة مقارنة بالمعمكمات النصية.23حكالي : 
  مرة أسرع مف المعمكمات النصية. 63333المخ يعالج المعمكمات المصكرة بحكالى 
 النصكص كالفيديك كالركابط الصكر في الفيسبكؾ أكثر فعالية مف 
  مف الكقت في الصفحات التي تحتكل عمى ممفات الفيديك.033المشاىدكف يقضكف : 

 (5102)الجريوي، أنواع االنفوجرافيك: 
االنفكجرافيؾ الثابت: كىك عبارة عف دعاية ثابتة تطبع أك تكزع أك تنشر عمى صفحات  .0

لمعمكمات عف مكضكع معيف يختاره اإلنترنت كمحتكل االنفكجرافيؾ الثابت يشرح بعض ا
 صاحب األنفكجرافيؾ.

 اإلنفكجرافيؾ المتحرؾ: كىك عبارة عف نكعيف:  .7
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  تصكير فيديك عادم كيكضع عميو البيانات كالتكضيحات بشكؿ جرافيؾ متحرؾ إلظيار
بعض الحقائؽ كالمفاىيـ عمى الفيديك نفسو كلألسؼ ىذا النكع قميؿ بعض الشيء في 

 االستخداـ.
  عف تصميـ البيانات كالمعمكمات كالتكضيحات بشكؿ متحرؾ كامؿ كيتطمب ىذا عبارة

النكع الكثير مف االبداع كاختيار الحركات المعبرة التي تساعد في إخراجو بطريقة شيقة 
 كممتعة كىذا النكع ىك األكثر استخداما.

 (5100)عيسي،  :نصائح ىامة لتصميم انفوجرافيك
 رافيؾاختيار مكضكع كاحد لكؿ انفكج 
 اختيار المعمكمات التي يمكف تمثيميا بصريا 
 التأكد مف صحة المعمكمات المعركضة 
 اختيار عنكانا مميزا لمكضكع االنفكجرافيؾ 
 دمج الصكر كالرسكمات كاتباع البساطة في المعمكمة كالبعد عف الجمؿ الطكيمة 
 اختيار الكانا جذابة كمتناسبة مع المعمكمة المعركضة 
  االساسػػػػية مػػػػف خػػػػالؿ ابػػػػراز العالقػػػػات كتجميػػػػع المعمكمػػػػات المتقاربػػػػة تماسػػػػؾ المككنػػػػات

 كربطيا ببعضيا
  رفاؽ قائمة بمصادر المعمكمات  ذكر كا 

( ، ممؼ ارشادم لتصميـ االنفكجرافيكس 7302) زكحى،  :برامج تصميم االنفوجرافيك
                                                              حسب مكقع 

http://tajseed.net/wp-content/uploads/2012/02/Infographics.pdf 
فيكس عند البرنامج االكؿ في تصميـ االنفكجرا  Adobe Illustrator إلستريتر. أدوبي 0

 المصمميف، كذلؾ لمركنتو الشديدة كقابميتو العطاء نتائج جذابة. 
يمكنؾ استخداـ فكتكشكب لتصميـ   Adobe Photoshop أدوبي فوتوشوب .7

تحرير صكر في المقاـ  االنفكجرافيكس، رغـ أنو لف يككف بمركنة إلستريتر، حيث أنو برنامج
 استغاللو لعرض البيانات بطرؽ جميمة كذلؾ. االكؿ، إال أنو يمكف

إذا كنت تفضؿ استخداـ برنامج مجاني فإف إنكسيب ىك برنامج بديؿ  inkscape إنسكيپ. 0
 االلستريتر.

http://www.adobe.com/products/illustrator.html
http://www.adobe.com/products/illustrator.html
http://www.adobe.com/products/photoshop.html
http://inkscape.org/en/
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كىك برنامج مجاني يعمؿ في نظاـ الكيندكز فقط، يستخدـ لكضع  Tableau  تابموه .2
 التصاميـ الممكنة كالفريدة مف نكعيا.

برنامج جميؿ لتصميـ االنفكجرافيكس ، كلكنو  Adobe Fireworks فايروركسأدوبي  .5
بجانب البرامج ىناؾ مكاقع تساعدؾ في تصميـ  قميؿ االستخداـ كفعاؿ بشكؿ جميؿ

 االنفكجرافيؾ كالتشارؾ لعمؿ احصائيات بيانية.
  Piktochart كتطكير تصاميـ انفكجرافيكية كمفيد بالنسبة : مكقع متخصص في تصميـ

 & Drag لممبتدئيف في عالـ اإلنفكجرافيكس. يمتاز ىذا المكقع بخاصية السحب كاإلفالت
Drop  لألشكاؿ. مع إتاحة عدد مف القكالب المجانية لمبدء في تصميـ االنفكجرافيؾ الخاص

 . . .ك SVGك PNG لجكدةبؾ. عند اإلنتياء، يمكنؾ تحميؿ التصميـ بامتدادات عالية ا
JPG  

 : Easel.ly أداة إلنشاء انفكجرافيكس انطالقا مف قكالب جاىزة كتدعـ كال مف متصفحات
 safari ك  firefox ك chrome اإلنترنت

 Venngage  لؾ إنشاء تصكرات بيانية: يتيح visualizations  كتصاميـ انطالقا مف
بيانات كمعمكمات محددة كاألىـ مف ذلؾ أنؾ تستطيع تتبع االحصائيات المتعمقة بعدد 

 .المشاىدات التي حققيا اإلنفكجرافيؾ الخاص بؾ
 : Infogr.am ؾ تصدير البيانات مباشرة إلى المكقع كمف ثـ ترجمة بفضؿ ىذه األداة يمكن

 .مفيدة visualizations كؿ ذلؾ إلى تصكرات بيانية مرئية
  Hohli أداة إلنجاز رسـك بيانية أك بيانات بطريقة بسيطة يكفي فقط اختيار النمكذج :

ضافة بياناتؾ،  .ثـ بعد ذلؾ تخصيص المكف ك الحجـ الذم تريده المناسب كا 
 : Creately أداة ميمة إلنشاء المخططات كالرسـك البيانية. يكفر قكالب كرسـك تخطيطية

مصممة مسبقا. ماعميؾ إال إضافة البيانات الخاصة بؾ حتى تنيي إنجازؾ ك تشاركو مع 
 .اآلخريف

 Many Eyes  : كاحدة مف أسيؿ ىذه األكات. تكفر لؾ مجمكعة مف النماذج الجاىزة حيث
 .يمكنؾ مؿء البيانات الخاصة بؾ أك استخداـ البيانات الخاصة بالمكقع

 Inkspace  :أداة مجانية إلنشاء infographics  ليا كاجية بسيطة كتسمح باستيراد كدمج
 تصاميـ كمخطاطات عديدة في تصميـ إنفكجرافي كاحد. )تتطمب التنزيؿ(

 canva  :شاء اإلنفكجرافيكس بتقنية السحب كاإلفالت بشكؿ مجانيمكقع جميؿ جدا إلن  

http://www.tableausoftware.com/
http://www.adobe.com/products/fireworks.html
http://www.adobe.com/products/fireworks.html
http://www.adobe.com/products/fireworks.html
http://piktochart.com/
http://www.easel.ly/
https://venngage.com/
https://venngage.com/
http://infogr.am/
http://charts.hohli.com/
http://charts.hohli.com/
http://creately.com/
http://www-969.ibm.com/software/analytics/manyeyes
http://www-969.ibm.com/software/analytics/manyeyes
http://inkscape.org/fr/
http://inkscape.org/fr/
https://www.canva.com/create/infographics/
https://www.canva.com/create/infographics/
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لممميزات   www.easel.lyوقد استخدم البحث الحالي في تصميم االنفوجرافيك موقع 
امكانية مشاركة ، االحتفاظ بالتصميمات مف خالؿ الحكسبة السحابة، سيكلة االستخداـالتالية: 
تدعـ متصفحات اإلنترنت األكثر شيره ،  jpgأك  pdfحفظ التصميمات في شكؿ ، تالتصميما

, Chrome  Firefox 
        511، 5102تصاميم االنفوجرافيك في ضوء خرائط التفكير: ) العتيبي، 

-512) 
يستخدـ في تحديد الفكرة في مركز الدائرة كفي محيط الدائرة يكتب أك يرسـ تصميم الدائرة:  -0

 عمكمات يمكف أف تضع الشئ المماثؿ في المركز داخؿ سياؽ معيف.أم م

 
 : تصميـ الدائرة 0شكؿ 

، تصميم الفقاعة:  -5 يستخدـ لكصؼ الخصائص كالمميزات كصياغتيا في كممات أك رسـك
الدائرة المركزية الكممة أك الشئ المراد كصفو كخصائص الشئ في دكائر  يحيث تكتب ف

  .تحيط بالدائرة المركزية

 
 : تصميـ الفقاعة 7شكؿ 

يستخدـ في المقارنات كبياف المتناقضات كالمتشابيات بيف تصميم الفقاعات المزدوجة:  -2
شيئيف كتكتب كؿ منيما في دائرة مركزية كخارج كؿ دائرة تكتب خصائص كؿ منيا في 

ئص دكائر محيطة كالخصائص المتشابية تكصؿ بالدائرتيف المركزيتيف بينما تكصؿ الخصا
 المختمفة فقط بالدائرة المركزية الخاصة بيا.

http://www.easel.ly/
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 : تصميـ الفقاعات المزدجة 0شكؿ 

يستخدـ لمتقسيـ كالتصنيؼ، حيث تصنؼ األفكار في فئات أك مجمكعات تصميم الشجرة:  -0
 مف األكثر عمكمية إلى األكثر خصكصية.

 

 
 : تصميـ الشجرة 2شكؿ 

ـ العالقة بيف الكؿ كالجزء أم تحميؿ كتركيب يستخدـ في فيتصميم التحميل )المشبك(:  -2
مكضكع ما، حيث يكتب أسـ الشيء عمى اليسار كعمى الخطكط جية اليميف تكتب األجزاء 
الرئيسية ليذا الشيء كعمى اليميف األجزاء الرئيسية ترسـ مشابؾ فرعية تمثؿ المككنات 

 الفرعية لألجزاء الرئيسية.
 

 
 : تصميـ التحميؿ 5شكؿ 

يستخدـ لشرح تتابع األحداث أك العمميات أك الخطكات حيث يكضح م التدفق: تصمي -6
 العالقات بيف الخطكات األساسية كالفرعية لمحدث.
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 : تصميـ التدفؽ 6شكؿ 

يستخدـ في تكضيح العالقة بيف السبب كالنتيجة حيث تكضح تصميم التدفق المتعدد:  -2
 ك نتائج أك آثار.التي تؤدل إلى أحداث أ بعممية تتابع األسبا

 

 
 : تصميـ التدفؽ المتعدد 7شكؿ 

يستخدـ لتكضيح المتشابيات كالعالقات بيف األشياء حيث تمثؿ األشياء تصميم القنطرة:  -1
المرتبطة عمى جانبي خط أفقي ثـ تشبو بأشياء أخرل مرتبطة عمى نفس الخط األفقي 

طة عمى يميف كيسار القنطرة نفس كيفصؿ بينيما قنطرة مع مراعاة أف تجمع األشياء المرتب
 العالقة.  

 
 : تصميـ القنطرة 8شكؿ 

 ثالثًا: الحوسبة السحابية:
الحكسبة السحابية ىى تقنية متطكرة تعتمد عمى نقؿ المعالجة كمساحة التخزيف الخاصة 

، كىى عبارة عف جياز خادـ يتـ الكصكؿ إليو عف Cloudبالحاسكب إلى ما يسمى بالسحابة 
ة األنترنت لتتحكؿ برامج تقنيات المعمكمات مف منتجات إلى خدمات، حيث يمكف طريؽ شبك

لممستخدـ الكصكؿ إلى ممفاتو كتطبيقاتو مف خالؿ السحابة األلكتركنية دكف الحاجة لتكفير برامج 
 ,Horne, 2014التطبيقات بجيازه الشخصي أك تحديث البرامج بيف الحيف كاألخر أك شرائيا

1-2).) 
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الحكسبة السحابية بأنيا  NISTؽ البحث بالمعيد الكطنى لممعايير كالتقنيات كيعرؼ فري
نمكذج لتمكيف الكصكؿ المناسب إلى تجمعات تشاركية مف المكارد الحكسبية مثؿ: الشبكات، 
كالخكادـ، كأجيزة التخزيف، كالتطبيقات، كالخدمات كالتي يمكف تكفيرىا كنشرىا بسرعة بأقؿ جيد 

 (  (Hogan, Liu, Sokol, Tong, 2011, 14ؿ مع مكرد الخدمةأك مف خالؿ التعام
كىذا النمكذج السحابي ينطكم عمى خمس سمات اساسية، كثالثة نماذج خدمية، كأربعة 

 .(Mell, Grance, 2011, 2-3)نماذج تكزيعية عمى النحك التالي: 
ب، السمات الخمس األساسية لمحكسبة السحابية ىى: خدمة ذاتية تعتمد عمى الطم

 الكصكؿ الكاسع لمشبكة، حزمة المكارد، المركنة السريعة، قياس الخدمة.
، المنصة  IaaS النماذج الخدمية الثالث لمحكسبة السحابية ىى: البنية التحتية كخدمة

 . SaaS، البرمجيات كخدمة  PaaSالسحابية كخدمة 
لسحابة العامة، النماذج التكزيعية األربع لمحكسبة السحابية ىى: السحابة الخاصة، ا

 السحابة اليجينة، السحابة المجتمعية .
 كتطبيؽ الحكسبة السحابية في التعميـ مف شأنو أف يحقؽ ما يمي مف أىداؼ محتممو: 

(Krelja E., Rako S., Tomljanovic J., 2013 )  
 إتاحة الحكسبة في كؿ مكاف. -0
 كاسيب الشخصية.عدـ الحاجة إلى عمؿ نسخ احتياطية لممعمكمات المخزنة عمى الح -7
 تعد الحكسبة السحابية مستكدعان لممعمكمات -0
 إتاحة معظـ البرامج كالتطبيقات بصكرة مجانية  -2
 مشاركة الطالب في إثراء المحتكل الرقمي بأنفسيـ بدالن مف مجرد البحث كاإلفادة منو. -5
 إتاحة المقررات الدراسية إلكتركنيان كتبادؿ محتكياتيا مع الزمالء. -6

 العقل : رابعًا: عادات
عادات العقؿ بأنيا : نزعة  (Costa & Kallick , 2004 , 60)يعرؼ ككستا ككاليؾ 

الفرد إلى التصرؼ بطريقة ذكية عند مكاجية مشكمة ما، عندما تككف اإلجابة أك الحؿ غير 
متكفر في أبنيتو المعرفية، إذ قد تككف المشكمة عمى ىيئة مكقؼ محير، أك لغز، أك مكقؼ 

ات العقؿ تشير ضمنا إلى تكظيؼ السمكؾ الذكى عندما ال يعرؼ الفرد اإلجابة غامض. إف عاد
 أك الحؿ المناسب "
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( عادات العقؿ بأنيا إدماف الفرد عمى ممارسة 07، 7335كيعرؼ )قطامي، عمكر، 
 الميارات المعرفية الذىنية المتعددة إلى أف تصبح آلية كبذلؾ تصبح عادة .

( بأنيا مجمكعة الميارات كاالتجاىات كالقيـ التي 779، 7300كيعرفيا )نكفؿ، سعيفاف، 
تمكف الفرد مف بناء تفضيالت مف األداءات أك السمككيات الذكية، بناءان عمى المثيرات كالمنبيات 
التي يتعرض ليا، بحيث تقكد إلى انتقاء عممية ذىنية أك أداء سمكؾ مف مجمكعة خيارات متاحو 

 ية، أك تطبيؽ سمكؾ بفاعمية، كالمداكمة عمى ىذا المنياج.امامو لمكاجية مشكمة ما، أك قض
إلى أف تككف العادات العقمية ىدفان رئيسان لمراحؿ  (Marzano, 2000)يرل مارزانك 

إلى أف أىماؿ عادات العقؿ يسبب  (Costa, 2001, 12)التعميـ جميعيا، كما يشير ككستا 
 القصكر في نتائج العممية التعميمية .

( أف العادات العقمية تدعك إلى االلتزاـ بتنمية عدد مف 65، 7303، كيشير )نكفؿ
االستراتيجيات المعرفية أطمؽ عمييا أسـ العادات العقمية، كالعادة شيء ثابت متكرر يعتمد عميو 
الفرد، إذ أف العادات العقمية تستند لكجكد ثكابت تربكية ينبغي تنميتيا كتحكيميا إلى سمكؾ متكرر 

 ي حياة المتعمـ كمنيج ثابت ف
إلى أف تنمية العادات  (Costa & Gamston, 2001)كيشير ككستا كجرمستكف 

العقمية تتطمب مف المعمميف استخداـ أساليب تدريسية تساعد عمى تجسيد األفكار الستيعابيا، 
كما أنيا ترتبط بمراحؿ النمك المعرفي كليذا يجب أف تككف األنشطة التعميمية التي يتـ السعي 

 خالليا لتطكير العادات العقمية مناسبة لممرحمة النمائية المعرفية لممتعمـ. مف
( أف أىمية العادات العقؿ ترجع إلى أنيا تساعد عمى 7، 7338كأشار ) حساـ الديف، 

تنمية الميارة العقمية كتعمـ أم خبرة يحتاجيا الطالب في المستقبؿ، كمف ثـ فيى تساعد عمى 
جييا بكفاءة مع مكاقؼ الحياة اليكمية في ضكء اختيار اإلجراء المناسب تنيمة عممية التعمـ كتك 

لممكقؼ التعميمي الذم يمر بو المتعمـ، كتشجيع المتعمميف عمى امتالؾ اإلرادة تجاه استخداـ 
 القدرات كالميارات العقمية في جميع األنشطة التعميمية كالحياتية.

أف يحددا عادات  (Costa & Kallice, 2002 ,1-14)كقد استطاع ككستا ككاليؾ 
عادة كىى : المثابرة، كالتحكـ في التيكر، كاإلصغاء بتفيـ كتعاطؼ، كالتفكير  06العقؿ في 

بمركنة، كالتفكير في التفكير، كالكفاح مف أجؿ الدقة، كالتساؤؿ كطرح المشكالت، كتطبيؽ 
االستجابة بدىشة المعارؼ الماضية عمى أكضاع جديدة، كالتفكير كالتكصؿ بكضكح كدقة، 

كتساؤؿ، جمع البيانات باستخداـ جميع الحكاس، كالتصكر كاالبتكار كالتعدد، كاإلقداـ عمى 
يجاد الدعابة، كالتفكير التبادلي، كاالستعداد الدائـ لمتعمـ المستمر.  مخاطر مسؤكلة، كا 

 (Morzano, 1992, 181-184)بينما صنف مارزانو عادات العقل إلى : 
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تي كيتفرع منو: )إدراؾ التفكير الذاتي، التخطيط، إدراؾ المصادر الالزمة، التنظيـ الذا  -0
 الحساسية تجاه التغذية الراجعة، تقييـ فاعمية العمؿ(

التفكير الناقد كيتفرع منو: ) االلتزاـ بالدقة، الكضكح، االنفتاح العقمي، مقاكمة التيكر،  -7
 (اتخاذ المكاقؼ كالدفاع عنيا، الحساسية تجاه اآلخريف

التفكير اإلبداعي كيتفرع منو: ) االنخراط بقكة في الميمات، تكسيع حدكد المعرفة كالقدرات،  -0
تكليد معايير التقكيـ الخاصة كالثقة بيا كالمحافظة عمييا، تكليد طرؽ جديدة لمنظر خارج 

 نطاؽ المعايير السائدة(
 اجراءات البحث وخطواتو :

 أواًل : ىدف ومتغيرات ومنيج البحث:
نمكذج أبعاد التعمـ أثر أستخداـ تقنية االنفكجرافيؾ القائـ عمى : التعرؼ عمى  ف البحثىد -

كمية   عمى تنمية بعض مفاىيـ الحكسبة السحابية كعادات العقؿ المنتج لدل طالب  لمارزانك
 التربية .

ى كىك: استخداـ تقنية االنفكجرافيؾ القائـ عم المتغير المستقل كتضمنتمتغيرات البحث:  -
                      كىي: مفاىيـ الحكسبة السحابية، كعادات  والمتغيرات التابعةنمكذج أبعاد التعمـ، 

  العقؿ المنتج. 
                اتبع البحث الحالي المنيج شبة التجريبي ألنو األكثر مناسبة لطبيعة منيج البحث: -

 البحث كمتغيراتو
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 بي لمبحث :ثانيًا: التصميم التجري
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 : التصميـ التجريبي لمبحث 9شكؿ 
 
 
 

 

: التصميم التجريبي لمبحث 9شكل   
 مرحمة التحميل وتتضمن: -0
 اختيار المحتوى العممي: -

تـ عرض مجمكعة مف المكضكعات عمى عدد مف طالب الفرقة الثانية كمية التربية 
لحكسبة السحابية كقد بمغت نسبة االتفاؽ طالب ( كالتي كاف منيا ا 033جامعة أسيكط عددىـ ) 

: كىى نسبة اتفاؽ عالية، كما أكد الطالب 85.0بيف الطالب عمى مكضكع الحكسبة السحابية 
مف خالؿ مقابمتيـ أىمية ىذا المكضكع التكنكلكجي الحديث ليـ كطالب ككمعمميف في المستقبؿ 

في               حابية كتطبيقاتياكعف رغبتيـ في التعرؼ عمى المفاىيـ الخاصة بالحكسبة الس
 التعميـ.

 مرحمة التحميؿ

طكير الت مرحمة  

التجريبمرحمة   

 تحديد المحتكل العممي -
 تحديد عادات العقؿ  -
 اختيار مجمكعة البحث -

 أدكات القياس  -
 بيئة التعمـ  -
 المياـ التعميمية  -
قنية التصكر المقترح الستخداـ ت -

االنفكجرافيؾ القائـ عمى نمكذج ابعاد 
 التعمـ لمارزانك 

-  
 

 تنفيذ تجربة البحث  -

ة (
جع
الرا
ية 
تغذ
 )ال

كيـ
التف
مة 
مرح
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( 03)تـ إعداد قائمة بمفاىيـ الحكسبة السحابية كعرضيا عمى السادة المحكميف كعددىـ 
) : كىى نسبة إتفاؽ عالية 88.6( كقد بمغت نسبة االتفاؽ بينيـ حكؿ ىذه القائمة  0ممحؽ  )

 ( 7ممحؽ 
 ا لدى طالب كمية التربية :تحديد عادات العقل المنتج التي يجب تنميتي -

تـ إعداد قائمة بعادات العقؿ الستة عشر كىى: المثابرة، كالتحكـ في التيكر، كاإلصغاء 
بتفيـ كتعاطؼ، كالتفكير بمركنة، كالتفكير في التفكير، كالكفاح مف أجؿ الدقة، كالتساؤؿ كطرح 

لتكصؿ بكضكح كدقة، المشكالت، كتطبيؽ المعارؼ الماضية عمى أكضاع جديدة، كالتفكير كا
االستجابة بدىشة كتساؤؿ، جمع البيانات باستخداـ جميع الحكاس، كالتصكر كاالبتكار كالتعدد، 
يجاد الدعابة، كالتفكير التبادلي، كاالستعداد الدائـ لمتعمـ  كاإلقداـ عمى مخاطر مسؤكلة، كا 

 المستمر.
ة الثانية كمية التربية جامعة أسيكط، تـ عرضيا عمى عدد مف طالب كمية التربية الفرق

كتكجيييـ إلى تحديد العادات العقمية المناسبة لطالب كمية التربية ) معمميف المستقبؿ ( كذلؾ 
 بإعادة ترتيبيـ حسب االىمية كقد جاء الترتيب كما يمي:

التفكير بمركنة، كالتفكير في التفكير، كالتفكير التبادلي كالتفكير، كالتكصؿ بكضكح، 
كالتصكر كاالبتكار كالتعدد، كدقة كالتساؤؿ كطرح المشكالت، كتطبيؽ المعارؼ الماضية عمى 
أكضاع جديدة، كاالستعداد الدائـ لمتعمـ المستمر، كاالستجابة بدىشة كتساؤؿ، كجمع البيانات 
ـ باستخداـ جميع الحكاس، كالمثابرة، كالكفاح مف أجؿ الدقة، كالتحكـ في التيكر، كاإلصغاء بتفي

يجاد الدعابة، كاإلقداـ عمى مخاطر مسؤكلة.  كتعاطؼ، كا 
حيث يتضح أف الطالب قد كضعكا عادات العقؿ الخاصة بالتفكير في المقدمة تمتيا 

 عادات العقؿ الخاصة بالمعرفة ثـ باقي عادات العقؿ األخرل
بي كقد ركعى أف تككف العادات المختارة متكافقة إلى حد كبير مف النسب المحددة لجان

الدماغ فالجانب االيسر تحميمي يختص بمعالجة المعمكمات مف خالؿ ربط األجزاء بالكؿ بشكؿ 
خطى تتابعي فيك أكثر فعالية في معالجة المعمكمات المفظية كترميز المغة كالرياضيات كفؾ 
ت الرمكز، أما في الجانب األيمف يتـ تجميع األجزاء لتخميؽ الكميات فيك تركيبي يعالج المعمكما

بالتكازم أك بشكؿ متزامف كيككف أكثر فعالية في األمكر ذات الطبيعة البصرية كالمكانية كصنع 
، كحيث أف العادات العقمية في مجمميا تتككف مف  عقمية مكزعة عمى            عادة 06الرسـك

، ىػ0205)الطمحي،                  ( 7339جانبي الدماغ عمى النحك التالي: )عبد الكىاب، 
070) 
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 7  ،عادات عقمية متخصصة بالجانب األيسر مف الدماغ كىى )المثابرة، كالتحكـ في التيكر
كاإلصغاء بتفيـ كتعاطؼ، كالتفكير التبادلي، كاالستعداد الدائـ لمتعمـ المستمر، كاإلقداـ 
عمى مخاطر مسؤكلة، كجمع البيانات باستخداـ جميع الحكاس( كنسبتيا مف العدد الكمي 

 :20.75= 033×06÷7العقمية =  لمعادات
 9  عادات عقمية متخصصة بالجانب األيمف مف الدماغ كىى )التفكير بمركنة، كالتفكير في

التفكير، كالكفاح مف أجؿ الدقة، كالتساؤؿ كطرح المشكالت، كتطبيؽ المعارؼ الماضية 
التصكر عمى أكضاع جديدة، كالتفكير كالتكصؿ بكضكح كدقة، االستجابة بدىشة كتساؤؿ، ك 

يجاد الدعابة ( كنسبتيا مف العدد الكمي لمعادات العقمية  كاالبتكار كالتعدد، كا 
=9÷06×033=56.75: 

 كما كجد أنو مف الصعب تنمية جميع العادات العقمية لذا تـ االختيار عمى النحك التالي:
عادات عقمية متخصصة بالجانب األيسر مف الدماغ كتقدر نسبتيا بػ  0

 التحكـ في التيكر( –المثابرة  –: كىى )التفكير التبادلي 27.86=033×7÷0
عادات عقمية متخصصة بالجانب األيمف مف الدماغ كتقدر نسبتيا بػ  5

التساؤؿ كطرح  –التصكر كاالبتكار كالتجديد  –: كىى )التفكير بمركنة 55.56=033×7÷5
 دة(تطبيؽ المعارؼ في مكاقؼ جدي -االستجابة بدىشة كتساؤؿ –المشكالت 

كبذلؾ تحددت قائمة بعادات العقؿ المنتج الخاصة بطالب الفرقة الثانية بكمية التربية 
( حيث بمغت نسبة األتفاؽ بيف 06جامعة أسيكط كتـ عرضيا عمى السادة المحكميف كعددىـ )

أراء السادة المحكميف عمى مناسبة ىذه القائمة لطالب الفرقة الثانية كمية التربية جامعة أسيكط 
 ( 0ممحؽ  ): كىى نسبة عالية 93.7

 اختيار مجموعة البحث : -
ف طالب الفرقة الثانية شعبة تاريخ كمية م تـ اختيار مجمكعة البحث ) مجمكعة كاحدة (
كيمتمككف ميارة البحث  Gmailكالػ  Yahooالتربية جامعة أسيكط ممف لدييـ حساب عمى الػ 

مجمكعات تتككف كؿ مجمكعة  6سمكا إلى طالب ق 03عددىـ مف خالؿ شبكة االنترنت كبمغ 
طالب غير متجانسيف )مختمفي التحصيؿ(، كحيث أف المحتكل العممي لمبحث مقترح لـ  5مف 

 تتمكف الباحثة مف استخداـ مجمكعة ) ضابطة كتجريبية ( لذا اتبعت المجمكعة الكاحدة .
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 مرحمة التطوير وتتضمن: -5
 : أدوات القياس 

 ى أداتين ىما :أشتمل البحث الحالى عم
 االختبار التحصيمي : -

                  : قياس تحصيؿ بعض مف طالب الفرقة الثانية شعبة تاريخ ييدف االختبار إلى
 ) مجمكعة البحث ( لمفاىيـ الحكسبة السحابية ) المحتكل العممي المقترح ( 

 وصف االختبار: 
 تم إعداد االختبار من خالل جدول المواصفات التالي:

 (0جدول )
 مواصفات االختبار التحصيمي لمفاىيم الحوسبة السحابية
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 المجموع 2 07%

 صدق االختبار:
اكمؿ، : نكعكقد صيغت أسئمتو مف  03تو تـ بناء اختبار تحصيمي مكضكعى عدد مفردا

عرض االختبار عمى مجمكعة المحكميف بمغ عددىـ المفيـك العممي، قارف بيف، اربط بيف، ثـ 
لمتأكد مف صدؽ االختبار كمدل مناسبو مفرداتو لطالب الفرقة الثانية شعبة تاريخ بكمية  (03)

في ضكء أراء المحكميف ليصبح التربية حيث تـ تعديؿ بعض عبارات االختبار كحذؼ بعضيا 
 مفردة . 78مفرداتو عدد 
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 ثبات االختبار :
لمتحقؽ مف ثبات االختبار قامت الباحثة بتطبيقو عمى مجمكعة إستطالعية بمغ عددىا 

 3.86طالب كتـ حساب الثبات بإستخداـ طريقة التجزيئة النصفية، كقد بمغ معامؿ الثبات  73
 كىي درجة ثبات مرتفعة 

 ختبار :زمن اال
تـ تحديد زمف االختبار بحساب متكسط ازمنة تطبيؽ االختبار عمى المجمكعة 

  دقيقة ( 63) االستطالعية كقد بمغ زمف االختبار 
 ( 0) ممحق وبذلك أصبح االختبار صالحًا لمتطبيق في صورتو النيائية 

 مقياس عادات العقل المنتج: -
نتج بعد الرجكع لمعديد مف األدبيات قامت الباحثة بإعداد مقياس عادات العقؿ الم

(، كدراسة 7336كالدراسات السابقة المرتبطة بعادات العقؿ كطرؽ قياسيا كمنيا دراسة ) سعيد، 
 (  7300ق(، كدراسة ) العتيبي، 0205(، كدراسة )الطمحي، 7332) أبك المعاطى، 

قائمة بيا  قياس نمك بعض عادات العقؿ المنتج كالتى تـ إعدادييدف المقياس إلى: 
 لمناسبتيا لممحتكل العممي كطالب الفرقة الثانية بكمية التربية

عبارة مرتبطة بعادات  07اشتمؿ المقياس في صكرتو األكلية عمى مفردات المقياس: 
العقؿ المنتج التي تـ تحديدىا سابقان بعضيا يقيس عادات العقؿ االيجابية كبعضيا يقيس عادات 

محايد  –ة عمى المقياس باختيار كاحدة مف االستجابات الثالث ) مكافؽ العقؿ السمبية كتـ اإلجاب
 غير مكافؽ ( –

تـ عرض المقياس عمى مجمكعة مف السادة المحكميف في كعددىـ صدق المقياس: 
( بيدؼ إبداء الرأم حكؿ مدل تمثيؿ عبارات المقياس لعادات العقؿ التي تـ تحديدىا سابقان، 06)

كضكح بعض العبارات كالحاجة لتعديؿ بعض العبارات لتداخميا مع حيث أكضح التحكيـ عدـ 
 عبارات أخرل كقد تـ تعديؿ المقياس في ضكء أراء السادة المحكميف

قامت الباحثة بتطبيؽ المقياس في صكرتو االكلية عمى العينة ثبات المقياس: 
إستخداـ معادلة االستطالعية التي طبؽ عمييا االختبار التحصيمي ثـ حساب ثبات المقياس ب
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( مما يدؿ عمى أف المقياس يتمتع بدرجة ثبات عالية، 3.82الفاكركنباخ كبمغ معامؿ الثبات )
  ( 5) ممحؽ كبذلؾ كصؿ مقياس عادات العقؿ المنتج لصكرتو النيائية 

 : بيئة التعمم 
 مناخ بيئة التعمم : 

 التعرؼ عمى طالب المجمكعة كالن بأسمو 
 خطة سير التعمـ كسبؿ التعاكفتحديد اإلرشادات الخاصة ب 
 إتاحة كقت كافي لإلجابة عف األسئمة 
  تعزيز اجابات الطالب كتقديـ التغذية الراجعة 

 تنظيم بيئة التعمم :  
 onlineتـ االعتماد عمى استراتيجية التعمـ التعاكنى مف خالؿ: بيئة التعمـ األلكتركنى 

ات الستة عمى حده ) مجمكعات خاصة(، لكؿ مجمكعة مف المجمكع Flickrباستخداـ مكقع الػ 
كبيئة التعمـ الصفي ) معمؿ الكمبيكتر ( لمجمكعات البحث الست مجتمعو حيث ركعى ترتيب 

 المقاعد بطريقة تشعر الطالب بالراحة كاالماف كتحديد فترات لمراحة عند الحاجة.
 :الميام التعميمية 
 حيث روعى عند إعداد الميام التعميمية ما يمي    
 اف تالئـ الميمة االىداؼ التعميمية ، كتناسب مستكل الطالب المعمميف مة الميمةقي : 
 تجزئة المياـ المركبة إلى مياـ صغيرة ، كمساعدة المتعمميف عمى تككيف وضوح الميمة :

 صكرة كاضحة عف الميمة كخطكات تنفيذىا.
 سات.وقسمت مفاىيم الحوسبة السحابية عمى خمس ميام تم تنفيذىا في خمس جم

  :االمكانات: توفير المصادر التعميمية الالزمة إلنجاز الميمة وتتمثل في 
انفكجرافيؾ كاحدة لكؿ ميمة بإستخداـ مكقع  5انفكجرافيؾ لكؿ ميمة : حيث تـ إعداد عدد  .0

www.easel.ly.  يـ االنفكجرافيؾ كاتبع األنكاع المختمفة لتصميـ خرائط التفكير في تصم
مثؿ خريطة الدائرة كخريطة الفقاعة كخريطة الفقاعات المزدكجة كخريطة التحميؿ كخريطة 
الشجرة كخريطة التدفؽ، حيث تـ إعداد أنفكجرافيؾ لكؿ مكضكع /جمسة تضمف العناصر 

 كاالفكار الخاصة بكؿ ميمة كما تتضمنيا مف مفاىيـ كما يمي :

http://www.easel.ly/
http://www.easel.ly/
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تصميـ الدائرة (:  -تصميـ الشجرة –تصميـ الفقاعة  -التدفؽ  االنفكجرافيؾ األكؿ ) تصميـ -
 تضمف مفيـك الحكسبة السحابية كعناصرىا كمككناتيا

تصميـ التحميؿ (: تضمف خدمات الحكسبة  -االنفكجرافيؾ الثاني ) تصميـ التدفؽ المتعدد  -
لبرمجيات ، ا PaaS، المنصة السحابية كخدمة  IaaS البنية التحتية كخدمةالسحابية ) 

 ( SaaSكخدمة 
تصميـ التدفؽ (: تضمف التخريف السحابي )مميزاتو،  -االنفكجرافيؾ الثالث ) تصميـ الفقاعة  -

 برامجو (
تصميـ التحميؿ (: تضمف تصاميـ الحكسبة السحابية  –االنفكجرافيؾ الرابع ) تصميـ القنطرة  -

 لسحابة المشتركة (السحابة العامة، السحابة الخاصة، السحابة اليجينة، ا )
تصميـ الدائرة ( : تضمف  –تصميـ التحميؿ  –االنفكجرافيؾ الخامس ) تصميـ القنطرة  -

( كتـ عرض تصاميـ االنفكجرافيؾ  خصائص الحكسبة السحابية )مميزات، كحدكد أك عيكب
( مف السادة المحكميف في مجاؿ تكنكلكجيا التعميـ  كتعديميا في ضكء ارائيـ 03عمى عدد )

 ( 6تى كصمت لصكرتيا النيائية ) ممحؽ ح
 مثل كالخاصة بالحوسبة السحابية المتنوعة مجموعة من المواقع التعميمية  .5
 http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=

365 
 computing-cloud-is-http://ardroid.com/2012/10/24/what 
 https://ar.wikipedia.org/ 
 -cloud-about-study-http://www.arageek.com/tech/2015/05/04/a

part1.html-computing 
 https://www.youtube.com/watch?v=Qf_906oiLDU 
 https://www.youtube.com/watch?v=JMfF2VYUblU 
 https://www.youtube.com/watch?v=SgujaIzkwrE 
 ( 2) ممحق    www.easel.lyدليل تصميم انفوجرافيك باستخدام موقع  .2
 
 
 

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=365
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=365
http://ardroid.com/2012/10/24/what-is-cloud-computing/
http://ardroid.com/2012/10/24/what-is-cloud-computing/
https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
http://www.arageek.com/tech/2015/05/04/a-study-about-cloud-computing-part1.html
http://www.arageek.com/tech/2015/05/04/a-study-about-cloud-computing-part1.html
https://www.youtube.com/watch?v=Qf_906oiLDU
https://www.youtube.com/watch?v=Qf_906oiLDU
https://www.youtube.com/watch?v=JMfF2VYUblU
https://www.youtube.com/watch?v=JMfF2VYUblU
https://www.youtube.com/watch?v=SgujaIzkwrE
https://www.youtube.com/watch?v=SgujaIzkwrE
http://www.easel.ly/
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  التصور المقترح الستخدام تقنية االنفوجرافيك القائم عمى نموذج ابعاد التعمم
 لمارزانو:

  رفع االنفكجرافيؾ، كطرح مجمكعة مف االسئمة االستقصائية، كقائمة المكاقع الخاصة
لكؿ مجمكعة عمى حده مع إعطاء كقت كافي لعمؿ  Flickrبالميمة األكلى عمي الػ 

 أداء الميمة.مناقشات كجمسات عصؼ ذىنى ك 
  تكجيو الطالب إلى تتبع المفاىيـ الكاردة باالنفكجرافيؾ المعركضة كاإلجابة عمى االسئمة

االستقصائية بإستخداـ قائمة المكاقع، كتحديد المفاىيـ المراد معرفتيا، كالعالقات التي 
تربطيا ببعضيا البعض بحيث يستطيع الطالب ربطيا بما لديو مف معمكمات سابقة 

 اج المعمكمات التي يتـ التركيز عمييا في كؿ ميمة.كاستنت
  ،تكجيو الطالب إلى القياـ بالعديد مف األنشطة العقمية مثؿ: المقارنة، كالتصنيؼ

كاالستقراء، كاالستنباط، كالتركيب، كالتحميؿ، كالتقكيـ مما يسيـ في اكتساب المعرفة 
 تعميقيا كصقميا.كتحقيؽ التكامؿ مف خالؿ التكاصؿ إلى المعرفة الجديدة ك 

  تكجيو الطالب لمربط بيف التعمـ الجديد كالسابؽ بإستخداـ مكضكعات كمكاقؼ ذات
 معنى بالنسبة لطالب المجمكعات كفي مجاؿ تخصصيـ .

  إجراء مناقشات جماعية لكؿ المجمكعات كجيا لكجو في معمؿ الكمبيكتر لمنتائج التي
مف صحة النتائج، كتقديـ ممخص تـ التكصؿ إلييا مع ضركرة التأكيد عمى التثبت 

مكجز ألىـ األفكار المتضمنة بالميمة كربط األفكار ببعضيا مف خالؿ قياـ الطالب 
مجمكعة البحث بإعداد انفكجرافيؾ ليذه األفكار كربطيا ببعض مستغميف دليؿ تصميـ 

 االنفكجرافيؾ في ذلؾ .
  لكؿ المجمكعات بعد تقديـ مجمكعة مف األسئمة مفتكحة النيايات المثيرة لمتفكير

 تنفيذىـ لمميمة تتطمب القياـ باالستقصاء التنبؤم كابتكار أفكار جديدة غير مألكفة .
  مناقشة كؿ المجمكعات في األفكار االبتكارية التي تـ اقتراحيا كتمييز االبتكارم منيا

عف األفكار المألكفة مع االستمرار كتشجيع المجمكعات عمى ممارسة ميارات التفكير 
 متكصؿ إلى األفكار الجديدة.ل

  تغيير األدكار في نياية كؿ جمسة مع تحديد األدكار الجديدة لكؿ طالب داخؿ
 المجمكعة كالتأكيد عمى ضركرة التفاعؿ كالتعاكف بيف أفراد المجمكعة.
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ما التصور المقترح الستخدام " كالذم نص عمي:  كؿكبذلؾ تـ اإلجابة عف السؤاؿ األ
في تنمية مفاىيم الحوسبة  القائم عمى نموذج ابعاد التعمم لمارزانو تقنية االنفوجرافيك

 السحابية وعادات العقل المنتج ؟ "
 مرحمة التجريب وتتضمن: -2
 تنفيذ التجربة االساسية لمبحث: -
 :ف طالب الفرقة الثانية شعبة تاريخ بكمية متـ فييا تقسيـ مجمكعة البحث  جمسة تمييدية

 5مجمكعات تتككف كؿ مجمكعة مف  6طالب إلى  03عددىـ التربية جامعة أسيكط ك 
عالـ الطالب بالمجمكعة التي يتبعيا ،طالب غير متجانسيف )مختمفي التحصيؿ( ، كا 

كالتعريؼ بمكقع  ، Flickrكتحديد دكر كؿ منيـ كدكر الباحثة، ككيفية التعامؿ مع مكقع 
الباحثة طبيعة المياـ التعميمية (، كشرحت  تصميـ االنفكجرافيؾ) دليؿ  تصميـ االنفكجرافيؾ
كتـ إعداد قائمة بااليميالت  offlineك  onlineفي شكؿ جمسات  كخطكات تنفيذىا

الخاصة بطالب مجمكعة البحث  Gmailكالػ  Yahooالػ إيميالت الخاصة بكالن مف 
 .كتبادليا

اىيـ كالمتمثمة في تطبيؽ ) االختبار التحصيمي لمفالتطبيق القبمي ألدوات القياس:  -
الحكسبة السحابية ، كمقياس عادات العقؿ المنتج ( بشكؿ فردم عمى طالب مجمكعة 

  البحث تطبيقان قبميان.
تطبيق التصور المقترح الستخدام تقنية االنفوجرافيك القائم عمى نموذج ابعاد التعمم  -

ة اسابيع خالؿ الفتر  2استغرؽ تطبيؽ البحث حكالى لمارزانو عمى طالب مجموعة البحث: 
قسمت مفاىيـ الحكسبة السحابية عمى ، حيث  05/7/7305إلى  05/6/7305مف 

 onlineخمس مياـ تـ تنفيذىا في خمس جمسات، كقسمت كؿ جمسة إلى جزئيف: األكؿ 
حيث تـ رفع االنفكجرافيؾ كطرح مجمكعة مف االسئمة  Flickrمف خالؿ تطبيؽ الػ 

بالتتابع لكؿ مجمكعة عمى حده مع  االستقصائية، كقائمة بالمكاقع الخاصة بكؿ ميمة
لتقديـ االرشاد  Onlineإعطاء كقت كافي لعمؿ مناقشات كأداء الميمة في كجكد الباحثة 

كالتكجيو، الثاني مناقشات جماعية لكؿ المجمكعات كجيا لكجو في معمؿ الكمبيكتر حيث 
ؿ جمسة أستغرقت كؿ جمسة بالمعمؿ حكالى مف ساعتاف إلى ثالث ساعات، كفي نياية ك

 بالمعمؿ كاف يتـ تبديؿ األدكار داخؿ المجمكعة .



د/ ماريان ميالد منصور     أثر أستخدام تقنية االنفوجرافيك القائم عمى نموذج أبعاد التعمم       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   5132  أكتوبر –جسء أول -اخلاهسالعذد  ػ  13اجمللذ       656

عقب االنتياء مف تنفيذ المياـ الخمسة تـ تطبيؽ أدكات التطبيق البعدي ألدوات القياس:  -
القياس كالمتمثمة في )االختبار التحصيمي لمفاىيـ الحكسبة السحابية ، عادات العقؿ 

 قان بعديان.المنتج( بشكؿ فردم عمى طالب مجمكعة البحث تطبي
 ثالثًا : نتائج البحث وتفسيرىا :

 من أسئمة البحث والذي ينص عمى: ثانيلإلجابة عن السؤال ال
عمى تنمية بعض  القائم عمى نموذج ابعاد التعمم لمارزانوأثر أستخدام تقنية االنفوجرافيك  " ما

 مفاىيم الحوسبة السحابية لدى طالب كمية التربية ؟ "
كالبعدم لالختبار التحصيمي لمفاىيـ الحكسبة السحابية عمى طالب  بعد التطبيؽ القبمي
( كرصد الدرجات، كمعالجتيا إحصائيان كحساب قيمة ت كمربع ايتا 03مجمكعة البحث كعددىـ )

 . Spss 16لحجـ األثر بإستخداـ البرنامج اإلحصائي 
 (7جدكؿ )
 (03)ف=سحابية لمفاىيـ الحكسبة الداللة الفرؽ بيف القياس القبمى كالبعدل 

 
 المستكيات

 القياس القبمى
 قيمة القياس البعدل 

 ت
مستكل 
 ɱ2 الداللة

 ع ـ ع ـ
االختبار التحصيمي 

 3.99 3.30 80.226 0.56 68.73 0.69 8.23 لمفاىيـ الحكسبة السحابية

يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات  
البحث بيف التطبيؽ القبمي كالبعدل لالختبار التحصيمي الخاص بمفاىيـ  الطالب مجمكعة

 ( لصالح التطبيؽ البعدم .  3.30الحكسبة السحابية عند مستكل ) 
القائـ عمى أثر أستخداـ تقنية االنفكجرافيؾ كما يتضح مف نتائج الجدكؿ السابؽ أف حجـ 

( 3.99كبير حيث بمغ ) الحكسبة السحابيةعمى تنمية بعض مفاىيـ  نمكذج ابعاد التعمـ لمارزانك
. 

القائـ عمى نمكذج ابعاد لذا فقد تكصؿ البحث إلى نتيجة أف أستخداـ تقنية االنفكجرافيؾ 
لدل طالب  عمى تنمية بعض مفاىيـ الحكسبة السحابيةأثر كبير فاعؿ كلو حجـ  التعمـ لمارزانك

( 7302)الجريكم، ات مثؿ دراسة مجمكعة البحث كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج بعض الدراس
أستفادة طالبات مجمكعة البحث مف البرنامج المقترح كانت كبيرة فى الجانب كالتي أكدت أف 



 جامعة اسيوط –المجمة العممية لكمية التربية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 5132  أكتوبر -جسء أول –اخلاهس العذد   -  13لذ جملا    651
 

 

المعرفي لميارات تصميـ الخرائط الذىنية األلكتركنية كميارات تصميـ االنفكجرافيؾ في التعميـ 
حيث  ( Davidson , 2014): ، كدراسة 68كأف حجـ أثر البرنامج المقترح كبير حيث بمغ 

أكدت أف االنفكجرافيؾ ساعد عمى اشراؾ الطالب بنجاح في التعمـ ليس فقط مف خالؿ تنفيذ 
المشاريع البحثية داخؿ الفصؿ الدراسي كلكف مف خالؿ عرض نتائج أبحاثيـ إلى أقرانيـ، 

ف أكدت إمكانية استخداـ االنفكجرافيؾ في دراسة أل مكضكع م (Toth, 2013)كدراسة 
مف خالؿ كسائؿ اإلعالـ االجتماعية كتقدـ في نيجيف  المكضكعات المتكاثرة في العصر الرقمي

 )األكؿ يركز عمى ميمة التحميؿ باستخداـ االنفكجرافيؾ كالثاني يركز عى االنتاج، كدراسة 
Kibar, Akkoyunlu , 2014 )  ،كالتي ىدفت لتأكيد أىمية استخداـ االنفكجرافيؾ كأداة تعميمية

كالتي أكدت اىمية منتديات النقاش عمى  (Steinkuehler, Duncan, 2008)كدراسة 
 االنترنت في بناء المعرفة االجتماعية .

عمى  القائم عمى نموذج ابعاد التعمم لمارزانوأثر أستخدام تقنية االنفوجرافيك ويرجع 
 :إلى األتي تنمية بعض مفاىيم الحوسبة السحابية لدى طالب كمية التربية 

شعكر الطالب مجمكعة البحث باحتياجيـ لدراسة مفاىيـ الحكسبة السحابية ألنو مف  -
المكضكعات التكنكلكجية الحديثة أسيـ في إقباليـ عمى الدراسة كتككف رغبة كاتجاه إيجابي 

 نحكه.
تقديـ مفاىيـ الحكسبة السحابية عمى ىيئة مجمكعة مف االنفكجرافيؾ ساعد في عرض  -

 مكمات بطريقة تكضع العالقات كتربط بينيا. االفكار كالمع
كالتعمـ االلكتركنى  Onlineالتنكع في تنظيـ كمناخ بيئة التعمـ ما بيف التعمـ االلكتركنى  -

Offline .راعى التنكع كاالختالؼ في أسمكب التعمـ كالفركؽ الفردية بيف الطالب 
جراء مناقشات في عرض كحفظ كتشارؾ االنفكجرافيؾ  Flickrاستخداـ مكقع  - اتاح  Onlineكا 

قدر كبير مف التفاعؿ بيف المتعمميف كالمحتكل ، كقدران مف المركنة كالحرية في كقت التعمـ 
 ليتـ كفؽ قدرات كامكانات الطالب.

عرض مفاىيـ الحكسبة السحابية في شكؿ مياـ مجزأة ساعد عمى استيعابيا كفيميا بسيكلو  -
 كيسر.

مـ التعاكنى كمنيا العصؼ الذىنى في أداء المياـ كاالنشطة التعميمية استخداـ استراتيجية التع -
في ضكء نمكذج مارزانك ألبعاد التعمـ ساعد في بناء المعرفة الجديدة في ضكء المعارؼ 

 السابقة، كانتاج أفكار مبتكرة كغير مألكفة .
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بة السحابية تنكع مصادر التعمـ مف خالؿ مجمكعة مف المكاقع التعميمية الخاصة بالحكس -
 نمك مفاىيـ الحكسبة السحابية لدل طالب مجمكعة البحث. ساعد عمى

الدراسة مف خالؿ تقديـ مجمكعة مف االسئمة االستقصائية ساعد عمى تككف المعرفة كنمك  -
 مفاىيـ الحكسبة السحابية لدل طالب مجمكعة البحث.

 من أسئمة البحث والذي ينص عمى: ثالثلإلجابة عن السؤال ال
عمى تنمية بعض  القائم عمى نموذج ابعاد التعمم لمارزانوأثر أستخدام تقنية االنفوجرافيك  ما "

 "عادات العقل المنتج لدى طالب كمية التربية ؟ 
بعد التطبيؽ القبمي كالبعدم لمقياس عادات العقؿ المنتج عمى طالب مجمكعة البحث 

لحجـ  ɱ2 اب قيمة ت كمربع ايتا ( كرصد الدرجات، كمعالجتيا إحصائيان كحس03كعددىـ )
 . Spss 16األثر بإستخداـ البرنامج اإلحصائي 

 (2جدول )
 (21)ن=لعادات العقل المنتج داللة الفرق بين القياس القبمى والقياس البعدى 

 
 المستكيات

 القياس القبمى
 قيمة القياس البعدل 

 ت
مستكل 
 ɱ2 الداللة

 ع ـ ع ـ

 3.97 3.30 07.873 0.790 85.70 2.057 20.03 عادات العقؿ المنتج

يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فرؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات 
الطالب مجمكعة البحث بيف التطبيؽ القبمي كالبعدم لمقياس عادات العقؿ المنتج عند مستكل ) 

 ( لصالح التطبيؽ البعدم .  3.30
القائـ عمى ستخداـ تقنية االنفكجرافيؾ أثر أكما يتضح مف نتائج الجدكؿ أف حجـ 

 (.3.97كبير حيث بمغ ) عمى تنمية بعض عادات العقؿ المنتج نمكذج ابعاد التعمـ لمارزانك
القائـ عمى نمكذج ابعاد أثر أستخداـ تقنية االنفكجرافيؾ لذا اتضح مما سبؽ أف 

لدل طالب  المنتج عمى تنمية بعض عادات العقؿفاعؿ كلو حجـ أثر كبير  التعمـ لمارزانك
( 7302) الجريكم،  كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات مثؿ دراسةمجمكعة البحث، 

القيمة التربكية لإلنفكجرافيؾ تتفكؽ عمى الخريطة الذىنية ألنو باإلضافة كالتي أكدت إلى أف 
كسابيـ ميارا إلى التحصيؿ المعرفي سيتعمـ الطالب ميارات التكاصؿ البصرم، ت عالية في كا 

كدراسة الحصكؿ عمى اسمكب تفكير جديد مما يسيـ في تككيف عادات العقؿ المنتج، 
(Krauss, 2012)  كالتي أكضحت أف استخداـ الرسـك ) االنفكجرافيؾ ( في تمثيؿ البيانات
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كاألفكار بصريا يؤدم إلى أنخراط الكثير مف أجزاء الدماغ كالنظر لممشكمة مف أكثر مف زاكية 
كرية عندما يصعب نقؿ العالقات المعقدة مع الكممات، كما تساعد الطالب عمى فيي ضر 

، كدراسة   Chun)تطكير ميارات التفكير النقدل مف خالؿ تعميميـ إنشاء كتفسير ىذه الرسـك
Ko , Shwu, 2011)     التي أكدت إمكانية استخداـ تطبيقات الحكسبة السحابية مثؿ

Flickr  أدكات تعمـ تفاعمية قائمة عمى النظرية البنائية في التعميـ كبيئة تعمـ شخصية تحكم
كالتي أىتمت بإستخداـ أدكات  (DeSchryver,    Koehler, 2013 ) كالتعمـ، كدراسة 

تكنكلكجية في التعميـ كالتعمـ إلكساب الطالب أنماط التفكير كالحمكؿ االبداعية المعرفية 
لرقمية ليصبحكا منتجيف لمخبرات، كدراسة ) العتيبي، كالممارسة التأممية كالتكيؼ مع البيئات ا

( كالتي تكصمت إلى فاعمية خرائط التفكير في تنمية عادات العقؿ كمفيـك الذات 7300
 االكاديمي لدل طالبات قسـ األحياء بكمية التربية .

 القائم عمى نموذج ابعاد التعمم لمارزانوأثر أستخدام تقنية االنفوجرافيك ويرجع 
 إلى األتي :نمية بعض عادات العقل المنتج لدى طالب كمية التربية عمى ت
تنظيـ بيئة التعمـ كجك االلفة التي عمؿ بو طالب مجمكعة البحث ساعد عمى تحقؽ التعمـ  -

 نظران لمشعكر باالماف كالمتعة.
مراعاة تصميـ االنفكجرافيؾ بنفس قكاعد خرائط التفكير ساعد عمى سيكلة قراءة الطالب  -

جمكعة البحث لألفكار الكاردة باالنفكجرافيؾ مما أسيـ في تككف كنمك عادات العقؿ م
 المنتج لدييـ

ساعد الطالب في رفع االنفكجرافيؾ كطرح االسئمة االستقصائية  Flickerاستخداـ مكقع  -
 عمى تتبع المفاىيـ الكاردة باالنفكجرافيؾ المعركضة كاستنتاج المعمكمات كبطيا ببعضيا.

تحقيؽ األنشطة العقمية مثؿ: ساىـ في Flickr خداـ مجمكعات نقاش مف خالؿ است -
المقارنة، كالتصنيؼ، كاالستقراء، كاالستنباط، كالتركيب، كالتحميؿ، كالتقكيـ مما يسيـ في 
اكتساب المعرفة كتحقيؽ التكامؿ مف خالؿ التكاصؿ إلى المعرفة الجديدة كتعميقيا 

 كصقميا.
األسئمة مفتكحة النيايات المثيرة لمتفكير ساعدت عمى تحقيؽ مجمكعة مف  استخداـ -

 االستقصاء التنبؤم كابتكار أفكار جديدة غير مألكفة .
ارتباط مكضكع الحكسبة السحابية بالحياة المينية لمطالب بكمية التربية )االستخداـ ذا  -

 المعنى( ساىـ في تككف عادات العقؿ المنتج لدل طالب مجمكعة البحث.
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 بعًا : توصيات البحث :را
 بناء عمى النتائج التي توصل إلييا البحث تم التوصية باآلتي:.

اقتراح طرؽ كاساليب جديدة ألستخداـ تقنية األنفكجرافيؾ في التعميـ بما يساعد عمى  .0
 اختصار المعمكمات كتسريع كقت التعمـ كبقائيا في الذاكرة طكيمة المدل.

انك في العممية التعميمية اليجاد بيئة تعميمية جديدة كناجحة تطبيؽ نمكذج ابعاد التعمـ لمارز  .7
 تسيـ في إكساب المتعمميف ميارات الحياة.

استخداـ نمكذج أبعاد التعمـ لمارزانك بأبعاده الخمس بصفة عامة، كالتأكيد عمى البعد   .0
الثالث الخاص بتعميؽ المعرفة كتدقيقيا لمكصكؿ إلى نيايات كنتائج جديدة، كذلؾ مف 

ػالؿ تدريبو عمى أنشطة عقمية مختمفة مثؿ المقارنة، كالتصنيؼ ، كتحميؿ األخطاء ، خ
كاالستقراء، كاالستنباط، كتحميؿ الرؤية، كالتجريد ،ككذلؾ التأكيد عمى البعد الخامس 
)العادات العقمية المنتج(، مف خالؿ التدريب عمى المقابمة بيف االختيارات البديمة، كالتنبؤ 

 ستنتاج، كترتيب األكلكيات. بالنتائج كاال
 .Flickrإثراء المحتكل الرقمي كبناء المعرفة باستخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي كخاصة  .2
االىتماـ بالتعمـ القائـ عمى عادات العقؿ لالنتقاؿ مف تدريس المعمكمات إلى تدريس  .5

 الميارات 
التو الدراسية، حيث عرض مكاقؼ خاصة بالمتعمـ مرتبطة بطبيعة مجتمعة، كحياتو، كمشك .6

تعتبر المشكالت االجتماعية كالشخصية أداة ميمة مف األدكات األساسية في تنمية، 
 كتعزيز العادات العقمية.

دمج عادات العقؿ المنتج في المقررات الدراسية عمى مستكل التعميـ عامة كعمى مستكل  .7
 . التعميـ الجامعى ككميات التربية خاصة

 .الخدمة عمى كيفية تنمية عادات العقؿ المنتج لدل طالبيـ  تدريب المعمميف قبؿ كفي .8
 
 
 
 

 خامسًا : البحوث المقترحة:
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 يقترح البحث إجراء بعض الدراسات المستقبمية امتدادا ليذا البحث:

عمى تنمية التحصيؿ كعادات العقؿ المنتج لدل مكاقع التكاصؿ االجتماعية  أثر استخداـ -
 تالميذ المرحمة االبتدائية.

 فاعمية برنامج قائـ عمى عادات العقؿ المنتج في تنمية ميارات التفكير المستقبمي. -

 فاعمية نمكذج مارزانك ألبعاد التعمـ في تنمية ميارات تصميـ االنفكجرافيؾ . -

 فاعمية تصميـ مكاقؼ حياتية لتنمية عادات العقؿ المنتج لدل أطفاؿ الركضة. -

 ؾ في تنمية ميارات القرف الحادم كالعشريف . أثر استخداـ تقنية االنفكجرافي -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المراجع :
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(. مدل فعالية مجمكعات التعمـ التعاكنية في تنمية القدرة 7332أبك المعاطى، يكسؼ جالؿ )
عمى االستدالؿ الرمزم كالمفظى كبعض العادات العقمية لدل طالب 

 .200-000، 56، ، المنصكرةمجمة كمية التربيةالمرحمة الثانكية، 

مقكمات البيئة الجامعية المثالية كما يراىا طالبات الجامعات (. 7303أبك شعباف، سمر سمماف )
، بحث مقدـ لندكة التعميـ العالي لمفتاة األبعاد كالتطمعات، الفمسطينية

 . 73-0جامعة طيبة، المممكة العربية السعكدية، 

، الرياض: 0، طت العقمية كتنميتيا لدل التالميذالعادا(. 7337الحارثي، إبراىيـ أحمد مساـ )
 مكتبة الشقرم.

(. فعالية برنامج تدريبي قي تنمية ميارات 7302الجريكم، سياـ بنت سمماف محمد ) يناير 
تصميـ الخرائط الذىنية االلكتركنية مف خالؿ تقنية االنفكجرافيؾ كميارات 

راسات عربية في مجمة دالثقافة البصرية لدل المعممات قبؿ الخدمة، 
 25  ،07( 2، )  (ASEP)التربية كعمـ النفس

نشر في  مدكنة تقنيات التعميـ،(. أىمية تقنية االنفكجرافيؾ في التعميـ، 7305الجريكم، سياـ )
     7305– 2-77يناير ، كتـ زيارة المدكنة في  09االثنيف 

http://drseham37.blogspot.com/2015/01/blog-post_19.html 

(. دكر مناىج القراءة في تنمية العادات العقمية كأنماط 7339الربعي، محمد عبد العزيز )
دراسات في دراسة تقكيمية في ضكء الكاقع كالمأمكؿ،  –لمسمكؾ الذكي 

 .003-83، 029(2، مصر، )المناىج كطرؽ التدريس

أثر استخداـ نمكذج مارزانك ألبعاد التعمـ في تدريس (.  7337الرحيمي، مريـ أحمد فائز ) 
العمـك في التحصيؿ كتنمية الذكاءات المتعددة لدل طالبات الصؼ الثاني 

، دكتكراه، مناىج كطرؽ تدريس، كمية التربية المتكسط بالمدينة المنكرة
 703-0ة، جامعة أـ القرل، المممكة العربية السعكدي

 

فاعمية استخداـ نمكذج )مارزانك( ألبعاد التعمـ في ىػ(. 0205الطمحي، محمد دخيؿ صغير )
زيادة التحصيؿ الدراسي كتنمية عادات العقؿ في مادة التربية االجتماعية 

http://drseham37.blogspot.com/2015/01/blog-post_19.html
http://drseham37.blogspot.com/2015/01/blog-post_19.html
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، كالكطنية لدل تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي في مدينة الطائؼ
ة جامعة أـ القرل، المممكة ماجستير، مناىج كطرؽ تدريس، كمية التربي

 .020 -0العربية السعكدية، 
(. فاعمية خرائط التفكير في تنمية 7300العتيبي، كضحى بنت حبات بف عبد اهلل ) يناير 

            عادات العقؿ كمفيـك الذات االكاديمي لدل طالبات قسـ األحياء
،  0(5، )فسيةمجمة جامعة أـ القرل لمعمـك التربكية كالنبكمية التربية، 

 ،االنفكجرافيكس لتصميـ ارشادم ممؼ(. 7300تجسيد ) 088-753
 http://tajseed.net/wp-content/uploads/2012/02/Infographics.pdf 

التقكيـ في تنمية التحصيؿ  -االستجابة-فاعمية استراتيجية البداية(. 7338حساـ الديف، ليمي )
، دادم في مادة العمـككعادات العقؿ لدل طالب الصؼ األكؿ اإلع

المؤتمر العممي الثاني عشر، التربية العممية كالكاقع المجتمعى، الجمعية 
 .23-0المصرية لمتربية العممية، مصر، 

(. األدكار الجديدة لمؤسسات التعميـ في الكطف العربي في 7332حيدر، عبد المطيؼ حسيف )
ت العربية ، جامعة االمار مجمة كمية التربيةظؿ مجتمع المعرفة، 

 . 06-05،  09( 70المتحددة، )
، نشر مكقع تعميـ جديد (. أدكات إنشاء اإلنفكجرافيكس ميمة لممدرس ، 7302زرحى، نجيب )

 ،   7302-0-08في 
http://www.new-educ.com/outils-de-creation-infographics  

عمى تنمية  A-A-Iأستقصي –أسأؿ-أثر استخداـ استراتيجية حمؿ (.7336سعيد، أيمف حبيب )
، عادات العقؿ لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم مف خالؿ مادة الكيمياء

المؤتمر العممي العاشر: التربية العممية تحديات الحاضر كرؤل المستقبؿ، 
 262-090،  7الجمعية المصرية لمتربية العممية، القاىرة، 

مجمة كالتحفيز عمى التعمـ"،  (. مقاؿ "فف االنفكجرافيؾ بيف التشكيؽ 7302شمتكت، محمد ) 
 .7302مارس  0،  00، التعميـ االلكتركني

(. استخداـ تمكذج ابعاد التعمـ في تنمية الميارات كالمفاىيـ 7335صالح، ماجدة ، بشير، ىدل )
دراسات في المرتبطة ببعض الخبرات التعميمية المتطمبة لطفؿ الركضة ، 

 . 705-087، 037، مصر، المناىج كطرؽ التدريس
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(. المرتكزات األساسية لتفعيؿ االنفكجرافيؾ في 7305عبد الباسط، حسيف محمد أحمد ) يناير 
عبد الكىاب،  05، مجمة التعميـ االلكتركنىعمميتي التعميـ كالتعمـ ، 

مدكنة          (. عادات العقؿ كعالقتيا بالتدريس،7339فاطمة محمد )
ديسمبر  –، االربعاء لـ العربيفي التربية العممية في مصر كالعا  الجديد
               صباحا 9:03

http://curriculumscience.blogspot.com/2009/12/blog-post.html 
فعالية استخداـ خرائط التفكير في تنمية (. 7337عمى، عمياء عمى ك الخميسي، ميا عبد السالـ )                

 مـك لدل تالميذ الصؼ السادسالتحصيؿ كالتفكير االبتكارم في مادة الع
                                                                   التعميـ في ضكء                                                                                                                ، المؤتمر العممي التاسع عشر: تطكير مناىجاالبتدائي                                 

                                       .0006 -0398، 7(0، جامعة عيف شمس، القاىرة، )معايير الجكدة
مدكنة دكت (. ما ىك االنفكجرافيؾ: تعريؼ كنصائح كأدكات انتاج مجانية، 7302عيسى، معتز )

   7305-5-05، تـ زيارة المدكنة في عربي
http://blog.dotaraby.com  

، دار 0، طعادات العقؿ كالتفكير: النظرية كالتطبيؽ(. 7335قطامي، يكسؼ ، عمكر، أميمة )
 الفكر لمنشر، عماف.

 ، تعريب: جابر عبد الحميدأبعاد التعمـ بناء مختمؼ لمفصؿ المدرسي(. 7333مارزانك، ر.ج )
كصفاء األعسر كنادية شريؼ، دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، 

 القاىرة .
تدريس عادات العقؿ مدخؿ لتعميـ الرياضيات مدل (. 7335محمد، عبير إبراىيـ زيداف ) 
، المؤتمر العممي الخامس: التغيرات العالمية كالتربكية كتعميـ الحياة

 .007 -076اضيات، الرياضيات، الجمعية المصرية لتربكيات الري
، 7، طتطبيقات عممية في تنمية التفكير باستخداـ عادات العقؿ(. 7303نكفؿ، محمد بكر)

 عماف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.
، دمج ميارات التفكير في المحتكل الدراسي(. 7300نكفؿ، محمد بكر ، سعيفاف، محمد قاسـ )

 ، دار المسيرة لمنشر، عماف.0ط
Chun Ko Ch., and Shwu  Sh. (2011). Explore the Next Generation of 

Cloud-Based E-Learning Environment, M. Chang et al. 

http://blog.dotaraby.com/
http://blog.dotaraby.com/
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