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َّ

َّل
ُّ
 في تحسين مواقف الط
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ّ
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 تلخيص:

رة، وبواسطته يمكنها أن  ِّ
ه املجتمعات املعاصرة املتطو  وجُّ

َ
عاونيُّ املحوسب هو ت م التَّ

ُّ
عل التَّ

ى أنواعها، سواٌء كانت  ه مبنيٌّ على أساس القيم بشتَّ م، ألنَّ قدُّ تصل إلى املزيد من االزدهار والتَّ

م الفرد 
َّ
ة، فمن أجل أن يتعل ة أو نفسيَّ ة أو سلوكيَّ د رفيقه اجتماعيَّ ِّ

بشكل أفضل ال بدَّ له أن يحد 

م أقرانه يتيح له نقل مواقف 
ُّ
مه وتعل

ُّ
ة عن تعل الب باملسؤوليَّ

َّ
م، وإحساس الط

ُّ
عل ذي يعينه على التَّ

َّ
ال

ِّ ما تحمل الكلمة من معنى.
ن مجتمع متكامل بكل  َك يتكوَّ لِّ

ٰ
ذ ة إلى خارج حدود املدرسة، َوبِّ  املسؤوليَّ

 ٰهذا البحث إل
َ

أة َهَدف عليم بطريقة تكامل املعلومات املجزَّ ى معرفة مدى مساهمة التَّ

ة ب نحو القيم اإلسَّلميَّ
َّ

َّل
ُّ
ة، املهارات املحوسبة، في تحسين مواقف الط ل املسؤوليَّ عاون، تحمُّ ، كالتَّ

ة، ولتحقيق  م واملشاركة االنفعاليَّ
ُّ
عل ة للتَّ افعيَّ ، الدَّ ِّ

فس، االنتماء االجتماعي  ِّ
قة بالن  ِّ

 
ة، الث االجتماعيَّ

ب نحو القيم، قبل وبعد 
َّ

َّل
ُّ
ِّ لفحص مواقف الط

ي واإلجرائي  ِّ
َك تمَّ استخدام منهجي البحث الكم  لِّ

ٰ
ذ

ةتدريس وحد ربية اإلسَّلميَّ
َّ
ين والت ِّ

ة الد  ة محوسبة في مادَّ تي  ات تعليميَّ
َّ
ابع َوال ِّ السَّ

 
ف ب الصَّ

َّ
لطَّل

دريس. أشارت  ة في التَّ ة أساسيَّ أة املحوسبة كاستراتيجيَّ ة تكامل املعلومات املجزَّ اعتمدت استراتيجيَّ

 
َّ

َّل
ُّ
ة في مواقف الط ة لصالح نتائج البحث إلى ُوجود فروق ذات داللة إحصائيَّ ب نحو القيم اإلسَّلميَّ

 ، ِّ
دريس، االختبار البعدي  ب نحو القيم بعد التَّ

َّ
َّل

ُّ
حيث ارتفع الوسط الحسابيُّ ملواقف الط

أة املحوسبة من ) ا يدلُّ على مدى  (4.04( إلى )3.79باستخدام طريقة تكامل املعلومات املجزَّ ممَّ

أ ة تكامل املعلومات املجزَّ َك.مساهمة استراتيجيَّ لِّ
ٰ
 ة املحوسبة في ذ

ة ة.كلمات مفتاحيَّ أة املحوسبة، القيم اإلسَّلميَّ ، طريقة تكامل املعلومات املجزَّ عاونيُّ م التَّ
ُّ
عل  : التَّ
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مة  : مقدَّ

ب، وال 
َّ

َّل
ُّ
ِّ بين الط

فاعل اإليجابي  ة ال تهتمُّ بالتَّ عليميَّ ة التَّ ة في العمليَّ قليديَّ ريقة التَّ
َّ
الط

ي  ِّ
، وال تساعد على نماء املهارات تنم  ِّ

 
ف ع املشاركة في الصَّ ِّ

ة لديهم، وال تشج  املسؤوليَّ

ة ها (Johnson & Johnson, 1999) االجتماعيَّ ا غير مشارك؛ ألنَّ . كما أنَّ الب سلبيًّ
َّ
تجعل الط

 أل 
ُّ

ف ا، ويفتقر الصَّ ا واجتماعيًّ اٍل تعليميًّ عليم ُيفرض عليه فرًضا فيبدو غير فعَّ جواء التَّ

عاونيَّ وفًقا ألفينون ) م التَّ
ُّ
عل عاون. وفي املقابل فإنَّ التَّ م ( 2013, אבינוןالتَّ

ُّ
ة تعل هو عمليَّ

مين، ِّ
 
فاعل والحوار بين املتعل ة في مجموعات صغيرة تتمُّ على أساس التَّ ويستند على  ديُمْقراطيَّ

 
َّ
م الذ

ُّ
عل م ذو معنى والتَّ

ُّ
عل ين هما: التَّ ،افتراضين أساسيَّ م عند  اتيُّ

ُّ
عل ة التَّ م الفرد كيفيَّ

َّ
فيتعل

مين مساعدة  ِّ
 
عاونيَّ يتيح للمتعل م التَّ

ُّ
عل ة. كما أنَّ التَّ عليميَّ ة التَّ مشاركته بشكل كامل في العمليَّ

عاون في تلخيص  ظر، وتبادل املعلومات واألفكار، والتَّ بعضهم البعض، وتبادل وجهات النَّ

ة و  عليميَّ ة التَّ ة.العمليَّ خصيَّ
َّ

  تشكيل العَّلقات الش

ا  ب، ممَّ
َّ

َّل
ُّ
ا يحدث في أعقاب زيادة االندماج بين الط ِّ تأثيًرا إيجابيًّ

عاوني  م التَّ
ُّ
عل إنَّ للتَّ

. َوٰهذا ِّ
 

ف ة في الصَّ ر العَّلقات االجتماعيَّ ِّ
ريَّ ويطو 

ُّ
م الَتفك

ُّ
عل ن التَّ ِّ

األمر غير متاٍح في طرق  ُيحس 

ة لقينيَّ م التَّ
ُّ
عل ة، التَّ أة خاصَّ ة، وطريقة تكامل املعلومات املجزَّ عاونيَّ عامَّ م التَّ

ُّ
عل . كما أنَّ التَّ

صال واإلصغاء. باإلضافة إلى  ِّ
 
ة، املشاركة، االت عاون، املسؤوليَّ ساعد على تطوير مهارات: التَّ

ُ
ت

ة ال ه يأخذ على عاتقه مسؤوليَّ الب؛ ألنَّ
َّ
اتي  للط

َّ
ر الذ صوُّ ها تزيد من التَّ ات لدى أنَّ

َّ
م، وبالذ

ُّ
عل تَّ

هم يجدون َمْن ُيصغي إليهم ) حصيل املنخفض ألنَّ ب ذوي التَّ
َّ

َّل
ُّ
. (2006, ודורי הרשקוביץالط

ال  (2000, הרפזوذهب هرباز ) ور الفعَّ إلى أنَّ دور املدرسة في تأهيل األجيال املتعاقبة هو الدَّ

ربَية، حيث أْولى املجتمع إلى املدارس ٰهذا 
َّ
ذي أجمع عليه علماء االجتماع والفلسفة والت

َّ
ال

ة املطلوبة  لوكيَّ ن إكساب األجيال املعارف، إلى جانب القيم واألنماط السُّ ذي يتضمَّ
َّ
ور ال الدَّ

ج اعة )للنَّ ة. ويرى بيَّ داهمه 2011اح في الحياة املجتمعيَّ
ُ
الب في مجتمٍع ت

َّ
( أنَّ وجود الط

هِّ  ة، ال بدَّ له من استخدام ٰهذِّ ة خاصَّ ة وحاسوبيَّ ة عامَّ رات تكنولوجيَّ باستمراٍر تطوُّ

هِّ االستخدامات  كنولوجيا من أجل الوصول للمطلوب منه في جميع املواضيع. ومن أبرز ٰهذِّ ِّ
الت 

اعة )ا دها كلٌّ من محاجنة وبيَّ ِّ
 
تي يؤك

َّ
، بهدف 2015ل ِّ

عاوني  م التَّ
ُّ
عل كنولوجيا في التَّ ِّ

( استخدام الت 
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م من 
ُّ
عل نهم من التَّ ِّ

 
واصل، وتمك قاش والتَّ ِّ

ب على الن 
َّ

َّل
ُّ
ع الط ِّ

ة تشج  ة غنيَّ إيجاد بيئة تعليميَّ

تا الب في بعضهم البعض عن طريق طرح األفكار ومناقشة األساليب والنَّ
َّ
َك يكون الط لِّ

ٰ
ذ ئج، َوبِّ

ا ُيساعده على تطوير مهارات  ة ممَّ ة واإلدراكيَّ ر قدراته املعرفيَّ ة فتتطوَّ عليميَّ ة التَّ مركز العمليَّ

ب.
َّ

َّل
ُّ
ِّ بين الط

فاعل االجتماعي  فكير العليا، إضافة إلى تعزيز التَّ  التَّ

ة وتشكيل لوكيَّ م دور حاسم في تنمية القيم السُّ ِّ
 
تي ال بدَّ أن  للمعل

َّ
الب ال

َّ
ة الط ُهويَّ

ون منه  ة تربية وتعليم األجيال، ويتلقَّ ل مسؤوليَّ ذي يتحمَّ
َّ
ه هو ال ة املجتمع ألنَّ تنسجم مع ُهويَّ

ات  رائق واالستراتيجيَّ
َّ
َك على مجموعة من الط لِّ

ٰ
العلم واملعرفة والخلق، وال بدَّ أن يعتمد في ذ

ا في تحقي تي تلعب دوًرا مهمًّ
َّ
ِّ املحوسب. ال

عاوني  م التَّ
ُّ
عل ها طريقة التَّ ِّ

ق ٰهذا الهدف، ومن أهم 

 ِّ
عاوني  م التَّ

ُّ
عل وقد أجريت أبحاث ودراسات عديدة لفحص مدى مساهمة استخدام طريقة التَّ

ها اقتصرت على تدريس مواضيع  كنَّ
ٰ
ب نحو القيم، ول

َّ
َّل

ُّ
املحوسب، في تحسين مواقف الط

ات والجغ ِّياضيَّ
رافيا، ما جعلنا نرغب في فحص مدى مساهمة استخدام طريقة العلوم والر 

ة في تحسين املواقف  ربية اإلسَّلميَّ
َّ
أة املحوسبة، في تدريس موضوع الت تكامل املعلومات املجزَّ

ئيس:  نحو القيم من خَّلل اإلجابة عن سؤال البحث الرَّ

 

ة بطريقة تكامل  ربية اإلسَّلميَّ
َّ
أة املحوسبة في ما مدى مساهمة تعليم الت املعلومات املجزَّ

ابع؟ ِّ السَّ
ّ

ف ب الصَّ
َّ

ة لدى طَّل ب نحو القيم اإلسَّلميَّ
َّ

َّل
ُّ
 تحسين مواقف الط

ظريُّ 
َّ
  اإلطار الن

ة على تقديم  ربية اإلسَّلميَّ
َّ
ين والت ِّ

حرص القائمون على إعداد املنهج الجديد للد 

رات ملصلحة املوضوع؛  ِّ
ة بصورة تناسب روح العصر، وتساير املتغي  عليميَّ ِّ التَّ

املضامين واملواد 

ق
َّ
ة املوث ة من مصادرها األصليَّ ينيَّ ِّ

صوص الد  ة، والنُّ ة، مع املحافظة على املبادئ األساسيَّ

نويع في األساليب،  فكير، والتَّ حليل، وتطوير التَّ  أوسع للتَّ
ً

م مجاال ِّ
 
الب واملعل

َّ
وإعطاء الط

 . ِّ
كنولوجي  ِّ

ر الت  طوُّ قويم، ومَّلءمتها مع روح العصر والتَّ دريس والتَّ وتحديث وعصرنة طرق التَّ

كنولوجيَّ في ن ِّ
ر الت  طوُّ دة، ومن هنا جاء املنهج الجديد ليأخذ بالحسبان التَّ ِّ

واحي الحياة املتعد 



أة املحوسبة  ب نحو  مساهمة استخدام طريقة تكامل املعلومات املجزَّ
َّ

َّل
ُّ
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ة، واستعمال مصادر وموارد  عليميَّ ِّ التَّ
ر من خَّلل املنهج، واملواد  طو  ما يدعو إلى مواكبة ٰهذا التَّ

ب، باإلضافة إلى املرونة 
َّ

َّل
ُّ
فكير العالية لدى الط ات التَّ ركيز على تطوير استراتيجيَّ

َّ
املعلومات، والت

م لي ِّ
 
 في العمل في املنهج وإعطاء مساحة للمعل

ً
ا فاعَّل

ً
ظهر إبداعه وتفكيره، ويكون شريك

عليم،  والعطاء ربية والتَّ
َّ
 (. 2016)وزارة الت

ة، إلى تنشئة إنسان يؤمن باهلل  ربية اإلسَّلميَّ
َّ
ين والت ِّ

عليميُّ للد  يهدف املنهج التَّ

ِّه إنسان صالح
خذ وبمَّلئكته وبكتبه وبرسله وباليوم اآلخر، وبالقضاء وبالقدر خيره وشر  ؛ يتَّ

ة وانفتاح، يسهم في ترسيخ القيم  واصل مع اآلخرين بعقَّلنيَّ اإلسَّلم نهج حياة، قادر على التَّ

ة وما يحكمها من  رعيَّ
َّ

ة ومع القيم والحقائق الش ة املنسجمة مع الحقائق الكونيَّ اإلنسانيَّ

ص من ال
ُّ
خل ئة والتَّ ِّ

ي  ب األفكار السَّ غوطات ضوابط وقوانين ونظم، قادر على تجنُّ رات والضُّ وتُّ تَّ

ة. فسيَّ  النَّ

ذي 
َّ
فاهمات ما بين الفرد واملحيط ال ا مجموعة من التَّ ة بأنهَّ عرَّف القيم اإلسَّلميَّ

ُ
وت

صبح 
ُ
ى ت فاهم مع اآلخرين حتَّ  للتَّ

ً
ل ُسبَّل ِّ

 
هِّ املفاهيم في داخله لتشك ِّت ٰهذِّ

يعيش فيه، بحيث ُيذو 

فاهمات بمثابة م هِّ املنظومة من التَّ د، ٰهذِّ
َّ

عاون مع اآلخرين )الجَّل قياٍس للقبول والرَّفض وللتَّ

اموك، 2005 ِّفها )السَّ
ِّن 2005(. ويعر 

كو 
ُ
تي ت

َّ
ة ال ة واالجتماعيَّ ينيَّ ِّ

ها مجموعة من األخَّلق الد  ( بأنَّ

فاعل واالنسجام مع اآلخرين.  خص قادًرا على التَّ
َّ

ة، بحيث يصبح الش ة اإلسَّلميَّ خصيَّ
َّ

الش

 
َّ

م الجَّل ق باألمور 2005د )وقسَّ
َّ
تي تتعل

َّ
ة: وهي القيم ال ينيَّ ِّ

ة مجاالت: القيم الد  ( القيم إلى ستَّ

ق باكتشاف الحقيقة والحصول 
َّ
تي تتعل

َّ
ة: وهي القيم ال ة، والقيم املعرفيَّ ة والعقائديَّ ينيَّ ِّ

الد 

عام ة التَّ ق بكيفيَّ
َّ
تي تتعل

َّ
ة: وهي القيم ال ل مع اآلخرين والحياة على املعرفة، والقيم االجتماعيَّ

ة: وهي القيم  ة، والقيم الجماليَّ ق باملوارد املاليَّ
َّ
تي تتعل

َّ
ة: وهي القيم ال معهم، والقيم االقتصاديَّ

عي  ق بالسَّ
َّ
تي تتعل

َّ
ة: وهي القيم ال ياسيَّ ِّ

ق باالهتمام بجمال األشياء، والقيم الس 
َّ
تي تتعل

َّ
ال

لطة.  للوصول إلى السُّ

م 
ُّ
عل ا التَّ ب إلى مجموعات وأمَّ

َّ
َّل

ُّ
ب تقسيم الط

َّ
سلوب تعليميٌّ يتطل

ُ
عاونيُّ فهو أ التَّ

فاعل بين أعضاء املجموعة الواحدة،  عاون والتَّ َك من خَّلل التَّ لِّ
ٰ
ة ما، َوذ صغيرة إلنجاز مهمَّ

ظر  ِّ النَّ
ع في االستعدادات والقدرات لدى أفراد املجموعة الواحدة، وبغض  َنوُّ غم من التَّ بالرَّ
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ركاء عن ال
ُّ

ة بينهم. فمنهج ٰهذا األسلوب مبنيٌّ على الحديث املتبادل بين الش فجوات املعرفيَّ

عور باملساواة
ُّ

د الش ِّ
 
ا يول قة  ممَّ ِّ

 
حفيز واملشاركة واالنفتاح وزيادة الث تي تساعد على التَّ

َّ
وال

م من
ُّ
عل ة في سيرورة التَّ هِّ األمور ضروريَّ فاهم بين األعضاء، وتعتبر ٰهذِّ أجل تحقيق هدف  والتَّ

ط له مسبًقا ) ِّ
 
ط

ُ
ذي خ

َّ
ة ال  . ; Blatchford et al, 2004)2010, וחביב קולקה-בלוםاملهمَّ

 ِّ
فاعل الجماعي  ة إلنجاح العمل والتَّ ة الفرديَّ عاونيَّ املسؤوليَّ م التَّ

ُّ
عل ز التَّ ِّ

ا يمي  وممَّ

اح،  ِّ )عبد الفتَّ
ِّ واالجتماعي 

خص ي 
َّ

ب على املستوى الش
َّ

َّل
ُّ
ة لدى الط ي املهارات اإليجابيَّ ِّ

ذي ُينم 
َّ
َوال

ذين يشعرو 2010
َّ
عفاء وال َّلميذ الضُّ فس بأن (، كما يتيح الفرصة للتَّ قة بالنَّ ِّ

 
ن بعدم الث

ة  يَّ ِّ
تي يتعامل معها باقي أفراد املجموعة بجد 

َّ
  .(Dawes et al., 2004)يساهموا بآرائهم ال

تي تمَّ اكتشافها  وتعتبر 
َّ
عاوني ال م التَّ

ُّ
عل أة إحدى طرق التَّ طريقة تكامل املعلومات املجزَّ

فس إليوت آرونسون  1971عام  ( في محاولة منه للقضاء (Elliot Aronsonعلى يد عالم النَّ

َك  لِّ
ٰ
فس، َوذ قة بالنَّ ِّ

 
ر بين الجماعات، وتعزيز الث وتُّ ع  على التَّ ِّ

سلوب تعليم ُيشج 
ُ
من خَّلل تطوير أ

ب إلى مجموعات صغيرة، مع الحرص على عدم 
َّ

َّل
ُّ
عاون بعد تقسيم الط على املشاركة والتَّ

 ٍ
ٍد أو مستًوى تعليمي  جانس في املجموعة الواحدة، بحيث ال يكون أفرادها من عرٍق محدَّ التَّ

نة يتمُّ تقسيمها إلى أجزاء بعينه، فيقوم أفراد املجموعة الواحدة بالعمل مًعا على  ة معيَّ مهمَّ

بعدد أفراد املجموعة، ويأخذ كلُّ فرد من أفراد املجموعة قسًما منها، ثمَّ يقوم األعضاء 

ص  خصُّ ِّ مجموعة باالجتماع في "مجموعة الخبراء" أو فرق التَّ
أصحاب نفس املوضوع من كل 

َك يعود كلُّ واحد منه لِّ
ٰ
( لُيشارك ملناقشة ما لديهم مًعا. بعد ذ ِّ

ة )األم  م إلى مجموعته األصليَّ

ب باالستماع 
َّ

َّل
ُّ
ريقة الط

َّ
هِّ الط لزم ٰهذِّ

ُ
تي حصل عليها. ت

َّ
مه ويتبادل املعلومات ال

َّ
الباقين ما تعل

ل كلُّ واحد  ِّ
ب عليهم العمل مًعا، وأن ُيكم  إلى بعضهم البعض باحترام وتقدير، بحيث يتوجَّ

 على  يقةمنهم اآلخر. وقد أظهر استخدام طر 
ً
ة أة في املدرسة آثاًرا إيجابيَّ تكامل املعلومات املجزَّ

قدير  ة لديهم، وعلى رأسها التَّ ر املنظومة القيميَّ ب، إلى جانب تطوُّ
َّ

َّل
ُّ
ِّ لدى الط

األداء األكاديمي 

اتي واحترام اآلخرين 
َّ
يب ). و ((Aronson, 2000الذ ِّ

( أنَّ من فوائد طريقة تكامل 2006ذكر الد 

عور املعلوم
ُّ

ل الش ِّ
 
حصيل، وتقل ة، وتزيد التَّ ب مهارات اجتماعيَّ

َّ
َّل

ُّ
ها تكسب الط أة أنَّ ات املجزَّ

 بالخوف والقلق والفشل.
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أة  قام بتطوير طريقة Slavin)( أنَّ سَّلفين )2005ويذكر الحيلة )   تكامل املعلومات املجزَّ

م يقوم2وأطلق عليها "جيكسو  ِّ
 
بعد  -" حيث أضاف )تقييم الفرصة املتساوية( أي أنَّ املعل

ة  عليميَّ ة التَّ حاور واملناقشة حول أجزاء املادَّ ص من البحث والتَّ خصُّ انتهاء أعضاء فرق التَّ

 ِّ
ِّ مجموعة، ومن ثمَّ تقييم  -املطلوبة منهم، والرُّجوع إلى فرق األم 

ٍ ألعضاء كل 
بعمل اختبار فردي 

ِّ، حيث إنَّ املجموع
ي  ِّ
 
، ثمَّ يعطي شهادة للمجموعة بحسب اإلنجاز الكل ِّ

ة وفق األداء الفردي 

ة، كما أطلق على طريقة "جيكسو  ة والجماعيَّ ة الفرديَّ ي قيم املسؤوليَّ ِّ
هِّ اإلضافات تنم  " 2ٰهذِّ

د الحيلة ) ِّ
 
عاونيُّ القائم على مجموعة الخبراء(. ويؤك م التَّ

ُّ
عل ة ( على أ2005اسم )التَّ يَّ ِّ

هم 

فاعل 2استخدام طريقة "جيكسو  ب القدرة على التَّ
َّ

َّل
ُّ
" ملا لتطبيقها من فائدة في إكساب الط

ة.  ِّ مع اآلخرين وتطبيقها في حياتهم اليوميَّ
عاوني   التَّ

، يتمُّ من خَّلل   ب أساس يٌّ
َّ
دة مرك ِّ

عاونيَّ بطرقه املتعد  م التَّ
ُّ
عل وتأسيًسا على ما سبق، فإنَّ التَّ

عاطف، وحسن االستماع مهارا ِّ بين أفراد املجموعة، والتَّ
فاعل اإليجابي  ة كالتَّ ت اجتماعيَّ

سامح معه، 
َّ
ل اآلخر، وتقديم يد املساعدة والت بُّ

َ
فس، وتق لبعضهم بعًضا، وضبط النَّ

َك  لِّ
ٰ
ذ  بنجاح املجموعة مكتسًبا بِّ

ٌ
ومشاركته مناسباته، وأن يرى الفرد أنَّ نجاحه مرتبط

ات وق ة )أخَّلقيَّ  (.Johson, 1999 & Johnsonيًما ومهارات اجتماعيَّ

أة (Vargas, 2006هدفت دراسة   عليم بطريقة تكامل املعلومات املجزَّ ة التَّ ي آليَّ ِّ
( إلى تبن 

راسة  ِّ
نة الد  ِّ

نت عي  ا. تكوَّ عليم العالي في أوروبَّ ة في جامعات التَّ املحوسبة في املساقات اإلحصائيَّ

ة، وقد تمَّ تطبيق  129من  راسات العليا في الجامعات اإلسبانيَّ ِّ
طالًبا من طلبة قسم الد 

انية 
َّ
عليم، واملجموعة الث ِّ في التَّ

قليدي  ظام التَّ ِّ
االستبيان على مجموعتين: األولى بطريقة الن 

مت
َّ
تي تعل

َّ
راسة أنَّ املجموعة ال ِّ

أة. أظهرت نتائج الد  ظام  بطريقة تكامل املعلومات املجزَّ ِّ
وفق الن 

ب 
َّ

ا طَّل ة اإلحصاء، أمَّ ية من االهتمام والقلق بخصوص مادَّ ِّ
 
ِّ لديها نسبة متدن

قليدي  التَّ

أة املحوسبة، فقد طرأ  م بطريقة تكامل املعلومات املجزَّ
َّ
تي كانت تتعل

َّ
انية وال

َّ
املجموعة الث

ة، وظهر اخ عليميَّ عليم من خَّلل البيئة التَّ ٌن في التَّ راسة. لديهم تحسُّ ِّ
نة الد  ِّ

 تَّلف بين أفراد عي 

دراسة هدفت إلى قياس مدى نجاعة طريقة تكامل املعلومات  Bloger, 2005)أجرى )  

نة  ِّ
ة. شملت العي  روس املحوسبة العاديَّ ة قياًسا بالدُّ ات تعاونيَّ أة املحوسبة في إبداع فعاليَّ املجزَّ
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وا باستكماالت في مجال الحوسبة في جامعة أريزونا. وقد أظهرت  ة، مرُّ مين ذوي أقدميَّ ِّ
 
معل

تائج أنَّ درجة املشاركة وتبادل اآلراء واألفكار واملقترحات كانت عالية وهادفة في املجموعة  النَّ

ة. جريبيَّ ل كشاش ) التَّ عرُّف على أثر 2015وتوصَّ تي هدفت إلى التَّ
َّ
( من خَّلل دراسته ال

ة ابن  يَّ ِّ
 
لبة في كل

َّ
ة على تحصيل الط أة والخرائط املفاهيميَّ تي تكامل املعلومات املجزَّ استراتيجيَّ

لبة، 
َّ
ة في تفعيل الط قليديَّ رق التَّ

ُّ
زت عن الط أة تميَّ رشد، إلى أنَّ طريقة تكامل املعلومات املجزَّ

ة  ات لديهم، وإطَّلق روح املنافسة اإليجابيَّ
َّ
ومشاركتهم في العمل ضمن فريق واحد وذوبان الذ

فكير اإلبداعي. لبة وتنمية التَّ
َّ
 بين الط

ويري )  ا دراسة الدُّ ٍ محوسب قائم على ف (2014أمَّ
قد هدفت إلى قياس أثر برنامٍج تعليمي 

جاهاتهم  ِّ
 
ة الجغرافيا وات ِّ في مادَّ

اسع األساس ي  ِّ التَّ
 

ف ِّ في تحصيل طلبة الصَّ
عاوني  م التَّ

ُّ
عل التَّ

راسة من  ِّ
ة للد  نة العشوائيَّ ِّ

نت العي  اسع  120نحوها. وتكوَّ ِّ التَّ
 

ف ب الصَّ
َّ

طالًبا وطالبة من طَّل

ا إلى أربع مجموعات: مجموعتين ضابطتين في مديريَّ  انية، تمَّ توزيعهم عشوائيًّ
َّ
ان الث ة تربية عمَّ

تين  25طالًبا واألخرى  35تضمُّ األولى  ة، ومجموعتين تجريبيَّ قليديَّ ريقة التَّ
َّ
متا بالط

َّ
طالبة تعل

ريقة املحوسبة. وقد 25طالًبا واألخرى  35تضمُّ األولى 
َّ
متا بالط

َّ
تائج وجود  طالبة تعل أظهرت النَّ

ة الجغرافيا لصالح  لبة في مادَّ
َّ
جاهات الط ِّ

 
حصيل وات ة بين درجات التَّ فروق ذات داللة إحصائيَّ

ة. جريبيَّ  املجموعة التَّ

ود ) دراسةهدفت   أة إلى معرفة أثر استخدام طريقة (2014أبو حمُّ  تكامل املعلومات املجزَّ

، في  ِّ
ِّ الخامس األساس ي 

 
ف ة لدى طلبة الصَّ ربية املهنيَّ

َّ
، في تطبيق أنشطة الت ِّ

عاوني  م التَّ
ُّ
عل للتَّ

 ٍ
راسة إلى وجود أثر كبير وفعلي  ِّ

لت الد  ة. وتوصَّ راعيَّ ِّ
ة واألعمال الز  طبيقيَّ مجال العلوم التَّ

أةل لبة، وفي ضوء ٰه  طريقة تكامل املعلومات املجزَّ
َّ
تائج أوصت الباحثة في تحصيل الط هِّ النَّ ذِّ

أةباعتماد طريقة  ة  تكامل املعلومات املجزَّ ربية املهنيَّ
َّ
، في تطبيق أنشطة الت ِّ

عاوني  م التَّ
ُّ
عل للتَّ

ة استخدام  ة لتعريفهم بكيفيَّ ربية املهنيَّ
َّ
مي الت ِّ

 
ة ملعل فوف، وتصميم دورات تدريبيَّ ملختلف الصُّ

أة حصيل ل طريقة تكامل املعلومات املجزَّ ة التَّ ات في عمليَّ ، ملا لها من إيجابيَّ ِّ
عاوني  م التَّ

ُّ
عل لتَّ

لبة.
َّ
واصل بين الط  والتَّ
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أهيل 2011أجرت ديب )   عرُّف على مدى اكتساب طلبة دبلوم التَّ ( دراسة هدفت إلى التَّ

عليم ات تفريد التَّ ربية بجامعة دمشق، ملفهوم واستراتيجيَّ
َّ
ة الت يَّ ِّ

 
ِّ في كل

ربوي 
َّ
املعاصرة،  الت

راسة إلى وجود فروق  ِّ
لت الد  . وتوصَّ ِّ

عاوني  م التَّ
ُّ
عل أة للتَّ باستخدام طريقة تكامل املعلومات املجزَّ

ة عند مستوى داللة ) لبة في االختبار 0.05ذات داللة إحصائيَّ
َّ
ط درجات الط ِّ

( بين متوس 

َك في جمي لِّ
ٰ
، َوذ ِّ

ط درجاتهم في االختبار البعدي  ِّ
، ومتوس  ِّ

ة القبلي  عليميَّ ع أجزاء الوحدة التَّ

 ، ِّ
خص ي 

َّ
عليم الش عليم املوصوف للفرد، ونظام التَّ عليم، ونظام التَّ املقترحة )مفهوم تفريد التَّ

(، َوٰهذا ِّ
معي  وجيه السَّ ا يدلُّ  ونظام التَّ ؛ ممَّ ِّ

ط درجاتهم في االختبار البعدي  ِّ
الفرق لصالح متوس 

ِّ لطريقة
أة على حجم األثر الكبير والفعلي  لبة.  تكامل املعلومات املجزَّ

َّ
 على تحصيل الط

أة 2006هدفت دراسة العجاجي )  ة تكامل املعلومات املجزَّ ( إلى قياس أثر استخدام استراتيجيَّ

تائج نجاعة  ابع، وقد أثبتت النَّ ِّ السَّ
 

ف ب الصَّ
َّ

ة الجغرافيا لدى طَّل راس ي في مادَّ ِّ
حصيل الد  في التَّ

ٌن في العَّلقات طريقة تكامل املعلومات  لبة، وطرأ تحسُّ
َّ
حصيل لدى الط أة في زيادة التَّ املجزَّ

 ، ِّ
اتي 

َّ
ر الذ صوُّ فس والتَّ قة بالنَّ ِّ

 
الة بينهم، كما ازدادت الث ب، وازدادت املشاركة الفعَّ

َّ
َّل

ُّ
بين الط

م.
ُّ
عل ة تجاه التَّ رت املسؤوليَّ  وتطوَّ

 ( ِّ
ا دراسة القلقيلي  دريس )املحاضرة، 2004أمَّ ( فقد هدفت إلى استقصاء أثر طرائق التَّ

ل  ة العليا املباشر واملؤجَّ ، واالستقصاء( في تحصيل طلبة املرحلة األساسيَّ عاونيُّ م التَّ
ُّ
عل والتَّ

 
َّ
ذين تعل

َّ
لبة ال

َّ
ق الط تائج تفوُّ ة. وأظهرت النَّ ربية اإلسَّلميَّ

َّ
ة الت عليم في مادَّ جاهاتهم نحو التَّ ِّ

 
موا وات

ا وبمجموعة الخبراء  موا باالستقصاء وبأسلوب  "2"جيكسو تعاونيًّ
َّ
ذين تعل

َّ
لبة ال

َّ
على الط

جاهات طلبة مجموعات الخبراء  ِّ
 
. وكانت ات

ً
َّل حصيل مباشًرا أم مؤجَّ املحاضرة، سواء أكان التَّ

ة.  "2"جيكسو  ربية اإلسَّلميَّ
َّ
ة الت ة نحو مادَّ  إيجابيَّ

ِّ املسائل 2014ديب )وهدفت دراسة مصطفى وعر  
ِّ في حل 

عاوني  م التَّ
ُّ
عل ة التَّ ( إلى معرفة فعاليَّ

ة، استخدمت  انويَّ
َّ
ب املرحلة الث

َّ
ِّ لدى طَّل

فكير االبتكاري  ة وتنمية القدرة على التَّ ِّياضيَّ
الر 

انوي بمدرسة دار املع
َّ
اني الث

َّ
ِّ الث

 
ف نة من طالبات الصَّ ِّ

جريبيَّ على عي  الي الباحثة املنهج التَّ

راس ي  ِّ
ة للعام الد  انويَّ

َّ
ة 60) . حيث بلغ عددهنَّ 2013-2012الث جريبيَّ ( طالبة، املجموعة التَّ

ابطة )30) م 30( طالبة واملجموعة الضَّ
ُّ
عل ة التَّ راسة أنَّ استراتيجيَّ ِّ

لت الد  ( طالبة. توصَّ
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ة وتنمية القدرة على  ِّياضيَّ
ِّ املسائل الر 

عاوني لها أثر فاعل في حل  ن التَّ فكير االبتكاري، وتحسُّ التَّ

ة.  البات في القدرات االبتكاريَّ
َّ
 مستوى الط

  ، ِّ
عاوني  م التَّ

ُّ
عل ات التَّ ٍ من استراتيجيَّ

ابقة مدى مساهمة كل  راسات السَّ ِّ
ن من نتائج الد  يتبيَّ

ِّ املحوسب 
عاوني  م التَّ

ُّ
عل م املحوسب، والتَّ

ُّ
عل أةوخصوًصا طريقة تكامل املعلومات  -والتَّ  -املجزَّ

م املحوسب ونجاحات 
ُّ
عل لبة نحو القيم. وإنَّ الجمع بين نجاحات التَّ

َّ
في تحسين مواقف الط

سات  أة، من شأنه أن ينهض باملؤسَّ ة تكامل املعلومات املجزَّ ِّ باختيار استراتيجيَّ
عاوني  م التَّ

ُّ
عل التَّ

ى ة لتكون مكاًنا لترسيخ القيم بشتَّ ربويَّ
َّ
ة والت عليميَّ بنا التَّ

َّ
نا نعيش  .أنواعها لدى طَّل وال شكَّ بأنَّ

ب عن املنظومة 
َّ

َّل
ُّ
ِّ الحاجة فيه لغرس القيم، نتيجة البعد الواضح للط

في وقت، نحن بأمس 

ة  ربية اإلسَّلميَّ
َّ
مي الت ِّ

 
ة ومعل ربية اإلسَّلميَّ

َّ
رجة األولى على الت ة بالدَّ هِّ املسؤوليَّ ة، وتقع ٰهذِّ القيميَّ

 
َّ
سات الت راسة لفحص مدى مساهمة طريقة تكامل في املؤسَّ ِّ

هِّ الد  ة، ومن هنا جاءت ٰهذِّ ربويَّ

ابع في لواء املركز، في تحسين ثقتهم  ِّ السَّ
 

ف ب الصَّ
َّ

أة، في تحسين مواقف طَّل املعلومات املجزَّ

ة، واملشاركة  ة لديهم، وتحسين املهارات االجتماعيَّ ميَّ
ُّ
عل ة التَّ افعيَّ بأنفسهم، وتحسين الدَّ

ة واالحترام.واالن ل املسؤوليَّ ، وتحسين القدرة على تحمُّ ِّ
 خراط في العمل الجماعي 

ة البحث  منهجيَّ

ة   فاعليَّ ريقة التَّ
َّ
" من خَّلل استخدام الط ِّ

طريقة  -اعتمد البحث منهج "البحث اإلجرائي 

ة ربية اإلسَّلميَّ
َّ
أة املحوسبة في تدريس الت والبيانات، لجمع املعلومات  -تكامل املعلومات املجزَّ

. ِّ
 

ف لبة في غرفة الصَّ
َّ
 بهدف تنمية القيم وتحسين سلوك الط

نة البحث  عّيِّ

ة في لواء املركز،  ابع )أ( في مدرسة إعداديَّ ِّ السَّ
 

ف ب الصَّ
َّ

ة من طَّل نة البحث القصديَّ ِّ
فت عي 

َّ
تأل

ت  ط، ومستويات  25حيث ضمَّ ِّ
ٍ متوس 

ٍ واجتماعي 
طالًبا وطالبة، ذوي مستوى اقتصادي 

ة متباينة، منهم  ب. 10طالبة و 15تحصيليَّ
َّ

 طَّل
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 األدوات واإلجراءات

ب نحو القيم )ملحق رقم 
َّ

َّل
ُّ
تي 1ألغراض ٰهذا البحث تمَّ استخدام استمارة مواقف الط

َّ
( وال

ن من قائمتين من القيم: القائمة ا ة  1-30ألولى تشمل القيم من تتكوَّ اني 
َّ
وتشمل القائمة الث

سبة له باستخدام مقياس 31-56القيم من  ِّ
 
ِّ قيمة بالن

ة كل  يَّ ِّ
الب أن يكتب مدى أهم 

َّ
. وعلى الط

قم ) ِّج من الرَّ
قم )1متدر  سبة 5( إلى الرَّ ِّ

 
ة بالن يَّ ِّ

قم األكبر يعني أنَّ القيمة أكثر أهم  (، بحيث إنَّ الرَّ

الب.
َّ
قم ) للط : الرَّ

ً
قم )1فمثَّل الب، والرَّ

َّ
سبة للط ِّ

 
ة بتاًتا بالن معناه  (5( معناه أنَّ القيمة غير مهمَّ

الب
َّ
سبة للط ِّ

 
ا بالن ة جدًّ  .أنَّ القيمة مهمَّ

ق وقد   حقُّ ن الجدول  كرونباخ ُمعامل اختبار خَّلل أداة البحث من ثبات من تمَّ التَّ ِّ
ألفا. ويبي 

 اختبار ُمعامل كرونباخ ألفا. ( نتائج1رقم )

راسة(1)جدول رقم  : ُمعامل كرونباخ ألفا لفقرات أداة الّدِّ

 ُمعامل كرونباخ ألفا عدد الفقرات املجال

ب نحو القيم
َّ

َّل
ُّ
 0.86 56 االختبار القبليُّ  -مواقف الط

ب نحو القيم
َّ

َّل
ُّ
 0.92 56 االختبار البعديُّ  -مواقف الط

ذي تمَّ الحصول عليه لفقرات أداة القياس، إلى ثبات أداة  يشير ُمعامل كرونباخ  
َّ
ألفا ال

ِّ  0.86القياس؛ حيث إنَّ ُمعامل كرونباخ ألفا بلغ 
في  0.92وبلغ  تقريًبا في االختبار القبلي 

. وهاتان القيمتان أكبر من  ِّ
، وهي القيمة املقبولة عموًما في دراسات 0.70االختبار البعدي 

 ة. العلوم االجتماعيَّ 

الث،  
َّ
ِّ الث

راس ي  ِّ
ابع )أ( مع بداية الفصل الد  ِّ السَّ

 
ف ب الصَّ

َّ
تمَّ توزيع االستمارة على طَّل

ة  دريس وفق استراتيجيَّ روع في التَّ
ُّ

نة قبل الش ِّ
ِّ لدى العي 

من أجل الوقوف على املستوى القيمي 

ِّسة بتدري
أة املحوسبة، ثمَّ قامت الباحثة املدر  ة تكامل املعلومات املجزَّ س ثَّلث وحدات تعليميَّ

ة" ربية اإلسَّلميَّ
َّ
ابع "الت ِّ السَّ

 
ف ر للصَّ ة من الكتاب املقرَّ ربية اإلسَّلميَّ

َّ
ة الت ة  بمادَّ غنيَّ

ب مشاركة جميع األعضاء. الوحد
َّ
كنولوجيا وتتطل ِّ

ةبالت  ، والوحدة ة األولى في العقيدة االسَّلميَّ

هِّ الوحدات وفق  الثة في علوم القرآن. تمَّ تدريس ٰهذِّ
َّ
، والوحدة الث ِّ

انية في الفقه االسَّلمي 
َّ
الث
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أة املحوسبة، حيث تمَّ تدريس  ِّ بطريقة تكامل املعلومات املجزَّ
عاوني  م التَّ

ُّ
عل ة التَّ استراتيجيَّ

ا. وتمَّ  ل ثَّلث حصص أسبوعيًّ ِّ وحدة، بمعدَّ
نة إلى خمس حصص في كل  ِّ

ب العي 
َّ

 5تقسيم طَّل

( من  ٍ
ف كلُّ فرقة )أم 

َّ
( غير متجانسة. تتأل ٍ

ن من الفرق الخمس أيًضا  5فرق )أم  أعضاء، وتتكوَّ

ص )خبراء( غير ( مسؤول عن  خمس فرق تخصُّ ِّ
متجانسة. كلُّ عضو من أعضاء فرق )األم 

 ِّ
فاعل اإليجابي  ة املطلوبة، لذا؛ تمَّ مَّلحظة التَّ ات فرق جزء من املادَّ

َّ
 بين أعضاء الفرق وبالذ

ا عن  قييم فرديًّ ( لضمان نجاحهم، ألنَّ نجاح الفرقة منوط بنجاح األعضاء. وكان التَّ ِّ
)األم 

ِّ درس تمَّ 
ا عن طريق أوراق العمل. وخَّلل تحضير وعرض كل  ة، وجماعيًّ طريق تغذية مرتدَّ

عاون، وامل ات التَّ
َّ
ِّ وبالذ

ركيز على الجانب القيمي 
َّ
قاش، الت ِّ

ل  االحترام،شاركة، والحوار والن  وتحمُّ

ة واالحترام.   املسؤوليَّ

نة خَّلل األسابيع   ِّ
الث من العام  لقد تمَّ تدريس العي 

َّ
ِّ الث

راس ي  ِّ
ولى من الفصل الد 

ُ
العشرة األ

 ِّ
راس ي  ِّ

َك من أجل قياس مدى  2016-2015الد  لِّ
ٰ
أة املحوسبة؛ َوذ بطريقة تكامل املعلومات املجزَّ

ابع وهو مسا أة على العامل التَّ ِّ، وهو طريقة تكامل املعلومات املجزَّ
جريبي  همة العامل التَّ

ات وأسئلة  ة على فعاليَّ عليميَّ ة. لقد احتوت الوحدات التَّ ب نحو القيم اإلسَّلميَّ
َّ

َّل
ُّ
مواقف الط

ة، وعرض  عة )عصف ذهني، وأفَّلم، وصور، وبطاقات، وشبكة عنكبوتيَّ ِّ
محوسبة متنو 

ة برنامج بور بوينت، وأوراق عمل محوسبة، وبرنامج لينو، وبرامج أخرى(. ومن أجل بواسط

 ِّ
 

ف ب الصَّ
َّ

أة املحوسبة على مواقف طَّل قياس مدى مساهمة طريقة تكامل املعلومات املجزَّ

ِّ موضوع إلى خمسة أجزاء، بحيث يكون كلُّ عضو 
ة كل  ابع )أ( نحو القيم، تمَّ تقسيم مادَّ السَّ

ِّ به عن طريق الحوار واملناقشة في فرقة )أ
( مسؤول عن البحث ودراسة القسم الخاص  ٍ

م 

ة من  ص )الخبراء(، حيث بحثوا نفس الجزئيَّ خصُّ واصل بين أعضاء فرقة التَّ واالجتماع والتَّ

ة املطلوبة إلى باقي  عليميَّ ة التَّ ( من أجل نقل املادَّ ِّ
املوضوع األصلي، ثمَّ االنتقال إلى فرقة )األم 

ى تكتمل املعلومات عن جميع أجزاء املوضوع لدى جميع أعضاء فرقة أع ( حتَّ ِّ
ضاء فرقة )األم 

َّلث، تمَّ توزيع استمارة مواقف نحو القيم على 
َّ
(، وبعد االنتهاء من تدريس الوحدات الث ِّ

)األم 

ة أخرى  ب مرَّ
َّ

َّل
ُّ
 .3الط

                                                           
ابط: 3 نظر الوحدات على الرَّ

ُ
 https://sites.google.com/site/trektjekso/home ا

https://sites.google.com/site/trektjekso/home
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زم و  ئيس تمَّ استخدام برنامج الرُّ ة في العلوم لإلجابة عن سؤال البحث الرَّ اإلحصائيَّ

ة ) طات SPSSاالجتماعيَّ ِّ
تي تمَّ جمعها، حيث تمَّ استخدام املتوس 

َّ
ة ال يَّ ِّ

( ملعالجة البيانات الكم 

ة، واختبار ) ِّ
ة، واالنحرافات املعياري  َك tالحسابيَّ لِّ

ٰ
لفحص أثر استخدام طريقة تكامل  (، َوذ

ة. ب نحو القيم اإلسَّلميَّ
َّ

َّل
ُّ
أة املحوسبة على مواقف الط ومن أجل معرفة األثر  املعلومات املجزَّ

أة املحوسبة على مواقف  دريس باستخدام طريقة تكامل املعلومات املجزَّ ذي أحدثه التَّ
َّ
ال

ِّ وا
ب نحو القيم، تمَّ حساب الوسط الحسابي 

َّ
َّل

ُّ
ِّ الط

ِّ  النحراف املعياري 
ب نحو كل 

َّ
َّل

ُّ
ملواقف الط

ريقة، كما 
َّ
هِّ الط ة باستخدام ٰهذِّ عليميَّ قيمة من القيم، بعد االنتهاء من تدريس الوحدات التَّ

ب، وكتاباتهم، 
َّ

َّل
ُّ
ب، واملشاهدات، وإنجازات الط

َّ
َّل

ُّ
ٍ بالط

ِّ أعمال خاص 
 

تمَّ استخدام ملف

ب.وأقوالهم، من أجل الحصول على انطب
َّ

َّل
ُّ
ريقة على الط

َّ
هِّ الط ٍ بخصوص أثر ٰهذِّ

 اع عام 

تائج
َّ
 الن

ب نحو القيم 2ُيظهر الجدول رقم )  
َّ

َّل
ُّ
( الوسط الحسابيَّ واالنحراف املعياريَّ ملواقف الط

أة املحوسبة. ة تكامل املعلومات املجزَّ عليم باستخدام استراتيجيَّ ة، قبل وبعد التَّ  اإلسَّلميَّ

ةاإل  (:2جدول رقم) ب نحو القيم اإلسَّلميَّ
َّ

َّل
ُّ
ة ملواقف الط ات الوصفيَّ  حصائيَّ

 االختبار القبليّ  األبعاد

 االنحراف     طــالوســـ

 ارّي ــــاملعي      الحسابّي 

 االختبار البعدّي 

 االنحراف      طـــــالوس

 ارّي ــــاملعي      الحسابّي 

 0.65 4.48 1.18 3.08 املساواة

كينة  ةالسَّ اخليَّ  0.86 4.40 1.34 3.28 الدَّ

غط الجماعيُّ   0.55 4.16 1.44 2.48 الضَّ

 0.75 4.36 1.11 3.20 املتعة

ة يَّ ِّ
 0.73 4.28 0.96 3.44 الحر 

ات وحانيَّ  0.50 4.60 1.29 3.40 االهتمام بالرُّ

عور باالنتماء
ُّ

 0.85 3.84 1.30 3.12 الش

ظام االجتماعيُّ  ِّ
 0.95 3.80 1.22 3.40 الن 
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 االختبار القبليّ  األبعاد

 االنحراف     طــالوســـ

 ارّي ــــاملعي      الحسابّي 

 االختبار البعدّي 

 االنحراف      طـــــالوس

 ارّي ــــاملعي      الحسابّي 

قة ِّ
ي 
َّ

 1.00 4.20 1.16 3.88 الحياة الش

 0.74 4.68 1.20 3.96 هدف الحياة

 0.99 4.64 1.28 3.92 األدب

 0.35 4.04 1.38 2.60 الغنى

 0.70 4.20 1.34 3.68 األمن الوطنيُّ 

فس  0.76 4.40 1.10 3.84 اإليمان بقيمة النَّ

 0.64 4.40 0.97 3.88 ردُّ الجميل لآلخرين

 0.57 4.40 1.25 3.92 اإلبداع

َّلم  0.69 4.68 1.17 3.96 السَّ

قاليد  1.29 3.60 1.32 3.44 احترام التَّ

 0.90 4.32 1.16 3.88 الحبُّ الواعي

اتي
َّ
 1.01 3.88 1.05 3.76 االنضباط الذ

 0.98 4.16 0.99 3.64 االنعزال / االنزواء

 0.71 4.44 1.03 3.92 األمان العائليُّ 

قييم االجتماعيُّ   1.22 3.56 0.76 4.08 التَّ

بيعة
َّ
 1.11 4.00 1.38 3.64 االندماج مع الط

ع في الحياة نوُّ  1.06 3.96 0.99 3.92 التَّ

 1.33 4.12 1.11 3.80 الحكمة 

لطة  1.11 3.60 1.42 3.76 السُّ

ة داقة الحقيقيَّ  0.93 3.72 0.95 4.00 الصَّ

 1.00 4.20 0.99 3.92 الجمال 
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 االختبار القبليّ  األبعاد

 االنحراف     طــالوســـ

 ارّي ــــاملعي      الحسابّي 

 االختبار البعدّي 

 االنحراف      طـــــالوس

 ارّي ــــاملعي      الحسابّي 

ة  0.74 4.68 0.89 3.96 العدالة االجتماعيَّ

ة  1.17 4.04 1.21 3.84 االستقَّلليَّ

 1.19 4.20 1.05 3.88 االعتدال

 1.32 3.44 1.02 3.84 اإلخَّلص

موح
ُّ
 1.25 3.92 1.18 3.64 الط

سامح
َّ
 1.06 3.96 1.20 3.96 الت

واضع  1.39 4.04 1.25 3.80 التَّ

 1.34 3.28 0.93 3.96 الجرأة 

 1.22 3.40 1.23 3.88 املحافظة على البيئة

أثير في اآلخرين  1.18 4.08 1.18 3.64 التَّ

 1.04 4.56 1.08 4.00 احترام األهل والكبار 

 1.44 3.80 1.06 3.96 االختيار لألهداف

 1.40 3.96 1.14 4.32 العافية 

جاح   1.62 2.72 0.91 4.40 القدرة على النَّ

ِّضا بالحياة
 1.32 3.80 1.27 4.12 الر 

 1.06 3.96 0.93 4.28 االستقامة

ات
َّ
 1.17 4.28 0.87 4.48 احترام الذ

اعة والقيام بالواجبات 
َّ
 1.25 3.40 0.95 4.20 الط

كاء 
َّ
فكير والذ  1.22 3.40 1.14 4.16 التَّ

 1.18 4.08 1.33 3.88 املساعدة

 1.04 4.56 1.20 3.96 االستمتاع بالحياة



 فائدة أبو مخ وفاطمة رّيان

 56 صفحة، (2020) عدد خاص -23 العدد، جامعة

 االختبار القبليّ  األبعاد

 االنحراف     طــالوســـ

 ارّي ــــاملعي      الحسابّي 

 االختبار البعدّي 

 االنحراف      طـــــالوس

 ارّي ــــاملعي      الحسابّي 

ين االلتزام ِّ
 1.33 3.96 1.06 3.84 بالد 

ة   1.39 3.96 1.13 3.88 املسؤوليَّ

 1.63 3.20 0.86 3.92 حبُّ االستطَّلع 

سامح 
َّ
 0.90 4.32 0.91 3.80 الت

جاح  0.96 4.24 0.84 3.96 النَّ

ظافة  1.44 3.64 1.17 3.96 النَّ

 3.79  4.04  

ب  (،2بناًء على البيانات الواردة في الجدول رقم )  
َّ

َّل
ُّ
يتبيَّن لنا أنَّ الوسط الحسابيَّ ملواقف الط

أة  دريس باستخدام طريقة تكامل املعلومات املجزَّ ة، قبل البدء بالتَّ نحو القيم اإلسَّلميَّ

قم 3.79املحوسبة هو ) ِّج من الرَّ
قم  1( على املقياس املتدر  . وحظيت قيمة احترام 5إلى الرَّ

، حيث ب ٍ
ات بأعلى وسط حسابي 

َّ
غط 4.48لغ )الذ ( على املقياس. بينما حظيت قيمة الضَّ

 (.2.48الجماعي  بأقل  تقييم، حيث بلغ الوسط الحسابيُّ لها )

ب نحو القيم، بعد 
َّ

َّل
ُّ
ابق أنَّ الوسط الحسابيَّ ملواقف الط ن من الجدول السَّ ويتبيَّ

أة  دريس باستخدام طريقة تكامل املعلومات املجزَّ ( من 4.04املحوسبة بلغ )االنتهاء من التَّ

قم  5أصل  ِّج من الرَّ
قم  1درجات على املقياس املتدر  دريس 5إلى الرَّ ، حيث ارتفع بعد التَّ

أة املحوسبة من ) (، وقد حظيت كلٌّ 4.04( إلى )3.79باستخدام طريقة تكامل املعلومات املجزَّ

ة" على أع َّلم والعدالة االجتماعيَّ ذي بلغ من القيم: "هدف الحياة، السَّ
َّ
، َوال ٍ

لى وسط حسابي 

قم 4.68) ِّج من الرَّ
قم  1( على املقياس املتدر  تائج إلى أنَّ استخدام 5إلى الرَّ هِّ النَّ . وتشير ٰهذِّ

دريس، كان له أثر بارز وإيجابيٌّ على معظم  أة املحوسبة في التَّ طريقة تكامل املعلومات املجزَّ

ب نحو القيم.
َّ

َّل
ُّ
 مواقف الط



أة املحوسبة  ب نحو  مساهمة استخدام طريقة تكامل املعلومات املجزَّ
َّ

َّل
ُّ
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ِّ 2تائج في الجدول رقم )يظهر من النَّ 
غط الجماعي  ب نحو قيمة الضَّ

َّ
َّل

ُّ
( أنَّ مواقف الط

( ِّ
هِّ القيمة في االختبار القبلي  ٰهذِّ ( بينما 2.48ارتفعت بأعلى قيمة، حيث بلغ الوسط الحسابيُّ لِّ

( ِّ
ب نحو بعض 4.16بلغ في االختبار البعدي 

َّ
َّل

ُّ
تائج انخفاض في مواقف الط (. كما يظهر من النَّ

هِّ القيمة في االختبار  ٰهذِّ ، حيث بلغ الوسط الحسابيُّ لِّ ِّ
قييم االجتماعي  القيم منها: قيمة التَّ

( ِّ
ِّ )4.08القبلي 

(، وقيمة املحافظة على البيئة، حيث بلغ 3.56( بينما بلغ في االختبار البعدي 

( ِّ
هِّ القيمة في االختبار القبلي  ٰهذِّ ِّ )( بينما بلغ في ا3.88الوسط الحسابيُّ لِّ

 (.3.40الختبار البعدي 

 ٍ
ل إليها أعَّله باستخدام اختبار إحصائي  وصُّ تي تمَّ التَّ

َّ
تيجة ال ومن أجل اختبار النَّ

ب نحو القيم قبل وبعد 
َّ

َّل
ُّ
ِّ ملواقف الط

، تمَّ استخدام اختبار الفرق في الوسط الحسابي  ٍ
رسمي 

أة املحوسبة، كما هو  ح في الجدول رقم ) استخدام طريقة تكامل املعلومات املجزَّ  (.3موضَّ

ب نحو القيم 3جدول رقم)
َّ

َّل
ُّ
ِّ ملواقف الط

(: اختبار الفرق في الوسط الحسابي 

أة املحوسبة ة قبل وبعد استخدام طريقة تكامل املعلومات املجزَّ  اإلسَّلميَّ

 الفرق في الوسط الحسابّيِّ 

 قيمة

T 

درجات 

ة يَّ  الحّرِّ

 مستوى 

اللة  الدَّ
الوسط 

 الحسابيُّ 

 االنحراف

 املعياريُّ  

 الوسط الحسابيُّ 

 للخطأ املعيارّيِّ 

-0.24429 0.61980 0.08282 -2.949 55 0.005 

ة كان    ب نحو القيم اإلسَّلميَّ
َّ

َّل
ُّ
ِّ ملواقف الط

ضح من الجدول أعَّله أنَّ في الوسط الحسابي  يتَّ

أة املحوسبة. كما أنَّ الفرق في الوسط  أكبر بعد استخدام طريقة تكامل املعلومات املجزَّ

ة )مستو  دريس ذو داللة إحصائيَّ ريقة في التَّ
َّ
هِّ الط ِّ قبل وبعد استخدام ٰهذِّ

اللة الحسابي  ى الدَّ

الي فإنَّ ٰهذا االختبار يقودنا إلى القول بأنَّ استخدام طريقة تكامل املعلومات 0.005 (. وبالتَّ

ب نحو القيم.
َّ

َّل
ُّ
دريس كان له أثر إيجابيٌّ في تحسين مواقف الط أة املحوسبة في التَّ  املجزَّ
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تائج
َّ
 مناقشة الن

ِّ كان لصالح  ٰهذاأشارت نتائج  
ِّ في االختبار البعدي 

البحث إلى أنَّ أعلى وسط حسابي 

َّلم"،  ة"، "هدف الحياة" وقيمة "السَّ ٍ من القيم: "العدالة االجتماعيَّ
َّلث كل 

َّ
هِّ القيم الث َوٰهذِّ

ة وحقوقهم، كما ترتكز على  اتهم األساسيَّ يَّ ِّ
ترتكز على االحترام الكامل ملبادئ اآلخرين وحر 

ة واستخدامها، إلكراه اآلخر على خوض خياراٍت الحوار وال بذ ثقافة القوَّ
َ
عاون بين األفراد، ون تَّ

تي عملت 
َّ
أة ساعدت في خلق البيئة ال ضدَّ إرادته، وال شكَّ أنَّ طريقة تكامل املعلومات املجزَّ

تيجة مع  هِّ النَّ فق ٰهذِّ هِّ القيم. وتتَّ تي ( 2015دراسة كشاش )على ارتفاع املواقف نحو ٰهذِّ
َّ
ال

لبة 
َّ
ة الط ة في فاعليَّ قليديَّ رق التَّ

ُّ
زت عن الط أة تميَّ أظهرت أنَّ طريقة تكامل املعلومات املجزَّ

ات لديهم. ٰهذا وقد أشارت نتائج ٰهذا 
َّ
ومشاركتهم في العمل ضمن فريق واحد وذوبان الذ

ٍ من قيمة "اإليمان 
ِّ بشكل واضح لكل 

فس"، بقالبحث إلى ارتفاع في الوسط الحسابي  يمة النَّ

. و و ِّ
ل "احترام األهل والكبار" في االستبيان البعدي  تيجة مع ما توصَّ هِّ النَّ فق ٰهذِّ تتَّ

ر  ( من أنَّ استخدام طريقة (Aronson, 2000إليه ِّ
أة في املدرسة تطو  تكامل املعلومات املجزَّ

ب وعلى رأسها التَّ 
َّ

َّل
ُّ
ة لدى الط اتيُّ املنظومة القيميَّ

َّ
َك دراسة ،واحترام اآلخرينقدير الذ لِّ

ٰ
ذ

َ
 َوك

حصيل لدى ( 2006العجاجي ) أة في زيادة التَّ تي أثبتت نجاعة طريقة تكامل املعلومات املجزَّ
َّ
ال

ة تجاه  رت املسؤوليَّ ، وتطوَّ ِّ
اتي 

َّ
ر الذ صوُّ فس والتَّ قة بالنَّ ِّ

 
الة والث لبة وزيادة املشاركة الفعَّ

َّ
الط

م.
ُّ
عل  التَّ

ِّ تعمل   
فكير االبتكاري  عاونيُّ على تنمية القدرة على التَّ م التَّ

ُّ
عل ة التَّ ب  استراتيجيَّ

َّ
َّل

ُّ
لدى الط

لت إليه نتائج ٰهذا البحث2015؛ كشاش، 2014مصطفى وعرديب، ) ، حيث ( َوٰهذا ما توصَّ

 ِّ
ِّ لقيمة اإلبداع في االختبار البعدي 

طريقة تكامل ف ،أشارت إلى ارتفاع الوسط الحسابي 

أةا لبة ومشاركتهم في العمل ضمن  ملعلومات املجزَّ
َّ
ة الط ة في فاعليَّ قليديَّ رق التَّ

ُّ
يز عن الط تتمَّ

لبة 
َّ
ة بين الط ي إلى انطَّلق روح املنافسة اإليجابيَّ ِّ

ا يؤد  ات لديهم ممَّ
َّ
فريق واحد، وذوبان الذ

 . ِّ
فكير اإلبداعي   وتنمية التَّ

أة تك أنَّ طريقة (1994، נויنفي ) ذكرت  ِّي العَّلقة املتبادلة بين امل املعلومات املجزَّ
تقو 

ِّ طالب
ب ألنَّ نجاح كل 

َّ
َّل

ُّ
ات ألنَّ كلَّ طالب في  الط

َّ
مشروط بتعاونه مع أصدقائه، وبالذ



أة املحوسبة  ب نحو  مساهمة استخدام طريقة تكامل املعلومات املجزَّ
َّ

َّل
ُّ
ة في تحسين مواقف الط  القيم اإلسَّلميَّ
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ق باقي األعضاء 
ُّ
مة، بتعاونه مع أصدقائه وتعل

َّ
ة املتعل ( هو املختصُّ الوحيد للمادَّ ِّ

مجموعة )األم 

ة به كبير. كما أنَّ قي هِّ املسؤوليَّ مة استغَّلل الوقت بنجاعة مهمٌّ ملسؤول املجموعة، َوٰهذِّ

ع عمل  ِّ
ماسك بين أفراد املجموعة، كما ُيشج  ِّي التَّ

ا يقو  متداولة بين أفراد املجموعة ممَّ

ة بينهم ات اجتماعيَّ هِّ 2005كما أشار الحيلة ) .فعاليَّ ة ٰهذِّ ريقة ملا لتطبيقها من  ( إلى أهميَّ
َّ
الط

ِّ مع اآلخرين
عاوني  فاعل التَّ ب القدرة على التَّ

َّ
َّل

ُّ
دت نتائج ٰهذا فائدة في إكساب الط

َّ
، وقد أك

 ،ِّ
ِّ لقيمة املساعدة في االختبار البعدي 

َك من خَّلل وضوح ارتفاع الوسط الحسابي  لِّ
ٰ
البحث ذ

ظام  ِّ
ِّ لقيمة الن 

َك ارتفاع الوسط الحسابي  لِّ
ٰ
ذ

َ
ة َوك تائج إلى فاعليَّ هِّ النَّ ، وتشير ٰهذِّ ِّ

االجتماعي 

أة املحوسبة في تحسين املواقف نحو القيم.   استخدام طريقة تكامل املعلومات املجزَّ

ة،    ة عدَّ خرى في جوانب قيميَّ
ُ
ٍ فقد توافقت نتائج ٰهذا البحث مع نتائج دراساٍت أ

وبشكٍل عام 

ة بال راسات مختصَّ ِّ
هِّ الد  ِّ سواء كانت ٰهذِّ

عاوني  م التَّ
ُّ
عل ، أو بالتَّ ٍ

ِّ بشكٍل عام 
عاوني  م التَّ

ُّ
عل تَّ

فقت نتيجة ٰهذا البحث  أة املحوسبة. فقد اتَّ مع املحوسب، أو بطريقة تكامل املعلومات املجزَّ

ة املدرَّسة  ((Vargas, 2006دراسة فارجس  من حيث زيادة االهتمام والقلق بخصوص املادَّ

تي تع
َّ
أة املحوسب. كمامن قبل املجموعة ال مت وفق طريقة تكامل املعلومات املجزَّ

َّ
فقت  ل اتَّ

ويري ) تي أظهرت وجود فروق ذات داللة 2014نتيجة ٰهذا البحث مع نتيجة دراسة الدُّ
َّ
( وال

ة الجغرافيا لصالح املجموعة  لبة في مادَّ
َّ
جاهات الط ِّ

 
حصيل وات ة بين درجات التَّ إحصائيَّ

ة.  جريبيَّ  التَّ

ات  ٰهذا، ومن
َّ
ِّ املحوسب، وبالذ

عاوني  م التَّ
ُّ
عل ة التَّ تائج تدلُّ على فاعليَّ الواضح أنَّ النَّ

ة 
َّ
َك للخط لِّ

ٰ
ما ُيعزى ذ أة املحوسبة في تحسين القيم، وربَّ ة تكامل املعلومات املجزَّ استراتيجيَّ

ات املحوسبة. تي اشتملت على الكثير من الفعاليَّ
َّ
ة ال  اإلجرائيَّ

أة املحوسبة في ولتأكيد مدى  مساهمة استخدام طريقة تكامل املعلومات املجزَّ

ة، ب نحو القيم اإلسَّلميَّ
َّ

َّل
ُّ
ب خَّلل  تحسين مواقف الط

َّ
َّل

ُّ
ٍ بالط

ِّ أعمال خاص 
 

تمَّ اعتماد ملف

ركيز على 
َّ
دريس، وقد تمَّ الت أة املحوسبة في التَّ فترة استخدام طريقة تكامل املعلومات املجزَّ

ِّ التَّ 
دات، واالستبانات، وأوراق العمل، واملَّلحظات املهام  ب، واملسوَّ

َّ
َّل

ُّ
تي قام بها الط

َّ
ة ال نفيذيَّ
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ريقة في 
َّ
هِّ الط مين بخصوص استخدام ٰهذِّ ِّ

 
ب واملعل

َّ
َّل

ُّ
تي تمَّ تدوينها، وردود أفعال الط

َّ
ال

دريس.  التَّ

 
َّ
هِّ الط ٰهذِّ ٍ لِّ

كر؛ تمَّ مَّلحظة وجود أثر كبير وفعلي 
ُ
دريس على وبناًء على ما ذ ريقة في التَّ

نة  ِّ
ة. فعلى سبيل املثال، تقول إحدى طالبات العي  ب نحو القيم اإلسَّلميَّ

َّ
َّل

ُّ
مواقف الط

ط  ِّ
حصيل املتوس  ب ذوي التَّ

َّ
َّل

ُّ
ريقة في الَتدريس "لفت انتباهي اهتمام الط

َّ
هِّ الط بخصوص ٰهذِّ

ق أحد
َّ
ة في املجموعات املختلفة". كما عل ط  باملشاركة اإليجابيَّ ِّ

حصيل املتوس  ب ذوي التَّ
َّ

َّل
ُّ
الط

م 
ُّ
عل نت مستمتًعا بالتَّ

ُ
: "ك

ً
هِّ قائَّل ٰهذِّ تي شاركت  بِّ

َّ
تي في املجموعة ال يَّ ِّ

ي شعرُت بأهم  ِّ
 
ريقة ألن

َّ
الط

ريقة 
َّ
هِّ الط م مواضيع أخرى باستخدام ٰهذِّ

َّ
نا نتعل ذا لو أنَّ فيها"، وأضاف طالب آخر: "يا حبَّ

ربية ا
َّ
ريقة إلى حصول وليس فقط موضوع الت

َّ
هِّ الط ت ٰهذِّ ب: "أدَّ

َّ
َّل

ُّ
ة". وقال أحد الط إلسَّلميَّ

ة". وأضاف  قليديَّ ريقة التَّ
َّ
ى إلى استفادتهم بشكل أكبر من الط ا أدَّ ب ممَّ

َّ
َّل

ُّ
تفاعل أكبر بين الط

هِّ  عاون  آخر: "لقد استفدنا من ٰهذِّ ِّ والتَّ
راس ي  ِّ

حصيل الد  ٍ من حيث التَّ
ريقة بشكل إيجابي 

َّ
الط

هِّ  باع ٰهذِّ ِّ
 
البات: "ات

َّ
ب". وقالت إحدى الط

َّ
َّل

ُّ
ا  بين الط سبة لي، كنَّ ِّ

 
ا بالن دًّ ريقة كان ممتًعا جِّ

َّ
الط

نتشارك األفكار ونتبادل املعلومات ونبدي اآلراء، للوصول إلى هدٍف واحٍد هو نجاح املجموعة". 

 
ً

ريقة في باقي املواضيع قائَّل
َّ
هِّ الط ى طالٌب آخر استعمال ٰهذِّ : "لوصلنا إلى أعلى القمم، وتمنَّ

م بمجموعات، وأيًضا بواسطة 
َّ
". وقالت أخرى: "ما أروع أن نتعل ِّ

وتجاوزنا أصعب املشاق 

ة، وكنت انتظرها، وفي أحد األسابيع عندما  هِّ الحصَّ الحاسوب، لم أشعر بمرور الوقت في ٰهذِّ

ة قدوم شهر رمضان، قمت بمراج عة مدير املدرسة حدث تغيير في البرنامج، بسبب فعاليَّ

ت  ريقة قوَّ
َّ
هِّ الط َك اليوم ووعدني بتعويضها". وقال طالٌب آخر: "ٰهذِّ لِّ

ٰ
ين في ذ ِّ

ة الد  إللغائه حصَّ

 ) ِّ
عاون بيننا، إن كانت مجموعة )األم  ت روح التَّ

َّ
العَّلقات بيني وبين باقي أفراد املجموعة وبث

ص(". وقال آخر: " أصبح لديَّ الصَّ  خصُّ ب اآلخرين، واألخذ أو مجموعة )التَّ
َّ

َّل
ُّ
بر لسماع الط

ة  رٍة لها )في حصَّ ِّ
 
البات في مذك

َّ
حَّ فقط". وكتبت إحدى الط بوجهات نظرهم، ولست أنا الصَّ

ة  راسيَّ ِّ
نة الد  ربية( مع بداية السَّ

َ
نة املاضية وما زلت  2017-2016الت رت فيَّ من السَّ

َّ
ث
َ
موٍر أ

ُ
عن أ

مور 
ُ
هِّ األ ة بمجموعات محوسبة، كتبت: "طريقة أذكرها: كان من بين ٰهذِّ ربية اإلسَّلميَّ

َّ
م الت

ُّ
تعل

رت علْينا الوقت الكثير والجهد الكبير، وما زلُت أذكر معظم املعلومات  رااااااائعة
َّ
وُممتعة وف



أة املحوسبة  ب نحو  مساهمة استخدام طريقة تكامل املعلومات املجزَّ
َّ

َّل
ُّ
ة في تحسين مواقف الط  القيم اإلسَّلميَّ

 61 صفحة، (2020) عدد خاص -23 العدد، جامعة

متها 
َّ
تي تعل

َّ
هِّ املحوسبة ال ٰهذِّ ور أو أوراق العمل املحوسبة  بِّ ريقة، إن كانت البطاقات أو الصُّ

َّ
الط

هِّ أو األفَّل  مة  م، وبتأثير ٰهذِّ ِّ
 
ي أفضل". وذكرت معل ِّ

ب صف 
َّ

ريقة أصبحت عَّلقاتي مع طَّل
َّ
الط

هم  فوف قائلة: "كأنَّ نة عن باقي الصُّ ِّ
ِّ العي 

 
ز صف ميُّ

َ
بقة( ت

َّ
م جميع صفوف الط ِّ

 
عل

ُ
تي ت

َّ
العلوم )وال

ب املميَّ 
َّ

َّل
ُّ
ة للط ظرة الفوقيَّ ة والنَّ ، ال أشعر بوجود األنانيَّ

ٌ
 واحدة

ٌ
ب، وحدة

َّ
َّل

ُّ
زين على باقي الط

عليقات  فوف والتَّ ين كما في باقي الصُّ ِّ
ب األصلي 

َّ
َّل

ُّ
ة والط ربية الخاصَّ

َّ
ب الت

َّ
حيث ال فرق بين طَّل

عاون  ز بروح التَّ ين، ويتميَّ ِّ
ز بوجود نخبٍة من القيادي  ، يتميَّ ِّ

 
ف ائدة تقريًبا معدومة في ٰهذا الصَّ الزَّ

ِّق لل
 متشو 

ٌّ
جديد، أشعر بالفخر عند تواجدي بينهم، لديهم روح واحترام اآلخر، صف م والتَّ

ُّ
عل تَّ

هِّ  ذي أحدثته ٰهذِّ
َّ
ة األثر ال ة العربيَّ

َ
غ

ُّ
مة الل ِّ

 
م". كما الحظت معل ِّ

 
فاعل مع املعل اإلصغاء والتَّ

فوف  ِّ أكثر من الصُّ
 

ف دريس حيث قالت: "الحظت ميزة القيادة في ٰهذا الصَّ ريقة في التَّ
َّ
الط

 كتلة واحدة حيث يساعد األخرى". وأ
ُّ

ف ة الجغرافيا: "أصبح ٰهذا الصَّ مة مادَّ ِّ
 
ضافت معل

 ِّ
 

ات صف ز سلوكيَّ ميُّ
َ
ِّ "ت

 
ف ية للصَّ ِّ

تي تعمل أيًضا كمرب 
َّ
بقة وال

َّ
زة الط ِّ

 
بعضهم بعًضا". وذكرت مرك

وامن نهاية الفصل األوَّ 
َّ
َّلعها على شهادات تقييم صفوف الث ِّ

 
نة بدرجات أعلى خَّلل اط ِّ

ل العي 

نة بشكل ملحوظ. ِّ
زت به العي  ذي تميَّ

َّ
ات بند احترام اآلخرين" ال

َّ
 وبالذ

ا نجاح مساهمة استخدام طريقة تكامل املعلومات  ضح جليًّ كر يتَّ
ُ
من خَّلل ما ذ

ة، من احتراٍم لآلخرين  ِّ
نة نحو القيم اإلسَّلمي  ِّ

ب العي 
َّ

أة املحوسبة في تحسين مواقف طَّل املجزَّ

ِّ ومشاركٍة فاعلة وثقة ب
تي نحن بأمس 

َّ
فات ال ِّ

ة وغيرها من الص  فس وتعاون ومتعة ومسؤوليَّ النَّ

حليل  ِّ والتَّ
ي  ِّ
حليل الكم  وافق بين التَّ بنا، ٰهذا ويظهر التَّ

َّ
الحاجة لتنميتها وتعزيزها لدى طَّل

ز قيمة احترام اآلخرين عن غيرها من القيم. ِّ في تميُّ
وعي   النَّ

ت
َّ
تائج ال سبة للنَّ ِّ

 
ا بالن ب نحو بعض القيم وأمَّ

َّ
َّل

ُّ
ي تشير إلى انخفاض في مواقف الط

، فيمكن عزوها  ِّ
، وقيمة املحافظة على البيئة في االختبار البعدي  ِّ

قييم االجتماعي  منها: قيمة التَّ

َك  لِّ
ٰ
ي ذ ِّ

ب، فقد يؤد 
َّ

َّل
ُّ
ٍر في مفهومهم  إلى تكرار االستبيان على الط لفهٍم أوضح لبنوده، وتغي 

ا يع َك لإلجابة. وممَّ لِّ
ٰ
ز ذ ِّ

الب يخضع لَّلختبار  ز 
َّ
ة الفصل بين االختبارين تعتبر قصيرة، فالط أنَّ مدَّ

ِّ فيحاول تغييرها 
ٍد إلجاباته في االختبار القبلي  ِّ

ٍر جي 
ُّ
ويتعرَّض لذات البنود من جديد؛ مع تذك

 لألفضل.
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وصيات 
َّ
 الت

هِّ  لت إليها ٰهذِّ تي توصَّ
َّ
تائج ال راسة، نوص ي  في ضوء النَّ ِّ

 بما يلي:الد 

  مة تتيح الفرصة لتنمية القيم وزيادة ٍة مصمَّ ميَّ
ُّ
ة تعل العمل على توفير بيئٍة تعليميَّ

اقلة للمعلومات فقط. رة للمعارف والنَّ   املعرفة، وعدم االقتصار على البيئة امليسَّ

  ة لتحسين املنظومة ة وتعليميَّ باع أساليب تربويَّ ِّ
 
زيادة الوعي لدى املسؤولين بضرورة ات

أة املحوسبة من  ة تكامل املعلومات املجزَّ ب، ومنها اعتماد استراتيجيَّ
َّ

َّل
ُّ
ة لدى الط القيميَّ

 أجل بناء مجتمٍع صالح.

  ة ة استخدام استراتيجيَّ مات لتعريفهم بكيفيَّ ِّ
 
مين واملعل ِّ

 
ة للمعل تصميم دورات تدريبيَّ

أة املحوسبة؛ ملا لها من إيجابيات قيميَّ   ة.تكامل املعلومات املجزَّ

  مات ألساليب ِّ
 
مين واملعل ِّ

 
بل الجهات املسؤولة ملدى تطبيق املعل ضرورة املتابعة من قِّ

تها لطالب اليوم. يَّ ِّ
ة املحوسبة ألهم  عاونيَّ ة التَّ ة، خاصَّ عليميَّ ة التَّ  وطرق حديثة في العمليَّ

هِّ   راسة على املرشد القطري ملوضوع تجدر اإلشارة إلى ضرورة عرض نتائج ٰهذِّ ِّ
ين  الد  ِّ

الد 

مي املدارس،  ِّ
 
عليم لتعميمها على معل ربية والتَّ

َّ
ة ومرشدي األلوية في وزارة الت ربية اإلسَّلميَّ

َّ
والت

ة محوسبة وفق  هم على بناء وحدات تعليميَّ ِّ
ة املقترحة، لحث  عليميَّ لَّلستفادة من الوحدة التَّ

أة املحوسبة، ومتابعتهم في استخدا ات طريقة تكامل املعلومات املجزَّ م وتطبيق استراتيجيَّ

هِّ  ة منها واملحوسبة؛ ألنَّ ٰهذِّ عاونيَّ ة التَّ دريس الحديثة خاصَّ راسة اقتصرت على ثَّلث  التَّ ِّ
الد 

ِّ فقط، والعمل 
ابع اإلعدادي  ِّ السَّ

 
ف ة للصَّ ربية اإلسَّلميَّ

َّ
ة في ثَّلثة مواضيع للت وحدات تعليميَّ

لة لفحص أثر استخدام على تشجيعهم ودعمهم في إجراء أبحاث ودراسات مك ِّ
م 

ة ة، واستراتيجيَّ ِّ املحوسب الحديثة عامَّ
عاوني  م التَّ

ُّ
عل ات التَّ تكامل املعلومات  استراتيجيَّ

لبة وتنمية القيم املختلفة لديهم. 
َّ
ة على تحصيل الط أة املحوسبة خاصَّ  املجزَّ
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 قائمة املراجع

 

ود ِّ في تطبيق أنشطة (. أثر استخدام طريقة 2014ه. ) ،أبو حمُّ
عاوني  م التَّ

ُّ
عل جيكسو للتَّ

ة  طبيقيَّ ِّ في مجال العلوم التَّ
ِّ الخامس األساس ي 

 
ف ة لدى طلبة الصَّ ربية املهنيَّ

َّ
الت

ة.  ة الرَّسميَّ ذقيَّ
َّ

ة في مدارس مدينة الَّل ة دراسة تجريبيَّ راعيَّ ِّ
ة جامعة واألعمال الز 

َّ
مجل

 .771-91(: 2) 36، تشرين

اعة، ن.  ة 2011)بيَّ ر الحاسوبي وعلم الحاسوب في املرحلتين االبتدائيَّ نوُّ (. تدريس التَّ

ة.   واإلعداديَّ

https://sites.google.com/a/ebnsena.tzafonet.org.il/comp1/menhaj 

د، م. )
َّ

م القيم وتعليمها. (.2005الجَّل
ُّ

ان: دار املسيرة.1.ط تعل  . عمَّ

عليم (.2005الحيلة، م. ) ان: دار املسيرة.3.ط. تصميم التَّ  . عمَّ

ويري، م. ) عاوني  في تحصيل طلبة 2014الدُّ م التَّ
ُّ
عل ٍ محوسب قائم على التَّ

(. أثر برنامج تعليمي 

جاهاتهم نحوها.  ِّ
 
ة الجغرافية وات ِّ في مادَّ

اسع األساس ي   التَّ
 

ف  دراسات في العلومالصَّ

ة ربوي 
َّ

 .398-420(: 1) 41،الت

عاوني  في اك2011) ديب، أ. م التَّ
ُّ
عل تساب مفهوم (. أثر استخدام طريقة جيكسو للتَّ

ة  يَّ ِّ
 
ربوي  في كل

َّ
أهيل الت ب دبلوم التَّ

َّ
عليم املعاصرة لدى طَّل ات تفريد التَّ واستراتيجيَّ

ربية بجامعة دمشق. 
َّ
ة جامعة تشرينالت

َّ
 . 63-86(: 3)33، مجل

يب، م. ) ِّ
عاون (. 2006الد  ات معاصرة في التَّ  . القاهرة: عالم الكتب.إستراتيجيَّ

اموك، س. ) ة(. 2005السَّ ربية اإلسَّلميَّ
َّ

ة للت عليميَّ ان: دار وائل.1.. طاألساليب التَّ  . عمَّ

اح، آ. ) ة (.2010عبد الفتَّ عاوني واملهارات االجتماعيَّ م التَّ
ُّ

عل ة 1.. طالتَّ . اإلمارات العربي 

حدة: دار الكتاب الجامعي.  املتَّ

عاوني  2006العجاجي، ع. ) كامل التَّ ة التَّ ل (. أثر استراتيجيَّ ِّ األو 
 

ف في تحصيل طالبات الصَّ

ط ِّ
ر الجغرافيا.  املتوس  مينملقرَّ ِّ

 
ات املعل يَّ ِّ

 
ة كل

َّ
 .173-232(: 1)6 ،مجل

https://sites.google.com/a/ebnsena.tzafonet.org.il/comp1/menhaj
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عاوني،  (.2004القلقيلي، ع. ) م التَّ
ُّ

عل دريس )املحاضرة، التَّ أثر استخدام طرائق التَّ

ِّجاهاتهم نحو 
ة العليا وات  عليم في االستقصاء( في تحصيل طلبة املرحلة األساسيَّ التَّ

ة. ربية اإلسَّلميَّ
َّ

ة الت بات الحصول على درجة "دكتوراة  أطروحة مادَّ
َّ
الستكمال متطل

راسات العليا. ِّ
ة للد  ان العربيَّ  فلسفة"، جامعة عمَّ

ة2015كشاش، أ. ) تي الجيكسو والخرائط املفاهيميَّ ة  (. أثر استراتيجيَّ يَّ ِّ
 
في تحصيل طلبة كل

ة.  ربية ابن رشد للعلوم اإلنسانيَّ
َّ
ة األستاذالت

َّ
  .259-284(: 1:2014 عدد املؤتمر )، مجل

اعة، ن. ) عاوني املحوسب باستخدام جيوجبرا2015محاجنة، س. بيَّ م التَّ
ُّ
عل على  (. تأثير التَّ

اوية.  ابع ملفهوم الزَّ ِّ السَّ
 

ف ة لدى تَّلميذ الصَّ هنيَّ ِّ
 
ور الذ ر الصُّ  (:1)19، جامعةتطوُّ

48-1. 

ِّ املسائل  (.2014مصطفى، أ. عرديب، ع. )
عاوني  في حل  م التَّ

ُّ
عل ة التَّ دور استخدام استراتيجيَّ

ب الصَّ 
َّ

فكير االبتكاري  لدى طَّل ة وتنمية القدرة على التَّ ِّياضي 
انوي  الر 

َّ
اني الث

َّ
 الث

 
ف

ة شندي.  يَّ ِّ
 
ةبمحل ة العلوم اإلنسانيَّ

َّ
  .276-295 (:3)15، مجل

عليم. ربية والتَّ
َّ
ة. (2015) وزارة الت ة في املدارس العربيَّ ربية اإلسَّلميَّ

َّ
ين والت ِّ

 منهج تعليم الد 

اني
َّ
اني _ الث

َّ
فوف: الث راث، تفتيش  )الصُّ

ُّ
ة، قسم الت ربوي 

َّ
كرتارية الت عشر(، القدس: السُّ

ة. ين اإلسَّلمي  في املدارس العربيَّ ِّ
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 תקציר

 

 של עמדותיהם לשיפור ממוחשב יסקו'ג בשיטת הלמידה השפעת מידת לבדוק המחקר מטרת  

 ,חברתיים כישורים ,באחריות נשיאה ,פעולה שיתוף כמו האסלאמיים הערכים כלפי התלמידים

 . הרגשית והשתתפות לימודית מוטיבציה ,חברתית שייכות ,ללמידה המוטיבציה

 ,המרכז במחוז' ז כיתה תלמידי במגדם מכוון שימוש היה העיקרית המחקר שאלת על לענות מנת על

 10 -ו תלמידות 15 מהם ,בינוני סוציואוקונומי מצב בעלי ותלמידות תלמידים 25 כלל המדגם

 . תלמידים

 .  פעולה מחקר בשיטת השתמשה החוקרת

 מדגם על אותם וחילקה הערבית לשפה העברית מהשפה אותה ותרגמה ערכים שאלון קיבלה החוקרת

 על הלימודים תחילת לפני המדגם בקרב הערכים רמת על לעמוד מנת על ,3 שליש תחילת עם המחקר

 . התלמידים עמדת על יקסו'ג שיטת של השפעתה את לבדוק כדי ,יסקו'ג פי

 כדי יקסו'ג שיטת פי על מלמידה שבועות עשרה בתום המדגם אוכלוסיית על בשנית חולק השאלון

 . האסלאמיים הערכים כלפי התלמידים עמדות על זו שיטה של השפעתה את לבחון

 השאלון לבין הראשון בשאלון התלמידים של עמדותם בין פערים שיש גילו המחקר של הממצאים

 . יקסו'ג שיטת של והמשמעותית הרבה מהשפעתה כתוצאה והם השני

 מקצועות מגוון בלימוד יקסו'ג שיטת את לאמץ ממליצה החוקרת המחקר של הממצאים סמך על

  .שונות בכיתות

 לשיטת אותם לחשוף במטרה למורים השתלמות קורסי הקמת על ממליצה החוקרת ,מזו יתירה

 שונים ערכים בה שישי מהסיבה יקסו'ג
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Abstract 

The Contribution of Integrating Computerized, Segmented Information as 

a Method to Improve Students' Attitudes Towards Islamic Values 

Faida Abu-Much and Fatima Rayyan 

 

This research aims to uncover the extent to which computerized Jigsaw contributes to 

improving students' attitudes toward Islamic values, such as cooperation, assuming 

responsibility, social skills, , and so forth. 

In order to answer the main research question, the study examined a purposeful sample 

of seventh grade students in the Central District. The sample consists of 25 students, with 

an average socioeconomic level, including 15 female students and 10 male students. The 

researcher used the procedural research approach. 

The researcher obtained the students' attitudes towards "values questionnaire", translated 

it from Hebrew, and distributed it to the study sample at the beginning of the third 

semester. This was done in order to benchmark the values level of the sample before 

teaching them using the computerized Jigsaw strategy. The questionnaire was distributed 

again after the completion of the teaching using this strategy to see its impact on students' 

values. 

The study revealed differences in students' attitudes toward Islamic values in the pre-

post test. That is, the differences in students' attitudes toward Islamic values between 

pretest and posttest are attributed to the large, important, and actual impact of using the 

computerized Jigsaw strategy. 

Based on the findings of the study, the researcher recommends the adoption of the 

computerized Jigsaw strategy in teaching various academic subjects at different 

educational levels. The researcher also recommends designing training courses for 

teachers on how to use this strategy in education because of its advantages in improving 

the academic level of students and the communication between them. 


