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 امللخص
فاعلية برمجية تعليمية قائمة على إلى هدفت الدراسة التعّرف  

ي لدى عاإلبداالوسائط املتعددة التفاعلية في تنمية مهارات التفكير 
الدراسات االجتماعية في سلطنة ُعمان. طالب الحلقة الثانية في مادة 

( 60تكونت عينة الدراسة التي تم اختيارها بالطريقة العشوائية من )
 من طالب الحلقة الثانية من مدرسة موس ى بن علي للتعليم 

ً
طالبا

املجموعة التجريبية  ،ووزعت عينة الدراسة إلى مجموعتين ،األساس ي
 تم تدريسهم وحدة30وتكونت من )

ً
مشكالت وأخطار بيئية( ) ( طالبا

( 30) نباستخدام البرمجية التعليمية، واملجموعة الضابطة وتكونت م
 تم تدريسهم وحدة )

ً
مشكالت وأخطار بيئية( بالطريقة االعتيادية، طالبا

 ،الدراسة استخدم الباحثان املنهج شبه التجريبي أهدافولتحقيق 
 ،يةاملتعددة التفاعلبإعداد برمجية تعليمية قائمة على الوسائط  اوقام

ي )الصورة اإلبداعواستخدمت الدراسة اختبار تورانس للتفكير 
اللفظية( في التطبيق القبلي والبعدي بعد التأكد من صدقه وثباته. ومن 

صائية حإليها الدراسة وجود فروق ذات داللة إالنتائج التي توصلت  أبرز 
مجموعتي ( بين متوسطات درجات α≤ 0.05عند مستوى الداللة )

( ةاألصال ،املرونة ،الطالقةي )اإلبداعة على اختبار التفكير الدراس
البعدي لصالح املجموعة التجريبية التي درست باستخدام البرمجية 

وصت الدراسة بضرورة عقد دورات تدريبية ملعلمي أالتعليمية. و 
ومعلمات الدراسات االجتماعية حول إعداد البرمجيات التعليمية 

لى الوسائط املتعددة التفاعلية وتوظيفها في العملية القائمة ع
دى الطلبة في ي لاإلبداعفي تنمية مهارات التفكير  أثرالتعليمية ملا لها من 

 فروع الدراسات االجتماعية.
كير التف ،الوسائط املتعددة ،برمجية تعليمية الكلمات املفتاحية:

 .الحلقة الثانية الدراسات االجتماعية ،ياإلبداع

Abstract 
The study aimed to identify the impact of using an educational 

program based on interactive multimedia software in the 

development of creative thinking skills of the second phase 

students in the subject of social studies in the Sultanate of 

Oman. The study sample was randomly selected of (60) 

students of the second phase from Mousa Ben Ali Primary 

School, The study sample was divided into two groups, The  

experimental group which consisted of (30) students, they were 

taught a unit (environmental problems and hazards) Using 

educational software, and the control group consisted of (30) 

students were taught unit (environmental problems and 

hazards) in the usual way, to achieve the objectives of the study, 

The researcher used the semi-experimental approach, and 

developed interactive multimedia-based learning software. The 

study used the Torrance test of creative thinking (verbal image) 

in the before and after application, after confirming validity and 

reliability, one of the main findings of the study, there were 

statistically significant differences at the level of significance 

(α 0.05≥) between the average scores of the two study groups, 

 n the test of creative thinking (fluency, flexibility, originality)خ

for the benefit of the experimental group that studied using the 

educational software.  The study recommended the need to hold 

training courses for teachers of social studies on the 

development of interactive multimedia-based educational 

software and employ them in the educational process because 

of their impact in the development of creative thinking skills in 

the social studies branches. 

Keywords: Educational software, Multimedia, Creative 

thinking, Second Seminar Social Studies. 
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 مقدمة

تطورات وتحديات كبيرة في تواجه املجتمعات البشرية 

لك تأصبح التعامل ومسايرة ف ،مجال التقنيات التكنولوجية

  ةاملستجدات التكنولوجية الحديث
ً
 أمرا

ً
عد أن تها بملواكبضروريا

 وألن .بوجه خاصوالتعليم  بشكل عام،جميع املجاالت  طالت

تضح ت ولكيالحقول املعرفية املتعددة،  بجميع يتصلالتعليم 

 سها،تدري أساليبالرؤية في مواكبة تطّور املناهج واستحداثها و 

 أصبحت تقنيات التعليم جزء فقد
ً
ال يتجزأ  من العملية  ا

 للتطور والتقدم امللحوظ في األ  التعليمية.
ً
اسوبية نظمة الحونظرا

ظرون في التربويون ين أخذ ،وتطبيقاتها في قطاع التربية والتعليم

خبرة ستفادة في تهيئة الوالتي تستخدم لل  ،هذه الوسائل الحديثة

ول على جل الحصأمن  ،ي لديهماإلبداعللمتعلمين  وتنمية التفكير 

درجات عالية من الكفاءة تؤهلهم ملواجهة تحديات العصر 

يجابية تكنولوجيا إدى م( 2018(. ويؤكد سالمة )2017 ،)الحيلة

ملّتبعة في الوسيلة ا ،ات واالتصاالت في العملية التعليميةاملعلوم

ل ألنها فرضت نفسها بشك ،إليصال املعلومات وبدقة علمية عالية

ن أثر في وملا لها م ،فاعل في العملية التعليمية كبير وأصبح لها دور 

. اإل 
ً
 رتقاء بمستوى أدائهما معا

خدام توبناء على اتجاهات التربويين الحديثة فقد حاز اس

م الذاتي ولى في تحقيق التعلالوسائط املتعددة التفاعلية املرتبة األ 

كسابهم املعرفة إجل أوإتاحة الفرص أمامهم من  ،للطلبة

مما يساعد في تكوين االتجاهات  ،وبنائها بأنفسهم ،الخاصة

م بشكل عام
ّ
م الذاتي بشكل خاص  ،اإليجابية نحو التعل

ّ
والتعل

ن الوسائط املتعددة التفاعلية تقدم (؛ وذلك أل 2013 ،)حسين

 ،وطرق التدريس ساليباأل املعلومات والبيانات للطلبة بأحدث 

بة وبين الطل ،والتي تمنح فرصة التفاعل بين الطلبة واملادة

هم نحو وتثير دافعيت ،التعلميةو واملعلمين في العملية التعليمية 

سهم في تحقيق األ  ،التعلم
ُ
قيقها اد تحالتعليمية املر  هدافكما ت

 (.2013)املراغي، والخولي 

( إلى أن الوسائط املتعددة من 2015يشير البغدادي )

هذه  حازت، إذ التقنيات التكنولوجية الحديثة في مجال التعليم 

 في اآلونة األخيرة من القرن الحادي 
ً
 كبيرا

ً
الوسائط املتعددة اهتماما

 النتشار األجهزة  ،والعشرين
ً
ماتها تي تقّدم خدية الاإللكتروننظرا

عبر الوسائط املتعددة مثل التلفاز والهاتف والحاسوب وغيرها، 

ويمتاز علم الوسائط بأن له قواعده الخاصة التي تساعده على 

 التطور السريع والسليم.

لذلك تتنوع طبيعة املعلومات املقّدمة للطالب بواسطة 

 ،والوسائط املتعددة الفائقة ،الوسائط املتعددة التفاعلية

وهات والفيدي ،والرسوم ،واملتحركة ،والصور الثابتة ،كالنصوص

 ،والتدريب ،املحاكاة أساليبوالتي تستخدم  ،التفاعلية

جدان وتبعث التشّوق في و  ،مما تثري العملية التعليمية ،واملمارسة

وهي من أهم الضرورات في وقتنا الحاضر نتيجة للتراكم  ،الطلبة

 علينا في العملية التعليمة استخدامها  ،املعرفي
ً
أشكالها بفكان لزاما

ألنها كذلك تدعم وتعزز عملية التعلم وتتيح  ،افةك  وأنواعها

م املفاهيم  نشطةالفرصة ملمارسة األ
ّ
املنهجية والالمنهجية لتعل

دة واملفاهيم العلمية املجر  ،واملهارات والحقائق العلمية بشكل عام

 (.2013 ،المةبشكل خاص )س

 ،عادة النظر في طرائق تدريسهمإوينبغي على املعلمين 

 ،سلوب التدريس االعتياديأحيث أن أغلب املعلمين يسود لديهم 

 للمعرفة
ً
 ،الذي يجعل املعلم محور العملية التعليمية وناقال

ويشعر املتعلم بامللل مع مرور الوقت ألنه متلق للمعلومة وال 

ملا يحد ذلك من تنمية مهارات  ،يتفاعل معها باملستوى املطلوب

 ،ل خاصي بشكاإلبداعوالتفكير  ،التفكير لدى املتعلم بشكل عام

ت ومهارا أنشطةتدريس حديثة و  أساليب إيجاداألمر الذي دعا إلى 

سابهم ي لدى املتعلمين واكاإلبداعلتفكير متعددة تسهم في تنمية ا

املهارات وفهم املفاهيم في فترة زمنية قصيرة، ومراعاة الفروق 

 (.2016 ،ي لديهم )العواملةاإلبداعالفردية، ورفع كفاءة التفكير 

 ي ضرورة تربوية ملّحة، لذا ينبغي أناإلبداعيعتبر التفكير 

 
ً
 إيتعلم الطلبة كيف يفكرون تفكيرا

ً
 مما ممهاراته بكلبداعيا

يؤهلهم للمشاركة في شتى مناحي الحياة املختلفة، إال أن الواقع 

التربوي الذي نعيشه يهتم بوجه خاص بالعمليات العقلية الدنيا، 

ات ويهمل العملي ،ساس يخاصة في الحلقة الثانية من التعليم األ 

فقد أوضحت بعض الدراسات أن املخرجات  ،العقلية العليا

ليمية ي تعطي العملية التعاإلبداعي ظل وجود التفكير التعليمية ف

 
ً
 دافعا

ً
 (.2015 ،)سعادة إيجابيا

يتضح أن استخدام التعليم االعتيادي في العملية 

 لتحقيق 
ً
مي ها في عصر التقدم العلأهدافالتعليمية لم يعد كافيا

والتكنولوجي، والذي يتسم بانفجار معرفي يكون فيه املعلم محور 

تدريس ال أساليبمما يتطلب تطوير وتحسين  ،عليمةالعملية الت
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طرق جديدة ومناسبة ترتكز على ميول وحاجات الطلبة  إيجادو 

ير تسهم في تنمية مهارات التفك ،وتتماش ى مع متطلبات هذا العصر

ة في املواد الدراسي ،ي بشكل خاصاإلبداعبشكل عام والتفكير 

ي والت ،الخصوصوفي مادة الدراسات االجتماعية على وجه كافة 

 ،تتطّرق الى الدراسات الجغرافية والسكانية والظواهر الطبيعية

تي وال ،وتتضّمن العديد من املفاهيم العلمية املجّردة واملعقدة

وميسرة للطلبة من خالل تفعيل دور  ،تصبح سهلة التعلم

التكنولوجيا  إدخالالتعليم من خالل  أدواتالتكنولوجيا و 

تعددة التفاعلية في العملية التعليمية في الحديثة كالوسائط امل

 (. 2015 ،مختلف املواد الدراسية )أبو جمعة

 مشكلة الدراسة

في  نيتنبع مشكلة الدراسة الحالية من خالل عمل الباحث

ومن واقع التدريس الحالي  ،مادة الدراسات االجتماعيةتدريس 

الذي يركز على الجانب النظري في تقديم املعلومات للطلبة 

واالهتمام بالتلقين، وتدني التحصيل لديهم ومستوى امتالكهم 

واعتماد أغلب املعلمين على استخدام  ،ياإلبداعملهارات التفكير 

والتي تبعد كل البعد عن استخدام  ،طرائق التدريس االعتيادية

 على والتي تعكس سل ،العملية التعليمية أثناءنية الحديثة التق
ً
با

تند واس الدرس. أثناءوتضعف درجة الدافعية للتعلم  ،أداء املعلم

الباحثان في تحديد مشكلة الدراسة على توصيات العديد من 

( والخرابشة 2018الدراسات السابقة منها دراسة الكندي )

لوسائط املتعددة وصت بضرورة تفعيل اأوالتي  ،(2018)

مما يحفز الطالب على  ،والبرمجيات القائمة عليها في التدريس

 ،ويثير دافعيته نحو التعليم وينمي مهارات التفكير عامة ،التعلم

ي خاصة، كما وأكدت املؤتمرات التربوية الدولية اإلبداعوالتفكير 

ألهمية تفعيل البرمجيات التعليمية القائمة على الوسائط 

التفاعلية منها مؤتمر الكويت السادس لتكنولوجيا  املتعددة

( ومؤتمر الثورة الصناعية الرابعة وأثرها على 2015التعليم )

 (2019التعليم واملنعقد في سلطنة ُعمان )

ن حقيقة الشعور يلباحثلوفي ضوء مما سبق يتضح 

بمشكلة البحث الحالي والتي تتمثل في مادة الدراسات االجتماعية 

الي من حيث محتواها وطريقة تدريسها باألسلوب بوضعها الح

 ي للطالب.اإلبداعالذي ال يفي بمهارات التفكير  ،عتيادياإل 
 

 هدف الدراسة وأسئلتها

أثر استخدام برمجية إلى تهدف الدراسة الحالية التعّرف 

تعليمية قائمة على الوسائط املتعددة التفاعلية في تنمية مهارات 

طالب الحلقة الثانية في مادة الدراسات ي لدى اإلبداعالتفكير 

االجتماعية في سلطنة ُعمان، وذلك من خالل اإلجابة عن السؤال 

 اآلتي:

ما أثر استخدام برمجية تعليمية قائمة على  سؤال الدراسة:

ي إلبداعاالوسائط املتعددة التفاعلية في تنمية مهارات التفكير 

لحلقة الثانية في مادة لدى طالب ا األصالة(و  ،واملرونة ،الطالقة)

 الدراسات االجتماعية في سلطنة ُعمان؟ 

 فرضية الدراسة

 ≥ αال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

( بين متوسطات درجات املجموعة الضابطة واملجموعة 0.05

انية ي لدى طالب الحلقة الثاإلبداعالتجريبية على اختبار التفكير 

  التدريس.تعزى لطريقة 

  أهمية الدراسة

نفجار تكمن أهمية الدراسة في محاوالتها مواكبة اإل 

املعرفي وثورة املعلومات الناتجة من تطور التكنولوجيا املستخدمة 

وما أحدثته من آثار اقتصادية  ،في التعليم بشكل خاص

وبصورة خاصة فإن الناحية النظرية لهذه  ،واجتماعية وثقافية

هم حيث تتيح ل ،ئدتها لطلبة الحلقة الثانيةالدراسة تعود بفا

التعرف على بعض البرمجيات املستخدمة في مجال التعليم. 

وكذلك لطلبة الدراسات العليا والباحثين في إجراء دراسات مماثلة 

وتعزيز دافعية  ،ومراحل دراسية أخرى  ،على مواد مختلفة

سائط لو املعلمين الستخدام البرمجيات التعليمية القائمة على ا

املتعددة التفاعلية في التعليم خاصة في مادة الدراسات 

االجتماعية لطلبة الحلقة الثانية في سلطنة ُعمان. ومن الناحية 

التطبيقية للدراسة فإنها تسعى لتقديم معلومات واقعية لصّناع 

وية في والقائمين على العملية الترب ،القرار في وزارة التربية والتعليم

لوجيا بضرورة تطبيق البرمجيات التعليمية القائمة مجال التكنو 

لبة كما تفيد ط ،على الوسائط املتعددة التفاعلية في التعليم

ا كما أنه ،الدراسات العليا في الرجوع الى أدبها النظري وأداتها

تساعد على ارتفاع التحصيل لدى الطالب وتزيد من دافعيتهم نحو 

وتحسين اتجاهاتهم بأهمية رشادات للمعلمين إالتعلم. وتقديم 

البرمجيات التعليمية التفاعلية في تعليم مادة الدراسات 

االجتماعية وتوظيفها وتطبيقها في عملية التعليم لعدم وجود 

 ن. يدراسات سابقة في هذا املوضوع حسب علم الباحث
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 حدود الدراسة 

 تم تقسيم الحدود في الدراسة الحالية إلى:

 الحد املوضوعي: -

يتضمن برمجية تعليمية قائمة على الوسائط املتعددة أ( 

الوحدة الخامسة  التفاعلية ملقرر الدراسات االجتماعية في

 ن.يمن إعداد وتصميم الباحث ،(مشكالت وأخطار بيئية)

وتم  ياإلبداعب( اعتمد الباحثان على مقياس تورانس للتفكير 

 تطويره.

من طالب الحلقة الحد البشري: اقتصرت الدراسة على عينية  -

 الثانية من التعليم األساس ي.

  2019/2018الحد الزماني :الفصل الدراس ي الثاني  -

 .(والية نزوى)الحد املكاني: سلطنة ُعمان محافظة الداخلية  -

 محددات الدراسة 

ودرجة استجابة  ،تحددت نتائج هذه الدراسة بمجتمعها

 ويمكن تعميم ،ومتغيراتها ،هاأدواتطالب الحلقة الثانية على 

الدراسة على املجتمعات املشابهة ملجتمعها في ضوء صدق أداتي 

فقرات لالعينة استجابة ودرجة موضوعية  ،الدراسة وثباتهما

 . دواتاأل 

 مصطلحات الدراسة

املواد "( بأنها 55: 2017عرفتها الجنهي ) :البرمجيات التعليمية

 ،حاسوبالتعليمية التي يتم تصميمها وبرمجتها بواسطة ال

م
ّ
 ،ويتعامل معها املتعلم حسب قدرته وسرعته في عملية التعل

وتوفر هذه البرمجيات العديد من البدائل ذات الوسائط املتعددة 

 ".(وحركة وغيرها ،وفيديو ،وصورة ،وصوت ،نص)من 

مواد تعليمية معدة بواسطة  ويعرفها الباحثان إجرائيا:

جزاء متتابعة أوتقوم على أساس تقسيم العمل إلى  ،الحاسوب

م
ّ
من خالل و  ،بحيث تضمن اإلثارة والفاعلية والتشويق لدى املتعل

مجموعة من البدائل ذات الوسائط املتعددة من نص وحركة 

. أهدافتسعى لتحقيق  ،وصوت وصورة
ً
 تعليمية معدة مسبقا

( "وهي 36: 2018عرفها سالمة ) الوسائط املتعددة التفاعلية:

عبارة عن منظومة من البرامج الحاسوبية والتي تربط بين وسائل 

التعليم املختلفة كالصوت والنص والفيديو والصور املتحركة 

 والثابتة بشكل تفاعلي ومتكامل".

:
ً
بأنها برامج تعمل في تكامل بين  ويعرفها الباحثان إجرائيا

وسيلتين فأكثر من وسائل االتصال بحيث تتكامل فيها النصوص 

واملكتوبة والصور بأنواعها الثابتة واملتحركة والفيديو والصوت 

بشكل متوافق ومتزامن حسب انتاجها وتقديمها للمتعلم من خالل 

 جهاز الحاسوب بشكل متفاعل.

( بأنها 48: 2013حدابي وغليون )يعرفها ال ي:اإلبداعالتفكير 

"سلسلة من النشاطات التي يقوم بها دماغ املتعلم عند تعرضه 

 ملثير معين يتم استقباله من خالل الحواس الخمس أو احداها".

:
ً
بأنه نشاط عقلي مركب يوجه رغبة  ويعرفه الباحثان إجرائيا

قوية في البحث عن حلول ملشكالت مبتكرة وجديدة تتصف 

واملرونة والطالقة من خالل طريقة التفكير املتسق في  بالحداثة

 دراسة مقرر الدراسات االجتماعية لطلبة الحلقة الثانية.  

( بانها " تعليم موحد 95: 2015يعرفها الغامدي ) الحلقة الثانية:

 ،وإلزامي توفره الدولة لجميع األطفال ممن هم في سن املدرسة

حتياجات التعليمية مدته خمس سنوات يقوم على توفير اال 

وتنمية االتجاهات  ،األساسية من املعلومات واملعارف واملهارات 

والقيم التي تمكن املتعلمين من االستمرار في التعليم والتدريب 

 مليولهم واستعدادهم وقدراتهم التي يهدف هذا التعليم إلى 
ً
وفقا

في  ،تنميتها ملواجهة تحديات وظروف الحاضر وتطلعات املستقبل

 إطار التنمية املجتمعية الشاملة".

:
ً
بأنها هي مرحلة من التعليم تبدأ من  ويعرفها الباحثان إجرائيا

الصف الخامس وحتى الصف العاشر األساس ي واملعمول بها في 

 سلطنة ُعمان.

ذلك ( "64: 2017عرفها عبداملنعم ) الدراسات االجتماعية:

ال مع تعامله الفعالجزء من املنهج املدرس ي املرتبط في عالقته و 

بيئتيه البشرية والطبيعية، وهذا الجزء تم اختياره من العلوم 

محددة تساعد التالميذ على أن  أهدافاالجتماعية لتحقيق 

يكونوا أعضاء صالحين في املجتمع بما ينتهي إلى دعم النمو 

عن  ،االجتماعي واالقتصاد الوطني وتنمية املواطنة لدى التالميذ

طريق املعارف واملهارات واالتجاهات والقيم وطرق التفكير 

الضرورية الالزمة لتلك املواطنة، وتحديد العالقات بين اإلنسان 

 ".واألرض والقوانين واإلنسان والقيم

 
ً
تلك العلوم االجتماعية املبّسطة  :ويعرفها الباحثان إجرائيا

 إليه الدراسات واملعّدلة ألغراض تربوية، وهي املصدر الذي تلجأ

 االجتماعية في استقصاء املعلومات املناسبة للتالميذ
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الدراسات التي تناولت أثر استخدام الوسائط املتعدة  ومن

 وعبدهللا الشوا دراسةالتفاعلية في مختلف املواد الدراسية 

 استراتيجيتين استخدام أثر معرفة إلى هدفت ( دراسة2009)

 على القدرة في والكتابية السماعية  املحوسبة املتعددة للوسائط

 املرحلة طالبات لدى ياإلبداع والتفكير الرياضية املشكالت حل

 عمان، شمال ملنطقة الدولية الغوث وكالة مدارس في األساسية

 عينة تكونت حيث التجريبي املنهج الباحثان استخدم وقد

 الثامن الصف طالبات من ( طالبة85) من القصدية الدراسة

 حيث مجموعتين، إلى عشوائيا تقسيمهن تم وقد األساس ي،

 وحدة تدريسهن تم طالبة (41) من السماعية املجموعة تكونت

األساس ي  الثامن للصف الرياضيات منهاج من املجسمات

 برمجية تستخدم والتي السماعية املتعددة باستراتيجية الوسائط

 أما فقط، بكلمات مسموعة الوسائط متعددة محوسبة

 طالباتها تدريس تم فقد طالبة (44) من املكونة الكتابية املجموعة

 التي الكتابية املتعددة الوسائط باستراتيجية الوحدة نفس

 مكتوبة بكلمات الوسائط متعددة محوسبة برمجية تستخدم

  21 البرمجيتين تطبيق مدة استغرقت وقد فقط،
ً
 دراسيا

ً
يوما

  ( حصص6) بمعدل
ً
 وجود الدراسة نتائج أظهرت وقد ، أسبوعيا

  دالة غير فروق
ً
 األساس ي الثامن الصف طالبات قدرة في إحصائيا

 لصالح التدريس الستراتيجية تعزى  الرياضية املشكالت حل على

 داللة ذات فروق وجود أظهرت كما ،السماعية املجموعة طالبات

 التفكير على األساس ي الثامن الصف طالبات قدرة في إحصائية

 املجموعة طالبات لصالح التدريس الستراتيجية تعزى ي اإلبداع

 .السماعية

(  دراسة هدف 2016وفي السعودية أجرى الشهري )

الى  الكشف عن أثر استخدام تقنية الوسائط املتعددة التفاعلية 

 ي لدى الدارسين ملقرر تقنياتاإلبداعفي تنمية مهارات التفكير 

-ETEC  ي لدىاإلبداعكير التعليم وبناء اختبار لقياس مهارات التف

الدراسة قام الباحث  أهداف، جامعة جده، ولتحقيق 211

بتطوير برمجية وسائط متعددة تفاعلية ملقرر تقنيات التعليم 

( طالبا، في كلية التربية 50بكلية التربية جامعة جدة مكونة من )

بجامعة جدة، وتكونت عينة الدراسة من عينة عشوائية من 

الطالب الدراسين ملقرر تقنيات التعليم قسيمهم إلى مجموعتين 

بية تدرس مقرر تقنيات التعليم من خالل برمجية األولى تجري

الوسائط املتعددة التفاعلية، والثانية ضابطة تدريس بالطريقة 

( طالبا، وتوصلت نتائج 25االعتيادية، تتكون كل مجموعة)

 0.05الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي )

 ≥αس لتي تدر ( بين متوسط درجات طالب املجموعة التجريبية ا

بالوسائط املتعددة التفاعلية واملجموعة الضابطة التي تدريس 

ي إلبداعابالطريقة التقليدية في التطبيق البعدي ملقياس التفكير 

وحل املشكالت وفي  األصالةعند مستوى الطالقة واملرونة و 

 ي ككل.اإلبداعمقياس التفكير 

ى إلهدفت التعرف فقد ( 2017ما دراسة أبو شريخ )أ

ر استخدام الوسائط املتعددة التفاعلية في تعلم أحكام التالوة أث

املتقدمة لدى طلبة املراكز الصيفية بمحافظة جرش واتجاهاتهم 

 وطالبة من طلبة 266نحوها، وتكونت عينة الدراسة من )
ً
( طالبا

املرحلتين األساسية والثانوية، واتبعت الدراسة كال من منهجي شبه 

حليلي، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق التجريبي والوصفي الت

ذات داللة إحصائية لصالح استخدام الوسائط املتعددة 

التفاعلية على اختباري التحصيل البعدي بمتوسط حسابي 

(، وعدم وجود فرق 13.94(، واملؤجل بمتوسط حسابي )15.74)

ملتغير الجنس وللتفاعل بين طريقة التدريس والجنس، وجاءت 

بة نحو استخدام الوسائط املتعددة التفاعلية في اتجاهات الطل

تعلم أحكام التالوة املتقدمة على الدرجة الكلية مرتفعة بمتوسط 

(، ولصالح مجال "مقاطع الفيديو واليوتيوب 3.7حسابي )

(، ولصالح أكثر من عشرة أجزاء 4.2املتحركة" بمتوسط حسابي )

 وية بمتوسط(، ولصالح طلبة املرحلة الثان4.5بمتوسط حسابي )

(، وعدم 4.4(، ولصالح بيئة املدينة بمتوسط حسابي )4.6حسابي )

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين في اتجاهات الطلبة 

  نحو استخدام.

تقييم مدى ممارسة   (2017) وهدفت دراسة هارون

 'Shoي في التدريس بكلية جامعة اإلبداعاملعلمين مهارات التفكير 

bach  باستخدام وجهة نظر الطالب ، باإلضافة إلى معرفة تأثير

نوع جنس الطالب ومستوى تقييمهم ملعلميهم ، واختار الباحث 

بتطبيق  2015/2016طالبا للعام الدراس ي  85عينة الدراسة من 

( 37املنهج العشوائي الطبقي ، تم استخدام استبانة مكونة من )

اس مهارات التدريس فقرة موزعة على املهارات الثالث لقي

، تم فحص صدق األداة (األصالةو  ،واملرونة ،الطالقة)ية اإلبداع

من خالل تقديمها إلى مجموعة من الحكام، وقد بينت نتائج 

الدراسة أن تقييم الطلبة لكل من املهارات الثالث بشكل منفصل 

، كما أظهرت النتائج عدم 
ً
ولجميع املهارات الجماعية كان متوسطا

داللة إحصائية للجنس لدى الطلبة، أو على مستوى ذي  وجود أثر

 تقييمهم ملعلميهم.
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( دراسة هدفت 2018وفي فلسطين أجرى بركات )

 ساليبتقص ي فعالية استخدام معلمي املرحلة األساسية العليا أل 

ي من وجهة نظر الطلبة في املدارس اإلبداعتنمية التفكير 

الدراسة تم  أهدافالحكومية بمحافظة طولكرم، ولتحقيق 

ي تنمية ف أساليبتطوير استبانة لقياس فعالية املعلم الستخدام 

( فقرة، تشير كل منها 30ي لدى الطلبة مكونة من )اإلبداعالتفكير 

 ي، وبعداإلبداعتنمية التفكير  أساليبإلى أسلوب معين من 

التحقق من صدقها وثباتها تم تطبيقها على عينة من طلبة املرحلة 

العليا من الصفوف: السابع والثامن والتاسع، بلغ األساسية 

 وطالبة422حجمها)
ً
تم اختيارهم بطريقة عشوائية  ،( طالبا

 برز النتائج التيأطبقية تبعا ملتغيري الجنس، والصف، ومن 

ها الدراسة النتائج أن تقديرات الطلبة الستخدام يلإتوصلت 

ي في إلبداعافكير تنمية الت ساليبمعلمي املرحلة األساسية العليا أل 

املدارس الحكومية بمحافظة طولكرم بمستوى مرتفع بصفة عامة 

وعدم وجود فروق دالة  ،(3.76إذ بلغ املتوسط الحسابي لها )

إحصائيا في مستوى استخدام معلمي املرحلة األساسية العليا 

رس ي من وجهة نظر الطلبة في املدااإلبداعتنمية التفكير  ساليبأل 

فظة طولكرم تبعا للمتغيرات: الجنس، والتحصيل الحكومية بمحا

 .س ي، والصف، ومكان السكناالدر 

( دراسة هدفت الى 2018جرى أبو الطيب )أكما 

ثارة ي والتحصيل الدراس ي باالستاإلبداعالتعرف إلى عالقة التفكير 

االنفعالية عند أداء امتحانات السباحة العملية لدى طالب كلية 

ت عينة الدراسة من طالب كلية التربية التربية الرياضية. تكون

( 94الرياضية املسجلين في مساقات السباحة والذي بلغ عددهم )

 موزعين على النحو اآلتي:)
ً
 ( طالب49طالبا

ً
( و 1من مساق سباحة ) ا

 ( طالب41)
ً
 ( طالب15(، و)2من مساق سباحة ) ا

ً
من مساق سباحة  ا

(، واستخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي، ولجمع البيات 3)

( الذي يحتوي 2015ي للعموش )اإلبداعاستخدام مقياس التفكير 

 ، واملرونة، والحساسيةاألصالةعلى املهارات التالية: )الطالقة، و 

 ومقياس االستثارة االنفعالية( وأشارت نتائج الدراسة ،للمشكالت

( بين (α≤0.05عالقة عكسية عند مستوى الداللة  وجود إلى

ي واالستثارة االنفعالية، وبين التحصيل الدراس ي اإلبداعالتفكير 

واالستثارة االنفعالية لدى طالب كلية التربية الرياضية عند أداء 

 امتحانات السباحة العملية.

 

 منهج الدراسة

 من طبيعة الدراسة واملعلومات املطلوبة 
ً
انطالقا

ه ها اعتمد الباحثان املنهج شبأهدافللجابة عن أسئلتها وتحقيق 

التجريبي، وذلك للتعرف على أثر استخدام برمجية تعليمية قائمة 

على الوسائط املتعددة التفاعلية في تنمية مهارات التفكير 

مادة الدراسات االجتماعية ي لدى طالب الحلقة الثانية في اإلبداع

 املجموعة :هما مجموعتين، باستخدام ،في سلطنة ُعمان

 املجموعة ،االعتيادية بالطريقة تم تدريسها والتي الضابطة

 البرمجية التعليمية. باستخدام تدريسها تم والتي التجريبية
 

 مجتمع الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب الحلقة الثانية 

هم دوالبالغ عد ،املدارس الحكومية التابعة ملحافظة الداخليةفي 

( طالب حسب سجالت وزارة التربية والتعليم في سلطنة 3371)

كما يوضح  ،2019/  2018ُعمان خالل العام الدراس ي الثاني 

 الجدول التالي:

توزيع عدد الطالب حسب مديرية التربية والتعليم  (1)الجدول 

 في محافظة الداخلية

 (الذكور )عدد  املديرية

 3371 مديرية تربية ملحافظة الداخلية

 3371 املجموع
 

 عينة الدراسة

طالب  تحوي  التي املدارس الحكومية حصر بعد

  الحلقة الثانية،
ً
 كامل على إجراء الدراسة لعدم امكانية ونظرا

مدرسة موس ى )حكومية وهي  مدرسة اختيار الدراسة تم مجتمع

والسبب في اختيار  ،قصدية بطريقة( األساس يبن علي للتعليم 

 فيها  )الصباحي(نيالباحثأحد أن هو  هذه املدرسة
ً
 قدو يعمل معلما

تم اختيار شعبتين من شعب الحلقة الثانية بالطريقة العشوائية 

ومن ذلك تم تكوين مجموعتين: مجموعة ضابطة ، البسيطة

 ( طالب30وعددها )
ً
ة ية ومجموع، تم تدريسها بالطريقة االعتيادا

 ( طالب30تجريبية وعددها )
ً
تم تدريسهم باستخدام برمجية  ا

 :(2)كما يوضح الجدول  ،تعليمية
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توزيع افراد العينة في املجموعتين التجريبية  (2)الجول 

 والضابطة

 عدد الطالب  املجموعة

 30 تجريبية

 30 ضابطة

 60 املجموع

 الدراسة أدوات

: إعداد البرمجية 
ً
 التعليميةأوال

اعتمد الباحثان في إعداد البرمجية على أحد نماذج 

 مع  ،(2002التصميم مثل نظام الجزار )
ً
ألنه األكثر تناسبا

ئة ية لبياإللكترونخصائص املتعلمين والجاهزية املعرفية و 

تناسب وي ،ملرونة في التطبيقباكما يتسم هذا النموذج  ،الدراسة

مع مراحل إعداد البرمجيات التعليمية القائمة على الوسائط 

 لتدريس  CD -مدمجة أسطوانة املتعددة التفاعلية، وتم إعداد

وحدة دراسية من مادة الدراسات االجتماعية للصف العاشر 

 سطوانةاإل  هذه وقام بعرض ،(بالبرمجية التعليمية) األساس ي

( فقرة بصورتها األولية 38نة من )املدمجة واملرفقة باستبانة مكو 

 من مجموعة على تتضمن مجموعة من معايير البرمجية الجيدة

 الدراسات وتكنولوجيا تدريس في االختصاص ذوي  املحكمين

 العام وتصميمها التعليمي محتواها حيث من والحاسوب، التعليم

 الحاسوب مختبر في تطبيقها مكانيةإ(، و InDesignبرنامج ) وفق

مين مالحظات على وبناءً 
ّ
فنية  تم إجراء تعديالت وتوصياتهم املحك

 بها بما األخذ وتم التنقالت بين الصفحات(، ،األلوان ،)الصوت

 البرمجية تأصبح حيث فأكثر، املحكمين من) %81عليها  ) اتفق

جاهزة للتطبيق. باإلضافة الى معايير البرمجية  النهائية بصورتها

 ( فقرة.30النهائية مكونة من )والتي أصبحت بصورتها 

 مرحلة التطبيق

التدريس باستخدام البرمجية التعليمية القائمة على الوسائط 

 الدروس التي تنفيذ تم الطريقة هذه في :املتعددة التفاعلية

 (مشكالت وأخطار بيئية)الوحدة الخامسة وهي  عليها اشتملت

واملد  ،ل والزالز  ،والتي تضمنت بعض املواضيع كاألعاصير املدارية

 وتصميم بتحضير القيام خالل من ،والبراكين ،(تسونامي)الزلزالي 

على عرضها  عمل ،مدمجة اسطوانة في ووضعها للدروس نيالباحث

أمام الطالب داخل غرفة الصف في املدرسة وباستخدام جهاز 

بشرح املادة  أحد الباحثين حيث قام ،(Data Show)العرض 

 للطالب من خالل البرمجية التعليمية.

 إرشادات من ورد ما على الباحثان اعتمد التدريس االعتيادي وفيها

 حول  للحلقة الثانية في مادة الدراسات االجتماعية املعلم دليل في

 من فيهما ما بكل (مشكالت وأخطار بيئية) وحدة تدريس

 تدريس في معهم املتبعة هي الطريقة هذه حيث كانت ،موضوعات

 الصف إذ بقي نفسها، الدراسية للمادة السابقة املوضوعات

وتم شرحها باستخدام السبورة البيضاء  داخل الغرفة الصفية،

 أمام الطالب.

: اختبار
ً
 Torrance Creativity)ي اإلبداع للتفكير تورانس ثانيا

Test) 

الختبار  العربية الترجمة على باالطالع الباحثان قام

 التفكير مستوى  ي ليقيساإلبداع للتفكير Torance)) تورانس

 عينة لدى أفراد األصالةو  واملرونة الطالقة مهارة في ياإلبداع

 للتفكير تورانس اختبار تصحيح كتيب على واعتمد ،الدراسة

 من نشاط ويحتاج كل رئيسة أنشطةسته  اللفظي ويضم ياإلبداع

عن  فضال عنها، للجابة دقائق ع سب إلى الستة نشطةاأل هذه

مهارة ) :هي نشطةاأل وهذه واإلرشادات، للتعليمات الالزم الزمن

مهارة  ،مهارة التنبؤ بالنتائج ،مهارة تنبؤ األسباب ،طرح األسئلة

ير مهارة األسئلة غ ،مهارة االستعماالت املتعددة ،تحسين اإلنتاج

الدراسة تم مراجعة األدب النظري  أهدافولتحقيق  ،(الشائعة

والتربوي للمصادر واملراجع والدراسات ذات العالقة بموضوع 

الدراسة الحالية املتعلقة بأثر استخدام برمجية تعليمية قائمة 

على الوسائط املتعددة التفاعلية في تنمية مهارات التفكير 

اعية مي لدى طلبة الحلقة الثانية في مادة الدراسات االجتاإلبداع

 في سلطنة ُعمان.

تم عرض االختبار على مجموعة من املحكمين من صدق االختبار: 

 ،ذوي الخبرة واالختصاص في تخصص تكنولوجيا التعليم

 ،واملناهج وطرق التدريس ،(صدق املحتوى )والقياس والتقويم 

باإلضافة الى عدد من معلمي ومشرفي الدراسات االجتماعية ومواد 

 هدافدراسية أخرى، إلبداء رأيهم في مدى تمثيل االختبار لل 

 وع.املوض هدافمة أسئلته أل ءاملرجوة للمادة التعليمية، ومدى مال

تم التأكد من ثبات االختبار بطريقة االختبار ثبات االختبار: 

حيث تم تطبيق االختبار على عينة test- retest) )وإعادة االختبار 

 من خارج عينة الدراسة، 30استطالعية مكونة من )
ً
( طالبا

بفاصل زمني مدته اسبوعين بين االختبار األول واالختبار الثاني 

 ارتباط بيرسون، معامل باستخدام الثبات معامل حساب وتم

 مجال، كما يوّضح الجدول التالي: ولكل الكلية للدرجة
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 معامالت ارتباط بيرسون لالتساق الداخلي (3)الجدول 

 معامل ارتباط بيرسون  االختبار 

 9450.** الطالقة

 9340.** املرونة

 9830.** األصالة

 0.954** املجموع الكلي 

 عند )
ً
 (α≤0.05** وتعني دالة احصائيا

بين  ياإلبداعتراوحت معامالت الثبات الختبار تورانس للتفكير 

 -test)(  وذلك بطريقة االختبار واعادة االختبار 0.983-0.945)

retest)، ( 0.954إذ بلغت قيمة معامل االرتباط)،  وهو دال عند

(0.05  ≥α)، ( 0.945إذ بلغت قيمة معامل الثبات لبعد الطالقة)، 

ما معامل الثبات أ ،(0.983) األصالةولبعد  ،(0.934ولبعد املرونة )

 وهي قيمة ذات داللة احصائية.   ،(0.954الكلية فبلغ )بالدرجة 

 متغيرات الدراسة

 تم تحديد متغيرات الدراسة الحالية على النحو اآلتي:

برمجية تعليمية قائمة على الوسائط املتغير املستقل ويشمل: 

 املتعددة التفاعلية.

 ي.اإلبداعمهارات التفكير املتغير التابع ويشمل: 
 

 تصميم الدراسة

استخدم الباحثان في الدراسة الحالية التصميم شبه التجريبي 

طط واملخ ،باختبار قبل وبعدي، ملجموعتين تجريبية وضابطة

 التوضيحي اآلتي يبين ذلك:    

Post-test Experiment Pre-test Group 

O2 X1 O1 GE 

O2 - O1 GC 

 حيث أن:

 1O .يشير إلى القياس القبلي : 

 2O : .يشير إلى القياس البعدي 

 1 : × (البرمجية التعليمية)املجموعة التجريبية. 

  (الطريقة التقليدية)املجموعة الضابطة. 

 املعالجة اإلحصائية لإلجابة عن اسئلة الدراسة وفرضيتها:

اإلجابة عن سؤال الدراسة، باستخدام املتوسطات  تمت     

لعينتين مستقلتين  (t) الحسابية، واالنحرافات املعيارية، واختبار

 .Independent Sample T- testواملعروف باسم 

قام الباحثان بإجراء اختبار التكافؤ على عينة الدراسة القبلية، 

 وكانت النتائج كما يلي:

 ي القبليإلبداعاللعينات املستقلة لقياس التكافؤ بين املجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار التفكير  (t)نتائج اختبار  (4)الجدول 

 العدد املجموعة االختبار
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 Tقيمة 

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 الطالقة
 3.88 7.56 30 ضابطة

2.207 58 0.331 
 3.40 9.63 30 تجريبية

 املرونة
 3.38 9.06 30 ضابطة

0.118 58 0.906 
 3.70 8.95 30 تجريبية

 األصالة
 3.06 7.39 30 ضابطة

1.622 58 0.11 
 3.15 8.69 30 تجريبية

 االختبار الكلي
 3.16 8.07 30 ضابطة

1.341 58 0.185 
 3.16 9.17 30 تجريبية

 

لم تكن دالة  (T)يالحظ أن قيم  (4)من خالل الجدول 

 عند مستوى داللة أقل من 
ً
، (58)ودرجة حرية  (0.05)احصائيا

مما يدل على تكافؤ املجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار 

 ي القبلي.اإلبداعالتفكير 
 

 نتائج الدراسة:

اإلجابة عن سؤال الدراسة: ما أثر استخدام برمجية 

تعليمية قائمة على الوسائط املتعددة التفاعلية في تنمية مهارات 

حلقة لدى طالب ال األصالة(و  ،واملرونة ،الطالقة)ي اإلبداعالتفكير 

 الثانية في مادة الدراسات االجتماعية في سلطنة ُعمان؟
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للتعرف على استخدام برمجية تعليمية قائمة على الوسائط 

 ،الطالقة)ي اإلبداعاملتعددة التفاعلية في تنمية مهارات التفكير 

لدى طالب الحلقة الثانية في مادة الدراسات  األصالة(و  ،واملرونة

املتوسطات الحسابية  إيجاداالجتماعية في سلطنة ُعمان، تم 

بار الدراسة البعدي للمجموعتين واالنحرافات املعيارية الخت

الضابطة واملجموعة التجريبية، وكانت النتائج كما في الجداول 

 أدناه:

افات املعيارية الختبار التفكير  (5)الجدول    (t)ي البعدي لطلبة الحلقة الثانية ونتائج اختبار اإلبداعاملتوسطات الحسابية واالنحر

 للعينات املستقلة الختبار الدراسة البعدي

 العدد املجموعة االختبار
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 Tقيمة 

درجة 

 الحرية
 مستوى الداللة

 الطالقة
 2.806 9.16 30 ضابطة

3.312 58 
0.002* 

  3.707 11.97 30 تجريبية

 املرونة
 3.284 8.51 30 ضابطة

2.588 58 
0.012* 

  3.899 10.92 30 تجريبية

 األصالة
 2.653 8.41 30 ضابطة

3.637 58 
0.001* 

  3.320 11.23 30 تجريبية

 االختبار الكلي
 2.462 8.77 30 ضابطة

3.477 58 
0.001* 

  3.398 11.43 30 تجريبية

( وجود فروقات في املتوسطات الحسابية 5يبين الجدول )

للمجموعتين التجريبية والضابطة، حيث كانت نتائج املجموعة 

التجريبية أعلى في جميع االختبارات، حيث أن املجموعة التجريبية 

(، 3.40في االختبار التحصيلي الكلي قد حصلت على متوسط بلغ )

(، وبالنسبة 2.46)بينما بلغ متوسط املجموعة الضابطة 

لالختبارات الفرعية فقد كان متوسط املجموعة التجريبية في 

(، وفي 9.16( ومتوسط الضابطة بلغ )11.97اختبار الطالقة )

(، 10.92اختبار املرونة بلغ متوسط املجموعة التجريبية )

(، بينما بلغ متوسط 8.51ومتوسط املجموعة الضابطة )

(، ومتوسط 11.23) األصالةاملجموعة التجريبية في اختبار 

 (.8.41املجموعة الضابطة )

كانت ذات داللة  Tيتضح مما سبق بأن جميع قيم 

(، مما يؤدي بنا إلى القبول 0.05احصائية عند مستوى أقل من )

بالفرضية التي تنص على: يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند 

لى استخدام البرمجيات إ( تعزى α ≤ 0.05مستوى الداللة )

ة عددة التفاعلية في تنميتالتعليمية القائمة على الوسائط امل

ي لدى طالب الحلقة الثانية بين طالب اإلبداعمهارات التفكير 

املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة لصالح املجموعة 

التجريبية. وأظهرت النتائج وجود فروقات في املتوسطات 

الحسابية للمجموعتين التجريبية والضابطة، حيث كانت نتائج 

املجموعة التجريبية أعلى في جميع االختبارات، وهذا يعني رفض 

ية الصفرية األولى والتي تنص على: ال يوجد فرق ذو داللة الفرض

تعزى الى استخدام  (α ≤ 0.05)إحصائية عند مستوى الداللة 

البرمجية التعليمية القائمة على الوسائط املتعددة التفاعلية في 

ي لدى طالب الحلقة الثانية بين اإلبداعتنمية مهارات التفكير 

موعة الضابطة. وأن الفرق كان طالب املجموعة التجريبية واملج

لصالح املجموعة التجريبية التي تعلمت باستخدام البرمجية 

بمعنى أن استخدام البرمجية التعليمية القائمة على  ،التعليمية

كان لها فاعلية في اختبار التفكير  الوسائط املتعددة التفاعلية

ي لدى طالب الحلقة الثانية في مبحث الدراسات اإلبداع

املجموعة  إنحيث  .ماعية مقارنة بالطريقة االعتياديةاالجت

 ي الكلي قد حصلت علىاإلبداعالتجريبية في اختبار التفكير 

(، 2.46(، بينما بلغ متوسط املجموعة الضابطة )3.4متوسط بلغ )

وبالنسبة لالختبارات الفرعية فقد كان متوسط املجموعة 

الضابطة بلغ  ( ومتوسط11.97التجريبية في اختبار الطالقة )

(، وفي اختبار املرونة بلغ متوسط املجموعة التجريبية 9.16)

(، بينما بلغ 8.51(، ومتوسط املجموعة الضابطة )10.92)

(، 11.23) األصالةمتوسط املجموعة التجريبية في اختبار 

(، مما يدل على وجود فرق ذو 8.41ومتوسط املجموعة الضابطة )

. وقد تعزى هذه (α ≤ 0.05)لة داللة إحصائية عند مستوى الدال

النتيجة الى أن استخدام البرمجية التعليمية القائمة على 

في مادة الدراسات االجتماعية، يعزز  الوسائط املتعددة التفاعلية
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التعلم الذاتي )تفريد التعليم( لدى الطالب مما يساعد في مراعاة 

ن نوعية يالفروق الفردية بين املتعلمين، وبالتالي يؤدي إلى تحس

التعليم والتعلم خاصة، مما قد يتيح التعلم باستخدام الدروس 

املنتجة بواسطة البرمجيات التعليمية لطلبة الصف العاشر 

 .واإلفادة من تلك الدروس أكثر من الطريقة االعتيادية املستخدمة

وقد يعود تفوق املجموعة التجريبية من طالب الحلقة الثانية في 

جتماعية لفاعلية اإلجراءات التي تم تصميم مادة الدراسات اال 

البرمجية التعليمية املحوسبة بها ضمن خطط تدريسية، وألنها 

تسمح للطالب بالسير حسب قدراته وسرعته الذاتية للوصول إلى 

مستويات عليا من التفكير في مفاهيم مادة الدراسات االجتماعية، 

علم أن الطالب يتوربما يكون تفوق املجموعة التجريبية عائد إلى 

حسب سرعته وقدرته ورغباته دون تأثير ونقد من اآلخرين، أو أن 

استخدام الدروس املحوسبة لفترات أكثر زاد من ثقة الطالب 

بنفسه، مما أدى إلى زيادة قدرته على التعامل مع مستويات عليا 

 .من التفكير مثل التحليل والتركيب

كما أن التغذية الراجعة الفورية في تشخيص األخطاء 

وتصحيحها ومعالجتها بعد كل استجابة، قد تشجع الطالب في 

مادة الدراسات االجتماعية على تصحيح أخطائهم مما يؤدي إلى 

ين ي لديهم، ومما قد يزيد من تحساإلبداعتحسين التعلم والتفكير 

نماط الطالب واستخدام أ ي في املهارات الثالث لدىاإلبداعالتفكير 

مختلفة من التقويم والتغذية الراجعة الفورية التي توفرها 

البرمجية التعليمية، التي تناسبت مع قدرة وسرعة الطلبة في 

م
ّ
مما قد يؤدي الى فهم معّمق وقدرة على التعامل مع  ،التعل

وتوافقت هذه  املواقف الجديدة وتخطي حدود الزمان واملكان.

( 2010(، ودراسة أبو داوود )2009دراسة الحسين )النتيجة مع 

من ناحية أثر البرمجيات التعليمية ككل على تنمية املهارات، 

( من ناحية تنمية مهارتي 2016وتوافقت مع دراسة العواملة )

 مع دراسة 
ً
املرونة والطالقة لدى والطالب، كما توافقت أيضا

ذات داللة ( في وجود فروق 2014( واملومني )2018عالونة )

إحصائية بين طالب املجموعتين التجريبية والضابطة تعزى 

ح ي ولصالاإلبداعلطريقة التدريس في جميع مهارات التفكير 

( من 2016وتعارضت مع دراسة العواملة ) ،املجموعة التجريبية

 لديهم. األصالةناحية عدم وجود أثر لتنمية مهارة 

 

 

 منها: توص ي الدراسة بعدد من التوصيات -

عقد دورات تدريبية ملعلمي الدراسات االجتماعية حول إعداد  -

وتوظيف البرمجيات التعليمية القائمة على الوسائط املتعددة 

 التفاعلية في العملية التعليمية.

تشجيع الباحثين على االستمرار في القيام بالبحوث املتعلقة  -

ة ي تنميباستخدام إعداد البرمجيات التعليمية واستخدامها ف

في مجاالت أخرى غير الدراسات  ،العمليات العقلية املختلفة

 االجتماعية.

إجراء دراسات تجريبية أو شبه تجريبية للتعرف على أثر  -

فكير مثل الت ،البرمجيات التعليمية في تنمية قدرات تفكيرية

االستنتاجي والتأملي واالستداللي واالبتكاري والعلمي من خالل 

 ت االجتماعية.تدريس الدراسا

 املراجع قائمة

ي اإلبداع(. عالقة التفكير 2018محمد حسن ) ،أبو الطيب

والتحصيل الدراس ي باالستثارة االنفعالية عند امتحانات 

مجلة  ،السباحة العملية لدى طالب كلية التربية الرياضية

 .173-153(: 3) 38 ،اتحاد الجامعات العربية

مدخل الى برنامج سكامبر (. 2015نهى عبد الكريم ) ،أبو جمعة

عمان: مركز ديبينو لتعليم  ،ياإلبداعلتنمية التفكير 

 التفكير.

فاعلية برمجية تعليمية (. 2010أبو داوود، سمية محمد لطفى )

مقترحة لتنمية مهارات اعداد الوسائط املتعددة 

الة رس)التعليمية لطالبات الدبلوم العام في التربية 

كلية التربية جامعة امللك سعود،  (ماجستير غير منشور 

 اململكة العربية السعودية.

(. أثر استخدام الوسائط املتعددة 2017شاهر ذيب ) ،أبو شريخ

التفاعلية في تعلم أحكام التالوة املتقدمة لدى طلبة 

 ،املراكز الصيفية بمحافظة جرش واتجاهاتهم نحوها

ي إللكترونااملجلة الفلسطينية للتعليم املفتوح والتعلم 

99 (6 :)11-115.  

( درجة استخدام معلمي املرحلة األساسية العليا 2018زياد ) ،بركات

ي ي من وجهة نظر الطلبة فاإلبداعتنمية التفكير  ساليبأل 

املجلة الدولية  ،املدارس الحكومية في محافظة طولكرم

 .21-1(: 1) 4 لنفسيةللدراسات التربوية وا
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توظيف تكنولوجيا الوسائط  (.2015البغدادي، زكي ابو النصر )

رسالة ) املتعددة في تعليم اللغة العربية عن بعد

 ،جامعة امللك السعود، السعودية.(ماجستير غير منشوره

مقرر تصميم البرمجيات التعليمية  (.2017دارين ) ،الجنهي

 عمان: دار املنارة للنشر والتوزيع. ،1ط ،وانتاجها

(. أثر تنفيذ 2013أزهار محمد ) ،داوود عبد امللك وغليون  ،الحدابي

إثرائية علمية في مستوى التحصيل والتفكير  أنشطة

ي لدى املوهوبين من تالميذ الصف التاسع اإلبداع

 .28 -1( 6) املجلة العربية لتطوير التفوق  ،االساس ي

أثر استراتيجية 2009).)الحسين، احمد بن محمد بن سعيد 

الوسائط املتعددة على كل من االحتفاظ الفوري 

واملرجأ في مقرر طرق التدريس الخاصة لدى طالب كلية 

جامعة األمام محمد بن سعود  ،العلوم االجتماعية

 اإلسالمية ، اململكة العربية السعودية.

لوسائط الفائقة التفاعلية أثر ا ،(2013حسين، جبرين عطية )

الهاشمية مهارات  الجامعةواملتعددة في إكساب طلبة 

 مجلة العلوم التربوية والنفسيةالتصوير الرقمي، 

 .2،ع 14م

تكنولوجيا التعليم بين االنظمة ،(2017محمد محمود ) ،الحيلة

 عمان: دار امليسرة للنشر والتوزيع. ،10ط ،والتطبيق

أثر استخدام مهارات التفكير (. 2018نانس ي محمد ) ،الخرابشة

ي في تحصيل طلبة الصف الثالث األساس ي اإلبداع

 رسالة) واالحتفاظ باملعلومة في تدريس مادة العلوم

 عمان. ،جامعة الشرق األوسط ،(ماجستير غير منشورة

تدريس مهارات التفكير مع بيئات (. 2015سعادة، جودت أحمد )

 عمان: دار الشروق.،1. طالتطبيقيةاألمثلة 

الوسائط املتعددة في اإلعالم (. 2018عبد الحافظ محمد ) ،سالمة

 ُعمان: دار البداية للنشر والتوزيع. ،1ط ،والتعليم

تطبيقات الحاسوب (. 2013سالمة، عبد الحافظ محمد )

، عّمان: دار البداية والوسائط املتعددة في التعليم

 موزعون وناشرون. 

أثر استخدام (. 2009الشوا، هال محمد وعبدهللا، هبه محمود )

استراتيجيتين للوسائط املتعددة املحوسبة في القدرة 

دى ي لاإلبداععلى حل املشكالت الرياضية والتفكير 

طالبات املرحلة األساسية في مدارس وكالة الغوث 

قسم املناهج  ،(رسالة ماجستير غير منشورة)الدولية 

 غزة. الجامعة اإلسالمية ،التعليم كلية التربيةوتكنولوجيا 

(. أثر برنامج تعليمي في مبحث التربية 2018حسن موس ) ،عالونة

الفنية قائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في 

ي لدى طالب الصف العاشر اإلبداعتنمية التفكير 

 (.4) 26 ،مجلة الجامعة االسالمية ،االساس ي

أثر برنامج النظام الذكي  (.2016الجدوع )العواملة، عصام 

ي داعاإلبللمعالجة املعرفية في تنمية مهارات التفكير 

رسالة ماجستير غير ) لدي طلبة املرحلة األساسية

 الجامعة األردنية عمان. ،(منشوره

 ،4ط ،تطوير نظام التعليم(. 2015حمدان بن احمد) ،الغامدي

 اململكة العربية السعودية. ،جدة: مكتبة الرشيد

(. أثر استخدام التكنولوجيا 2018محمد بن سعيد ) ،الكندي

والتقنيات الحديثة في تدريس ماد الجغرافيا على 

التحصيل الدراس ي لدى طلبة الصف الثاني عشر 

 ،بمدرسة عبد هللا بن أباض التميمي للتعليم األساس ي

 طنة ُعمان.سل ،(2) 27 ،مجلة العلوم التربوية والنفسية

فعالية (. 2013املراغي، السيد شحاتة والخولي، عبادة أحمد )

برنامج مقترح قائم على الوسائط املتعددة التفاعلية في 

تنمية بعض مهارات التفكير الناقد واالتجاه نحو التعلم 

جامعة حضرموت  ،(رسالة ماجستير غير منشوره) الذاتي

 اليمن. ،للعلوم والتكنولوجيا

وأثرها على التعليم واملنعقد في سلطنة  4مؤتمر الثورة الصناعية 

 ،سلطنة عمان ،(2019)كانون ثاني  23 – 21ُعمان من 

 batna.com-http://conference.n .      متاح على الرابط:

لتكنولوجيا التعليم الذي عقد في الفترة  6مؤتمر الكويت  

متاح على  ،الكويت ،(2015)       أكتوبر  28إلى  27ما بين 

الرابط:     
http://www.aljarida.com/articles/1468484527126177400/   

أثر استخدام العوالم االفتراضية (. 2014) املومني، ناهدة عبدالنور 

ثالثية األبعاد والعوالم الحقيقية في كل من التحصيل 

ي والتحصيل الدراس ي لدى اإلبداعالعقلي والتفكير 

رسالة )طالبات الصف العاشر في مادة الفيزياء 

 عّمان. ،، جامعة الشرق األوسط(ماجستير غير منشورة

تقيم مدى ممارسة املعلمين (. 2017سليمان موس ى ) ،هارون

 Shoي في التدريس بكلية جامعة اإلبداعمهارات التفكير 

bach  باستخدام وجهة نظر الطالب باإلضافة الى

معرفة تأثير نوع جنس الطالب ومستوى تقيميهم 

 .(رسالة ماجستير غير منشورة) ملعلميهم

http://conference.n-batna.com/
http://www.aljarida.com/articles/1468484527126177400/
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