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 :صلخستالم

المستند على نظرية التعلم المقترح  األنموذج تأثيرالكشف عن  هدف هذا البحث إلى

والكفاءة  تنمية مهارات الذكاء العملي فيلتوظيف معامل الفاب الب الخبراتي 

لطالبات المرحلة المتوسطة في مدينة الرياض، والكشف عن درجة التكنولوجية 

والكفاءة تنمية مهارات الذكاء العملي  فيالمقترح  األنموذجتأثير استمرارية 

وطُبق البحث على عينة . لطالبات المرحلة المتوسطة في مدينة الرياضالتكنولوجية 

مدارس المناهج األهلية بمدينة ب( طالبةً بالمرحلة المتوسطة 02ية مكونة من )عمد

ترجمة أبو  Ruiz, R 2009واستخدمت الباحثتان اختبار الذكاء العملي ) ،الرياض

(، ومقياس الكفاءة التكنولوجية )إعداد الباحثتان(. وفي التحليل 0212العال والفيل 

للعينات المرتبطة  t_Testعلى اختبار "ت"  اإلحصائي للبيانات اعتمدت الباحثتان

 . (η2)وحجم األثر مربع إيتا 

درجات الطالبات  ينتائج عن وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطالوكشفت 

ومجموعها  يلقدرات الذكاء العملدي والبع يالتجريبية فى القياسين القبل ةبالمجموع

درجات  يدالة إحصائياً بين متوسط، وعدم وجود فروق يلصالح القياس البعد يالكل

 يلقدرات الذكاء العمل يوالتتبع يطالبات المجموعة التجريبية فى القياسين البعد
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درجات الطالبات  ي، ووجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطيومجموعها الكل

للكفاءة التكنولوجية لصالح القياس  يوالبعد يالتجريبية فى القياسين القبل بالمجموعة

درجات طالبات  يوجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطعدم ، وأخيًرا يالبعد

 للكفاءة التكنولوجية.  يوالتتبع ديالمجموعة التجريبية فى القياسين البع

المقترح  األنموذجاالستفادة من بضرورة  انتحثاالب ت؛ أوصالنتائجوفى ضوء 

إنشاء ، ولتوظيف معامل الفاب الب بالمدارس في ضوء نظرية التعلم الخبراتي

تشجيع التطوع و، تجهيز فاب الب متنقل، ومدارسالمجتمعات لمعامل الفاب الب في 

العمل على تنمية الكفاءة التكنولوجية لطالب التعليم العام في ، وفي معامل الفاب الب

 .ضوء نتائج البحث

 

 

Employing Experiential Learning in Fab Labs and its 

impact on developing practical intelligence skills and 

technological efficiency for middle school students in Riyadh 

Hessah M. Alshaya 

Afnan A. Oyaid 

Abstract : 

The aim of this research is to reveal the effect of the proposed 

model based on experiential learning theory employed in fab 

labs to develop practical intelligence skills and technological 

efficiency for middle school students in Riyadh. In addition to 

revealing the degree of continuity of the proposed model effect 

in developing practical intelligence skills and technological 

efficiency for middle school students in Riyadh city. 

The research was applied to an intentional sample of (20) 

middle school students at Al Manahij Schools in Riyadh, the 

researchers used practical intelligence test (Ruiz, R 2009) and a 

measure of technological competence (developed by 

researchers). In the statistical analysis of the data, the 

researchers relied on the t_Test test for the associated samples 

and the effect size of the ETA squared (η2). 

The results revealed the presence of statistically significant 

differences at the level of significance (0.01) between the 

average scores of students in the two experimental groups in the 

pre and post measurements of the capabilities of practical 

intelligence and their total in favor of the post-measurement, and 

the absence of statistically significant differences at the level of 
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significance (0.05) between the average scores of students of the 

experimental group in Dimensional and consecutive 

measurements of the capabilities of practical intelligence and its 

total sum, and the presence of statistically significant differences 

at the level of significance (0.01) between the average degrees 

of students in the two experimental groups in the pre and post 

measurements of technological efficiency in favor of telemetry, 

and finally the absence of significant differences at the level 

(0.05) between the mean scores of students in the experimental 

group and two measurements dimensional iterative 

technological efficiency. 

In light of the results, the research recommended the need to 

take advantage of the proposed model to employ the fab lab in 

schools in the light of the experience learning theory, and the 

establishment of communities for fab lab in schools, and the 

preparation of the mobile fab lab, and encourage volunteering in 

the fab lab, and work to develop the technological efficiency of 

students of general education In light of the search results. 

 

 :مقدمة

بالمدارس والمؤسسات التعليمية بدرجة كبيرة ادت أهمية التربية التكنولوجية دزا

نتيجة لزيادة حضور واستخدام تطبيقات التكنولوجيا المتطورة في كافة جوانب حياتنا 

ساهمت الحاجة و(. Fallows & Bhanot, 2002اإلنسانية خالل األونة األخيرة )

في  والطلب المتزايد على تنمية مهارات التنور التكنولوجي لدى القوى العاملة

المستقبل إلى زيادة الضغوط التي تمارس على المدارس لجعل التربية التكنولوجية 

 ال يتجزأ من برامجها الدراسية. اجزءاً رئيسً 

أصبح هناك تغير سريع في عالم التوظيف خاصة مع التحول من االقتصاد  كما

حصل الصناعي إلى مجتمع المعلومات، ولم تعد المواد الدراسية والشهادات التي 

عليها الخريجين مهمة بقدر توفر الكفاءة التكنولوجية لديهم، لذلك هناك حاجة 

 "الستكشاف المجاالت التي تساهم في ظاهرة "فجوة المهارات

(Wickramasinghe & Perera, 2010 ;Spenner, 2019)  ولكن على ،

، (Kozma, 1994)الرغم من أن للتكنولوجيا إمكانيات نجاح هائلة في دعم التعلم 

إال أنها كثيرا ما تفشل إذا تم تطبيقها من خالل مناهج التدريس التي تتصف باألنماط 

ما يكتسبه اإلنسان من علم ومعرفة في سائر و .(Price, 2014)القديمة والتقليدية 

الميادين ما هو إال حصيلة التفاعالت المستمرة بين اإلنسان وبيئته، مع األخذ في 

كرية، ونفسية، هومها الواسع في شتى صورها من مادية، وفاالعتبار البيئة بمف

، وتصبح الخبرة عملية " تأثير وتأثر" حيث يربط الفرد بينهما واجتماعية، وغيرها
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فيستفيد من ذلك في تعديل سلوكه وزيادة قدرته على الربط بخبراته السابقة وتوجيه 

التعلم تفاعل بين الشخص خبراته التالية والسيطرة عليها "انه بذلك يتعلم" ويصبح 

متمثال في العوامل الداخلية لديه وبيئته متمثلة في العوامل الخارجية في الموقع 

ومن هنا ظهرت نظرية التعلم  (.0224؛ قالدة، 1811التعليمي )سرحان، كامل، 

 يالخبرات( وأصبح المفهوم الشائع للتعلم Kolb, 1984)لكلوب الخبراتي 

Experimental Learning  ،ويصبح هو االهتمام بكيفية تعلم األفراد من الخبرة

التعلم من وجهة نظر كولب هو: العملية التي يتم من خاللها إنتاج المعرفة عن طريق 

فالخبرة تفسر كثيرا مما يتعلمه الفرد، فهي توفر استبصارات وإدراكات نقل الخبرة"؛ 

 (.1888ة )عبد الحميد، يصعب وصفها لمن له تتح له نفس الخبرات أو خبرات مماثل

تستطع الفصول والمعامل التقليدية داخل المدارس والجامعات أن توفر  هلولكن 

الخبرة الحقيقة التي تساعد على تنمية مهارات الذكاء العملي والكفاءة التكنولوجية 

هنا ظهرت مساحات الصناع التي تمثل بيئات ثرية تقدم ، و؟بالقدر المرجو للطالب

 ,Kurti)واقعية تنمية مهاراتهم التكنولوجية والعملية، وتشير دراسة  للطالب خبرات

Kurti & Fleming, 2014)   إلى أن لدى مساحة الصناع ومنها معامل الفاب الب

اإلمكانية إلحداث ثورة في الطريقة التي نتعامل بها مع التدريس والتعليم. فحركة 

نظرية التعليم بالبناء  الصناع تستند في التعليم إلى األسس المستمدة من

Constructionism والتي هي فلسفة للتعلم اليدوي من خالل بناء األشياء. 

من المستحدثات  Fabrication Laboratory FAB LABمعمل الفاب الب  ديعو

 معهد التكنولوجية الحديثة والتي تعني )مختبر تصنيع( وهو مفهوم جديد أطلقه

الصغيرة لمساعدة المجتمعات  (0222)عام   MIT للتكنولوجيا ماساتشوستس

يوصف الفاب الب بأنه والفقيرة والمعزولة في تصنيع مواد ال تستطيع استيرادها. و

و معمل )ثابت أو متنقل( يحتوي على اآلالت واألدوات القادرة على ورشة صغيرة أ

وحتى ة للمنتجات، صنع أي شيء تقريباً من ألعاب األطفال البسيطة والنماذج األولي

في هذا المشروع على األفكار  االعتماد الرئيسويثة. األجهزة اإللكترونية الحد

المبتكرة ومستوى اإلبداع لدى أي مجتمع في االستفادة من هذه الورشة بأفضل 

طريقة، وتُعرف على أنها على أنها مكان فيه تتاح للمتعلمين الفرصة الستكشاف 

اهتماماتهم الخاصة وتعلم استخدام األدوات والمواد، سواءاً مادياً أو افتراضياً؛ 

 .(Fleming, 2015)  روعات إبتكاريةوتطوير مش

األشخاص في صنع األشياء من خالل التعاون في  Fab Labتُشرك أنشطة و

المشروعات العملية التي تستخدم تقنيات التصميم والتصنيع الرقمية التي ترتبط بشكل 

متزايد ببعضها البعض رقميًا، وغالبًا من خالل شبكات التواصل االجتماعي 

(Smith et al, 2013)   كما تمثل معامل ،Fab Labs  أماكن يمكن فيها إنتاج

 ,Büching)  كائن، من فكرته األولى إلى الرقمنة الخاصة به إلى تصنيعه النهائي 

Corinne, 2013) ولقد دخلت معامل الفاب الب مؤخراً حيز المناقشات التربوية

بتكاري، والمهارات كطريقة لتنمية مهارات حل المشكالت، والتعاون، والتفكير اال

 ,Becker, O'Connell & Wuitschik) الرقمية الالزمة للقرن الحادي والعشرين

أصبحت الصناعة أو ثقافة الصانع تياراً مزدهراً لتطوير مهارات القرن ، كما (2016

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B3_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B3_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B3_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B3_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B3_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B3_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B3_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B3_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9
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الحادي والعشرين. ويشارك الصانعون الرقميون في الصناعة الرقمية القائمة على 

بتوظيف حواسيب   (Andersson, 2015; Fox, 2014)  مبدأ 'افعلها بنفسك'

الصغيرة المفتوحة  Arduinoو آردوينون  Raspberry Piالراسبيري باي 

الطابعات ثالثية  فضالً عنالمصدر مع أجهزة االستشعار، والمحركات، والشبكات، 

االبعاد، قواطع الليزر، والنجارة، والِحَرف. فالناس يوظفون ثقافة الصانع لحل 

. وتُعتبر  (Tsui, 2012) المشكالت، وهزم النزعة االستهالكية، وتشكيل عالمهم

ثقافة الصانع بأنها طريقة لتطوير مهارات القرن الحادي والعشرين، لكن ومع ذلك 

دها من طابع تحمل يفهي مهدَّدة بخطر تكييفها من طرف المؤسسات من خالل تجر

وبدال من ذلك تقديمها في شكل آمن، المخاطر، وتجريدها من مبدأ التَّمكين، 

َدة لتُلبِّي متطلبات التحكم ومطابقة النتائج لألمور المتوقَّعة  وبوصفات صحيحة ومحدَّ

 أو المخطَّط لها.

 مساحات الصناعقَدمِت العديد من الدراسات السابقة تقارير حول التعلم من خالل و

2016)  (Cohen et al, الصناعة أو ثقافة الصانع توفر حركة  وفي ميدان التعليم

فرص جديدة بفضل أدوات وتكنولوجيات االبتكار التي تقدمها، بما في ذلك خيار 

بعاد، علم الروبوتات، المعالجات الدقيقة، وتكنولوجيا صناعة الطباعة ثالثي األ

 ,Weareteachers staff)األشياء التي يلبسها الناس، والعديد من لغات البرمجة

خالل المنصات مفتوحة المصدر وفضاءات للمستفيدين من متوفر وكل هذا   (2013

 , Saorín, et al) مهارات التفكير اإلبداعي مساحات الصناع تنمي كما  ،الصانع

االستكشاف وتحديد ين الطالب ومهارات المشاركة والمساعدة والتعاون ب، (2017

  . (Koole, et al, 2017) المشكالت وتطبيق الحلول

الصناع يمكن أن  مساحات من إجماع العديد من الدراسات على أن على الرغمو

 21st Centuryتطوير  كفاءات القرن الحادي والعشرين  الطالب في  تساعد

Competencies (Becker, O'Connell & Wuitschik, 2016)  ، من خالل

  (Davidson & Price,2017)إال أن ، تجارب الُمصنّعين ما يخوضه الطالب من

أن كثيرا ما تفشل مساحات الصناع في تلبية الوفاء باحتياجات المتعلمين يرى 

حل المشكالت غير المحددة في القرن الحادي والعشرين، لذلك  عندالمستعدين للتعلم 

في بحثهم االهتمام  Davidson & Price  (2017)  دايفيدسون و برايس حاول

 التحديات التى تواجه لجعلالتكنولوجيا بالتعلم التجريبي والخبراتي وتوظيفه مع 

 الحادي والعشريناحتياجات القرن  تلبية قادرة علىبحيث تكون مساحات الصناع 

االهتمام بتوظيف التعلم الخبراتي في ، وعليه ترى الباحثتان ضرورة لدي الطالب

من تنمية الممارسات  ةمعامل الفاب الب لضمان تحقيق هذه المعامل لألهداف المرجو

 العملية واكتساب المهارات التكنولوجية خاصة وقد طبقت في كثير من الدول المتقدمة

وتحتاج كثير من البحث والتقصي  ، ولكنها مازالت حديثة في المملكةهذه المعامل

 متغيرات المؤثرة على جودتها وكيفية تطبيقها بطريقة صحيحة.الحول 

جماً مع هذا الحراك العلمي الحديث في مجال مساحات وقد جاء البحث الحالي منس

الصناع والذكاء العملي، ومستجيباً للحاجة إلى إكساب الطالب بعض مهارات القرن 

 لعشرين والالزمة لمجتمع المعرفة.الحادي وا
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 :مشكلة البحث
عند النظر للمناهج الدراسية المتنوعة التي تقدم في جميع مراحل التعليم العام بل 

على جوانب تطبيقية وتعليمية للمهارات  يوالجامعات نجد أنها تهتم بأن تحتو

التكنولوجية والعملية وعلى الرغم أن الطالب يجتازون االختبارات التحصيلية لهذه 

المواد التي تهتم بالحاسب اآللي وتكنولوجيا االتصال والمعلومات ويحصلون على 

ظيف ما تعلموه في حياتهم اليومية؛ لذلك درجات مرتفعة، ولكنهم ال يتمكنون من تو

( على أهمية التفرقة بين الفرد الذي يخطط ويقيم ليبدع نتاجات 0212يؤكد )أيوب،

جديدة قادر على تطبيقها واستثمارها في حياته اليومية والمستقبلية، وبين آخر يخطط 

ادر على التعامل ويقيم في االختبارات التقليدية فقط فيحقق نتاجات عالية إال أنه غير ق

مع مشكالت حياته بذات الجودة. ووفقا لذلك فال معنى الكتساب المعرفة دون تحقيق 

النجاح في مواجهة مشكالت الحياة العملية. فالمتعلم كما يجب أن يكون ناجحاً 

أكاديمياً؛ فالبد من تطوير قدراته وذكائه ألن يكون ناجحاً في حياته العامة وفي 

 تلفة. ميادين العمل المخ

الطالب في المقررات التقنية هو تحصيل درجات مرتفعة وحفظ تركيز  كما أن محور

محتوى يغلب عليه الطابع العملي ويجب أن يطبق ويتدرب عليه الطالب حتى 

اكسابها  ةيحصلون على الخبرات التي تجعلهم يصلون للكفاءة التكنولوجية المرجو

ممارسة والتدريب ستنمي الذكاء العملي للطالب في القرن الحادي والعشرين هذه ال

الذي سيجعلهم قادرين على تطبيق ما تعلموه في حل مشاكلهم اليومية، وهذا ما أكده 

(Cianciolo, et al., 2006 أن أغلب ما يتلقاه الطالب في مدارسهم ال يدعم تنمية )

يركز على الذكاء العملي ألنه ال يركز على حل المشكالت الحياتية اليومية بقدر ما 

 التحصيل األكاديمي. 

ويركزززز الزززتعلم الخبراتزززي علزززى اكتسزززاب المزززتعلم للمعرفزززة عزززن طريزززق الممارسزززة 

اسززتخدام اسززتراتيجية الززتعلم الخبراتززي فززى العمليززة التعليميززة  يجززبوالتجريززب؛ ولززذلك 

داخل المدارس؛ لما لهذه االسزتراتيجية مزن أهميزة متعزددة فزى تنميزة بعزض المتغيزرات 

( عزن فاعليزة الزتعلم 0228كشزفت نتزائج دراسزة نصزر )الهامة للعملية التعليمية، حيث 

تخطيط لتزدريس الرياضزيات ( في تنمية مهارات الkolbالخبراتي وفق نموذج كولب )

الطالب المعلمين، كما كشزفت  ىعلى ضوء الدمج بين التقويم الشامل والتعلم النشط لد

( عزززن أن هنزززاك أثزززراً لنظريزززة كولزززب "نمزززوذج وأنمزززاط 0211نتزززائج دراسزززة زيزززد )

التعلم"على المستويات التحصيلية واالتجاهات في تعلم األحياء، وكشفت نتزائج دراسزة 

 Kolb عزن فاعليزة بيئزة تعلزم إلكترونيزة تكيفيزة وفقزاً لنمزوذج كولزب (0212)السزيد، 

ساليب التعلم في تنمية مهارات حل المشزكالت وإنتزاج حقيبزة معلوماتيزة لزدى طزالب أل

( عززن فعاليززة 0212وكشززفت نتززائج دراسززة أبززو العززال والفيززل )، كمززا تكنولوجيززا التعلززيم

لزدي طالبزات  يفزي تنميزة الزذكاء العملز يرح قائم على نظرية التعلم الخبراتبرنامج مقت

( 0213كشفت نتائج دراسزة موسزى ) ، وأخيراً كلية التربية النوعية جامعة اإلسكندرية

عن فاعلية األلعاب التعليمية القائمة علي نموذج الزتعلم االستفسزاري ونمزوذج مزا وراء 

ممززا تقززدم  (.ياإلبززداععملززي، التحليلززي، الالثالثززي )األلعززاب التربززوي فززي تنميززة الززذكاء 
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يتضززح أهميززة تنميززة الززذكاء العملززي والكفززاءة التكنولوجيززة لززدى الطززالب فززى المراحززل 

 التعليمية المختلفة.

ة اسزتطالعية تزم تطبيقهزا علزى سزوللتأكد من وجود مشزكلة بحثيزة قامزت الباحثتزان بدرا

المتوسززطة بمدينززة الريززاض، كشززفت نتائجهززا ( طالبززة بالمرحلززة 36)عينززة مكونززة مززن 

 -:عن

لزدى عينزة الدراسزة بنسزبة تزوافر بلغزت  يوجود قصور فى قدرات الذكاء العمل -

 .  فقط %(40.32)

وجود ضعف فزى الكفزاءة التكنولوجيزة لزدى عينزة الدراسزة بنسزبة تتزوافر بلغزت  -

 .فقط %(36.28)

الحالي في ضعف مهارات الذكاء العملي ومسزتوى الكفزاءة  البحثتتحدد مشكلة وعليه 

لززذا فززكن فكززرة البحززث ، التكنولوجيززة لززدى طالبززات المرحلززة المتوسززطة بمدينززة الريززاض

كيفية توظيف معامل الفاب الب فزي مزدارس التعلزيم العزام فزي ضزوء  في تتحددالحالي 

نولوجيزة للطالبزات بمدينزة تنميزة مهزارات الزذكاء العملزي والكفزاءة التكلالتعلم الخبراتزي 

 .الرياض

توظيف التتعلم  تأثيرما مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:  تحديدومن ثم يمكن 

تنميتتة مرتتارات التتلعال العملتتي والكفتتالة  وتتتأثيرف فتت معمتتل الفتتاب الب  فتتيالخبراتتتي 

السزؤال ويتفزرع مزن هزذا التكنولوجية لطالبات المرحلتة المتوستطة بمدينتة الريتا   

 الرئيس التساؤالت الفرعية اآلتية:

تنمية مهارات  فيالمقترح لتوظيف معامل الفاب الب  األنموذج تأثيرما  .1

 الذكاء العملي لطالبات المرحلة المتوسطة في مدينة الرياض؟

 فيالمقترح لتوظيف معامل الفاب الب  األنموذج تأثيرما درجة استمرارية  .0

 تنمية مهارات الذكاء العملي لطالبات المرحلة المتوسطة في مدينة الرياض؟

تنمية الكفاءة  فيالمقترح لتوظيف معامل الفاب الب  األنموذج تأثيرما  .3

 التكنولوجية لطالبات المرحلة المتوسطة في مدينة الرياض؟

 فيالمقترح لتوظيف معامل الفاب الب  األنموذج تأثير درجة استمراريةما  .4

 تنمية الكفاءة التكنولوجية لطالبات المرحلة المتوسطة في مدينة الرياض؟

 

 :أهداف البحث
تنمية  فيالمقترح لتوظيف معامل الفاب الب  األنموذج تأثيرالكشف عن  -1

 مهارات الذكاء العملي لطالبات المرحلة المتوسطة في مدينة الرياض.

المقترح لتوظيف معامل الفاب  األنموذج تأثير درجة استمراريةالكشف عن  -0

 تنمية مهارات الذكاء العملي لطالبات المرحلة المتوسطة في مدينة الرياض. فيالب 

تنمية  فيالمقترح لتوظيف معامل الفاب الب  األنموذج تأثيرالكشف عن  -3

 الكفاءة التكنولوجية لطالبات المرحلة المتوسطة في مدينة الرياض.

المقترح لتوظيف معامل الفاب  األنموذج تأثير درجة استمراريةالكشف عن  -4

 تنمية الكفاءة التكنولوجية لطالبات المرحلة المتوسطة في مدينة الرياض. فيالب 
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 :أهمية البحث
 تسليط الضوء على كيفية توظيف معامل الفاب الب في مدارس التعليم العام. -1

 بالمدارس إفادة مخططي ومطوري التعليم في مجال توظيف التقنيات الحديثة -0

 .التعليم يبمعامل الفاب الب وطرق توظيفها ف

قد يُفيد مقياس الكفاءة التكنولوجية الذى تم إعداده فى هذا البحث الباحثين  -3

وأعضاء هيئة التدريس بمجال تكنولوجيا التعليم وذلك باقتفاء أثره بكعداد اختبارات 

 مماثلة له فى مجال تخصصهم.

ه أنظار المعنيين بتطوير المناهج الدراسية، إلى قد تُسهم نتائج البحث فى توجي -4

 استخدام نظرية التعلم الخبراتي فى المناهج التعليمية.

؛ يلم تجد الباحثتان دراسة فى البيئة العربية جمعت بين متغيرات البحث الحال -2

 مما يُزيد من أهمية هذا البحث.

فى البيئة  يوالذكاء العمل يوهما التعلم الخبرات يالبحث الحال يحداثة متغير -6

 العربية عامة وفى البيئة السعودية خاصة.

 

 :البحثمصطلحات 

التعلم الخبراتي بأنه شكل من أشكال  Kolb   (2015): يعرفالتعلم الخبراتي -

التعلم من خبرات الحياة وغالباً ما يتناقض مع أسلوب المحاضرة والتعلم في الفصول 

الدراسية. وهو يتكون من أربع مراحل أساسية: الخبرة الملموسة، المالحظة المتأملة، 

  المفاهيم التجريدية، والخبرة النشطة.

أي مختبر  Fabrication Labلمة هو اختصار ك Fab Lab:الفاب الب -

التصنيع وهي ورش عمل مفتوحة تهتم بالتعليم واالبتكار واالختراع تتوفر بها 

مجموعة من األدوات المرنة التي يتم التحكم بها بواسطة الكمبيوتر وغيرها من 

المواد المختلفة حيث تتيح الفرصة لألفراد لتصميم وتطوير وإنتاج األشياء حسب 

 (Laru  et al, 2019)ال يمكن تحقيقها عبر النطاق الصناعي التقليدي  الطلب والتي

بأنه يتمثل في القدرة على حل  Neill   (2008): يعرفهاللعال العملي -

المشكالت الشخصية أو العملية في الحياة اليومية من خالل االعتماد على المعارف 

والمهارات الموجودة لدى الفرد أي القدرة على تطبيق المعرفة الشخصية في مواقف 

العالم الحقيقي وهو يشمل القدرة على التعامل مع المواقف الجديدة وغير العادية في 

فى  ةوتعرفه الباحثتان إجرائياً بالدرجة التى تحصل عليها الطالب الحياة اليومية.

 اختبار الذكاء العملي المستخدم فى هذا البحث.

يُعرف معجم اكسفورد التربوي الكفاءة التكنولوجية  :الكفالة التكنولوجية -

ي، وتنظيم ( بأنها القدرة على استخدام التكنولوجيا للتواصل بشكل فعال ومهنّ 0218)

الباحثتان  اوتعرفه .المعلومات، وإنتاج منتجات عالية الجودة، وتعزيز مهارة التفكير

المستخدم مقياس الكفاءة التكنولوجية فى  ةإجرائياً بالدرجة التى تحصل عليها الطالب

 فى هذا البحث.
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  :للبحثاإلطار النظري 

 :التعلم الخبراتيالمبحث األول: 

( أنه من الصعب الوصول إلى أفضل استفادة Heeren, 2008أشارت "هيرين" )

ممكنة من النظريات والفلسفات التربوية إال إذا ترجمت إلى ممارسات تطبيقية على 

أن الربط بين فكر البنائية واستخدام التكنولوجيا المتطورة و ،أرض الواقع العملي"

ل في جوهرها أفضل يساهم في توفير "مناهج دراسية متمركزة حول الطالب"  تمث

وسيلة متاحة لتدريس التربية التكنولوجية للطالب. وفي هذا اإلطار، تبرز على 

السطح العديد من النظريات البنائية األخرى القابلة للتطبيق في مجال مساعدة الطالب 

على االرتقاء بمستوياتهم في التنور والتربية التكنولوجية والتي يمكن ترجمتها إلى 

لية قابلة للتطبيق داخل حجرات الفصول الدراسية. وبشكل أكثر تحديداً، ممارسات عم

تضم هذه النظريات ما يلي: نظرية أساليب التعلم لـ "كولب"، نظرية الذكاءات 

 المتعددة لـ "جاردنر"، نظرية األنماط النفسية لـ "يونج".

 Experiential Learningي اتيمكن االستفادة من استخدام نموذج التعلم الخبرو

Model ( "لـ "كولبKolb, 1984 في مساعدة المعلمين على تصميم دروس فعالة )

ترتقي بمستويات طالبهم في التنور التكنولوجي. وقد توصل كولب إلى أن بمقدور 

المعلمين تطبيق أربعة عمليات مرحلية ذات صبغة دائرية في توجيه أنشطة حدوث 

مين مساعدة الطالب على االنتقال بين أربعة التعلم الجديد. وبالتالي؛ بمقدور المعل

مراحل متتابعة لحدوث التعلم في إطار دورة متكاملة تضم المراحل األربع الرئيسية 

 وقد أسس كولب التالية، وهي: الخبرة، المالحظة، الفهم المفاهيمي، التجريب.

(Kolb,1984) من  نظريته في إطارها الفلسفي والتطبيقي على مبادي ثرية اشتقها

"جان  Kurt levinن" في، "كورت ليJohn Deweyفكر كل من : "جون ديوي" 

فى يشارك الطالب وJean Piaget (Hoberman & Malilick, 1994 )" هبياجي

على نحو فيزيقي في أداء أنشطة مهنية ذات نتائج ومخرجات واقعية"، التعلم الخبري 

المعلم من مساعدة طالبه  -الكمبيوتروبخاصة أجهزة  -وتمكن التكنولوجيا المتطورة

تطبيق المعرفة المتعلمة عملياً. كما  -أيضاً  -ليس فقط على مالحظة التعلم، ولكن

للطالب مشاهدة البرامج المعروضة أمامه على شاشة الكمبيوتر،  -كذلك -يمكن

ومالحظة وتخمين واستنتاج طريقة عملها، وتجريب استخدامها عملياً، وتعديل هذا 

خدام في ضوء هذه الخبرة المكتسبة. ويمكن ذلك كله الطالب من زيادة مستويات االست

 تنوره التكنولوجي.

هو التعلم القائم على معايشة  ي( إلى أن التعلم الخبرات22، ص0218ويشير الفيل )

بحيث يتمكنوا من اكتساب  يومعالجة المتعلمين للخبرات المختلفة فى سياقها الحقيق

نظرية تقوم على  هي ين هذه الخبرات. وأن نظرية التعلم الخبراتوتخليق المعرفة م

مجموعة من المبادىء المتكاملة والمراحل المتتابعة لتقديم الخبرة التربوية وهذه 

وضع نظرية جديدة  -هذه الخبرة  فيتفكير وتأمل  - )اكتساب خبرة هيالمراحل 

موقف جديد( بحيث تكفل للطالب بناء وصناعة المعنى  ياختبار النظرية ف- للعمل

 الحسية ةللتعلم وهي: الخبرق ائطرعلى أربعة  يالتعلم الخبراتيعتمد وبنفسه. 

Concrete Experience  وتعني أن طريقة إدراك ومعالجة المعلومات مبنية على
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يتعلمون أفضل من خالل اندماجهم في األمثلة، كما أنهم  الطالبالخبرة الحسية، وأن 

يميلون إلى مناقشة زمالئهم بدال من السلطة التي تتمثل في معلميهم أثناء عملية 

وكذلك التغذية الراجعة الخارجية، وهم  ،التعلم، ويستفيدون من مناقشتهم مع زمالئهم

األساليب النظرية في  ذوو توجه اجتماعي إيجابي نحو اآلخرين، ولكنهم يرون أن

فيها يعتمد   Reflective Observation التعلم غير فعالة. أما المالحظة التأملية

األفراد في إدراك ومعالجة المعلومات على التأمل والموضوعية والمالحظة المتأنية 

في تحليل موقف التعلم، ويفضلون المواقف التعليمية التي تتيح لهم الفرصة للقيام 

الحظ الموضوعي غير المتحيز، ولكنهم يتسمون باالنطواء. ويكون اعتماد بدور الم

على إدراك ومعالجة  Abstract Conceptualization الفرد في المفاهيم المجردة

المعلومات على تحليل موقف التعلم والتفكير المجرد والتقويم المنطقي، واألفراد 

حليل المنظم والتعلم عن طريق الذين يميلون إلى ذلك يركزون على النظريات والت

السلطة والتوجه نحو األشياء في حين يكون توجههم ضعيفا نحو األشخاص اآلخرين. 

على موقف التعلم  Active Experimentation ويعتمد األفراد في التجريب الفعال

من خالل التطبيق العملي لألفكار واالشتراك في األعمال المدرسية، والجماعات 

جاز عمل معين، وهم ال يميلون إلى المحاضرات النظرية ولكنهم الصغيرة إلن

 (.0222يتسمون بالتوجه النشط نحو العمل )راشد، 

تتحد هذه الطرق األربع لتكون بعدين كل بعد له قطبين متناقضين، فأحد البعدين و

والطرف اآلخر يمثله   Concrete Experience يمثل أحد أطرافه الخبرة الحسية

، والبعد الثاني يمثل أحد Abstract Conceptualizationقلي المجردالتصور الع

والطرف اآلخر تمثله  Active Experimentation أطرافه التجريب الفعال

وهذان البعدان يتحدان ليكونا   .Reflective Observation المالحظة التأملية

ا في بيئات ، يمكن تطبيقه(Kolb, 1984أربعة أرباع كل ربع يمثل أسلوب تعلم )

التعلم بالتكنولوجيا القائمة على الكمبيوتر في تنمية مهارات التنور التكنولوجي، حيث 

أشار إلى أن الناس مختلفين بشكل طبيعي، ولكل شخص أسلوب تعلم خاص به يخلف 

عن أساليب اآلخرين، حيث يقصد به )إدراك المعلومات ومعالجتها أثناء موقف 

ي أربعة أساليب هي : )التقاربي، التباعدي، االستيعابي، التعلم(، وقد حددها كولب ف

أن أساليب التعلم التى وضعها كولب تقدم  (0222)المغازى ، التكيفي(، ويرى

للطالب معلومات عن طرق التعلم التى يفضلها، وتصف حاجات التعلم للمتعلمين فى 

 كيفون(.ستيعابيون، المتاال –) التقاربيون ، التباعديون  ةالفئات األربع

( الطالب الذين يتبعون أسلوب التعلم Sugarman, 1985وقد وصف "شوجرمان" )

بأنهم هم الذين يستخدمون التكنولوجيا كوسيلة لتطبيق  Accommodatorsالتكيفي 

مدخل حقيقي واقعي في التعلم. وبمقدور المعلم هنا تحقيق أفضل استفادة ممكنة من 

خدام أجهزة الكمبيوتر، وتجريب استخدام المعلومات المتاحة لدى الطالب باست

أما الطالب الذين يتبعون أسلوب التعلم ت والبرامج التكنولوجية المختلفة، األدوا

فيفضلون استخدام التكنولوجيا في البحث عن المعلومات  Divergersالتقاربي 

المطلوبة من عدة رؤى ووجهات نظر متنوعة. كما أنهم يتعلمون المهارات 

 التكنولوجية من خالل البحث في أفكار العديد من المنظرين المختلفين.
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 (Kolb& Kolb ,2005) ستة مبادئ هيالخبراتي على  يبنى نموذج كلوب للتعلمو

كل تعلم هو إعادة تعلم ويكون التعلم ج، وتانكالنظر للتعلم كعملية وليس  يفضل :

شف أفكار الطالب ومعتقداتهم حول موضوع كأسهل من خالل المعالجات التي تست

التعلم يسعى لحل التناقض ما بين األساليب المختلفة ، وأن التعلم، وتسعى لتطويرها

التعلم هو عملية شاملة للتكيف)التوافق( مع كما أن  لعملية التكيف)التوافق( مع العالم،

تفكير، العالم، فهو ليس فقط نتيجة للمعرفة لكنه يشمل تكامل نشاطات الفرد)ال

متناغمة ما بين الشخص والبيئة،  التعلم نتاج تبادالتالشعور، االدراك، السلوك(، و

ظرية لصياغة أو التعلم هو عملية بناء للمعرفة، فنظرية التعلم الخبراتي هي نوأخيراً ف

  بناء المعارف االجتماعية ومن ثم يمكن استيعابها ضمن مكونات شخصية المتعلم.

ثبتت فاعلية نموذج كولب أالتعلم الخبراتي من خالل الدراسات التى وتبرز أهمية 

( التي توصلت لفاعلية التعلم الخبراتي وفق نموذج كولب 0228منها دراسة )نصر، 

(kolbفي تنمية مهارا ) ت التخطيط لتدريس الرياضيات على ضوء الدمج بين التقويم

 ى( التي توصلت إل0211دراسة زيد )والشامل والتعلم النشط لدي الطالب المعلمين، 

أن هناك أثراً لنظرية كولب "نموذج وأنماط التعلم" على المستويات التحصيلية 

أن هناك  ىتوصلت إل( التي 0212واالتجاهات في تعلم األحياء، ودراسة الذنيبات )

أثر الستخدام نموذج كولب فى اكتساب المفاهيم الكيميائية ومهارات العمل المخبري 

( التي 0212دراسة عمرو )ولدى طالب الصف التاسع األساسي فى األردن، 

توصلت إلى فاعلية استخدام أسلوبي طاولة روبين والدببة الثالثة من أساليب التعلم 

الخبراتي في تدريس العلوم لطالبات الصف الثامن أساسي بمدينة عمان في التحصيل 

ثبتت فاعلية بيئة تعلم أ( التي 0212والتفكير اإلبداعي، وكذلك دراسة )السيد، 

األساليب التعلم في تنمية مهارات حل  Kolb تكيفية وفقاً لنموذج كولب إلكترونية

ثبتت نتائج أالمشكالت وإنتاج حقيبة معلوماتية لدى طالب تكنولوجيا التعليم، كما 

المعرفة  عمق تنمية على الجغرافيا في الخبراتي التعلمفاعلية ( 0218دراسة )سالم، 

ثبتت نتائج دراسة أما كالثانوية،  المرحلة طالب لدى العقلية والدافعية الجغرافية

 والتحصيل لمادة اللغة الدافعية ( فاعلية التعلم الخبراتي في0211 ،ةخشاشن )سعادة،

( 0218السابع، كما توصلت دراسة )أبوغنيمة، عبدالفتاح،  الصف لطالبات العربية

 المهارات وبعض العلمية والهندسية الممارسات لفاعلية التعلم الخبراتي في تنمية

 عدادية.المرحلة اإل تالميذ لدى االجتماعية

 المشاركةيتيح للمتعلم التعلم الخبراتى حيث أهمية  تضحومن خالل الطرح المتقدم ت

فى األنشطة واالندماج فيها، كما أنه يمكن المعلمين من تطبيق ما تعلموه عمليًا، 

ويمكن المتعلمين أيًضا من اكتساب مهارات جديدة، وهو مايؤدي بدوره إلى تنمية 

مهارات حل المشكالت لدى هؤالء الطالب؛ حيث أنه من خالل التعلم الخبراتي 

نتيجة الكتسابهم المزيد من المعلومات  يستطيع المتعلمين توسيع نطاق ما تعلموه

  .  والمعارف
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 المبحث الثاني: الفاب الب:

مختبرات التصنيع الرقمية مثل الفاب الب مبادرة عالمية تتكون من ورش عمل  دتع

تتيح الوصول المفتوح إلى التقنيات الرقمية المختلفة إلنتاج العديد من األشياء وصنع 

 Fabالنماذج األّولية باستخدام المعدات التي يوفرها المختبر، كما تشجع مختبرات 

Labs خبراء وعامة الناس  على المشاركة الحرة بين "ال(Fleischmann et al., 

2016). 

ويقدم "كورتي وآخرين"  مجموعة من الخطوات التطبيقية التي يمكن أن تستخدمها 

( مالحظة الطالب لتحديد 1المدارس لتصميم مساحة صناع ناجحة، وهي: )

 ( مراجعة المنهج والبرامج الدراسية لجعل مساحات الصناع متوافقة0اهتماماتهم. )

( تحديد 4( مراعاة التوجهات الوطنية والدولية في التقنية والثقافة. )3معها. )

الستخدامها في مساحات الصناع.  3لـ  1الموضوعات المتضمنة في خطوات من 

( إرساء بيئة 6( إعداد مكان في المدرسة، وإحضار األدوات واألجزاء المختلفة. )2)

( االستمرار في التقييم وإعادة 2صناع. )تعمل على تشجيع ملكية الطالب لمساحات ال

التصميم وإضافة أدوات جديدة كل فصل دراسي لضمان الحصول على خبرات وثيقة 

وتعد مبادئ الصنع رئيسة ومشتركة في  . (Kurti et al, 2014)الصلة ومتطورة

جميع مساحات الصناع على الرغم من أن بؤرة االهتمام تتباين بين الجامعات. ومن 

 ه المبادئ:بين هذ

 Harris)التقنية: التعرض للتقنيات الجديدة وتنمية ما يرتبط بهزا مزن مهزارات  -

& Cooper, 2015) . 

التعززاون: وجززود بززاحثين ومبززدعين ورجززال أعمززال معززاً فززي مسززاحات الصززناع  -

  .(Barrett et al., 2015لتشجيع األنشطة الريادية ونقل التقنية )

االستفسار من الطالب بشأن مزا اهتمامزاتهم فزي أن تكون موجهة بالطالب: أي  -

التصززنيع وعندئززذو الوصززول إلززى أعضززاء هيئززة التززدريس وطززاقم العمززل لتززدريس ورش 

 (.Burke, 2015العمل )

: مساعدة الطالب علزى تحويزل أفكزارهم Small businessاألعمال الصغيرة  -

 (. Burke, 2015إلى أعمال تجارية )

أن مساحات الصناع وحركة الصناع تعد (Anderson, 2012) ويرى "أندرسون"  

تتم ترجمة مجموعة بمثابة أجزاء رئيسية من الثورة الصناعة الثالثة والتي فيها 

متنوعة من المهارات )المعرفية واالجتماعية( والمكتسبة من التعاون وإتمام 

المشاريع إلى مهارات لقوة العمل تساهم في إيجاد وظائف وصناعات جديدة وتعمل 

على تنمية اإلبداع. وتعد مساحات الصناع على نحو متزايد طريقة إلشراك المتعلمين 

 في الحل اإلبداعي والمتقدم للمشكالت من خالل التصميم العملي، والبناء، والتكرار 

(European Union, 2015)    

لذلك عند النظر على ما تقدمه  معامل الفاب الب سنجد أنها تركز على الممارسات 

عملية والخبرة في التصنيع والعمل لذا فالتخطيط الجيد لكيفية تصميم التعلم في هذه ال

المعامل يمكن أن ينمى الذكاء العملي لدى الطالب الملتحقين بها، وعن الدراسات 

إلى تحديد تأثير  (Miller, 2016)التى تناولت مساحات الصناع، هدفت دراسة 
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احات الصناع في تنمية تصورات معلمي أنشطة للتنمية المهنية مستندة إلى مس

المدارس االبتدائية والمتوسطة عن توظيف التقنيات في تدريس تخصصات 

(STEM واستهدف هذا البرنامج ست .)العلوم، والتقنية، والهندسة، والرياضيات( )

( من معلمي ومعلمات المرحلتين 22من المدارس في شمال تكساس واشتمل على )

طة، ومديري المدارس التي يعمل بها المعلمون، وأمناء المكتبات، االبتدائية والمتوس

والمدربين األكاديميين، واستخدم الباحث االستبيان المسحي التجاهات المعلمين 

( TPSA( استبيان التقييم الذاتي للكفاءة في التقنية )STEM( .)0والطالب نحو )

( أداة مراحل 3وذلك لقياس مستويات اتجاهات المعلمين وثقتهم في توظيف التقنية. )

تبني التقنية وذلك لبحث مستوى اتجاهات المعلمين نحو التدريس باستخدام التقنية 

عبر فترات زمنية متباينة. وقد بينت نتائج الدراسة أن المشاركين قد عبروا عن 

فاءاتهم في توظيف التقنية وفقاً لتقديراتهم الذاتية، حدوث زيادات دالة إحصائياً في ك

والتقنيات المعاصرة في تعليم االنترنت فضالً عن زيادة مستويات ثقتهم في توظيف 

الطالب، فضالً عن وجود اتجاهات إيجابية نحو التنمية المهنية للمعلمين، وتحسن 

 ، والعلوم.اتجاهاتهم نحو المهن المرتبطة بمجاالت الرياضيات، والتقنية

إلى تناول خبرات بعض  Wong & Partridge ,2016)هدفت دراسة )كما 

الجامعات األسترالية في تطبيق فكرة مساحات الصناع. وقد تم إتباع مدخل كيفي 

لجمع البيانات من خالل مراجعة مواقع الويب الخاصة ببعض الجامعات األسترالية. 

من مواقع الويب  43من بين  10حيث تم مالحظة أن مساحات الصناع تتواجد في 

سترالية وفقاً لإلحصائيات التي حدثت في أكتوبر من عام الخاصة بالجامعات األ

. وبشكل نمطي توظف مساحات الصناع تلك طاقم عمل متخصص، وتحتوي 0212

على طابعات ثالثية األبعاد، وقاطعات ليزرية. كما تقدم تيسيرات لتنفيذ األعمال 

ع الدراسية، والمشروعات الشخصية والتعاونية. وقد تم توظيف مساحات الصنا

التجريبية في بعض الجامعات كمرحلة استكشافية لزيادة االهتمامات بمساحات 

 الصناع قبل تطبيق مساحات صناع دائمة. 

إلى الكشف عن تأثير سلسلة تدريبية في  (Miller,et al,2017) هدفت دراسةو

مساحات الصناع مقدمة لمعلمي ومعلمات المرحلتين االبتدائية والمتوسطة في تنمية 

ات ثقتهم في توظيف التقنية. ولجمع البيانات تم استخدام اختبار التقييم الذاتي مستوي

وذلك لقياس  (TPSA C-21)للكفاءة التقنية للتعلم في القرن الحادي والعشرين 

مستويات ثقة المعلمين بعد المشاركة في برنامج للتنمية المهنية في مجال مساحة 

الصناع استغرق فصالً دراسياً كامالً. وقد أبرزت نتائج الدراسة أن المشاركين قد 

في كفاءاتهم التقنية في مجاالت البريد اإللكتروني،  أوضحوا زيادة في مستويات ثقتهم

ثة لتعلم الطالب، والتنمية المهنية للمعلمين وذلك نتيجةً للخضوع والتقنيات الحدي

 للبرنامج المذكور. 

 

 :اللعال العمليالمبحث الثالث: 

يعد الذكاء العملي أحد الذكاءات الذي زاد االهتمام بدراستها في السنوات األخيرة 

بطة كانت مرتباعتباره مؤشرا جيد ألداء األفراد في شتى مجاالت الحياة سواء 
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(  ، يعد الذكاء العملي Sternberg et al., 2000بالمدرسة أو الحياة الوظيفية )

واحداً من بين عدد من المفاهيم التي حظيت باهتمام متزايد من قبل الباحثين في 

العملي على أنه بناء يفترض  الذكاء (Herrick, 2001) ويعرفالسنوات األخيرة ، 

أن أحد جوانب الذكاء البشري ينطوي على القدرة على استخدام قدرات الفرد العقلية 

واتخاذ القرارات لغرض تحقيق النجاح في سياق معين. تتجلى هذه القدرات في 

سلوكيات تأخذ شكل المحاولة األولى للتكيف مع بيئة الفرد. إذا لم يثبت ذلك نجاًحا، 

محاولة إما تشكيل بيئة الشخص أو تحديد بيئات جديدة لتحقيق النجاح.  بينما  فستتم

على أنه قدرة الفرد على تضمين جميع (Sternberg, Hedlund, 2002) يعرفاه 

مهاراته وتسخيرها بصورة عملية في حياته العامة، بحيث يتمكن من المواءمة بين 

الذكاء العملي شكال من  (Sternberg , 2003b)خبراته وبيئته وسلوكه، حيث يعتبر 

أشكال تطوير الخبرة، حيث يشير إلى قدرة الفرد على توظيف المعرفة التي اكتسبها 

بطريقة غير مباشرة من خالل الخبرة من خالل الخبرة في حل المشكالت اليومية، 

وذلك من خالل إحداث توازن مناسب بين متطلبات الفرد ومتطلبات البيئة عن طريق 

سلوك الفرد ليناسب البيئة عن طريق التكيف، أو تغيير البيئة لتتناسب مع  تغيير

 مهاراته توظيف على الفرد ( على أنه قدرة0226متطلبات الفرد، ويعرفه )طه، 

 بيئته، وبما مع يتوافق بما مواقفه وتشكيل الواقعي، العالم سياق عملية في بصورة

 ,Cynthia)تواجهه؛ لذلك عرفها  التي اليومية للمشاكل الحلول تقديم من يمكنه

 .على أنها القدرة العقلية على مواجهة تحديات الحياة وفرصها (2007

كما أن الذكاء العملي أحد الجوانب الثالثة للذكاء الناجح الذي عرفه )الركيبات، 

 واستثمارها؛ واإلبداعية والعملية التحليلية توظيف القدراتبأنه ( 0216قطامي، 

اليومية ، وقد ظهرت نظرية الذكاء  البيئة والحياة في النجاح من درجة صىأق لتحقيق

وتتعدد  ."على يد طبيب النفس األمريكي "روبرت ستيرنبرغ 1882في عام  الناجح

(، )طه، (Sternberg et al., 2000 خصائص الطالب األذكياء عملياً كما يلي

0226 ،)(Grigorenko, Sternberg, 2007)  ،(Tan et al, 2012) ،أيوب( ،

قادرين على وخبراء في تنشيط المعرفة الضمنية، (: فهم 0218، )الفيل، (0212

كما أنهم التوافق، واستثمار مكونات المواقف العملية وتطبيقها في مواقف واقعية 

المشكلة التي تختلف إلى حد ما عن المشكالت التي تعاملوا معها من  تناوليستطيعون 

قبل ويقترحوا لها حلوالً جديدة قد ال يدركها الكثير من األفراد، من خالل تحرير 

العوامل كذلك يدركون مصادر المعالجة العقلية لديهم للتكيف مع المواقف الجديدة 

ساعدهم على تشكيل بيئتهم والتكيف التي تؤثر في نجاحهم بسرعة، والعوامل التي ت

، وأخيراً لديهم وعى بحدود إمكاناتهم تفاوض الناجح مع اآلخرينويمكنوا من ال معها،

المتغيرة، كذلك يتمكنوا من تغيير  هوقدراتهم، ويتمكنوا من التكيف مع مطالب بيئت

 وتطوير وتحسين البيئة التى يتواجدون فيها.

تكمن فى أنه يجعل  يأن أهمية الذكاء العمل ( إلى182، ص0218وأفاد الفيل ) 

المتعلم يعى نقاط قوته ونقاط ضعفه، كما يمكنه من معرفة نقاط قوة وضعف البيئة 

المحيطة به ومن ثم العمل على تحسينها وتطويرها، كما يُمكن الفرد من تغيير سلوكه 

لمحيطة به حتى حتى يستطيع التكيف مع المتطلبات البيئة المتغيرة أو تغيير البيئة ا
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 يالمتعلم من تحقيق أهدافه الت يتالئم مهاراته وقدراته، وأخيًرا يُمكن الذكاء العمل

ويشير يسعى إليها بأفضل وأدق الطرق، ويزيد من مهارات فعالية الحياة لديه. 

اختبارات الذكاء العملي يجب أن تتضمن مشكالت ومواقف أن إلى ( 0214)خليفة، 

قيس القدرة على إعادة تعريف المشكلة الفقيرة التعريف أو غير من واقع الحياة وأن ت

مصاغة بشكل جيد أو تفتقر إلى معلومات أساسية بحيث يتم إصالحها وتعديلها بما ال

 يساعد على حل المشكلة، كما يجب أن تحتوى المشكلة على عدة إجابات صحيحة

يشير إجابة،  كما بمعنى أن ال توجد إجابة صحيحة واحدة مع وجود عوائق في كل 

(Daud et al, 2018)  يمكن قياس الخبرة أو ما يسمى "الذكاء العملي" من أنه

خالل قيام الخبير بتعليم الطالب وإظهار طرق إلكمال بعض المهام العملية بناًء على 

ذكائهم العملي الذي طوروه لسنوات. وبالتالي، وبعد بعض التمارين العملية أو 

في مستوى ذكاء الطالب العملي بشكل مستمر وقريب من  المتكررة، يحدث تطور

  .الخبرات التي يمتلكها الخبراء

فعالية استخدام نظرية الذكاء الناجح في عن ( 0226دراسة )أبو جادو، وكشفت نتائج 

تنمية القدرات التحليلية واإلبداعية والعملية لدى الطلبة المتفوقين عقلياً وتنمية 

( على فاعلية كل من برنامج 0213تائج دراسة )فراج، التحصيل، كذلك أظهرت ن

مقترح قائم علي نظرية الذكاء الناجح  في تنمية قدرات التالميذ التحليلية واإلبداعية 

تالميذ الصف الرابع االبتدائي، بينما قيمت بعض الدراسات المناهج  ىوالعملية لد

المنهج المدرسي للصف  ( التي أكدت من قدرة0228الدراسية، مثل دراسة )الجاسم، 

الثالث االبتدائي بمملكة البحرين بعد مواءمته بمتطلبات نظرية ذكاء النجاح وتنمية 

إلى  (Herrick, 2001)القدرات التحليلية واإلبداعية والعملية، كما ركزت دراسة 

وصف التركيب النظري للذكاء العملي في سياق المدارس الثانوية، وتوصلت النتائج 

الب المدارس الثانوية كيفية التكيف وتشكيل واختيار السلوكيات إلى رصد ط

ثبتت دراسة )موسى، أالمستخدمة في المدرسة الثانوية في ضوء الذكاء العملي، كما 

نموذج التعلم االستفساري ونموذج  ى( على فاعلية األلعاب التعليمية القائمة عل0213

 ثي )تحليلي، عملي، ابتكاري(،  ما وراء األلعاب التربوي في تنمية الذكاء الثال

على وجود عالقة موجبة ودالة إحصائيا بين  (0212كشفت نتائج دراسة )الشويقي، و

درجات الطالبات عينة الدراسة في الذكاء العملي ودرجاتهن في كل من: الذكاء العام 

وفعالية الذات والتحصيل الدراسي، بينما كان تأثير الذكاء العملي على التحصيل 

إلى ( 0211لدراسي موجب ولكنه غير دال إحصائياً، وبينما هدفت دراسة )أيوب، ا

الكشف عن أثر تطبيق برنامج إثرائي قائم على منهجية نموذج الواحة اإلثرائي على 

القدرات التأملية كمكون ما وراء معرفي، والمرونة المعرفية كمكون أدائي، والذكاء 

الطلبة الموهوبين المشاركين في البرنامج  ىالعملي كمكون تطبيقي خبراتي لد

بالمرحلة المتوسطة. أظهرت النتائج أنه لم يكن هناك تأثيراً للبرنامج على الدرجة 

الكلية الختبارات الذكاء العملي، وأرجع الباحث ذلك لحاجة البرنامج للتطبيق لفترة 

 & ,Vimple)زمنية أكبر وعلى عدد أكبر من األنشطة التعليمية، أجريت دراسة 

Sawhney, 2017)  إليجاد العالقة بين التحصيل الدراسي والذكاء الناجح

للمراهقين، وتوصلت نتائج لوجود عالقة إيجابية منخفضة ولكنها مهمة بين التحصيل 
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الدراسي والذكاء العملي للمراهقين. تشير النتائج إلى أنه ينبغي توجيه الجهود لتطوير 

عملي والذكاء اإلبداعي الذي سيؤدي جميًعا مًعا إلى تطوير الذكاء التحليلي والذكاء ال

 ذكاء ناجح يؤدي إلى تعزيز التحصيل الدراسي للمراهقين.

هدفت للكشف على العالقة بين الذكاء  ي( والت0212كما توصلت دراسة )رابح، 

والتحصيل في الرياضيات لألطفال الموهوبين بمدارس الموهبة والتميز بوالية 

ى تمتع أفراد العينة بسمتي الذكاء والتحصيل في الرياضيات، إلى جانب الخرطوم إل

وجود عالقة ارتباطية بين الذكاء العملي والتحصيل في الرياضيات، وثبت أن 

كما ربطت بعض  التحصيل في الرياضيات لديه القدرة على التنبؤ بالذكاء العملي.

 & Grigorenko)  سة الدراسات الذكاء العملي بالمهارات المختلفة مثل درا

Sternberg, 2001)  ثبتت فاعلية نظرية الذكاء الناجح في زيادة التحصيل أالتى

( 0212الدراسي ومهارات التفكير اإلبداعي لطالب المرحلة الثانوية، دراسة )الفهد، 

التي توصلت لوجود عالقة موجبة دالة إحصائيا بين درجات الطالب على مقياس 

تهم على مقياس اتخاذ القرار لدى طالب المرحلة الثانوية، كذلك الذكاء الناجح ودرجا

الذكاء العملي  ى( أن البرنامج التدريبي القائم عل0212أكدت نتائج دراسة )أيوب، 

تطور مهارات ريادة األعمال وحل المشكالت المستقبلية  ىكان له تأثير إيجابي عل

. وأوصي البحث بضرورة طالب المرحلة الثانوية المشاركين في البرنامج ىلد

تشكيل فريق عمل لمواصلة تطوير البرنامج وإعادة تطبيقه وتنفيذه على عينات 

 . ومدارس مختلفة ىأخر

 

 :الكفالة التكنولوجيةالمبحث الرابع: 

وفقاً  Technology Educationالمعلن للتربية التكنولوجية الرئيس يتمثل الهدف 

"إعداد طالب  في(؛ ITEA, 2000التكنولوجية" )لمعايير "الرابطة الدولية للتربية 

يتمتعون بمستويات مرتفعة من الفهم واالستيعاب المفاهيمي للتكنولوجيا المتطورة، 

ودورها في المجتمع؛ وبالتالي إعداد طالب قادرين على استخدام وتقويم المستحدثات 

أن هناك حاجة إلى توفير كما  التكنولوجيا الجديدة التي لم تكن معروفة في الماضي".

تعليم وتدريب مناسب لصقل مهارات التنور التكنولوجي لدى العاملين الذين 

"زيادة االلتزام بكدخال التكنولوجيا  صبحلذلك أسيلتحقون بسوق العمل في المستقبل. 

التفاعلية يمثل في جوهره أحد االستجابات المؤسسية الهامة للتغيرات المتسارعة في 

 Chisholm)جتماعي واالقتصادي" كأداة هامة لتحقيق التنور التكنولوجيمحيطنا اال

& Hernandez, 2002) .  

أن "التطورات السريعة والمتواصلة في التكنولوجيا الحديثة أصبحت تفرض  كما

ضغوطاً هائلة على المعلمين من أجل تزويد طالبهم بالمعرفة والمهارات الالزمة 

بل" وللوفاء باحتياجات التنور والتربية التكنولوجية؛ ليحيوا حياة مثمرة في المستق

يجب على المعلمين ضرورة ضمان مساعدة المناهج والمقررات الدراسية للطالب 

في زيادة قدرتهم على سرعة وسهولة الوصول، والتحلي بالفاعلية في صقل 

المهارات التكنولوجية المطلوبة. ولمساعدة الطالب في أن يصبحوا متنورين 

ولوجياً في إطار عالم متغير؛ يجب على المعلمين معرفة ماهية المهارات الواجب تكن
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توافرها لحدوث التنور التكنولوجي، والتمتع بالقدرة على تدريسها لطالبهم على 

 ,Hargreavesويؤكد "هارجريفز" ) (.Goddard, 2002)أفضل نحو ممكن

ارات وكفايات التنور ( على ضرورة أن يساعد المعلمون طالبهم في صقل مه2003

التكنولوجي. "فمن خالل برامج إعدادهم وتنميتهم المهنية وممارستهم التدريسية 

اليومية؛ أصبح يتوجب على المعلمين حالياً ضرورة المساهمة في إرساء دعائم 

وإذا لم يتمكن المعلمون من مواجهة  ،مجتمع معرفي متكامل يعيش ويعمل فيه طالبهم

فكن ذلك من المحتمل أن يؤثر سلباً على مستقبل العملية التعليمية  هذا التحدي الجسيم،

 برمتها.

تتحول مدارسنا إلى مؤسسات تعليمية مبدعة وقائمة على المشكالت  لذلك يجب أن

والتفكير الناقد واإلبداعي؛ فكن أفضل الوسائل الفعالة تتمثل في تصميم نظم 

تكنولوجية متكاملة تشجع المعلمين على التحول ليصبحوا ميسيرين للتعلم ومبدعين 

وهو ما ال يمكن تحقيقه  -لمينفي حل المشكالت عند تصميم بيئات التعلم المقدمة للمتع

إال من خالل تزويدهم ببرامج تدريبية، وخبرات تنمية مهنية فعالة في مجال الكفايات 

(؛ كما أن محور تركيز التربويين لم يعد Becker & Riel, 2001التكنولوجية )

يقتصر على األدوات التكنولوجية المستخدمة كأدوات في حد ذاتها. وبدالً من ذلك، 

محور التركيز الرئيسي لينصب على األهداف من وراء استخدام هذه األدوات  انتقل

 ,Wang & Hoot) التكنولوجية المتطورة في المواقف، والسياقات الحياتية المختلفة

(. وتتمتع أنشطة التعلم التي تعتمد على المعرفة السابقة، والتطبيق العملي 2006

سبة مصممة خصيًصا لتعزيز نمو وارتقاء للتكنولوجيا المتطورة في بيئات تعلم منا

 (.Dowdall, 2009الطالب بقدر كبير من الفاعلية في تحسين مستويات التعلم )

وترتبط الكفاءة التكنولوجية بتحقيق أعلى مستويات األداء في التنور التكنولوجي 

والكفايات التكنولوجية، ويُعرف معجم اكسفورد التربوي الكفاءة التكنولوجية 

( بأنها القدرة على استخدام التكنولوجيا للتواصل بشكل فعال ومهنّي، وتنظيم 0218)

المعلومات، وإنتاج منتجات عالية الجودة، وتعزيز مهارة التفكير، من خالل 

التعريفات السابقة، تُعرف الباحثتان الكفاءة التكنولوجية للطالب على أنها: المعارف 

الطالب وتمكنه من االستخدام الفعال لمجموعة والمهارات واالتجاهات التي يمتلكها 

محددة من المدخالت إلنتاج مخرجات عالية الجودة بأقل اإلمكانات الممكنة باإلضافة 

ووصفت "الرابطة الدولية لتعزيز مهارة التفكير لمواجهة المشكالت التكنولوجية. 

رعية محددة ( مؤشرات األداء بأنها تصنيفات فITEA, 2004للتربية التكنولوجية" )

لمستويات األداء التي تناسب من الناحية النمائية/االرتقائية مهارات الطالب في 

مختلف مستويات الصفوف الدراسية. وتعد هذه المؤشرات األدائية في جوهرها جزءاً 

على نحو  -فرعياً متشعباً من المعايير الرئيسية للتنور التكنولوجي، وهي تحدد

عتبرها المجتمع ضرورية لتحقيق النجاح المنشود عند المهارات التي ا -تفصيلي

استخدام التكنولوجيا من جانب الطالب ليصبحوا أفراداً متنورين تكنولوجياً. وتتضمن 

 ,ITEAمؤشرات األداء التي وضعتها "الرابطة الدولية للتربية التكنولوجية" )

( من التعليم 1 -4( لطالب المدارس المتوسطة في مرحلة الصفوف الدراسية )2007

 ما يلي:
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تطبيق االستراتيجيات المناسبة في تحديد اإلجراءات الروتينية اليومية للتعامزل  -

مزززع مشزززكالت اسزززتخدام البرمجيزززات التزززي تحزززدث خزززالل عمليزززات االسزززتخدام اليزززومي 

 لألجهزة والمعدات التكنولوجية.

مززات، إبززراز المعرفززة بززالتغيرات الحاليززة فززي وسززائل وأدوات تكنولوجيززا المعلو -

 وتأثير هذه التغيرات في بيئة العمل والمجتمع.

اسزززتخدام المعلومزززات  إظهزززار التحلزززي بالسزززلوكيات القانونيزززة واألخالقيزززة عنزززد -

 .والتكنولوجيا

استخدام أدوات، وبرمجيات، ونظم محاكاة متخصصة في دعزم الزتعلم والبحزث  -

 واالستقصاء.

 المتعزززددة فزززي دعزززم اإلنتاجيزززةتطبيزززق أدوات اإلنتاجيزززة التكنولوجية/الوسزززائط  -

 .الفردية، والتعاون الجماعي

منتجززات )مثززل: صززفحات الويززب، وشززرائط الفيززديو( باسززتخدام المززوارد تطززوير  -

 التكنولوجية التي توضح مفاهيم المنهج الدراسي.

ة فزي دراسزة وغيزرهم ممزن يسزتخدمون األدوات االتصزالي الخبزراءالتعاون مع  -

 .الدراسيالمرتبطة بالمنهج المشكالت 

انتقززاء واسززتخدام األدوات والمززوارد التكنولوجيززة المناسززبة فززي أداء مجموعززة  -

 متنوعة من المهام، وحل المشكالت.

إبزززراز الفهزززم الزززدقيق للمفزززاهيم المتعلقزززة بالعتزززاد، والبرمجيزززات، واالرتبزززاط،  -

 والتطبيقات العملية بالنسبة للتعلم وحل المشكالت.

، والمناسزبة، والشزمول والتكامزل، والتحيزز فزي تقويم مستويات الدقة، واالتساق -

 استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية.

دراسة كشفت نتائج ، ناولت تطبيق الكفاءة التكنولوجيةومن الدراسات السابقة التي ت

(Sianez, 2003) تحسين كفاءة حل المشكالت عندما تم تصميم الحلول بطريقة  عن

 & Gurevich)دراسة كشفت نتائج كما  الب،للت من حجم الحمل المعرفي للطق

Gurev,2012) أن تنفيذ اإلجراء التدريسي الذي تم تطويره حديثًا قد حسن من  عن

استخدام الطالب للبيئة المحوسبة وكذلك إيجاد حلول لكل من أنواع المشكالت 

 البسيطة والصعبة في استخدام الكمبيوتر باإلضافة لتنمية تحصيل الطالب. 

التأثير اإليجابي لمبادرة  (Jordan, 2018)الدراسة المسحية التي قام بها  تواستكشف

كمبيوتر محمول لكل طالب في الصف السادس على الكفاءات التعليمية والتكنولوجية 

للطالب وأوصت الدراسة بأهمية التعرف على تأثير المبادرات الفردية على مواقف 

ة ألنها سيكون لها دور في دعم اتخاذ الطالب حول التعلم والكفاءات التكنولوجي

 Scripps-Hoekstra et)كما هدفت دراسة هذه التكنولوجيا،  يار من أجل تبنالقر

al, 2014)  ومدى تحقيقها لطالب الدراسات العليا  تقييم البرامج المقدمةإلى

مواقع الويب الخاصة أن  عن تكشفوفي القرن الحادي والعشرين، لمتطلبات الكفاءة 

بالبرنامج تتمتع بنوع من الكفاءة مع وجود عدد قليل للغاية يتطلب تقييًما رسميًا 
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للمهارات. ركزت معظم متطلبات الكفاءة على معرفة برمجيات معالجة النصوص 

. البرامج ذات Web 2.0والعروض التقديمية، مع القليل من التركيز على تقنية 

عموًما روجت للمكتبات أو ورش عمل تقنية المعلومات  المتطلبات المعمول بها

تختلف مواقع الويب الخاصة بالبرنامج مع ملفات ذلك  فضالً عنكوسيلة للمساعدة 

عبر اإلنترنت( أيًضا في التعريف المماثلة )مثل المدارس اإللكترونية والبرامج 

ومهارات حل  لوجيةعلى ما تقدم يتضح أهمية تنمية الكفاءة التكنو وبناءً األساليب؛ 

ألنه لن يتقدم التعليم ولن تتحول مدارسنا إلى ؛ المشكالت التكنولوجية لدى الطالبات

مؤسسات متميزة ومبدعة وقادرة على حل المشكالت التى يواجهها الطالب فى هذا 

العصر؛ إال من خالل اكتساب الطالبات للكفاءة التكنولوجية وقدرتهم على حل 

 المشكالت التكنولوجية بفعالية.  

 

 :إجرالات البحث

احثتان في هذا البحث المنهج التطويري في تكنولوجيا اتبعت الب منرجية البحث:

، حيث تمر الدراسة بثالث (Seels and Richey, 1994)التعليم حسب ما جاء في 

مراحل منهجية: المنهج الوصفي التحليلي لتحديد وتعريف المشكلة، ومنهج تطوير 

المنظومات التعليمي لبناء نموذج التصميم، والمنهج التجريبي بتصميمه شبه 

البعدي للكشف عن  -الواحدة ذات االختبار القبليالتجريبية التجريبي ذو المجموعة 

راتي في معمل الفاب الب في تنمية مهارات الذكاء العملي والكفاءة أثر التعلم الخب

 التكنولوجية لطالبات المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض. 

 

  :فرو  البحث

 درجات طالبات المجموعة التجريبيةتوجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي  .1

لي لصالح القياس فى القياسين القبلي والبعدي لقدرات الذكاء العملي ومجموعها الك

 البعدي.

طالبات المجموعة ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات  .0

 التجريبية فى القياسين البعدي والتتبعي لقدرات الذكاء العملي ومجموعها الكلي.

 درجات طالبات المجموعة التجريبيةتوجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي  .3

 فى القياسين القبلي والبعدي للكفاءة التكنولوجية لصالح القياس البعدي.

طالبات المجموعة ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات  .4

 التجريبية فى القياسين البعدي والتتبعي للكفاءة التكنولوجية.

 

 :البحثحدود 

الفاب الب  طالبات المرحلة المتوسطة المتدربات بمعمل: البشريةالحدود  -

 .األهلية بمدينة الرياض بمدارس المناهج

-1438: الفصل الدراسي الثاني من العام األكاديمي الحدود الزمانية -

 .هـ1442



  0202لسنة  ايلول والثمانون . لث......... العدد الثا........................................الفتح ...................... مجلة

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

 

- 02 - 
 

 معمل الفاب الب بمدارس المناهج األهلية بمدينة الرياض.: الحدود المكانية -

المرحلة طالبةً ب( 02) عينة البحث بالطريقة العمدية من تم اختيار :البحثعينة 

األهلية بمدينة الرياض؛ ويرجع ذلك ألنها من طالبات مدارس المناهج  المتوسطة

عينة رياض التي يوجد بها معمل فاب الب، كما تم اختيار المدرسة الوحيدة بال

بهدف التأكد  ( طالبةً بالمرحلة المتوسطة بمدينة الرياض46من )مكونة استطالعية 

 الثبات(. -من الخصائص السيكومترية ألدوات البحث )الصدق

 

  :البحثأدوات 

ترجمة أبو  Ruiz, R 2009  )إعداد/ رويز :  اختبار مرارات اللعال العمليأوالً: 

                          (7202الفيل والعال 

لدى  يالعمل حيث يهدف هذا االختبار إلى قياس الذكاء: الردف من االختبار -1

 طالبات المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض.

( وترجمه وقننه على البيئة 0228أعد هذا االختبار رويز )وصف االختبار:  -2

يهدف هذا االختبار إلى قياس قدرات  (0212 ،الفيل يالعربية )هالة أبو العال وحلم

ويتكون هذا  لدي طالبات الفرقة الرابعة بقسم االقتصاد المنزلي. يالذكاء العمل

( سيناريوهات )مواقف( ويلي كل سيناريو مجموعة من 6االختبار من عدد )

اإلجراءات أواالقتراحات أو ردود الفعل حسب طبيعة السيناريو والمطلوب من 

( وفقاً لمقياس ليكرت السباعي لكل إجراء أو 2–1المستجيب وضع تقدير من )

السيناريو وبعض من اإلجراءات أو  اقتراح أو رد فعل يُمكن أن يقوم به جراء هذا

وتؤخذ فى  ياالقتراحات أو ردود الفعل لكل سيناريو فقط هي التى تقيس الذكاء العمل

وباقي اإلجراءات  يالحسبان عند تقدير درجات المستجيب فى الذكاء العمل

تتبع السيناريو ال تؤخذ فى الحسبان عند تقدير  يواالقتراحات وردود الفعل الت

، ويوضح الجدول اآلتي عدد األسئلة لكل قدرة يمستجيب فى الذكاء العملدرجات ال

 .يمن قدرات الذكاء العمل

 ي( عدد مفردات اختبار اللعال العمل0جدول )

 الدرجات المستحقة عدد اإلجرالات واالقتراحات القدرة

 22 12 القدرة عل  التكيف.

 22 12 القدرة عل  التشكيل.

 32 2 القدرة عل  االختيار.

 022 72 المجموع

( بحساب صدق اختبار 0212الفيل ) يقامت هالة أبو العال وحلم: صدق االختبار -3

وكشفت نتائج التحليل  يفى البيئة المصرية باستخدام الصدق العامل يالذكاء العمل

%( من تباين أداء الطالبات فى 63.202العاملي عن وجود عامل واحد يُفسر )

، كما قاما بحساب صدق المقارنة الطرفية ووجدت فروق دالة ياالختبار الذكاء العمل

بين متوسطي درجات طالبات )اإلرباعي األعلى  (2.21داللة ) ىإحصائياً عند مستو
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 يفى جميع قدرات الذكاء العمل ي( مرتفعن ومنخفضن الذكاء العملىواألدن

 ومجموعها الكلي.

أسلوب التحليل العاملي،  ىعل يعتمدبحساب صدق العاملي الذي  تانكما قامت الباحث

، 1881كون منها. )فرج،تشبع االختبار بالعوامل التي يت ىوهو أسلوب يكشف مد

 استخدمت الباحثتان يالختبار الذكاء العمل يولحساب الصدق العامل(؛ 12ص 

 المكونات بطريقة Exploratory factor Analysis ياالستكشاف يالعامل التحليل

 بطريقة المحاور تدوير مع Principal Components Method األساسية 

. كما استخدمت الباحثتان اختبار بارتلت  Varimx Method الفاريماكس

Bartlett's Test of Sphericity يللتأكد من أن مصفوفة االرتباط ال تساو 

، وكانت نتيجة اختبار (Field, A, 2009, P648)مصفوفة الوحدة. 

 (، وهذا يُشير إلى2.21دالة إحصائياً عند مستوى داللة )  Bartlett's Testبارتلت

 يأن مصفوفة االرتباط ال تساو يأ تامة ارتباط معامالت من االرتباط خلو مصفوفة

 يوفر مصفوفة الوحدة وأنه يوجد ارتباط بين بعض المتغيرات فى المصفوفة مما

حساب الصدق وفيما يلى . يملالعا التحليل أسلوب سليًما إحصائيًا الستخدام أساًسا

بداية يوضح الجدول اآلتى مصفوفة االرتباطات  .يالعاملي الختبار الذكاء العمل

 .يألبعاد اختبار الذكاء العمل

 (44)ن= يألبعاد اختبار اللعال العمل(  مصفوفة االرتباطات 7جدول )

 3 7 0 األبعاد

 --- --- --- القدرة عل  التكيف

 --- --- **2.644 القدرة عل  التشكيل

 --- **2.620 **2.623 القدرة عل  االختيار

كما يوضح الجدول اآلتي الجذور الكامنة لمصفوفة االرتباطات الختبار الذكاء 

 .يالعمل

 (44)ن= يختبار اللعال العمل(  الجلور الكامنة لمصفوفة االرتباطات ال3جدول )

 العوامل

 الجلور الكامنة األولية
المستخلصة من عملية الجلور 

 التحليل

 القيمة

 نسبة 

التباين 

 المفسر %

 النسبة 

المئوية 

 التجميعية

 القيمة

 نسبة 

التباين 

 المفسر %

 النسبة 

المئوية 

 التجميعية

1 0.210 24.011 24.011 0.210 24.011 24.011 

0 2.104 36.183 82.424    

3 2.164 8.206 122    

على أن الجذر الكامن   Guttman-Kaiser criterionوينص محك جتمان وكايزر 

 ,Marques)الذى يُفسر التباين الكلى يجب أن تكون قيمته أكبر من الواحد الصحيح 

J, 2007, P 339) ؛ وعليه يتضح من الجدول السابق وجود عامل واحد فقط يُفسر

ألن جذورها الكامنة تقل عن قيمة الواحد  ىالتباين الكلي، بعد إهمال العوامل األخر
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الصحيح وبذلك يمكن القول أن التحليل العاملي قد كشف عن وجود عامل واحد يُفسر 

؛ لذا يمكن أن نطلق ي%( من تباين أداء الطالبات فى اختبار الذكاء العمل24.011)

رية. ، حيث أن محاور االختبار قد تشبعت به بصورة جوهيعليه عامل الذكاء العمل

العامل الوحيد الناتج ى عل يكما يُبين الجدول اآلتي تشبعات أبعاد اختبار الذكاء العمل

 من التحليل العاملي.

العامل الوحيد الناتج من التحليل   عل ياختبار اللعال العمل( تشبعات أبعاد 4جدول )

  (44)ن=العاملي 

 األبعاد
 التشبع عل  

 العامل الوحيد

 2.222 القدرة عل  التكيف

 2.210 القدرة عل  التشكيل

 2.228 القدرة عل  االختيار

(؛ وعليه يتضح من 2.32والتشبع المقبول والدال إحصائياً يجب أال تقل قيمته عن )

زادت قيمتها عن أظهرت تشبعات  يالجدول  السابق أن أبعاد اختبار الذكاء العمل

والحميد، إحصائياً. )بن ضحيان لة الوحيد ولذلك فهى تشبعات دالعامل ا( على 2،32)

بطرق صدق المحكمين  يومن خالل حساب صدق اختبار اللعال العمل(، 0220

يتضح أن االختبار يتمتع بمعامل صدق مقبول؛ مما  يوالصدق العامل يوصدق الوش

استخدامه في البحث الحالي، والوثوق بالنتائج التي سيسفر عنرا  يشير إل  إمكانية

 البحث.

 -:ثبات االختبار-4

 :معامل ثبات ألفا عرونباخ- Cronbach's alpha  قامت الباحثتزان بحسزاب

باستخدام طريقة ألفزا كرونبزاو والجزدول التزالى يوضزح قزيم  يثبات اختبار الذكاء العمل

نبزاو" لكزل مفزردة ومعامزل الثبزات الختبزار الزذكاء معامالت الثبزات بطريقزة "ألفزا كرو

 ككل. يالعمل

لكل مفردة ومعامل الثبات (  قيم معامالت الثبات بطريقة "ألفا عرونباخ" 2جدول )

 (44)ن= عكل يالختبار اللعال العمل

دة
فر
لم
ا

 

 معامل

 ثبات المقياس ف  

حالة حلف 

 المفردة

دة
فر
لم
ا

 

 معامل

 ثبات المقياس ف  

حالة حلف 

 المفردة

دة
فر
لم
ا

 

 معامل

 ثبات المقياس ف  

حالة حلف 

 المفردة

دة
فر
لم
ا

 

 معامل

 ثبات المقياس ف  

حالة حلف 

 المفردة

0 282.0 . 282.0 02 282.0 77 28224 

7 282.4 0 28224 04 28220 73 282.0 

3 2822. 02 2822. 02 28223 74 282.2 

4 28224 00 28220 0. 282.7 72 28222 

2 282.. 07 282.7 00 28200  

4 282.4 03 28227 72 282.3 

2 282.0 04 282.. 70 28202 

 28207 عكلمعامل ثبات االختبار 
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وإذا كان معامل الثبات بطريقة ألفا لكل سؤال من أسئلة االختبار أقل من قيمة ألفا 

لمجموع أسئلة االختبار ككل أسفل الجدول, فهذا يعني أن السؤال هام وغيابه عن 

االختبار يؤثر سلباً عليه، وأما إذا كان معامل ثبات ألفا لكل سؤال أكبر من أو يساوي 

يقلل أو يُضعف من  لالختبار ككل أسفل الجدول، فهذا يعني أن وجود السؤالقيمة ألفا 

ومن الجدول السابق يتضح أن ، (111، ص0222 )غنيم وصبري، ثبات االختبار

يقل معامل ثباتها عن قيمة معامل ثبات االختبار ككل  يمفردات اختبار الذكاء العمل

 (.2.280وهي )

  حستتاب الثبتتات بطريقتتة إعتتادة التطبيتت:-  Test Re-Test  قامززت الباحثتززان

باستخدام طريقة إعزادة التطبيزق، ويوضزح الجزدول  يبحساب ثبات اختبار الذكاء العمل

 بطريقة إعادة التطبيق.  يمعامالت ثبات اختبار الذكاء العمل ياآلت

 (44بطريقة إعادة التطبي  )ن= ياختبار اللعال العمل( معامالت ثبات 4جدول )

 االرتباط )معامل الثبات( معامل األبعاد م

 **2.111 القدرة عل  التكيف 1

 **2.114 القدرة عل  التشكيل 0

 **2.121 القدرة عل  االختيار 3

 **28.32 معامل ثبات االختبار عكل

ككل بطريقة  يويتضح من الجدول السابق أن قيمة معامل ثبات اختبار الذكاء العمل

 ي**(. ومما تقدم ومن خالل حساب ثبات اختبار الذكاء العمل2،132إعادة التطبيق )

بطريقتى ألفا كرونباو وإعادة التطبيق يتضح أن االختبار يتمتع بدرجة مرتفعة من 

الثبات، مما يشير إلى إمكانية استخدامه في البحث الحالي، والوثوق بالنتائج التي 

 سيسفر عنها البحث.

 

                                   )إعداد الباحثتان(   مقياس الكفالة التكنولوجية.ثانيًا: 

يهدف هذا المقياس إلى قياس الكفاءة التكنولوجية لدى الردف من المقياس:  -0

 .المرحلة المتوسطة بمدينة الرياضطالبات 

من  طلعت الباحثتان على العديدالبناء هذا االختبار  -:المقياس وصف -7

الدراسات والبحوث العربية واألجنبية التى تناولت موضوع الكفاءة التكنولوجية مثل 

ودراسة  Viyjant(1995)ودراسة  (Miller, et al, 2017) دراسة

Heppner(1993)  ودراسةSianez(2003)  ودراسةHeppner (1988) كما ،

اسات تم استخدامها فى هذه الدر ياطلعت الباحثتان على االختبارات والمقاييس الت

مختلف  ي( مفردة تغط31وتكون المقياس من عدد )لقياس الكفاءة التكنولوجية، 

جوانب الكفاءة التكنولوجية لدى طالبات المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض، ويتم 

ال -أوافق  -محايد -أوافق -)أوافق بشدة يتصحيح المقياس وفقاً لتدريج ليكرت الخماس

 ( على الترتيب.1 – 2ق بشدة( بحيث تخصص درجات من )أواف
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 صدق المقياس:  -3

تززم حسززاب صززدق المقيززاس باسززتخدام صززدق المحكمززين وصززدق : صتتدق المحكمتتين -أ

أساتذة من  أساتذة (12األولية على عدد ) صورتهالوشي حيث تم عرض المقياس في 

وطلزززب مزززنهم إبزززداء تكنولوجيزززا التعلزززيم وعلزززم الزززنفس التربزززوي بالجامعزززات السزززعودية 

االتسززاق بززين  -وضززوح ومالئمززة صززياغة مفززردات المقيززاس مالحظززاتهم حززول مززدي )

تعزديل أو حزذف أو إضزافة مزا  -وضوح تعليمات استخدام المقيزاس  -مفردات المقياس 

بحساب صدق المحتزوي باسزتخدام معادلزة  تانكما قامت الباحث يرونه يحتاج الى ذلك(.

 Content Validity Ratio  ىدق المحتززولحسززاب نسززبة صزز Lawsheالوشززي 

(CVR)  .لكل مفردة مزن مفزردات مقيزاس الكفزاءة التكنولوجيزة (in Johnston, P; 

Wilkinson, K, 2009, P5) وكشزفت نتزائج صزدق المحكمزين عزن أن نسزب اتفزاق

كل مفردة مزن مفزردات المقيزاس تراوحزت بزين  ىأعضاء هيئة التدريس بالجامعات عل

%(، كما بلغت متوسط نسبة اتفاق المحكمين علزى مفزردات مقيزاس الكفزاءة 12-122)

 (CVR)%( وهي نسبة مرتفعة، وعزن نسزبة صزدق المحتزوى 83.218التكنولوجية )

يتضح من الجدول السابق أن جميع مفردات مقياس الكفاءة التكنولوجية تتمتزع  يلالوش

صززدق محتززوي مقبولززة، كمززا بلززب متوسززط نسززبة صززدق المحتززوي للمقيززاس ككززل  بقززيم

بتعززديل صززياغة بعززض  تززانوقززد قامززت الباحث .( وهززي نسززبة صززدق مقبولززة2.124)

 مفردات المقياس تبعاً ألراء وتوجيهات المحكمين.

هزي تحليزل بيانزات المتغيزرات  يالمهمزة األساسزية للتحليزل العزامل: يالصدق العامل -ب

نمزوذج عزن  يالتحليل العزامل يقدمإلى مكونات تتضمنها تلك المتغيرات. حيث للتوصل 

 مزززن العالقزززات الخطيزززة بزززين المتغيزززرات. األنمزززوذجالتكزززوين النظزززري، ويتحزززدد هزززذا 

الختبززار الكفززاءة التكنولوجيززة  يولحسززاب الصززدق العززامل. (413، ص 0211)مززراد،

 Exploratory factor Analysis ياالستكشاف يالعامل التحليل استخدمت الباحثتان

 تزدوير مزع Principal Components Method األساسزية  المكونزات بطريقزة 

. كمزا اسزتخدمت الباحثتزان اختبزار  Varimx Method الفاريمزاكس بطريقة المحاور

للتأكززد مززن أن مصززفوفة االرتبززاط ال  Bartlett's Test of Sphericityبارتلززت 

، وكانززت نتيجززة اختبززار بارتلززت (Field, 2009, P648)تسززاوى مصززفوفة الوحززدة. 

Bartlett's Test  ( وهزذا يُشزير إلزى2.21دالزة إحصزائياً عنزد مسزتوى داللزة ،)  خلزو

 يأن مصزفوفة االرتبزاط ال تسزاو يأ تامزة ارتبزاط معزامالت مزن االرتبزاط مصزفوفة

 يزوفر مصزفوفة الوحزدة وأنزه يوجزد ارتبزاط بزين بعزض المتغيزرات فزى المصزفوفة ممزا

. ويوضزح الجزدول اآلتزي يالعزامل التحليزل أسزلوب سزليًما إحصزائيًا السزتخدام أساًسزا

 الجذور الكامنة لمصفوفة االرتباطات الختبار الكفاءة التكنولوجية.

 

 

 

 

 



  0202لسنة  ايلول والثمانون . لث......... العدد الثا........................................الفتح ...................... مجلة

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

 

- 02 - 
 

ختبار الكفالة التكنولوجية (  الجلور الكامنة لمصفوفة االرتباطات ال2جدول )

 (44)ن=

 العوامل

 الجلور المستخلصة من عملية التحليل الجلور الكامنة األولية

 القيمة
 التباين نسبة

 المفسر %

 المئوية النسبة

 التجميعية
 القيمة

 التباين نسبة

 المفسر %

 المئوية النسبة

 التجميعية

0 1.402 48.216 48.216 1.402 48.216 48.216 

على أن الجذر الكامن   Guttman-Kaiser criterionوينص محك جتمان وكايزر 

 ,Marques)يجب أن تكون قيمته أكبر من الواحد الصحيح  يالذى يُفسر التباين الكل

J, 2007, P 339) ؛ وعليه يتضح من الجدول السابق وجود عامل واحد فقط يُفسر

ألن جذورها الكامنة تقل عن قيمة الواحد  ىالتباين الكلي، بعد إهمال العوامل األخر

ك يمكن القول أن التحليل العاملي قد كشف عن وجود عامل واحد يُفسر الصحيح وبذل

%( من تباين أداء الطالبات فى اختبار الكفاءة التكنولوجية؛ لذا يمكن أن 48.216)

نطلق عليه عامل الكفاءة التكنولوجية، حيث أن محاور االختبار قد تشبعت به بصورة 

التكنولوجية بطرق صدق ومن خالل حساب صدق اختبار الكفالة جوهرية. 

يتضح أن االختبار يتمتع بمعامل صدق  يوالصدق العامل يالمحكمين وصدق الوش

مقبول؛ مما يشير إل  إمكانية استخدامه في البحث الحالي، والوثوق بالنتائج التي 

 سيسفر عنرا البحث.

 ثبات المقياس: -4

 :معامل ثبات ألفا عرونباخ- Cronbach's alpha  قامت الباحثتزان بحسزاب

يوضزح  يباستخدام طريقة ألفا كرونباو والجدول التالالكفاءة التكنولوجية ثبات مقياس 

الكفزاءة قيم معامالت الثبات بطريقة "ألفا كرونباو" لكل مفردة ومعامل الثبات لمقياس 

 ككل.التكنولوجية 

لكل مفردة ومعامل الثبات (  قيم معامالت الثبات بطريقة "ألفا عرونباخ" 8جدول )

 (44)ن= عكلالكفالة التكنولوجية لمقياس 

 المفردة

 معامل

ثبات 

 المقياس ف  

حالة حلف 

 المفردة

 المفردة

 معامل

ثبات 

 المقياس ف  

حالة حلف 

 المفردة

 المفردة

 معامل

ثبات 

 المقياس ف  

حالة حلف 

 المفردة

 المفردة

 معامل

ثبات 

 المقياس ف  

حالة حلف 

 المفردة

0 28.72 0 28.7. 02 28.74 72 28.70 

7 28.7. 02 28.72 0. 28.70 74 28.77 

3 28.77 00 28.70 00 28.72 72 28.7. 

4 28.7. 07 28.77 72 28.7. 7. 28.70 

2 28.72 03 28.7. 70 28.73 70 28.70 

4 28.70 04 28.72 77 28.74 32 28.72 

2 28.74 02 28.7. 73 28.74 30 28.74 

. 28.72 04 28.00 74 28.77  

 28.70 معامل ثبات المقياس عكل
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ومن الجدول السابق يتضح أن مفردات مقياس الكفاءة التكنولوجية يقل معامل ثباتها 

 (.2.108عن قيمة معامل ثبات المقياس ككل وهي )

 : حستتاب الثبتتات بطريقتتة إعتتادة التطبيتت-  Test Re-Test  قامززت الباحثتززان

باستخدام طريقة إعادة التطبيق، وبلغزت قيمزة مقياس الكفاءة التكنولوجية بحساب ثبات 

وممزا  **(.2.166معامزل ثبزات مقيزاس الكفزاءة التكنولوجيزة بطريقزة إعزادة التطبيزق )

تقززدم ومززن خززالل حسززاب ثبززات مقيززاس الكفززاءة التكنولوجيززة بطريقتززى ألفززا كرونبززاو 

رتفعزة مزن الثبزات، ممزا يشزير إلزى وإعادة التطبيزق يتضزح أن المقيزاس يتمتزع بدرجزة م

 .، والوثوق بالنتائج التي سيسفر عنها البحثيإمكانية استخدامه في البحث الحال

 

 :التطبي  العملي )التجريب الميداني(

قبل البدء في التطبيق العملي لتجربة هزذا البحزث المسزتند علزى الزتعلم الخبراتزي والتزي 

والكفزاءة التكنولوجيزة لطالبزات المرحلزة المتوسزطة تهدف لرفع مستوى الذكاء العملزي 

بمدينززة الريززاض، كززان البززد مززن مطابقززة وموائمززة خطززوات تطبيززق البرنززامج التعليمززي 

الخطوات علزى مجموعزة مزن عرضت وقد  بالمراحل المتتابعة لنظرية التعلم الخبراتي

بين معتمزدين المحكمين المختصين بتكنولوجيا التعليم والحاسب اآللزي، باإلضزافة لمزدر

 في معامل الفاب الب. 

في هزذه المرحلزة يزتم تعيزين مهمزة للطالبزات المرحلة األول : مرحلة اعتساب الخبرة: 

لحلهززا فززي مجموعززات أو بشززكل فززردي. وعلززى الطالبززات التفكيززر وأداء المهمززة وهززي 

تختلف تماماً عزن الزتعلم السزلبي الزذي يتطلزب مزنهن قزراءة أو مشزاهدة شزيء مزا. ومزن 

نشزززطة المناسزززبة لهزززذه المرحلزززة األلعزززاب الجماعيزززة، حزززل المشزززكالت، المناقشزززات، األ

األنشطة العملية والتمارين، والمناظرات. وقد حرصت الباحثتان على أن يكون مجزال 

اكتساب الخبرة متوائماً مع األهداف العامة للبرنامج التعليمي القائم على معامزل الفزاب 

ارات القرن الحادي والعشرين، تنمية مهزارات الزتعلّم تنمية مهوالتي تهدف إلى مايلي: 

الزذاتي، تنميزة مهزارات الزتعلم الجمزاعي والتعزاوني، تنميزة مهزارات التفكيزر اإلبزداعي، 

تنميززة مهززارات حززل المشززكالت، ربززط المحتززوى بالممارسززة العمليززة والعززالم الحقيقززي، 

تعزززة وتطزززوير تعزيزززز ثقافزززة التحزززول مزززن مسزززتهلك إلزززى منزززتج، تحقيزززق الزززتعلم والم

 .للطالب، ونشر ثقافة التصنيع والعمل واالنطالق الذات

وفي هذه المرحلة تم تحديد ثالث مشزكالت مختلفزة تقزوم الطالبزات باكتشزافها ومحاولزة 

إيجززاد الحلززول التطبيقيززة لهززا وهززي: كيززف يمكززن استنسززاو مجسززمات تحززاكي الهياكززل 

اعة روبززوت أردوينززو الحقيقيززة وبمقاسززات مختلفززة حسززب الحاجززة؟ كيززف يمكززن صززن

بكمكانيات بسيطة؟ كيف يمكن التصميم والحفر علزى المزواد المختلفزة وتجميعزه وجعلزه 

متحركاً؟. ولتتمكن الطالبات من فهم المشكلة وتصبحن قادرات على إيجاد الحلزول لهزا 

ومتهيئات الستقبال الخبرات المكتسبة من التجربة تم إلحاق الطالبات بعدد من الورش 

وقزد تزم اعتمزاد والتي قزدمت لهزن المعلومزة النظريزة والخبزرة العمليزة الالزمزة. العملية 

أسلوب العمل الجماعي حيث تزم تقسزيم الطالبزات إلزى فزرق عمزل تعمزل تحزت إشزراف 

 الباحثتين والمدربة المتواجدة في معمل الفاب الب. 
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فززي هززذه المرحلززة تنظززر المرحلتتة الثانيتتة: مرحلتتة التفكيتتر والتأمتتل فتتي هتتلف الخبتترة: 

الطالبززات إلززى المهمززة الموكلززة لهززن فززي المرحلززة األولززى بأسززلوب المالحظززة المتأملززة 

وإعززادة التفكيززر فيمززا تززم التوصززل لززه. وتبززرز فززي هززذه المرحلززة أهميززة التواصززل بززين 

المجموعات واألفراد، ومن األنشطة المناسبة لهذه المرحلة تزدوين المالحظزات، كتابزة 

اليوميات عما حزدث، تقزديم التغذيزة الراجعزة لنخزرين، والوقزت المسزتقطع  التقارير أو

ولمضززاعفة الفوائززد المكتسززبة مززن هززذه المرحلززة مززن مراحززل الززتعلم للتفكيززر الهززادئ. 

الخبراتي تم تشجيع الطالبات على طرح األسئلة واالستفسارات وطلزب المسزاعدة عنزد 

اجعزة الفوريزة بزين الطالبزات أنفسزهن الحاجة باإلضافة للحرص على تقزديم التغذيزة الر

وبين الطالبات والمدربة. كما طلب من الطالبات تدوين مالحظات حزول المشزكلة التزي 

بين أيديهن وتسجيل انطباعاتهن وتأمالتهن الذاتيزة حزول المشزكلة واألسزاليب المناسزبة 

لحلهزززا، وإتاحزززة معمزززل الفزززاب الب للطالبزززات خزززارج أوقزززات الزززورش للعمزززل المركزززز 

 لتفكير الهادئ للتوصل لحلول للمشاكل.وا

فزي هزذه المرحلزة وهزي مرحلزة المرحلة الثالثة: مرحلتة وعتع نظريتة جديتدة للعمتل: 

المفاهيم المجردة، ويطلزب فيهزا مزن الطالبزات فهزم وربزط األحزداث عزن طريزق إجزراء 

مقارنززات بززين مززا فعلززن وبززين ماحززدث وبززين مززا يعرفنززه مسززبقاً للتوصززل لفهززم مسززببات 

. وتتنوع مصادر المعرفة فزي هزذه المرحلزة لتشزمل الكتزب المدرسزية والنمزاذج ماحدث

التي تعلموها وأفكار الززميالت أو بنزاء علزى المالحظزة. ومزن األنشزطة المناسزبة لهزذه 

 المرحلة تقديم النماذج وعرض الحقائق وافتراض النظريات.

الالزمزة توفرهزا ولدعم عملية وضع نظرية جديدة فقد تم وضع خطة لجمع المعلومات 

لفحص األفكار والمقترحات والحكم على النمزاذج وهزي متالئمزة مزع طبيعزة المشزاريع 

تحديد مصادر المعلومزات الورقيزة واإللكترونيزة الزالزم  في معامل الفاب الب حيث تم

انتقاء مصادر المعلومزات الموثقزة والصزحيحة التزي ، توافرها لدعم عملية اتخاذ القرار

تحديزد المتخصصزين والخبزراء الممكزن ، واتخاذ القزرار حسزب المشزروعتساعده على 

 الرجوع إليهم لدعم عملية اتخاذ القرار في كل مشروع، وكيفية التواصل معهم.

وقد قامت  كل مجموعزة مزن الطالبزات بعمزل مخطزط للسزير فزي المشزروع؛ حيزث يبزدأ 

سززابقاً، وعمززل  بقيززام الطالبززات بعمززل بحززث علززى اإلنترنززت وفززق المصززادر المقترحززة

مخطزط مبزدئي لسزيناريوهات السزير فزي كززل مشزروع تعليمزي مزع تحديزد االحتيزاج مززن 

الخامات والمواد والمستلزمات لتنفيذ المشاريع، ومن ثم عرضزهم علزى المدربزة وأحزد 

الخبراء لتقييمه وإبداء المالحظزات، فزي عمليزة نقزاش وحزوار وجهزاً لوجزه، وبعزد ذلزك 

سيناريوهات. وبعد البحزث وتنظزيم المعزارف المكتسزبة توصزلت تقوم الطالبات بتنفيذ ال

 الطالبات للمشكالت المراد حلها وتوصيف للمشروع المقترح لحل المشكلة.

فزي هزذه المرحلزة المرحلة الرابعة: مرحلة االختبار النشط للنظرية في موقتف جديتد: 

السزززابقة  النشزززطة تقزززوم الطالبزززات بتطبيزززق المفزززاهيم التزززي استخلصزززنها مزززن المرحلزززة

وممارسززتها. وهززذا النززوع مززن الممارسززة يسززاعد الطالبززات علززى اكتسززاب فهززم جديززد 

وترجمتززه إلززى تنبززؤات حززول مززا يجززب القيززام بززه بعززد ذلززك، أو اإلجززراءات التززي يجززب 

مراجعتهزا وتنقيحهزا. ومزن األنشزطة المناسززبة لهزذه المرحلزة التخطزيط، دراسزة الحالززة، 

هذه المرحلة قامت الطالبات بتنفيذ السزيناريوهات وفي  لعب األدوار، وحل المشكالت.
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المقترحززة والتحقززق مززن سززالمة األفكززار لكززل مشززروع بالتعززاون مززع المدربززة وتحززت 

وتلزى ذلزك البزدء فزي عمليزات إنتزاج المشزروع فعليزاً . إشراف المختصين كل في مجاله

وصزززول مزززع إسزززتمرار المتابعزززة والتوجيزززه وتقزززديم التغذيزززة الراجعزززة المالئمزززة حتزززى ال

وتسزززليمها مزززع قيزززام الطالبزززات بعمزززل تقريزززر بالمعزززارف بالمشزززاريع للشزززكل النهزززائي 

 والمهارات التي تعلمنها خالل عملية التخطيط والتصميم واإلنتاج.

 

 :خطوات تطبي  البحث

تحديززد المهززارات والمعرفززة القبليززة الواجززب توافرهززا لززدى الطالبززات، ثززم وضززع  .1

فزي ضزوء األهزداف العامزة  .بعملية التصنيع والتجريبخطة لتدريبهن عليها قبل البدء 

للبرنامج التعليمي القائم على معامل الفاب الب؛ ألن ذلك سزينعكس علزى زيزادة دافعيزة 

الطالبات واستعدادهن للتفاعل واالندماج داخل المعمل. وقد قامزت الباحثتزان والمدربزة 

الطالبززات ثززم وضززع خطززة بتحديززد المهززارات والمعرفززة القبليززة الواجززب توافرهززا لززدى 

 لتدريبهن عليها.

قيززاس فاعليززة توظيززف الززتعلم الخبراتززي فززي معامززل الفززاب الب لتنميززة مهززارات  .0

الذكاء العملي والكفاءة التكنولوجية للطالبات عبر أداتي قياس تمثلت في مقياس الزذكاء 

 العملي واستبانة الكفاءة التكنولوجية.

 البحث. تطبيق أدوات القياس قبلياً على عينة  .3

وضع خطة زمنية إلدارة المشاريع التعليمية حيث قامت الباحثتان بالتعاون مع  .4

المدربة وأحد الخبراء بعمل جزدول زمنزي يناسزب تطبيزق المشزاريع المقترحزة وتمثلزت 

 دقيقة اسبوعياً. 42إجمالي الفترة الزمنية ثمانية أسابيع بمعدل 

 بحث.إعادة تطبيق أدوات القياس بعدياً على عينة ال .2

إجراء المعالجزة اإلحصزائية للتوصزل إلزى النتزائج ومناقشزتها وتفسزيرها وتقزديم  .6

  التوصيات والمقترحات.

 

 :األساليب اإلحصائية المستخدمة ف  البحث

استخدمت الباحثة مجموعة مزن األسزاليب اإلحصزائية التزى تتوافزق مزع أهزداف ومزنهج 

 وعينة البحث وهذه األساليب هي:

 واالنحراف المعياري.المتوسط،  -1

 بيرسون. معامل ارتباط -0

 Cronbach's Alphaمعامل ألفا كرونباو.  -3

 Factorial Analysis. يالتحليل العامل -4

 للعينات المرتبطة. t_Testاختبار "ت"  -2

 Effect Size ( η2حجم التأثير. ) -6

 

 :اوتفسيره اومناقشتر البحثنتائج 

وتفسززير ومناقشزة النتززائج فزى ضززوء يتنزاول هززذا الجززء اختبززار صزحة فززروض البحزث 

هزذا الجززء بتوصزيات البحزث،  تزانوالدراسات السزابقة، وتختزتم الباحث ياإلطار النظر
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فزي التحليزل اإلحصزائي للبيانزات حزمزة  تزانوالبحوث المقترحة. وقزد اسزتخدمت الباحث

( وذلزززك الجزززراء المعالجزززات SPSS 20البزززرامج اإلحصزززائية للعلزززوم االجتماعيزززة )

 ، وفيما يلي عرض النتائج وتفسيرها:اإلحصائية

 :اختبار صحة الفر  األول -0

درجات طالبات المجموعة " توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط  ينص على أنه

 ي  ومجموعرا الكليلقدرات اللعال العمل يوالبعد يف  القياسين القبل التجريبية

 ".يلصالح القياس البعد

للمجموعات   t_Testاختبار "ت"  تانالباحثوالختبار صحة هذا الفرض استخدمت 

ويوضح الجدول اآلتي نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق  حجم األثر.والمرتبطة 

 يفى القياسين القبل درجات طالبات المجموعة التجريبية يوحجم التأثير بين متوسط

 .يومجموعها الكل يلقدرات الذكاء العمل يوالبعد

درجات  يلداللة الفروق وحجم التأثير بين متوسط( نتائج اختبار "ت" 0جدول )

 يلقدرات اللعال العمل يوالبعد يالقياسين القبل يف طالبات المجموعة التجريبية

 (72)ن= يومجموعرا الكل

 المتغيرات

 (η2) حجم األثر داللة الفروق يالقياس البعد يالقياس القبل

 قيمة )ت( ع م ع م
 مستوى

 الداللة
 الداللة القيمة

القدرة عل  

 التكيف
 مرتفع 28042 2820 ..0287 .483 44822 4824 70802

القدرة عل  

 التشكيل
 مرتفع .28.7 2820 08240 3843 32842 .382 74822

القدرة عل  

 االختيار
 مرتفع 28037 2820 048003 .782 70842 3843 04872

المجموع 

 يالكل
 مرتفع 28027 2820 008432 .087 003842 2800 47842

( 2.21يتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

 يالقبلي والبعددرجات طالبات المجموعة التجريبية فى القياسين  يمتوسطبين 

لصالح القياس  ياالختيار( ومجموعها الكل -التشكيل -)التكيف يلقدرات الذكاء العمل

التعلم الخبراتي في معمل الفاب الب فى تنمية  كما بلب حجم أثر توظيف .يالبعد

لدى طالبات المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض  يلقدرات الذكاء العمل يالمجموع الكل

لقدرات  ي( وهو حجم أثر مرتفع، أي أن نسبة التباين فى المجموع الكل2.820)

هي  ترجع لتوظيف التعلم الخبراتي في معمل الفاب الب يوالت يالذكاء العمل

(82.0.)% 

وتعزو الباحثتان هذه النتيجة إلى أن البرنامج المقترح احتوى على عدد من األنشطة 

والتحديات التى تم تصميمها لتقديم خبرات حقيقية لتوظيف المعرفة الضمنية في حل 

 ىمشكالت في الحياة اليومية؛ وهو ما ساعد على تنمية وتطوير الذكاء العملي لد

لميسرات تدعم الطالبات وتتيح لهن الفرصة الستخدام قدراتهن الطالبات، كما أن ا

العملية التطبيقية في تعديل البيئة التي تستوجب عليهم تحليل المعلومات المعرفية التي 
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لفشل لعملية إيجابية تدفعهم لحصلن عليها، وهو ما بدوره أدى إلى تحويل الطالبات 

األخطاء وتعديل  لبات فى تجاوزالستغالل نقاط الضعف وتصحيحها، ومساعدة الطا

؛ كما أن معامل الفاب الب كانت بيئة ثرية ومرنة ةالسلوك لتحقيق االهداف المرجو

تتوافر بها خصائص بيئة التعلم الجيدة وهي أحد شروط تمكين الطالبات من تحقيق 

ا أهدافهم؛ وأخيًرا تم تقديم عدد من التمارين العملية لكل تقنية في الفاب الب؛ وهو م

ساعد بدوره على تنمية الذكاء العملي لدى طالبات القياس البعدي الذين تعرضوا 

للبرنامج عن طالبات القياس القبلي. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج العديد من الدراسات 

والتى كشفت عن وجود  Bahri & James (2009)والبحوث السابقة مثل دراسة 

( بين متوسطي رتب درجات طالب 2.22)فروق دالة إحصائياً عند مستوي داللة 

المجموعة التجريبية فى القياسين القبلي والبعدي لقدرات الذكاء العملى لصالح القياس 

( والتى كشفت عن وجود فروق 0212البعدي، ودراسة هالة أبو العال وحلمي الفيل )

( بين متوسطي رتب درجات طالبات 2.21دالة إحصائياً عند مستوي داللة )

–)التكيف يوعة التجريبية فى القياسين القبلي والبعدي لقدرات الذكاء العملالمجم

االختيار( ومجموعها الكلي لصالح القياس البعدي، كما تتفق مع دراسة –التشكيل

نموذج التعلم  ى( والتى كشفت عن فاعلية األلعاب التعليمية القائمة عل0213)موسى، 

ربوي في تنمية الذكاء الثالثي )تحليلي، االستفساري ونموذج ما وراء األلعاب الت

عملي، ابتكاري(. في حين تختلف هذه النتيجة مع بعض نتائج الدراسات والبحوث 

كشفت عن عدم وجود تأثيراً للبرنامج  ي( والت0211السابقة مثل دراسة )أيوب، 

ن اإلثرائي قائم على منهجية نموذج الواحة اإلثرائي على الطلبة الموهوبين المشاركي

 في البرنامج بالمرحلة المتوسطة على الدرجة الكلية الختبارات الذكاء العملي.

 :اختبار صحة الفر  الثان  -7

طالبات ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط  درجات  "ينص على أنه

 يلقدرات اللعال العمل يوالتتبع يالقياسين البعد يالتجريبية فالمجموعة 

 ".يومجموعرا الكل

للمجموعات   t_Testاختبار "ت"  تانوالختبار صحة هذا الفرض استخدمت الباحث

ويوضح الجدول اآلتي نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بين متوسطى  ،المرتبطة

لقدرات الذكاء  يوالتتبع يدرجات طالبات المجموعة التجريبية فى القياسين البعد

 .يومجموعها الكل يالعمل

تبار "ت" لداللة الفروق بين متوسط  درجات طالبات ( نتائج اخ02جدول )

 يلقدرات اللعال العمل يوالتتبع يالبعدالمجموعة التجريبية ف  القياسين 

 (72)ن= يومجموعرا الكل

 المتغيرات

 داللة الفروق القياس التتبع   القياس البعدى

 قيمة )ت( ع م ع م
 مستوى

 الداللة

 غير دالة 08242 48.0 44802 .483 44822 القدرة عل  التكيف

 غير دالة 08440 4820 34872 3843 32842 القدرة عل  التشكيل

 غير دالة .0842 78.4 32822 .782 70842 القدرة عل  االختيار

 غير دالة 08323 2840 000822 .087 003842 المجموع الكلي
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( 2.22يتضح من الجدول السابق أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

 يوالتتبع يمتوسطى درجات طالبات المجموعة التجريبية فى القياسين البعدبين 

وتعزو  .ياالختيار( ومجموعها الكل -التشكيل -)التكيف يلقدرات الذكاء العمل

أن المحتوى  إذية البرنامج المقترح للطالبات، الباحثتان هذه النتيجة إلى استمرار فاعل

كما الجيد للبرنامج وتنوع األنشطة والتدريبات داخله كان له أثر كبير على الطالبات؛ 

أنه نتيجة إلحداث بعض التعديل في بيئة التعلم القائمة على الفاب الب بحيث تمكن 

تحديات المقدمة لهم، مة وصوالً لحل المشكالت والئالطالبات من إحداث تكيف أو موا

كما أن الجانب العملي القائم على التعلم الخبراتي والخبرة المباشرة والتفاعل باليد 

لة ؤو، باإلضافة ألن الجانب النظري كانت الطالبات مسييفوق الجانب النظر

داخل  نوتفاعله نوحيويته نوتشارك في إعداده لذلك احتفظت الطالبات بنشاطه

الفاب الب؛ وهو ما أدى إلى شعور الطالبات بالرغبة فى تعلم المزيد من المحتوى، 

؛ وهو ما أدى بدوره إلى عدم وجود فروق دالة بشكل فعال شاركاتفكانت الطالبات م

 يدرجات طالبات المجموعة التجريبية فى القياسين البعد يإحصائياً بين متوسط

 .يوالتتبع

 :الثالثاختبار صحة الفر   -3

درجات طالبات المجموعة  ي"توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط ينص على أنه

للكفالة التكنولوجية لصالح القياس  يوالبعد يف  القياسين القبل التجريبية

 ".يالبعد

للمجموعات   t_Testاختبار "ت"  تانوالختبار صحة هذا الفرض استخدمت الباحث

الجدول اآلتي نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق ويوضح ، حجم األثروالمرتبطة 

 يفى القياسين القبل درجات طالبات المجموعة التجريبية يوحجم التأثير بين متوسط

 للكفاءة التكنولوجية. يوالبعد

درجات  ي( نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق وحجم التأثير بين متوسط00جدول )

للكفالة التكنولوجية  يوالبعد يالقبل ف  القياسين طالبات المجموعة التجريبية

 (72)ن=

 المتغيرات

 (η2) حجم األثر داللة الفروق يالقياس البعد يالقياس القبل

 ع م ع م
قيمة 

 )ت(

 مستوى

 الداللة
 الداللة القيمة

الكفالة 

 التكنولوجية
 مرتفع 28247 2820 48242 2837 032802 .7380 003822

( 2.21توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة )يتضح من الجدول السابق أنه 

للكفاءة  يالبعدالقبلي ودرجات طالبات المجموعة التجريبية فى القياسين  يمتوسط

كما بلب حجم أثر توظيف التعلم الخبراتي في  .يالتكنولوجية لصالح القياس البعد

ة المتوسطة بمدينة معمل الفاب الب فى تنمية الكفاءة التكنولوجية لدى طالبات المرحل

( وهو حجم أثر مرتفع، أي أن نسبة التباين فى الكفاءة التكنولوجية 2.240الرياض )

 %(.24.0والتى ترجع لتوظيف التعلم الخبراتي في معمل الفاب الب هي )
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وتعزو الباحثتان هذه النتيجة إلى توفر جميع التقنيات واألدوات الحديثة فى بيئة الفاب 

طالبات على العمل والممارسة، وكذلك توفر ميسرات وخبراء الب؛ مما يشجع ال

مشاركين في بعض الورش من أجل تقديم الدعم المعنوي والمعلوماتي للطالبات 

االهتمام بتقديم التمارين العملية أو المتكررة لكل تقنية في الفاب وتقييم آراء الطالبات 

الب، يحدث تطور في مستوى تمكنهم من الكفايات والمهارات التكنولوجية؛ وهو ما 

ساعد بدوره الطالبات على التمكن من مهارات حل المشكالت التكنولوجية، كما أن 

انت قائمة على حل المشكالت األنشطة المقدمة للطالبات داخل بيئة الفاب الب ك

التكنولوجية وحل التحديات مع دعم الخبراء والميسرات مما ساعد على تقليل الحمل 

المعرفي للطالبات الكتساب المهارات التكنولوجية الجديدة، كما أن الميسرات ساعدت 

الطالبات وذلك بتحديد اإلجراءات الروتينية اليومية للتعامل مع مشكالت استخدام 

تاد والبرمجيات التي تحدث خالل عمليات االستخدام اليومي لألجهزة والمعدات الع

التكنولوجية الفاب الب؛ مما انعكس على التفاعل اإليجابي بين الطالبات وجميع 

تجهيزات الفاب الب، كما أن الباحثتين قدمتا محتوى البرنامج بطريقة ابتكارية عن 

المعلومات وتقديم أمثلة كثيرة ومختلفة طريق استخدام وسائل وأدوات تكنولوجيا 

وتتفق هذه ومتنوعة؛ وهو ما ساعد على تنمية الكفاءة التكنولوجية لدى الطالبات. 

( 0212مثل دراسة )السيد،  النتيجة مع نتائج العديد من الدراسات والبحوث السابقة

ألساليب  Kolb والتي كشفت عن فاعلية بيئة تعلم إلكترونية تكيفية وفقاً لنموذج كولب

التعلم في تنمية مهارات حل المشكالت وإنتاج حقيبة معلوماتية لدى طالب تكنولوجيا 

 التعليم.

 اختبار صحة الفر  الرابع: -4

طالبات درجات  ي"ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطينص على أنه 

 للكفالة التكنولوجية ". يوالتتبع يالقياسين البعد فيالتجريبية المجموعة 

للمجموعات   t_Testاختبار "ت"  تانوالختبار صحة هذا الفرض استخدمت الباحث

 يويوضح الجدول اآلتي نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بين متوسط المرتبطة،

للكفاءة  يوالتتبع يدرجات طالبات المجموعة التجريبية فى القياسين البعد

 التكنولوجية.

درجات طالبات  يالفروق بين متوسط( نتائج اختبار "ت" لداللة 07جدول )

 (72للكفالة التكنولوجية )ن= يوالتتبع يالبعدالمجموعة التجريبية ف  القياسين 

 المتغيرات

 داللة الفروق يالقياس التتبعى يالقياس البعد

 قيمة )ت( ع م ع م
 مستوى

 الداللة

 غير دالة 2.242 2.23 138.02 2.30 132.82 الكفالة التكنولوجية

( 2.22يتضح من الجدول السابق أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

 يوالتتبع يدرجات طالبات المجموعة التجريبية فى القياسين البعد يمتوسطبين 

فاعلية البرنامج تأثير  وتعزو الباحثتان هذه النتيجة إلى استمرار للكفاءة التكنولوجية.

باألمثلة من نماذج البرنامج كان ممتلئًا  محتوىالمقترح للطالبات، حيث أن 

ومجسمات تم إنتاجها بواسطة التقنيات واألجهزة المتوفرة في الفاب الب مما جعل 
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الطالبات تعرف أمثلة لشكل المنتوجات النهائية الممكن الخروج بها مما زاد من 

ول اكتساب وتركيزهم حـ ب دافعيتهم وانخراطهم في العمل والممارسة عبر الفاب ال

أساليب تعلم  المهارات التكنولوجية لخروج بمنتجات عالية الجودة، كما أن تطبيق

متنوعة وفق نموذج التعلم الخبراتي مما جعلها مناسبة لجميع خصائص الطالبات، 

كذلك فاستخدام الباحثتين لألدوات والبرمجيات الحديثة أثناء تنفيذ البرنامج جعل 

هم شغوفات بالمزيد من األنشطة؛ فكانت الطالبات الطالبات تتعلمن بسهولة و

متفاعالت جيًدا مع الباحثتين أثناء تطبيق البرنامج؛ وهو ما أدى بدوره إلى عدم 

درجات طالبات المجموعة التجريبية فى  يوجود فروق دالة إحصائياً بين متوسط

 .يوالتتبع يالقياسين البعد

 

 :البحثتوصيات 

 األنموذجتشجيع الباحثين على التطوع في معامل الفاب الب، واالستفادة من  -1

 المقترح لتوظيف معامل الفاب الب بالمدارس في ضوء نظرية التعلم الخبراتي.

التعرف على معوقات توظيف معامل الفاب الب فى التدريس ومحاولة التغلب  -0

داف التعليمية وتزويد الطالب تحقيق األهفي عليها لما لهذه المعامل من أهمية كبيرة 

 بالمهارات العملية المطلوبة للقرن الحادي والعشرين. 

تجهيز فاب الب متنقل للتغلب على بعض المشكالت المرتبطة بمعامل الفاب  -3

 الب التقليدية، وممكن البدء بسيارة متنقلة تنتقل من مدينة ألخرى وفق جدول زمني.

تدريس عن كيفية توظيف التعلم تقديم دورات تدريبية ألعضاء هيئة ال -4

 التعليم والتعلم. يعمليت فيالخبراتي ومهارات الذكاء العملي 

تقديم دورات تدريبية وورش عمل للمعلمين عن كيفية تنمية الكفاءة  -2

 التكنولوجية لطالب التعليم العام.

 

 مقترحات البحث:

واألسلوب أثر التفاعل بين زمن تقديم التغذية الراجعة )فورية/ مؤجلة( بحث  -1

على تنمية مهارات الذكاء العملي لدى طالبات المعرفي في معامل الفاب الب 

 المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض.

برنامج قائم على نظرية التعلم الخبراتي فى تنمية مهارات حل أثر بحث  -0

 داخل معامل الفاب الب لدى طالب التعليم العام.المشكالت التكنولوجية 

معامل الفاب الب  يبحث أثر اختالف استراتيجيات التعلم )عميق/ سطحي( ف -3

 لدي طالبات الجامعة. التعلم يواالنخراط ف على كفاءة التعلم

معامل الفاب الب على خفض العبء  يبحث أثر توظيف بيئات التعلم ف -4

 لبات الجامعةالمعرفي التجول العقلي لدي طا

 

 المراجع

التعلم  نظريةبرنامج مقترح قائم على (. 0212أبو العال، هالة والفيل، حلمي ) .1

طالبات كلية التربية  ىوالتفكير الناقد لد يوتأثيره في تنمية الذكاء العمل يالخبرات
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التعليم  يف يالثانى تطوير البحث العلمالمؤتمر الدولي . النوعية جامعة اإلسكندرية
 م(.16/6/0212-13فى الفترة من )ماليزيا(،  -)كوااللمبور يالعال

(. أثر برنامج تعليمي مستند إلى نظرية 0226أبو جادو، محمود محمد ) .0

الذكاء الناجح في تنمية القدرات التحليلية واإلبداعية والعملية لدى الطلبة المتفوقين 

 . األردن.دكتوراهرسالة عقلياً. 

(. أثر نظرية كولب "نموذج وأنماط التعلم على 0211أبو زيد، عمرو ) .3

،  11، مجلة كلية التربية بالفيومالمستويات التحصيلية واالتجاهات في تعلم األحياء. 

001 - 020 

(. 0218عبدالرازق. ) محمد عبدالعزيز؛ عبدالفتاح، محمد عيد غنيمة، أبو .4

العلمية  الممارسات لتنمية العلوم تدريس فى يالخبرات التعلم نموذج استخدام

 البحث مجلة المرحلة االعدادية. تالميذ لدى االجتماعية المهارات وبعض والهندسية

(، 02والتربية. ) والعلوم لنداب البنات كلية - شمس عين جامعة :التربية في العلمي

212-221. 

درية: دار المعرفة ناإلسك .يعلم النفس التربو( . 0226) سامية،  ياألنصار .2

 الجامعية.

. العراق، (SPSS)دليلك إلى البرنامج اإلحصائي (. 0223بشير، سعد زغلول ) .6

 .بغداد : منشورات المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية

(. تأثير مواءمة نظرية ذكاء النجاح على 0228الجاسم، فاطمة احمد ) .2

ملية لمنهج الصف الثالث االبتدائي بمملكة القدرات التحليلية واإلبداعية والع

 البحرين. -، جامعة الخليج العربيرسالة دكتوراهالبحرين.

(. قياس الذكاء العملي لدى طالب المرحلة 0214خليفة، أيمن جمال عويس ) .1

جامعة  مجلة البحث العلمي في التربيةالقياس.  يف الثانوية في ضوء النظرية الحديثة
 .1222-813(، 12كلية البنات لنداب والعلوم والتربية، ) - عين شمس

، القاهرة: مكتبة األنجلو المناهج(. 1811الدمرداش سرحان، منير كامل ) .8

 المصرية.

(. أثر استخدام نموذج كولب في اكتساب 0212الذنيبات، حمزة سليمان ) .12

األساسي في  المفاهيم الكيميائية ومهارات العمل المخبري لدى طالب الصف التاسع

 . كلية الدراسات العليا، جامعة العلوم اإلسالمية العالمية.رسالة دكتوراهاألردن. 

لألطفال الموهوبين  يالذكاء العمل (.0212رابح، أنس الطيب الحسين ) .11

مجلة بالتحصيل فى الرياضيات.  هبمقياس وكسلر لذكاء األطفال:الطلبة الثالثة وعالقت
-1(،6جامعة النيل األبيض للعلوم والتكنولوجيا،) ،بحوثالنيل األبيض للدراسات وال

04 . 

علم النفس التربوي نظريات ونماذج (. 0222راشد، راشد مرزوق ) .10
 .. القاهرة: عالم الكتبمعاصرة

. القاهرة: SPSSالتحليل اإلحصائي باستخدام برنامج (. 0222ربيع، أسامة ) .13

 المكتبة االكاديمية.
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 برنامج (. أثر0216محمود ) ي، يوسفوقطام فرحان الركيبات، أمجد .14

 المعرفي فوق التفكير ومهارات ستيرنبرغ نموذج إلى المستند الناجح للذكاء تدريبي

األردن.  في األساسي السادس الصف طلبة لدى الناقد التفكير درجة ممارسة في

 .632-618(،0)43، دراسات العلوم التربوية

 العربية اللغة (. تدريس0211)حسن  الرا أحمد وخشاشنه، جودت سعادة، .12

 من عليها الثقة والمحافظة وبناء تسمع أن قبل انظر بأسلوبي السابع الصف لطالبات

 العلوم - دراسات والتحصيل.  الدافعية في ذلك وأثر الخبراتي، التعلم أساليب

 .021-032(، 42العلمي، ) البحث عمادة - األردنية الجامعة التربوية،

 على الجغرافيا في الخبراتي التعلم (. تأثير0218محمد ) صبري باسم سالم، .16

 مجلة الثانوية. المرحلة طالب لدى العقلية والدافعية المعرفة الجغرافية عمق تنمية

 .033-118(، 2)32.  أسيوط جامعة ،التربية كلية

(. تصميم بيئة تعلم إلكترونية تكيفية 0212السيد، هويدا سعيد عبدالحميد ) .12

األساليب التعلم وأثرها في تنمية مهارات حل المشكالت  Kolb كولبوفقاً لنموذج 

دراسات  -تكنولوجيا التربية وإنتاج حقيبة معلوماتية لدى طالب تكنولوجيا التعليم. 
 . 108-28( 33، )وبحوث

الشريف، صالح الدين حسين ومحمود، حمدي شاكر وتوفيق، نجاة عدلي  .11

نظرية الذكاء  ىلية برنامج تدريبي قائم عل(. فاع0213وحمودة، حمودة عبد الواحد )

الناجح لستيرنبيرج في تنمية القدرات التحليلية والعملية واالبداعية باستخدام القياس 

 .128 -261(، 12، )كلية التربية بالوادي الجديد -المجلة العلمية الدينامي.

 جلةم وقضايا نقدية. معاصرة اتجاهات اإلنساني: (. الذكاء0226) محمد طه، .18

 واألدب. للثقافة والفنون الوطني المجلس الكويت: ،المعرفة عالم

، القاهرة: دار استراتيجيات التدريس والتعلم(. 1888عبد الحميد، جابر ) .02

 الفكر العربي.

القياس والتقويم التربوي والنفسي أساسياته (. 0222صالح الدين محمود ) عالم، .01
 القاهرة: دار الفكر العربي.  .وتطبيقاته وتوجهاته المعاصرة

(. استخدام أسلوبي طاولة روبين والدببة الثالثة 0212عمرو، هناء محمد ) .00

من أساليب التعلم الخبراتي في تدريس العلوم لطالبات الصف الثامن أساسي بمدينة 

، كلية العلوم رسالة ماجستيرعمان وأثرهما في التحصيل والتفكير اإلبداعي. 

 الشرق األوسط باألردن. التربوية، جامعة

التحليل اإلحصائي (. 0222غنيم، أحمد الرفاعي وصبري، نصر محمود ) .03
 القاهرة : دار قباء للطباعة والنشر. .(SPSS)للبيانات باستخدام برنامج 

(، 0ط ) .التحليل العاملي في العلوم السلوكية(. 1881فرج، صفوت أحمد ) .04

 القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.

(. عالقة الذكاء الناجح عند ستيرنبرج 0212) .الفهد، ألطاف حزام فهد حزام .02

ة من الطالب المتفوقين والعاديين بالمرحلة الثانوية فى نبمهارات اتخاذ القرار لدى عي

 .جامعة حلوان -، كلية التربيةرسالة ماجستيرالكويت. 

http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&ExactSearch=1&criteria1=2.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%87%d8%af%d8%8c+%d8%a3%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%81+%d8%ad%d8%b2%d8%a7%d9%85+%d9%81%d9%87%d8%af+%d8%ad%d8%b2%d8%a7%d9%85.+
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. القاهرة: على البيئة العربيةمتغيرات تربوية حديثة (. 0218) يالفيل، حلم .06

 مكتبة األنجلو المصرية.

(. أداء األطفال العاملين بالورش 0218) قاسم، آيات محمد طه محمد .02

بينيه للذكاء الصورة الخامسة  -الصناعية وأطفال المدارس على مقياس ستانفورد

امعة ج-، كلية اآلدابرسالة ماجستيرواختبار الذكاء العملى طبقاً لنظرية ستيرنبر. 

  عين شمس.

أسس تخطيط المناهج وبناء سلوك اإلنسان في  (.0224قالدة، فؤاد سليمان ) .01
 كفر الدوار: مكتبة بستان المعرفة. .التعليم النظامي وتعلم الكبار

األساليب اإلحصائية فى العلوم النفسية والتربوية (. 0211مراد، صالح ) .08
 القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية. .واالجتماعية

. مكتبة األنجلو المصرية: أساليب التفكير والتعلم(. 0222المغازي، خيري ) .32

 القاهرة

(. أثر استخدام األلعاب التعليمية في تنمية الذكاء 0213) يموسى، محمود عل .31

رسالة .  من مرحلة التعليم األساسي ىفي ضوء نظرية ستيرنبرج لتالميذ الحلقة األول
 ة السويس.جامعة قنا -، كلية التربيةماجستير

(. فاعلية التعلم بالخبرة وفق نموذج 0228نصر، محمود أحمد محمود ) .30

( في تنمية مهارات التخطيط لتدريس الرياضيات على ضوء الدمج بين kolbكولب )

الطالب المعلمين بشعبة التعليم االبتدائي بكلية  ىالتقويم الشامل والتعلم النشط لد

مستحدثات التكنولوجية وتطوير تدريس ال -المؤتمر العلمي التاسعالتربية. 
 .262-481، الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات الرياضيات
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