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تصميم ملف إجناز إلكرتوني لتدريس الكيمياء 
لي 

ّ
وقياس أثره يف تنمية مهارات التفكري التأم

 لدي طالبات الصف الثاني الثانىي
 *غسيل بيت قاس ي بً رجاش الضبيعي

 

 

ُاؽ ؤزٍغ في جىمُ امللخص_ ـ الُٕمُاء، ُو ض َضًذ الضعاؾت الخالُت بلى جصمُم ملٍ بهجاػ بلٕترووي في جضَع ت الخٌٕحر الخإملي، ُو

( ػالبت مً ػالباث الصٍ الشاوي الشاهىي باإلاملٕت اللغبُت الؿلىصًت، وجم جِؿُمهم بلى مجمىكخحن: 60جٖىهذ كُىت البدث مً )

ِت  بُت باؾخسضام ملٍ ؤلاهجاػ ؤلالٕترووي، في خحن جضعؽ اإلاجمىكت الظابؼت بالؼٍغ ض صعؾذ اإلاجمىكت الخجٍغ بُت وطابؼت؛ ُو ججٍغ

بي لخدُِّ ؤَضاي البدث جم بكضاص اإلاىاص وألاصواث الخالُت: اإلال بي طي الخصمُم قبه الخجٍغ خاصة، وجم اؾخسضام مىهج البدث الخجٍغ

ض ؤوضخذ هخائج البدث وحىص ًغوَ طاث صاللت بخصائُت كىض مؿخىي ) ( في 0.01ملٍ ؤلاهجاػ ؤلالٕترووي وازخباع الخٌٕحر الخإملي. ُو

بُت، ٓما ؤؿهغث الىخائج ؤن حجم الخإزحر لخىؿٍُ ملٍ ؤلاهجاػ الخؼبُّ البلضي الزخباع  الخٌٕحر الخإملي لصالح ػالباث اإلاجمىكت الخجٍغ

ض اهخهى البدث بخِضًم مجمىكت مً الخىصُاث واإلاِترخاث التي جغجبؽ جىؿٍُ ملٍ ؤلاهجاػ  ؤلالٕترووي ٓبحر في جىمُت الخٌٕحر الخإملي، ُو

 .ِئت الخللمؤلالٕترووي لخضَعـ الُٕمُاء في ب

م البضًل، ملٍ ؤلاهجاػ ؤلالٕترووي، الخٌٕحر الخإملي، الُٕمُاء، الخللم ؤلالٕترووي الكلمات املفتاحية:  .الخٍِى
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 ثىمية في أثٍر وقياش الكيمياء لتدريط إلكترووي إهجاز ملف ثصميم

 الثاهوي  الثاوي الصف لباتطا لدى التأّملي التفكير مهارات
 املقدمة. 1

ًدؿم الِغن الخاصي واللكغون بالخضًّ اإلاللىماحي اإلاؿخمغ،      

ت في الخؼبُِاث  ٍغ والخؼىع الخِني الظي صاخبه خضور جدىالث حَى

ىن في البدث كً ؤًظل  الللمُت والخِىُت الخضًشت، لظا وكؽ التربٍى

حر بِ ئت حللُمُت جٌاكلُت حاطبت الؼَغ وألاؾالُب والاؾتراجُجُاث لخًى

حؿاكض كلى بجِان اإلاهاعاث التي حؿعى اإلاىاهج الضعاؾُت بلى بٓؿابها 

حر جلٗ البِئت  لّض جِىُاث الخللُم مً ؤًظل الىؾائل لخًى
ُ
محن، وح

ّ
للمخلل

ت  حر بِئت حللُمُت جِىم كلى اإلاكآع الٌّلالت، خُث ًمًٕ مً زاللها جًى

محن حؿهم 
ّ
في آدؿابهم اللضًض مً اإلاهاعاث الٌّلالت مً ُِبل اإلاخلل

 .والخبراث

ضًها الغئِـ؛         م مدىع الاعجٖاػ في اللملُت الخللُمُت َو
ّ
لض اإلاخلل َو

 
ً
 الاَخمام بتربِخه جغبُت صخُدت اؾدشماعا

ً
لظا ًمً الظغوعي حضا

للمؿخِبل، ألامغ الظي ٌؿخىحب مله الاَخمام بٖل ما مً قإهه الاعجِاء 

والجؿمُت والىحضاهُت بكٍٖل مخىاػن لبىاء  بجىاهب همٍى اللِلُت

ت مخىاػهت بال  ت مخىاػهت، خُث ال ًمًٕ بىاء شخصُت ؾٍى شخصُت ؾٍى

م مىظ بضاًت ؾىىاث الضعاؾت وبساصت مغاخل الخللُم 
ّ
باالَخمام باإلاخلل

 ].1ألاؾاس ي ]

ض ججلى اَخمام وػاعة الخللُم في اإلاملٕت اللغبُت الؿلىصًت بظلٗ         ُو

غ خحن ؤػلِ غ اإلاىاهج الظي يهضي بلى جؼٍى ذ اإلاكغوق الكامل لخؼٍى

ا:)مىاهج، ومللمحن،  اللملُت الخللُمُت بجمُم ؤبلاصَا وكىاصَغ

ـ، وبِئت حللُمُت جِىُت(، بما ًدىاؾب مم الخِضم  واؾتراجُجُاث جضَع

 
ً
الللمي والخدىالث الاحخماكُت والاُخصاصًت والخوحراث اللاإلاُت، اهؼالُا

م
ّ
ٔان مً ؤبغػ  مً ؤن اإلاخلل ت، و َى اإلادىع ألاؾاؽ لللملُت التربٍى

ؤَضاي اإلاكغوق: جظمحن اإلاىاهج الخىّحهاث ؤلاًجابُت الخضًشت في بىاء 

م 
ّ
اإلاىاهج، مشل: مهاعاث الخٌٕحر ومهاعاث خل اإلاكٕالث ومهاعاث الخلل

ت وجىمُت  م الخلاووي والخىاصل الجُض مم مصاصع اإلالًغ
ّ
الظاحي والخلل

م باللمل واإلاماعؾت الٌللُت اإلاهاعاث ألاص
ّ
حز كلى الخلل ائُت مً زال٘ التٓر

لألوكؼت وبجاخت الٌغصت للؼالب الزخُاع ألاوكؼت اإلاىاؾبت لِضعاتهم 

ومُىلهم وخاحاتهم في خضوص ؤلامٖان، وبًجاص جٌاكٍل واٍق مم الخؼىعاث 

 ].2] الخِىُت اإلالاصغة وبساصت الىمى اإلالغفي والشىعة اإلاللىماجُت

بم في اإلاضاعؽ ُض ًبضص وب     
ّ
د ًُ الغهم مً َظٍ الجهىص اإلابظولت بال ؤن ما 

ل في 
ّ
م ًخمش

ّ
م كملُت الخلل غ في اللملُت الخللُمُت بط ؤن جٍِى ؤي جؼٍى

ت التي جؼوصها بجؼء بؿُؽ مً بهجاػ  الازخباعاث الخدصُلُت اإلاإلًى

م ؤو جدصُله في ػمان ملحن ومٖان بلُىه خُث جِخصغ كلى ُُاؽ 
ّ
اإلاخلل

لِضعة كلى الاخخٌاؾ بالخِائّ واإلاللىماث؛ ًهي كملُت مداؾبت نهائُت ا

م الٌغصت الؾخضعاْ 
ّ
جخم في مىخصٍ اللام ؤو في نهاًخه، ًال حلؼي اإلاخلل

م في اإلاضعؾت 
ّ
ما ًىِصه، ٓظلٗ ًةنها ال جِِـ ٔل وكاغ ًِىم به اإلاخلل

ت، الغخالث، اإلاهاعاث، اإلاُ٘ى والاججاَاث، الِض عة كلى )ألاقوا٘ الُضٍو

ت  م مً حمُم الجىاهب اإلاهاٍع
ّ
 ال جِِـ مؿخىي اإلاخلل

ً
الابخٖاع( وؤًظا

غ ُُمتها ألن ٔل  ٌِض ٔل مداوالث الخؼٍى ًُ ُت، مما  والىحضاهُت واإلالًغ

ؼ كلى الخٌف ًِؽ صون الاَخمام بالجاهب اإلاهاعي بكُِه 
ّ
الجهىص ؾتٓر

 ].1ألاصائي واللِلي الِائم كلى الخإّمل والاؾدبؼان ]

م حضًضة        حن بلى البدث كً ؤؾالُب جٍِى ض صًم َظا الىاُم التربٍى ُو

جىاؾب َظٍ الخىّحهاث وبًجاص بضائٍل لالزخباعاث الخدصُلُت الخِلُضًت 

 ما جسٌّ في جىطُذ 
ً
التي ال جبرػ اإلاؿخىي الخُِِي للؼالب، ًهي هالبا

 ].3مؿخىي جِّضم الؼالب في الخللُم ]

م بملٌاث         لّض الخٍِى م  (portfolio) ؤلاهجاػوَُ ؤخض ؤؾالُب الخٍِى

 بٕثرة في اإلااؾؿاث الخللُمُت، وفي 
ً
البضًل الظي ؤصبذ مؿخسضما

 ألن ملٌاث ؤلاهجاػ 
ً
اللضًض مً الض٘و اإلاخؼىعة في آلاوهت ألازحرة هـغا

ؼ كلى كملُاث 
ّ
م البضًل بضعحت حُضة، ًهي جٓغ جىاؾب ؤهغاض الخٍِى

م مهمت ًمًٕ جىمُتها في بػاع 
ّ
اللمل اإلاضعس ي، وجدضًض الاخخُاحاث  حلل

الخللُمُت للؼالب، وجدصُله لىؼاَ واؾم مً اإلالاعي واإلاهاعاث، خُث 

ًِىم بمخابلت ؤصائه بىٌؿه، ٓما حؿمذ باَخماماث مخباًىت لخل 

[. ومً زال٘ واُم جضَعـ 4اإلاكٕالث التي جشّحر اَخمام الؼالب وجٌٕحٍر ]

ؽ الٌص٘ى الضعاؾُت، ألن الُٕمُاء ًةن طلٗ ًخماش ى مم مكٖلت جٕ ضُّ

م، وبالخالي ًةن 
ّ
 ؤػ٘ى مً اإلالل

ً
خا اإلالٌاث الىعُُت وِحض ؤنها حؿخوَغ ُو

غ الٕشحر 
ّ
م ؤن جًى

ّ
مغاحلت ملٌاث ؤلاهجاػ بالصُوت ؤلالٕتروهُت مً اإلاخُى

م
ّ
ذ والجهض للملل  .مً الُى

ذ اللضًض مً البدىر والضعاؾاث الؿابِت التي اؾتهضًذ         ض ؤحٍغ ُو

ي ؤزغ ملٍ ؤلاهجاػ ؤلالٕترووي وصوعٍ في جىمُت هىاجج حللُمُت جِ ص ّ

ٔالخدصُل وجىمُت مهاعاث الخٌٕحر  ميكىصة في مجاالث حللُمُت مسخلٌت :

لُام وآزغون ] اإلاسخلٌت والاججاَاث: [، 6[، وصعاؾت خؿً ]5ٓضعاؾت ٍو

يذ ؤَمُت ملٍ ؤلاهجاػ ؤلالٕترووي في 7] وصعاؾت ُدىي ُّ [، التي ب

ٔاصًمي، وصعاؾت اللضًض مً  koraneekij [8] اإلاخوحراث ٓىجاح الؼالب ألا

ٔاصًمي لضي الؼالب بلض  التي ؤؿهغث وحىص جِّضٍم في الخدصُل ألا

التي ؤقاعث بلى  Kocoglu [9] اؾخسضام ملٍ ؤلاهجاػ ؤلالٕترووي، وصعاؾت

 [10] جإزحر ملٍ ؤلاهجاػ ؤلاًجابي في جىمُت مهاعاث الؼالب، وصعاؾت

Smith & Tillema  التي ؤؿهغث ؤن اؾخسضام ملٌاث ؤلاهجاػ ؤلالٕتروهُت

 .ؤٓثر الىؾائل قٌاًُت في جُُِم ؤصاء الؼالب

       
ً
م اإلاخللمحن مؿخمغا

ّ
ؿهم ملٍ ؤلاهجاػ ؤلالٕترووي في حلل حلل ٌُ ٓما 

ى ما ٌؿمى بالٌص٘ى الضعاؾُت ؤو  وال ًغجبؽ بمٖان الخللُم ًِؽ َو

ن ملٍ ؤلاهجاػ ؤلالٕترووي بؿاكاث الخصص الضعاؾُت ًِؽ )ؤي ؤ

 في ؤي مٖان وؤي ػمان
ً
م مؿخمغا

ّ
 (.ًجلل الخلل

ت       حر زبراث جغبٍى ىن بدىمُخه مً زال٘: جًى لظا ًِض اَخم التربٍى

حز كلى مهاعاجه الللُا وؤلابضاكُت في حمُم اإلاىاص  مشحرة للخٌٕحر والتٓر

 اإلاىاص الللمُت ومنها ماصة الُٕمُاء التي 
ً
 الضعاؾُت وزاصت

ً
حلخمض ؤؾاؾا

ىن مً طغوعة الخدّى٘ مً  ظا ما صكا بلُه التربٍى كلى الخٌٕحر؛ َو

ـ بلى اؾتراجُجُاث خضًشت مً ؤحل  ِت الخِلُضًت في الخضَع الؼٍغ

محن مهاعاث الخٌٕحر ]
ّ
 ].11بٓؿاب اإلاخلل

لّض الخٌٕحر الخإّمل         غ ــــاغ الخٌُٕـــض ؤهمـــؤخ (Reflective Thinking) يـــوَُ
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م ؤؾلىبه في اللملُاث اإلا ُّ ِ ، وٍُ
ً
همت التي ججلل الٌغص ًسؼؽ صائما

غ 
ّ
بلها الجساط الِغاع اإلاىاؾب؛ ًالصخص الظي ًٌٕ

ّ
والخؼىاث التي ًد

 لضًه الِضعة كلى بصعاْ اللالُاث وكمل اإلالخصاث، 
ً
 جإّملُا

ً
جٌٕحرا

والاؾخٌاصة مً اإلاللىماث في جضكُم وحهت هـٍغ وجدلُل اإلاِضماث 

 ].12بضائل والبدث كنها ]ومغاحلت ال

 مشكلة الدراصة. 2

ت ًلخف ؤهه ماػا٘         بن اإلاخإمل جضَعـ الُٕمُاء باإلاغخلت الشاهٍى

مت هي اإلالِىت واإلاهُمىت كلى 
ّ
ٌلخمض كلى الؼَغ الخِلُضًت، خُث ؤن اإلالل

ٔاإلهترهذ  ذ الخصت صون اؾخسضام الىؾائؽ الخللُمُت اإلاخِضمت  ُو

اكلُت التي ًمًٕ جىؿٌُها بكٍٖل ًّلا٘ مً والىؾائؽ اإلاخلضصة الخٌ

ظا  زال٘ ملٍ ؤلاهجاػ ؤلالٕترووي لخىمُت مهاعاث الخٌٕحر الخإّملي؛ َو

م، وفي مداولت 
ّ
 مً اإلاخلت واإلاغوهت في مٖان وػمان الخلل

ً
ظٌي حىا ًُ

ت جم الُِام  ي واُم جضَعـ مِغع الُٕمُاء باإلاغخلت الشاهٍى مُضاهُت لخِص ّ

اث ماصة الُٕمُاء ببلع  باؾخؼالق آعاء مجمىكت مً مللماث ومكًغ

اض )خُث جّٖىهذ اللُىت مً  ت بةصاعة حللُم الٍغ اإلاضاعؽ الشاهٍى

ي مضي اؾخسضامهً إلالٍ 25 (، بهضي جِص ّ
ً
ت  جغبٍى

ً
ت  ومكًغ

ً
مللمت

ت  .ؤلاهجاػ ؤلالٕترووي في حللُم الُٕمُاء باإلاغخلت الشاهٍى

 1جدول 

 صتاالعية حول مدى اصتادامهً مللف إلاهجاز إلالكترووي في ثدريط الكيمياءاصتجابات معلمات الكيمياء على الدراصة لا 

 املتوصط الخضابي العبارة م

ـ .1  2.8 .ملٍ ؤلاهجاػ ؤلالٕترووي مٌُض في كملُت الخضَع

ـ. .2  1 ؤؾخسضم ملٍ ؤلاهجاػ ؤلالٕترووي في كملُت الخضَع

ـ الُٕمُاء. .3  2.64 ًٌُض ملٍ ؤلاهجاػ ؤلالٕترووي في جضَع

 2.44 ًىمي ملٍ ؤلاهجاػ ؤلالٕترووي الخٌٕحر الخإّملي. .4

ـ الُٕمُاء. .5  1.6 جىحض بغمجُاث ممخاػة إلالٍ ؤلاهجاػ ؤلالٕترووي جىاؾب جضَع

 2.48 ؤجمنى اؾخسضام ملٍ ؤلاهجاػ ؤلالٕترووي لًٕ ًىحض كىائّ. .6

 2.08 ملٍ ؤلاهجاػ ؤلالٕترووي ٌؿاكض كلى جىمُت اإلاٌاَُم الللمُت. .7

 2.76 ملٍ ؤلاهجاػ ؤلالٕترووي ٌؿاكض كلى جىمُت اإلاهاعاث الللمُت واللملُت. .8

ـ الُٕمُاء. .9  2.72 جىحض مكٕالث في جؼبُّ ملٍ ؤلاهجاػ ؤلالٕترووي في جضَع

 1.16 مضًغة اإلاضعؾت ال حصجلني كلى جىؿٍُ ملٍ ؤلاهجاػ ؤلالٕترووي. 10

٘  مً ًخطح      ماث ٍُجىؿ طلٍ الؿابّ الجضو
ّ
 إلالٍ الُٕمُاء ملل

ـ في ؤلالٕترووي ؤلاهجاػ ظا الُٕمُاء؛ جضَع  به جىاصي وما ًدىاؾب ال َو

 وملٌاث كام بكٍٖل  الخِىُت بخٌلُل الاَخمام طغوعة مً الخضًشت التربُت

 .الخللُمُت اللملُت في زاص بكٍٖل  الهاصًت ؤلالٕتروهُت ؤلاهجاػ

 الخٌٕحر إلاهاعاث ؾخؼالعيا ازخباع بةكضاص الباخشت ُامذ ٓظلٗ      

  30) مً مٖىن  الخإّملي،
ً
ً مؿخىي  كلى للخلّغي( ؾاالا

ّ
 ػالباث جمٕ

 كُىت كلى جؼبُِه وجم الخإّملي الخٌٕحر مهاعاث مً الشاهىي  الشاوي الصٍ

  30) ُىامها
ً
غ مضاعؽ ػالباث مً( ػالبت  الضعاس ي اللام في ألاَلُت الخىٍى

ض ،الشاوي الضعاس ي الٌصل في َــ1435-1436  كً الىخائج ؤؾٌغث ُو

ً صعحت في ملخىؾ طلٍ وحىص
ّ
 الخٌٕحر مهاعاث مً الؼالباث جمٕ

 اؾخجاباتهً زال٘ مً الؼالباث صعحاث مخىؾؽ بلى خُث الخإّملي،

 الخإّملي الخٌٕحر مؿخىي  طلٍ كلى ًض٘ مما( 10.5)الازخباع لبىىص

َ  الؾخسضام ٌلىص عبما والظي لضيهً، ـ في الخِلُضًت الؼغ  الخضَع

م ظا. الللُا الخٌٕحر مهاعاث لخىمُت جغقي ال التي والخٍِى  صًم ما َو

 اؾخسضام طلٍ ؤؾباب إلالالجت ؤقمل بكٖل اإلاكٖلت لضعاؾت الباخشت

ظلٗ ؤلالٕتروهُت ؤلاهجاػ إلالٌاث اإلاللماث  مهاعاث جىمُت في الِصىع  ٓو

 .الخإملي الخٌٕحر

 أ. أصئلة الدراصة

 مهاعاث مؿخىي  جضوي في الخالُت الضعاؾت مكٖلت جخدضص ؾبّ مما      

لؼي  الشاهىي؛ الشاوي الصٍ ػالباث لضي الخإّملي الخٌٕحر  َظا وَُ

 حؿهم التي الخٌاكلُت الخللُمُت الىؾائؽ اؾخسضام كضم بلى الظلٍ

 
ً
  بؾهاما

ً
  ٓبحرا

ً
٘  لظا الخإّملي؛ الخٌٕحر مهاعاث جىمُت في وملخىؿا  جداو

ي الخالُت الضعاؾت ـ بلٕترووي اػبهج ملٍ جصمُم ؤزغ جِص ّ  لخضَع

 الشاوي الصٍ ػالباث لضي الخإّملي الخٌٕحر مهاعاث جىمُت في الُٕمُاء

 : الخالي الغئِـ الؿاا٘ كلى ؤلاحابت زال٘ مً. الشاهىي 

 لخىمُت الُٕمُاء جضَعـ في الٕترووي بهجاػ ملٍ جصمُم ًمًٕ ٍُٓ

 الشاهىي؟ الشاوي الصٍ ػالباث لضي الخإملي الخٌٕحر مهاعاث

خٌغق  :آلاجُت الٌغكُت ألاؾئلت الغئِـ الؿاا٘ َظا مً ٍو

 .الشاهىي  الشاوي الصٍ لؼالباث الالػمت الخإملي الخٌٕحر مهاعاث ما( 1

ـ في ؤلالٕترووي ؤلاهجاػ إلالٍ اإلاِترح الخصمُم ما( 2  الُٕمُاء جضَع

 .الشاهىي  الشاوي الصٍ لؼالباث

ـ بلٕترووي بهجاػ ملٍ جصمُم ؤزغ ما( 3  جىمُت في الُٕمُاء لخضَع

 .الشاهىي  الشاوي الصٍ ػالباث لضي الخإّملي الخٌٕحر مهاعاث

 الدراصة ب. أَداف

 لؼالباث الُٕمُاء ماصة في الخإّملي الخٌٕحر بمهاعاث ُائمت جِضًم. 1

 .الشاهىي  الشاوي الصٍ

 .الُٕمُاء ماصة في بلٕترووي بهجاػ ملٍ جصمُم. 2

ي. 3 ـ ؤلالٕترووي ؤلاهجاػ ملٍ ؤزغ جِص ّ  جىمُت في الُٕمُاء لخضَع

 .الشاهىي  الشاوي الصٍ ػالباث لضي الخإّملي الخٌٕحر مهاعاث

 الدراصة ج. أَمية

 :آلاحي في الخالُت الضعاؾت ؤَمُت جخمشل     

  الخالُت الضعاؾت جإحي( 1
ً
غ لظغوعة اؾخجابت ض جؼٍى  اللملُت وججٍى

 تاللغبُ اإلاملٕت عئٍت مم ًخماش ى بما الُٕمُاء مِغع  في الخللُمُت

 الخضَعـ في الخضًشت الاججاَاث جبني طغوعة مً 2030 الؿلىصًت

ت الواًاث لخدُِّ  مهاعاث جىمُت مؿخىي  كلى وزاصت اإلاغحىة التربٍى

 .اإلاخللماث لضي الغجبت كالي الخٌٕحر
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م ؤصواث جِضًم( 2  ؤلاًاصة ًمًٕ الخإملي، الخٌٕحر ازخباع: في جخمشل جٍِى

م في مىه  ػالباث لضي وحللمها مُاءالُٕ حللُم حىاهب بلع جٍِى

ت اإلاغخلت  .الشاهٍى

ت باإلاغخلت الُٕمُاء إلاللماث جِضم( 3   الشاهٍى
ً
  ؤهمىطحا

ً
 لٌُُٕت بحغائُا

 الُٕمُاء، مىطىكاث جضَعـ في ؤلالٕترووي ؤلاهجاػ ملٍ اؾخسضامهً

 صعاؾُت صٌىي في ؤزغي  هماطج بىاء في به الاؾترقاص كلى ٌلُنهم مما

 .مسخلٌت

لِي( 4
ُ
م الخللم ؤؾالُب كلى الظىء الضعاؾت ج  كامت، الخِىُت والخٍِى

 الخإّملي الخٌٕحر مهاعاث جىمُت في بساصت منها ؤلالٕترووي ؤلاهجاػ وملٍ

 .الُٕمُاء مِغع  في

 الدراصة د. حدود

"  وخضة في بلٕترووي بهجاػ ملٍ جصمُم:  اإلاىطىكُت الخضوص( 1

 ."الهُضعوٓغبىهاث

اض بمضًىت ألاَلُت غالخىٍى مضاعؽ: اإلاٖاهُت الخضوص( 2   .الٍغ

/ 1435ٌ الضعاس ي لللام الشاوي الضعاس ي الٌصل: الؼماهُت الخضوص( 3

1436ٌ. 

 الدراصة ٌ. مصالخات

 (Design)  الخصمُم

هٌ       Silber "ؾُلبر" لًغ
ً
ِت: بإهه[ 13] كؼمي كً هِال  في هـامُت ػٍغ

 لىك حكخمل مخٖاملت حللُمُت ؤهـمت واؾخسضام وجُُِم وبهخاج جصمُم

ِت طلٗ في بما اإلاالئمت اإلاٖىهاث حمُم  .الاؾخسضام ػٍغ

  الخصمُم الباخشت وحلغي
ً
ِت: بإهه بحغائُا  في الباخشت جدبلها التي الؼٍغ

 .ؤلاهترهذ قبٕت كلى ؤلالٕترووي ؤلاهجاػ ملٍ بىاء

 Effect  ألازغ

 ].14] مىـىع  ابً بلضٍ ؤي آزٍغ آزاع والجمم الص يء بُِت: لوت

 
ً
لّغي: اصؼالخا  ُمؿخِبل كلى ًؼغؤ الظي الخوُحر بلع: "بإهه ألازغ ٌُ

ها اهدباَه جلٌذ ًِض ؤلاكالمُت، الغؾالت ضٓع ض وٍُ ظٍُ ُو
ُ
 مللىماث له ج

ُـــض حضًضة َــاث ًّٖىن  ججلله و ض الِضًمت ٌلـّض٘ ؤو حضًضة اججا  ُو

ِت ًخصّغي ججلله ه ٌلّض٘ ؤو حضًضة بؼٍغ  ].15" ]الؿابّ ؾلٓى

  الباخشت وحلّغًه
ً
 ؤلاهجاػ ملٍ جؼبُّ كً الىاجج الخإزحر: بإهه بحغائُا

ـ في ؤلالٕترووي  .الخإملي الخٌٕحر مهاعاث كلى الخضَع

 (E-portfolio)  ؤلالٕترووي ؤلاهجاػ ملٍ

ه        واولٖاؾاث ؤكما٘ مً مجمىكت: "بإهه[ 16] وجِىماػ حلباع ٌلًغ

م
ّ
ـهغ التي اإلاخلل

ُ
سؼن  الخللُمُت اللملُت مضاع كلى همٍى ج

ُ
 ؤقٖا٘ في ج

م حلل هي اؾخسضامه وعاء ألاؾاؾُت والٌٕغة بلٕتروهُت
ّ
ؼ اإلاخلل

ّ
 كلى ًٓغ

م كملُت
ّ
 مً حؼء ؤلالٕتروهُت ؤلاهجاػ ًملٌاث اإلاىخج مً ؤٓثر الخلل

م كملُت
ّ
 ."له هدُجت ولِؿذ الخلل

لّغًه
ُ
  الباخشت وح

ً
 ػالباث وؤوكؼت ألكما٘ بلٕتروهُت خاًـت" بإهه بحغائُا

 ؤقٖا٘ في كغطها ًخم الهُضعوٓغبىهاث وخضة في الشاهىي  الشاوي الصٍ

 ًجلل بدُث ؤلاهترهذ، كبر( صىع  ًُضًى، هصىص، صىث،) مسخلٌت

ؼ الؼالبت
ّ
م كملُت كلى جٓغ

ّ
 جِىم التي ألاكما٘ في جإمالتها زال٘ مً الخلل

  بها،
ً
اصعة م كلى ُو   هٌؿها جٍِى

ً
ما   جٍِى

ً
 ."ؤصاءَا لخدؿحن طاجُا

 (Reflective Thinking)  الخإّملي الخٌٕحر( 2

  مً الخإّمل كلى ًِىم َاصي كِلي وكاغ: "بإهه[ 17] الِؼغاوي  ٌلّغًه    

ت، الغئٍت مهاعاث زال٘ ٘  اإلاوالؼاث، كً الٕكٍ البصٍغ  بلى الىصى

٘  ووطم مِىلت جٌؿحراث بكؼاء اؾخيخاحاث،  للمكٕالث مِترخت خلى

 ."اللملُت

لّغًه      
ُ
  الباخشت وح

ً
ٕدؿب كلُا رجٌٕح كملُت" بإهه بحغائُا

ُ
 زال٘ مً ج

 الخإّمل :الخالُت اإلاهاعاث وحكمل ؤلالٕترووي ؤلاهجاػ ملٍ بغهامج جؼبُّ

٘  اإلاوالؼاث، كً الٕكٍ واإلاالخـت،  بكؼاء اؾخيخاحاث، بلى الىصى

٘  وطم مِىلت، جٌؿحراث  ."مِترخت خلى

 الىظري  . إلاطار3

 ماصة في الـخإملي الخٌٕحر مهاعاث وجىمُت ؤلالٕترووي ؤلاهجاػ ملٍ 

 .مُاءُالٕ

 
ً
 :الُٕمُاء وجضَعـ ؤلالٕترووي ؤلاهجاػ ملٍ: ؤوال

 اإلاُضان في ٓبحرة حوحراث بخضار في الخٕىىلىجي الخِضم ؤؾهم     

ٔاصًمي ؼ ؤبغػَا اإلااطُت الِلُلت الؿىىاث زال٘ الخللُمي ألا  كملُت جمٓغ

٘  الخللم م، خى
ّ
 ،والخللم الخللُم في الخِىُت اإلاؿخدضزاث وجىؿٍُ اإلاخلل

 ًهى ،E-Portfolio ؤلالٕترووي ؤلاهجاػ ملٍ اإلاؿخدضزاث َظٍ ؤَم ومً

لّض  مُت ؤصاة ٌُ اكلت مىطىكُت جٍِى م في كليها الاكخماص ًمًٕ ًو  ؤصاء جٍِى

م
ّ
  اإلاخلل

ً
ِا   مدضصة إلالاًحر ًو

ً
َ  مً بضال م في الخِلُضًت الؼغ  التي الخٍِى

 الخُُِم لُلجٌ في ٌؿهم ؤهه بلى بطاًت ًِؽ، والِلم الىعُت كلى حلخمض

م لضي الظاحي
ّ
 .اإلاخلل

لغي         ؤو سجل" بإهه ؤلالٕترووي ؤلاهجاػ ملٍ[ 18] مدمض َو

م اإلاخمّحزة ألاكما٘ ؤًظل لخجمُم خاًـت
ّ
 ومداطغاث صعوؽ مً للمخلل

م ً ومكاَع  اإلاِغعاث مً مجمىكت ؤو ما صعاس ي مِغع  في وجماٍع

لخمض الضعاؾُت،  مً اإلاخلضصة الىؾائؽ كلى ألاكما٘ َظٍ كغض في َو

 بُاهُت وعؾىماث زابخت وصىع  ًُضًى، ومكاَض وؤصىاث هصىص

خم جِضًمُت، وكغوض ل ٍو ِّ  عوابؽ، باؾخسضام اإلالٍ مٖىهاث بحن الخى

مًٕ  مضمجت. بؾؼىاهاث كلى ؤو الاهترهذ قبٕت كلى وكٍغ ٍو

صٍ  ججمُم: " ؤنها كلى ؤلالٕتروهُت ؤلاهجاػ ملٌاث[ 19] حكالحز ٍو

خم لىماث،للمل مىـم اهخِائي  كضص لخدُِّ اإلاللىماث َظٍ ججمُم ٍو

 وهمى مىجؼاث كلى ملمىؾت ؤصلت جِضًم مم اإلادضصة ألاهغاض مً

م
ّ
 ."اإلاخلل

 :ؤلالٕترووي ؤلاهجاػ ملٍ ؤَمُت

 ؤلالٕتروهُت ؤم الىعُُت ؾىاء ؤلاهجاػ ملٌاث ؤَمُت وجدىىق جخلضص       

 َظٍ اثالضعاؾ مً اللضًض وجىاولذ اؾخسضامها، مً الوغض خؿب

 بلى[ 20] خؿحن ؤبا صعاؾت ؤقاعث خُث مخلضصة، حىاهب مً ألاَمُت

م، صلىباث طوي  الخالمُظ لخُُِم بضًلت ٓإصاة ؤَمُتها
ّ
 ؤؿهغث ٓما الخلل

م في ؤَمُتها[ 21] ًلمبان صعاؾت  الخلمُظاث لضي اللوىي  ألاصاء جٍِى

 بظغوعة ؤوصذ التي[ 22] والضؾىقي الكٍغٍ وصعاؾت كالُت، بضعحت

 في والخُُِم الخللُم في الالٕتروهُت ؤلاهجاػ ملٌاث اؾخسضام ُلجٌل

 .اإلاسخلٌت اإلاِغعاث

 ؤلاهجاػ ملٌاث اؾخسضام ؤن الباخشت جغي  ؾبّ ما كلى وبىاءً        

ؼ في زاصت ؤَمُت لها ؤلالٕتروهُت م حلٍؼ ؼ للؼالباث الظاحي الخٍِى  وحلٍؼ

ؼ بالىٌـ، الشِت  في الؿبب لؼالبتا جىضح خُث الخإّملي الخٌٕحر وحلٍؼ

ا  وحلؼػ  ًيها، والظلٍ الِىة هِاغ وجىضح ألكمالها واهخِائها ازخُاَع

م الؼالبت لضي
ّ
ت كً جبدث خُث اليكؽ الخلل  ًِؽ، جخلِاَا وال اإلالًغ
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ض  وبغامجه الخاؾىب اؾخسضام في الخضًشت بالخِىُت اَخمامها مً وجٍؼ

لّض  خُث صىعة، بإخؿً ملٌها إلؿهاع اإلاخلضصة  هجاػؤلا  ملٍ ٌُ

  ؤلالٕترووي
ً
  مسؼها

ً
ً ملٌاث ؤو ؤلاهترهذ كبر للىزائّ ومؿخىصكا  الخسٍؼ

ذ ؤي وفي قاءث متى الؼالبت حؿخسضمه بدُث اإلاسخلٌت  .ُو

 :ؤلالٕتروهُت ؤلاهجاػ ملٌاث ؤهىاق

 الهضي خؿب مخلضصة صُى ؤو ؤهىاق ؤلالٕتروهُت ؤلاهجاػ إلالٌاث      

ض منها،   الخللُمُت اإلااؾؿت خؿب الصُى َظٍ جسخلٍ ُو
ً
 لىىق جبلا

محن، وؾً والخسصص، الخللُمُت، اإلاغخلت
ّ
 :ألاهىاق َظٍ ومً اإلاخلل

لّض  Showcase Portfolios اللغض ملٌاث(1) 
ُ
 لخِضم اإلالٌاث َظٍ وح

 
ً
، كغطا

ً
سؼن  مىاؾبا

ُ
ّ كً اللغوض وج  ُغص ؤو ًُضًى، قٍغؽ ػٍغ

  [23] الكبٕت زىاصم زال٘ مً ؤو اإلاضمج، الِغص ؤو صلب، ٓمبُىجغ

 مً الصُوت َظٍ اؾخسضام مً الاؾخٌاصة ًمًٕ ؤهه الباخشت وجغي 

م بهجاػاث كغض في ؤلاهجاػ ملٌاث
ّ
 ؾىت ؤو صعاس ي ًصل زال٘ اإلاخلل

 والازخباعاث ألاكما٘، ؤًظل مً كُىاث جظّم  ؤن ًمًٕ التي صعاؾُت،

ت،)  خضر الظي الخِضم مضي جىضح كُىاث ،(النهائُت الىصٌُت، الكهٍغ

م
ّ
 .مدضصة ػمىُت ًترة زال٘ للمخلل

 مشا٘ زحر ٌلخبر اإلالٍ َظا ؤن ًغي  Ideal Format اإلاشالُت اإلالٌاث (2)

محن لبراكت
ّ
 الظًً زاصت وبصٌت الخللُمُت اإلاغاخل قتى في اإلاخلل

٘  كلى ؤوقٖىا  كضص كلى ًدخىي  ؤهه الللم مم اإلاسخاعة، مهىتهم في الضزى

ائمت اللغض ُائمت مشل الِىائم مً ِّضم خُث اللملُاث ُو
ُ
اث ج  اإلادخٍى

ل التي
ّ
م ؤلاصعأي ؤو اإلالغفي للىمى اللملُاث جمش  ومهام الظاحي الخٍِى

م
ّ
 ].24] اللمل واُم مً الخلل

م ملٌاث (3)  اإلالٌاث مً الىىق َظا ؤن طٓغ Evaluation Format الخٍِى

ب
ّ
 اإلاىطىكُت وألاَضاي البرهامج ألَضاي الضُُّ الُِف الخدلُل ًخؼل

ٍُ للضعوؽ، ٘  هِؼت هي ظٍَ ؤن ٓو  واإلاهام اإلاِغع  ؤوكؼت بلى الخدّى

محن اإلاِضمت
ّ
 .لألَضاي مغآة جٖىن  وألاوكؼت اإلاهام َظٍ ؤن بدُث للمخلل

 سجل لخِضًم تهضي  Documentation Format الخىزُّ ملٌاث (4)

م إلهخاج مىـم
ّ
م وهخائج اإلاخلل  وحكخمل ألكماله، الٌُٕي ؤو الٕمي الخٍِى

م ضملخِ مؿخمغ مىـم سجل كلى
ّ
 اولٖاؾاث بلع حاهب بلى اإلاخلل

م
ّ
م اإلاخلل م، وجٍِى

ّ
ىائم اإلاالخـاث، وهخائج اإلالل  والسجالث اإلاغاحلت، ُو

 ألهىاق الؿابّ اللغض زال٘ ومً[. 25] ألاصاء وازخباعاث الِصصُت،

جمل ؤلاهجاػ ملٌاث
ُ
٘  الباخشت ج  إلالٌاث مسخلٌت ؤهىاق بىحىص الِى

 اإلاؿخٌُضة والٌئت جدُِِه، غاصاإلا الهضي خؿب ؤلالٕتروهُت ؤلاهجاػ

 .ًدِِها التي وألاهغاض مىه،

 
ً
ـ الخإملي الخٌٕحر: زاهُا  :الُٕمُاء وجضَع

 الٕكٍ كملُت: "بإهه الخإملي الخٌٕحر[ 26] وآزغون ُٓمبر ٌلغي     

 ؾابِت، زبرة كً هجمذ التي لالَخمام مشحرة ُظُت كً الضازلُت

يخ الظاث، طىء كلى اإلالنى وجىضح وجسلّ  ًخم مٌاَُمي مىـىع  كنها جٍو

 ."حوُحٍر

ه بِىما        الظي اإلاىاٍُ في اإلاخلمّ الخٌٕحر" بإهه[ 27] الخاعسي حلًغ

ٕؿب مها، الظاحي الخىـُم كلى الِضعة الؼالبت ًُ
ّ
 مً والاؾخٌاصة لخلل

م وجٌدص حضًضة ملاعي اؾخيخاج في الؿابِت اإلاللىماث
ّ
 الخالي الخلل

ٍ وجدلُل مها، جم التي اإلالاعي بحن ًُما اثاللالُ وبصعاْ اإلاُى
ّ
 حلل

٘  كً والبدث البضائل ومغاحلت صبذ بدُث الصخُدت الخلى
ُ
  الؼالبت ج

ت مىخجت  ."للملًغ

ٌاث مً ًخطح        التي الىِاغ مً كضص في اجٌاُها الؿابِت الخلٍغ

ّ كً له الخدٌحز ًخم: آلاحي في الخإّملي الخٌٕحر كً جىطُدها ًمًٕ  ػٍغ

ع ٍ ؤو كٖلتإلا الٌغص حلٍغ  ًُلجإ مله الخلامل الٌغص كلى ًصلب مُى

 جدلُل كلى الِائم الخٌٕحر مً هىق َى ؤهه ٓما ؤحؼاءٍ، في للخإمل

ٍ هم اإلاُى  الخٌٕحر مم ًدكابه ؤحؼاءٍ، بحن اإلاىحىصة اللالُاث ًو

٘  للٌغص ومخإن وواعي وكؽ، طَني اؾخِصاء الىاُض،  ملخِضاجه، خى

ه وزبراجه،  زال٘ مً للخبرة ملنى ًظٌي حغائُت،وؤلا  اإلاٌاَُمُت وملاًع

اصي بىائها وبكاصة جىـُمها بكاصة ض بلى ٍو ب التي ألاَضاي مً مٍؼ
ّ
 جخؼل

 
ً
  ؤٓثر مهاما

ً
 .قمىال

 :الخإّملي الخٌٕحر مهاعاث

  ٌكخمل الخإّملي الخٌٕحر ؤن كلى التربىي  ألاصب ًخٌّ      
ً
 مً كضصا

 :ٔاآلحي وهي[ 28] اللماعي  طٓغتها ٓما اإلاهاعاث

ت الغئٍت (1  Meditation and observation واإلاالخـت الخإّمل ؤو البصٍغ

 عؾم بكؼاء ؤو مٖىهاتها، بلى والخلّغي اإلاكٖلت حىاهب كغض كلى الِضعة

  اإلاىحىصة اللالُاث آدكاي ًمًٕ بدُث مٖىهاتها ًبّحن قٖل ؤو
ً
ا  .بصٍغ

 جدضًض كلى الِضعة Parallelisms revealing اإلاوالؼاث كً الٕكٍ (2

 الصخُدت هحر اللالُاث جدضًض زال٘ مً وطلٗ اإلاكٖلت في الٌجىاث

 اإلاهام بهجاػ في الخاػئت الخؼىاث بلع جدضًض ؤو اإلاىؼُِت هحر ؤو

ت  .التربٍى

3 )  ٘  بلى الخىّصل كلى الِضعة Conclusions اؾخيخاحاث بلى الىصى

 بلى والخىّصل اإلاكٖلت مظمىن  عئٍت زال٘ مً ملُىت مىؼُِت كالُت

 .ىاؾبتم هخائج

 الِضعة Provide Convincing explanations مِىلت جٌؿحراث بكؼاء( 4

ض الغابؼت، اللالُاث ؤو للىخائج مىؼِي ملنى بكؼاء كلى  َظا ًٖىن  ُو

  اإلالنى
ً
 .وزصائصها اإلاكٖلت ػبُلت كلى ؤو ؾابِت مللىماث كلى ملخمضا

٘  وطم( 5  زؼىاث وطم كلى الِضعة Proposed Solutions مِترخت خلى

 جؼىعاث كلى الخؼىاث جلٗ وجِىم اإلاؼغوخت اإلاكٖلت لخل ىؼُِتم

لت طَىُت  .اإلاؼغوخت للمكٖلت مخُى

 عئِؿت مهاعاث في جخمدىع  الخإّملي الخٌٕحر مهاعاث ؤن الباخشت وجغي       

 والاؾخضاللي والاؾخيباػي والىاُض واإلادكلب اللمُّ الخٌٕحر حكمل

٘ ا جإحي خُث الخٌٕحر، َظا نهاًت والابخٖاع ت لخلى  كلى لخِض ي الابخٖاٍع

م لضي ومضْع جام وعي زال٘ مً اإلاكٖلت
ّ
 اإلاكٖلت بجىاهب اإلاخلل

 ٘  .وهِضَا البضائل وجُُِم والخلى

 :الخإّملي الخٌٕحر مهاعاث وجىمُت ؤلالٕترووي ؤلاهجاػ ملٍ

 ملٍ ًمّحز ما ؤَم ؤن[ 29] ولىعٍجزو ُؿؼىؼُىى مً ٔل ًغي      

 ًهى والخإّمل، الاهخِائُت َما الػمخانمخ صٌخان ؤلالٕترووي ؤلاهجاػ

ب
ّ
م مً ًخؼل

ّ
  ًٖىن  ؤن اإلالل

ً
  وزائِه ازخُاع في اهخِائُا

ً
ؼا

ّ
 ال الىىق كلى مٓغ

ب ٓما الٕم، كلى
ّ
 ٌلٕـ الظي الخإّملي الخٌٕحر ؤؾلىب جبني مىه ًخؼل

 .ؤصائه مً ًؼّىع  ٔي وزبراث ججاعب مً به مّغ  ًُما الخاصت ؤعائه

 الخإّمل مماعؾت كلى ٌؿاكضٍ حللُمُت خُِبت غصالٌ بىاء ًةن لظا      

ىمى الىاُض الاؾخِصاء ٌلؼػ  ؤهه ٓما الٌٕغي   للخللُم واؾم ًهم لضًه ٍو

م
ّ
ىا. والخلل  الخإّمل ؤن والىاُم اإلاكٕالث، خل كلى الِضعة جىمى ؤًظا َو

غ مدىع  ٌلخبر الٌٕغي   ؤو ما، حللُّ ٓخابت ًبضون  .الاهجاػ ملٍ جؼٍى
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 مالخـاث ٓخابت مً ؤٓثر الاهجاػ ملٍ ًٖىن  ال ،ًٕغي  وجإّمل جٌؿحر،

 ملاًحر جـهغ ال خُيئظ. الضعوؽ مظٓغاث كً هبظة ؤو خِائّ، كً

م وماطا مٌغصاتها؟ ازخحرث إلااطا ؤو اإلالٍ، مدخىي  ججمُم
ّ
م حلل

ّ
 اإلالل

م؟
ّ
 واإلاخلل

 الصىجُت والدسجُالث الٌُضًى، حسجُالث ؤن[ 30] مؼلّ ؤبى وجغي      

غ للمخللم، للُمُتالخ اإلاىاٍُ لبلع
ّ
 في ؤصائه كً صاصُت صىعة جًى

 مما ألاخضار؛ مكاَضة بةكاصة ًغصت حلؼُه خُث الضعاؾت، حجغة

ض ظا اإلاىاٍُ، لهظٍ والخدلُل والخٌٕحر الخلّمّ ًغصت مً ًٍؼ  مً َو

ؼ قإهه م حلٍؼ  .لضًه الخإّملي والخٌٕحر الظاحي، الخٍِى

م ٌؿاكض ؤهه ٓما     
ّ
م زال٘ مً هجاػوؤلا  الخِضم كلى اإلاخلل

ّ
 الخلل

م زّم  ومً الؿابِت، الخبراث كلى والبىاء والخإّمل الظاحي  الظاحي الخٍِى

م ًصل مخِضمت مغخلت وفي إلاىجؼاجه،
ّ
  ًصبذ ؤن بلى اإلاخلل

ً
ت مضًغا  للملًغ

 
ً
 به ًمّغ  ما بلى والغحىق الخإّملي الخٌٕحر ًغصت له ًدُذ ؤهه ٓما. لها وباهُا

 مخ ملُىت مغخلت في زبراث مً
ً
 بما وحلضًلها لخدؿُنها الٌغصت له ُدا

ٍغ
ّ
 ].31] ؤصائه مً ًدّؿً ًجلله مما عاحلت حوظًت مً له ًًى

 :الضعاؾت ًغطُاث

 :الخالُت الٌغطُت الخالُت الضعاؾت ازخبرث

َ ـــً ضــًىح         ـــبخصائُ صا٘ غ
ً
  اإلاجمىكت ػالباث صعحاث ىؾؼيـمخ بحن ا

بُت  الزخباع البلضي الخؼبُّ في الظابؼت اإلاجمىكت وػالباث الخجٍغ

-اإلاوالؼاث كً الٕكٍ-والخإّمل اإلاالخـت: "الخإّملي الخٌٕحر مهاعاث

 ٘ ٘  وطم -مِىلت جٌؿحراث بكؼاء-اؾخيخاحاث بلى الىصى  ".مِترخت خلى

 وإلاجراءات . الاريقة4

 الدراصة أ. مىهج

بي اإلاىهج اؾخسضام جم      بي قبه الخصمُم طو الخجٍغ  كلى الِائم الخجٍغ

بُت) اإلاجمىكخحن جصمُم  اإلاجمىكت صعؾذ خُث ،(طابؼت - ججٍغ

بُت  صعؾذ بِىما الُٕمُاء، في ؤلالٕترووي الاهجاػ ملٍ باؾخسضام الخجٍغ

ِت الظابؼت اإلاجمىكت ض اإلالخاصة، بالؼٍغ بِذ ُو
ُ
/ ُبلي الُِاؽ ؤصاة ػ

 .اإلاجمىكخحن ػالباث كلى بلضي

 وعيىتها الدراصة ب. مجتمع

 الشاهىي  الشاوي الصٍ ػالباث حمُم مً لضعاؾتا مجخمم جّٖىن       

ت اإلاضاعؽ في اإلاىخـماث الؿىىي  الىـام  وألاَلُت الخٖىمُت الشاهٍى

اض مضًىت في اللام الخللُم بمضاعؽ  الؿلىصًت اللغبُت باإلاملٕت الٍغ

 كُىت ازخُاع وجم ،(58213) كضصًَ والبالى َــ،1436-1435 للام

غ اعؽمض مً ػالبت( 60) ُىامها ككىائُت  بلى ُؿمذ ألاَلُت، الخىٍى

بُت مجمىكخحن  .وطابؼت ججٍغ

 2جدول 

 الدراصة عيىة ثوزيع

 عدد الاالبات طبيعة املجموعة هوع املجموعة

ِت اإلالخاصة اإلاجمىكت الظابؼت  30 صعؾذ بالؼٍغ

بُت  30 صعؾذ باؾخسضام ملٍ ؤلاهجاػ ؤلالٕترووي اإلاجمىكت الخجٍغ

 60 ــمىق الٕليــــــــــاإلاج              

 أدوات الدراصةج. 

جدضًض مهاعاث الخٌٕحر الخإملي الالػمت لؼالباث الصٍ الشاوي ( 1

ّ الخؼىاث الخالُت  :الشاهىي: ًو

جدضًض َضي الِائمت: تهضي الِائمت بلى الخلّغي كلى ؤَم مهاعاث  -ؤ

الخٌٕحر الخإّملي التي جىاؾب ػالباث الصٍ الشاوي الشاهىي، والتي ًيبغي 

 .يهً آدؿابهاكل

اقخِاَ اإلاهاعاث: جم اقخِاَ مهاعاث الخٌٕحر الخإملي مً زال٘  -ب

: الغحىق بلى اإلاصاصع آلاجُت: البدىر والضعاؾاث الؿابِت، مشل صعاؾت

[ التي جىاولذ مهاعاث 27[؛ وخصت الخاعسي ]32؛ وخمُض ][17] الِؼغاوي 

ـ الُٕمُاء في اإلاغخلت الشا ت، وؤصلت الخٌٕحر الخإملي، ؤَضاي جضَع هٍى

خب اإلاىاهج وػَغ  خب الخٌٕحر ٓو ت، ٓو مللمي الُٕمُاء باإلاغخلت الشاهٍى

ـ، واإلاصاصع الخِىُت  .الخضَع

طبؽ الِائمت: مً زال٘ كغطها كلى مخسصصحن في اإلاىاهج وػَغ  -حـ

ـ، : مضي اعجباغ اإلاهاعاث بالخٌٕحر الخإملي،  الخضَع إلبضاء الغؤي خ٘ى

ض جم بحغاء الخلضًالث التي ومىاؾبتها لؼالباث الصٍ الشاو ي الشاهىي، ُو

ؤقاع بليها اإلادٕمىن وكلُه ؤصبدذ الِائمت في صىعتها النهائُت مٖىهت 

( مهاعاث، وهي: اإلاالخـت والخإّمل، بكؼاء جٌؿحراث مِىلت، 5مً )

 .الٕكٍ كً اإلاوالؼاث، الىص٘ى بلى اؾخيخاحاث، وطم خل٘ى مِترخت

 :ي وخضة الهُضعوٓغبىهاثجصمُم ملٍ ؤلاهجاػ ؤلالٕترووي ف( 2

م حللُمي كبر ؤلاهترهذ )ملٍ ؤلاهجاػ        إلاُى
ً
 اُترخذ الباخشت جصمُما

ؤلالٕترووي( ًخّٖىن مً ؾذ مغاخل عئِؿت ًدبلها كضص مً الخؼىاث 

ٔاآلحي  :الٌغكُت، 

قملذ َظٍ اإلاغخلت الُِام  Analysis Stage مغخلت الخدلُل -1

ؿتهضًت، جدضًض الهضي اللام بالخؼىاث الخالُت: جدلُل الٌئت اإلا

م وؤوكؼخه، وجدلُل البيُت الخللُمُت
ّ
م، جدضًض مهام الخلل  .للمُى

قملذ َظٍ اإلاغخلت الُِام Design Stage  مغخلت الخصمُم وؤلاكضاص  -2

م،  باإلاهام الخالُت: جدضًض ألاَضاي الخللُمُت، جدضًض مدخىي اإلاُى

ُت، جصمُم ُائمت جىـُم كىاصغ اإلادخىي، ازخُاع الىؾائؽ الخللُم

م، ؼت جضًّ ملٍ  اإلاهام الخللُمُت، جدضًض ؤؾالُب الخٍِى وبكضاص زٍغ

 .ؤلاهجاػ ؤلالٕترووي

قملذ َظٍ اإلاغخلت الُِام باإلاهام   Production Phase:مغخلت ؤلاهخاج -3

ٓخابت  جدضًض لوت الخصمُم اإلاىاؾبت للمىُم الخللُمي، الخالُت:

وكمل الاعجباػاث بحن  سؼُؼُت،بصعاج الصىع وألاقٖا٘ الخ الىصىص،

الصٌداث؛ لُـهغ اإلاىُم الخللُمي)ملٍ ؤلاهجاػ ؤلالٕترووي( كلى ؤخض 

ب  .مىاُم الٍى

ب -4 ض جّم طلٗ مً زال٘  Experimental Stage مغخلت الخجٍغ ُو

م حللُمي كبر ؤلاهترهذ كلى  م مُى زؼىجحن، َما: جؼبُّ اؾخماعة جٍِى

شاهُت: كغض اإلاىُم الخللُمي مجمىكت مً اإلاخسصصحن في اإلاجا٘، وال

كلى كُىت مً الؼالباث، زّم جدلُل الىخائج، وفى طىء الىخائج جّم بحغاء 

 .الخلضًالث والخوُحراث اإلاىاؾبت
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ٔاث جِضًم زضمت الاؾخظاًت  مغخلت اللغض: -5 جّم ازخُاع بخضي قغ

م Website Hosting إلاىاُم ؤلاهترهذ ٔان عابؽ اإلاُى ، و

م كلى الخاصم   http://www.mn651.com:َى م اإلاُى ض جّم ًع ُو

م وجدضًث اإلاللىماث مً خحن  وصاخب طلٗ الاَخمام بصُاهت اإلاُى

 .آلزغ

م -6 م  Evaluation Stage  مغخلت الخٍِى وجخظّمً َظٍ اإلاغخلت: جٍِى

م الؼالباث، وجُُِم ملٍ الاهجاػ كبر ؤلاهترهذ
ّ
 .حلل

مت الؾخسضام ملٍ ؤلاهجاػ ؤلالٕترووي:( 3
ّ
ؤكّضث الباخشت  صلُل اإلالل

ـ وخضة  مت الؾخسضام ملٍ ؤلاهجاػ ؤلالٕترووي لخضَع
ّ
 للملل

ً
صلُال

الهُضعوٓغبىهاث إلااصة الُٕمُاء للصٍ الشاوي الشاهىي الٌصل الضعاس ي 

ٔاًت 1435/1436الشاوي مً اللام الضعاس ي ) َــ(،وجظّمً َظا الضلُل 

ت، مت اإلاغخلت الشاهٍى
ّ
م في  الخىحيهاث إلالل الخضَعـ الؾخسضام اإلاُى

 .للؼالباث كُىت الضعاؾت

صلُل بعقاصي للؼالبت الؾخسضام ملٍ ؤلاهجاػ ؤلالٕترووي: ؤكّضث ( 4

 للؼالبت الؾخسضام ملٍ ؤلاهجاػ ؤلالٕترووي إلااصة الُٕمُاء 
ً
الباخشت صلُال

ٔاًت الخؼىاث  في الصٍ الشاوي الشاهىي، وجظّمً َظا الضلُل قغح 

م ملٍ ؤلاهجاػ ؤلا  .لٕترووي للؼالبتلٌُُٕت اؾخسضام مُى

 :بكضاص ؤصاة الضعاؾت ( 5

 للخؼىاث آلاجُت
ً
ِا  :جم بكضاص ازخباع الخٌٕحر الخإملي ًو

جدضًض الهضي مً الازخباع: يهضي الازخباع بلى ُُاؽ مضي جىاًغ  •

 -الٕكٍ كً اإلاوالؼاث-مهاعاث الخٌٕحر الخإّملي " اإلاالخـت والخإّمل

 غخت"ــوطم خل٘ى مِخ -مِىلتبكؼاء جٌؿحراث  -الىص٘ى بلى اؾخيخاحاث

 .لضي ػالباث الصٍ الشاوي الشاهىي في وخضة الهُضعوٓغبىهاث

الصىعة ألاولُت لالزخباع: جّم بىاء الازخباع في صىعجه ألاولُت خُث  •

 مً هىق الازخُاع مً مخلضص مىػكت كلى اإلاهاعاث 30) ًدخىي كلى
ً
( مٌغصة

 .مهاعة( ؤؾئلت لٖل 6الخمـ للخٌٕحر الخإّملي بىاُم )

صضَ الازخباع )صضَ اإلادٕمحن(: بلض الاهتهاء مً بكضاص الازخباع، جم  •

 مً اإلادٕمحن اإلاخسصصحن في مجا٘ اإلاىاهج  17كغطه كلى 
ً
مدٕما

م جىضح  ـ، وفي مجا٘ جِىُاث الخللُم، وحاءث آعاَئ وػَغ الخضَع

ض جم  ت ُو ت والبضائل الازخُاٍع الخلضًل في بلع الصُاهاث اللوٍى

 للخؼبُّ  الخلضًل في
ً
طىء آعاء اإلادٕمحن، وبالخالي ؤصبذ الازخباع صالخا

 .كلى اللُىت الاؾخؼالكُت

بّ الازخباع كلى كُىت اؾخؼالكُت  الخجغبت الاؾخؼالكُت لالزخباع: •
ُ
ػ

 مً )
ً
 مً ػالباث الصٍ الشاوي الشاهىي مً زاعج 30مٖىهت

ً
( ػالبت

 :كُىت الضعاؾت، وطلٗ بهضي خؿاب

ِت ؾبحرمان ملامالث الشباث لال  - زخباع: جم خؿاب زباث الازخباع بؼٍغ

ى ملامل زباث كالي ومىاؾب إلحغاء َظٍ 0.90بغون خُث بلوذ ) ( َو

 .الضعاؾت

ملامالث جمُحز الازخباع: جغاوخذ ُُمت ملامالث الخمُحز الزخباع الخٌٕحر  -

 (.0.87، 0.50الخإملي ما بحن )

 مً  الصىعة النهائُت لالزخباع: ؤصبذ الازخباع في -
ً
صىعجه النهائُت مٖىها

، وؤكؼُذ صعحت واخضة لإلحابت الصخُدت وصٌغ لإلحابت 30)
ً
( ؾاالا

ىضح 30الخؼإ وبظلٗ جٖىن الضعحت النهائُت لالزخباع ) ، ٍو
ً
( صعحت

 :( مىاصٌاث ازخباع الخٌٕحر الخإملي3الجض٘و )

 3جدول 

 مواصفات اختبار مهارات التفكير التأملي

 اليضبة املئوية قام الفقراتأر  عدد ألاصئلة املهارة

 %20 11-9-7-5-3-1 6 الخإّمل واإلاالخـت

 %20 23-21-19-17-15-13 6 الٕكٍ كً اإلاوالؼاث

 %20 29-27-25-18-8-2 6 الىص٘ى بلى اؾخيخاحاث

 %20 30-26-24-14-10-4 6 بكؼاء جٌؿحراث مِىلت

 %20 28-22-20-16-12-6 6 وطم خل٘ى مِترخت

 %100 30 30 اإلاجمىق

   اإلاخمشلت الضعاؾت ؤصواث جؼبُّ جم: الضعاؾت ألصواث الِبلي الخؼبُّ •

بُت اإلاجمىكت كلى الخإملي الخٌٕحر مهاعاث ازخباع في  تــــواإلاجمىك الخجٍغ

      الىخائج وحاءث اإلاجمىكخحن، جٖاًا مً للخإٓض وطلٗ الظابؼت

 :ٔاآلحي

 4 جدول 

 املضتقلة للعيىات" ت" واختبار املعيارية ولاهحرافات الخضابية املتوصاات

 الداللة ت املحضوبة درجة الخرية لاهحراف املعياري  املتوصط ن املجموعة

بُت   2.4 11.2 30 الخجٍغ

58 

 0.05هحر صا٘ كىض  1.1

 2.1 10.5 30 الظابؼت

٘  ًىضح       الخٌٕحر مهاعاث الزخباع اإلادؿىبت( ث) ُُمت ؤن( 4) الجضو

 وطلٗ( 2.02) جبلى التي الجضولُت( ث) ُُمت مً ُلؤ وهي( 1.1) الخإملي

ظا ،(0.05) صاللت مؿخىي  كىض َ  ًىحض ال ؤهه ًىضح َو  صاللت طا ًغ

بُت اإلاجمىكت بحن بخصائُت  الخٌٕحر مهاعاث ازخباع في والظابؼت الخجٍغ

بُت اإلاجمىكخحن ؤن هجض وبالخالي الخإملي  مخٖاًئخان والظابؼت الخجٍغ

 
ً
با  .الخجغبت بضء كىض الجاهب َظا في جٍِغ

 اإلاخمشلت الضعاؾت ؤصواث جؼبُّ جم: الضعاؾت ألصواث البلضي الخؼبُّ  

بُت اإلاجمىكت كلى الخإملي الخٌٕحر مهاعاث ازخباع في  واإلاجمىكت الخجٍغ

  الظابؼت
ً
 صاللت لخؿاب اإلاجمىكخحن هخائج بحن للمِاعهت وطلٗ بلضًا

 َ  .بُنهما الٌغ

 :ؤلاخصائُت اإلالالجت

  الخؿابُت، اإلاخىؾؼاث ضامـــاؾخس مـــج تـــضعاؾــال اثـــًغطُ اعـــالزخب      
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ت، والاهدغاًاث  إلاِاعهت 2ن=1ن مؿخِلخحن للُيخحن" ث"  وازخباع اإلالُاٍع

 جم ٓظلٗ الضعاؾت إلاجمىكتي الخإملي الخٌٕحر ازخباع جؼبُّ صعحاث

حن"  ملاصلت اؾخسضام "  وملاصلت ألازغ، حجم إلًجاص (Cohen d) "َٔى

ت  η²" (Eta square(بًخا غبمم بي اإلاخوحر مؿاَمت إلالًغ  اإلاخوحر في الخجٍغ

 .الخابم

 ومىاقشتها ىتائج. ال5

َ ــً ضــًىح: هــؤه كلى ًىص الظي الضعاؾت ًغض صخت زخباعال         صا٘ غ

 
ً
بُت اإلاجمىكت ػالباث صعحاث مخىؾؼي بحن بخصائُا  وػالباث الخجٍغ

: الخإّملي الخٌٕحر مهاعاث الزخباع ضيالبل الخؼبُّ في الظابؼت اإلاجمىكت

٘ -اإلاوالؼاث كً الٕكٍ -والخإّمل اإلاالخـت" -اؾخيخاحاث بلى الىصى

٘  وطم -مِىلت جٌؿحراث بكؼاء  َظا صخت والزخباع ".مِترخت خلى

ت مغجبؼحن هحر إلاخىؾؼحن" ث" ازخباع اؾخسضام جم الٌغض  صاللت إلالًغ

ىضح ؤلاخصائُت،  الٌغوَ ٘  ٍو  :ائجالىخ َظٍ( 4) حضو

 5 جدول 

 التأّملي التفكير الختبار البعدي التابيق في والضاباة التجريبية املجموعتين متوصاات بين إلاحصائية وداللتها" ت" قيمة

لاهحراف  املتوصط العيىة املجموعة املهارة

 املعياري 

درجة 

 الخرية

 قيمة "ت"

 الجدولية

قيمة "ت" 

 املحضوبة

 مضتوى الداللة

بُت اإلاالخـت والخإّمل  58 0.37 5.8 30 الخجٍغ

 

 

صالت كىض مؿخىي  7.8 2.021

 1.1 4 30 الظابؼت 0.05

الٕكٍ كً 

 اإلاوالؼاث

بُت   2.021 0.40 5.8 30 الخجٍغ

 1 4.1 30 الظابؼت 7.9

الىص٘ى بلى 

 اؾخيخاحاث

بُت   0.34 5.9 30 الخجٍغ

2.021 

10.6 

 0.81 4.2 30 الظابؼت

ث بكؼاء جٌؿحرا

 مِىلت

بُت   2.021 0.34 5.9 30 الخجٍغ

 1 4.2 30 الظابؼت 8.6

بُت وطم خل٘ى مِترخت  9 2.021 0.38 5.8 30 الخجٍغ

 0.86 4.3 30 الظابؼت

بُت الازخباع ٖٓل  15.9 2.021 0.92 29.2 30 الخجٍغ

 2.4 21.56 30 الظابؼت

٘  مً ًخطح         ًُغ َىاْ ؤن( 5) حضو
ً
  ا

ً
  صالا

ً
 مؿخىي  كىض بخصائُا

بُت اإلاجمىكت ػالباث صعحاث مخىؾؼي بحن( 0.05)  وػالباث الخجٍغ

بُت اإلاجمىكت لصالح الظابؼت اإلاجمىكت  البلضي الخؼبُّ في الخجٍغ

 كلى مهاعاجه مً مهاعة ٔل وفي الٕلي الخإملي الخٌٕحر مهاعاث الزخباع

 الخإملي الخٌٕحر ثمهاعا الزخباع اإلادؿىبت" ث" ُُمت بلوذ خُث خضٍ،

حن لضاللت الجضولُت" ث" ُُمت وحضث خحن في( 11.13) ٖٓل  الؼًغ

  ألامغ ،(0.05) تــصالل ىي ــــمؿخ ضــــكى( 2.02) اوي ــــحؿ( 58) تـــخٍغ تــــوصعح

٘ : بلى ًِىصها الظي  .البضًل الٌغض ُبى

 بلٕترووي بهجاػ ملٍ جصمُم ًخطح جإزحر حجم كلى وللخلغي     

ـ  الصٍ ػالباث لضي الخإّملي خٌٕحرال مهاعاث جىمُت في الُٕمُاء لخضَع

 ؤلاهجاػ ملٍ الؾخسضام الخإزحر حجم خؿاب جّم  الشاهىي، الشاوي

 ( η².( بًخا مغبم باؾخسضام وطلٗ الخإّملي، الخٌٕحر جىمُت في ؤلالٕترووي

 
ً
ِا ٘  في مُبّحن َى ٓما ،[33] تكٌاه خضصٍ إلاا ًو  :آلاحي( 6) حضو

 6 جدول 

 التأثير حجم مقاًيط مً مقياش لكل باليضبة التأثير حجم مضتويات

 التأثيرحجم  ألاداة املضتادمة

 كبير متوصط صغير 

η² 0.01 0.06 0.14 

 7 جدول 

 التأّملي التفكير ثىمية في إلالكترووي إلاهجاز ملف ثأثير وحجم"  η²"  إًتا مربع قيمة

 حجم التأثير Cohen's d Effect Size 2 املتغير التابع املتغير املضتقل

 

 

 هجاػ الالٕتروويملٍ ؤلا 

 

 ٓبحر 0.71551 2.04838 اإلاالخـت والخإّمل

 ٓبحر 0.71994 2.07464 الٕكٍ كً اإلاوالؼاث

 ٓبحر 0.81212 2.7837 الىص٘ى لالؾخيخاحاث

 ٓبحر 0.74865 2.25847 بكؼاء جٌؿحراث

 ٓبحر 0.76337 2.36352 وطم خل٘ى مِترخت

 بحرٓ 0.90188 4.17554 الازخباع الٕلي
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٘ ال مً ًخّطح      حؿاوي  ٖٓل لالزخباع ألازغ حجم وؿبت ؤن( 7) جضو

 كلى له اإلاٖىهت الٌغكُت اإلاهاعاث في ٓظلٗ ،" ٓبحرة"  وؿبت وهي( 0.90)

  وهي( 0.76 ،0.74 ،0.81 ،0.71 ،0.71) ٔاهذ الترجِب
ً
 حجم طاث ؤًظا

ظا ٓبحر، جإزحر لّض  َو ٌُ  
ً
 لٕتروويؤلا ؤلاهجاػ ملٍ جإزحر حجم العجٌاق ماقغا

بُت اإلاجمىكت لؼالباث الخإّملي الخٌٕحر جىمُت في  .الخجٍغ

 :بلى حلؼي  ؤن ًمًٕ الؿابِت الىدُجت ؤن الباخشت وجغي 

غ ؤلالٕترووي ؤلاهجاػ ملٍ جىؿٍُ -
ّ
٘  الىِاف ًغصت للؼالباث ًو  خى

ب التي وألاوكؼت ألاؾئلت بلع
ّ
 لإلحابت والبدث الخٌٕحر منهً جخؼل

 وزؼإ صخُذ َى ما بحن والخمُحز ػمُالتهً حاباثوب عصوص ومخابلت كليها

كٍ ػمُالتهً بحاباث في  جُُِم ؤن ٓما ًيها، واإلاوالؼاث ألازؼاء ٓو

 ألاكما٘ في ؤهٌؿهً ًغاحلً حللهً الضعؽ نهاًت في ألهٌؿهً الؼالباث

ض وبالخالي بها، ُمً التي
ّ
 ٓما بإهٌؿهً، وآدكاًها ؤزؼائهً مً الخإٓ

ب التي وألاوكؼت ألاؾئلت مً اللضًض لىِاف ًغصت ؤجاح
ّ
 منهً جخؼل

 ٘ باث الصىع  بلع زال٘ مً مىؼُِت اؾخيخاحاث بلى الىصى  واإلآغ

م مدخىي  في اإلاخظّمىت الُٕمُائُت  .اإلاُى

ـ -  مهاعاث جىمُت كلى ؾاكض ؤلالٕترووي ؤلاهجاػ ملٍ باؾخسضام الخضَع

ت زال٘ مً الخإملي الخٌٕحر  اإلاىاٍُ في للؼالباث الٌلالت اإلاكآع

ا التي الخللُمُت َغ
ّ
بذ ؤلاهجاػ ملٍ ًو

ّ
ً   وجؼل  اإلاخوحراث عئٍت منه

 واؾخسالص وبًجاص وجإّملها اإلاسخلٌت ألاقٖا٘ ومالخـت بُنها، واللالُاث

 .ببلع بلظها جغبؼها التي اللالُاث

غ ؤلالٕترووي ؤلاهجاػ ملٍ -
ّ
 وألاوكؼت ألاؾئلت مً اللضًض للؼالباث ًو

ب التي
ّ
٘  ؿحراثجٌ بكؼاء منهً جخؼل  ألاصلت جِضًم مم الِظاًا بلع خى

ض التي والبراَحن ظلٗ الخٌؿحراث، َظٍ صخت جٓا  جٌؿحراث بكؼاء ٓو

 بُنها، اللالُاث وػبُلت الُٕمُائُت والغوابؽ ألاقٖا٘ لبلع مِىلت

ظلٗ ب التي واإلاىاٍُ اإلاكٕالث مً اللضًض ٓو
ّ
 في الخٌٕحر منهً جخؼل

 ٘  كلى ػمُالتهً ومىاُكت ثاإلاكٕال  لهظٍ مِترخاث وبكؼاء لها خلى

٘  َظٍ في اإلاىُم ٘  الخلى  .اإلاكٕالث لهظٍ خل ؤًظل بلى والىصى

ظا        اؾخسضام جىاولذ التي الؿابِت الضعاؾاث بلع وهخائج ًخٌّ َو

 ؤبى" وصعاؾت ،[8] ٔىعاهُٖي صعاؾت: مشل ؤلالٕتروهُت، ؤلاهجاػ ملٌاث

ي" وصعاؾت ،[34" ]اللخُبي" وصعاؾت ،[30" ]مؼلّ  وصعاؾت ،[35" ]جٔغ

 ].36" ]اإلادمضي"

 ؤلاهجاػ ملٍ ًاكلُت الباخشت حؿخسلص الؿابِت الىخائج مً        

 الشاوي الصٍ ػالباث لضي الخإملي الخٌٕحر مهاعاث جىمُت في ؤلالٕترووي

 بضمج الاكخباع في ألازظ الخللُمُت اإلاىاهج مؼىعي كلى ًيبغي لظا الشاهىي 

 ٓإخض ؤلالٕترووي ؤلاهجاػ لٍم واؾخسضام الضعاؾُت اإلاىاهج في الخِىُت

م ؤصواث م في اإلاؿخسضمت الالٕترووي الخٍِى ظلٗ اإلاخللمحن جٍِى  صمج ٓو

 الخٌٕحر مهاعاث زاص وحه وكلى كام بكٖل الللُا الخٌٕحر مهاعاث

 .الضعاؾُت اإلاىاهج في الخإملي

 توصيات. ال6

 :ًلي بما الباخشت جىص ي الخالُت الضعاؾت هخائج طىء في    

م ؤؾالُب في الىـغ بكاصة. 1  – اإلاخبلت الازخباعاث وؤقٖا٘ الخٍِى
ً
 -خالُا

ت؛ اإلاغخلت في م الشاهٍى  مم ًدىاؾب بما وحللمها، الُٕمُاء حللُم لخٍِى

م ؤصواث  .الالٕترووي الخٍِى

بُ صوعاث ضـــكِ. 2 مُــللمل تـــجضٍع
ّ
  بهضي ؤلالٕترووي؛ ؤلاهجاػ ٍـمل يًـ ًـــل

 .الخضَعـ في الخِىُت صمج مً الِصىي  الٌائضة جدُِّ

غ الاَخمام. 3  مهاعاث جىمُت كلى حؿاكض بدُث الُٕمُاء مِغعاث بخؼٍى

محن لضي الخإملي الخٌٕحر
ّ
 .اإلاخلل

م بإؾالُب الاَخمام. 4 ت؛ اإلاغخلت ػالب جٍِى ل بدُث الشاهٍى
ّ
 مهاعاث جمش

  الخإملي الخٌٕحر
ً
  حاهبا

ً
مهم في ؤؾاؾُا   .جٍِى

م بؤؾالُ مً ٓإؾلىب ؤلالٕترووي ؤلاهجاػ ملٍ اكخماص . 5  الؼالب جٍِى

 .الضعاؾُت اإلاىاهج في

 :الضعاؾت مِترخاث

 :آلاحي الباخشت جِترح الخالُت الضعاؾت هخائج طىء في     

ت باإلاغخلت الُٕمُاء مللماث اؾخسضام واُم( 1  ؤلاهجاػ إلالٍ الشاهٍى
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والاججاٍ هدى اؾخسضامها لضي ػالب الصٍ الشاوي الشاهىي 
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THINKING SKILLS AMONG THE SECOND 

GRADERS OF SECONDARY STAGE 
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ABSTRACT_ The current study aimed to design an E-portfolio in teaching chemistry, and to 

measure its effect on developing the reflective thinking. The sample of the study consisted of (60) 

students, they were divided into two groups; experimental and control. The experimental group 

used E-portfolio whereas the control group studied using the traditional method. This study 

implemented the experimental research method with the semi-experimental design. To achieve the 

study objectives the following materials and tools were prepared; the e-portfolio and the reflective 

thinking test. The finding indicated that there were statistically significant differences at (0.01) 

level in the post application of the reflective thinking test for the experimental group. The finding 

also indicated that there was a large effect of functioning the E-portfolio on enhancing the 

reflective thinking. The study concluded by offering a group of recommendation and suggestion 

that related to utilizing the E-portfolio to teaching chemistry in the Learning environment. 

KEYWORDS: alternative evaluation, E-portfolio, reflective thinking, chemistry, E-Learning. 

 

 


