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أ

اإلهـــــــــــــــــــــداء
إىل مدينة إلعمل خامت إ ألنبياء وإملرسلني،،
محمد(صىل هللا عليه وسمل).
إىل فلسطــــــني إحلبيبة ،،قدس نا إلغالية ،،،أأرسإان إلبوإسل ،،،شهدإئنا إ ألبرإر...
إىل من غرس ّيف بذور إلعمل وإ ألدب وسقاها تشجيع ًا وحب ًا وحنا ًان ومعرفــــــة،،
أأيب إلغـــــــايل
إىل إليت جعــــــل هللا إجلنة حتت أأقدإهمـــــا وقرن رضاه برضاهـــــــا ،،ينبوع إحلنان وإحملبــــــة،،
أأ ّمي إلغاليــــــة
إىل جرس إحملبة يف حيايت ،،إخوإين و أأخوإيت إلعزيزإت...
إىل أأساتذيت إ ألفاضل ،،،وزماليئ إ ألعزإء...
إىل محةل إلقرأن ،،،وورثة إ ألنبياء ،،،وسفرإء إلعمل...
إىل لك من سامه يف إجناح هذإ إلعمل،،،وترك بصمة يف عاملي...
إلهيم مجيع ًا أأهدي مثرة هجدي هذه...
سائ ًةل إملوىل ّعز وجل ،،،أأن جيعل معيل خالص ًا لوهجه إلكرمي ،،وينفع به لك من إحتاجه...
وهللا ولي التوفيق،،،
إسالم جهاد أحمد

ب

ُشكر وعرفان
الحمد هلل الذي تتم بنعمته الصالحات ،والحمد هلل حمداً كثي اًر طيباً مباركاً فيه كما ينبغي لجالل وجهه

رُت إ َّن َعذايب
رُت ََلَزي َدنَّ ُكم َولَئن َك َف ُ
وعظيم سلطانه القائل في محكم كتابهَ ( :وإذ تَأَذَّ َن َربُّ ُكم لَئن َش َك ُ

شديد)
لَ َ

إبراهيم آية (.)7

أحمد هللا سبحانه وأشكره على فضله وامتنانه أن ألهمني الرشد والصواب وأعانني على إكمال دراستي
هذه ،وأسأله أن يجعله علماً نافعاً لي ولكل طالب علم أراد الرجوع إليه ،والصالة والسالم على الرسول الكريم
معلّم البشرية وهادي األمة إلى طريق الصواب القائل" :ال يشكر هللا َمن ال يشكر الناس" ...وبعد
أتقدم بأجمل عبارات الشكر والعرفان لكل من ساهم بالرأي والمشورة أو قام بجهد مهما كان حجمه،
إلى كل من تعلمت على يديه شيئاً ،أو استلهمت منه فك اًر أو أسدى إلي نصحاً ،وجعله في موازين حسناتهم،
ّ
َج ًرا
قال هللا ّ
وجل في ُمحكم التنزيلَ } :وَما تُـ َق ِّد ُموا َلَن ُفس ُكم ِّم ْن َخ ٍْْي ََت ُدوهُ عن َد اللَّـه ُه َو َخ ْيـ ًرا َوأَ ْعظَ َم أ ْ
عز ّ
(المزّمل.)02 :
استَـ ْغف ُروا اللَّ َـه إ َّن اللَّ َـه غَ ُفور َّرحيم { ّ
َو ْ

إلى الصرح الشامخ جامعة األزهر الممثلة في رئيس الجامعة ،وعميد كلية التربية ،ورئيس قسم
المناهج وطرق التدريس ،وأعضاء هيئة التدريس بالقسم إلتاحة الفرصة لي لمواصلة مشواري العلمي.
ألستاذي الفاضلين :أ.د /عطا حسن درويش ،والدكتورة :مها
أتقدم بأسمى معاني الشكر والتقدير
ّ
تفضال باإلشراف على هذه الدراسة ،واللذين كان لطول صبرهما ورحابة صدرهما
محمد الشقرة ،اللذين
ّ
تجسيداً ألفضل صور الصدق في العمل ،األمر الذي أعانني على إنجاز هذه الدراسة فجزاهما هللا عني خير
الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناتهما ،أدام هللا عليهما الصحة والعافية والفضل العظيم.
نصار ،والدكتور :محمد أبو عودة ،لتفضلهما بالقبول
كما أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور :علي َ
ٍ
مالحظات كان لها األثر الكبير في خروج
لمناقشة دراستي ،مؤكدةً تقديري وشكري العميق بما أمدوني به من

الدراسة بالشكل العلمي الالئق ،جعله هللا في ميزان حسناتهم.

ت

كما أتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان للدكتور :رياض األسطل ،واألستاذ :أحمد موسى ،اللذين
تفضال بمراجعة الرسالة وتدقيقها لُ َغوياً،
ّ

وعلمهم ،أسأل هللا أن يديمهم ذخ اًر ونبراساً

ولمحكمي أدوات الدراسة الذين لم يبخلوا علي بوقتهم وجهدهم
ّ
ّ
لإلسالم والوطن.

كما وأقدم امتناني وتقديري لمدرسة اليرموك األساسية (أ) للبنين ،لمساعدتي في تطبيقي لدراستي،
خص بالذكر المدير الفاضل  /عبد الحليم صيام ،والمعلم /نهاد أبو العطا ،الذي كان عوناً لي في تطبيق
وأ ُّ
أدوات الدراسة.
ولعل الشكر األسمى والتقدير األوفى و ّأول من أُدين لهما بواجب الشكر والعرفان والداي الحبيبان،
ّ
حفظهما هللا من كل مكروه ،أخواي العزي ازن ،أخواتي العزيزات.
وال يفوتني بكل معاني الشكر والتقدير والعرفان أن أشكر صديقاتي في مسيرتي التعليمية ،ومن تحلَين
بكل معاني اإلخاء والوفاء صديقاتي العزيزات :إخالص الطالّع ،سها الهلول ،رنا خلف ،نجالء أبو كميل،
دعاء الشنطي ،فاطمة زعرب.
البعض منا يستحق ما هو أكثر من الثناء ،فالكلمات ال يمكن أن تعبر عما يدور بقلوبنا ،شخصية
متميزة ،فكر راقي ،وحضور رائع ،تبقى الكلمات بحقها قليلة لتبقى حروفي عاجزة عن صياغة عبارات الشكر
والتقدير ،صديقتي شيرين الترزي.
عنا لحظةً واحدةً ،نترقّب إضاءتها بقلوب ولهانة،
تلوح في سمائنا دوماً نجوم ّبراقة ،ال يخفت بريقها ّ

وبكل فخر أن ُيرفع اسمها في عليانا ،هن وبكل فخر
كل ساعة فاستحقت
ّ
ونسعد بلمعانها في سمائنا ّ
صديقات العمر :إيمان أحمد ،رجاء عودة ،صابرين الحاج ،نعيمة فودة.

ت في هذه الدراسة ،فما كان من توفيق فمن هللا "عز
وأخي اًر أسأل هللا
العلي العظيم أن أكون قد ُوفقّ ُ
ّ
نسيان ِ
وجل" ،وما كان من خطأ أو ز ٍ
ٍ
فمن نفسي ومن الشيطان.
لل أو

الباحثة،،،

ث

ملخص الدراسة
المعزز ()Augmented Reality
هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية برنامج قائم على تكنولوجيا الواقع
َ
في تنمية مهارات التفكير البصري في مبحث العلوم لدى طالب الصف التاسع بغزة ،ولتحقيق أهداف الدراسة
استخدمت الباحثة المنهج التجريبي؛ ذو تصميم المجموعة الواحدة مع قياس قبلي– بعدى ،حيث تكون مجتمع

الدراسة من جميع طالب الصف التاسع بقطاع غزة بالمدارس التابعة لو ازرة التربية والتعليم ،والبالغ عددهم

طالبا ،تم اختيار مدرسة اليرموك األساسية (أ) للبنين بمحافظة غزة بشكل عشوائي ،وتم اختيار
(ً )4986
طالبا من طالب الصف التاسع
صف واحد أيضا بشكل عشوائي ،حيث تكونت عينة الدراسة من (ً )64

المعزز (،)Augmented Reality
األساسي ،وتم تدريسها باستخدام البرنامج القائم على تكنولوجيا الواقع
َ
أعدت الباحثة اختبار التفكير البصري كأد ٍاة
وذلك في الفصل الدراسي األول من العام ( )0224-0225وقد ّ
للدراسة ،وقد جرى التأكد من صدقه وثباته.
كما استخدمت الباحثة أساليب إحصائية متعددة منها اختبار(ت) للفروق بين متوسطي عينتين مترابطتين

(غير مستقلتين) ،ومعامل مربع إيتا للتحقق من حجم تأثير البرنامج ،ومعادلة الكسب المعدل لبالك لقياس

فاعلية البرنامج.

وتوصلت الدراسة إلى:

 -2وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α= 0.01بين متوسطي درجات الطالب في
التطبيقين القبلي والبعدي على اختبار التفكير البصري.

المعزز ( )Augmented Realityفاعلية مرتفعة
 -0يحقَق توظيف البرنامج القائم على تكنولوجيا الواقع
َ
(نسبة الكسب المعدل لبالك=  )2.0في تنمية مهارات التفكير البصري.

المعزز
وفي ضوء النتائج السابقة أوصت الباحثة بضرورة تعميم توظيف تكنولوجيا الواقع
َ

( )Augmented Realityفي التدريس ،لمختلف المباحث والمراحل التعليمية ،وضرورة تبني مؤسسات
المعزز،
المعزز ،وضرورة االهتمام بتطوير برامج تكنولوجيا الواقع
تعليمية مشروعات لنشر تكنولوجيا الواقع
َ
َ
وعقد ورش عمل للمعلمين ،واجراء المزيد من البحوث حولها.

ج

Abstract
This study aimed to identify the effectiveness of a programme based on

Augmented Reality on developing visual thinking skills for ninth graders in Gaza.

To achieve the objectives of the study, the researcher used experimental

method (one group design) with a pre- post- test. The population of the study
consisted of all ninth grade pupils in Ministry of Education schools at Gaza. The

total population of the study was (6894) according to Ministry of Education at

Gaza. The sample of the study consisted of (43) of ninth grade pupils at
AlYarmouk elementary boys school (A) who studied by using the programme in
first term of the school year 2015-2016.

Visual thinking test was applied on the sample before and after attending

the sessions of the program.

The data of the study were statistically analyzed by T-Test to find the

difference between the averages of paired samples .In addition the ETA square
to verify the size effect of the programme and Black Modifies Gain Rank
Equation to measure the effectiveness of the programme.

The study concluded that:
1. There are statistically significant differences at (0.01 =α) in the mean scores
between pre and post application of visual thinking test.
2. Using the programme achieves a high effectiveness (Black Modifies Gain Rank
Equation= 1.2) on developing visual thinking.
In the light of the results, the researcher recommended to the science supervisors
and teachers to the necessity of using augmented reality in teaching science
subject. In addition, the researcher suggested further complementary studies
related to augmented reality for all subjects and educational levels.
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الفصل األول

مشكلة الدراسة وخلفيتها

مقدمة:

شهد العالم في اآلونة األخيرة العديد من التطورات في مجال تكنولوجيا التعليم والتي ما زالت مستمرة،

وتسير بسرعة تكاد تفوق سرعتنا في مواكبتها ،مما أثر بشكل كبير في العملية التعليمية من حيث ظهور تقنيات

وأدوات جديدة مساعدة ،ما يجعلنا في حاجة ماسة لمواكبة هذا التطور العلمي والتقني السريع ،والطريق الوحيد
لمواكبة هذا التطور هي التربية ومناهجها ،لذلك كان لزاماً على المختصين في هذا المجال أن يطوروا المناهج
واألنشطة واالستراتيجيات؛ للوصول بالجيل الجديد إلى ما وصلت إليه المجتمعات المتقدمة ،وقد شهدت

الممارسات التربوية قفزات نوعية لمواكبة هذه التطورات وتوظيف التقنية الحديثة في العملية التعليمية.
حيث بدأ االهتمام
ولقد سارت معظم الدول العربية في هذا الركب وبدأت في تطوير مناهج العلوم،
ُ
بالتطوير في جميع المراحل التعليمية ،وواكب ذلك تطوير إعداد المعلمين (عليمات وأبو جاللة.)21 :1002 ،
وتحظى العلوم بأهمية خاصة؛ إذ يقع عليها العبء األكبر في تحقيق األهداف التربوية على مختلف

المراحل التعليمية .ويؤكد التربويون العلميون على أن أحد أهداف تدريس العلوم هو تعليم الطلبة كيف يفكرون،
ال كيف يحفظون المقررات والمناهج المدرسية عن ظهر قلب ،دون فهمها واستيعابها ،أو توظيفها في الحياة،

ولتحقيق ذلك ال بد أن يركز تدريس العلوم على مساعدة الطلبة على اكتساب األسلوب العلمي في التفكير ،أو
الطريقة العلمية في البحث والتفكير ،بمعنى تعليم التفكير (زيتون.)49 :1002،

وقد أوردت بعض الدراسات أهدافاً أخرى كدراسة الشوبكي ( ،)1020ودراسة جبر ( ،)1020ودراسة

عبد الملك ( ،)1020وكان من ضمن تلك األهداف :إكساب الطالب مهارات التفكير البصري ،والعمل على
تنمية هذه المهارات.
وقد أوضحت العديد من الدراسات أن المخ البشري يستطيع استيعاب ( )00000صورة في الدقيقة،

وأن ما يتراوح ما بين  %40-%00من المعلومات التي يتلقاها المخ تأتي عن طريق العين ،لهذا فإن أكثر

عمليات التفكير تأتي مباشرة من إدراكنا البصري للعالم من حولنا ،حيث يكون البصر الجهاز الحسي األول
الذي يكون أساس عملياتنا المعرفية (حمادة.)20 :1004،
والتفكير البصري هو أحد أنماط التفكير الذي ينشأ نتيجة استثارة العقل بمثيرات بصرية حيث يترتب

على ذلك إدراك عالقة أو أكثر تساعد في حل مشكلة أو االقتراب من الحل (محمد.)01 :1009،
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ويلعب التفكير البصري وانطالق الخيال الذهني دو اًر بار اًز في اإلبداع واالبتكار ،وقـد استخدم كثير من
العلماء هذا النوع من التفكير في ابتكاراتهم ،حيث أن المفكر القادر على وضع ترابطات غير معتادة يمكن أن
يكون معتاداً أساساً على طريقة التفكيـر البـصري )عبيد .)10-15 :1001،ويرى حمادة ( )112 :1000أن
أهمية التفكير البصري ترجع إلى أنه يتيح الفرصة لرؤية األشكال بصريا ويمكن من عمل المقارنات البصرية
بين خواص تلك األشكال تصل مباشرة الى المتعلم مما يؤدي الى تثبيت خواص كل شكل في ذهن المتعلم،
وبقاء أثر التعلم.
ووفقًا لما أشارت إليه بعض الدراسات كدراسة األغا ( ،)1021ودراسة الكحلوت ( ،)1021من قلة
االهتمام بتنمية التفكير البصري ،وصعوبة تدريس مهاراته ،كان ال بد من االهتمام باالستراتيجيات والتقنيات
التي تسهم في تنميته ،وقد بين عمار والقباني ( )09 :1022مدى االرتباط بين التفكير البصري وبيئات الواقع
االفتراضي ،حيث أن حاسة البصر هي الحاسة األساسية المستخدمة في بيئات الواقع االفتراضي ،ونجاح
الطالب في هذه البيئات وتفاعله معها يتطلب اتقانه لمهارات التفكير البصري المختلفة.
وهذا يعني أن االعتماد على التقنيات المعتمدة على حاسة البصر من شأنها ان تعمل على تنمية
مهارات التفكير البصري.
وقد أخذت تقنية المعلومات المبنية على الحاسوب تغزو كل مرفق من مرافق الحياة وهو ما عزز دور
اما على كل مجتمع يسعى
الصورة في إثارة التفكير البصري ،واستطاعت أن تغير العالم بشكل سريع ،لذا كان لز ً

للحاق بالعصر التكنولوجي والمعلوماتي أن ينشئ أجياله على هذه التقنية ،ويؤهلهم لمجابهة التحديات المتسارعة
في هذا العصر (البلطان.)0 :1022 ،

وأشار القحطاني ( )1 :1020بأنه في عصر المنجزات والمخترعات وتسارع المعلومات وتطور المعرفة
وحتمية تنمية الموارد البشرية وقلة فاعلية الدراسة التقليدية لتنمية مهارات المتعلمين ،ظهرت مصطلحات تعليمية
بصيغ تربوية جديدة لم تكن معروفة من قبل وتدل على مدى تغلغل التقنية في حياة البشر؛ وذلك بسبب االختراع

العظيم للحاسب اآللي وبرمجيات وسائطه المتعددة ،حيث بدأ المهتمون بالتربية والتعليم في االستفادة من قدرات

الحاسب اآللي وادخاله في عملية التعليم كوسيلة تعليمية مساعدة للتعليم ومعززة له ،وما لبثت أن تعالت أصوات
التربويين بالمناداة والبحث عن أفضل الطرائق واألساليب لتوفير بيئة تعليمية تفاعلية جديدة وحيوية لجذب انتباه

واهتمام الطلبة وتحقيق سرعة االتصال لنقل المعلومات وتبادل اآلراء والخبرات ألن التربويين ينظرون دائما

لألمام.
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وظهرت العديد من المفاهيم الحديثة في ميدان التعليم ارتبطت بالمستوى االجرائي والتنفيذي للممارسات
التعليمية بصفة خاصة لذا ظهر التعليم االلكتروني ،التعليم عن بعد ،الوسائل المتعددة ،المدرسة االلكترونية،

الفصل االلكتروني ،المتحف االفتراضي ،مؤتمرات الفيديو ،وغيرها من المفاهيم المرتبطة بالمستحدثات
التكنولوجية في مجال التعليم (الحلفاوي.)10 :1000 ،
وجاء في توصيات المؤتمر العلمي األول للجمعية العربية لتكنولوجيا التربية ضرورة االستفادة من
التجارب المحلية والعالمية في مجال التطوير التكنولوجي ،وتطبيقات تكنولوجيا التربية واالتصاالت لتحسين
العملية التعليمية وجودتها ،وكذلك إنشاء مراكز نموذجية بالجامعات لتدريب المتعلمين على أحدث نماذج

التطبيق التكنولوجي (نوفل.)25 :1020 ،
وتعتبر تكنولوجيا الواقع المعزز ( )Augmented Realityمن المفاهيم المعاصرة والهامة التي

أضافتها تقانة المعلومات ،والتي تشير إلى دمج البيئة الحقيقة بالواقع االفتراضي داخل البيئة الحقيقية .وتعرف

تكنولوجيا الواقع المعزز بأنها نظام يتمثل بدمج بين بيئات الواقع االفتراضي والبيئات الواقعية من خالل تقنيات
وأساليب خاصة؛ ومن أمثلة ذلك :يمكن أن تضاء ممرات الهبوط أمام الطائرات في المطارات الحقيقية ،أو أن
يرى الجراحون معلومات افتراضية أثناء إجراء الجراحة فعلياً توضح له األماكن التي يجب استئصالها بالفعل

(نوفل.)00 :1020،

وبدأت تكنولوجيا الواقع المعزز ( )Augmented Realityبالظهور في بداية عام 2450م ،أما
صياغة المصطلح فتعتبر حديثة؛ فلم تظهر إال في عام 2440م عندما كانت بعض الشركات تستخدم التقنية

لتدريب موظفيها وتمثيل بياناتها ،حيث قام باحث في شركة بوينغ بإطالق مصطلح "الواقع المعزز" على شاشة
رقمية كانت ترشد العمال أثناء عملهم في جمع األسالك الكهربية في الطائرات (.)El sayed, 2011: 16
ويمكن اعتبار تكنولوجيا الواقع المعزز بمثابة خطوة أساسية لتحديث التعليم من أجل تعليم المستقبل.
فالواقع المعزز هو بيئة تعليمية فعالة ،تشجع الطالب على التساؤل حول الحقائق العلمية والمفاهيم الواقعية
والتخيلية.

وقد أثبتت العديد من الدراسات فاعلية استخدام هذه التقنية في التدريس ،كدراسة الحسيني (،)1029

ودراسة باكا وآخرون ( ،)Bacca & Others,2014ودراسة شيا ( ،)Shea,2014ودراسة السيد (EI-
 ،)Sayed,2011والتي أثبتت فاعلية الواقع المعزز في التحصيل في مختلف المساقات والمراحل التعليمية،

وفي تدريس العلوم أثبتت دراسة بيريز لوبيز وكونتيرو ( ،)Perez-Lopez & Contero,2013ودراسة تشن
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( ،)Chen,2013ودراسة دونسر وآخرون ( )Dunser & Others,2012فاعلية استخدام التقنية على
التحصيل في العلوم.
وتعد المرحلة اإلعدادية مرحلة مهمة في تنمية المهارات ،وقد اختارت الباحثة الصف التاسع إلجراء

دراستها لعدة أسباب منها:

أساسا في
اقعية ،ويتفاعل معها الطالب ويتبنى معلوماتها ومعارفها ويعدها
ً
 مبحث العلوم من أكثر المباحث و ً
حياته.
 المحتوى العلمي للمنهج المقرر في علوم الصف التاسع مزدحم بالكثير من مهارات التفكير البصري التي ال
تُعطى حقها في التدريس.
 مواكبة االتجاهات المعاصرة للتقنيات الجديدة في التدريس وألساليب وطرق تدريس جديدة مثل تكنولوجيا الواقع
المعزز (.)Augmented Reality
وفي ضوء ما تقدم ذكره ترى الباحثة أن استخدام تقنيات حديثة في تدريس العلوم هو ضرورة ال بد منها،
لخلق جيل مبدع ومفكر قادر على حمل الرسالة العلمية والنهوض بالمجتمع .ومن خالل اطالع الباحثة على

مستحدثات تكنولوجيا التعليم وجدت أن تكنولوجيا الواقع المعزز ( )Augmented Realityأحد التقنيات التي
يمكن أن تسهم في مساعدة الطالب على التفكير البصري في دراسة المفاهيم الواردة في مساق العلوم ،مما

كامال لهذه المفاهيم.
اكا ً
فهما وادر ً
يتيح ً
مشكلة الدراسة:

تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس:

" ما فاعلية برنامج قائم على تكنولوجيا الواقع المعزز ( )Augmented Realityفي تنمية مهارات التفكير

البصري في مبحث العلوم لدى طالب الصف التاسع بغزة؟".
ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

 .2ما مهارات التفكير البصري المراد تنميتها لدى طالب الصف التاسع بغزة؟

المعزز ( )Augmented Realityلتنمية مهارات التفكير
 .1ما صورة البرنامج القائم على تكنولوجيا الواقع
ً
البصري في مبحث العلوم لدى طالب الصف التاسع بغزة؟
 .0هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطالب في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار
مهارات التفكير البصري في العلوم؟
المعزز ( )Augmented Realityفي تنمية مهارات التفكير
 .9ما فاعلية برنامج قائم على تكنولوجيا الواقع
ً
البصري في مبحث العلوم لدى طالب الصف التاسع بغزة؟
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فروض الدراسة:
 -2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة( )0.05>αبين متوسطي درجات الطالب في التطبيقين
القبلي والبعدي الختبار مهارات التفكير البصري.

المعزز ( )Augmented Realityفاعلية مرتفعة (نسبة
 -1ال يحقق توظيف البرنامج القائم على تكنولوجيا الواقع
ً
المعدل لبالك ≥  )2.1في تنمية مهارات التفكير البصري.
الكسب
ّ

أهداف الدراسة:

تتحدد أهداف الدراسة فيما يلي:

 -2تحديد مهارات التفكير البصري المراد تنميتها لدى طالب الصف التاسع بغزة.
المعزز ( )Augmented Realityلتنمية مهارات التفكير البصري في
 -1بناء برنامج قائم على تكنولوجيا الواقع
ً
مبحث العلوم لدى طالب الصف التاسع بغزة.
 -0بيان الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطي درجات الطالب في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار
مهارات التفكير البصري في العلوم.

المعزز ( )Augmented Realityفي تنمية مهارات
 -9التحقق من فاعلية برنامج قائم على تكنولوجيا الواقع
ً
التفكير البصري في مبحث العلوم لدى طالب الصف التاسع بغزة.
أهمية الدراسة:

تنبع أهمية الدراسة من أهمية الموضوع الذي سوف تتناوله هذه الدراسة ومن المتوقع أن تفيد هذه

الدراسة الفئات التالية:

متمثال في تكنولوجيا الواقع المعزز ()Augmented Reality
جديدا من مستحدثات تكنولوجيا التعليم
ً
نوعا ً
 .1تقدم ً
تفيد المعلمين.

 .1تفيد هذه الدراسة واضعي المنهاج وذلك عند تخطيط وتطوير منهاج العلوم وذلك عن طريق األخذ بعين االعتبار
إدخال هذه التقنية في المدارس.

 .0تفيد هذه الدراسة المشرفين التربويين وذلك من خالل عقد ندوات قد تسهم في تنمية بعض مهارات المعلمين.
 .9تفيد هذه الدراسة معلمي العلوم حيث تقدم الدراسة نماذج لبعض الدروس بمبحث العلوم للصف التاسع والتي
من الممكن أن تساعد المعلمين في عملية التعليم والتعلم في مقررات العلوم.

 .1تفتح هذه الدراسة آفاقًا للباحثين في المستقبل باعتبارها دراسة سابقة تساعد في ابتكار تقنيات وأساليب
واستراتيجيات جديدة من شأنها تطوير تدريس العلوم.
 .0تسهم هذه الدراسة في إثراء المكتبة التربوية العربية بالمزيد من الدراسات والبحوث العلمية؛ ألنها تتناول تكنولوجيا

الواقع المعزز ( )Augmented Realityوهي من الدراسات القليلة التي تتناول الموضوع على مستوى الوطن.
6

حدود الدراسة:
 -1الحد الموضوعي :اقتصرت الدراسة على معرفة فاعلية برنامج قائم على تكنولوجيا الواقع المعزز
( )Augmented Realityفي تنمية بعض مهارات التفكير البصري (التمييز البصري ،تحليل المعلومات،
إدراك العالقات المكانية ،تفسير المعلومات) ،من خالل الوحدة الثانية "أجهزة جسم االنسان" ،من كتاب علوم

الصف التاسع.

 -2الحد المكاني :تم تطبيق الدراسة في مدرسة اليرموك األساسية (أ) للبنين ،والتابعة لو ازرة التربية والتعليم.
 -3الحد الزماني :تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 1020/1021م.

 -4الحد البشري :طالب الصف التاسع في مدرسة اليرموك األساسية (أ) للبنين ،والتابعة لو ازرة التربية والتعليم.
مصطلحات الدراسة:
ائيا على النحو التالي:
عرف الباحثة مصطلحات الدراسة إجر ً
تُ ّ
 .1الفاعلية :مقدار التغير الذي يحدثه المتغير المستقل "البرنامج القائم على تكنولوجيا الواقع المعزز" ،في
المجموعة المستهدفة على كل المتغير التابع (مهارات التفكير البصري) ،وتقاس بالدرجة التي نحصل عليها
من معادلة الكسب المعدل لبالك.

 .2تكنولوجيا الواقع المعزز ( :)Augmented Realityتقنية تسمح بتحويل الصور الحقيقية الموجودة ثنائية
األبعاد إلى صور افتراضية ورسوم تفاعلية ثالثية األبعاد على شاشة األجهزة الذكية ،أي أنها دمج بين الواقع
الحقيقي والمعلومات الرقمية.
 .3مهارات التفكير البصري :وتتبنى الباحثة تعريف الشوبكي ( )2212لمهارات التفكير البصري بأنها "مجموعة
من المهارات التي تشجع الطالب على التمييز البصري للمعلومات العلمية من خالل دمج تصوراته البصرية
مع خبراته المعرفية ،وتقاس بالدرجة التي يتم الحصول عليها باالختبار المعد لهذا الغرض ".

7

الفصل الثاني

اإلطار النظري

 أول :تكنولوجيا الواقع المعزز ()Augmented Reality
 ثانيا :التفكير البصري
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الفصل الثاني
اإلطار النظري للدراسة

تناولت الباحثة في هذا الفصل قبل البدء بمحاور الدراسة مفهوم العلوم ،وعالقة العلوم بالمجتمع

المعاصر ،وأهداف تدريس العلوم ،ومن ثم تناولت محاور الدراسة ،فكان المحور األول تكنولوجيا الواقع المعزز
( ،)Augmented Realityمفهومها ،وتطورها ،وآلية عملها ،ومميزاتها ،وعيوبها ،ومبررات استخدامها ،وأنواع
الواقع المعزز ،ثم اتبعت ذلك بذكر بعض التجارب الدولية لتطبيق تكنولوجيا الواقع المعزز.

ثم تناولت الباحثة في المحور الثاني التفكير البصري ،مفهومه ،ونشأته ،وعملياته ،ومكوناته ،وآلية

عمله ،ومهاراته ،ومستويات قراءة الصورة البصرية ،والشكل البصري ومكوناته ،وأدوات التفكير البصري ،وأهمية
استخدامه في العملية التعليمية ،وأساليب تنميته ،وآلية التدريس باستخدامه ،والفروق بين األفراد في التفكير
البصري ،وخصائص الطرق الحديثة في التفكير البصري.

وبالنهاية قامت الباحثة بالتعقيب على اإلطار النظري ،والربط بين متغيرات الدراسة (تكنولوجيا الواقع

المعزز ( )Augmented Realityوالتفكير البصري).

اختارت الباحثة مبحث العلوم لتطبيق دراستها؛ لذلك كان ال بد من وقفة مع مفهوم العلوم ،وأهداف

تدريس العلوم العامة والخاصة.

مفهوم العلوم:

كثير من نواحي عدم اليقين التي ترتبط بالمغامرات الجديدة ،واالشتغال
العلوم رحلة في المجهول تتضمن ًا

بها هو استقصاء للمجهول وهو فرض فروض واختبار أفكار ومالحظة بيانات ومعطيات ،وتفسير الظواهر

تفسي اًر موضوعياً إلضفاء النظام والترتيب على ما يتسم بالخلط وعدم االنتظار ،وفي ايجاز إنها تتيح للتالميذ
خبرات منوعة في التفكير ،ولقد تحولت العلوم في المدارس االبتدائية من خبرات في التفكير إلى ممارسة وتكرار

ما يطلق عليه تجارب ليكشف التالميذ ما يعرفونه سلفاً ،ويمكن فتح عقول التالميذ بعجائب الكشوف العلمية

(جابر.)911 :2444 ،

العلوم والمجتمع المعاصر:
إن المجتمع الحديث بمعطياته الثقافية واالجتماعية والفلسفية والتكنولوجية واالقتصادية يؤثر في العلوم،

ويتأثر بها ،ويؤثر في فلسفة تدريسها ،فاألثر متبادل ،ويزداد األثر مع التقدم العلمي والتكنولوجي وتقدم الزمن،
ففي الماضي كان األثر ضعيفًا ،وهناك عوامل كثيرة في المجتمع المعاصر تؤثر على تقدم العلوم أو تدريسها
ومن هذه العوامل( :االقتصاد ،تحديات الطاقة ومشكالت البيئة ،األخالق والقيم...إلخ) (عليمات وأبو جاللة،
.)09 :1002
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أهداف تدريس العلوم
بعضا
وثانيا :األهداف الخاصة ،نذكر ً
تنقسم أهداف تدريس العلوم إلى قسمين :أوًال :األهداف العامةً ،
منها كما أوردها كل من :درويش ( ،)50-51 :1022اللولو واألغا ( ،)50 :1004والخطيب (-91 :2405

:)12

األهداف العامة لتدريس العلوم:
 .2تعميق االيمان بالخالق ،وتقدير عظمته في تنظيم الكون.

 .1كسب المعرفة العلمية بصورة وظيفية ،بحيث تكون دراسة العلوم أداة لفهم البيئة المحلية والعالمية.
 .0تذوق العلم وتقدير جهود العلماء ودورهم في تقدم العلم واإلنسانية.

 .9كسب ثقافة علمية وتكنولوجية لفهم طبيعة العالقة بين كل من العلم والتكنولوجيا والمجتمع.
 .1التعرف إلى البيئة في فلسطين والوطن العربي وتحسس مشكالتها.

 .0تنمية مهارات عقلية ،واستخدام عمليات العلم في المواقف الحياتية المختلفة.

 .5تنمية الميول واالهتمامات والقيم والمهارات العلمية ،وتنمية االتجاهات االيجابية نحو تعلّم العلوم.
األهداف الخاصة لتدريس العلوم:

 .2اكتساب معرفة علمية تتعلق بكل من المفاهيم الكبرى :جسم اإلنسان وصحته ،الكائنات الحية وبيئاتها ،كوكبنا
األرض ،الكون ،وغيرها.

 .1توظيف المعرفة العلمية بهذه المفاهيم في فهم البيئة وحمايتها.
 .0اكتساب وتنمية مهارات عقلية مناسبة.

 .9اكتساب ثقافة علمية وتقنية مالئمة لفهم اآلثار المتبادلة لكل من العلم والتقانة في المجتمع.

 .1اكتساب اتجاهات ايجابية وميول علمية وحس جمالي من خالل المالحظة الدقيقة ،وتقدير عظمة الخالق،
وتقدير العمل اليدوي وممارسته والعاملين فيه.

 .0اكتساب مهارات عملية (أدائية) بصورة وظيفية مثل :جمع العينات من البيئة واالحتفاظ بها ،واستخدام األجهزة
واألدوات البسيطة والمحافظة عليها.

 .5توظيف الحاسوب والتقنيات المتصلة به.

أول :تكنولوجيا الواقع المعزز ()Augmented Reality

ظهرت في السنوات األخيرة العديد من التقنيات الحديثة على أرض الواقع والتي دخلت مجال التعليم

المعزز ،والتي شهدت السنوات األخيرة االنطالقة الفعلية لها بعد أن كانت مجرد أفكار
منها تكنولوجيا الواقع
ً

مطروحة في بطون الكتب واألبحاث والمجالت العلمية.

مفهوم تكنولوجيا الواقع المعزز (:)Augmented Reality
يعتبر هذا المصطلح من المصطلحات الحديثة التي ظهرت في اآلونة األخيرة .ومن خالل االطالع

الموسع ،الواقع المدمج ،الحقيقة
على األدب التربوي يمكن مالحظة العديد من المصطلحات المرادفة منها الواقع
ً
11

استخداما
المعزز) باعتباره المصطلح األكثر
المعززة ،وتم استخدام مصطلح (تكنولوجيا الواقع
المدمجة ،الحقيقة
ً
ً
ً
في األدبيات المترجمة للعربية.

وقد أشار بوتشارت ( ) Butchart, 2013:2إلى أنها إحدى أهم التقنيات التي تمثل حلقة الوصل بين

الواقع الحقيقي والواقع االفتراضي .

ويرى غلوكنر وآخرون ( )Glockner&others,2014: 3أنها توسع في الواقع الحقيقي من خالل

إضافة طبقات من معلومات مولدة باستخدام الحاسوب الى البيئة الحقيقية ،وهذه المعلومات المضافة يمكن أن
نظاما لتحديد المواقع  .......الخ.
نصوصا ،أو
تكون
ً
رسوما ،أو فيديو ،أو صوتًا ،أو ً
ً
وقد عرفها دونليفي وديدي ( )Dunleavy & Dede, 2006:7بأنها" :مصطلح يصف التكنولوجيا
التي تسمح بمزج واقعي متزامن لمحتوى رقمي من برمجيات وكائنات وحاسوبية مع العالم الحقيقي".

في حين عرفها نوفل ( )00: 1020بأنها" :نظام يتمثل بدمج بين بيئات الواقع االفتراضي والبيئات

الواقعية من خالل تقنيات وأساليب خاصة؛ ومن أمثلة ذلك :يمكن أن تضاء ممرات الهبوط أمام الطائرات في

المطارات الحقيقية ،أو أن يرى الجراح معلومات افتراضية أثناء إجراء الجراحة فعليا توضح له األماكن التي

يجب استئصالها بالفعل".

بينما عرفها يوين وآخرون ( )Yuen& Others,2011:120بأنها شكل من أشكال التقنية التي تعزز

اآللي؛ حيث تسمح تقنية الواقع المعزز بإضافة المحتوى
العالم الحقيقي من خالل المحتوى الذي ينتجه الحاسب ِ
الرقمي بسالسة إلدراك تصور المستخدم للعالم الحقيقي؛ حيث يمكن إضافة األشكال ثنائية األبعاد و ثالثية

األبعاد  ،واد ارج ملفات الصوت والفيديو والمعلومات النصية .كما يمكن لهذه األدوات أن تعمل على تعزيز
معرفة األفراد وفهم ما يجري من حولهم.

ومن خالل استخدام تقنية الواقع المعزز يمكن الجمع بين األشياء الحقيقية واالفتراضية ،واستخدام

المعلومات المناسبة من البيئة الخارجية في محيط رقمي يحاكي الحقيقة .كما أن االستخدامات الحديثة لتقنية

الواقع المعزز ت جعل من الممكن ربط مجاالت التعليم والترفيه ،وبالتالي إيجاد طرق وأدوات جديدة لدعم التعلم
والتعليم في األوساط الرسمية وغير الرسمية (.)Shelton,2002:1-2

وفي ضوء التعريفات السابقة لتكنولوجيا الواقع المعزز تعرفها الباحثة بأنها :تقنية تسمح بتحويل الصور

الحقيقية ثنائية األبعاد الى صور افتراضية ورسوم تفاعلية ثالثية األبعاد على شاشة األجهزة الذكية ،أي أنها
دمج بين الواقع الحقيقي والمعلومات الرقمية.

موقع الواقع المعزز تبعا لتصنيف ميلغرام:
وضع ميلغرام وكشينو عام 2449م تصنيفًا يوضح الربط بين عمل تقنيتي الواقع االفتراضي والواقع

المعزز ،كما يوضح الشكل (:)2-1
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شكل ( )1-2يوضح تصنيف ميلغرام

وهي كاآلتي:
حقيقية ،وهو يشمل
جساما
 .2البيئة الواقعية ( :)Real Environmentوهي البيئة التي ال تتضمن إال أ ً
ً
شكاال وأ ً
النظرة المباشرة ألحد مشاهد العالم الواقعي أو من خالل عرض فيديو للمشهد.
برمجيا ،حيث
 .1الواقع المعزز ( :)Augmented Realityوهو بيئة واقعية تزود بأجسام أو مشاهد يتم إنتاجها
ً
يتم تركيب مشاهدها بصريا.

 .0الواقع االفتراضي المدمج ( :)Augmented Virtualityويشمل بيئات تعلم افتراضية ،يتم إدخال بعض المشاهد
حقيقية أو لقطات للبيئة الحقيقية.
أجساما
الحقيقة لها ،سواء كانت هذه المشاهد
ً
ً
اضية ،ينغمس فيها المستخدم
 .9الواقع االفتراضي ( :)Virtual Environmentوهو بيئة ال تتضمن إال
أجساما افتر ً
ً
قادر على التفاعل مع عالم اصطناعي تماما.
بالكامل ،بحيث يكون ًا
وترى الباحثة من خالل الشكل السابق ،أن الواقع المعزز يقع بين البيئة الواقعية والواقع االفتراضي ،وهذا
يعني أنه دمج بين الواقع الحقيقي واالفتراضي داخل البيئة الحقيقية ،ويمكن أن نالحظ من الشكل أنه كلما
اتجهنا نحو اليمين ،كلما زاد اقترابنا من الواقع االفتراضي ،والعكس تماما كلما اتجهنا لليسار ،حيث نقترب من

البيئة الحقيقية.

تاريخ تطور تكنولوجيا الواقع المعزز:
تعتبر تكنولوجيا الواقع المعزز ( )Augmented Realityمن المفاهيم المعاصرة التي أضافتها تقانة
المعلومات ،وهي تشير الى دمج البيئة الحقيقية بالواقع االفتراضي ،ويعود تاريخ ظهورها ألواخر ستينات القرن

الفائت وبداية سبعينات ذلك القرن.
 ساذرلند ()Sutherland

لقد أوجد إيفان ساذرالند تقنية جديدة في ستينات القرن الماضي لم تستخدم من قبل .وهي عبارة عن

مستشعر رئيسي يقيس الموقع وزاوية رأس المستخدم وهو أشبه بخوذة ذات نظارة تسمح برؤية المحيط وتضيف
أشكال ثالثية األبعاد ،وبناًء عليه تتغير الرسومات التي يراها إلى كائنات افتراضية ثالثية األبعاد ،وقد أوضح
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ساذرالند أن الهدف من التقنية أو المشروع " هو أن نحيط المستخدم بمعلومات ثالثية األبعاد" ،وقدم ساذرالند
النموذج التجريبي مع مجموعة من طالبه بجامعتي هارفارد ويوتاه .¹شكل ()1-1

شكل ( )2-2يوضح تقنية ساذرلند للواقع المعزز

 بوينغ ()Boeing
نشرت شركة بوينغ مقالة عام 2440م أعدها مهندسان :توم كوديل وديفيد مايزيل ( & Tom Caudell
 ،)David Mizellوكانت مهمتهما تتمثل في إيجاد نظام جديد لحل مشكالت شبكات األسالك الطويلة

العمال ارتداءه على
صمم كوديل ومايزيل
نظاما يستطيع َّ
المستخدَمة في الطائرة النفاثة  777الجديدة ،فقد َّ
ً
اجا ،مثله مثل غيره من المحاوالت األولى لتطعيم عالم الواقع بأجزاء من
رءوسهم ،لكن هذا النظام لم يْلق رو ً
العالم االفتراضي .يقول كوديل إن ذلك يرجع في الغالب إلى أن تكنولوجيا تتبُّع الرأس لم تكن تستجيب بالشكل

فضال عن كون أجهزة الكمبيوتر القابلة لالرتداء وقتها أبعد ما تكون عن مستوى كفاءتها الحالي .بالرغم
الكافيً ،

مصطلحا يصف هذا النوع من الرؤية الرقمية ،أال وهو :الواقع المعزز (عبد الرؤوف،
من ذلك ابتكر كوديل
ً
.² )1029
__________________________________________________________________

 :¹موقع الباحثون السوريون ( .)1029العالم بعيون تقنية الواقع المعززhttp://www.syr- :

 . res.com/article/2844.htmlتمت مراجعته 2215-11-5م.pm 0:32 .

 :²عبد الرؤوف ،نيفين ( .)1029تكنولوجيا الواقع المعزز تؤتي ثمارها .موقع هنداوي:
 . /http://www.hindawi.org/safahat/31495153تمت مراجعته .pm9 .2215-11-5
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 أزوما ()Azuma
كانت االستخدامات السابقة للواقع المعزز تجبر المستخدم على البقاء في مكان محدد ،لكن روبرت أزوما
ير عام 2449م هو وفريقه من شركة
أراد أن يتيح للمستخدم حرية حركة خارج حدود المكان ،حيث نشر تقر ًا
تعمل في معامل بحوث هيوز "  "HRLفي ماليبو يصف آخر ما توصل إليه في مجال الواقع المعزز  ،حيث
خارجيا ،حيث أضيف إليها جهاز تعقب مهجن يتعقب مكان
ابتكروا تقنية تسمح باستخدام أجهزة الواقع المعزز
ً
المستخدم باستخدام بوصلة جيروسكوبية تقديرية (بوصلة وجهاز استشعار توجيهي قابل لإلمالة) ،وهذا االختراع
هو ما جعل التقنية عالمية االستخدام ،حيث استخدمت تقنية أزوما لعرض اإلعالنات النصية على المباني.

 التعقب المهجن
في هذه المرحلة من أبحاث الواقع المعزز كان هناك أسلوبان لتعقب المستخدم وهما :أجهزة التعقب
المغناطيسية التي تعاني من تذبذب االرسال؛ بسبب وجود أجسام معدنية في البيئة المحيطة ،ولكنها تتميز

بقوتها واتاحتها حرية أكبر للمستخدم .وأجهزة التعقب المعتمدة على االفتراض والتي تتميز بدقة عالية ،ولكنها

واجهت مشاكل في التعامل مع الحركة .ولحل هذه المشكلة ابتكر باحثون في جامعة والية شمال كارولينا
( )UNCفي التسعينات نظام تعقب مهجن يستغل دقة األنظمة المعتمدة على االفتراض وقوة األنظمة
المغناطيسية ،حيث أضاف هذا النظام العالمات التي يعتمد عليها كثير من أنظمة الواقع المعزز حالًيا ،وأصبح
أساسيا في معظم أجهزة الواقع المعزز (الحسيني.)00-01 :1029 ،
هذا الجهاز جزًءا
ً
مميزات تكنولوجيا الواقع المعزز (:)Augmented Reality
إن استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز في التعليم وداخل البيئة الصفية له العديد من الميزات ،وقد ذكر
المعزز أنها:
أندرسون وليروكبيس ( )Anderson & Liarokapis, 2014:2أن من مميزات تكنولوجيا الواقع
ً

 -2بسيطة وفعالة.

 -1تزود المعلم بمعلومات واضحة وموجزة.

 -0تمكن المعلم من إدخال معلوماته وبياناته وايصالها بطريقة سهلة.
 -9تتيح التفاعل بين المعلم والمتعلم.
 -1تمتاز بقابليتها للتوسع بسهولة.

 -0تجعل اإلجراءات بين المعلم والمتعلم واضحة.
ذكر أزوما ( )Azuma,2001:1أن من مميزاتها:

 -2المزج بين الخيال والحقيقة في بيئة حقيقية.
 -1أنها ثالثية األبعاد.

 -0تفاعلية في الوقت عند استخدامها.
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وأضاف (عقل )9 :1029 ،إلى أن من مميزات تكنولوجيا الواقع المعزز:
 -2عرض النماذج الشغالة للطالب ضمن خطة الموقف التعليمي.
نسبيا.
 -1أن تكلفة انتاج المواد التعليمية منخفضة ً

 -0أنها تعطي الموقف التعليمي كثي ار من الديناميكية والنشاط.
 -9أنها تدمج بين شرح المعلم الفعلي والكائن الرقمي.

وتختلف الباحثة مع عقل ( )1029في أن تكلفة إنتاج مواد تعليمية قائمة على تكنولوجيا الواقع المعزز

مرتفعة وغير منخفضة ،وترى الباحثة أن من مميزات تطبيق تكنولوجيا الواقع المعزز داخل غرفة الصف أنها

تزيد من نشاط ودافعية الطلبة خاصة ضعاف التحصيل ،وأنها ال تحتاج الى بيئة تعليمية محددة؛ حيث يمكن

تطبيقها في الفصل بسهولة.

مبررات استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز (:)Augmented Reality
ذكر يوين وآخرون ( )Yuen& Others,2011:119-140مبررات استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز كما

يلي:

 -2تحفز المتعلمين الكتشاف المعلومات بأنفسهم.

 -1توفر بيئة تعلم مناسبة ألساليب تعلم متعددة ،وأعمار مختلفة.
 -0تساعد في تعلم مواد دراسية ال يمكن للمتعلم إدراكها بسهولة إال من خالل تجارب واقعية :كالفلك والجغرافيا.
 -9تشجع المتعلم وتزيد من ابداعه ،وقدرته على التخيل واالدراك.

وذكر رادو ( )Radu, 2012: 19أيضا ان من مبررات استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز على المتعلمين

ما يلي:

 -2زيادة فهم الطالب للمحتوى التعليمي باستخدام الواقع المعزز مقارنة بوسائل أخرى كالحاسوب أو الفيديو التعليمي
أو الكتب.

 -1استبقاء المعلومات واالحتفاظ بها في الذاكرة فترة أطول؛ حيث ذكر أن ما اكتسبه المتعلم من خالل تطبيقات
الواقع المعزز يدوم ويرسخ في الذاكرة بشكل أكبر مما يتم اكتسابه بواسطة الوسائل التقليدية.

 -0زيادة دافعية المتعلمين وشعورهم باالستمتاع والرضا ،ورغبتهم في إعادة تجربة الواقع المعزز.
 -9زيادة التعاون بين مجموعات المتعلمين من جهة وبين المتعلمين والمعلم من جهة أخرى.
آلية عمل تكنولوجيا الواقع المعزز (:)Augmented Reality
ممكنا البد من إنجاز عدة مهام أساسية،
يذكر ( )Glockner&others,2014: 3أنه ليكون الواقع المعزز ً

ثم دمج نواتجها بطريقة فعالة:

 -2تقسيم الصورة :وهي عملية فصل الوجهة األمامية للكائنات عن خلفيتها .وتحدد درجة جودة عملية الفصل مدى
نجاح عملية استخراج الكائنات من الصورة.
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 -1االستخراج :وهو يعني إيجاد العناصر المعروفة على الصورة من أركان وخطوط ومنحنيات وأشكال .وتتألف
أخير كشف مربع العالمة.
هذه الخطوة من عدة مراحل تبدأ باستكشاف األركان ثم الحواف و ًا
 -0استكشاف العالمة :يجب تصميم العالمة الحقيقية بطريقة تجعل من السهل استكشافها؛ ليسهل التعرف إليها
من بين العالمات األخرى وتحديد هويتها .وتختص هذه المرحلة بإيجاد موقع كل خلية على الصورة.

ملونة بعد أن كانت باألبيض
وقد حدث تطور للعالمات المستخدمة في تقنية الواقع المعزز ،فأصبحت ًا
صور ً

واألسود .ومن الجدير بالذكر أن اكتشاف عالمة الكائن الرقمي العالمة ذات اللونين األبيض واألسود أسرع من
العالمات ذات الصور واأللوان؛ لتعدد درجات األلوان ،مما يسبب خطأ في ظهور الكائن الرقمي أو عدم تعرف

الكامي ار إلى الصورة.

 -9توجيه الكاميرا :وتأتي هذه الخطوة بعد تحديد العالمة ،حيث يتم تحديد موقع العالمة في الحيز المكاني؛ ليتم
تجسيد الكائنات الرقمية على الصورة .ويجب أن يتناسب نطاقها واتجاهها مع العالمة المكتشفة (بمعنى أن
يظهر الكائن الرقمي الممثل للصورة وليس كائن آخر).

 -1الدمج :في هذه المرحلة يتم تجسيد الكائنات ثالثية األبعاد داخل المشهد وادراجها على العالمة بشكل يراعي
جودة التجسيد واالضاءة.

إن أهم جزء فيما سبق هو التأكد من أن جميع الكائنات الرقمية المختلفة تم ربطها بالعالمة بشكل متوافق

مع الكامي ار الفعلية؛ واال لن يظهر المحتوى الرقمي بشكل صحيح .شكل ()0-1

شكل ( )3-2يوضح آلية عمل تكنولوجيا الواقع المعزز
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إن الخطوات المتبعة في عمل تقنية الواقع المعزز متماثلة بغض النظر عما إذا كان الواقع المعزز
بتتبع عالمة أو تحديد موقع جغرافي (بدون عالمة )،وفي حالة وجود عالمة يتم التعرف عليها ،ثم ظهور

الشكل ثالثي األبعاد على سطحها .وفي حالة عدم وجود عالمة يتم اكتشاف المكان المحيط ،وتعيين المعلومات
الرقمية إلى مجموعة من اإلحداثيات على الشبكة (.)Kipper & Rampolla,2013:32
أنواع الواقع المعزز (:)Augmented Reality
ذكرنا سابقا أن الواقع المعزز هو إدخال كائنات وظواهر افتراضية داخل البيئة الحقيقية ،أي أنه يدمج بين

الظواهر االفتراضية والحقيقية معا ،وهو على عكس الواقع االفتراضي الذي يستبدل كل ما هو بكائنات افتراضية.
هناك العديد من األنواع الخاصة بالواقع المعزز التي تم ذكرها في األدب التربوي والدراسات المتعلقة ومنها

دراسة باتكار وآخرون ( )Patcar&Others,2013ودراسة فنسنت وآخرون ()Vincent&Others,2013
فيما يلي:
 -1اإلسقاط (:)Projection
وهو أكثر أنواع الواقع المعزز شيوعا ،ويعتمد على استخدام الصور االصطناعية كإسقاطها على الواقع
الفعلي لزيادة نسبة التفاصيل التي يراها الفرد من خالل األجهزة ،وأكثر المجاالت استخداما لهذا النوع من الواقع
هو في مجاالت بث المباريات الرياضية؛ بحيث يتم تتبع حركة الرياضي بجزئيات صغيرة لغايات التحليل

وغيره ،أو عندما يتم توضيح مجاالت اللعب ،أو حدود الملعب ،أو المسافة التي قطعتها الكرة باستخدام المقاييس
المترية على الشاشة فقط ،وهي فعليا غير موجودة في الواقع .شكل ()9-1

شكل ( )4-2يوضح السقاط
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 -2التعرف على الشكل (:)Recognition
يقوم هذا النوع من أنواع الواقع المعزز على مبدأ التعرف على الشكل من خالل التعرف على الزوايا والحدود
واالنحناءات الخاصة بشكل محدد كالوجه أو الجسم؛ لتوفير معلومات افتراضية إضافية إلى الجسم الموجود
أمامه في الواقع الحقيقي ،وعادة ما يستخدم هذا النوع من الواقع ضمن المؤسسات الحكومية ذات المستوى
عالي السرية من العمل كالمخابرات المركزية ،أو أجهزة االستخبارات؛ للتعرف على الوجوه واألشكال الجسمية

لألشخاص ،والبحث عن ملفاتهم ،أو كل ما يتعلق بهم من معلومات .شكل()1-1

شكل ( )5-2يوضح التعرف على الشكل

 -3الموقع (:)Location
وهو عبارة عن طريقة يتم توظيفها لتحديد المواقع باالرتباط مع برمجيات أخرى؛ منها :تحديد المواقع

( ،)GPSوتكنولوجيا التثليث ( )Triangulation Technologyالتي تقوم مقام الدليل في توجيه المركبة أو

السفينة أو الفرد إلى النقطة المطلوب الوصول إليها باستخدام نقاط التقاء فرضية وتطبيقها على الواقع؛ ويتضح

ذلك في حال استخدام الهواتف الذكية المدعومة ببرمجة تحديد المواقع ( )GPSالتي تساعد على تحديد مكان
الفرد .ومن خالل مجموعة من األسهم واإلشارات الفرضية والواقعة على صورة حية تقوم بتوجيه الفرد للوصول
إلى النقطة الثانية المرغوب في الوصول إليها.

وعادة ما توجد هذه التقنية في أجهزة الهواتف الذكية ،والسيارات الحديثة ،والمركبات المحددة االستخدام

كالمركبات العسكرية ،وهي تتيح للسائق تحديد وجهته وترشده إلى الطرق الواجب سلوكها للوصول إلى النقطة
المطلوبة .وحتى اليوم ما زالت الشركات البرمجية تحاول التطوير في هذا النوع من الواقع المعزز لخدمة
األهداف العسكرية؛ بحيث تستطيع تحديد النقاط المستهدفة لدى الدولة ،أو حتى تحدد موقع قمر صناعي في

الفضاء .شكل()0-1
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 -4المخطط (:)Outline

شكل ( )6-2يوضح الموقع

المخطط هو طريقة دمج بين الواقع المعزز والواقع االفتراضي ،وهو أحد أنواع الواقع المعزز القائم على
مبدأ إعطاء الشخص إمكانية دمج الخطوط العريضة من جسمه ،أو أي جزء مختار من جسمه مع جسم آخر
افتراضي ،مما يعطي الفرصة للتعامل ،أو لمس أو التقاط أجسام وهمية غير موجودة في الواقع ،وهي موجودة
بكثرة في المتاحف والمراكز العلمية التعليمية ،ويجري استخدامها اآلن في األفالم المتعلقة بتطور األرض أو

الحقب الزمنية القديمة؛ بحيث يتم دمج مخلوقات منقرضة أو أسطورية مع وجود اإلنسان الفعلي .شكل()5-1

شكل ( )7-2يوضح المخطط

وتصنف نيفين السيد ( )El sayed,2011:21-22تطبيقات تكنولوجيا الواقع المعزز إلى عدة

مستويات هي:

 المستوى (صفر) من الواقع المعزز:يعد هذا المستوى الصيغة األقدم لتكنولوجيا الواقع المعزز ،كما أنه المستوى األول لها ،وتم اختراعه

ليربط العالم المادي باالفتراضي؛ حيث يبدأ بالباركود الخاص بمنتج مادي أحادي البعد ( )UPCيتم تخصيصه
19

لمنتج بعينه وتسجيله في قاعدة البيانات .وينطبق نفس الشيء على األكواد ثنائية األبعاد التي تشتهر بها األكواد
سريعة االستجابة ( .)QR-codesوهو أبسط صيغ الواقع المعزز وال يحتوي على أي عرض أو تجسيد حقيقي
للرسومات .شكل ()0-1

شكل ( )0-2يوضح المستوى (صفر) من الواقع المعزز

 -المستوى (األول) من الواقع المعزز:

ينصب كل التركيز في هذا المستوى على تكنولوجيا الواقع المعزز القائمة على العالمات؛ وهي األكثر

شهرة من بين صيغ المستويات األخرى؛ إذ إنها تجري معالجة مباشرة من خالل التعرف على العالمات ،ثم
يتم التجسيد والعرض المباشر للرسومات على سطح هذه العالمة.

ويقوم هذا النوع على العالمة ثنائية األبعاد بوجود حاسوب شخصي وكامي ار ويب .والعالمة هي الصورة

التي تتألف من مربعات بيضاء وسوداء ،ويمكن طباعتها ووضعها أمام كامي ار الويب لترى دمجا ثالثي األبعاد.

وقد تطورت التقنية حول أنواع العالمات والتطبيقات التي يمكنها الكشف عن العالمات ،حيث حلًت العالمات

الملونة بدالً من السوداء والبيضاء .ومن الجدير بالذكر أن أدوات البحث الحالي تندرج تحت هذا المستوى.

شكل ()4-1
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شكل ( )9-2يوضح المستوى (األول) من الواقع المعزز

 المستوى (الثاني) من الواقع المعزز:تعتبر تكنولوجيا الواقع المعزز المستغنية عن العالمات ( )Markerlessهي األقوى ،وتستخدم هذه

التقنية أجهزة تحديد الموقع ( ،)GPSوتعريف الصورة لتستعيض بها عن غياب العالمات .ومن المتوقع أن
تكون هذه الصيغة مستقبل الواقع المعزز نتيجة للحلول والتطبيقات الالمحدودة التي يمكن ابتكارها باستخدامها.

شكل ()20-1

شكل ( )12-2يوضح المستوى (الثاني) من الواقع المعزز

 -المستوى (الثالث) من الواقع المعزز:

كان هذا المستوى حلم مبتكري تكنولوجيا الواقع المعزز ،واعتقد الباحثون أن هذا المستوى سيكون النقلة

التالية في وسائل اإلعالم؛ حيث استخدم مهندسون من جامعة واشنطن للمرة األولى تقنيات تصنيع بمقاييس
ميكروسكوبية ليدمجوا عدسة مرنة وآمنة االلتصاق من الناحية البيولوجية مع دائرة وأضواء إلكترونية ،حيث
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تحديا؛ ألنه يتطلب استخدام مواد آمنة االستخدام على الجسم .وللتحقق من األمن والسالمة
ً
شكل صنع العدسات ً
تم اختبار هذه العدسات على األرانب ،ولم تسبب أي آثار سلبية.

ومما يالحظ أن المبتكرين الزالوا في مرحلة التطوير ،وأن هذه العدسات يمكن ربطها بجهاز ذكي

ليوضح الحالة الصحية لألشخاص ،كما يمكن اإلشارة إلى أن نظارات جوجل التي ظهرت مؤخ ار تصنف تحت
هذا المستوى .شكل ()22-1

شكل ( )11-2يوضح المستوى (الثالث) من الواقع المعزز

أجهزة عرض تكنولوجيا الواقع المعزز (:)Augmented Reality

قسمت نيفين السيد ( )El sayed,2011:22-30أنواع أجهزة عرض تكنولوجيا الواقع المعزز الى ثالث

فئات رئيسية :
 -1أجهزة العرض المحمولة بالرأس (:)Head-Mounted Displays
عبارة عن جهاز عرض حاسوبي يتم ارتداؤه على الرأس ،ويكون على شكل خوذة أو على شكل نظارات

إحساسا بعمق الصورة التي ينظر إليها.
واقية .توفر معظم هذه األجهزة شاشة لكل عين؛ مما يعطي المستخدم
ً
شكل()21-1

شكل ( )12-2يوضح أجهزة العرض المحمولة بالرأس
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 -2أجهزة العرض المحمولة باليد (:)Hand Held Displays
ويتم استخدامها لسهولة حملها والتنقل بها ،وهناك أنواع مختلفة من هذه األجهزة ،منها شكل(:)20-1
 المساعد الرقمي الشخصي ( :)Personal Digital Assistantوهو جهاز يحمل في اليد أو الجيب ،ويجمعهذا النوع بين الحوسبة واالتصال باإلنترنت.

 الهواتف الذكية  (Smart phone):التي تطورت لتصبح أجهزة تجمع بين خصائص الهواتف النقالةوخصائص الحواسيب الالسلكية ،مع إمكانية تنزيل تطبيقات وتصفح مواقع اإلنترنت.

 المرآة المحمولة باليد  (Hand-Held Mirror):وهي تقنية تفاعلية ،من تقنيات الواقع المعزز ،تقوم علىاستخدام عدسة مكبرة محمولة ،وتتمتع بخاصية نصف شفافية تسهل استخدامها كواجهة تغير عرض المعلومات

المعروضة خلفها.

 أجهزة الحواسيب اللوحية ) :)Tablet PCوهي أجهزة تحمل باليد ،وتعمل شاشاتها باللمس أو بقلم خاص،وتدعم الشبكات الالسلكية ،وتسمح بتصفح اإلنترنت وتنزيل تطبيقات خاصة بها .وتعتبر أجهزة الحواسيب

اللوحية أكثر شهرة في الوقت الحالي.

شكل ( )13-2يوضح أجهزة العرض المحمولة باليد

 -3أجهزة العرض المكانية (:)Spatial Displays
على عكس أجهزة العرض الملحقة بالجسم (الملحقة بالرأس والمحمولة باليد )،تفصل أجهزة العرض المكانية

الجزء األكبر من التقنية عن المستخدم دامجاً الواقع المعزز بالبيئة المحيطة .شكل()29-1
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شكل ( )14-2يوضح أجهزة العرض المكانية

ويالحظ أنه ال يمكن إنكار أن تطبيقات الواقع المعزز لها إمكانيات هائلة في كل المجاالت؛ بحيث جعلت

خصوصا مع التطور الهائل والمتواصل
من الصعب على الباحثين االتفاق على تصنيف واحد يتم االعتماد عليه؛
ً

في مجال التكنولوجيا وتطبيقاتها .وقد ظهر العديد من االختالفات في تصنيف أنظمة الواقع المعزز ،وذلك
باالعتماد على عوامل مختلفة؛ أهمها:

 مساحة العمل :إما شخصية أو لمجموعة أشخاص.
 مستويات العرض :وتعني كيفية ظهور المشهد المدمج أو المعزز.

 معدات األجهزة المستخدمة في العرض :وتعني أشكال األجهزة المستخدمة في تتبع حركة المستخدم ،أو فحص
المحتوى وطريقة التعامل مع البيانات واخراجها (الحسيني.)19 :1029،

معيقات استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز (:)Augmented Reality
بالرغم من العديد من المزايا الستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز في التدريس؛ فإ ًن هناك مجموعة من
المعيقات التي تواجه تطبيقها وتحد من استخدامها ومنها:

 -2عدم توافر أو قلة اإلمكانات المادية للبدء في مشروع قائم على تكنولوجيا الواقع المعزز.

 -1عدم توافر القناعة الكافية بهذا النوع من التعليم من قبل المدارس ،وعدم تفاعل الطالب بشكل جيد.
فعالة وال يجب أن يدرسوا بها)Radu, 2012 : 314( .
 -0يرى بعض الطلبة أن تكنولوجيا الواقع المعزز ليست ً
 -9ندرة المختصين والخبراء بتطبيقات الواقع المعزز (.)Lee, 2012 : 40
 -1وجود مشاكل تقنية تتعلق بعدم ظهور الكائن الرقمي بشكل صحيح أو حدوث تشويه بصري فيه ،والمشكالت
المتعلقة بتعقب هذا الكائن (.)Azuma,1997:18

وترى الباحثة أنه يمكن توضيح معيقات استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز من عدة جوانب ،يمكن

عرضها على النحو التالي:

 معيقات بشرية :وتتمثل في:

 ندرة الخبراء في هذا المجال وعدم المامهم الكافي بتفاصيل تكنولوجيا الواقع المعزز.24

 عدم قناعة المعلم بجدوى تطبيق هذه التقنية باعتبار أنها مضيعة للوقت وغير فعالة ،واقتناعهم الكامل بأناالستراتيجيات التقليدية هي الحل األمثل للتدريس الجيد.

 عدم تفاعل المتعلم مع التقنية ،والتعامل معها باعتبارها وسيلة ترفيه ولعب أكثر من تعلم. معيقات مادية :وتتمثل في:

نسبيا-للمشروع.
 -التكلفة المالية العالية – ً

 صعوبة توفير عدد كبير من األجهزة التي تدعم تطبيقات الواقع المعزز. معيقات فنية وتقنية :تتمثل في وجود أخطاء في البرمجة وتأخر ظهور الكائن الرقمي ،وأخطاء متعلقة بسرعة
التطبيق وكفاءة عمله.

أمثلة لتطبيقات تكنولوجيا الواقع المعزز ( )Augmented Realityفي بعض المواد الدراسية المختلفة:
األحياء:

يساهم تطبيق تكنولوجيا الواقع المعزز في مجال دراسة األحياء وعلم التشريح من خالل عرض تركيب

أعضاء أجسام الكائنات الحية بالتفصيل؛ حيث يمكن للطالب فحص أجزاء الجسم ومعرفة تركيبه وكيفية عمل

كل عضو من أعضائه (.)Lee, 2012: 1

الكيمياء:

تتيح تكنولوجيا الواقع المعزز للطالب التفاعل وفهم األحماض األمينية ،كما تتيح للمتعلم فرصة فهم

التراكيب الكيميائية بصورة أبسط وأوضح؛ ألن نماذجها سهلة التصميم (.)Ivanov&Ivanova,2011:177

الفيزياء:

تشرح تكنولوجيا الواقع المعزز الخصائص المختلفة لألجسام ،وترصد حركة الجسم ،ومقدار السرعة والتسارع

( .)Lee, 2012: 16ويمكن لتطبيقات تكنولوجيا الواقع المعزز أن تسهم في توصيل المفاهيم المجردة للطالب،
ومحاكاة الظواهر الطبيعية وتفاعالتها وخاصةً عندما ال تكون واضحة في الحياة الحقيقية.

الفلك:

يساعد تطبيق تكنولوجيا الواقع المعزز في علم الفلك بشكل مميز؛ حيث إنه باإلمكان عرض صور ثالثية

األبعاد متحركة لألجسام الكونية ،فيرى الطالب هذه الصور كأنها حية أمامه ،ويتحكم في مواضعها من خالل

حركة يديه ،فيضيف ويحذف منها؛ ليحقق نظرية ،أو يستعرض أي ظاهرة كونية بطريقة أفضل

(.)Johnson&Others,2010:21

الحاسوب:

تساعد تكنولوجيا الواقع المعزز المتعلم المبتدئ على أداء مهام معقدة؛ كصنع الروبوتات
( ، )Hou&Others,2013:451وتوصيل الشبكات ،وتركيب األجزاء الداخلية للحاسب وتوضيح سريان وتدفق
البيانات داخل أجزاء الحاسب وداخل الشبكات المختلفة.
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الجغرافيا:
تحتوي مادة الجغرافيا على الكثير من التفاصيل عن الدول والمدن واألماكن الجغرافية التي يجب على
الطالب استذكارها .وباستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز أصبح المحتوى أقل تعقيداً ،وأتاح للطالب اكتشاف

الظواهر الطبيعية بتقنية متطورة مع توفر المرونة الالزمة لتصور الظواهر الطبيعية ( & Shelton
.)Hedley,2002: 8

المكتبات:

إن التعامل مع تعليمات المكتبة باستخدام تقنية الواقع المعزز تطور مهارات البحث لدى الطلبة ،بحيث

يصبحوا أكثر قدرة على االعتماد على النفس في مجال البحث والتعليم ،بعكس الطلبة الذين يعتمدون على
اإلرشادات الشفهية من أمناء المكتبات ويتلقون المعلومة دون االعتماد على مجهودهم الشخصي ( Dill,

.)2008: 524

وترى الباحثة من خالل العرض السابق الستخدام بعض تطبيقات تكنولوجيا الواقع المعزز في المواد

الدراسية ،أن تطبيق تكنولوجيا الواقع المعزز ال يقتصر على مادة دراسية دون غيرها ،أي أنها تصلح لتدريس
جميع المواد الدراسية.

بعض النماذج الدولية لستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز (:)Augmented Reality

 -1تجربة المملكة العربية السعودية:

تم استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز في تدريس مادتي اللغة اإلنجليزية للمرحلة الثانوية ،والرياضيات للمرحلة

فاعال في إيصال المعلومة
االبتدائية في مدارس مدينة الطائف (غرب السعودية) ،وقد القت هذه التجربة
نجاحا ً
ً

للطالبات من خالل تقديمها كأسلوب الكتاب التفاعلي الذي كان من شأنه أن يعزز ويطور من أداء المتعلم

(بندر.¹ )1020 ،

 -2تجربة مصر:

بدأت شركة "بلينك"  BLINKالمصرية منذ ثالثة أعوام تقر ًيبا بالعمل على إنتاج برنامجها األول الذي أطلق
عليه اسم "كوكب الحروف" ،والذي يعتمد على استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز لتعليم حروف األبجدية لألطفال.

تيبا يحتوي على صور حيوانات وطيور يبدأ كل منها بحرف من
وتقوم فكرة البرنامج على إعطاء المستخدم ُك ً
حروف الهجاء ،وعند تشغيل كامي ار البرنامج وتسليطها على أي من هذه الحيوانات ،يتعرف البرنامج عليه ثم
__________________________________________________________________

 :¹بندر ،أشواق ( .)1020تقنية الواقع المعزز تنجح في مدارس الطائف .موقع جريدة الشرق األوسط:
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=55&issueno=12599&article=73016

 . 6#.VxYxovkrLIWتمت مراجعته 2215-0-27م.am2:15 .
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يكتب الحرف المناسب على الشاشة وينطٌق اسمه ويرسم صورة ثالثية األبعاد لهذا الحيوان على الشاشة

فوق الصورة الحقيقية.¹
 -3تجربة ألمانيا:

قامت شركة ( )Metaioاأللمانية بتطوير كتب تحتوي على عناصر من الواقع المعزز بحيث لو تم تسليط
الكامي ار عليها فإن هذه العناصر تنطق بالحياة ،وأطلق عليها الكتب المعززة ( ،)Augmented Booksوتسعى

حاليا و ازرة التربية والتعليم األلمانية إلى تعميم هذه الكتب في جميع المراحل التعليمية (الخليفة.²)1020 ،
ً
 -4تجربة الوليات المتحدة األمريكية:

تم استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز في المجال الطبي وبخاصة في مجال استخدام المعدات الطبية ،وادخال
اللوائح االلكترونية الطبية ،وتسجيل معلومات المريض عليها (.)Mackay, 1998: 1

 -5تجربة الدنمارك:

استخدمت الدنمارك تكنولوجيا الواقع المعزز في بناء جسر لالتصاالت يسمح للمهندسين بالتواصل المتزامن
والتحدث وتبادل المعلومات في ذات الوقت؛ مما أتاح لهم التعامل مع آالف التصميمات الهندسية بطريقة

تفاعلية (.)Mackay,1998:3

في ضوء ذلك ترى الباحثة أن تكنولوجيا الواقع المعزز يمكن استخدامها في مختلف المجاالت كالتعليم،

والطب ،والهندسة ،واالتصاالت ،واأللعاب وغيرها .وأن على الدول العربية أن تدخل تكنولوجيا الواقع المعزز

في مختلف المجاالت ،وأن تزيد من االهتمام بتفعيل تكنولوجيا الواقع المعزز في التعليم على وجه الخصوص؛
نظ اًر لما يشهده النشاط العربي من ضعف في هذا المجال.

__________________________________________________________________

:¹

موقع

TR

MIT

العالم

العربي

(.)1021

الواقع

المعزز

 . http://technologyreview.meتمت مراجعته 2215-12-25م.am9 .

لتعليم

أكثر

تشويقا:

 :²الخليفة ،هند ( .)1020تقنية الواقع المعزز وتطبيقاتها في التعليم .جريدة الرياض:
 . http://www.alriyadh.com/514768تمت مراجعته 2215-6-17م.pm12 .
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ثانيا :التفكير البصري

يعد التفكير من أبرز الصفات التي يتميز بها اإلنسان عن غيره من المخلوقات ،وهو يحتاج إلى التفكير

في جميع مراحل حياته لتدبير شؤونه فال تستقيم حياته بدون تفكير .ويتضمن التفكير البحث عن المعنى والتأمل

وامعان النظر في المواقف المحيطة والمقارنة بينها مستعيناً بالخبرات السابقة.
مفهوم التفكير:

إن عملية التفكير ال تزال من الظواهر النفسية غير الواضحة في علم النفس ،وهناك من يرى أن التفكير
عملية عقلية رمزية وتصورية ،بينما يرى آخرون بأنه معالجة للتمثيالت العقلية (عبيد وعفانة.)11 :1000 ،

ويعرفه إبراهيم ( )040 :1000بأنه تجربة ذهنية تشمل كل نشاط عقلي يستخدم الرموز مثل الصور

الذهنية والمعاني واأللفاظ والذكريات التي تحل محل األشياء واألفراد والمواقف واألحداث المختلفة التي يفكر

فيها الفرد بهدف فهم موضوع أو موقف معين.

ويرى جابر ( )919 :1000أن التفكير سلسلة من النشاطات العقلية غير المرئية التي يقوم بها الدماغ

عندما يتعرض لمثير يتم استقباله عن طريق واحدة أو أكثر من الحواس الخمسة ،بحثًا عن معنى في الموقف
أو الخبرة ،وهو سلوك هادف وتطوري يتشكل من تداخل القابليات والعوامل الشخصية والعمليات المعرفية وفوق
المعرفية والمعرفة الخاصة بالموضوع الذي يجري حوله التفكير.

وعرفه عبيد وعفانة ( )11 :1000بأنه العملية الذهنية التي يتم بواسطتها الحكم على واقع األشياء،

وذلك بالربط بين واقع الشيء والمعلومات السابقة عن ذلك الشيء ،مما يجعل التفكير عامال هاما في حل
المشكالت.

أما جروان ( )90 :1022فيرى بأنه عملية كلية نقوم عن طريقها بمعالجة عقلية للمدخالت الحسية

والمعلومات المسترجعة؛ لتكوين األفكار أو استداللها أو الحكم عليها ،وهي عملية غير مفهومة تماما ،وتتضمن

اإلدراك والخبرة السابقة ،والمعالجة الواعية واالحتضان والحدس ،وعن طريقها تكتسب الخبرة معنى ما.
ً
ويذكر سعادة ( )90 :1000أن التفكير مفهوم معقد يتألف من ثالثة عناصر تتمثل في العمليات
المعرفية المعقدة ،وعلى رأسها حل المشكالت ،واألقل تعقيداً كالفهم والتطبيق ،باإلضافة إلى معرفة خاصة
بمحتوى الموقف أو المادة ،مع توفر االستعدادات والعوامل الشخصية المختلفة السيما الميول واالتجاهات.

ومن خالل التعريفات السابقة ترى الباحثة أن التفكير عملية عقلية تحدث عندما يكون للفرد هدف معين

أو يسعى لحل مشكلة ما أو يتعرض لموقف محير؛ للوصول الى فكرة جديدة ،من خالل ربطه بين المعلومات

الموجودة لديه مسبقاً وبين الواقع الجديد ،بمعنى أنه إعمال العقل في المعلوم للتوصل الى معرفة المجهول.
سمات مفهوم التفكير:

يمكن وصف التفكير بمجموعة من السمات يبينها محمود ( )52 :1000كما يلي:

-2التفكير عملية معرفيه تحدث داخل عقل اإلنسان ويستدل عليه من السلوك الحادث من اإلنسان نفسه،
فتفكير الطالب عند قيامه بحل مسألة يبدو من خطواته التي يقوم بها.
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-1التفكير عملية داخلية يتم خاللها معالجة مجموعة من المعلومات داخل نسق معرفي ،ففي حالة تفكير
الطالب في حل المسألة أو المشكلة فإنه يربط بين الخبرات السابقة لديه والمعلومات المتاحة أمامه وينشأ عن

ذلك تغير في المعلومات يقود لحل المسألة أو المشكلة.

-0التفكير عملية موجهة تقود لسلوك ينتج عنه حل المسألة أو المشكلة أو يتجه نحو الحل ،ويبدو هذا في
تتابع ونظام الخطوات المؤدية للحل.

-9يستعين التفكير بالتذكر واإلدراك والتصور والتخيل والتداعي ،ولكنه ينطلق منها إلى التركيز على المضمون
العام للمعاني والعالقات التي ال ترتبط بمكان معين أو زمان محدد.

وترى الباحثة أن من سمات التفكير أيضاً أنه ينطلق من الخبرة الحسية ولكنه ال يقتصر عليها وهو

طا وثيقًا بالنشاط العقلي لدى
انعكاس للظواهر واألحداث واألشياء في شكل لفظي رمزي ،كما أنه يرتبط ارتبا ً
اإلنسان.
أنماط التفكير:

أنماط التفكير كثيرة ومتنوعة ،قد يتداخل بعضها في بعض ،وقد تتعدد األسماء لمسمى واحد ،مثل

التفكير المنطقي والناقد واإلبداعي .ونمط التفكير هو األسلوب أو الطريقة التي يفكر بها الفرد منطلقاً من ثقافته
وخبراته الحياتية وقدراته العقلية ،وهو من أبرز السمات المميزة له.

ويذكر عبيد وعفانة ( )04 :1000أنماط التفكير كالتالي:

 التفكير البصري

 التفكير االستداللي
 التفكير التأملي
 التفكير الناقد

 التفكير اإلبداعي

 التفكير المنظومي
وصنفت العفوان والصاحب ( )14 :1021أنماط وطرائق التفكير في ثالثة أنماط رئيسية ،هي:
 التفكير السمعي :ويعتمد على حاسة السمع ،ومن أدواته :الصوت ،والمحادثات ،والنغمات.

 التفكير البصري :ويعتمد على حاسة البصر ،ومن أدواته :الصور ،واأللوان ،والخطوط المجردة ،والرسوم
التخطيطية.

 التفكير الشعوري :ويعتمد على الشعور ،حيث يرتكز على معلومات طبيعية حساسة ،مثل :الوزن ،ودرجة الح اررة
والحالة العاطفية ،والتوتر ،والشعور ،والحدس.
مفهوم التفكير البصري:

يعيش اإلنسان في مجتمع مليء بالرسائل البصرية ،بدءاً من الرسائل البصرية المطبوعة ،وحتى الرسائل

بدءا من الصور التي يشاهدها على شاشة
البصرية المصورة .والخبرة التي يكتسبها اإلنسان هي خبرة بصريةً ،
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انتهاء بالصورة الخيالية التي يتخيلها داخل عقله،
التلفاز ،مروًار بالصورة التي يشاهدها على شاشة الحاسوب ،و ً
ولذا فإن الصورة ال تعد بألف كلمة بل أصبحت بماليين الكلمات (صالح.)20 :1021،
فالصور تسيطر على األفكار ومعاني الكلمات ،حيث تنوب الصورة بقوتها التعبيرية عن الكلمات ،وهي

تضيف أفكا ار ومعاني تكون غائبة بين السطور (حسن.)210 :1000،

وتعد حاسة البصر من الحواس المهمة لدى اإلنسان فقد أكدت دراسات عديدة بأن اإلنسان يتذكر بنسبة

 %20فقط مما يسمع ،و %01مما يكتب ،في حين يصل ما يتذكره من خالل الرؤية إلى ( %00عمار
والقباني.)20 :1022،

ميز هللا سبحانه وتعالى االنسان عن باقي المخلوقات بالعقل ليميز به بين الصواب والخطأ ،وحثه على
ماء ماء ل ُكم ِمنه شراب و ِمنه شجر ِ
الس ِ
فيه
التدبر والتفكر في آياته وخلقه حيث قال تعالىُ ":هو الَّذي أنزل ِمن َّ
ُ
ٌ
ُ ٌ
ً
النخيل واألعناب و ِمن ُك ِّل الثَّمر ِ
الزرع و َّ
ت ل ُكم بِ ِه َّ
الزيتون و َّ
ات إِ َّن في ذلِك آليةً لِقوم
تُسيمون ﴿ُ﴾20ينبِ ُ
يتف َّكرون﴿( "﴾22سورة النحل ،اآليات.)22-20 :

وحث اإلنسان على التفكير ذي البعد البصري في نفسه ،وفي الطبيعة المحيطة به ،وفي األرض التي
السماو ِ
ات و ْاأل ْرض وما ب ْينهُما إِ َّال بِاْلح ِّ
ق
يعمرها ،في قوله سبحانه وتعالى ":أول ْم يتف َّك ُروا ِفي أنفُ ِس ِهم َّما خلق اللَّـهُ َّ
اس بِلِق ِ
الن ِ
ير ِّمن َّ
وأجل ُّمس ًّمى وا َّ
اء رِّب ِه ْم لك ِاف ُرون ﴿( "﴾0سورة الروم ،اآلية)0:
ِن كثِ ًا
إِ َّن ِفي

ودا
وقُ ُع ً

ودعا إلى التفكير بما فيه التفكير البصري في مخلوقات هللا في السماء واألرض ،حيث قال سبحانه":
َِّ
السماو ِ
َّ ِ
اختِال ِ
ِ
ِّ ِ
ات و ْاأل ْر ِ
خْل ِ
ف اللَّْي ِل و َّ
اما
ق َّ
ضوْ
النه ِار آليات ألُولي ْاألْلباب ﴿﴾240الذين ي ْذ ُك ُرون اللـه قي ً
السماو ِ
ض ربَّنا ما خل ْقت هـذا ب ِ
ات و ْاأل ْر ِ
وعلى ُجُنوبِ ِه ْم ويتف َّك ُرون ِفي خْل ِ
اط ًال ُس ْبحانك ف ِقنا عذاب َّ
الن ِار
ق َّ

﴿( "﴾242سورة آل عمران ،اآليات.)242-240 :

ودعا سبحانه وتعالى في سورة الغاشية إلى التفكير البصري ،فقال ":أفال ينظُرون إِلى ِْ
ت
اإلبِ ِل ك ْيف ُخلِق ْ
ُ
ِ
ال كيف ُن ِ
السم ِ
ت ﴿﴾20واِلى اْل ِجب ِ
ت ﴿﴾24واِلى ْاأل ْر ِ
ت ﴿"﴾10
﴿﴾25واِلى َّ
ض ك ْيف ُسطح ْ
صب ْ
اء ك ْيف ُرِفع ْ
ْ
(سورة الغاشية ،اآليات.)10-25:

وقد دعا هللا سبحانه وتعالى اإلنسان للتدبر والتفكر في علوم الفلك واألرض والنبات بصرًيا ،فقال في
السم ِ
اء ماء فأ ْخرجنا بِ ِه ثمرات ُّم ْختلِفًا أْلو ُانها و ِمن اْل ِجب ِ
يض
كتابه العزيز ":أل ْم تر أ َّن اللَّـه أنزل ِمن َّ
ال ُجد ٌد بِ ٌ
ْ
ً
الن ِ
ود ﴿﴾15و ِمن َّ
اس و َّ
ف أْلو ُانهُ كذلِك إَِّنما ي ْخشى اللَّـه
الدو ِّ
اب و ْاأل ْنع ِام ُم ْختلِ ٌ
و ُح ْمٌر ُّم ْختلِ ٌ
يب ُس ٌ
ف أْلو ُانها وغ اربِ ُ
ِ ِ ِِ
َّ
ور ﴿( "﴾10سورة فاطر ،اآليات.)10-15:
اء إِ َّن اللـه ع ِز ٌيز غفُ ٌ
م ْن عباده اْل ُعلم ُ
مما سبق تستنج الباحثة أن هللا سبحانه وتعالى قد اعتبر أن التفكير البصري من أهم إن لم أهم أنماط

التفكير ،وذلك من خالل النظر في الكون وفي نفسه والتفكير بعقله للوصول الى حقائق عن قدرة هللا ،وجعل

دليال على خشيته ،وذكر القطان ( )100 :1000أن القرآن الكريم جعل التفكير السديد والنظر الصائب
ذلك ً
في الكون وما فيه وسيلة من وسائل اإليمان.

من خالل االطالع على األدب التربوي والدراسات المتعلقة بالتفكير البصري ،يتضح أن هناك العديد

من التعريفات للتفكير البصري ،حيث يعرفه مهدي ( )0 :1000بأنه منظومة من العمليات تترجم قدرة الفرد
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على قراءة الشكل البصري وتحويل اللغة البصرية الذي يحمله ذلك الشكل إلى لغة لفظية مكتوبة أو منطوقة،
واستخالص المعلومات منها.

ويعرفه الخولي ( )190 :1001التفكير البصري بأنه طريقة الفرد في التعامل مع عالم المحسوسات

بطريقة بصرية ،ويعرف أفراد هذه الطريقة بأنهم ذوو اإلدراك البصري.

بينما يعرف عفانة ( )21 :1002التفكير البصري هي قدرة عقلية مرتبطة بصورة مباشرة بالجوانب

الحسية البصرية ،حيث يحدث هذا النوع من التفكير عندما يكون هناك تنسيق متبادل بين ما يراه المتعلم من
أشكال ورسومات وعالقات وما يحدث من ربط ونتاجات عقلية معتمدة على الرؤية والرسم المعروض.

وتعرفه الشوبكي ( )01 :1020بأنه قدرة الفرد على التعامل مع المواد المحسوسة وتمييزها بصرًيا

بحيث تكون له القدرة على إدراك العالقات المكانية وتفسير المعلومات وتحليلها ،كذلك تفسير الغموض واستنتاج

المعنى بها.

وقد عرفه أبو زايدة (" )10 :1020هو سلسلة من العمليات العقلية التي يقوم بها الدماغ البشري عند

تعرضه لمثير ثم استقباله عن طريق حاسة البصر ،حيت تساعد هذه العمليات الفرد في الوصول إلى المعنى

الذي يحمله هذا المثير ،واالستجابة له ،وتخزينه في الذاكرة ،واسترجاعه منها عند الحاجة".

ويعرفه زنقور ( )92-90 :1020بأنه" :منظومة من العمليات المرتبطة بخبرات الفرد وقدراته الكامنة

والتي تظهر في قدرته على رؤية الموقف التعليمي من زوايا مختلفة ورؤى متعددة ،وتترجم ما فيه من خالل
قراءة األشكال البصرية وتحويلها إلى لغة منطوقة أو مكتوبة".

وعرفه عمار والقباني ( )11 :1022على أنه "نمط من أنماط التفكير يتضمن قدرة الفرد على التصور

البصري لألجسام واألشكال في أوضاع مختلفة عن طريق تحويالت بسيطة ومركبة مثل  :االنعكاس ،والدوران،

واالنتقال ،أو عمليات مثل الثني ،واإلفراد ،والحذف ،واإلضافة ،والقطع ،وترجمة المواقف والرموز البصرية
لمواقف ورموز لفظية ،والعكس كذلك ،وتمييز ،وتفسير الرموز البصرية ،للتعرف على أوجه الشبه واالختالف

بينها ،وتحليل الموقف البصري للخروج باستنتاجات ودالالت بصرية ،وذلك من أجل تنظيم الصور الذهنية،
واعادة تشكيل الموقف البصري إلنتاج نماذج بصرية ذات معنى".

ومن هنا ترى الباحثة أنه البد من التركيز على التفكير البصري في التعليم وتفعيل االعتماد على حاسة

البصر من خالل توفير الوسائل والتقنيات البصرية للوصول الى مستوى أفضل من التعلم.

كما ترى الباحثة أن التفكير البصري عبارة عن مجموعة من المهارات التي تشجع الطالب على التمييز

البصري للمعلومات العلمية من خالل دمج تصوراتهم البصرية مع خبراتهم المعرفية ،وترجمة الشكل البصري

الى لغة منطوقة أو مكتوبة.

نشأة التفكير البصري:

أساسا في مجال الفن ،وقد أظهرت الدراسات أن هناك عالقة وثيقة بين
نشأ هذا النوع من التفكير
ً
التفكير البصري والنجاح في مجال الفن ( ) Mcclurg, 1997:257فعندما يرسم الفنان لوحة ما فإنه يرسل
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تفكير بصرًيا وفهم الرسالة
ًا
رسالة ما عبر هذه اللوحة ،وعندما يعجب المشاهد بها فهذا يعني بأنه قد فكر
المتضمنة باللوحة.

وما زال ربط التفكير البصري مع الفن إلى يومنا هذا ) ،(Staley, 2007: 29-30وقد قام (

 ) Rosenkrantz, N.D.بعمل دراسة تحث على وجود شراكة بين المناهج المدرسية والمتاحف ،حيث تعمل
على زيادة قدرة الطالب على التعبير عن أفكارهم وحل مشكالتهم التي تواجههم.

عمليات التفكير البصري:

تذكر أحمد وعبد الكريم ( )191 :1002أن التفكير البصري يعتمد على عمليتين ،هما:
 -2االبصار  :Visionباستخدام حاسة البصر لتعريف وتحديد مكان األشياء وفهمها وتوجيه الفرد لما حوله في
العالم المحيط.

 -1التخيل  : Imageryوهي عملية تكوين الصور الجديدة عن طريق تدوير واعادة استخدام الخبرات الماضية

والتخيالت العقلية ،وذلك في غياب المثيرات البصرية وحفظها في عين العقل " "Minds eyeفاإلبصار والتخيل
هما أساس العمليات المعرفية باستخدام مهارات خاصة في المخ تعتمد على ذاكرتنا للخبرة السابقة ،حيث يقوم

جهاز اإلبصار (العين) والعقل بتحويل اإلشارات من العين إلى ثالثة مكونات للتخيل :النمذجة ،اللون ،الحركة.
ويعتمد التخيل البصري على قوانين منطقية مجردة مرتبطة بالموقف التعليمي ،إذ ال يحدث التخيل البصري

إذا تعرض المتعلم إلى موقف آني وقتي ،فالتخيل البصري يتطلب من المتعلم إيجاد عالقات رمزية مجردة
للموقف والقيام بالربط بين تلك الرموز لتحقيق أهداف محددة (عبيد وعفانة.)90 :1000 ،

ويسبق التفكير البصري التخيل البصري ،حيث يعتمد التفكير البصري على األشكال والرسومات والصور

المعروضة في الموقف والعالقات الحقيقية المتضمنة فيها ،حيث تقع تلك األشكال والرسومات والصور بين
يدي المتعلم ويحاول أن يحدد معنى للمضامين التي أمامه ،أما التخيل فهو نوع من التصور للمواقف ،ووضع

اقتراحات لسد الفجوات والتخلص من الغموض الذي يحيط بالموقف ،حيث يستخدم المتعلم امكانياته المتوفرة

لديه من نظريات وقوانين ومفاهيم لتحقيق أهداف الموقف أو التخلص من الغموض أو حل المشكلة المعروضة

(عفانة .)20 :1002،

يرى سيرس( )Cyrs,1997:27أن التفكير البصري يتكون من تداخل ثالث استراتيجيات هي التخيل،

الرؤية ،التصميم .ويعتبر التفكير البصري من النشاطات والمهارات العقلية التي تساعد المتعلم في الحصول
على المعلومات وتمثيلها وتفسيرها وادراكها وحفظها ،ثم التعبير عنها وعن أفكاره الخاصة بصرًيا ولفظيا ،ولهذا
فإن التفكير البصري يخبر بشكل تام عندما تندمج الرؤية والتخيل والرسم في تفاعل نشط ،ولتوضيح العالقة
بينها نأخذ مطابقة كل صنفين على حدة:

دور في
-2عندما تتطابق الرؤيا مع الرسم ،فإنها تساعد على تيسير وتسهيل عملية الرسم بينما يؤدي الرسم ًا
تقوية عملية الرؤية وتنشيطها.

-1عندما يتطابق الرسم مع التخيل ،فإن الرسم يثير التخيل ويعبر عنه ،أما التخيل فيوفر قوة دافعة للرسم ومادة

له.
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-0عندما يتطابق التخيل مع الرؤية ،فإن التخيل يوجه الرؤية وينقيها ،بينما توفر الرؤية المادة األولية للتخيل.
فالذين يفكرون بصرًيا ويوظفون الرؤية والتخيل والرسم بطريقة نشطة ورشيقة ،وينتقلون في أثناء تفكيرهم

من تخيل إلى آخر ،فهم ينظرون إلى الموقف أو المشكلة من زوايا مختلفة ،وبعد أن يتوفر لديهم فهم بصري
للموقف أو المشكلة يتخيلون حلوًال بديلًة ،ثم يحاولون التعبير عن ذلك برسوم سريعة لمقارنتها وتقويمها فيما
بعد (عفانة.)91-92 :1000 ،

وترى الباحثة أن الصور العقلية التي يكونها المتعلم عن األشياء المحيطة به هي نوع من التخيل البصري،

ويتم تخزين هذه الصور في عقل المتعلم ليتم استخدامها في مواقف الحقة ،أي أن التفكير البصري يدعم التخيل

البصري.

كيف يعمل التفكير البصري:
يعتمد التفكير البصري على األشكال والرسومات والصور المعروضة في الموقف والعالقات الحقيقية

المتضمنة فيها حيث تقع تلك األشكال والرسومات والصور بين يدي المتعلم ،ويحاول أن يجد معنى للمضامين
جدا وتطبيق مكوناته يتم بقوة في وسط ديناميكي فعال؛
التي أمامه ،وبالتالي فإن مبدأ التفكير البصري بسيط ً
هندسية لجعل التفكير
أشكاال
مما يؤدي إلى تفكير أفضل حيث يتم التفكير البصري بمساعدة أدوات تأخذ
ً
ً

الحالي واضح ،مقدمة بطرق عرض مرنة تساعدنا على العمل بأفكارنا على نحو خالق ينشط لدينا تصورات

جديدة ،ويحقق أهداف محددة من قبل تؤدي لتفكير أفضل من خالل استخدام المخططات االنسيابية والخطوط

الزمنية والصور واألفالم والتصورات .فعند رؤية لوحة قف يحدث لدى السائق نوع من التبصر من خالل الرسم

فيتوقف رغم عدم وجود كلمة قف (مهدي.)00 :1000 ،

وترى الباحثة أن التفكير البصري هو التفكير الناشئ عما نراه ،ويعتمد على ما تراه العين وتقوم بإرساله

الى الدماغ ليقوم بالترجمة والتفسير والتخزين والمعالجة واصدار األوامر فيما بعد.
مهارات التفكير البصري:

من خالل ما سبق عرضه من تعريفات حول مفهوم التفكير البصري واالطالع على عدد من الدراسات

السابقة التي اهتمت بالتفكير البصري ،وقيام كل باحث فيها بتحديد بعض المهارات للتفكير البصري مختلفاً
بذلك مع غيره من الباحثين تبعا ألهدافه ،فدراسة مهدي ( )11 :1000ذكرت أن مهارات التفكير البصري هي:

 .2مهارة التعرف على الشكل ووصفه وتتحقق بالقدرة على تحديد أبعاد وطبيعة الشكل المعروض.

 .1مهارة تحليل الشكل وتتحقق بالقدرة على رؤية العالقات في الشكل وتحديد خصائص تلك العالقات وتصنيفها.
 .0مهارة ربط العالقات في الشكل وتتحقق بالقدرة على الربط بين عناصر العالقات في الشكل وايجاد التوافقات
بينها والمغالطات فيها.

 .9مهارة إدراك وتفسير الغموض وتتحقق بالقدرة على توضيح الفجوات والمغالطات في العالقات والتقريب
بينها.
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 .1مهارة استخالص المعاني وتتحقق بالقدرة على استنتاج معاني جديدة والتوصل إلى مفاهيم ومبادئ علمية
من خالل الشكل المعروض مع مراعاة تضمن هذه الخطوة الخطوات السابقة ،إذ أن هذه الخطوة هي محصلة

الخطوات الخمس السابقة.

أما األغا ( )19-10 :1021فتحدد مهارات التفكير البصري كالتالي:

 -2مهارة التصور البصري.
 -1مهارة الترجمة البصرية.
 -0مهارة التمييز البصري.

 -9مهارة إدراك العالقات المكانية.
 -1مهارة التتابع البصري.
 -0مهارة الغلق البصري.

وقامت الباحثة بتحديد أربع مهارات للتفكير البصري بعد االطالع على مقرر مبحث العلوم العامة،

وتحديداً وحدة أجهزة جسم االنسان للصف التاسع ،هي:

 -2مهارة التمييز البصري :وتعني القدرة على التعرف على الشكل البصري المعروض وتمييزه عن األشكال

األخرى ،وأن الشكل البصري يمثل المعلومات التي وضع من أجلها سواء كان هذه الشكل البصري عبارة عن
رموز ،أم صور ،أم رسوم بيانية ،أم منظومات ،أم مسائل مرسومة .ويرى صقر وأبو قورة ( )200 :1022أنها
القدرة على مالحظة أوجه الشبه واالختالف بين األشكال ،القدرة على مالحظة أوجه الشبه واالختالف بين عدة

رموز بصرية أو تمييز الشكل المختلف أو الشاذ أو الشكل المماثل ،بالرجوع الى مواصفات اللون والشكل

والحجم واالتجاه وادراك عالقة أو حل مشكلة نتيجة مثيرات بصرية.

 -1مهارة تحليل المعلومات على الشكل البصري :وتعني التركيز على التفاصيل الدقيقة واالهتمام بالبيانات الجزئية
والكلية ،بمعنى القدرة على تجزئة الشكل البصري إلى مكوناته األساسية.

 -0مهارة إدراك العالقات المكانية :وتشير إلى القدرة على التعرف على وضع األشياء في الفراغ ،واختالف

موقعها باختالف موقع الشخص المشاهد لها ،كذلك دراسة األشكال ثنائية وثالثية األبعاد .ويرى الزيات (:2440

 )090أنها القدرة على إدراك موضع األشياء والمدركات في الفراغ حيث يتعين على المتعلم أن يتعرف على
إمكانية تسكين شيء ما في عالقة مكانية لهذا الشيء مع األشياء المحيطة.

 -9مهارة تفسير المعلومات المتضمنة في الشكل البصري :وتشير إلى القدرة على تفسير كل جزئية من جزئيات
الشكل البصري المعروض حيث إن الشكل البصري يحتوي على رموز واشارات توضح المعلومات المرسومة
وتفسرها.

مستويات قراءة الصورة البصرية:
ذكر صالح محمود أن مستويات قراءة الصورة البصرية هي "التي تمكن التلميذ من مالحظة ووصف

محتوى الصورة وتفسير البيانات المتضمنة في الصورة واستنتاج األدلة والمفاهيم من خاللها" (العويضي:1022،

.)120
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وقد وضح بدوي وعبد الرحمن ( )0 :1009أن هناك عدة تصورات لمستويات قراءة الصور منها:
 التصور الذي حدد مستويات قراءة الصور إلى خمس مستويات هي :التعرف-الوصف-التحليل-اإلبداع-
التركيب.

 التصور الذي حدد مستويات قراءة الصور إلى أربع مستويات هي :الوصف-التحليل-الترجمة-اإلبداع.
 التصور الذي حدد مستويات قراءة الصور إلى ثالث مستويات هي :العد-الوصف-التفسير.
أما عبد المنعم ( )04 :1000ذكر أن مستويات قراءة الصورة هي:

 -2التعرف أو العد ويعني التعرف على محتويات الصورة وعدها وتسميتها.

 -1الوصف ويعني وصف تفاصيل الصورة ،وتحديد التفاصيل الرئيسية والفرعية ،واعطاء التفسيرات المناسبة.
 -0التحليل ويعني تصنيف عناصر الصورة ،لتحديد موقعها في شبكة المعلومات المعرفية.

 -9الربط والتركيب ويعني ربط عناصر الصورة ببعضها البعض ،وربطها بالمعلومات السابقة.
 -1التفسير واستخالص المعنى ويعني الوصول إلى المعنى المستخلص من الصورة.
 -0اإلبداع ويعني توظيف المعنى في مواقف عديدة.
 -5النقد ويعني جوانب القوة والضعف في الصورة.

إجماعا بين الدراسات على عدد من المستويات هي:
وفي ضوء ما سبق ترى الباحثة أن هناك
ً
 التعرف الى المثير.
 وصف تفصيالت وعناصر المثير.

 التحليل وتجميع عناصر المثير وتحديد موقعها في شبكة المعلومات المعرفية ،واستدعاء الخبرات السابقة
المرتبطة بها.

 الربط والتركيب بربط عناصر المثير مع بعضها البعض ،ومحاولة وضع فروض واقتراحات.

 التفسير واستخالص المعنى بتقديم التفسيرات الالزمة للفروض واالفتراضات حول المعنى المستخلص من
المثير ،ويتوصل لقرار باستخالص المعنى الذي تحمله رسالة المثير.

الشكل البصري ومكوناته:

صورة تخطيطية مكونة من المفاهيم واألفكار الرئيسة المشتقة من العبارات والمفاهيم األكثر أهمية في

الكتب أو الحوارات وتعطي أفكار ثمينة إلى مستوى أهمية المحتوى ،فالشكل البصري يمكن أن يستعمل تشكيلة
من الرسومات ( صور ،قصاصات ،أشكال هندسية  ،ألوان وكلمات دليلة ،أعداد ،صور ،خطوط ،أي تقنية
رمزية لتمثيل مفهوم أو فكرة) كما أننا نستخدم في الشكل البصري التخطيطي الكلمات الدليلة لإليجاز من

مدعما برسوم تخطيطية ورسوم
الكلمات ،والعقد الهندسية للربط بين األفكار والمفاهيم باستخدام األسهم والخطوط
ً
تصويرية ورموز شفوية ( مهدي. ) 10 :1000 ،

ويحدد مهدي ( )14: 1000أن للشكل البصري مجموعة من المكونات هي:

 الكلمات الدليلة والعبارات الضمنية في األشكال الهندسية وارتباطها بالخطوط واألسهم لرؤية العالقات بيناألفكار.
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أيضا أو فكرة
 أي خط بالرسم يدل على نوع العالقة أو االتصال حيث إن الخطوط يمكن أن تدل على أمثلة ًرئيسة.
سببا أو نتيجة تؤدي إليها.
 األسهم وتعني ً العقدة ويمكن أن تحتوي الكلمات الدليلة أو العبارات.أدوات التفكير البصري:

يرى ( )Hartly,1996أن أدوات التفكير البصري عبارة عن رموز ترتبط بشكل تخطيطي بالروابط العقلية

لخلق نمط للمعلومات وشكل للمعرفة حول فكرة ما ،ويمكن تمثيل الشكل البصري بثالثة أدوات يحددها مهدي
( )15 :1000وهي:

 الصور وهي الطريقة األكثر دقة في االتصال واألكثر صعوبة.يدا.
شيوعا و
 الرموز وتمثل بالكلمات فقط وهي األكثرً
استعماال في االتصال رغم أنها أكثر تجر ً
ً
 -الرسوم التخطيطية ويستخدمها الفنان التخطيطي لتصور األفكار وتصور الحل المثالي ،وتشمل:

-2رسوم متعلقة بالصور :وتكون ذات اعتراضات سهلة التمييز لجسم أو فكرة ،واستعمال هذه األشياء كصور
ظلية يكتب عليها لمحة عن الجسم بالتفصيل باستخدام قصاصات مطبوعة أو بالحاسوب.

-1رسوم متعلقة بالمفهوم :وتزيل نفس قدر التفصيل والتجديد في أغلب األحيان لجسم ما سهل التمييز.
-0رسوم اعتباطية :وهي رموز مجردة حملت في خيال مدرب ،كطريق ترى منه العالقات بين األفكار ،وتسمى

المخططات االعتباطية بالصور اللفظية التي تلخص األفكار الرئيسة لفقرة ما ،وتتضمن أشكاالً هندسيةً

ومخططات انسيابية وخرائط شبكية.

وذهبت عبده ( )5 :1021الى أن أدوات التفكير البصري هي:

 -2شبكات العصف الذهني.

 -1المنظمات التخطيطية محددة المهام.

 -0خرائط عمليات التفكير ومنها خرائط المفاهيم.

وترى الباحثة أن أدوات التفكير البصري هي كل ما يمكن مشاهدته بالعين ويمكن تحليله وتفسيره،

واستخالص المعلومات منه ،والتي يمكن تقسيمها إلى أدوات تمثيل (رموز-صور-رسومات) ،وأدوات معالجة

(خرائط عمليات التفكير-شبكات العصف الذهني).

أهمية استخدام التفكير البصري في العملية التعليمية:
التفكير البصري له أهمية كبيرة في العملية التعليمية؛ حيث يستبدل الحشو اللفظي بالشكل البصري،

وقد حددت محمد ( )05 :1009أن التفكير البصري يعمل على:

 -9زيادة قدرة الطالب على االتصال باآلخرين.

يوما بعد يوم نتيجة للتقدم العلمي والتكنولوجي مثل ما
 -1فهم المثيرات البصرية المحيطة بالطالب والتي تزداد ً
يظهر على شاشات الكمبيوتر والتلفزيون وبالتالي تزداد صلته بالبيئة المحيطة به.
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 -0زيادة القدرة العقلية للطالب حيث إن التفكير البصري مصدر جيد يفتح الطريق لممارسة األنواع المختلفة من
التفكير مثل التفكير الناقد والتفكير االبتكاري.

 -5يساعد في فهم عدد من المساقات العلمية المختلفة مثل الفيزياء والرياضيات حيث إن هذه المواد بحاجة إلى
التفكير الهندسي وحيث إن التفكير الهندسي له ثالث مستويات هي :التفكير الوصفي Descriptive

 ،Thinkingوالتفكير البصري  ،Visual Thinkingوالتفكير المجرد  ،Abstract Thinkingوهذه المستويات
متداخلة وكل مستوى يلزم لبناء المستوى التالي له إلى أن يتم الوصول إلى مستوى التفكير المجرد.
وبينها عمار والقباني ( )10 :1022أيضاً كما يلي:

 تنمية مهارات اللغة البصرية لدى المتعلم.

 تنمية القدرة على فهم الرسائل البصرية المحيطة بأفراد العملية التعليمية من كل جهة نتيجة التقدم العلمي
والتكنولوجي.

 تنمية القدرة على حل المشكالت.

 مساعدة المتعلم على فهم وتنظيم وتركيب المعلومات ،وتنمية القدرة على االبتكار وانتاج األفكار الجديدة.
 فتح الطريق لممارسة أنواع مختلفة من التفكير مثل التفكير الناقد ،والتفكير االبتكاري.
 تنمية القدرة على التصور البصري والقدرة المكانية.
 جعل تعلم المتعلم يتسم بالحيوية والنشاط.

 جذب المتعلم نحو موضوعات الدراسة التي تتضمن أشكاال بصرية.
 المساعدة على فهم المفاهيم المجردة.

وترى الباحثة أنه باإلضافة لما سبق فإنه يمكن من خالل التفكير البصري زيادة ثقة المتعلم بنفسه ،ودعم

طرق التدريس األخرى ،وتنمية عمليات العلم المختلفة مثل المالحظة ،التحليل ،التفسير واالستنتاج ،ومساعدة
المعلم على توصيل المعلومات ،وتحقيق أهداف العلم مثل الوصف والتفسير والتنبؤ ،ومساعدة المتعلم على

اكتساب قدرة التعلم الذاتي.

أساليب تنمية التفكير البصري:
استراتيجيات التفكير البصري هي األساليب المختلفة لتنمية التفكير البصري ،وتتعلق بممارسة المتعلم

لبعض األنشطة التعليمية ،والفكرة األساسية في استراتيجيات التفكير البصري هي قدرة المتعلم على قراءة
الصورة ،وفهم ما تحمله من معنى ،وتكمن أهمية استراتيجيات التفكير البصري من أجل تدريب الفرد على
التشفير وفك التشفير (عمار والقباني .)00-01 :1022،وهناك عدد من األساليب المختلفة الداعمة لتنمية

التفكير البصري ،وجميعها تعتمد على ممارسة التلميذ لبعض األنشطة التعليمية .هذه األنشطة حددتها محمد
( )01-00: 1009فيما يلي:
 أنشطة طي الورق. -أنشطة المكعب.
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 أنشطة الرسوم البيانية :وتكون من خالل ممارسة التالميذ للعديد من األنشطة الخاصة بالرسوم البيانيةبمختلف أنواعها .ويمكن أن يتدرب الطالب على التفكير البصري ويتمكنوا من قراءتها واجراء اتصال بصري

بالمعلومات المتضمنة فيها واالستجابة لما قرؤوه بطريقة تحليلية.

ويوضح إبراهيم ( )09 :1000أنه يمكن تنمية التفكير البصري من خالل:

 -األنشطة البصرية التي يمارسها الطالب من خالل التدريب على كيفية تصميم شبكات بصرية ،والتمكن من

قراءتها واجراء مهارة االتصال البصري المتعلقة بالمعلومات المضمنة بها ،واالستجابة لما قرؤوه بطريقة تحليلية.
 استخدام األنشطة الكمبيوترية والفنية في تنمية التفكير البصري من خالل اإلمكانيات المتاحة في الرسومالتي تظهر بعض الخرائط البصرية التي تعبر عن الكثير من المعاني المتعلقة بمفهوم ما ،وعلى المتعلمين فهم
هذه الخريطة واالستعانة بمعلوماتها في تصحيح المعلومات لديهم واكتشاف معلومات جديدة.

وتحدد أحمد وعبد الكريم ( )110-111 :1002أن طرق تنمية التفكير البصري تكون من خالل:
 تصميم جداول وصور ونماذج. -رسومات بيانية وخرائط.

 أشرطة فيديو وعمل شرائح وعرضها.بينما ترى حمادة ( )110 :1000بأن األنشطة واأللعاب التعليمية المحوسبة تنمي التفكير البصري

لدى الطلبة ،وأن استخدام العروض التعليمية المحوسبة ثالثية األبعاد ،وعروض الواقع المعزز تساعد على
تنمية التفكير البصري.

العالقة بين المدخل البصري والتفكير البصري:
مهما ،وذلك على اعتبار أن المدخل البصري استراتيجية
يعد المدخل البصري في التعليم الصفي ًا
أمر ً
مؤثرة في فهم المضامين العلمية ،إذ إن عرض النماذج واألشكال والرسومات بصورة مكثفة ضمن المقررات
الدراسية تيسر على المتعلمين الفهم ،وبالتالي تحسن أداءهم وانجازهم في تلك المقررات ،حيث إن الصورة تغني

عن ألف كلمة ،وحيث إن المدخل البصري يقوم على الرسم والرؤية والتخيل ،وقد يحسن من قدرة المتعلم على

حل المسائل ،وخاصة إذا تعرض المتعلم إلى أشكال ورسومات متنوعة ،وتم تدريبه على تلك الرسومات وتعريفه
بكيفية التعامل مع المعلومات المعطاة ،وايجاد طريقة مناسبة لتخيل الحلول الممكنة ،وذلك بما يتفق مع الثورة

المعرفية والتكنولوجية المعاصرة.

ويعتبر التفكير البصري خطوة أساسية من خطوات استراتيجية المدخل البصري ،إال أن التفكير البصري

ال يمكن االعتماد عليه بصورة مباشرة في إحداث نجاح في حل الموقف المشكل ،وذلك العتماده بصورة مباشرة
على األشكال والرسومات ومكونات العالقة بين الخصائص المتضمنة فيها ،فإذا كانت تلك الخصائص

والمكونات غير واضحة فإن ذلك بال شك يؤثر على نتاجات التفكير البصري وعلى تخيل الحل بصرًيا بعد
عقالنيا في ضوء المعطيات المطروحة (عفانة.)0 :1002 ،
وضع افتراضات محتملة للحل
ً
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وترى الباحثة أن التعلم بالمدخل البصري يبدأ بعرض شكل بصري يعمل على تنمية الوعي الذاتي
الداخلي وتنمية المهارات البصرية من خالل بعض العمليات العقلية مثل التركيز ،والتحليل ،والرؤية الشاملة

للشكل.

وتوضح أحمد وعبد الكريم ( )191 :1002بأن المدخل البصري يعتمد على:

-2التخيل البصري ،بالتخيل لتوضيح الظاهرة العلمية ،ويعتمد على تخيالت علمية مبنية على إدراكات حقيقية.
-1التخيل المجازي ،باستخدام المتشابهات لتوضيح الظاهرة أو المفهوم المجرد لتقريبه للمتعلم.

-0تخيل فكرة الموضوع ،بالتركيز على المفاهيم المكانية في الموضوع ،والتي من خاللها يتخيل المتعلم محاور

الموضوع ذات الظواهر الطبيعية والمنطقية مثل التماثل ،والبقاء ،والثبات ،والنظام ،والشكل والوظيفة.

التفكير البصري وتخطيط العقل:

تطورت تقنية تخطيط األفكار بصرًيا في الستينات من قبل معلم إبداع العمل ،طوني بوزمان ،حيث
كان يريد تكوين طريق بصري أسرع في تلخيص أفكاره على الورق فأوجد تقنية جديدة سماها خرائط الذهن

والتي تبدأ برمز تخطيطي من المشكلة التي يفكر في إبداع حل لها في مركز الصفحة ثم وضع الكلمات الدليلية
لتمثيل األفكار وتوصلها إلى البؤرة المركزية بالخطوط ،باإلضافة إلى كلمات يمكن أن توضع ضمن رموز

بيضاوية أو مربعة الشكل  ...إلخ؛ إلبراز بعض األفكار ،ولتحفيز العقل التصاالت أخرى (مهدي:1000 ،
.)00

وترى الباحثة أن عملية إتقان مهارة التفكير البصري ضرورية لمواجهة مشكالت الحياة في العالم

الحقيقي .فكثير من الرموز تجعل اإلنسان يتصل مع ما يحيط به بصرًيا ،كرؤية السائق إلشارات المرور،
تجعله ينفذها في أي دولة كانت ومهما اختلفت األجناس والثقافات ،كما يمكن االتصال بين الصم بلغة
اإلشارات ،والرموز التي توضع على معظم المؤسسات لها معان موحدة كالصيدليات ،والمحاكم ،والمشافي

وغيرها.

متكامال ،وأنه أساس العمليات المعرفية في العلوم ،ويساعد
تفكير
ولذلك يعتبر التفكير المكاني البصري ًا
ً

على إدراك العالقات وبناء األنماط بين مجموعة معقدة من األفكار المتشابكة.

آلية التدريس بالتفكير البصري:

عند التدريس بالتفكير البصري يتطلب من الطالب ما يلي:

 -2يأخذ نظرة صامتة في الشكل إلمعان التفكير.

 -1توضيح العالقات بين العناصر المختلفة في الخريطة.

 -0تحويل المفاهيم المعزولة إلى قطع من المعلومات ذات المعنى.

 -9تركيب المعلومات إلى الجمل التي يمكن أن تؤدي إلى الخالصة( .مهدي)90 :1000 ،
الفروق بين األفراد في التفكير البصري:

توجد فروق كمية وكيفية في القدرة المكانية البصرية بين األفراد تحددها محمد ( )01 :1009كما يلي:

 -الفروق الكمية وتتمثل في ثالثة عوامل وهي:
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-2التوجه المكاني ،الذي يقوم على تصور كيف يبدو شيء ما أو مجموعة من األشياء مختلفًا إذا ما تم تدويره
على نحو معين.

-1العالقات المكانية ،وتختص بإدراك العالقات بين األشياء من حيث أوجه الشبه واالختالف.
-0التصور البصري ،ويقصد به المعالجة الدقيقة لترتيب أجزاء شيء ما.

 الفروق الكيفية :وهي الفروق بين األفراد في االستراتيجيات التي يستخدمونها في حل المشكالت المكانية،ويصنف األفراد فيها إلى تحليليين وكليين في معالجتهم للمعلومات المكانية.

وأرجع بعض الباحثين تناول التراكيب والعمليات العقلية المنطقية المعرفية التي تقف خلف القدرة المكانية إلى

أربع فئات هي:

اعتمادا على المعلومات المختزنة في الذاكرة طويلة
-2توليد التصور ،وهو تكوين صياغات للتصور البصري
ً
المدى.
-1فحص التصور ،وهو مسح التصور العقلي لإلجابة عن السراب المثار حوله عن طريق التحليل والمسح
والمقارنة بصورة ناقدة.

-0تحويل الصور ،وهو تغير التصور من صور ذهنية إلى صور أخري بما يصاحبها من تداعيات.

-9االستفادة من التصور ،وهو توظيف التصور الستخدامه في عملية عقلية أو أي تجهيز أو معالجة
للمعلومات.

خصائص الطرائق الحديثة في التفكير البصري:
يحدد إبراهيم ( )01 – 09 :1000هذه الخصائص فيما يلي:

 -2أسس بناء الموضوعات ،وتمثل المراحل العلمية أو العمليات المشتقة منها ،حيث تسهم هذه األسس في إيجاد
العالقات بينها ،ويمكن من فهمها.

 -1القابلية للتغيير ،وهي تمثل البيانات التي تكتب على الرسوم أو التي يمكن تلوينها أو وضعها في أشكال أو
فئات لتمثيل األفكار البصرية المتنوعة ،كما يمكن إعادة تشكيل األشكال حسب الموقف التعليمي

 -0القابلية للمعالجة ،ويمكن أن تكون األشكال قابلة للتغيير كما يسهم التفكير البصري في إيجاد العالقات بين
األشياء.

 -9سهولة االستخدام ،حيث يساعد التفكير البصري على تصنيف األشياء وسهولة استخدامها ،كما يعتمد التفكير
البصري على تنوع التقنيات ،والصور في تمثيل األفكار باستخدام الكلمات والرموز وتبادل المعلومات بطريقة

سريعة ومؤثرة.
عالقة تكنولوجيا الواقع المعزز ( )Augmented Realityبالتفكير البصري:
تعتبر حاسة االبصار الحاسة األساسية المستخدمة في بناء بيئات الواقع االفتراضي ،وهي الحاسة

المسئولة عن إثارة باقي الحواس لبناء البيئة االفتراضية والتفاعل معها (القباني .)00 :1005،وحيث إن الهدف

األساسي لمعظم بيئات الواقع االفتراضي هو ابتكار النماذج المشابهة بل والمطابقة تماما لما هو موجود في
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البيئة الحقيقية ،فإن نجاح المتعلم في بناء البيئة االفتراضية أو محاكاتها ،والتفاعل معها يتطلب إتقانه لمهارات
التفكير البصري (عمار والقباني.)01-09 :1022،

وترى الباحثة أن تكنولوجيا الواقع المعزز بما تتضمنه من رسومات ومجسمات ثالثية األبعاد يتفاعل

معها المتعلم بصريا ،تعمل على تنمية مهارات التفكير البصري ،حيث أنها توضح جميع جوانب الشكل ومختلف

زواياه.

أثر فعال ،حيث أنها تهيئ للمتعلم
كما أن استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز في العملية التعليمية له ُ
عمليةً تعليميةً تفاعليةً تسمح له بالتفكير والتعلم الذاتي ،وتزيد القدرة على التخيل والتفكير البصري (El-

 .)Sayed,2011:7كما وتسمح بالتفكير البصري للمفاهيم المجردة مثل مفاهيم الجهاز الهضمي ،التنفسي،
الدوري ،األرض ،الشمس ،الكواكب ،الذرة وغيرها.

خطوات استخدام البرنامج القائم على تكنولوجيا الواقع المعزز لتنمية مهارات التفكير البصري:

 -2توفير محاكاة ثالثية األبعاد لألشكال المطلوبة ،ثم تكليف المتعلم بالنظر اليها.
 -1توجيه المتعلم نحو طريقة تدوير وتحريك المجسمات ثالثية األبعاد.

 -0توجيه األسئلة للمتعلم لكي يمعن النظر ويحلل عناصر الصوة البصرية ثالثية األبعاد.
 -9تمكين المتعلم من ترتيب المعلومات التي يتلقاها من خالل العروض ثالثية األبعاد ،والربط بين عناصر الصورة
البصرية عند تدوير أو تحريك الشكل ثالثي األبعاد.

 -1التفكير بصرًيا وربط المشاهد بالبنية العقلية لدى المتعلم.
 -0الوصول إلى النتيجة واستخالص المعنى.
وقد خلصت الباحثة بعد عرض المفاهيم المرتبطة بتكنولوجيا الواقع المعزز ،والتفكير البصري إلى جملة من

النقاط ،على النحو التالي:

 االعتماد على نمط الواقع المعزز المعتمد على العالمات (المستوى األول من الواقع المعزز) ،واالستفادة منه
في تصميم البرنامج بما يتضمنه من تصميم أشكال ثالثية االبعاد ،بحيث ينمي القدرة على التفكير البصري في

وحدة أجهزة جسم االنسان.

 اإلفادة من االرتباط الوثيق بين تكنولوجيا الواقع المعزز والتفكير البصري بما تحتويه من تمثيل ثالثي األبعاد
يعتمد على توظيف حاسة البصر في اكتساب المعلومات بشكل كبير ،واعتبارها الوسيلة األولى في اكتساب

المعلومات في الواقع المعزز.
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة
أول  /الدراسات التي تناولت تكنولوجيا الواقع المعزز (.)Augmented Reality
التعقيب على دراسات المحور األول.
ثانيا  /الدراسات التي تناولت التفكير البصري.
التعقيب على دراسات المحور الثاني.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة

يعرض هذا الفصل الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة الحالية والتي تهدف الى معرفة

فاعلية برنامج قائم على تكنولوجيا الواقع المعزز ( )Augmented realityفي تنمية مهارات التفكير البصري

في مبحث العلوم لدى طالب الصف التاسع بغزة ،لذلك قامت الباحثة باالطالع على العديد من الدراسات

وتسهيال لإلفادة من
السابقة في هذا الميدان ،في محاولة للوقوف على الجهود المبذولة في دراسة هذا المجال.
ً
هذه الدراسات ،قامت الباحثة بعرضها في محورين رئيسيين :المحور األول الذي يتناول الدراسات التي تناولت

تكنولوجيا الواقع المعزز ( ،)Augmented Realityوالمحور الثاني الذي يتناول الدراسات التي تناولت التفكير

البصري ،وقد قامت الباحثة بالتعقيب على هذه الدراسات حسب محاورها.

وفيما يلي عرض لهذه الدراسات بحسب تسلسلها الزمني من األحدث إلى األقدم ،لكن سيتم ذكر الدراسات في

مبحث العلوم أوًال ،ثم التطرق للدراسات في المباحث األخرى.

المحور األول :الدراسات التي تناولت تكنولوجيا الواقع المعزز (:)Augmented Reality
يهدف هذا المحور للتعرف الى الدراسات التي تناولت تكنولوجيا الواقع المعزز (،)Augmented Reality
وكيفية معالجتها لهذا الموضوع ،واالستفادة من مناهجها وأدواتها ونتائجها وتوصياتها.
 .1دراسة مشتهى ()2215
هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى فاعلية توظيف الحقيقة المدمجة في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي واالتجاه

نحو العلوم لدى طالب الصف التاسع األساسي بغزة ،واستخدم الباحث المنهج شبه التجريبي على عينة مكونة

طالبا من طالب مدرسة ذكور الشجاعية "أ" لالجئين.
من (ً )59
ومقياسا لالتجاه نحو العلوم ،وتوصلت الدراسة
اختبار للتفكير اإلبداعي،
ًا
واستخدم الباحث كأدوات للدراسة
ً
إلى النتائج التالية:

 -2توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية ،وبين متوسط درجات
طالب المجموعة الضابطة في اختبار التفكير اإلبداعي البعدي لصالح المجموعة التجريبية.

 -1تحقق تقنية الحقيقة المدمجة فاعلية أعلى من ( )2.1وفق معدل الكسب لبالك في تنمية مهارات التفكير
اإلبداعي.

 -0توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابات الطالب في المجموعة الضابطة ،وبين متوسط
استجابات الطالب في المجموعة التجريبية نحو العلوم لصالح المجموعة التجريبية.

وأوصت الدراسة بضرورة استخدام تقنية الحقيقة المدمجة في تعليم العلوم كأحد األساليب الفعالة ،والعمل

على عقد دورات تدريبية للمعلمين لتدريبهم على استخدام المستحدثات التكنولوجية ،ومنها الحقيقة المدمجة.
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 .2دراسة بيريز لوبيز وكونتيرو ()Perez-Lopez &Contero,2013
هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى أثر تقنية الواقع المعزز على اكتساب المعرفة واالحتفاظ بها في دروس
الجهاز الهضمي والدورة الدموية على مستوى المدارس االبتدائية في إسبانيا ،واستخدم الباحثان المنهج شبه

وطالبة )24( ،إناث و( )10ذكور ،من الصف الرابع االبتدائي.
طالبا
ً
التجريبي على عينة مكونة من (ً )04
تحصيليا واستبانات ،وتوصلت الى أن الطالب الذين درسوا باستخدام
اختبار
ًا
واستخدمت الدراسة كأدوات لها
ً

الواقع المعزز أظهروا احتفاظاً أكبر بالمعرفة ممن درسوا بالطريقة االعتيادية ،وأوصت الدراسة بضرورة دعم
عملية التعليم والتدريس في المباحث التعليمية األخرى بتكنولوجيا الواقع المعزز حيث إنها أداة واعدة لتحسين

دافع واهتمام الطالب.

 .3دراسة تشن()Chen,2013
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن تأثير الواقع المعزز ،وقدرتها على تسهيل تعلم الكيمياء للطالب "تعلم
بنية البروتين"؛ حتى يتمكنوا من فهم المفاهيم المجردة ،باإلضافة إلى أنها هدفت إلى اختبار تأثير الواقع المعزز

طالبا من طالب
في بيئة التعلم التعاونية .واستخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي على عينة بلغت (ً )40
طالبا درسوا من خالل
الكيمياء العضوية في جامعة واشنطن ،حيث تم تقسيمهم إلى ثالث مجموعاتً )10( :

طالبا درسوا من خالل الواقع المعزز في
طالبا درسوا من خالل الواقع المعزز فقطً )11( ،
الكتب فقطً )10( ،
أزواج تعاونية.

وتمثلت أدوات الدراسة في االستبانة ومقياس الكفاءة الذاتية للكيمياء واختبار تحصيلي .وتوصلت الدراسة

إلى أن أداء مجموعة الطالب الذين درسوا باستخدام الواقع المعزز فقط أفضل بكثير من الطالب الذين درسوا
بأنفسهم من غير استخدام الواقع المعزز ،والذين درسوا باستخدام الواقع المعزز بأزواج تعاونية ،وأوصت الدراسة
بضرورة دعم التعليم بتكنولوجيا الواقع المعزز في المراحل التعليمية األخرى غير المرحلة الجامعية.

 .4دراسة دونسر وآخرون ()Dunser&Others,2012

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم فاعلية كتب الواقع المعزز في مساعدة الطالب على التعلم من خالل التحقيق
في ثالثة كتب تعليمية في مفاهيم الكهرومغناطيسية تم تدعيمها بتقنية الواقع المعزز ،واستخدم الباحثون المنهج
التجريبي على ( )20طالبات في مدرسة ثانوية بنيوزيلندا ،حيث استخدمت نصف المجموعة الكتب المدعمة
بتقنية الواقع المعزز ،في حين استخدم النصف اآلخر الكتب بدون تقنية الواقع المعزز.

تحصيليا .وأظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية على
اختبار
ًا
واستخدم الباحثون كأدوات للدراسة
ً
المجموعة الضابطة ،وفي اختبار االحتفاظ انخفضت درجات كال الفريقين بنفس المقدار تقريبا مع أفضلية
لمجموعة الواقع المعزز ،وهذا االنخفاض ال يشير إلى وجود اختالف في درجة االحتفاظ بالمعلومات بسبب

اختالف ظروف المجموعتين؛ وانما يشير إلى أن فقدان المعلومات أمر طبيعي مع مرور الزمن.

عددا من الدراسات التي تناولت تكنولوجيا الواقع المعزز ( )Augmented Realityفي
وتذكر الباحثة هنا ً
مجاالت أخرى:
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 .5دراسة الحسيني ()2214
هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى أثر تقنية الواقع المعزز ( )Augmented Realityفي وحدة من مقرر
الحاسب اآللي في تحصيل واتجاه طالبات المرحلة الثانوية ،واستخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي على عينة

طالبة من طالبات الصف الثالث الثانوي بمكة المكرمة )10( .طالبةً في المجموعة التجريبية،
مكونة من (ً )11

تحصيليا تكون من ()00
اختبار
ًا
و( )15طالبةً في المجموعة الضابطة ،واستخدمت الباحثة ،كأدوات للدراسة،
ً
فقرة ،ومقياس اتجاه تكون من ( )11فقرة.
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

 -1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بين المتوسطات المعدلة للمجموعتين
التجريبية والضابطة في التحصيل البعدي عند مستوى (التذكر-الفهم –التحليل-الكلي) لطالبات الصف الثالث
الثانوي بعد ضبط التحصيل القبلي.
 -2توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطي القياسين القبلي والبعدي
لطالبات المجموعة التجريبية في مقياس االتِّجاه نحو التقنية.
عددا من التوصيات؛ من أبرزها :استخدام تقنية
وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج قدمت الباحثة ً
الواقع المعزز أثناء تدريس مقرر الحاسب اآللي لطالبات المرحلة الثانوية ،وتجهيز المدارس بقاعات تعليمية
مزودة بكافة األجهزة والشاشات التي تمكن المعلم من استخدام تقنية الواقع المعزز في تدريس المواد األخرى.

استكماال لموضوع الدراسة؛ لتحسين عملية التعليم
أخير اقترحت الباحثة إجراء مزيد من الدراسات المستقبلية
و ًا
ً
والتعلم.

 .6دراسة باكا وآخرون ()Bacca& others , 2014

هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى أين تتجه تقنية الواقع المعزز في التعليم من خالل مراجعة البحوث

والتطبيقات ،واستخدم الباحثون المنهج الوصفي على عينة بلغت ( )01دراسة منشورة في مجالت علمية
مختصة بتكنولوجيا التعليم في الفترة 1020 – 1000م ،وكأدوات للدراسة تم استخدام أداة تحليل المحتوى

لتحليل الدراسات التي تم اختيارها وفق معايير تم وضعها ،وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج ،منها:

 -2أن عدد الدراسات التي تناولت تكنولوجيا الواقع المعزز ( )Augmented Realityفي التعليم قد ازداد بشكل
ملحوظ خالل األربع سنوات األخيرة.

 -1أن تعليم العلوم والفنون هو أحد أهم مجاالت التعليم التي تم تطبيق التقنية فيها أكثر من غيرها ،حيث بلغت
النسبة في مجال تعليم العلوم ( )%90.0أما في مجال الفنون بلغت النسبة (.)% 12.4

 -0أن تقنية الواقع المعزز تم تطبيقها في مؤسسات التعليم العالي بشكل كبير مقارنة بمدارس التعليم العام.
وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات ،أهمها :ضرورة إجراء المزيد من الدراسات والبحوث حول تقنية الواقع

المعزز في مختلف المجاالت في التعليم والعمل على إدخالها في المدارس ،وتدريب المعلمين على تصميم
برامج تعليمية للواقع المعزز وكيفية التعامل معها ،والعمل على إدخال تقنية الواقع المعزز في تطبيقات وبرامج
تعليمية تدعم وتساعد ذوي االحتياجات الخاصة.
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 .7دراسة شيا ()Shea,2014
هدفت الدراسة إلى معرفة إدراك الطالب فيما يتعلق باستخدام لعبة الواقع المعزز المحمولة في اللغة وتأثيرها
على التواصل ،واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي وشبه التجريبي على عينة مكونة من ( )4طالب في دورة

اللغة اليابانية في السنة الثانية في معهد التعليم العالي بوالية كاليفورنيا.

واستخدمت الباحثة كأدوات للدراسة االستبانات المسحية ،وبطاقة المالحظات للعبة ،وسجل اللعبة،

والمقابالت الشخصية .وتوصلت الدراسة إلى أن لعبة الواقع المعزز المحمولة توفر وسيلة ناجحة لتعلم اللغة
خارج الفصول الدراسية ،وذات تأثير إيجابي على الطالب ،وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل هذه التقنية داخل

المدارس.

 .0دراسة إيفانوفا وايفانوف ()Ivanov&Ivanova,2011
هدفت هذه الدراسة إلى تحسين تعليم وتعلم مادة الرسم بالحاسب بواسطة تقنية الواقع المعزز ،والتأكد من
إمكانية الجمع بين أساليب التعلم التقليدية وتقنية الواقع المعزز لمساعدة الطلبة على فهم المفاهيم المعقدة.
واستخدم الباحثان المنهج شبه التجريبي على عينة من طالب السنة الثانية لمرحلة البكالوريوس من قسم علم

طالبا .وتم استخدام
الحاسب تخصص الكترونيات ،وتم تقسيم العينة لثالث مجموعات ،في كل مجموعة (ً )10
المقابالت واالستبانة لجمع البيانات كأدوات للدراسة .وتوصلت الدراسة إلى أن أكثر من ( )%51من الطالب

كان رأيهم أن تقنية الواقع المعزز تساعد على فهم المفاهيم المختلفة في مجال رسومات الحاسوب ،وأن هذه
التقنية فعالة وتسمح بفهم النظريات وتعزز اإلدراك وتدعم التفكير.

 .9دراسة السيد ()El-Sayed,2011

هدفت هذه الدراسة إلى استخدام تقنية الواقع المعزز عن طريق تقديم بطاقة عمل الواقع المعزز الطالبية

كتطبيق تكنولوجي في مجال التربية والتعليم .واستخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي على عينة بلغت ()12
اختبار ومقياس
ًا
طالبا وطالبةً لمتوسط عمر بين ( )25-20سنة بمصر ،واستخدمت الباحثة أدوات للدراسة
ً
اتجاه نحو التقنية.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

 -2زيادة القدرة على التعرف والتخيل من خالل استخدام نماذج ثالثية األبعاد.
 -1زيادة مستوى التعلم الذاتي والتفاعلي.

كبيرا.
 -0وجود أثر إيجابي لصالح تجربة تقنية الواقع المعزز ،والقت التجربة قبوًال ً
دراسة سوماديو ورامبلي ()Sumadio&Rambli,2010
.12
هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى مدى جدوى تطبيق الواقع المعزز في التعليم من خالل مراقبة انسجام
خصوصا في بيئة التعلم .واستخدم الباحثان المنهج الوصفي ،وقد
المستخدمين مع تطبيقات الواقع المعزز،
ً
أجريت الدراسة في المعرض التكنولوجي بماليزيا( )1004على عدد محدود من المشاركين مكون من طالب

ومعلمين وصناعيين ،وبلغ مجموع المشاركين( ،)00من بينهم ( )10أنثى ( )20ذكرا ،وقد تنوعوا ما بين طالب

الثانوية والدبلوم والمرحلة الجامعية والدراسات العليا ومدرسين من المرحلة الثانوية وبعض العاملين في الصناعة.
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عددا من أدوات التقييم هي المالحظة واالستبانة والمقابلة ،وقد أظهرت نتائج الدراسة
واستخدمت الدراسة ً
أن معظم المشاركين كانت هذه التجربة هي األولى لهم مع تطبيق الواقع المعزز ،حيث أفاد ( )15من أصل

مشاركا بأنهم لم يروا تطبيق الواقع المعزز من قبل ،كما تشير النتائج الى أن االشخاص أظهروا عدم
()00
ً
إمكانية استخدام تطبيق الواقع المعزز في التعليم؛ لكن من خالل أول تجربة لهم أعطى المشاركون مالحظات

جدا فيما يتعلق باستخدام الواقع المعزز في التعليم.
جيدة ً
كما أفاد المشاركون أيضا أن استخدام الواقع المعزز سيجعلهم يحفظون األشياء التي تعلموها بشكل أفضل؛
ألن تصوير المحتوى يكون أكثر جاذبية في كائنات افتراضية ثالثية األبعاد يمكنهم التفاعل معها في بيئة التعلم

الحقيقي.

.11

دراسة فريتاس وكامبوس ()Freitas&Campos,2008

هدفت هذه الدراسة إلى تصميم وتقييم نظام تعليمي قائم على الواقع المعزز لتعليم المفاهيم للصف الثاني

في المدارس ،والتحقق من كيفية استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز بشكل إيجابي يمكن الطالب من التعلم ،وتم
تصميم وتقييم لعبتين أطلق عليهما نظام ( )SMARTالستخدامهما في المدرسة .واستخدم الباحثان المنهج شبه

طالبا و( )01طالبةً من ثالثة صفوف مختلفة ضمن ثالث
طالبا ،منهم (ً )11
التجريبي على عينة بلغت (ً )19
مدارس محلية في البرتغال .وقد تراوحت أعمار الطلبة بين ( )0-5سنوات ،تم تقسيمهم إلى ثالث مجموعات:
طالب ضعيفون ،متوسطون ،جيدون.

واستخدم الباحثان كأدوات للدراسة اختبارين معرفيين لتصنيف الحيوانات وآخر لوسائل النقل ،وتوصلت

الدراسة للنتائج التالية:

كثير في تحسين مستواهم من خالل استخدام سمارت (بمعنى أن هذا النظام ال
 -2الطالب الجيدون لم يستفيدوا ًا
يساعدهم بالضرورة على التعلم).
 -1تأثير نظام سمارت أكبر بكثير ضمن صفوف الطالب المتوسطين والضعيفين.

.12

دراسة شيلتون وهيدلي ()Hedley&Shelton, 2002

هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى أثر تكنولوجيا الواقع المعزز على تدريس المفاهيم المتعلقة بالعالقة بين

األرض والشمس لطلبة الجامعة تخصص جغرافيا .واستخدم الباحثان المنهج التجريبي على عينة بلغت ()00
طالبا من طالب جامعة واشنطن المسجلين في الفصل الصيفي لعام 1001م ،حيث تم عرض نماذج مصممة
ً
بتقنية الواقع المعزز للمفاهيم قيد الدراسة ،واستخدم الباحثان كأدوات للدراسة أوراق العمل لتقييم تطور المفاهيم
لدى الطلبة تم تطبيقها قبلي – بعدي على نفس المجموعة ،وتوصلت الدراسة للنتائج التالية:

 -2فهم الطالب للمفاهيم الواقعية المتعلقة بالعالقة بين األرض والشمس تحسن بشكل كبير في جميع الحاالت بعد
ادخال النماذج المصممة بتقنية الواقع المعزز.

 -1تحسن أداء الطلبة ذوي التحصيل المنخفض بشكل كبير بعد إدخال تقنية الواقع المعزز.
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 -0غالبية الطلبة اختاروا رسم اسكتشات مساعدة لتوضيح فهمهم للعالقة بين األرض والشمس ،قبل وبعد التقييم
مكانيا من خالل
أوراق العمل على حد سواء .ويمكن أن تشير هذا إلى تفضيلهم لشرح المعلومات المتعلقة
ً
بدال من الوصف للكلمة المكتوبة.
الوصف التصويري ً

 -9فاعلية النماذج المصممة بتقنية الواقع المعزز في زيادة الفهم الواقعي للمفاهيم المتعلقة بالعالقة بين األرض
والشمس.

 -1استخدام هذه التقنية يساهم في استبدال التصورات البديلة الخاطئة للمفاهيم بالمفاهيم الصحيحة.
وفي ضوء نتائج الدراسة السابقة أوصت بعدد من التوصيات من أهمها :ضرورة إدخال تقنية الواقع المعزز

ف ي المناهج الجامعية كافة ،والتركيز على استراتيجيات تعلم الطالب في البيئات االفتراضية؛ ألنها تساعد في
إلقاء الضوء على بعض أنماط سلوكيات الطالب.
 التعقيب على المحور األول :الدراسات التي تناولت تكنولوجيا الواقع المعزز (:)Augmented Reality
 .1الهدف

لكن معظم الدراسات السابقة هدفت إلى
 تنوعت أهداف الدراسات السابقة التي تناولت تكنولوجيا الواقع المعززّ ،معرفة فاعلية أو أثر تكنولوجيا الواقع المعزز في التعليم ،ومن هذه الدراسات دراسة شيلتون وهيدلي ( Shelton,

 ،)Hedley&2002ودراسة دونسر وآخرون ( ،)Dunser&Others,2012ودراسة شيا (،)Shea,2014
ودراسة السيد ( ،)El-Sayed,2011ودراسة فريتاس وكامبوس (.)Freitas&Campos,2008

 وفي ضوء ما سبق تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في معرفة فاعلية تكنولوجيا الواقع المعزز. .2المنهج

 استخدمت معظم الدراسات السابقة المنهج التجريبي وشبه التجريبي ،أما دراسة باكا وآخرون ( &Bacca )others , 2014ودراسة سوماديو ورامبلي ( )Sumadio&Rambli,2010فقد استخدمت المنهج الوصفي،
في حين أن دراسة شيا ( )Shea,2014استخدمت المنهجين الوصفي وشبه التجريبي.

 تشابهت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في استخدامها للمنهج التجريبي ذي المجموعة الواحدة معقياس قبلي  -بعدي مثل دراسة شيا ( ،)Shea,2014ودراسة السيد ( ،)El-Sayed,2011ودراسة فريتاس
وكامبوس ( ،)Freitas&Campos,2008ودراسة شيلتون وهيدلي ( ،) Shelton, 2002 &Hedleyأما

دراسة بيريز لوبيز وكونتيرو ( ، )Perez-Lopez &Contero,2013ودراسة دونسر وآخرون

تصميما
( )Dunser&Others,2012ودراسة الحسيني ( )1029ودراسة مشتهى ( )1021فقد استخدمت
ً
تجريبياً ذا مجموعتين ،في حين أن دراسة كل من تشن( )Chen,2013وايفانوفا وايفانوف

( )Ivanov&Ivanova,2011استخدمت ثالث مجموعات.

 .3األدوات

 تنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة ،ومنها اختبار تحصيلي كدراسة الحسيني ( ،)1029وبيريزلوبيز وكونتيرو ( ،)Perez-Lopez &Contero,2013وتشن( ،)Chen,2013ودونسر وآخرون
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(،)Dunser&Others,2012

والسيد

()El-Sayed,2011

وفريتاس

وكامبوس

( .)Freitas&Campos,2008ومنها ما كانت أداته بطاقة مالحظة كدراسة شيا ( )Shea,2014وسوماديو

ورامبلي ( .)Sumadio&Rambli,2010ومنها ما استخدم أداة تحليل محتوى كدراسة باكا وآخرون ( &Bacca

 .)others , 2014ومنها ما استخدم المقابالت كدراسة شيا ( ،)Shea,2014سوماديو ورامبلي
( )Sumadio&Rambli,2010وايفانوفا وايفانوف ( .)Ivanov&Ivanova,2011ومنها ما استخدم مقياس
اتجاه كدراسة الحسيني ( ،)1029والسيد ( .)El-Sayed,2011وهناك من استخدم أوراق عمل كدراسة شيلتون
وهيدلي (.) Shelton, 2002&Hedley

 اختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في كونها استخدمت اختبار التفكير البصري ،وهو اختبار مهاري،وهي بذلك تتشابه مع دراسة مشتهى ( ،)1021ولكن تختلف عنها في نوع المهارات.

 .4العينة

 تنوعت المراحل الدراسية التي أجريت فيها الدراسات السابقة ،فمنها ما تم تطبيقه على المرحلة الجامعية كدراسةشيا ( ،)Shea,2014وتشن( ،)Chen,2013وايفانوفا وايفانوف ( )Ivanov&Ivanova,2011وشيلتون
وهيدلي ( .)Shelton, 2002&Hedleyومنها ما تم تطبيقه على المرحلة الثانوية كدراسة الحسيني (،)1029

ودونسر وآخرون ( .)Dunser&Others,2012في حين أن دراسة السيد ( )El-Sayed,2011تم تطبيقها
على المرحلة اإلعدادية .ومنها ما تم تطبيقه على المرحلة االبتدائية كدراسة بيريز لوبيز وكونتيرو (Perez-

 ،)Lopez &Contero,2013وفريتاس وكامبوس (.)Freitas&Campos,2008
-

اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة السيد ( )El-Sayed,2011ومشتهى ( )1021في أنها طبقت على المرحلة

اإلعدادية ،مع تميز الدراسة الحالية بالتركيز على عينة من طالب الصف التاسع.

 .5النتائج

 اتفقت جميع نتائج الدراسات السابقة على أن تكنولوجيا الواقع المعزز لها فاعلية كبيرة في التدريس وتنميةالتعليم واالتجاهات نحوه.

المحور الثاني :الدراسات التي تناولت التفكير البصري:

يهدف هذا المحور للتعرف إلى الدراسات التي تناولت التفكير البصري ،وكيفية معالجتها لهذا الموضوع،

واالستفادة من مناهجها وأدواتها ونتائجها وتوصياتها.

 .1دراسة جبر ()2212

هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى أثر توظيف استراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية على تنمية المفاهيم
ومهارات التفكير البصري في العلوم لدى طلبة الصف العاشر األساسي ،واستخدم الباحث المنهج التجريبي

طالبا من طالب الصف العاشر األساسي في مدرسة الشهيد محمد يوسف النجار
على عينة مكونة من (ً )40
طالبا في المجموعة الضابطة  ،واستخدم
طالبا في المجموعة التجريبية و (ً )91
الثانوية للبنين برفحً )91( .
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الباحث كأدوات للدراسة اختبارين أحدهما اختبار تحصيلي يشمل مستويات المعرفة (تذكر ،فهم ،تطبيق،
مستويات عليا) مكون من ( )91فقرة من نوع اختيار من متعدد ،واآلخر اختبار مهاري يشمل مهارات (التعرف

على الشكل ووصفه ،تحليل الشكل ،الربط بين العالقات ،تفسير الغموض) مكون من ( )90فقرة من نوع اختيار
من متعدد ،وقد أظهرت نتائج الدراسة فاعلية استراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية على تنمية المفاهيم العلمية

ومهارات التفكير البصري لدى طالب الصف العاشر األساسي وذلك من خالل النتائج التالية:

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالب في المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أقرانهم
في المجموعة الضابطة في اختبار المفاهيم العلمية ،تعزى هذه الفروق لتوظيف استراتيجية دورة التعلم فوق

المعرفية.

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالب في المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أقرانهم
في المجموعة الضابطة في اختبار مهارات التفكير البصري ،تعزى هذه الفروق لتوظيف استراتيجية دورة التعلم

فوق المعرفية.

وفي ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج أوصى الباحث بضرورة توظيف استراتيجيات حديثة في

التدريس بشكل عام ،وتدريس العلوم بشكل خاص ،والتأكيد على تنمية المفاهيم لدى الطلبة بغير الطريقة التقليدية
التي تمارس في مدارس فلسطين ،وأكدت ضرورة تنمية مهارات التفكير على وجه العموم ومهارات التفكير

البصري على وجه الخصوص ،وعلى االستعانة باختباري التحصيل ومهارات التفكير البصري في تقويم الطلبة
فيما يتعلق بالمفاهيم والتفكير البصري  ،كما وأوصى بضرورة عقد ورشات تدريبية للمعلمين ،فيما يتعلق

باالستراتيجيات الحديثة في تدريس العلوم ،ومن ضمنها دورة التعلم فوق المعرفية.

 .2دراسة الشوبكي ()2212

هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى أثر توظيف المدخل المنظومي في تنمية المفاهيم ومهارات التفكير البصري
بالفيزياء لدى طالبات الصف الحادي عشر ،واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي على عينة مكونة من ()00

طالبةً من طالبات الصف الحادي عشر في مدرسة زهرة المدائن الثانوية ( أ ) بغزة  ،منها ( )01طالبةً في

المجموعة التجريبية و ( )00طالبةً في المجموعة الضابطة ،واستخدمت الباحثة كأدوات للدراسة اختبارين:

أحدهما اختبار مفاهيم تكون من ( )01فقرة من نوع اختيار من متعدد ،واآلخر اختبار مهارات التفكير البصري
وقد تكون من ( )00فقرة من نوع اختيار من متعدد ،وقد أظهرت نتائج الدراسة فاعلية المدخل المنظومي في
تنمية المفاهيم ومهارات التفكير البصري ،حيث توصلت إلى النتائج التالية:
-2توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.01بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية
والمجموعة الضابطة في اختبار المفاهيم.
-1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.01بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية
والمجموعة الضابطة في اختبار التفكير البصري.
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وقدمت الدراسة عدداً من التوصيات ،أهمها ضرورة األخذ بالمدخل المنظومي كأحد مداخل التعليم ،باعتباره

أحد األساليب الفعالة في تنمية المفاهيم ،وتنمية قدرات الطالبات في التفكير البصري كأهداف مهمة لتدريس

العلوم.

 .3دراسة عبد الملك ()2212
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلية برنامج الكتروني مدمج قائم على المدخل البصري والمكاني لتنمية

التحصيل في العلوم ومهارات قراءة البصريات وتقدير الذات لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية المعاقين سمعيا،

ولتحقيق ذلك اتبعت الدراسة المنهج التجريبي ،وتم تطبيق الدراسة على تالميذ الصف األول اإلعدادي المعاقين
سمعياً بمدارس األمل للصم وضعاف السمع بمحافظة اإلسماعيلية كمجموعة تجريبية ،وبمحافظة بورسعيد
كمجموعة ضابطة للعام الدراسي  ،1004/1000وكانت أدوات الدراسة عبارة عن اختبار تحصيلي للمعارف
العلمية المتضمنة بوحدة المغناطيسية واختبار مهارة قراءة البصريات واختبار تقدير الذات ،وتوصلت الدراسة

إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي في

كل من االختبار التحصيلي ،واختبار مهارة قراءة البصريات واختبار تقدير الذات لصالح المجموعة التجريبية.

 .4دراسة إبراهيم ()2226

هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى فاعلية استخدام شبكات التفكير البصري في العلوم لتنمية مستويات " جانييه

" المعرفية ومهارات التفكير البصري لدى طالب المرحلة المتوسطة ،واستخدم الباحث المنهج التجريبي في
طالبا من طالب الصف
المعالجة التجريبية والمنهج الوصفي في تحليل الوحدة .وتكونت عينة الدراسة من (ً )40

الثاني المتوسط في مدرسة مؤتة المتوسطة بمحافظة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية .وقسمت العينة

طالبا.
طالباً )00( ،
طالباً )02( ،
إلى ثالث مجموعات تجريبية تبلغ (ً )01
واستخدم الباحث كأدوات للدراسة اختبارين :أحدهما اختبار مستويات جانييه المعرفية تكون من ( )02فقرة،

واآلخر اختبار مهارات التفكير البصري تكون من ( )20فقرة .وكالهما من نوع اختيار من متعدد ،وقد أظهرت
نتائج الدراسة فاعلية استخدام شبكات التفكير البصري لتنمية مهارات التفكير البصري ،حيث توصلت إلى

النتائج التالية:

 -2فاعلية شبكات التفكير البصري في تنمية مستويات " جانييه " المعرفية ومهارات التفكير البصري.
 -1اعتبار شبكات التفكير البصري أداة لتحليل محتوى مناهج العلوم ،وأداة لتطوير أداء المعلم ،وأداة لتطوير
استراتيجيات التدريس ،وأداة للتقويم.

وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج تم وضع عدد من التوصيات أهمها ضرورة تدريب معلمي

العلوم على التدريس وفق شبكات التفكير البصري ،وتزويد مقررات العلوم بالمرحلة المتوسطة والمراحل التعليمية
المختلفة بأنشطة بصرية في صورة شبكات بصرية صورية ،واالهتمام بتدريب الطالب على مهارات التفكير

البصري.
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عددا من الدراسات التي تناولت التفكير البصري في مجاالت أخرى:
وتذكر الباحثة هنا ً
 .5دراسة األغا ()2215
هدفت هذه الدراسة للكشف عن فاعلية تكنولوجيا الواقع االفتراضي في تنمية التفكير البصري لدى طالبات

الصف التاسع األساسي بغزة ،واستخدمت الباحثة المنهجين الوصفي التحليلي ،والتجريبي على عينة مكونة من
( )00طالبةً من طالبات الصف التاسع بمدرسة صالح خلف األساسية العليا للبنات ،حيث تم تقسيم العينة إلى

( )90طالبةً في المجموعة التجريبية ،و( )90طالبةً في المجموعة الضابطة ،واستخدمت الباحثة كأدوات للدراسة
اختبا اًر للتفكير البصري يتكون من ( )00فقرة ،وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية.

وقد أوصت الدراسة بضرورة تعميم استخدام تكنولوجيا الواقع االفتراضي في التعليم بشكل عام ،وفي تعليم

التكنولوجيا بشكل خاص ،وضرورة تبني مؤسسات تعليمية مشروعات لنشر تكنولوجيا الواقع االفتراضي،

وضرورة تدريب معلمي التكنولوجيا على إعداد وتصميم البرامج ثالثية األبعاد وبرامج الواقع االفتراضي.

 .6دراسة أبو جحجوح وحرب ()2213

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء فاعلية تصميمين من تصميمات مواقع الويب التعليمية وهما  :التصميم
األفقي والتصميم العمودي في اكتساب مهارات فرونت بيج ومهارات التعلم الذاتي والتفكير البصري لدى الطلبة

المعلمين ،وتم اتباع المنهج التجريبي ،وتكونت عينة البحث من مجموعتين تجريبيتين ،بلغ عدد كل واحدة منهما
طالبا وطالبةً من الطلبة المسجلين لمساق استراتيجيات التدريب المحوسبة خالل الفصل الثاني للعام
(ً ) 90
الدراسي ( )1020/1022في جامعة األقصى بغزة ،وكانت أدوات الدراسة عبارة عن بطاقة مالحظة لقياس
مهارات فرونت بيج  ،وبطاقة مالحظة لقياس مهارات التعلم الذاتي ،واختبار التفكير البصري .وكشفت نتائج
الدراسة عن فاعلية التصميم األفقي والتصميم العمودي في اكتساب مهارات فرونت بيج وتنمية مهارات التعلم

الذاتي وتنمية التفكير البصري.

 .7دراسة أبو دان ()2213

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر توظيف النماذج المحسوسة في تدريس وحدة الكسور على تنمية التحصيل

ومهارات التفكير البصري لدى طالبات الصف الرابع األساسي بغزة ،وقد تم اتباع المنهج التجريبي ،وقد تكونت

طالبا من مدرسة الرافدين األساسية "أ" للعام الدراسي ( )1021/1020موزعين على
عينة الدراسة من (ً )00
ائيا .وقد مثل الرابع ( )2المجموعة التجريبية والرابع ( )1المجموعة الضابطة،
فصلين دراسيين تم اختيارهما عشو ً
وتكونت أدوات الدراسة من اختبار تحصيلي ،واختبار مهارات التفكير البصري ،ودليل المعلم .وقد تم التوصل

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية في اختباري التحصيل ومهارات التفكير

البصري.

 .0دراسة أبو زايدة ()2213
هدفت هذه الدراسة للكشف عن فاعلية استخدام كتاب تفاعلي محوسب في تنمية مهارات التفكير البصري
في التكنولوجيا لدى طالب الصف الخامس األساسي بغزة ،وقد استخدم الباحث المنهج التجريبي ،وتم اختيار
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طالبا
مدرسة بيت الهيا األساسية (ب) للبنين بطريقة قصدية ،وتم تطبيق الدراسة على عينة مكونة من (ً )210

طالبا يمثلون المجموعة التجريبية و()00
موزعين على أربع شعب دراسية تم تقسيمهم إلى مجموعتين (ً )00
طالباً يمثلون المجموعة الضابطة .وقد تم اختيارهم بطريقة عشوائية ،وكانت أدوات الدراسة عبارة عن قائمة
بمهارات التفكير البصري ،وقائمة معايير تصميم وانتاج الكتاب التفاعلي المحوسب ،واختبار لمهارات التفكير

البصري ودليل المعلم .وتوصلت الدراسة لوجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية في
اختبار مهارات التفكير البصري ،وقد أوصت الدراسة بضرورة إثراء المناهج الفلسطينية بمهارات التفكير

المتنوعة ،وبخاصة مهارات التفكير البصري وتعليمها للمعلمين والمتعلمين على السواء.

 .9دراسة الكحلوت ()2212

هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى فاعلية توظيف استراتيجية البيت الدائري في تنمية المفاهيم ومهارات التفكير
البصري بالجغرافيا لدى طالبات الصف الحادي عشر بغزة ،واستخدمت الدراسة المنهجين الوصفي لتحليل

المحتوى ،والمنهج شبه التجريبي على عينة مكونة من ( )50طالبةً من طالبات الصف الحادي عشر في
مدرسة فهد األحمد الصباح الثانوية للبنات بغزة ،حيث تم اختيار ( )00طالبةً في المجموعة التجريبية و()00

بار
طالبةً في المجموعة الضابطة ،واستخدمت الباحثة في دراستها ثالث أدوات هي :أداة تحليل المحتوى  ،واخت ًا
مكونا من ( )01فقرة ،وكالهما من
مكونا من ( )10فقرة ،و ًا
اختبار لمهارات التفكير البصري ً
للمفاهيم الجغرافية ً
نوع االختيار من متعدد ،وتوصلت الدراسة للنتائج التالية:

 -2توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.01بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية
والمجموعة الضابطة في اختبار المفاهيم الجغرافية البعدي لصالح المجموعة التجريبية.
 -1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.01بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية
والمجموعة الضابطة في اختبار مهارات التفكير البصري البعدي لصالح المجموعة التجريبية.

مقاسا
 -0تحقق استراتيجية البيت الدائري حجم تأثير كبير في اختبار تحصيل المفاهيم الجغرافية بقيمة (≥ً )0.29
بمربع إيتا.

مقاسا
 -9تحقق استراتيجية البيت الدائري حجم تأثير كبير في اختبار مهارات التفكير البصري بقيمة (≥ً )0.29
بمربع إيتا.

 -1تتصف استراتيجية البيت الدائري بفاعليتها في تنمية المفاهيم الجغرافية لدى طالبات الصف الحادي عشر ،تزيد
عن نسبة الكسب المعدل لبالك (≥.)2.1

 -0تتصف استراتيجية البيت الدائري بفاعليتها في تنمية مهارات التفكير البصري لدى طالبات الصف الحادي
عشر ،تزيد عن نسبة الكسب المعدل لبالك (≥.)2.1

عددا من التوصيات ،أهمها :ضرورة االهتمام باستخدام استراتيجية البيت الدائري كمدخل
وضعت الدراسة ً
بدءا بالمرحلة األساسية وحتى التعليم الثانوي ،باعتبارها إحدى
لتدريس الجغرافيا في جميع المراحل التعليمية ً
االستراتيجيات الفعالة في تنمية المفاهيم ومهارات التفكير البصري كأهداف مهمة لتدريس الجغرافيا.
53

.12

دراسة طافش ()2211
هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى أثر برنامج مقترح في مهارات التواصل الرياضي على تنمية التحصيل

العلمي ومهارات التفكير البصري في الهندسة لدى طالبات الصف الثامن األساسي بغزة ،واستخدمت الباحثة

المنهج شبه التجريبي على عينة مكونة من ( )59طالبةً من طالبات الصف الثامن األساسي من مدرسة عين

جالوت األساسية بغزة )05( :طالبةً في المجموعة التجريبية ،و( )05طالبةً في المجموعة الضابطة .واستخدمت

الباحثة كأدوات للدراسة اختبارين أحدهما للتحصيل مكون من ( )00فقرة واآلخر لمهارات التفكير البصري

مكون من ( ،)00وكالهما من نوع اختيار من متعدد ،وقد توصلت الدراسة للنتائج التالية:

 -2وجود أثر للبرنامج المقترح في مهارات التواصل الرياضي على وحدة الهندسة لتنمية التحصيل الدراسي ومهارات
التفكير البصري عند تطبيقه على الطالبات.

 -1توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )α≥0.01بين متوسط درجات الطالبات في المجموعة التجريبية
ومتوسط درجات قريناتهن في المجموعة الضابطة في اختبار تحصيل الهندسة ،واختبار مهارات التفكير البصري

في التطبيق البعدي لصالح المجموعة التجريبية.

وأوصت الدراسة بضرورة استخدام مهارات التواصل الرياضي في الرياضيات كأحد أساليب التعلم الفعال،

والعمل على إعادة تنظيم كتب الرياضيات باستخدام مهارات التواصل الرياضي ،كما أوصت بضرورة اثراء

منهاج الرياضيات في الهندسة بمهارات التفكير البصري وتوجيه المعلمين إلى تنويع أساليب التدريس وخاصة

استراتيجيات مهارات التواصل الرياضي التي يمكن استخدامها في رفع مستوى التحصيل العلمي والتفكير.

.11

دراسة أبو مصطفى ()2212

هدفت هذه الدراسة للكشف عن العالقة بين القدرة المكانية والتحصيل في الرياضيات لدى طلبة الصف

السادس األساسي ،ومعرفة أثر متغير الجنس ومستوى التحصيل عليهما .واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي

طالبا وطالبةً موزعين إلى ( )0شعب طالبات و( )0شعب طالب في مدرستي
على عينة مكونة من (ً )110
ذكور مصطفى حافظ "أ" لالجئين وبنات خانيونس االبتدائية "أ" لالجئات بمحافظة خانيونس .واستخدمت الباحثة

كأدوات للدراسة اختبار التوجيه المكاني – دوران البطاقات ويتكون من ( )00فقرة.

وقد توصلت الدراسة إلى وجود ارتباط إيجابي ذي داللة إحصائية بين التحصيل في الرياضيات والقدرة

المكانية عند الطلبة ،كما كشفت الدراسة أن لدى الطالب قدرةً مكانيةً أعلى من الطالبات ،وتبين أن الطلبة ذوي
التحصيل المرتفع يمتلكون قدرة مكانية مرتفعة مقارنة بأقرانهم من ذوي التحصيل المتوسط وذوي التحصيل

المنخفض .وقد خرجت الدراسة بعدد من التوصيات من أهمها ضرورة التركيز على القدرة المكانية في التدريس
واجراء المزيد من الدراسات التي تتعلق بالقدرة المكانية وتطويرها.

.12

دراسة شعث ()2229

هدفت هذه الدراسة إلى اثراء محتوى وحدة الهندسة الفراغية للصف العاشر األساسي في ضوء مهارات

التفكير البصري ،حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لتحليل وحدة الهندسة الفراغية ،والمنهج البنائي
إلعداد المادة االثرائية ،واستخدم الباحث كأدوات للدراسة أداة تحليل المحتوى .وقد توصلت الدراسة إلى قائمة
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مهارات التفكير البصري الواجب توافرها في وحدة الهندسة الفراغية للصف العاشر األساسي ،كما توصلت إلى
تدني نسب توافر هذه المهارات ،مما ساقها إلى وضع محتوى للهندسة الفراغية مثرى بمهارات التفكير البصري.
وفي ضوء ذلك أوصى الباحث بضرورة االستفادة من القائمة التي توصلت إليها الدراسة عند تطوير وحدة

الهندسة الفراغية للصف العاشر األساسي ،واالستفادة من المادة اإلثرائية التي قدمتها الدراسة.
دراسة القباني ()2227

.13

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فاعلية برنامج كمبيوتر قائم على تكنولوجيا الواقع االفتراضي في تنمية

القدرة على التفكير والتخيل البصري وفهم بعض العمليات والمفاهيم في الهندسة الكهربية لدى طالب التعليم

الصناعي .وتم اتباع المنهج التجريبي ذي المجموعتين التجريبية والضابطة .وتكونت عينة الدراسة من عينة
عشوائية من طالب الصف األول الثانوي الصناعي بمدرسة الورديات الثانوية الفنية المتقدمة تخصص

إلكترونيات وحاسبات بمحافظة اإلسكندرية ،وكانت أدوات الدراسة عبارة عن أربعة اختبارات هي :اختبار للتفكير

البصري واختبار للتخيل البصري للمفاهيم والعمليات في الهندسة الكهربية ،واختبار لفهم المفاهيم األساسية في

الهندسة الكهربية ،واختبار لفهم العمليات األساسية للهندسة الكهربية .وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة

إحصائيا بين متوسطي درجات التطبيقين القبلي والبعدي الختبار التفكير البصري لصالح التطبيق البعدي

ووجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي نسبة الكسب المعدلة في اختبار التفكير البصري لطالب المجموعتين
التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية ،وتمت التوصية بضرورة توجيه تيار البحث إلى مجال الثقافة

البصرية عامة والتفكير البصري والتخيل البصري بشكل خاص.
دراسة مهدي ()2226

.14

هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى فاعلية استخدام برمجيات تعليمية على التفكير البصري والتحصيل في
التكنولوجيا لدى طالبات الصف الحادي عشر .واستخدم الباحث المنهج التجريبي على عينة مكونة من ()00

طالبةً من طالبات الصف الحادي عشر أدبي في مدرسة كفر قاسم الثانوية للبنات بغزة ،منها ( )92طالبةً في

المجموعة التجريبية و( )91طالبةً في المجموعة الضابطة ،واتبع الباحث المنهج البنائي إلعداد البرمجيات

التعليمية وفق أساس بصري ،وتمثلت أدوات الدراسة في اختبارين أحدهما للتفكير البصري مكون من ()90

فقرة ،واآلخر للتحصيل مكون من ( )90فقرة ،وكالهما من نوع اختيار من متعدد ،وقد توصلت الدراسة للنتائج
التالية:
 -2توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.01بين متوسطي درجات طالبات المجموعة
التجريبية ،وطالبات المجموعة الضابطة في اختبار التفكير البصري بعد إجراء التجربة لصالح المجموعة
التجريبية.

 -1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.01بين متوسطي درجات طالبات المجموعة
التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل بعد إجراء التجربة لصالح المجموعة التجريبية.

 -0توجد عالقة دالة احصائيا بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية في اختبار التفكير البصري
ودرجاتهم في اختبار التحصيل.
55

 -9تتصف البرمجيات التعليمية بفاعلية في تنمية مهارات التفكير البصري في التكنولوجيا لدى طالبات الصف
الحادي عشر تزيد عن نسبة الكسب المعدل لبالك.

 -1تتصف البرمجيات التعليمية بفاعلية في تنمية التحصيل في التكنولوجيا لدى طالبات الصف الحادي عشر تزيد
عن نسبة الكسب المعدل لبالك.

عددا من التوصيات أهمها ضرورة توظيف برامج التفكير والتفكير البصري في التعليم،
وقدمت الدراسة ً
واالهتمام بتوظيف الوسائط المتعددة التفاعلية في المواقف التعليمية ،والتأكيد على تنمية مهارات التفكير والتفكير
البصري ،والعمل على حوسبة منهاج التكنولوجيا للصف الحادي عشر ،وتقديم كافة أشكال الدعم لتطوير

البرمجيات التعليمية القائمة على الوسائط المتعددة التكاملية التفاعلية بما يساهم في تحقيق أهداف المؤسسة
التعليمية ،والنظر إلى الحاسوب ومستحدثات تكنولوجيا التعليم األخرى ،كتكنولوجيات إلعادة بناء البيئة

المدرسية.

.15

دراسة حمادة ()2226

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام األلعاب التعليمية بالكمبيوتر على تنمية التحصيل والتفكير

البصري في الرياضيات لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ،واعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي مستخدمة

التصميم التجريبي ذا المجموعتين ،األولى تجريبية درست باستخدام مدخل األلعاب التعليمية بالكمبيوتر ،والثانية
ضابطة درست بالطريقة المعتادة ،واقتصرت عينة الدراسة على مجموعتين من تالميذ الصف الخامس االبتدائي
بإحدى محافظات أسيوط ،وتكونت من فصلين أحدهما كمجموعة تجريبية واآلخر ضابطة ،وذلك في العام

الدراسي (1009/1001م) .وكانت أدوات الدراسة عبارة عن اختبار تحصيلي ،واختبار للتفكير البصري،
إحصائيا بين متوسطي درجات
وبرمجية في صورة ألعاب تعليمية ،وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة
ً
الطالب في كل من االختبار التحصيلي واختبار التفكير البصري لصالح المجموعة التجريبية مما يدلل على
أن استخدام األلعاب التعليمية بالكمبيوتر أدى إلى زيادة التحصيل ورفع مستوى التفكير البصري لدى التالميذ.
 التعقيب على المحور الثاني :الدراسات التي تناولت التفكير البصري:
 .1الهدف

 بالرغم من أن الدراسات السابقة تناولت في مجملها التفكير البصري ،إال أنها اختلفت في أهدافها ،فبعضالدراسات اهتمت بفاعلية برنامج مقترح في تنمية مهارات التفكير البصري مثل دراسة أبو زايدة (،)1020

وطافش ( ،)1022وعبد الملك ( ،)1020والقباني ( ،)1005بينما اهتمت أخرى بدرجة تضمين مهارات التفكير

بينت دراسة أبو مصطفى ( )1020العالقة بين القدرة المكانية
البصري منها دراسة شعث ( ،)1004بينما ّ
والتحصيل ،وبعض الدراسات بينت أثر توظيف استراتيجية في تنمية مهارات التفكير البصري منها دراسة جبر

( ،)1020والشوبكي ( ،)1020والكحلوت ( ،)1021وابراهيم (.)1000

 وفي ضوء ما سبق استنتجت الباحثة وجود تشابه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة التي هدفت إلى تنميةمهارات التفكير البصري.
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 وتختلف هذه الدراسة مع الدراسات التي استخدمت استراتيجيات تدريس ومداخل لتنمية مهارات التفكير البصريأو التي كشفت عن العالقة بين التفكير البصري وشيء آخر ،والدراسات التي درست درجة تضمين أو تضمن

المحتوى لمهارات التفكير البصري.

 .2المنهج

استخدمت معظم الدراسات السابقة المنهج التجريبي لكنها تنوعت في التصميم التجريبي ،فكل من د ارسة جبر

( )1020والشوبكي ( )1020ومهدي ( )1000استخدمت مجموعتين :تجريبية وضابطة ،أما دراسة إبراهيم
( )1000فقد استخدمت ثالث مجموعات تجريبية .بينما استخدمت بعض الدراسات المنهج شبه التجريبي مثل
دراسة الكحلوت ( )1021وطافش ( .)1022واتبع بعضها المنهج الوصفي كدراسة أبو مصطفى ()1020
وشعت ( )1004والكحلوت ( )1021وابراهيم ( .)1000وهناك دراسات استخدمت المنهج البنائي مثل دراسة

شعت ( )1004ومهدي (.)1000

ويالحظ من السابق أن هناك دراسات جمعت بين منهجين مثل دراسة األغا ( )1021والكحلوت ()1021

وشعت ( )1004وابراهيم ( )1000ومهدي (.)1000

وتشابهت الدراسة الحالية مع الدراسات التي استخدمت المنهج التجريبي ولكنها اختلفت معها في التصميم
التجريبي المتبع من حيث كونه ذي مجموعة واحدة (قياس قبلي – بعدي).

 .3األدوات

 تنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة ،فجميع الدراسات السابقة استخدمت اختبا اًر للتفكير البصريباستثناء دراسة شعث ( )1004التي استخدمت أداة تحليل المحتوى ،ودراسة أبو مصطفى ( )1020التي

استخدمت اختبار التوجيه المكاني – دوران البطاقات .استخدمت بعض الدراسات باإلضافة الى اختبار التفكير
البصري أدوات أخرى مثل االختبار التحصيلي كدراسة جبر ( ،)1020والشوبكي ( ،)1020وعبد الملك

( ،)1020والكحلوت ( ،)1021وطافش ( ،)1022ومهدي ( ،)1000وحمادة ( .)1000ومنها ما استخدم
بطاقة مالحظة كدراسة أبو جحجوح وحرب (.)1020

 .4العينة

 -تنوعت المراحل الدراسية التي أجريت فيها الدراسات السابقة ،فمنها ما تم تطبيقه على الطلبة المعلمين كدراسة

أبو جحجوح وحرب ( ،)1020ومنها ما تم تطبيقه على المرحلة الثانوية كدراسة جبر ( ،)1020والشوبكي

( ،)1020والكحلوت ( ،)1021والقباني ( ،)1005ومهدي ( ،)1000ومنها ما طبق على المرحلة اإلعدادية
كدراسة األغا ( ،)1021وطافش ( ،)1022وعبد الملك ( ،)1020وابراهيم ( .)1000في حين تم تطبيق دراسة

أبو زايدة ( ،)1020وأبو دان ( ،)1020وأبو مصطفى ( ،)1020وحمادة ( )1000على المرحلة االبتدائية.

 واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة األغا ( ،)1021وطافش ( ،)1022وعبد الملك ( ،)1020وابراهيم ()1000في أنها طبقت على المرحلة اإلعدادية (المتوسطة).
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 .5النتائج
 اتفقت معظم نتائج الدراسات السابقة على وجود فروق ذات داللة إحصائية في التطبيق البعدي الختبار مهاراتالتفكير البصري ،ولكن دراسة شعث ( )1004توصلت لتدني نسب توافر هذه المهارات في الرياضيات.

 التعقيب العام على الدراسات السابقة
قامت الباحثة بالتعقيب على محاور الدراسة والتي تناولت بالمحور األول تكنولوجيا الواقع المعزز

( ،)Augmented Realityوبالمحور الثاني التفكير البصري ،وفي التعقيب العام أذكر ما تم استفادته من
الدراسات السابقة ،باإلضافة الى ما يميز دراستي عن غيرها من الدراسات.
 الستفادة من الدراسات السابقة
في ضوء ما تم عرضه من التعقيبات الجزئية ،يمكن اإلشارة إلى أن أهداف الدراسات السابقة قد تنوعت
بتنوع المراحل الدراسية وأماكن إجرائها ،والمنهج المستخدم ،وعينة الدراسة ،وتنوعت أدوات جمع المعلومات،

بناء على ذلك ،وفي هذا السياق
واألساليب اإلحصائية ،وبالتالي ظهور النتائج ،وتفسيرها ،وصياغة المقترحات ً
تم االستفادة من الدراسات السابقة في بناء هيكلية الدراسة الحالية من خالل ما يلي:
 -2دعم المقدمة بأبرز النتائج التي أظهرتها الدراسات السابقة وفقا الستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز ،والتفكير
البصري في العلوم.

 -1دعم وتنظيم اإلطار النظري بالتعريفات اإلجرائية وأبرز النتائج.

 -0االستفادة من األطر النظرية للدراسات السابقة بتدعيم الخلفية المعرفية للباحثة.
 -9إعداد دليل المعلم.

 -1إعداد أداة الدراسة.

 -0االطالع على األساليب اإلحصائية المناسبة.
 أهم ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
 .2تميزت الدراسة الحالية باستخدامها فاعلية برنامج قائم على تكنولوجيا الواقع المعزز ()Augmented Reality
في تنمية مهارات التفكير البصري.

 .1التركيز على اختيار عينة الدراسة من طالب الصف التاسع من المدارس التابعة لو ازرة التربية والتعليم.
 .0اختيار الوحدة الدراسية الثانية (أجهزة جسم االنسان) من كتاب مبحث العلوم للصف التاسع.

اختبار لقياس مهارات التفكير البصري معتمدةً في ذلك على عديد من الدراسات ذات الصلة.
ًا
أعدت الباحثة
ّ .9
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الفصل الرابع
إجراءات الدراسة
 منهج الدراسة.
 متغيرات الدراسة.
 مجتمع الدراسة.
 عينة الدراسة.
المساعدة.
 الوسائل ُ
 أدوات الدراسة.
 ضبط المتغيرات الدخيلة.
 البرنامج القائم على تكنولوجيا الواقع المعزز.
 خطوات الدراسة.
 األساليب اإلحصائية.
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الفصل الرابع

الطريقة واإلجراءات
عرضا إلجراءات الدراسة التي اتبعتها الباحثة ،حيث هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى
يتناول هذا الفصل
ً
فاعلية برنامج قائم على تكنولوجيا الواقع المعزز ( )Augmented Realityفي تنمية مهارات التفكير البصري

في مبحث العلوم لدى طالب الصف التاسع بغزة ،ويتناول هذا الفصل منهج الدراسة المتبع ،ومتغيرات الدراسة،
وتحديد العينة وكيفية اختيارها ،وأدوات الدراسة ،واإلجراءات المتبعة للتأكد من صدقها وثباتها ،باإلضافة إلى

األساليب اإلحصائية المستخدمة لإلجابة عن تساؤالت الدراسة.

أول :منهج الدراسة:

استخدمت الباحثة في دراستها الحالية المنهج التجريبي ،والذي يعرف بأنه المنهج الذي يدرس ظاهرة حالية
مع إدخال تغييرات في أحد العوامل أو أكثر ورصد نتائج هذا التغير " (األغا واألستاذ.)00 :1001 ،

وتم اختيار التصميم شبه التجريبي لمجموعة واحدة مع قياس قبلي _ بعدي (أبو عالم)111 :1020 ،

ويعبر عنه بالصورة التالية:
جدول ()1-4

يوضح التصميم شبه التجريبي لمجموعة واحدة مع قياس قبلي-بعدي

المجموعة

القياس القبلي

المجموعة التجريبية

اختبار مهارات التفكير تطبيق البرنامج القائم اختبار مهارات التفكير
البصري

المعالجة

القياس البعدي

على تكنولوجيا الواقع البصري
المعزز ( Augmented
)Reality

زمن التطبيق

1021-4-14م

1021-4-00م

1021-22-4م

ثانيا :متغيرات الدراسة:

المستقل :ويعرف بأنه العامل أو المتغير الذي ُيسبب الظاهرة أو يؤثر فيها (أبو ناهية:1004،
-1المتغير ُ
 )01ويتمثل في الدراسة الحالية في البرنامج القائم على تكنولوجيا الواقع المعزز.
-1المتغير التابع :ويعرف بأنه العامل أو المتغير الذي يتبع المتغير المستقل ،ويتأثر بوجوده ،أو يحدث نتيجة

له (أبو ناهية  ،)01 :1004،ويتمثل في الدراسة الحالية في مهارات التفكير البصري (التمييز البصري ،تحليل
المعلومات على الشكل البصري ،إدراك العالقات المكانية ،تفسير المعلومات على الشكل البصري) ،وتم قياسها
باالختبار الذي تم إعداده لتحقيق هذا الغرض.
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وتعرف بأنها المتغيرات التي تؤثر في المتغير التابع بخالف المتغير
-0المتغيرات الدخيلة التي تم ضبطهاّ :
المستقل ،والهدف من أي دراسة معرفة أثر المتغير المستقل في المتغير التابع .وتتمثل في هذه الدراسة الحالية
في المتغيرات التالية :البيئة االجتماعية ،االقتصادية ،الثقافية ،والعمر الزمني ).(Deaumont,2009:39
ثالثا :مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب الصف التاسع األساسي بمحافظات غزة التابعة لو ازرة التربية
طالبا ،موزعين على ( )000شعبة في
والتعليم للعام الدراسي (1020-1021م) ،والبالغ عددهم (ً )0049
طالبا.
( )229مدرسةً ،حيث بلغ عدد الطالب في الشعبة الواحدة نحو (ً )90
رابعا :مجموعة الدراسة:

تتألف عينة الدراسة من مجموعتين ،هما:

 -1المجموعة الستطالعية:

طالبا من طالب الصف العاشر األساسي من مدرسة خالد الحسن الثانوية للبنين في
تم اختيار (ً )00
خانيونس ،وذلك للتأكد من صالحية االختبار المراد تطبيقه.

 -2المجموعة األساسية:

تمثلت عينة الدراسة في الطالب الذين التحقوا في العام الدراسي 1020-1021م بمدرسة اليرموك األساسية

(أ) للبنين التابعة لو ازرة التربية والتعليم بغرب غزة ،وهم طالب الصف التاسع األساسي ،وتت اروح أعمارهم ما

بين ( )21-29سنوات .وتم اختيار صف من صفوف الصف التاسع البالغ عددهم ( )5صفوف بطريقة عشوائية
طالبا ،وتم
بسيطة في بداية الفصل الدراسي ،حيث مثل طالب الصف ( )5/4مجموعة التجربة بواقع (ً )90
اختيار وحدة دراسية من كتاب العلوم للصف التاسع ،وهي وحدة أجهزة جسم االنسان؛ وذلك لتدريسها باستخدام
البرنامج القائم على تكنولوجيا الواقع المعزز (.)Augmented Reality

خامسا :الوسائل المساعدة:

 دليل المعلم:

وهو حلقة الوصل بين المخطط لفعاليات الدليل والمنفذ لها؛ ويتم عرض تصورات الخطط لتحقيق األهداف

المرتبطة بالموقف التعليمي من خالل عرضه لمجموعة من النصائح واإلرشادات ،والتوجيهات للمعلم بشأن

تنفيذ األنشطة ،والفعاليات المعدة (أبو صرصور.)00 :1029 ،

وفي هذا السياق قامت الباحثة بإعداد دليل معلم العلوم في وحدة أجهزة جسم االنسان باالستناد إلى:

 -2كتاب العلوم المقرر على طالب الصف التاسع األساسي ،وبعض المراجع المتعلقة بمحتوى الكتاب.

 -1األدب التربوي المتعلق بتكنولوجيا الواقع المعزز ،والتفكير البصري؛ وذلك للتعرف على األسس ،والمبادئ،
والشروط الالزم توافرها في الدروس المعدة وفقًا لذلك.
 -0بعض الدراسات السابقة المشابهة للدراسة الحالية ،حيث تم االطالع على طريقة تنظيم الدروس ،وعرضها في
ضوء تكنولوجيا الواقع المعزز ومنها دراسة الحسيني ( ،)1029وغيرها.
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ثم تم إعداد الدليل وعرضه على مجموعة من أساتذة الجامعات المختصين في المناهج وطرق تدريس
العلوم ،وعلى عدد من معلمي العلوم ملحق ()2-9؛ إلبداء آرائهم حوله وحول إمكانية تعديله ،حيث قامت

الباحثة بتعديل الدليل بناء على آراء المحكمين ملحق ( ،)1-9وقد تضمن الدليل :األهداف المراد تعلمها،
الخبرات السابقة ،والتوزيع الزمني للحصص ،وخطوات التنفيذ ،وأسئلة التقويم ،إلى أن خرج الدليل في صورته

النهائية كما هو موضح في ملحق(.)0-9
سادسا :أدوات الدراسة:

لإلجابة على أسئلة الدراسة والتحقق من فرضياتها قامت الباحثة بإعداد أدوات الدراسة والمتمثلة في
اختبار مهارات التفكير البصري.

اختبار مهارات التفكير البصري:

خطوات بناء الختبار:

 -1تحديد قائمة مهارات التفكير البصري:
قامت الباحثة بالرجوع الى عدد من الدراسات السابقة مثل دراسة كل من مهدي ( ،)1000إبراهيم
( ،)1000وشعث ( ،)1004والشوبكي ( ،)1020وتم استخالص أربع مهارات منها.

 -2تحديد الوحدة الدراسية:

أ) اختارت الباحثة وحدة أجهزة جسم االنسان لألسباب التالية:

 -ترابط الوحدة وتراكمها من الناحية المعرفية.

 -كثرة احتوائها على مهارات التفكير البصري.

 شكوى الطالب والمعلمين من صعوبة تعلمها.ب) قامت الباحثة بتحليل وحدة أجهزة جسم االنسان ،وتصنيف أهدافها وفقا لمهارات التفكير البصري (التمييز

البصري-تحليل المعلومات على الشكل البصري-إدراك العالقات المكانية-تفسير المعلومات على الشكل
البصري) ،ملحق (.)9-9

 -تم إعداد جدول مواصفات االختبار وفق مهارات التفكير البصري ،ملحق (.)1-9

 تم تحديد األوزان النسبية لكل مهارة من مهارات التفكير البصري في كل موضوع من موضوعات الوحدة.صدق التحليل:

تم عرض التحليل على مجموعة من المحكمين المختصين في تدريس العلوم ،وذلك إلبداء آرائهم في

التحليل ،ملحق (.)1-9

الثبات عبر الزمن:

تم إعادة تحليل الوحدة الدراسية مرة أخرى بعد ثالثة أسابيع للتأكد من درجة ثبات التحليل باستخدام معادلة
هولستي.
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1س ص
(طعيمة)110 :1009،

معامل الثبات (م ت) = _________
س+ص

حيث إن:

م ت :معامل الثبات

س ص :عدد مفردات االتفاق بين التحليلين.

س :عدد مفردات التحليل األول.

ص :عدد مفردات التحليل الثاني ،والجدول رقم ( )1-9يبين درجة ثبات عالية تصل الى (.)0.977

جدول ()2-4
جدول لقياس ثبات تحليل محتوى أجهزة جسم النسان من كتاب العلوم للصف التاسع

عدد فقرات التحليل األول عدد فقرات التحليل الثاني عدد

فقرات

االتفاق معامل

(س)

(ص)

(س ص)

(م ت)

67

64

64

0.977

ثبات

التحليل

 -3تحديد الهدف من الختبار:
هدف االختبار إلى معرفة مدى اكتساب طالب الصف التاسع لمهارات التفكير البصري (التمييز البصري-

تحليل المعلومات على الشكل البصري-إدراك العالقات المكانية-تفسير المعلومات على الشكل البصري)،
المتضمنة في مبحث العلوم وحدة أجهزة جسم االنسان.

 -4صياغة فقرات الختبار:

ناء على الدراسات ذات الصلة والتي تضمنت اختبارات تتعلق بمهارات التفكير البصري،
قامت الباحثة ب ً

ودليل معلم الصف التاسع ،باإلضافة إلى كتاب العلوم للصف التاسع ،ببناء وصياغة فقرات االختبار ،وقد

تمت صياغة فقرات االختبار بحيث تنوعت بين األسئلة الموضوعية واألسئلة المقالية ،حيث كانت األسئلة
الموضوعية من نوع االختيار من متعدد؛ وذلك لدقتها وقلة التخمين أو الصدفة فيها ،وسهولة تصحيحها ،وعدم
تأثرها بذاتية المصحح ،وارتفاع معاملي الصدق والثبات ،واألسئلة المقالية التي ال تتيح أي فرصة للتخمين،

وتسمح بتنظيم األفكار ونقدها وتقويمها.

وقد روعي عند صياغة فقرات االختبار أن تكون:

 .2واضحة ومحددة وخالية من الغموض.

 .1صياغة السؤال بحيث ال يحتمل أكثر من إجابة واحدة.
 .0صياغة السؤال بحيث ال يحتوي على إشارة إلى اإلجابة الصحيحة.
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 .9منتمية لموضوعات الوحدة.
 .1تراعي الدقة العلمية واللغوية ومناسبة لمستوى الطالب.

 .0ممثلة لمهارات التفكير البصري واالهداف المرجو قياسها.
 -5وضع تعليمات الختبار:

بعد تحديد عدد الفقرات وصياغتها ،قامت الباحثة بوضع تعليمات االختبار التي تهدف إلى شرح فكرة اإلجابة

على االختبار في أبسط صورة ممكنة ،وقد راعت الباحثة عند وضع تعليمات االختبار ما يلي:

 .2بيانات خاصة بالطالب ،وهي االسم والشعبة.

 .1تعليمات خاصة بوصف االختبار ،وهي :عدد الفقرات ،وعدد البدائل ،وعدد الصفحات.
 .0تعليمات خاصة باإلجابة عن جميع األسئلة.
 -6الصورة األولية لالختبار:
تم إعداد اختبار مهارات التفكير البصري في صورته األولية ،حيث اشتمل على ( )10فقرة ،وبعد كتابة

الفقرات تم عرضها على مجموعة من المحكمين ذوي الخبرة واالختصاص من أساتذة الجامعات ،ومعلمي العلوم
ملحق ( ،)0-9وتم األخذ بآرائهم ومالحظاتهم واجراء التعديالت المناسبة ،وأهم النقاط التي تم أخذ آراء
المحكمين فيها هي:

 عدد بنود االختبار.


صياغة فقرات االختبار.



مدى مراعاة فقرات االختبار لمهارات التفكير البصري محل الدراسة.



مدى دقة البدائل لكل فقرة من فقرات االختبار.



إمكانية الحذف واإلضافة.

في ضوء تلك اآلراء تم تعديل بعض الفقرات وحذف فقرات أخرى ،وأصبح االختبار يتكون من ( )90فقرة.
 -7تجريب الختبار:
بعد إعداد االختبار بصورته األولية قامت الباحثة بتطبيق االختبار على عينة استطالعية قوامها ()00
طالبا من طالب الصف العاشر األساسي اختيروا من خارج عينة الدراسة ،والذين سبق لهم دراسة وحدة أجهزة

جسم االنسان ،وقد أجريت الدراسة االستطالعية بهدف:
 .2التأكد من الصدق الداخلي لالختبار وثباته.

 .1حساب معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار.

 .0تحديد الزمن الذي تستغرقه إجابة االختبار عند تطبيقه على عينة البحث األساسية.
 .9طريقة تصحيح االختبار.
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 -0حساب زمن الختبار:
تم حساب زمن تأدية الطالب لالختبار عن طريق المتوسط الحسابي لزمن تقديم طالب العينة االستطالعية

االختبار ،حيث تم حساب زمن أول خمس طالب أجابوا عن االختبار ،مضافاً إليه زمن أخر خمس طالب
أجابوا عنه ،مقسوماً على عددهم ،فكانت المدة الزمنية التي استغرقها الطالب تساوي ( )91دقيقة؛ وذلك بتطبيق

المعادلة اآلتية:

()94+94+90+90+90( + )99+90+91+92+90

زمن اجابة االختبار= _______________________________________ = 91
 -9تصحيح الختبار:

20

تم تصحيح اختبار مهارات التفكير البصري بتحديد درجة واحدة لكل فقرة من فقرات االختبار ،بذلك تصبح

الدرجة العظمى لالختبار ( ،)90والدرجة الصغرى (.)0
-12

تحليل نتائج الختبار:
قامت الباحثة بعد تطبيق اختبار مهارات التفكير البصري على طالب العينة االستطالعية بتحليل نتائج

إجابات الطالب على أسئلة االختبار ،وذلك بهدف التعرف إلى:
 .2صدق االختبار.

 .1معامل السهولة لكل فقرة من فقرات االختبار.
 .0معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار.
 .9ثبات االختبار.
*صدق الختبار
ويقصد بصدق االختبار قدرته على قياس ما وضع لقياسه ،بمعنى أن تكون بنود االختبار على عالقة

قادر على التمييز بين طرفي الخاصية التي يقيسها ،وقد
وثيقة بالخاصية المراد قياسها ،وأن يكون االختبار ًا
تحققت الباحثة من صدق االختبار عن طريق:

أول :صدق المحكمين:

قامت الباحثة بالتحقق من صدق االختبار عن طريق عرضه على مجموعة من األساتذة الجامعيين

المتخصصين في المناهج وطرق التدريس ومجموعة من معلمي العلوم ملحق( .)1-9حيث قاموا بإبداء آرائهم
ومالحظاتهم حول مناسبة فقراته ووضوح صياغتها اللغوية ومدى انتماء الفق ارت إلى كل ُبعد من أبعاد االختبار،

وقد أبدى المح ّكمون بعض المالحظات واآلراء في االختبار ،وعلى ضوئها تم ما يلي:
 .2إعادة صياغة بعض األسئلة.
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 .1حذف بعض األسئلة التي ال تناسب مستويات الطالب.
ثانيا :صدق التساق الداخلي:

ويقصد به قوة االرتباط بين درجات كل من مستويات األهداف ودرجة االختبار الكلية ،وكذلك درجة

ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار بمستوى األهداف الكلي التي تنتمي إليه (حسن ،)120 :1022،وقد جرى
التحقق من صدق االتساق الداخلي لالختبار ،بتطبيق االختبار على عينة استطالعية مكونة من ( )00طالب
من خارج أفراد عينة الدراسة ويتم ذلك من خالل:

 حساب معامل الرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية لختبار مهارات التفكير البصري كما هو موضح في
الجدول (.)3-4

جدول ()3-4

معامل ارتباط درجة كل فقرة من فقرات الختبار مع الدرجة الكلية لالختبار

رقم السؤال

معامل الرتباط

رقم السؤال

معامل الرتباط

2

**0.687

12

**0.499

1

**0.548

11

**0.711

0

**0.510

10

**0.467

9

**0.747

19

**0.711

1

**0.625

11

**0.537

0

**0.578

10

**0.970

5

**0.588

15

**0.476

0

**0.648

10

**0.633

4

**0.578

14

**0.5

20

**0.536

00

**0.522

22

**0.650

02

**0.477

21

**0.466

01

**0.548

20

**0.468

00

**0.649

29

**0.469

09

**0.821

21

**0.525

01

**0.754

20

**0.472

00

**0.497
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25

**0.629

05

**0.589

20

**0.521

00

**0.658

24

**0.579

04

**0.734

10

**0.467

90

**0.673

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )10وعند مستوى الداللة (.0.463= )0.02

إحصائيا عند مستوى الداللة ( ،)0.02وهذا
يتضح من الجدول السابق أن جميع فقرات االختبار دالة
ً
يؤكد أن االختبار يتمتع بدرجة كبيرة من االتساق الداخلي ،مما يطمئن الباحثة إلى تطبيقه على عينة الدراسة.


حساب معامل الرتباط بين درجة المهارة والدرجة الكلية لالختبار.

تبين هذه الطريقة مدى ارتباط كل مهارة من مهارات االختبار بالمهارات األخرى وبالدرجة الكلية لفقرات االختبار.

وهي كما يوضحها جدول (.)4-4

جدول ()4-4
معامل الرتباط بين درجة كل مهارة من مهارات الختبار بالمهارات أخرى والدرجة الكلية لالختبار

مهارات التفكير البصري

معامل االرتباط

التمييز البصري

**0.820

تحليل المعلومات على الشكل البصري

**0.790

إدراك العالقات المكانية

**0.810

تفسير المعلومات على الشكل البصري

**0.660

المجمـ ـ ـ ـ ـ ــوع

1

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )10وعند مستوى الداللة (.0.463= )0.02

حصائيا عند مستوى الداللة ( ،)0.02وهذا
يتضح من الجدول السابق أن جميع فقرات االختبار دالة إ
ً
يؤكد أن االختبار يتمتع بدرجة كبيرة من االتساق الداخلي؛ مما يطمئن الباحثة إلى تطبيقه على عينة الدراسة.



حساب معامالت السهولة والتمييز:

ولكي تحصل الباحثة على معامل السهولة ،ومعامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار قامت بتقسيم

الطالب إلى مجموعتين :مجموعة ُعليا ضمت نصف حجم العينة االستطالعية ،وهم الطالب الذين حصلوا
على أعلى الدرجات في االختبار ،ومجموعة دنيا ضمت النصف اآلخر من مجموعة الطالب الذين حصلوا
على أدنى الدرجات في االختبار ،وقد تم التقسيم بهذه الصورة أل ّن حجم العينة قليل ،محصور في ( )00طالباً.



معامل السهولة:
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يقصد بمعامل السهولة :النسبة المئوية لعدد األفراد الذين أجابوا عن كل سؤال من االختبار إجابة
صحيحة من المجموعتين المحكيتين العليا والدنيا (الكيالني وآخرون.)920 :1022،
ويحسب بالمعادلة التالية:
ع (ص)  +د(ص)
معامل السهولة= ________________ × %200
ن



ع(ص) :عدد الذين أجابوا على الفقرة من المجموعة العليا إجابة صحيحة.



د(ص) :عدد الذين أجابوا على الفقرة من المجموعة الدنيا إجابة صحيحة.



ن :عدد أفراد المجموعتين العليا والدنيا.

وكان الهدف من حساب درجة السهولة لفقرات االختبار ،هو حذف الفقرات التي تقل درجة سهولتها

عن ( )%10أو تزيد عن (( )% 00أبو دقة .)250 :1000،

وبتطبيق المعادلة السابقة ،وايجاد معامل السهولة لكل فقرة من فقرات االختبار وجدت الباحثة أن

معامالت السهولة لكل فقرة من الفقرات التي تتراوح بين ( )0.76-0.33تم اإلبقاء عليها ،وتم حذف ( )1فقرات
معامالت سهولتها مرتفعة.


معامل التمييز:
يقصد به قدرة كل فقرة على التمييز بين التالميذ مرتفعي التحصيل (المجموعة العليا) في الصفة التي

يقيسها االختبار ،وبين التالميذ منخفضي التحصيل (المجموعة الدنيا) في تلك الصفة ،حيث قامت الباحثة

بحساب معامل تمييز كل فقرة من فقرات االختبار بالمعادلة اآلتية:
ع(ص)-د(ص)

معامل التمييز= _________________
ن



ع(ص) :عدد الذين أجابوا على الفقرة من المجموعة العليا إجابة صحيحة.



د (ص) :عدد الذين أجابوا على الفقرة من المجموعة الدنيا إجابة صحيحة.



ن :عدد أفراد إحدى المجموعتين العليا أو الدنيا

وكان الهدف من حساب معامل التمييز لفقرات االختبار هو حذف الفقرات التي يقل معامل تمييزها

عن ()0.20؛ ألنها تعتبر ضعيفة (أبو دقة .)251 :1000،
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والجدول التالي يوضح معامالت السهولة والتمييز لفقرات االختبار:

جدول ()5-4

معامالت السهولة والتمييز لكل فقرة من فقرات الختبار

رقم السؤال

معامل السهولة

معامل التمييز

رقم السؤال

معامل السهولة

معامل التمييز

2

0.88

0.199

12

0.66

0.44

1

0.5

0.46

11

0.76

0.46

0

0.86

0.21

10

0.96

0.11

9

0.62

0.38

19

0.68

0.42

1

0.63

0.60

11

0.73

0.4

0

0.60

0.66

10

0.76

0.46

5

0.36

0.53

15

0.55

0.36

0

0.40

0.46

10

0.59

0.45

4

0.46

0.26

14

0.59

0.27

20

0.66

0.44

00

0.5

0.45

22

0.60

0.30

02

0.5

0.27

21

0.43

0.33

01

0.86

0.18

20

0.60

0.46

00

0.5

0.27

29

0.45

0.36

09

0.45

0.36

21

0.5

0.27

01

0.59

0.64

20

0.32

0.64

00

0.45

0.36

25

0.55

0.36

05

0.41

0.55

20

0.32

0.64

00

0.36

0.63

24

0.45

0.45

04

0.27

0.55

10

0.41

0.27

90

0.88

0.23
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يتضح من الجدول السابق ( ،)1-9أن معامالت التمييز لكل فقرات االختبار تراوحت بين
( )0.66-0.26وكان متوسط معامل التمييز الكلي( ،)0.40ويقبل علم القياس معامل التمييز إذا بلغ أكثر

من ( ،)0.20وبهذه النتائج تم حذف خمس فقرات من االختبار ،ليكون الشكل النهائي مكون من ( )01فقرة،

ملحق (.)5-9
والجدول التالي يوضح أرقام الفقرات ومهارات التفكير البصري التي تقيسها كل فقرة:
جدول()6-4
أرقام الفقرات ومهارات التفكير البصري التي تقيسها كل فقرة

مهارات

التفكير عدد الفقرات

النسبة المئوية

أرقام الفقرات

البصري
التمييز البصري

5

تحليل

المعلومات 0

على

الشكل

1،5،29،20،10،10،00

%11

2،9،4،12،11،14

%25

البصري
العالقات 1

إدراك

25،20،10،19،11

%29

المكانية
تفسير

المعلومات 25

على

الشكل

،

البصري
المجموع


0،1،0،0،20،22،21،20،21،24،15

%95

10،02،01،00،09،01
%200

01

حساب ثبات الختبارTest Reliability :
ويقصد به الحصول على نفس النتائج عند تكرار القياس باستخدام نفس األداة في نفس الظروف ،وبعد

طالبا من طالب الصف العاشر
إعداد االختبار قامت الباحثة بتطبيقه على عينة استطالعية قوامها (ً )00
األساسي للتأكد من ثبات االختبار ولقد استخدمت الباحثة طريقة التجزئة النصفية ،حيث قامت الباحثة بتجزئة

فقرات االختبار إلى عدة أبعاد هي :التمييز البصري ،وتحليل المعلومات على الشكل البصري ،وادراك العالقات

المكانية ،وتفسير المعلومات على الشكل البصري .ثم قامت بحساب معامل ارتباط بيرسون بين األبعاد السابقة،
ثم قامت بتصحيح درجة االرتباط باستخدام معادلة سبيرمان براون لألبعاد الزوجية وجيتمان لألبعاد الفردية.
(ملحم.)101 :1000 ،

معامل الثبات= 2ر+2/ر
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جدول رقم ()7-4

معامالت ثبات مستويات الختبار

البعد

عدد الفقرات

التمييز البصري

20

معامل

الرتباط

قبل معامل الرتباط المعدل

التعديل
تحليل المعلومات على

*1

0.714

0.835

0.632

0.775

الشكل البصري
*5

0.491

0.572

إدراك العالقات المكانية

تفسير المعلومات على 20

0.543

0.561

الشكل البصري
الدرجة الكلية

90

0.830

0.910

*تم استخدام معادلة جيتمان ألن النصفين غير متساويين.

ويتضح من خالل الجدول السابق ( )5-9بأن معامل الثبات ،لجميع المهارات واالختبار ككل ،معامل ارتباط

دال إحصائياً عند مستوى الداللة ( .)0.02وهذا يدل على أن فقرات االختبار تتمتع بدرجة عالية من الثبات
تصل إلى ( ،)0.91ولذلك اطمأنت الباحثة إلى صحة النتائج التي تم الحصول عليها ،وتظهر صالحية

االختبار ،واستخدامه في الدراسة.

سابعا :ضبط بعض المتغيرات الدخيلة:
تهدف الدراسة الحالية للتعرف إلى فاعلية برنامج قائم على تكنولوجيا الواقع المعزز في تنمية مهارات

التفكير البصري في مبحث العلوم لدى طالب الصف التاسع بغزة؛ ولذلك تم ضبط المتغيرات التي من الممكن

بدال من البرنامج القائم على تكنولوجيا الواقع المعزز ،حرصاً على
أن تؤثر على مهارات التفكير البصري ً

سالمة النتائج ،وتعميمها بصورة صائبة ،على مجتمع الدراسة ،كما تم ضبط المتغيرات قبل البدء في فترة

التجريب ،ومن هذه المتغيرات:
.2

البيئة الجتماعية والثقافية والقتصادية:
تم إجراء هذه الدراسة على طالب مدرسة واحدة من محافظة غزة (منطقة غرب غزة التعليمية)؛ حيث

إن الظروف االجتماعية والثقافية واالقتصادية من نفس المستوى.
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.1

العمر:
تم إجراء الدراسة على مجموعة واحدة ،هم طالب الصف التاسع ( ،)5تتراوح أعمارهم بين (.)21-29

ثامنا :البرنامج القائم على تكنولوجيا الواقع المعزز
قامت الباحثة باالطالع على األدبيات التربوية والدراسات السابقة ذات العالقة بمهارات التفكير البصري
وطرق تنميتها ،كما واطلعت على مجموعة من البرامج التعليمية .ومن ثم قامت ببناء برنامج قائم على تكنولوجيا

الواقع المعزز ،وتطبيقه على عينة الدراسة وقياس أثره في تنمية مهارات التفكير البصري.
خطوات ومراحل تصميم وتطبيق البرنامج

المرحلة األولى :مرحلة التحليل:

 -1تحديد المشكلة التعليمية:

تتمثل المشكلة في صعوبة تنمية مهارات التفكير البصري لدى طالب الصف التاسع في وحدة أجهزة

جسم اإلنسان بالطريقة االعتيادية.

 -2تحديد الفئة المستهدفة:

 الطالب الذين سيستفيدون من البرنامج هم طالب الصف التاسع بمديرية غرب غزة للعام الدراسي -1021
1020م والذين تتراوح أعمارهم بين  21-29سنة.

 جميع الطالب أصحاء ،وليس بينهم من هو من ذوي االحتياجات الخاصة.
 -3تحديد األهداف العامة للبرنامج:

إن الهدف األساسي من تصميم البرنامج تنمية مهارات التفكير البصري لدى طالب الصف التاسع.

 -4تحديد المحتوى التعليمي المناسب:

حيث تم اختيار وحدة أجهزة جسم اإلنسان التي تحتوي على :الجهاز الهضمي ،الجهاز الدوري ،الجهاز

الليمفي ،الجهاز التنفسي.

 -5تحديد المهام التعليمية:

قادر على أن:
بعد االنتهاء من تطبيق البرنامج ،سيكون الطالب ًا
 -2يعدد أجزاء الجهاز الهضمي الرئيسية والمصاحبة.
 -1يفسر دور كل جزء في عمليتي الهضم واالمتصاص.
 -0يعدد أجزاء الجهاز الدوري ،وأهمية كل منها.
 -9يعدد أنواع األوعية الدموية ،وتركيبها ،ووظائفها.
 -1يتتبع الدورة الدموية الصغرى والكبرى ،وأهمية كل منها.
 -0يعدد مكونات الدم ،ووظائفها.
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 -5يعدد أجزاء الجهاز الليمفاوي ،ووظائفها.
 -0يعدد أجزاء الجهاز التنفسي ،ووظائفها.
 -4يتتبع مراحل عملية التنفس.
-20

يقدر عظمة الخالق.

 -6تحديد نوع البرنامج المستخدم:
يعتبر البرنامج القائم على تكنولوجيا الواقع المعزز المستخدم أحد أنواع الواقع المعزز في المستوى ()2
للواقع المعزز ،والذي يعتمد على وجود عالمات للصورة أو الشكل يتم التعرف عليها باستخدام الهواتف الذكية.

 -7تحديد نوع البيئة المحيطة:

استخدمت الباحثة غرفة الصف العادية في مدرسة اليرموك األساسية "أ" للبنين.

المرحلة الثانية :مرحلة التصميم:

 -1تحديد تصور لمرحلة النتاج:

كامال
تم وضع تصور مبدئي للزمن الالزم والتكلفة المادية للبرنامج ،وقد استغرقت عملية انتاج البرنامج ً

طويال.
حوالي خمسة أشهر؛ حيث أن إنتاج المجسمات ثالثية األبعاد استغرق وقتًا
ً
 -2تحديد األهداف الجرائية:

توصلت الباحثة إلى األهداف اإلجرائية عن طريق تحليل المحتوى لوحدة أجهزة جسم اإلنسان في ضوء
مهارات التفكير البصري.

 -3تحديد استراتيجية استخدام البرنامج (نمط التعلم):
وهو نمط التعلم الفردي :حيث يمكن لكل طالب التعامل مع البرنامج بمفرده؛ وحيث إن كل ما يلزم لذلك

هو امتالكه لهاتف ذكي.

المرحلة الثالثة :مرحلة النتاج والتطوير
 قامت الباحثة باالتفاق مع مصمم ثالثي أبعاد؛ إلنتاج اللقطات ثالثية األبعاد للصور الموجودة في الوحدة من
خالل برنامج .3D MAX

 قامت الباحثة بالتعامل مع شركة لبرمجة األندرويد إلنشاء التطبيق ،حيث تم إنشاء تطبيقين األول باستخدام

جدا ،لكن سرعة التعرف كانت بطيئة.
لغة برمجة  ،AS3وقد كانت عملية التعرف على األشكال بشكل دقيق ً
جدا ،ولكن
 تم إنشاء تطبيق ثاني باستخدام تقنيات  Unityوبعض المكتبات اإلضافية ،وقد كانت السرعة عالية ً
التعرف على األشكال كان ضعيفًا.

جدا.
 و ًا
أخير تم تطوير آليات لتحسين التعرف على الصور باستخدام تقنيات  ،Unityوتم التوصل لنتائج عالية ً
 إعداد النسخة النهائية من البرنامج ،وهي صالحة للعمل على مختلف أنواع الهواتف الذكية ،وتم عرضها على
بناء على مجموعة من المعايير تمثلت في :وضوح الصورة،
مجموعة من المحكمين وحازت على موافقتهمً ،
سرعة التعرف على الشكل ودقته ،الفاعلية ،سرعة التعامل مع التطبيق ،ملحق (.)1-9
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المرحلة الرابعة :التقويم النهائي
 تجريب البرنامج على عينة من الهواتف الذكية.
 تدريس العينة المستهدفة باستخدام البرنامج.
 تطبيق اختبار مهارات التفكير البصري.
 المعالجة اإلحصائية للنتائج.

 تحليل النتائج ومناقشتها وتفسيرها.
 اتخاذ قرار بشأن االستخدام.

وتم عرض نماذج من البرنامج القائم على تكنولوجيا الواقع المعزز في ملحق (.)0-9
تاسعا :خطوات الدراسة:

لقد اتبعت الباحثة الخطوات اآلتية لتحقيق أهداف الدراسة:
 .1االطالع على األدب التربوي ،والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة :تكنولوجيا الواقع المعزز ،ومهارات
التفكير البصري.

 .1تحليل محتوى وحدة أجهزة جسم االنسان.
 .0إعداد قائمة بمهارات التفكير البصري.

 .9إعداد اختبار مهارات التفكير البصري ،وعرضه على مجموعة من المحكمين والمتخصصين في مجال طرق
تدريس العلوم من أساتذة الجامعات ،ومشرفي ومعلمي العلوم؛ إلجراء التعديالت الالزمة.

 .1إعداد دليل المعلم في ضوء تكنولوجيا الواقع المعزز ومهارات التفكير البصري وتحكيمه ،من خالل عرضه
على مجموعة من المتخصصين ،والمشرفين ،والمعلمين.

المعزز وعرضه على مجموعة من المتخصصين ،والمشرفين،
 .0إعداد البرنامج القائم على تكنولوجيا الواقع
ً
والمعلمين.
طالبا من طالب الصف العاشر األساسي؛
 .5تطبيق اختبار التفكير البصري على عينة استطالعية عددها (ً )00
لحساب زمن االختبار ،وحساب معامل السهولة والتمييز ،وللتأكد من صدقه وثباته ،وصالحيته للتطبيق،
والوصول إلى الصورة النهائية له.

 .0تطبيق اختبار التفكير البصري ،كاختبار قبلي على مجموعة الدراسة ،وتم ذلك يوم الثالثاء الموافق
1021/4/14م.

 .4بدأت الباحثة بتطبيق الدراسة يوم األربعاء الموافق 1021/4/00م ،حيث قامت بتدريس المجموعة باستخدام
البرنامج القائم على تكنولوجيا الواقع المعزز.

.20

تطبيق اختبار التفكير البصري ،كاختبار بعدي على مجموعة الدراسة ،وتم ذلك يوم االثنين الموافق

.22

جمع البيانات وتحليلها واستخراج النتائج.

.1021/22/4
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.21

عرض النتائج ،ومناقشتها ،وتفسيرها في ضوء فروض الدراسة.

.20

وضع التوصيات والمقترحات المناسبة في ضوء ما أسفرت عنه النتائج.

تاسعا :األساليب اإلحصائية:
للتحقق من صالحية اختبار التفكير البصري ،والختبار صحة الفروض تم استخدام األساليب اإلحصائية

التالية:

 .1تم استخدام معامل ارتباط بيرسون؛ للتأكد من صدق االتساق الداخلي لالختبار.
 .1معادلة جيتمان للتجزئة النصفية غير المتساوية؛ ومعادلة سبيرمان للتجزئة النصفية المتساوية إليجاد معامل
ثبات االختبار.

 .0معادلة هوليستي؛ للتحقق من ثبات التحليل.

 .9اختبار ت؛ وايجاد الفروق بين أفراد المجموعة في التطبيقين القبلي والبعدي.

 .1معادلة الكسب المعدل لبالك؛ إليجاد فاعلية البرنامج القائم على تكنولوجيا الواقع المعزز ( Augmented
 )Realityفي تنمية مهارات التفكير البصري في مبحث العلوم .وفقًا للمعادلة التالية :أرمان وآخرون
)(Arman& Others,2009: 143
معامل الكسب =

ص-س
د

ص :متوسط درجات الطالب في القياس البعدي.
س :متوسط درجات الطالب في القياس القبلي.
د :الدرجة النهائية في األداة المستخدمة.
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+

ص-س
د-س

الفصل الخامس
نتائج الدراسة ومناقشتها
 اإلجابة عن السؤال األول.
 اإلجابة عن السؤال الثاني.

 اإلجابة عن السؤال الثالث.
 اإلجابة عن السؤال الرابع.
 التوصيات.

 المقترحات.
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة والتوصيات
هدفت الدراسة الحالية إلى تقصي فاعلية برنامج قائم على تكنولوجيا الواقع المعزز في تنمية مهارات

التفكير البصري في مبحث العلوم لدى طالب الصف التاسع بغزة ،ولتحقيق ذلك تم إعداد دليل معلم العلوم،

والبرنامج القائم على تكنولوجيا الواقع المعزز ،واختبار التفكير البصري ،وتم عرض نتائج الدراسة وتحليلها،
وتفسيرها من خالل القياس القبلي والبعدي لمجموعة الدراسة ،وكذلك إيجاد فاعلية البرنامج من خالل أداء

الطالب في القياسين :القبلي والبعدي باستخدام نسبة الكسب المعدل لبالك.

ويدويا ،باستخدام األساليب اإلحصائية التالية:
وتمت معالجة البيانات باستخدام برنامج (،)spss
ً
اختبار "ت" لعينتين مترابطتين ،وحجم التأثير باستخدام مربع إيتا ،ومعادلة الكسب المعدل لبالك.
وبهذا تم في هذا الفصل عرض اإلجابة عن أسئلة الدراسة ،وتحليلها وتفسيرها ،وصياغة التوصيات،

والمقترحات في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة.
اإلجابة عن السؤال األول ونصه :ما مهارات التفكير البصري المراد تنميتها لدى طالب الصق التاسع

بغزة؟

لإلجابة عن السؤال األول قامت الباحثة باالطالع على األدبيات التربوية والدراسات السابقة وقامت

بإعداد صورة أولية لمهارات التفكير البصري ،وقامت بتحليل وحدة أجهزة جسم االنسان في مقرر العلوم لطالب

الصف

التاسع

بمديرية

غرب

غزة،

لتحديد

المهارات

التي

تتضمنها

الوحدة.

ومن ثم قامت ببناء قائمة بمهارات التفكير البصري التي تتضمنها وحدة أجهزة جسم االنسان ،وعرضت

هذه القائمة على مجموعة من المحكمين ،والمختصين  ،وكانت قائمة المهارات في صورتها النهائية عبارة عن
أربع مهارات.

ويوضح الجدول التالي قائمة مهارات التفكير البصري.
الجدول()1-5

مهارات التفكير البصري

المهارة الرئيسية

المهارات الفرعية

التمييز البصري

القدرة على التعرف الى الشكل البصري المعروض ،وتمييزه عن
األشكال األخرى ،وأن الشكل البصري يمثل المعلومات التي
وضع من أجلها.
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تحليل المعلومات على التركيز على التفاصيل الدقيقة ،واالهتمام بالبيانات الجزئية
الشكل البصري

والكلية ،بمعنى تجزئة الشكل البصري إلى مكوناته األساسية.

إدراك العالقات على القدرة على التعرف إلى وضع األشياء في الفراغ ،واختالف موقعها
الشكل البصري

باختالف موقع الشخص المشاهد لها ،ودراسة األشكال ثنائية
وثالثية األبعاد.

تفسير المعلومات على القدرة على تفسير كل جزئية من جزئيات الشكل البصري
الشكل البصري

المعروض.

اإلجابة عن السؤال الثاني ونصه :ما صورة البرنامج القائم على تكنولوجيا الواقع المعزز لتنمية

التفكير البصري لدى طالب الصف التاسع بغزة؟

لإلجابة على السؤال الثاني قامت الباحثة باالطالع على األدبيات والدراسات السابقة ،وقامت بتحليل محتوى
وحدة أجهزة جسم االنسان في ضوء مهارات التفكير البصري التي قامت بإعدادها واالطالع على نماذج للتصميم

بناء على خطوات منهجية ،ثم قامت الباحثة بإعداد دليل المعلم في استخدام
التعليمي؛ وذلك لبناء البرمجية ً
البرنامج كما ذكر في الفصل السابق.

اإلجابة عن السؤال الثالث ونصه :هل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطي درجات الطالب في

التطبيقين القبلي والبعدي لختبار مهارات التفكير البصري في العلوم؟

ولإلجابة عن السؤال الثالث قامت الباحثة باختبار الفرض األول باستخدام اختبار "ت" لعينتين مترابطتين،

وينص هذ الفرض على:

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ( )2025≤αبين متوسطي درجات الطالب في
التطبيقين القبلي والبعدي لختبار مهارات التفكير البصري.

78

جدول ()2-5
اختبار ت للفروق بين متوسطي درجات الطالب في التطبيقين القبلي والبعدي ،وقيمةη2
وحجم التأثير

مهارات التفكير البصري القياس القبلي

التمييز البصري

القياس البعدي

م

ع

م

ع

1.92

تحليل المعلومات على 2.8

قيمة

η2

ت

حجم
التأثير

1.163

6.5

0.784

5.11

0.393

كبير جدا

1.11

4.75

1.194

6.23

0.48

كبير جدا

الشكل البصري
4.22

إدراك العالقات المكانية 2.05

1.78

تفسير المعلومات على 1.8372

14.63 1.06749

0.911

6.59

0.508

كبير جدا

8
3.8475

5.34

0.404

كبير جدا

الشكل البصري
الدرجة الكلية

8.6

30.1. 3.13484

7.8038

7.1

0.545

كبير جدا

قيمة "ت" الجدولية عند مستوى الداللة ( )0.02ودرجة حرية ( )91تساوي (.)2.66

يتضح من الجدول السابق:

أول :بالنسبة لمهارة التمييز البصري كأحد أبعاد الختبار:
كان المتوسط الحسابي في التطبيق القبلي ( ،)1.92والمتوسط الحسابي في التطبيق البعدي (،)6.5

وكانت قيمة ت المحسوبة ( )5.11وهي دالة إحصائيا عند ( .)0.02وبلغت قيمة مربع إيتا )0.393( η2
كبيرا.
وهي أكبر من ( )0.20وبذلك يعتبر حجم التأثير ً
ثانيا :بالنسبة لمهارة تحليل المعلومات على الشكل البصري كأحد أبعاد الختبار:
كان المتوسط الحسابي في التطبيق القبلي ( ،)2.8والمتوسط الحسابي في التطبيق البعدي (،)4.75

حصائيا عند ( .)0.02وبلغت قيمة مربع إيتا  )0.48( η2وهي
وكانت قيمة ت المحسوبة ( )6.23وهي دالة إ
ً

كبيرا.
أكبر من ( )0.20وبذلك يعتبر حجم التأثير ً
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ثالثا :بالنسبة لمهارة إدراك العالقات المكانية على الشكل البصري كأحد أبعاد الختبار:
كان المتوسط الحسابي في التطبيق القبلي ( ،)2.05والمتوسط الحسابي في التطبيق البعدي (،)4.22

حصائيا عند ( .)0.02وبلغت قيمة مربع إيتا )0.508( η2
وكانت قيمة ت المحسوبة ( )6.598وهي دالة إ
ً
كبيرا.
وهي أكبر من ( )0.20وبذلك يعتبر حجم التأثير ً
رابعا :بالنسبة لمهارة تفسير المعلومات على الشكل البصري كأحد أبعاد الختبار:
كان المتوسط الحسابي في التطبيق القبلي ( ،)1.8372والمتوسط الحسابي في التطبيق البعدي

حصائيا عند ( .)0.02وبلغت قيمة مربع إيتا η2
( ،)14.63وكانت قيمة ت المحسوبة ( )5.34وهي دالة إ
ً
كبيرا.
( )0.404وهي أكبر من ( )0.20وبذلك يعتبر حجم التأثير ً
خامسا :بالنسبة للدرجة الكلية لالختبار:
كان المتوسط الحسابي في التطبيق القبلي ( ،)8.6والمتوسط الحسابي في التطبيق البعدي (،)30.10

حصائيا عند ( .)0.02وبلغت قيمة مربع إيتا  )0.545( η2وهي
وكانت قيمة ت المحسوبة ( )7.1وهي دالة إ
ً

كبيرا.
أكبر من ( )0.20وبذلك يعتبر حجم التأثير ً
وهذا يدلل على أنه يجب رفض الفرض الصفري القائل :ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى
الدللة ( )2025≤αبين متوسطي درجات الطالب في التطبيقين القبلي والبعدي لختبار مهارات التفكير

البصري.

ومن هنا يمكن التأكيد على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطالب في التطبيقين

القبلي والبعدي الختبار التفكير البصري البعدي .وتعزو الباحثة هذا الفروق إلى استخدام البرنامج القائم على
المعزز تعتبر طريقة
المعزز ،وترى الباحثة أن استخدام البرنامج القائم على تكنولوجيا الواقع
تكنولوجيا الواقع
ً
ً
شيقة وممتعة لتعلم مبحث العلوم ،وخاصة فيما يتعلق بأجهزة جسم اإلنسان ،حيث اشتمل البرنامج على عروض
ثالثية األبعاد ساعدت الطالب على التخيل بطريقة جيدة .والحظت الباحثة تفاعل الطالب أثناء تطبيق البرنامج،

وأن البرنامج ساهم في تكوين اتجاهات ايجابية نحو التعلم بشكل عام ،ونحو مبحث العلوم بشكل خاص .وقد

ساعد البرنامج بما يحتويه من مشاهد ثالثية األبعاد على إثارة دافعية الطالب ،واثارة قدراتهم العقلية وعمل على
تنمية مهارات التفكير البصري لديهم.
ويدلل ،من خالل االطالع على قيم حجم األثر ،أن البرنامج القائم على تكنولوجيا الواقع المعزز له تأثير

كبير في تنمية مهارات التفكير البصري.

وقد قامت الباحثة بحساب مربع إيتا ( )η2باستخدام المعادلة التالية:
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t²

= η1

__________
df + t²
حيث أن ( )t²مربع قيمة ت ،و( )dfهي درجات الحرية.
جدول ()0-1
الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم التأثير

حجم التأثير
صغير

متوسط

كبير

D

0.2

0.5

0.8

جدا
كبير ً
1.0

η1

0.01

0.06

0.14

0.2
(عفانة)1000،

اإلجابة عن السؤال الرابع ونصه :ما فاعلية برنامج قائم على تكنولوجيا الواقع المعزز ( Augmented

 )Realityفي تنمية مهارات التفكير البصري في مبحث العلوم لدى طالب الصف التاسع بغزة؟

ولتحديد فاعلية البرنامج الذي اقترحته الباحثة ،قامت الباحثة باختبار صحة الفرض التالي ،والذي

ينص على:

ل يحقق توظيف البرنامج القائم على تكنولوجيا الواقع المعزز ( )Augmented Realityفاعلية مرتفعة

(نسبة الكسب المعدل لبالك≥ )102في تنمية مهارات التفكير البصري.
بناء على الفروق بين متوسطي درجات الطالب في التطبيقين القبلي
تم استخدام معدل الكسب لبالك ً
والبعدي الختبار التفكير البصري ،وذلك حسب المعادلة:
معامل الكسب =

ص-س
د
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+

ص-س
د-س

حيث:
ص :متوسط درجات الطالب في القياس البعدي.
س :متوسط درجات الطالب في القياس القبلي.
د :الدرجة النهائية في األداة المستخدمة.
والجدول التالي يوضح معامل الكسب لبالك:
جدول ()4-5

المتوسطات القبلية والبعدية ومعامالت الكسب لبالك للدرجة الكلية لمهارات التفكير البصري

المهارة الرئيسية

المتوسط القبلي

المتوسط البعدي

الكسب لبالك

الدرجة الكلية

8.6

30.10

1.43

ويتضح من الجدول السابق أن معامل الكسب حسب بالك كان أعلى من ( )2.1حيث حدد بالك
معيا اًر للحكم على فاعلية البرامج التدريبية ،وهذا يدلل على أن البرنامج القائم على تكنولوجيا الواقع المعزز
فعال في تنمية مهارات التفكير البصري في مبحث العلوم ،وتحديداً في وحدة أجهزة جسم اإلنسان لدى طالب
الصف التاسع.
وتعزو الباحثة فاعلية البرنامج القائم على تكنولوجيا الواقع المعزز في تنمية التفكير البصري إلى العديد
من الجوانـب والخصـائص التـي يتميـز بهـا البرنـامج عـن الطـرق التقليديـة فـي تـدريس وحدة أجهزة جسم اإلنسان،
وأهمها:
 -2احتواء البرنامج على عروض ثالثية األبعاد ،ساعد على تنمية التفكير البصري لدى الطالب.
تفكير بصرًيا.
 -1تفاعل الطالب بصورة فردية أو جماعية أتاح الفرصة الكافية للطالب للتفكير ًا
 -0قدرة البرنامج على جذب انتباه الطالب.

 -9قدرة البرنامج على عرض البعد الثالث ورؤية المجسم من جميع االتجاهات وحركة المجسم أدى إلى شعور
الطالب بالواقع.
 -1قدم البرنامج عروضاً يصعب توافرها بالكتاب المدرسي.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كل من األغا ( ،)1021وأبو زايدة ( ،)1020وأبو جحجوح وحرب
( ،)1020ومهدي ( ،)1000وحمادة ( )1000حيث كشفت عن فاعلية برامج الوسائط المتعددة وااللكترونية
والمستحدثات التكنولوجية كالمحاكاة الحاسوبية والواقع االفتراضي على تنمية التفكير البصري.
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وتتفق نتائج الدراسة الحالية كذلك مع نتائج دراسة كل بيريز لوبيز وكونتيرو ( Perez-Lopez
 ،)&Contero,2013وتشن( ،)Chen,2013ودونسر وآخرون ( ،)Dunser&Others,2012والحسيني
( ،)1029وايفانوفا وايفانوف ( ،)Ivanov&Ivanova,2011والسيد ( ،)El-Sayed,2011وفريتاس
وكامبوس ( ،)Freitas&Campos,2008وشيلتون وهيدلي ( )Shelton, 2002&Hedleyفي الكشف عن
المعزز.
فاعلية استخدام برامج تكنولوجيا الواقع
ً
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التوصيات

المعزز يعمل على تنمية
في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة الحالية من أن التدريس باستخدام تكنولوجيا الواقع
ً
التفكير البصري ،فإن الباحثة توصي بما يلي:

المعزز في التعليم بشكل عام ،وفي تعليم العلوم بشكل خاص.
 -2تعميم استخدام تكنولوجيا الواقع
ً
المعزز.
 -1إعادة النظر في محتوى مناهج العلوم بما يتناسب مع تكنولوجيا الواقع
ً
المعزز.
 -0ضرورة تبني مؤسسات تعليمية مشروعات لنشر تكنولوجيا الواقع
ً

 -9ضرورة االهتمام بإنتاج البرامج التعليمية لتنمية القدرة على التفكير البصري.
المعزز.
 -1ضرورة االهتمام بتطوير برامج تكنولوجيا الواقع
ً

المعزز في تدريس المواد المختلفة.
 -0إجراء المزيد من البحوث حول فاعلية تكنولوجيا الواقع
ً
 -5عقد ورش عمل للمعلمين لتدريبهم على كيفية تنمية التفكير البصري.

 -0االهتمام بالعديد من العوامل التي تساعد في تنمية مهارات التفكير البصري كالثقافة البصرية واالدراك البصري.

المقترحات
بناء على ما أسفر عنه البحث من نتائج ،تقترح الباحثة ما يلي:
ً
المعزز واستراتيجية في التعليم االلكتروني.
 -2إجراء دراسة للمقارنة بين تكنولوجيا الواقع
ً

المعزز في تنمية مهارات تفكير متنوعة ،مثل التفكير الناقد ،والتفكير التأملي،
 -1دراسة فاعلية تكنولوجيا الواقع
ً
والتفكير العلمي.

المعزز لمراحل دراسية أخرى في مادة العلوم.
 -0دراسة فاعلية تكنولوجيا الواقع
ً

المعزز في تدريس مواد دراسية أخرى كالجغرافيا والتكنولوجيا.
 -9دراسة فاعلية تكنولوجيا الواقع
ً
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املصادر
و
املراجع
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أول :المصادر:
 القرآن الكريم.

ثانيا :المراجع:
المراجع العربية
 .1إبراهيم ،عبد هللا ( .)1000فاعلية استخدام شبكات التفكير البصري في العلوم لتنمية مستويات "جانييه"
المعرفية ومهارات التفكير البصري لدى طالب المرحلة المتوسطة .ورقة عمل مقدمة الى المؤتمر العلمي
العاشر ،التربية العلمية ،تحديات الحاضر ورؤى المستقبل ،مصر ،مجلد ( ،)2ص .201-50
 .2إبراهيم ،مجدي ( .)1009موسوعة التدريس ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان.
 .3أبو جحجوح ،يحيى وحرب ،سليمان ( .)1020فاعلية التصميمين األفقي والعمودي لموقع الويب التعليمي في
اكتساب مهارات فرونت بيج والتعلم الذاتي والتفكير البصري لدى المعلمين .مجلة جامعة القدس المفتوحة
لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية ،فلسطين ،المجلد األول ،ص .100-200
 .4أبو دان ،مريم ( .)1020أثر توظيف النماذج المحسوسة في تدريس وحدة الكسور على تنمية التحصيل
ومهارات التفكير البصري لدى طالبات الصف الرابع األساسي بغزة .رسالة ماجستير ،الجامعة االسالمية،
غزة.
 .5أبو دقة ،سناء ( .)1000القياس والتقويم الصفي المفاهيم واإلجراءات لتعلم فعال ،ط ،1دار أفاق للنشر
والتوزيع ،غزة.

 .6أبو زايدة ،أحمد ( .)1020فاعلية كتاب تفاعلي محوسب في تنمية مهارات التفكير البصري في التكنولوجيا
لدى طالب الصف الخامس األساسي بغزة .رسالة ماجستير ،الجامعة االسالمية ،غزة.
 .7أبو صرصور ،محاسن ( .)1029فاعلية توظيف نموذج ويتلى في تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي
والتجاهات نحو الرياضيات لدى طالبات الصف السادس بغزة .رسالة ماجستير ،جامعة األزهر ،غزة.
 .0أبو عالم ،رجاء ( .)1020مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية ،دار النشر للجامعات ،القاهرة.
 .9أبو مصطفى ،سهيلة ( .)1020العالقة بين القدرة المكانية والتحصيل في الرياضيات لدى طلبة الصف
السادس األساسي بمدارس وكالة الغوث ،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،الجامعة االسالمية ،غزة.
 .12أبو ناهية ،صالح الدين ( .)1004دليل الباحث في إعداد خطة البحث وتنفيذها وكتابة الرسالة الجامعية،
ط ،2مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة.
 .11أحمد ،نعيمة وعبد الكريم ،سحر ( .)1002أثر المنطق الرياضي والتدريس بالمدخل البصري المكاني في
أنماط التعلم والتفكير وتنمية القدرة المكانية وتحصيل تالميذ الصف الثاني العدادي في مادة العلوم .ورقة
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عمل مقدمة الى المؤتمر العلمي الخامس ،التربية العملية للمواطنة ،الجمعية المصرية للتربية العملية ،كلية
التربية ،جامعة عين شمس ،المجلد الثاني.
 .12األغا ،منى ( .)1021فاعلية تكنولوجيا الواقع الفتراضي في تنمية التفكير البصري لدى طالبات الصف
التاسع األساسي بغزة .رسالة ماجستير ،كلية التربية ،الجامعة االسالمية ،غزة.
 .13بدوي ،رمضان ( .)1000تضمين التفكير الرياضي في برامج الرياضيات المدرسية ،دار الفكر ناشرون
وموزعون ،عمان.
 .14بدوي ،محمد وعبد الرحمن ،عبد الحفيظ ( .)1009دراسة مقارنة لمهارات استخدام الصور والرسوم
التوضيحية في الدراسات الجتماعية والعلوم لدى تالميذ المرحلة العدادية .مجلة كلية التربية ،العدد
( ،)10قسم تكنولوجيا التعليم ،كلية التربية ،جامعة األزهر.
 .15البلطان ،ابراهيم ( .)1022استخدام المعامل الفتراضية في تدريس العلوم بالمملكة العربية السعودية
"الواقع وسبل تطويره" .دراسة دكتوراه ،كلية التربية ،جامعة أم القرى ،المملكة العربية السعودية.
.16

بندر ،أشواق ( .)1020تقنية الواقع المعزز تنجح في مدارس الطائف .موقع جريدة الشرق

األوسط:

=http://archive.aawsat.com/details.asp?section=55&issueno=12599&article

 . 730166#.VxYxovkrLIWتمت مراجعته 2215-0-27م.am2:15 .
 .17جابر ،جابر( .)2444استراتيجيات التدريس والتعلم .دار الفكر العربي ،القاهرة.

 .10جبر ،يحيى ( .)1020أثر توظيف استراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية على تنمية المفاهيم ومهارات
التفكير البصري في العلوم لدى طلبة الصف العاشر األساسي .رسالة ماجستير ،كلية التربية ،الجامعة
االسالمية ،غزة.
 .19جروان ،فتحي ( .)1022تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات ،ط ،1دار الفكر للطباعة والنشر ،عمان.
 .22الحازمي ،نجوى ( .)1020تعليم التصميم الداخلي بتفعيل تقنية الواقع الفتراضي .رسالة دكتوراه ،جامعة أم
القرى ،المملكة العربية السعودية.
 .21حسن ،ثناء ( .)1000أثر استراتيجية مقترحة في التفكير البصري على تنمية الخيال األدبي والتعبير
البداعي لدى تالميذ المرحلة البتدائية .مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس ،العدد ( ،)201مصر،
.241-201
 .22حسن ،عزت ( .)1022اإلحصاء النفسي والتربوي تطبيقات باستخدام  ،SPSS18دار الفكر العربي ،القاهرة.
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 .23الحسيني ،مها ( .)1029أثر استخدام تقنية الواقع المعزز ( )Augmented Realityفي وحدة من مقرر
الحاسب اآللي في تحصيل واتجاه طالبات المرحلة الثانوية ،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة أم القرى،
المملكة العربية السعودية.
 .24الحلفاوي ،وليد ( .)1000مستحدثات تكنولوجيا التعليم في عصر المعلوماتية ،ط ،2دار الفكر للنشر
والتوزيع ،عمان.
 .25حمادة ،فايزة ( .)1000استخدام األلعاب التعليمية بالكمبيوتر لتنمية التحصيل والتفكير البصري في
الرياضيات لدى تالميذ المرحلة االبتدائية .المجلة التربوية ،مصر ،العدد (.152-110 ،)11
 .26حمادة ،محمد ( .)1004فاعلية شبكات التفكير البصري في تنمية مهارات التفكير البصري والقدرة على حل
وطرح المشكالت اللفظية في الرياضيات واالتجاه نحو حلها لتالميذ الصف الخامس االبتدائي .مجلة دراسات
في المناهج وطرق التدريس ،العدد (.09-29 ،)290
 .27الخطيب ،علم الدين ( .)2405تدريس العلوم أهدافه واستراتيجياته نظمه وتقويمه ،ط ،2مكتبة الفالح
للنشر والتوزيع ،الكويت.
.20

الخليفة ،هند ( .)1020تقنية الواقع المعزز وتطبيقاتها في التعليم .جريدة الرياض:

 . http://www.alriyadh.com/514768تمت مراجعته 2215-6-17م.pm12 .

 .29الخولي ،هشام ( .)1001األساليب المعرفية وضوابطها في علم النفس ،دار الكتاب الحديث ،القاهرة.
 .32درويش ،عطا( .)1022أسس تدريس العلوم للمرحلة األساسية .جامعة األزهر ،كلية التربية :غزة.
 .31زنقور ،ماهر ( .)1020أثر برمجية تفاعلية قائمة على المحاكاة الحاسوبية لألشكال الهندسية ثالثية األبعاد
في تنمية مهارات التفكير البصري والتعلم المنظم ذاتيا لدى طالب الصف الثاني المتوسط بمنطقة الباحة.
مجلة تربويات الرياضيات ،العدد ( ،)1مصر.209-00 ،
 .32الزيات ،فتحي ( .)2440صعوبات التعلم :السس النظرية والتشخيصية والعالجية اضطرابات العمليات
المعرفية والقدرات األكاديمية ،دار الجامعات للنشر ،القاهرة.
 .33سعادة ،جودت ( .)1000تدريس مهارات التفكير-مع مئات األمثلة التطبيقية ،-ط ،2دار الشروق للنشر
والتوزيع ،عمان.
 .34شعث ،ناهل ( .)1004إثراء محتوى الهندسة الفراغية في منهاج الصف العاشر األساسي بمهارات التفكير
البصري .رسالة ماجستير ،كلية التربية ،الجمعة االسالمية ،غزة.
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 .35الشهري ،علي ( .)1004أثر استخدام المختبرات الفتراضية في اكساب مهارات التجارب المعملية في مقرر
األحياء لطالب الصف الثالث الثانوي بمدينة جدة .رسالة دكتوراه ،كلية التربية ،جامعة أم القرى ،المملكة
العربية السعودية.
 .36الشوبكي ،فداء ( .)1020أثر توظيف المخل المنظومي في تنمية المفاهيم ومهارات التفكير البصري
بالفيزياء لدى طالبات الصف الحادي عشر .رسالة ماجستير ،كلية التربية ،الجامعة االسالمية ،غزة.
 .37صالح ،صالح ( .)1021تقويم محتوى كتب العلوم بالمرحلة االعدادية على ضوء مهارات التفكير البصري
ومدى اكتساب التالميذ لها .دراسات عربية في التربية وعلم النفس ،العدد ( ،)02السعودية.19-22 ،
 .30صقر ،السيد وأبو قورة ،كوثر ( .)1022فعالية برنامج تدريبي لتنمية مهارات االدراك البصري على صعوبات
الكتابة لدى تالميذ الصف الثالث بالحلقة األولى من التعليم األساسي .مجلة كلية التربية ،جامعة
االسكندرية ،المجلد ( ،)12العدد(.119-201 ،)1
 .39طافش ،ايمان ( .)1022أثر برنامج مقترح في مهارات التواصل الرياضي على تنمية التحصيل العلمي
ومهارات التفكير البصري في الهندسة لدى طالبات الصف الثامن األساسي بغزة .رسالة ماجستير ،كلية
التربية ،جامعة األزهر ،غزة.
 .42طعيمة ،رشدي ( .)1009تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية :مفهومه ،أسسه ،استخداماته ،ط ،2دار
الفكر العربي ،القاهرة.
.41

عبد الرؤوف ،نيفين ( .)1029تكنولوجيا الواقع المعزز تؤتي ثمارها .موقع هنداوي:

 . /http://www.hindawi.org/safahat/31495153تمت مراجعته .pm9 .2215-11-5

 .42عبد الملك ،لوريس ( .)1020برنامج تعلم الكتروني مدمج قائم على المدخل البصري والمكاني لتنمية
التحصيل في العلوم ومهارات قراءة البصريات وتقدير الذات لدى تالميذ المرحلة االعدادية المعاقين سمعيا.
دراسات في المناهج وطرق التدريس ،مصر ،العدد (.144-210 ،)214
 .43عبد المنعم ،علي ( .)1000الثقافة البصرية ،دار البشرى للطباعة والنشر ،القاهرة.
 .44عبده ،أماني ( .)1021فعالية استخدام خرائط التفكير في تحصيل مادة العلوم وتنمية بعض مهارات التفكير
البصري لدى التالميذ المعاقين سمعيا بالمرحلة االبتدائية .مجلة كلية التربية ،العدد( ،)00مصر.01-2 ،
 .45عبيد ،وليم وعفانة ،عزو ( .)1000التفكير والمنهاج المدرسي ،ط ،2مكتبة الفالح للنشر والتوزيع ،الكويت.
 .46عفانة ،عزو ( .)1002أثر استخدام المدخل البصري في تنمية القدرة على حل المسائل الرياضية والحتفاظ
بها لدى طلبة الصف الثامن األساسي بغزة .ورقة مقدمة الى المؤتمر العلمي الثالث عشر ،مناهج التعليم
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والثورة المعرفية التكنولوجية المعاصرة ،المجلد ( ،)1الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس ،جامعة عين
شمس 11-19 ،يوليو.
 .47عقل ،مجدي ( .)1029نموذج مقترح لتوظيف تقنية الحقيقة المدمجة  Augmented Realityفي
عرض الرسومات ثالثية األبعاد لطلبة التعليم العام ،ورقة عمل مقدمة لليوم الدراسي "المستحدثات
التكنولوجية في عصر المعلوماتية" ،كلية التربية ،جامعة األقصى ،غزة.
 .40عليمات ،محمد وأبو جاللة ،صبحي ( .)1002أساليب التدريس العامة والمعاصرة ،مكتبة الفالح للنشر
والتوزيع ،الكويت.
 .49عمار ،محمد والقباني ،نجوان ( .)1022التفكير البصري في ضوء تكنولوجيا التعليم ،دار الجامعة الجديدة،
االسكندرية.
 .52العويضي ،وفاء ( .)1022أثر الصور على مهارة التعرف البصري في القراءة لدى تلميذات الصف األول
االبتدائي ،رسالة الخليج العربي ،السعودية ،العدد (.100-244 ،)210
 .51القباني ،نجوان ( .)1005فاعلية برنامج قائم على الواقع الفتراضي في تنمية القدرة على التفكير البصري
والتخيل البصري وفهم بعض العمليات والمفاهيم في الهندسة الكهربية لدى طالب التعليم الصناعي ،رسالة
دكتوراه ،كلية التربية ،جامعة االسكندرية.
 .52القحطاني ،ابتسام ( .)1020واقع استخدام الفصول الفتراضية في برنامج التعليم عن بعد من وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز بمدينة جدة .رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة أم
القرى ،المملكة العربية السعودية.
 .53القطان ،مناع ( .)1000مباحث في علوم القرآن ،الطبعة السابعة ،مكتبة وهبة ،القاهرة.
 .54الكحلوت ،آمال ( .)1021فاعلية توظيف البيت الدائري في تنمية المفاهيم ومهارات التفكير البصري
بالجغرافيا لدى طالبات الصف الحادي عشر بغزة ،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،الجامعة االسالمية ،غزة.
 .55الكيالني ،عبد هللا وآخرون ( .)1022القياس والتقويم في التعلم والتعليم ،منشورات جامعة القدس المفتوحة،
عمان :أم السمان.
ّ
 .56اللولو ،فتحية واألغا ،احسان ( .)1004تدريس العلوم في التعليم العام ،ط ،1الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 .57محمد ،مديحة ( .)1009تنمية التفكير البصري في الرياضيات لتالميذ المرحلة البتدائية ،ط ،2عالم
الكتب ،القاهرة.
 .50محمود ،صالح الدين ( .)1000تفكير بال حدود رؤى تربوية معاصرة في تعليم التفكير وتعلمه ،ط ،2عالم
الكتب للنشر والتوزيع ،عمان.
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 .59ملحم ،سامي ( .)1000القياس والتقويم في التربية وعلم النفس ،ط ،1دار الميسرة للنشر والتوزيع ،عمان.
 .62مهدي ،حسن ( .)1000فاعلية استخدام برمجيات تعليمية على التفكير البصري والتحصيل في تكنولوجيا
المعلومات لدى طالبات الصف الحادي عشر .رسالة ماجستير ،كلية التربية ،الجامعة االسالمية ،غزة.
.61

موقع  MIT TRالعالم العربي ( .)1021الواقع المعزز لتعليم أكثر تشويقا:

.62

موقع الباحثون السوريون ( .)1029العالم بعيون تقنية الواقع المعززhttp://www.syr- :

 . http://technologyreview.meتمت مراجعته 2215-12-25م.am9 .

 . res.com/article/2844.htmlتمت مراجعته 2215-11-5م.pm 0:32 .

 .63نادية ،العفوان ومنتهى ،الصاحب ( .)1021التفكير وأنماطه ونظرياته وأساليب تعليمه وتعلمه ،ط ،2دار
صفاء للنشر والتوزيع ،عمان.
 .64نوفل ،خالد ( .)1020تكنولوجيا الواقع الفتراضي واستخداماتها التعليمية ،دار المناهج للنشر والتوزيع،
عمان.
 .65الهويدي ،زيد ( .)1001األساليب الحديثة في تدريس العلوم ،دار الكتاب الجامعي ،اإلمارات العربية المتحدة.
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ملحق ()1-4
طلب تحكيم دليل المعلم
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جامعــة األزهــر -غــزة
عمـادة الدراسـات العليـــا
كليـــة التربيــة
ماجستير المناهج وأساليب التدريس
السيد/ة  ------------------------------------:حفظه/ا هللا.
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
الموضوع :طلب تحكيم دليل المعلم في تدريس العلوم من خالل تكنولوجيا الواقع المعزز
تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان :فاعلية برنامج قائم على تكنولوجيا الواقع المعزز ( Augmented
 )Realityفي تنمية مهارات التفكير البصري في مبحث العلوم لدى طالب الصف التاسع بغزة.
وذلك للحصول على درجة الماجستير من كلية التربية – جامعة األزهر ،وبناء على ذلك قامت الباحثة بإعداد
دليل المعلم في الوحدة الثانية "أجهزة جسم االنسان" من كتاب العلوم للصف التاسع-الفصل الدراسي األول،
لذا أرجو من سيادتكم التحكيم ضمن النقاط التالية:
 -2مدى توظيف البرنامج القائم على تكنولوجيا الواقع المعز في تنمية المهارات التي تضمنتها الدراسة.
 -1مدى شمولية الدليل لجميع مهارات التفكير البصري التي تضمنتها الدراسة.
 -0وجود اتساق بين األهداف التعليمية لكل درس ومحتواه.
 -9السالمة العلمية واللغوية للدليل.
 -1مالءمة أساليب التقويم لألهداف السلوكية ،ولما تتضمنه الدروس.
شاكرين لكم حسن تعاونكم
الباحثة:
اسالم جهاد أحمد
البيانات الشخصية للمحكم:
االسم------------------ :

الدرجة العلمية--------------- :

التخصص--------------- :

مكان العمل----------------- :
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ملحق()2-4
قائمة بأسماء السادة المحكمين
الرقم االسم

مهارات البرنامج
التفكير
البصري

الدرجة
العلمية
والتخصص

اختبار
التفكير
البصري

دليل
المعلم

1

موسى حلس

دكتوراه في
مناهج وطرق
تدريس العلوم

√

√

2

سليمان حرب

دكتوراه في
مناهج وطرق
تدريس العلوم

√

√

√

3

جابر األشقر

دكتوراه في
مناهج وطرق
تدريس العلوم

√

√

√

4

معمر الفرا

دكتوراه في
مناهج وطرق
تدريس العلوم

√

√

√

5

حسن مهدي

دكتوراه في
مناهج وطرق
تدريس
التكنولوجيا

√

√

√

√

6

إسماعيل أبو
حسونة

دكتوراه في
تكنولوجيا
التعليم

√

√

√

√

7

أشرف الحناوي دكتوراه في
تكنولوجيا
التعليم

√

√

√

8

محمد مقاط

دكتوراه في
مناهج وطرق
تدريس
الرياضيات

√
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√

√

9

عبد الكريم لبد

دكتوراه في
مناهج وطرق
التدريس

11

عدنان دلول

دكتوراه في
مناهج وطرق
التدريس

√

√

11

اخالص الطالع

ماجستير
مناهج وطرق
تدريس العلوم

√

√

√

√

12

اعتدال الحولي

بكالوريوس
أحياء وأساليب
تدريسها

√

√

√

√

13

فدوى القطشان

بكالوريوس
تعليم علوم

√

√

14

نهاد أبو العطا

بكالوريوس
تعليم علوم

√

√

√
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√

ملحق رقم ()3-4
دليل المعلم
دليل المعلم لتوظيف تكنولوجيا الواقع المعزز ( )Augmented Realityفي تنمية مهارات التفكير
البصري في مبحث العلوم للصف التاسع ،الوحدة الثانية " أجهزة جسم االنسان "

مقدمة:

أخي المعلم  /أختي المعلمة ....
تقدم الباحثة هذا الدليل االرشادي المخصص لتوظيف تكنولوجيا الواقع المعزز ( Augmented

 )Realityفي تدريس الوحدة الثانية " أجهزة جسم االنسان " من كتاب العلوم للصف التاسع األساسي –
الفصل الدراسي األول ،والذي أعدته ضمن إجراءات تطبيق دراستها والتي بعنوان:
" فاعلية برنامج قائم على تكنولوجيا الواقع المعزز "  " Augmented Realityفي تنمية مهارات

التفكير البصري في مبحث العلوم لدى طالب الصف التاسع بغزة "
ويتضمن الدليل ما يلي:
 الخطة الزمنية لتدريس الوحدة المقترحة
 تحديد األهداف العامة للوحدة المختارة

 نبذة عن مهارات التفكير البصري المراد تنميتها

 نبذة عن تكنولوجيا الواقع المعزز ()Augmented Reality
 الوسائل التعليمية المستخدمة
 أساليب التقويم
 المعيقات

 تحضير دروس الوحدة من خالل توظيف تكنولوجيا الواقع المعزز ()Augmented Reality
الباحثة :اسالم جهاد احمد
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أوال ا :الخطة الزمنية المقترحة للوحدة:
الخطة الزمنية المقترحة لتدريس الوحدة الثانية " أجهزة جسم االنسان "
الفصل

عنوان الفصل

رقم الدرس

عنوان الدرس

عدد الحصص

األول

الجهاز الهضمي

األول

الجهاز الهضمي

1

الثاني

أجزاء الجهاز
الهضمي

2

الثالث

األجزاء المصاحبة 1
للجهاز الهضمي

الرابع

هضم الطعام
وامتصاصه

2

الخامس

المواد الغذائية
وأهميتها

2

السادس

المشكالت الصحية 1
للجهاز الهضمي

الثاني

جهاز الدوران
والليمف

الثالث

الجهاز التنفسي

السابع

القلب

2

الثامن

األوعية الدموية

1

التاسع

الدورة الدموية

1

العاشر

الدم ومكوناته

1

الحادي عشر

الجهاز الليمفي

2

الثاني عشر

المشكالت الصحية 1
للجهاز الدوري

الثالث عشر

تركيب الجهاز
التنفسي

2

الرابع عشر

الحركات التنفسية

1

الخامس عشر

تنظيم عملية
التنفس

2

السادس عشر

المشكالت الصحية 1
للجهاز التنفسي
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22

مجموع الحصص

ثانيا :تحديد األهداف العامة للوحدة المختارة:
بنهاية دراسة الطالب لهذه الوحدة يتوقع أن يكون قاد ار على:
 -2يعدد أجزاء الجهاز الهضمي الرئيسية والمصاحبة.

 -1يفسر دور كل جزء في عمليتي الهضم واالمتصاص.
 -0يصنف المواد الغذائية األساسية ،ويعدد أهميتها.

 -9يعدد بعض المشكالت الصحية للجهاز الهضمي ،وطرق الوقاية منها.
 -1يعدد أجزاء الجهاز الدوري ،وأهمية كل منها.

 -0يعدد أنواع األوعية الدموية ،وتركيبها ،ووظائفها.

 -5يتتبع الدورة الدموية الصغرى والكبرى ،وأهمية كل منها.
 -0يعدد مكونات الدم ،ووظائفها.

 -4يعدد أجزاء الجهاز الليمفاوي ،ووظائفها.

-20

يعدد بعض المشكالت الصحية للجهاز الدوري ،وطرق الوقاية منها.

-22

يعدد أجزاء الجهاز التنفسي ،ووظائفها.

-20

يفسر بعض الظواهر المرتبطة بالجهاز التنفسي.

-21
-29
-21

يتتبع مراحل عملية التنفس.

يعدد بعض المشكالت الصحية للجهاز التنفسي ،وطرق الوقاية منها.
يقدر عظمة الخالق.
ّ
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ثالثا :نبذة عن مهارات التفكير البصري المراد تنميتها:
المهارة

التعريف الجرائي

التمييز البصري

القدرة على التعرف الى الشكل البصري المعروض،
وتمييزه عن األشكال األخرى ،وأن الشكل البصري
يمثل المعلومات التي وضع من أجلها.

تحليل المعلومات على الشكل البصري

التركيز على التفاصيل الدقيقة ،واالهتمام بالبيانات
الجزئية والكلية ،بمعنى تجزئة الشكل البصري الى
مكوناته األساسية.

إدراك العالقات المكانية

القدرة على التعرف الى وضع األشياء في الفراغ،
واختالف موقعها باختالف موقع الشخص المشاهد
لها ،ودراسة األشكال ثنائية وثالثية األبعاد.

تفسير المعلومات على الشكل البصري

القدرة على تفسير كل جزئية من جزئيات الشكل
البصري المعروض.

رابعا :نبذة عن تكنولوجيا الواقع المعزز (:)Augmented Reality
* تعريف تكنولوجيا الواقع المعزز )(Augmented Reality
يعتبر هذا المصطلح من المصطلحات الحديثة التي ظهرت في اآلونة األخيرة ،ومن خالل االطالع على
االدب التربوي يمكن مالحظة العديد من المصطلحات المرادفة منها الواقع الموسع ،الواقع المدمج ،الحقيقة
المدمجة ،الحقيقة المعززة ،وتم استخدام مصطلح (تكنولوجيا الواقع المعزز) باعتبار أنه المصطلح األكثر
استخداما في األدبيات المترجمة للعربية.
ويعرفها بوتشارت ) (Butchart, 2013:2بأنها تقنية تمثل حلقة الوصل بين الواقع الحقيقي والواقع
االفتراضي.
ويرى غلوكنر وآخرون ) (Glockner&others,2014: 3بأنها توسع في الواقع الحقيقي من خالل اضافة
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طبقات من معلومات مولدة باستخدام الحاسوب الى البيئة الحقيقية ،وهذه المعلومات المضافة يمكن أن تكون
نصوص ،رسوم ،فيديو ،صوت ،نظام لتحديد المواقع  .......الخ.
وقد عرف دونليفي وديدي) (Dunleavy & Dede, 2006:7بأنه" :مصطلح يصف التكنولوجيا التي تسمح
بمزج واقعي متزامن لمحتوى رقمي من برمجيات وكائنات وحاسوبية مع العالم الحقيقي".
في حين عرفه نوفل)  (2010:62بأنه" :نظام يتمثل بدمج بين بيئات الواقع االفتراضي والبيئات الواقعية من
خالل تقنيات وأساليب خاصة؛ ومن أمثلة ذلك :يمكن أن تضاء ممرات الهبوط أمام الطائرات في المطارات
الحقيقية ،أو أن يرى الجراح معلومات افتراضية أثناء إجراء الجراحة فعليا توضح له األماكن التي يجب
استئصالها بالفعل.
* مميزات توظيف تكنولوجيا الواقع المعزز)  (Augmented Realityفي العملية التعليمية:
إن استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز في التعليم وداخل البيئة الصفية له العديد من الميزات ،فقد ذكر أندرسون
وليروكبيس ) (Anderson & Liarokapis, 2014:2أن من مميزات تكنولوجيا الواقع المعزز:
-1بسيطة وفعالة.
-2تزود المعلم بمعلومات واضحة وموجزة.
-3تمكن المعلم من ادخال معلوماته وبياناته وايصالها بطريقة سهلة.
-4تتيح التفاعل بين المعلم والمتعلم.
-5تمتاز بقابليتها للتوسع بسهولة.
-6تجعل اإلجراءات بين المعلم والمتعلم واضحة.
وأيضا ذكر أزوما ) ( Azuma,2001:1أن من مميزاتها:
-1مزيج بين الخيال والحقيقة في بيئة حقيقية.
-2تمتاز بأنها ثالثية األبعاد.

خامسا :الوسائل التعليمية المستخدمة في التدريس:
 هواتف ذكية تم تنزيل البرنامج المعد عليها

سادسا :أساليب التقويم:
الهدف من عملية التقويم معرفة مدى تحقق األهداف المرجوة ،بحيث يتم تعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط
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الضعف ،واستخدمت الباحثة ثالثة أنواع من التقويم:
 التقويم القبلي :ويكون في بداية الدرس ،قبل بدء الدرس الجديد والمناقشة والشرح واألنشطة. -التقويم البنائي :ويكون أثناء شرح الدرس ،وبعد االنتهاء من كل هدف سلوكي محدد.

 -التقويم الختامي :ويكون في نهاية الدرس ،بعد االنتهاء من المناقشة والشرح واألنشطة.
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الجهاز الهضمي
الخبرات السابقة:
-

يذكر مصدر الطاقة في الجسم.

 يذكر وظائف الجهاز الهضمي.قياس الخبرات السابقة :أكمل الفراغ:
 .2يعتبر  ---------مصدر الطاقة في جسم االنسان.
 .1يقوم الجهاز الهضمي ب  ----------و .--------------

األهداف

خطوات التنفيذ

التقويم

يذكر أجزاء الجهاز الهضمي

من خالل تطبيق البرنامج،

أكمل الفراغ:

الرئيسية.

مناقشة ما يلي:

-يتكون الجهاز الهضمي من

 -مم يتكون الجهاز الهضمي؟

جزأين  -----و-----

 -ماذا نسمي االنبوب الطويل؟

-أعضاء القناة الهضمية ----

 ماهي األجزاء المصاحبة لهذااالنبوب؟

و---و---و---و---
-ملحقات القناة الهضمية ----

 صف أجزاء الجهاز الهضميمن حيث الطول والشكل ،فسر
ذلك؟
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-و-----

من خالل تطبيق البرنامج،

يصف الفم

مناقشة ما يلي:

اكتب المصطلح العلمي:
-تجويف رطب يتلوه سقف

-صف الفم؟ أين يمتد؟

محدب يمتد من الشفتين الى
الحلق -----

يعدد محتويات تجويف الفم

من خالل تطبيق البرنامج،

أكمل :يحتوي تجويف الفم على

مناقشة ما يلي:

-----و-----و-------

-ماذا يحتوي الفم؟

نشاط ختامي

اختر الجابة الصحيحة:
-1تبدأ في الشكل المقابل عملية هضم المواد:
أ – النشوية

ب-الدهنية

ج-البروتينية

د(-ب ،ج ) معا
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 -2يشير الرقم ( )1إلى :
أ -القواطع

ب -األضراس

ج -األنياب د -أضراس العقل

 -3يشير الرقم ( )2الى:
أ – القواطع ب -األضراس

ج -األنياب

د -أضراس العقل

نشاط بيتي

ماذا يحدث عند اصابة الغدتين النكافيتين بالجراثيم؟
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القناة الهضمية

الخبرات السابقة:
 يذكر مكونات القناة الهضمية بالترتيبقياس الخبرات السابقة :أكمل الفراغ:
 .2مكونات القناة الهضمية بالترتيب ------و----و-----و-----و------و------

األهداف

خطوات التنفيذ

التقويم

أن يوضح تركيب البلعوم.

من خالل تطبيق البرنامج،

اختر االجابة الصحيحة:

أن يذكر وظيفة البلعوم.

مناقشة ما يلي:

القناة المشركة بين الجهازين

 -من أين يمتد البلعوم ،كم

الهضمي والتنفسي:

طوله؟
 صف شكله؟ ما وظيفته؟ كيف يتم دفع الطعام داخله؟ماذا يغطي جداره؟ لماذا؟
 ما هو لسان المزمار؟ ماوظيفته؟
 مناقشة سؤال فكر ص14 ماذا يمرر البلعوم غيرالطعام؟

عرف:
لسان المزمار.
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علل:
يعتبر البلعوم مم ار مشتركا للغذاءوالهواء
مرور الطعام داخل البلعومأن يصف تركيب المريء.
أن يذكر وظيفة المريء.

من خالل تطبيق البرنامج،

عرف:

مناقشة ما يلي:
 صف المريء؟ أين يقع؟ كمطوله؟
 كيف يدفع الطعام داخلالمريء نحو المعدة؟
 ماهي الحركة الدودية؟ ماذايوجد في نهاية المريء؟ ما
وظيفة العضلة العاصرة الفؤادية؟

ماذا يحدث عند:
ارتخاء العضلة العاصرة الفؤادية؟
أكمل الفراغ:
يدفع الطعام عبر القناة الهضمية
عن طريق----

أن يشرح تركيب المعدة.
أن يذكر وظيفة المعدة.

من خالل تطبيق البرنامج،
يناقش ما يلي:
-صف شكل المعدة؟ أين توجد؟
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عرف:

مم تتركب؟ ما وظيفتها؟ ماهيالعصارة التي تفرزها؟ االم يتحول
الطعام بعد هضمه؟
ما وظيفة العضلة العاصرةالبوابية؟

فسر:
ال تهضم المعدة نفسها رغم أنهاتهضم اللحوم والبروتين
تفرز المعدة حمض  HClعلىالطعام

مناقشة لماذا ال تهضم المعدةنفسها؟
مناقشة هل تعلمما وظيفة حمض  ،HClوانزيمالببسين؟
أن يوضح تركيب األمعاء

من خالل تطبيق البرنامج،

الدقيقة.

مناقشة ما يلي:

عرف:

أن يذكر وظيفة األمعاء الدقيقة - .صف األمعاء الدقيقة؟ كم
طولها؟ أين تقع؟
 ماذا يوجد على جدارهاالداخلي؟ ماذا يغطي الخمالت؟
 ما وظيفة الزوائد؟ ما وظيفةالشعيرات الدموية والليمفية؟
 ما أجزاؤها؟ ما أطول هذهاألجزاء؟ ما وظيفة كل من
الصائم ،اللفائفي ،االثنا عشر؟
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علل:
وجود زوائد على الحوافالخارجية للخمالت في األمعاء
الدقيقة
 -األمعاء الدقيقة طويلة جدا

أن يذكر مكونات األمعاء

من خالل تطبيق البرنامج،

الغليظة.

يناقش ما يلي:

أن يذكر وظيفة األمعاء

-صف األمعاء الغليظة؟ كم

الغليظة.

طولها؟

عرف:
ّ

 ما شكلها؟ بم تحيط؟ ممتتكون؟ بم تبدأ؟
 ما وظيفتها؟ ما أقسامالقولون؟
 ما هي العضالت الموجودةفي نهايتها؟
 -صف آلية عملها؟

ماذا يحدث عند:
تراكم الطعام في الزائدة الدودية؟

أن يستشعر عظمة الخالق من
خالل دراسة الجهاز الهضمي

مناقشة ما يلي:

علل:

-من خالل دراستك للجهاز

-يستطيع الشخص معكوس الوضع

الهضمي ،ما هي أوجه االعجاز

القيام بعملية بلع الطعام

االلهي في خلقه؟
 نشاط الغلق ،ما هي مكوناتالقناة الهضمية؟ وما وظائفها؟
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 الزائدة الدودية في األرنب طويلةوفي االنسان ضامرة

نشاط ختامي

 اختر الجابة الصحيحة: -1يتكون سائل الكيموس من:
أ – دهون

ب-ماء وأمالح

ج-سكر وأحماض أمينية

د-جميع ما سبق

 -2يتكون الشكل المقابل من:
أ-القولون والمستقيم

ب-القولون واالثنى عشر

ج-المستقيم واللفائفي

د-فتحة الشرج والصائم

** تم استئصال أجزاء من معدة شخص مريض لذلك نصحه
األطباء باآلتي- :
-1عدم تناول وجبة طعام ذات كمية كبيرة .ما هو السبب في ذلك؟
---------------------------------------------------------------------2تناول عدد أكبر من الوجبات الغذائية ذات كمية أقل على فترات زمنية متباعدة .ما هو السبب في ذلك؟
-------------------------------------------------------------------

نشاط بيتي

علل:
-2عدم دخول الطعام الى مجرى التنفس عند البلع
 – 1تحتوي الخمالت على شعيرات دموية وليمفية
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ملحقات القناة الهضمية
الخبرات السابقة:
 أن يذكر ملحقات القناة الهضمية. أن يذكر انواع الغدد. أن يذكر هرمونات البنكرياس.قياس الخبرات السابقة :أكمل الفراغ:
 .2ملحقات القناة الهضمية --------و--------و.---------
 .1تقسم الغدد الى -------و.-------
 .0يفرز البنكرياس هرموني ------و.-------

األهداف

خطوات التنفيذ

التقويم

أن يوضح تركيب الكبد.

من خالل تطبيق البرنامج،

عرف:
ّ

أن يذكر وظائف الكبد.

مناقشة ما يلي:
 أين يقع الكبد؟ مم يتكون؟كم كتلته؟
 أين تقع الم اررة؟ ماوظيفتها؟
 كم طولها؟ أين تفرزمحتوياتها؟
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 ما لون العصارة؟ ماوظائفها؟

ماذا يحدث عند:

 هل هناك وظائف أخرىللكبد؟ وضحها؟
أن يبين تركيب البنكرياس.
أن يذكر وظائف البنكرياس.

استئصال الم اررة؟ -استئصال الكبد؟

من خالل تطبيق البرنامج،
مناقشة ما يلي:

عرف:
ّ

 أين يقع البنكرياس؟ كمطوله؟ ماذا ينتج؟
 ما اهم انزيماته؟ ماذايهضم؟
 كيف ننظم نسبة السكر فيالدم؟

ماذا يحدث:
شخص حدث لديه خلل في جزر

 أين تلتقي قناة البنكرياسمع القناة الصفراوية؟
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النجرهانز؟
-بم تنصح ذلك الشخص؟

أن يرسم الجهاز الهضمي.

من خالل تطبيق البرنامج

اكتب أسماء األجزاء على الرسم:

باستخدام الطباشير الملون
يرسم الجهاز الهضمي على
السبورة ،ويطلب من الطالب
رسمه.

أن يستشعر عظمة الخالق في مناقشة ما يلي:
تكامل وظائف أعضاء الجهاز
الهضمي.

اذكر أهم وظائف الكبد؟

كيف تتكامل وظائف أعضاء ماذا يحدث:الجهاز الهضمي؟

شخص لديه خلل في وظائف الكبد؟

 يقوم الكبد بأكثر منخمسمائة وظيفة ،عالم يدل
ذلك من صفات الخالق؟
 نشاط الغلق :ما هيوظائف الكبد ،البنكرياس؟
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نشاط ختامي

** في الشكل ( )1تكونت حصوة أغلق الممر المشترك للعصارة الصفراوية والبنكرياسية.
**في الشكل ( )2تكونت حصوة وأغلقت فقط القناة الصفراوية.

 -1ما هي المشاكل الصحية و األعراض المرضية المترتبة على الحالة المرضية شكل ()1
-------------------------------------------------------------------------------- -2ما هي المشاكل الصحية و األعراض المرضية المترتبة على الحالة المرضية شكل ( ) 2
---------------------------------------------------------------------------------

نشاط بيتي

س 9ص01
س 1ص00
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هضم الطعام وامتصاصه

الخبرات السابقة:
 أن يعدد أجزاء القناة الهضمية بالترتيب. أن يذكر العصارات الهاضمة. أن يذكر وظيفة األسنان.قياس الخبرات السابقة :أكمل الفراغ:
 .1أجزاء القناة الهضمية---و----و----و----و----و.----
 .2من العصارات الهاضمة-----و----و----و.------
 .3تقوم األسنان ب----و----و -----الطعام.
األهداف

خطوات التنفيذ

التقويم

أن يوضح المقصود بالهضم.

من خالل تطبيق البرنامج،

عرف:
ّ

أن يعدد أنواع الهضم.

مناقشة ما يلي:
 ماذا يقصد بالهضم؟ ما أنواعه؟ ما هو الهضماآللي ،الكيميائي؟

 الهضم الهضم الميكانيكي -الهضم الكيميائي

 ماذا يلزم للهضم الكيميائي؟أن يتتبع مراحل هضم الطعام

من خالل تطبيق البرنامج،

عبر القناة الهضمية.

مناقشة ما يلي:
 -ما نوع الهضم في الفم؟
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علل:
تحول العصارة الصفراوية
 ّالدهون الى مستحلب دهني

 ماذا يحدث للطعام في البلعوموالمريء؟

ماذا يحدث عند:

 -ما نوع الهضم فيهما؟

استئصال جزء من المعدة؟

 ماذا يحدث للطعام عند وصولهللمعدة؟ ما نوع الهضم فيها؟
 أي المواد تهضم المعدة؟ ماذا يحدث للطعام في االثناعشر؟
 ما تأثير العصارة البنكرياسية،الصفراء؟
 ما نوع الهضم في األمعاءالدقيقة؟

أن يكشف عن انزيم األميليز في

من خالل العرض العملي

المشاهدة------------- /

عمليا.
اللعاب
ّ

لنشاط( )2ص ،09مناقشة ما

-------

يلي:

االستنتاج-------/

 ماذا حدث لألنبوب رقم ()2؟ ماذا حدث لألنبوب رقم ()1؟ ماذا تستنتج من ذلك؟أن يوضح المقصود بعملية

من خالل تطبيق البرنامج،

المتصاص.

مناقشة ما يلي:
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علل:

 -االم تحولت المواد األساسية

تقوم األمعاء الغليظة بامتصاص

بعد تمام هضمها؟

الماء واألمالح من الفضالت

 -ماذا يلي عملية الهضم؟ أين

ماذا يحدث عند:

يحدث االمتصاص؟
 ما هي طرق امتصاص الغذاءالمهضوم؟

 نقص فيتامين  kفي الجسم؟ نقص فيتامين  B12فيالجسم؟

عرف  :االنتشار ،النقل النشط
 ّ كيف ينتقل الغذاء المهضومالى جميع خاليا الجسم؟
يقدر عظمة الخالق في
أن ّ
تنظيمه لعملية الهضم في جسم
النسان.

مناقشة ما يلي:

علل:

 -ما الحكمة االلهية من الهضم؟

 -يتوقف افراز اللعاب في

 ما العالقة بين عمليتياالنتشار والنقل النشط؟ ما الحكمة
من ذلك؟

الحاالت الطارئة (خوف-مرض-
قلق)
 -تلعب االثنا عشر دو ار هاما في

 نشاط الغلق :مناقشة مراحلالهضم
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عملية هضم الطعام

نشاط ختامي

موظفا الشكل المقابل ،أجب:
*** تناول محمد سلطة خضروات وطماطم وبعض البطاطا وقطعة
من السمك بعد تعرضه لعملية جراحية.

-1تتبع هضم قطعة البطاطا من الفم وحتى الحصول على الطاقة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.----------2تتبع هضم قطعة السمك من الفم وحتى استغالل جزء منها في بناء األنسجة.
---------------------------------------------------------------------------------------------------.--------------------------------------3هل يتم هضم الخضروات والطماطم تماماا .وضح إجابتك.
-----------------------------------------------------------------------------------------

نشاط بيتي

س 4ص42
س 6ص64
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المواد الغذائية
الخبرات السابقة:
 أن يعدد المجموعات الغذائية. أن يذكر أمثلة على كل مجموعة. أن يعدد فوائد الغذاء للجسم.قياس الخبرات السابقة :أكمل الفراغ:
 -2تقسم المجموعات الغذائية الى ----------و---------و-------و--------
 -1من فوائد الغذاء للجسم --------و------و-------
 اذكر مثاال على :الدهون ،الكربوهيدرات ،النشويات ،البروتيناتاألهداف

خطوات التنفيذ

التقويم

يوضح أهمية الكربوهيدرات

مناقشة ما يلي:

اختر االجابة الصحيحة:

-ما أهمية الكربوهيدرات للجسم؟

السكروز من السكريات:

للجسم.
يعدد أنواع الكربوهيدرات.
يذكر مصادر الحصول على
الكربوهيدرات من الطعام.

 ما أنواعها؟ اذكر أمثلة علىكل نوع؟

أ – األحادية
ج -العديدة

 اذكر بعض المصادر الغذائيةللكربوهيدرات؟
 أين يخزن الفائض منها؟ -ما فائدة السليلوز؟ هل يهضم؟
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ذكر

ب -الثنائية
د -ليس مما

يوضح أهمية الدهون للجسم.

مناقشة ما يلي:

علل:

يعدد أنواع الدهون.

-ما أهمية الدهون للجسم؟ ما

يفضل عدم اإلكثار من الدهون

الفرق بين طاقتها وطاقة

الحيوانية

يذكر مصادر الحصول على
الدهون من الطعام.

الكربوهيدرات؟ ما أنواعها؟
 اذكر مصادرها الغذائية؟ هل ينصح باإلكثار منها؟ -فسر لماذا؟

يكشف عمليا عن الدهون.

من خالل العرض العملي،
مناقشة ما يلي:
-ماذا يحدث بعد إضافة الماء؟

ماذا يحدث عند:
إضافة االيثانول ألنبوبة بها زيت
ثم إضافة المزيج ألنبوبة بها ماء؟

 ماذا تستنتج؟يبين أهمية البروتينات للجسم.
يكشف عمليا عن البروتين.

من خالل العرض العملي،
مناقشة ما يلي:
ما أهمية البروتينات للجسم؟ متى تستخدم كمصدر طاقة؟ -ماذا تالحظ ؟ ماذا تستنتج؟

يقدر أهمية التنوع الغذائي
ّ
للجسم.

ماذا يحدث عند:
إضافة محلول هيدروكسيد
الصوديوم ومحلول كبريتات
النحاس الى أنبوبة بها زالل
بيض؟

مناقشة ما يلي:

عرف:
ّ

-ما أهمية التنوع الغذائي للجسم؟

الغذاء المتوازن

 -ما هو الغذاء المتوازن؟
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نشاط الغلق :ما هي المجموعات
الغذائية؟ وما مصادرها؟

نشاط ختامي

علل:
 -2ازدياد االقبال على تناول الحلويات في فصل الشتاء
عمال البناء بمرض السمنة في حال تناولهم كميات كبيرة من السكر
 -1عدم اصابة ّ

نشاط بيتي

ص 66س0
ص 42س6
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المواد الغذائية

الخبرات السابقة:
 يذكر بعض األمالح الضرورية للجسم. يذكر بعض الفيتامينات. يعدد فوائد الماء للجسم.قياس الخبرات السابقة :أكمل الفراغ:
 -2من أهم األمالح الضرورية للجسم ----------و----------و----------
 -1من أنواع الفيتامينات ---------و-----------و---------
 -0من فوائد الماء للجسم ----------و-------------و------------

األهداف

خطوات التنفيذ

التقويم

يذكر أهم األمالح المعدنية،

مناقشة ما يلي:

علل:

ومصادرها.

 -ما أهم األمالح التي يحتاجها

 -2يحتاج الجسم ألمالح
الكالسيوم والفسفور

الجسم؟
 ما أهمية أمالح الفسفور،الكالسيوم ،الصوديوم ،البوتاسيوم،

بكميات كبيرة

 -1يحتاج الجسم ألمالح
الصوديوم والبوتاسيوم

الحديد؟
 في أي األغذية توجد؟يوضح المقصود بالفيتامينات.

مناقشة ما يلي:
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علل:

يعدد أنواع الفيتامينات.

-ما هي الفيتامينات؟

يذكر مصادر الحصول على

 -هل ينتجها الجسم؟ كيف

الفيتامينات.

يحصل عليها؟ ما أهميتها للجسم؟
اذكر أمثلة عليها؟

 -2يجب تعريض األطفال
صباحا ألشعة الشمس

 -1تسمى الفيتامينات أغذية
الوقاية

ص 01س2

 ما أهمية فيتامين أ ،ب ،ج،ك؟
 ما مصادرها الغذائية؟ ما أهمية فيتامين د للجسم؟يكشف عن فيتامين  Cعمليا.

من خالل العرض العملي،
مناقشة ما يلي:

ماذا يحدث عند:
إضافة قطرات من عصير التفاح

أي عصير يحتوي على فيتامين وعصير البرتقال الى محلول Cبنسبة أكبر؟ ما دليلك على

اإلندوفينول في أنبوب؟

ذلك؟
 أين يوجد فيتامين  Cبكثرة؟ماذا تستنتج؟
يعرف األلياف.
ّ

مناقشة ما يلي:

عرف :األلياف
ّ

-ما هي األلياف؟

علل:

 -ما أهميتها لألمعاء؟ اذكر أهم

بالرغم من أنه ال يتم هضم

مصادرها؟

األلياف إل أنها مهمة للجسم

يقدر أهمية الماء للجسم وعظمة مناقشة ما يلي من خالل اآلية
ّ
هللا في ذلك.

الكريمة "وجعلنا من الماء كل
شيء حي":
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بم تفسر؟
الماء مادة أساسية للحياة

كم يشكل الماء من كتلة الجسم؟ما أهميته؟
 ما أضرار فقدان الماء منالجسم؟
 بم تنصح سكان المناطقالحارة؟ ولماذا؟

نشاط الغلق :ما أهمية الفيتامينات
واألمالح والماء للجسم؟

نشاط ختامي
علل:
 -2عنصر الحديد مهم للجسم
 -1ينصح سكان المناطق الحارة يتناول كميات كبيرة من الماء يوميا
 -0اختفاء لون اإلندوفينول عند إضافته لعصير البرتقال

نشاط بيتي
ص 92س  1أ،ه
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المشكالت الصحية للجهاز الهضمي

الخبرات السابقة:
 يذكر وظيفة األمعاء الغليظة. يذكر أضرار اإلكثار من الدهون الحيوانية. يذكر بعض أمراض الجهاز الهضمي.قياس الخبرات السابقة :أكمل الفراغ:
 -2تقوم األمعاء الغليظة بامتصاص ------و ------من الفضالت.
 -1ينصح بعدم االكثار من الدهون الحيوانية ألنها تسبب -------و------
 -0من األم ارض التي تصيب الجهاز الهضمي --------و--------

األهداف

خطوات التنفيذ

التقويم

يفسر سبب تسوس األسنان.

من خالل عرض فيديو تعليمي

علل:

مناقشة ما يلي:

تصاب األسنان بالتسوس

ما سبب تسوس األسنان؟ ما النتائج المترتبة عليه؟يوضح أسباب الصابة بالقرحة،

من خالل عرض فيديو تعليمي،

وطرق عالجها.

مناقشة ما يلي:
ما هي القرحة؟ -أي األجزاء تصيب؟ ما سببها؟
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عرف :القرحة
ّ
علل:
حدوث القرحة

 كيف يعالجها الجراحون؟ ماذايتناول مرضي القرحة؟
 مم يعاني مريض القرحة؟يوضح أسباب الصابة

من خالل عرض فيديو تعليمي،

باإلسهال.

مناقشة ما يلي:

يذكر أضرار الصابة باإلسهال.

-ماذا يقصد باإلسهال؟ ما

عرف :االسهال
ّ
علل :يصاب الجسم باإلسهال

أسبابه؟
 كيف نتعامل مع األطفالالمصابين باإلسهال؟
 كيف نقي أنفسنا من االصابةباإلسهال؟
يذكر أسباب السنة ومضاعفاتها .من خالل عرض فيديو تعليمي،
مناقشة ما يلي:
-ما هي السمنة؟ ما أسبابها؟

عرف :السمنة
ّ
علل:
يصاب بعض الناس بالسمنة

 ما هي مضاعفاتها؟ بم تنصحالذين يعانون من السمنة؟
يقدر دور النظافة في الوقاية من من خالل التفكير الجماعي،
ّ
األمراض.

مناقشة ما يلي:
اقترح طرقا للمحافظة علىسالمة الجهاز الهضمي؟
 -ما دور النظافة في ذلك؟
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كيف تحافظ على صحة الجهاز
الهضمي؟

نشاط الغلق :ما هي أمراض
الجهاز الهضمي؟

نشاط ختامي

علل:
 -2الحرص على اعطاء األطفال السوائل أثناء إصابتهم باإلسهال
 -1يعطى مرضى قرحة المعدة مواد قلوية كعالج

نشاط بيتي

ص 92س ( 1ج،د)
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القلب

الخبرات السابقة:
 يذكر مكونات جهاز الدوران. يذكر غرف قبل االنسان. يذكر وظيفة جهاز الدوران.قياس الخبرات السابقة :أكمل الفراغ:
 -2يتكون جهاز الدوران من ------و------و-------
 -1عدد غرف قلب االنسان  ------وهي -----و------
 -0يقوم جهاز الدوران بتوزيع ------و -----على خاليا الجسم وتخليصها من -------و---
---

األهداف

خطوات التنفيذ

التقويم

يصف القلب ،ويوضح تركيبه.

من خالل تطبيق البرنامج،

عرف:
ّ

مناقشة ما يلي:
ما هو القلب؟ كم يبلغحجمه؟ كم كتلته؟ ما شكله؟
 مم يتركب؟ بم يحاط؟ ماوظيفة التامور؟

 كم عدد حجرات القلب؟ ماذا علل:تسمى؟

يفصل بين كل أذين وبطين صمام
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 ماذا يفصل بين كل أذينوبطين؟

-يحاط القلب بغشاء -----

 ما وظيفة الصمام؟ ما نوعالصمام في كل من الجهة
اليمنى والجهة اليسرى في
القلب؟
يشرح آلية عمل القلب.

أكمل الفراغ:

 يفصل بين األذين األيمن والبطيناأليمن صمام  ،-----بينما يفصل
بين األذين األيسر والبطين األيسر
صمام ------

من خالل تطبيق البرنامج،
مناقشة ما يلي:

علل:
 -2جدار البطينين أكثر سمكا من

كيف يدخل الدم الى األذيناأليمن؟ ما نوعه؟
 كيف يدخل الدم الى األذيناأليسر؟ ما نوعه؟
 ماذا يحدث لألذينين؟ ماذايحدث بعد انقباض البطينين؟
 ما وظيفة الشريان الرئوي،األبهر؟
 أيهما أكثر سمكا جدراألذينات أم جدر البطينات؟
لماذا؟
 أيهما أكثر سمكا جدارالبطين األيمن أم البطين
األيسر؟ لماذا؟
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جدار األذينين

 -1جدار البطين األيسر أكثر
سمكا من جدار البطين األيمن

يقيس نبضات القلب لزميله.

من خالل تطبيق البرنامج،
مناقشة ما يلي:

أكمل الفراغ:
 -2مكان استشعار النبض هو -

ماذا تمثل القمم في رسمتخطيط القلب؟
 -ما داللة اختالف تخطيط

 --الموجود في مقدمةباطن رسغ اليد.

 -1عدد نبضات قلب االنسان
الطبيعي-----

ماذا يحدث لعدد نبضات القلب عند

القلب عن ذلك؟
 -تنفيذ نشاط ( )0ومناقشة ما

قياسها بعد القفز مع التفسير؟

يلي:
 ما هو مكان استشعارالنبض؟ كم عدد نبضات قلب
االنسان الطبيعي؟
 ما العوامل التي يتأثر بهانبض القلب؟
 ماذا يحدث لعدد نبضاتالقلب في األماكن المرتفعة؟
لماذا؟
يرسم قلب النسان.

من خالل تطبيق البرنامج،
واالطالع على شكل القلب
أطلب من الطالب رسم القلب
خطوة بخطوة.
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اكتب األجزاء على الرسم:

يستشعر عظمة هللا في خلق
القلب.

مناقشة ما يلي:

فسر:

-لماذا خلق هللا قلوب سكان

سكان المرتفعات يمتازون بقلوب كبيرة

المرتفعات كبيرة؟

أكثر من سكان السهول

 ما داللة ذلك على صفاتهللا؟
نشاط الغلق :مم يتكون قلب
االنسان؟

نشاط ختامي
اختر الجابة الصحيحة:
في الشكل المقابل:
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-1الرقم ( )2يمثل حجرة من حجرات القلب هي:
أ -أذين أيمن

ب -أذين أيسر

د -بطين أيسر

ج -بطين أيمن

-2يفصل بين الحجرتين ( : ) 3،4
أ -حاجز

ب -صمام ثنائي الشرفات

ج -صمام هاللي

د -صمام ثالثي الشرفات

-3يخرج الدم من الغرفة ( )4عن طريق :
أ -الشريان األبهر

ب -الشريان الرئوي

ج -األوردة الرئوية

د -الوريدان األجوفان

ماذا يحدث عند:
 -2توقف عضلة القلب عن العمل؟

نشاط بيتي

عرف:
ّ
الدم المؤكسج ،الدم غير المؤكسج
فسر:
عدد نبضات قلب الطفل الصغير أكثر من عدد نبضات قلب النسان البالغ
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األوعية الدموية

الخبرات السابقة:
 يصنف األوعية الدموية. يعدد الشرايين المتصلة بالقلب. يعدد األوردة المتصلة بالقلب.قياس الخبرات السابقة :أكمل الفراغ:
 -2تقسم األوعية الدموية الى ------و-----و--------
 -1يتصل بالبطين األيمن الشريان  --------وبالبطين األيسر الشريان ------
 -0يتصل باألذين األيمن  ---------وباألذين األيسر ----------

األهداف

خطوات التنفيذ

التقويم

يعرف األوعية الدموية.
ّ

من خالل تطبيق البرنامج،

عرف:
ّ

مناقشة ما يلي:

األوعية الدموية

أين يسير الدم؟ صف األوعية الدموية؟ ماوظيفتها؟
 ما أنواعها؟يوضح تركيب الشرايين،

من خالل تطبيق البرنامج،

ووظيفتها.

مناقشة ما يلي:
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عرف:
ّ

ما هي الشرايين؟ االم تتفرع؟ ماوظيفتها؟
 صف جدار الشريان؟ فسرمرونة وسمك الجدار؟
 ما أكبر الشرايين؟ما وظيفته؟ ما وظيفة الشريان التاجي؟صف موضع الشريان في الجسم؟

أكمل:
 -2الشريان الذي يغذي

عضلة القلب-------

 -1يعد الشريان -------
الخارج من البطين

لماذا؟
علل:

األيسر أكبر الشرايين

 -2ال تحتوي الشرايين على
صمامات

 -1معظم الشرايين غائرة في
العضالت
يصف تركيب األوردة ،ويبين

من خالل تطبيق البرنامج،

وظيفتها.

مناقشة ما يلي:

عرف:
ّ

ما هي األوردة؟ صف جدارها؟ صف تجويفها الداخلي؟ ماوظيفتها؟
 هل تحتوي على صمامات؟ ماوظيفتها؟

علل:
 -2تحتوي األوردة على

 -ما هي العوامل التي تساعدها

صمامات

األرضية؟

من أخمص القدم الى

على أداء وظيفتها ضد الجاذبية

 -1حركة الدم الوريدي العائد
الساقين ثم القلب ضد
الجاذبية األرضية
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يشرح تركيب ووظيفة الشعيرات

من خالل تطبيق البرنامج،

الدموية.

مناقشة ما يلي:

عرف:
ّ

ما هي الشعيرات الدموية؟ ممتتركب؟
 ما وظيفتها؟ كيف تتوزع فيالجسم؟

علل:

 لماذا تعتبر نهاية الشرايينوبداية األوردة؟

 -2رقة جدر الشعيرات
الدموية

 -صف جدارها؟ فسر رقة

 -1االتساع الهائل لسطح
الشعيرات الدموية

جدرها؟
 صف مساحة سطحها؟يقارن بين األوردة والشرايين.

من خالل تطبيق البرنامج،

قارن بين الشريان والوريد من

مناقشة ما يلي:

حيث:

-قارن بين الشريان والوريد من

سمك الجدار ،التجويف الداخلي،

حيث الضغط الداخلي ،سمك

وجود الصمامات ،اتجاه نقل الدم،

الجدار ،اتجاه نقل الدم ،وجود

مكان وجودها ،لون الدم.

الصمامات ،نوع الدم ،لونه.
يستشعر القدرة اللهية في خلق
األوعية الدموية.

مناقشة ما يلي:

أكمل الفراغ:

-ما الحكمة االلهية من تنوع

تنتشر الشعيرات الدموية على

األوعية الدموية؟ كيف أبدع

شكل  -----منتشرة بين ----

الخالق في خلقها بما يتالءم مع

 ----تعمل على تبادل المواد

وظيفتها؟

بين  ------و-------

138

نشاط الغلق :ما هي الشرايين،
األوردة ،الشعيرات الدموية؟

نشاط ختامي

اختر الجابة الصحيحة:
الترتيب الصحيح لألوعية الدموية المقابلة:
أ -شعيرات – شريان – وريد
شريان

ب -وريد – شعيرات –

ج -شريان – وريد – شعيرات

د -شريان – شعيرات – وريد

ماذا يحدث في الحالت التالية:
 -2عدم وجود صمامات هاللية في األوردة؟
 -1لو كانت الشرايين سطحية الموقع في الجسم؟

نشاط بيتي

قضية للنقاش ص46
ص 64س3
ص 67س9
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الدورة الدموية

الخبرات السابقة:
 يذكر األوعية الدموية المتصلة بالقلب. يحدد نوع الدم الذي تحمله كل غرفة من غرفات القلب.قياس الخبرات السابقة :أكمل الجدول التالي:
اسم الحجرة

األوعية الدموية المتصلة بها

نوع الدم

األذين األيمن
البطين األيمن
األذين األيسر
البطين األيمن

األهداف

خطوات التنفيذ

التقويم

يتتبع مسار الدم في الدورة

من خالل تطبيق البرنامج،

الدموية الصغرى.

مناقشة ما يلي:

عرف:
ّ

من أين تبدأ الدورة الدمويةالصغرى؟

الدورة الدموية الصغرى
علل:
سميت الدورة الدموية الصغرى
بالرئوية
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 ماذا يحدث عند انقباضالبطين األيمن؟ ما نوع الدم؟ أين
يذهب؟
 ماذا يحدث للدم داخل الرئتين؟أين يتجه الدم الخارج من الرئتين؟
ما نوعه؟
 كيف يدخل الدم للقلب؟ لماذا سميت الدورة الدمويةالصغرى بالرئوية؟
يتتبع مسار الدم في الدورة

من خالل تطبيق البرنامج،

الدموية الكبرى.

مناقشة ما يلي:
من أين تبدأ الدورة الدمويةالكبرى؟
 أين يندفع الدم بعد انقباضالبطين األيسر؟
 ما نوع الد؟ أين يذهب؟ ماذا يحدث بين الدم والخاليا؟ أين تنتهي الدورة الدمويةالكبرى؟ لم سميت بالجهازية؟

يقدر عظمة الخالق في تكامل
ّ
عمل أجهزة الجسم.

مناقشة ما يلي:
كم جها از يشترك في الدورةالدموية؟ ما دور كل منها؟
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عرف:
ّ
الدورة الدموية الكبرى
علل:
سميت الدورة الدموية الكبرى
بالجهازية

 عالم يدل ذلك من صفات هللا؟نشاط الغلق :تتبع مسار الدورة
الدموية الكبرى والصغرى في
جسم االنسان

نشاط
ختامي
اختر الجابة الصحيحة:
من خالل الشكل المقابل ،أجب:
 -1اندفاع الدم الى الدماغ ناتج عن انقباض:
أ – األذين األيمن

ب-األذين األيسر

ج-البطين األيمن

د-البطين األيسر

 -2لتنقية الدم من  Co2فإنه يسير في التجاه:
أ -بطين أيمن – رئتين – أذين أيسر
ب -أذين أيسر – بطين أيسر – أنحاء الجسم
ج -أذين أيمن -بطين أيمن – رئتين
د -بطين أيسر – أنحاء الجسم – أذين أيمن
 -3التسلسل الصحيح لمسار الدم من القلب الى كافة انحاء الجسم وعودته مرة أخرى للقلب:
أ -األبهر – الشرايين – شعيرات شريانية – خاليا الجسم – شعيرات وريدية – األوردة – الوريد
األجوف – األذين األيمن
ب -األبهر – شعيرات شريانية – الشرايين – األوردة – خاليا الجسم – شعيرات وريدية – الوريد
األجوف – األذين األيمن
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ج -الشرايين – شعيرات شريانية – األوردة – خاليا الجسم – شعيرات وريدية – الوريد األجوف –
األبهر
د -األبهر  - -شعيرات وريدية – األوردة – الشرايين –خاليا الجسم – شعيرات شريانية – الوريد
األجوف – األذين األيمن

نشاط بيتي

مريض بالتهاب حاد في اللوزتين ،أعطي حقنة دوائية في وريد ذراعه األيسر ،تتبع الدواء المعطى حتى
يصل الى أنسجة اللوزتين
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الدم ومكوناته

الخبرات السابقة:
يعرف الدم.
ّ
 يعدد مكونات الدم الخلوية.يعرف األجسام المضادة.
ّ
قياس الخبرات السابقة :أكمل الفراغ:
 -2السائل الحيوي الذي يسير عبر األوعية الدموية -----
 -1يتركب الدم من سائل يسمى  ------تسبح فيه مكونات خلوية هي -----و------و-----
 -0األجسام المضادة هي مواد  ------ينتجها الجسم عند دخول  -----الى الجسم

التقويم

األهداف

خطوات التنفيذ

يعدد مكونات الدم.

من خالل تطبيق البرنامج ،وتنفيذ ماذا يحدث عند:
النشاط ،مناقشة ما يلي:
ماذا يحدث عند أخذ عينة مندم شخص في أنبوبة اختبار
وتركها  1/2ساعة؟
 ما لون الطبقتين؟ أيهما نسبتهأكثر؟
 ماذا تشكل كل طبقة؟ كم يبلغحجم الدم في االنسان البالغ؟
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أخذ عينة من دم شخص وتركها
نصف ساعة؟

يوضح خصائص ووظائف كرات

من خالل تطبيق البرنامج،

الدم الحمراء.

مناقشة ما يلي:
كم يبلغ عدد كرات الدم فيملم 0دم؟
 أين يتم انتاجها؟ صف شكلها؟ هل لها أنوية؟ كم عمرها؟ ماوظيفتها؟

عرف:
ّ
كرات الدم الحمراء
علل:
 -2اللون األحمر للدم

 -1خاليا الدم الحمراء خاليا
غير حقيقية

 -0يزداد عدد كرات الدم في
األماكن المرتفعة

 لماذا هي مرنة؟ ما لون الدم؟لماذا؟
 هل تعتبر خاليا حقيقية؟ لماذا؟يبين خصائص خاليا الدم

من خالل تطبيق البرنامج،

البيضاء ،ووظائفها.

مناقشة ما يلي:
كم يبلغ عدد خاليا الدمالبيضاء؟
 هل لها أنوية؟ ما شكلها؟ كمعمرها؟ من أين تنتج؟ ما
وظيفتها؟
 كيف تحدث البلعمة؟ ما أكبرهذه الخاليا حجما؟

يعرف الصفائح الدموية.
ّ

مناقشة ما يلي:

عرف:
ّ
خاليا الدم البيضاء
علل:
يزداد عدد خاليا الدم البيضاء
عند االصابة باألمراض البكتيرية
أكمل الفراغ:
أكبر خاليا الدم البيضاء حجما -
-------عرف:
ّ
الصفائح الدموية
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ما هي الصفائح الدموية؟ منأين تنتج؟ كم عددها؟ كم عمرها؟
ما وظيفتها؟
يعدد مكونات البالزما،

-ما هو سائل البالزما؟ ما

ووظائفها.

وظائفه؟

عرف:
ّ
البالزما

 كم يشكل من حجم الدم الكلي؟ ماذا يحوي؟ ما هي مكوناته؟ هل يحتاج مجتمعنا للتبرعبالدم؟

ص 10س9
أكمل الفراغ:
يبلغ حجم الدم في االنسان البالغ
 ---لت ار

 ما أثر الظروف التي نعيشهاعلى هذا الموضوع؟
يقارن بين مكونات الدم الخلوية .من خالل المناقشات السابقة،
نناقش الفروق بين مكونات الدم
الخلوية

قارن بين مكونات الدم الخلوية،
من حيث:
الشكل ،الحجم ،العدد ،مدة
الحياة ،الوظيفة.

نشاط الغلق :ما هي مكونات
الدم؟ وما وظائفها؟

نشاط ختامي

علل:
 -2البالزما مهمة للدم
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 -1خاليا الدم الحمراء قرصية الشكل مقعرة الوجهين مرنة

نشاط بيتي

ص 09س1
ص  01س2

147

الجهاز الليمفي

الخبرات السابقة:
 يذكر العضو المسئول عن انتاج خاليا الدم. يذكر وظيفة الصمامات.قياس الخبرات السابقة :أكمل الفراغ:
 -2يتم انتاج جميع خاليا الدم في -----------
 -1تعمل الصمامات على  -------سريان الدم في االتجاه المعاكس بفعل -------

األهداف

خطوات التنفيذ

التقويم

يوضح تركيب الجهاز الليمفي.

من خالل تطبيق البرنامج،

عرف:
ّ

مناقشة ما يلي:
مم يتكون الجهاز الليمفي؟ ماهي أعضاؤه؟
 -عالم تحتوي األوعية الليمفية؟

الجهاز الليمفي
الليمف
السائل بين الخلوي

 ما هو السائل بين الخلوي؟ ما الفرق بين الليمف والدم؟يحدد موقع الطحال ،ويبين

من خالل تطبيق البرنامج،

وظيفته.

مناقشة ما يلي:
أين يقع الطحال؟ ماذا يسمى؟148

عرف :الطحال
ّ

 ما لونه؟ كم وزنه؟ مم يتركب؟ ما وظيفته؟يذكر وظيفة نخاع العظم.

من خالل تطبيق البرنامج،
مناقشة ما يلي:

عرف:
ّ
نخاع العظم

ما هو نخاع العظم؟ مم يتركب؟ ما وظيفته؟يوضح تركيب العقد الليمفية،

من خالل تطبيق البرنامج،

ووظائفها.

مناقشة ما يلي:
ما هي العقد الليمفية؟ أينتوجد؟ كم يبلغ قطرها؟

عرف:
ّ
العقد الليمفية
علل :أهمية العقد الليمفية في
الجهاز الليمفي

 كيف يدخل اليها الليمف؟ كيفيغادرها؟
 ما هي وظائف العقد الليمفية؟يحدد موقع الغدة الزعترية،

من خالل تطبيق البرنامج،

ويوضح وظيفتها.

مناقشة ما يلي:

عرف:
ّ
الغدة الزعترية

أين تفع الغدة الزعترية؟ مااسمها اآلخر؟
 ما وظيفتها؟ مناقشة هل تعلمص12
يفسر آلية انتقال الليمف داخل

مناقشة ما يلي:

األوعية الليمفية.
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علل:

-هل يرتبط الجهاز الليمفي

يتحرك سائل الليمف بكفاءة داخل

بمضخة خاصة؟

األوعية الليمفية رغم عدم وجود

 -ما الذي يدفع الليمف في

مضخة خاصة لليمف

األوعية الليمفية؟
 هل تحتوي األوعية الليمفيةعلى صمامات؟ لماذا؟
نشاط الغلق :ما هي أعضاء
الجهاز الليمفي؟ ما وظائفها؟

نشاط ختامي

اختر الجابة الصحيحة:
 -1يعتبر أساس الليمف:
أ – الدم

ب-البروتين

ج-الدهون

د-الكربوهيدرات

 -2أكبر األوعية الليمفية:
أ – القناة الصدرية

ب-الشريان الكعبري

ج-األبهر

د-الشريان الرئوي

 -3ينتج خاليا الدم بأنواعها:
أ – الكبد

ب-الطحال

د-الغدة الزعترية

ج-نخاع العظم
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نشاط بيتي

ماذا يحدث:
 -2عند حدوث قطع في قناة الليمف الرئيسية؟
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تركيب الجهاز التنفسي

الخبرات السابقة:
 يذكر مكونات الجهاز التنفسي بالترتيب. يذكر وظيفة البلعوم.يعرف البلعوم.
ّ
قياس الخبرات السابقة :أكمل الفراغ:
 -2يتكون الجهاز التنفسي من -----و---و----و------و----
 -1يعتبر البلعوم مم ار مشتركا ل-----و------
 -0أنبوب عضلي يمتد من المنطقة الخلفية لألنف والفم وحتى بداية المريء والقصبة الهوائية ------
-

التقويم

األهداف

خطوات التنفيذ

يذكر وظيفة الجهاز التنفسي.

عرف:
من خالل تطبيق البرنامج مناقشة ّ

ما يلي:

تبادل الغازات

ما وظيفة الجهاز التنفسي؟ ما المقصود بتبادل الغازات؟ كيف تتم عملية تبادلالغازات؟ لماذا؟
يوضح مدى مالءمة تركيب

من خالل تطبيق البرنامج،

األنف لوظيفته.

مناقشة ما يلي:
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علل:

صف األنف؟ مم يتركب؟ ماذا يغطي سطحه الداخلي؟الى كم قسم يقسم؟
 -ما سبب التهاب الجيوب

 -2التنفس من األنف أفضل
من التنفس من الفم

 -1حدوث الرعاف نتيجة
تلقي صدمة قوية

 -0حدوث التهابات في
الجيوب األنفية

األنفية؟
 ما سبب حدوث الرعاف؟ أيهما أفضل التنفس من األنفأم الفم؟
يوضح وظيفة البلعوم التنفسية.

من خالل تطبيق البرنامج،
مناقشة ما يلي:
ما وظيفة البلعوم التنفسية؟ ماذا يغلق القصبة الهوائية عندالبلع؟

يبين تركيب الحنجرة ،ووظيفتها .من خالل تطبيق البرنامج،
مناقشة ما يلي:

عرف:
ّ

أين تقع الحنجرة؟ كم طولها؟ماذا يحيط بها؟
 كيف ترتبط الغضاريف؟ ماأكبرها؟ ماذا يسمى؟
 لماذا سميت بالصندوقالصوتي؟

علل:
تسمى الحنجرة الصندوق الصوتي
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 كيف يحدث الصوت؟ أين تقع أكمل الفراغ:الحبال الصوتية؟
 -ما هي وظائف الحنجرة؟

وظائف الحنجرة هي ----و---
--و-----أكثر الغضاريف الحلقية وضوحا
هو  -----ويسمى تفاحة آدم.

يفسر سبب مالءمة القصبة

من خالل تطبيق البرنامج،

الهوائية لوظيفتها.

مناقشة ما يلي:

عرف:

صف القصبة الهوائية؟ كمطولها؟
 ماذا يجيط بها؟ كم عددها؟ ماسبب اختالف العدد؟
 االم تتفرع في الرئتين؟ لماذاالحلقات الغضروفية غير كاملة

علل:
يختلف عدد الخلقات الغضروفية
من ششخص آلخر
ماذا يحدث/

االستدارة؟

لو كانت حلقات القصبة كاملة
االستدارة؟
يوضح تركيب الرئتين،

من خالل تطبيق البرنامج،

ووظيفتها.

مناقشة ما يلي:
أين تقع الرئتان؟ كيف ترتبطانبالقصبة الهوائية؟
 مم تتركب؟ االم تتفرع الشعبالهوائية داخلها؟
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عرف:

 بم تنتهي التفرعات؟ ما اسمالغشاء المحيط بالرئتين؟
 ما هي الحويصالت الهوائية؟كيف تترتب؟ كم عددها؟ ما
وظيفتها؟
 -اي الرئتين أكبر؟ لماذا؟

علل:
تتألف الرئتان من نسيج اسفنجي
ناعم ومرن
تحيط الشعيرات الدموية بكثافة
بالحويصالت الهوائية
العدد الهائل للحويصالت الهوائية
في الرئتين
أكمل :يحيط بالرئتين غشاء يسمى
----

يرسم الجهاز التنفسي.

نشاط الغلق :مم يتكون الجهاز
التنفسي؟ ما وظيفة كل عضو؟
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اكتب األجزاء على الرسم:

نشاط ختامي

اختر الجابة الصحيحة:
 -1تحصل عملية الشهيق نتيجة زيادة تركيز
أCo2 -

بO2 -

جN2-

 -----في الدم:

دCo-

 -2في الزفير يحدث:
أ -ارتخاء عضالت الحجاب الحاجز
ب -نقصان حجم التجويف الصدري
ج -زيادة حجم التجويف الصدري
د -أ وب معا

 -3أي العبارات التالية يصف على الوجه الصحيح المالءمة بين تركيب العضو الموضح بالرسم وبين
وظيفته :

أ -مرتبة بشكل صفوف مما يزيد من مساحة السطح الخارجي كله
ب -جدرها مبنية من طبقات عديدة من الخاليا لمنع تسرب األكسجين من
خاللهم
ج -محاطة بشعيرات دموية كثيرة حتى يزداد تبادل الغازات
 -0د -جدرها تسمح بانتقال األكسجين فقط من الرئتين إلى الدم

**ماذا يحدث:
-1لو كانت حلقات القصبة الهوائية كاملة االستدارة؟
-----------------------------------------------------------
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-2لو وضعنا فأر وشمعة داخل ناقوس مغلق؟
----------------------------------------------------------

نشاط بيتي

ص 00س9
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ملحق ()4-4
تحليل األهداف وتصنيفها الى أنواعها ومستوياتها
معرفي

8

يحد موقع البلعوم.

√

9

يبين وظيفة البلعوم.

11

يصف المريء.

√

11

يحدد موقع المريء.

√

12

يبين وظيفة المريء.

13

يصف المعدة.

14

يوضح تركيب المعدة.

√

15

يبين دور المعدة في عملية الهضم.

√

16

يصف األمعاء الدقيقة.

√

17

يعدد أجزاء األمعاء الدقيقة.

√

تذكر

7

يصف البلعوم.

√

فهم

6

يقدّر عظمة الخالق في خلقه لألسنان.

تطبيق

5

يميز بين األسنان الدائمة وأسنان
الحليب.

تحليل

4

يعدد أنواع األسنان.

تركيب

3

يوضح دور الفم في عملية الهضم.

√

تقويم

2

يوضح تركيب الفم.

√

تمييز بصري

1

يصف الفم.

√

تفسير معلومات
ادراك عالقات
مكانية معلومات
تحليل

الرقم

الهدف

بصري

√
√
√
√

√

√

√
√
√

√
√

√
√
√
√
√
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√
√
√
√
√
√

18

يبين دور األمعاء الدقيقة في عملية
الهضم.

19

يصف األمعاء الغليظة.

√

21

يعدد أجزاء األمعاء الغليظة.

√

21

يبين دور األمعاء الغليظة في عملية
الهضم.

22

يستشعر قدرة الخالق من خالل دراسة
تركيب الجهاز الهضمي.

23

يصف الكبد.

24

يوضح تركيب الكبد.

√

25

يبين دور الكبد في عملية الهضم.

√

26

يصف البنكرياس.

27

يوضح تركيب البنكرياس.

√

28

يبين دور البنكرياس في عملية الهضم.

√

29

يرسم الجهاز الهضمي.

31

يستشعر عظمة الخالق في تكامل
وظائف أعضاء الجهاز الهضمي.

31

يعرف الهضم.
ّ

32

يعدد أنواع الهضم.

33

يتتبع مراحل هضم الطعام عبر القناة
الهضمية.

34

يكشف عن انزيم األميليز في اللعاب
عمليا.

35

يقدّر عظمة الخالق في تنظيمه لعملية
الهضم في جسم االنسان.

36

يعدد أنواع الكربوهيدرات.

√

√
√
√

√

√
√
√

√

√
√
√

√

√
√
√

√

√

√
√
√
√

√
√
√
√
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√

37

يذكر مصادر الحصول على
الكربوهيدرات من الطعام.

38

يبين أهمية الكربوهيدرات للجسم.

39

يعدد أنواع الدهون.

√

41

يذكر مصادر الحصول على الدهون
من الطعام.

√

41

يبين أهمية الدهون للجسم.

42

يكشف عمليا عن الدهون.

43

يعدد مصادر الحصول على
البروتينات.

44

يبين أهمية البروتينات للجسم.

45

يكشف عمليا عن البروتينات.

46

يقدّر أهمية التنوع الغذائي للجسم.

47

يعدد مصادر الحصول على األمالح
المعدنية.

√

48

يعدد أنواع الفيتامينات.

√

49

يذكر مصادر الحصول على
الفيتامينات.

√

51

يكشف عن فيتامين ( )Cعمليا.

51

يقدّر أهمية الماء للجسم.

52

سر سبب تسوس األسنان.
يف ّ

√

53

يوضح أسباب االصابة بالقرحة.

√

54

يوضح أسباب االصابة باالسهال.

√

55

يعدد أضارا االصابة باالسهال.

√

56

يذكر أسباب االصابة بالسمنة.

√

√

√
√
√
√
√
√

√
√
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√

57

يقدّر دور النظافة في الوقاية من
األمراض.

58

يصف القلب.

59

يوضح تركيب القلب.

√

61

يشرح آلية عمل القلب.

√

61

يقيس نبضات القلب لزميله.

62

يرسم قلب االنسان.

63

يستشعر عظمة هللا في خلق القلب.

64

يعرف األوعية الدموية.
ّ

√

65

يوضح تركيب الشرايين.

√

66

يبين وظيفة الشرايين.

√

67

يوضح تركيب األوردة.

√

68

يبين وظيفة األوردة.

√

69

يوضح تركيب الشعيرات الدموية.

√

71

يذكر وظيفة الشعيرات الدموية.

√

71

يقارن بين األوردة والشرايين
والشعيرات الدموية.

72

يستشعر القدرة االلهية في خلق
األوعية الدموية.

√

√

√
√
√
√

√

√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√

73

يتتبع مسار الدم الدورة الدموية
الصغرى.

√

√

74

يتتبع خط سير الدم في الدورة الدموية
الكبرى.

√

√

75

يذكر مكونات الدم.

√

76

يعدد خصائص كريات الدم الحمراء.

√

77

يبين وظائف كريات الدم الحمراء.

√
√
√
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√

√

√

78

يعدد خصائص خاليا الدم البيضاء.

79

يوضح وظائف خاليا الدم البيضاء.

√

81

يعرف الصفائح الدموية.
ّ

√

81

يقارن بين مكونات الدم الخلوية.

82

يستشعر عظمة الخالق في عملية
التبرع بالدم.

83

يصف الطحال.

√

84

يحدد موقع الطحال.

√

85

يبين وظيفة الطحال في الجسم.

86

يذكر وظيفة نخاع العظم.

87

يوضح تركيب العقد الليمفية.

88

يحدد موقع الغدة الزعترية.

91

يفسر آلية انتقال الليمف داخل األوعية
الليمفية.

91

يقدّر الحكمة االلهية من ارتباط جهاز
الدوران بالجهاز الليمفي.

92

يوضح أسباب االصابة بالذبحة
الصدرية.

√

93

يشرح مسببات أمراض ضغط الدم.

√

94

يصف األنف.

95

يبين مدى مالءمة تركيب األنف
لوظيفته.

√

96

يشرح وظيفة البلعوم التنفسية.

√

97

يصف الحنجرة.

98

يوضح تركيب الحنجرة.

√

99

يبين دور الحنجرة في عملية التنفس.

√

√
√
√

√
√
√
√

√

√

√

√
√

√

√

√
√
√

√

√

√
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√

√
√

√
√
√

√

√

111

يصف القصبة الهوائية.

111

يفسر مالءمة تركيب القصبة الهوائية
لوظيفتها.

112

يصف الرئتين.

113

يوضح تركيب الرئتين.

√

114

يبين دور الرئتين في عملية التنفس.

√

115

يستشعر قدرة هللا في خلق الجهاز
التنفسي.

116

يرسم الجهاز التنفسي.

117

يشرح آلية عملية الشهيق.

√

118

يشرح آلية عملية الزفير.

√

119

يقارن بين عمليتي الشهيق والزفير.

111

يقدّر االعجاز االهي في عمليتي
الشهيق والزفير.

111

يشرح عملية تبادل الغازات.

√

112

يفسر سبب حدوث التثاؤب.

√

113

يوضح آلية حدوث السعال.

√

114

يذكر أسباب حدوث السعال.

√

115

يوضح آلية حدوث العطس.

√

116

يشرح العوامل التي تنظم عملية
التنفس.

√

117

يقدّر االعجاز االلهي في تكامل عمل
أجهزة جسم االنسان.

118

يوضح أسباب التهابات القصبة
الهوائية والرئتين.

√

119

يوضح أعراض االصابة بالتهابات
القصبة الهوائية والرئتين.

√

√

√
√

√

√
√
√
√

√

√
√

√
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√

121

يوضح سبب االصابة باألزمة
الصدرية.

√

121

يوضح أعراض االصابة باألزمة
الصدرية.

√

122

يفسر سبب االصابة باألمفيزيميا.

√

123

يوضح أعراض االصابة باألمفيزيميا.

√
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ملحق()5-4
جدول مواصفات االختبار

الموضوع

األسئلة
والدرجات

التمييز
البصري

تحليل
المعلومات
على الشكل
البصري

إدراك
العالقات
المكانية

تفسير
المعلومات
على الشكل
البصري

مجموع
األسئلة

مجموع
الدرجات

الوزن
النسبي لكل
موضوع

الجهاز
الهضمي

األسئلة

4

3

2

11

19

19

%5104

الدرجات

4

3

2

11

األسئلة

3

2

3

3

الدرجات

3

2

3

3

األسئلة

1

1

1

4

الدرجات

1

1

1

4

مجموع األسئلة

7

6

5

17

مجموع الدرجات

7

6

5

17

%17

%14

%47

الجهاز
الدوري
والليمفي
الجهاز
التنفسي

األوزان
النسبية

%22
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11

5

11

5

%38

%1106

35
35
%111

ملحق ()6-4
طلب تحكيم اختبار التفكير البصري
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جامعــة األزهــر -غــزة
عمـادة الدراسـات العليـــا
كليـــة التربيــة
ماجستير المناهج وأساليب التدريس

السيد/ة  ------------------------------------:حفظه/ا هللا.
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
الموضوع :طلب تحكيم اختبار التفكير البصري
تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان :فاعلية برنامج قائم على تكنولوجيا الواقع المعزز ( Augmented
 )Realityفي تنمية مهارات التفكير البصري في مبحث العلوم لدى طالب الصف التاسع بغزة.
وذلك للحصول على درجة الماجستير من كلية التربية – جامعة األزهر ،لذا أرجو من سيادتكم تحكيم اختبار
التفكير البصري ،حيث يشمل المهارات التالية (التمييز البصري-تحليل المعلومات على الشكل البصري-
إدراك العالقات المكانية-تفسير المعلومات على الشكل البصري) ،ضمن النقاط التالية:
 -2السالمة العلمية واللغوية.
 -1مطابقته للمحتوى.
 -0مدى شمولية مهارات التفكير البصري لوحدة أجهزة جسم االنسان.
 -9حذف أو إضافة أو إبداء أي مالحظات أخرى.
شاكرين لكم حسن تعاونكم
الباحثة:
اسالم جهاد أحمد
البيانات الشخصية للمحكم:
االسم------------------ :

الدرجة العلمية--------------- :

التخصص--------------- :

مكان العمل----------------- :
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ملحق()7-4
اختبار مهارات التفكير البصري
بسم اهلل الرمحن الرحيم

جامعة األزهر – غزة
عمادة الدراسات العليا
كلية التربية
قسم مناهج وطرق التدريس
اختبار التفكري البصري

االسم --------------- /

التاريخ ---------------- /

الصف ----------- /
عزيزي الطالب /
نعرض عليك في هذا النموذج مجموعة من األسئلة التي تهدف الى اختبار مهاراتك في التفكير البصري،
حيث يعرض عليك ( )35سؤاال ،في ( )7صفحات ،يطلب منك اإلجابة بالقلم األزرق.
مع التأكيد أن هذا االختبار وضع للدراسة وال عالقة له بدرجاتك.
وهللا ولي التوفيق

الباحثة
اسالم جهاد احمد
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اختر اإلجابة الصحيحة بوضع دائرة حول رمزها:

-1تبدأ في الشكل المقابل عملية هضم المواد:
أ – النشوية

ب-الدهنية

ج-البروتينية

د ( -ب ،ج ) معا

من خالل الشكل المقابل أجب:

 -2يشير الرقم ( )1إلى :
أ -القواطع

ب -األضراس

ج -األنياب د -أضراس العقل

 -3الحركة الدودية للمريء :
أ -تسمح بمرور الطعام من المعدة إلى المريء

ب -تمنع عودة الطعام إلى المعدة

ج -تسمح بمرور الطعام من المريء إلى المعدة

د -تعمل على بقاء الطعام في المريء

 -4تفرز خاليا في جدار الشكل المقابل عصارة تتكون من :
أ -حمض  HClوإنزيم الببسين

ب-حمض  H2So4وإنزيم االميليز

ج-حمض  HClوإنزيم االميليز

د -حمض  HClو حمض H2So4

** تم استئصال أجزاء من معدة شخص مريض لذلك نصحه األطباء باآلتي- :
-5عدم تناول وجبة طعام ذات كمية كبيرة .ما هو السبب في ذلك؟
--------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------------------------
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 -6تناول عدد أكبر من الوجبات الغذائية ذات كمية أقل على فترات زمنية متباعدة  .ما هو السبب في
ذلك ؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -7أحد اآلتي ال يعتبر من أجزاء الشكل المقابل :
أ -االثنى عشر

ب -القولون المستعرض

ج -الصائم

د -اللفائفي

 -8انقلبت طائرة بحيث صار رأس الطيار ألسفل و الساقين ألعلى .
 هل سيعود الطعام من االثنى عشر ثانيةا للمعدة و من ثم للفم؟--------------------------------------------------------------فسر اجابتك
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -9يتكون الشكل المقابل من :
أ -القولون والمستقيم

ب -القولون و االثنى عشر

ج -المستقيم و اللفائفي

د -فتحة الشرج والصائم

 -11تعرض رجل إلى عملية استئصال جزء من األمعاء الغليظة في جسمه  ،أي
العمليات التالية سوف يـتأثر في جسم الرجل :
أ -امتصاص األحماض األمينية إلى الدم
ب -امتصاص الماء إلى الدم
ج -التخلص من الدهون الزائدة عن حاجة الجسم
د -تحويل السكريات المعقدة إلى بسيطة
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** في الشكل (  ) 1تكونت حصوة أغلق الممر المشترك للعصارة الصفراوية و البنكرياسية .
**في الشكل (  ) 2تكونت حصوة و أغلقت فقط القناة الصفراوية .

 -11ما هي المشاكل الصحية و األعراض المرضية المترتبة على الحالة المرضية شكل ()1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -12ما هي المشاكل الصحية و األعراض المرضية المترتبة على الحالة المرضية شكل ( ) 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -13العضو في الرسم المقابل يشارك في عملية الهضم في األمعاء الدقيقة من خالل :

أ -إفراز هرمون األنسولين
ب -إنتاج وإفراز عصارة تحتوي على إنزيمات هاضمة
ج -إفراز عصارة حمضية تنشط هضم مزيج الطعام القادم من المعدة
د -جميع ما سبق
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في الشكل المقابل أجب :

-14يشير الرقم ( )2إلى :
أ -الكبد

ب -المعدة

ج -البنكرياس

د -القلب

5

 -15ال يمر الطعام في العضو رقم :
أ1 -

ب2-

د4-

ج3-

 -16العضو الذي يمأل الفراغ في الرقم (: )5

أ-

ج-

ب-

د-

*** تناول محمد سلطة خضروات و طماطم و بعض البطاطا و قطعة من السمك بعد تعرضه لعملية
جراحية .

 -17تتبع هضم قطعة البطاطا من الفم و حتى الحصول على الطاقة .
---------------------------------------------------------------------------------------------------.--------------------------------------
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 -18تتبع هضم قطعة السمك من الفم و حتى استغالل جزء منها في بناء األنسجة .
---------------------------------------------------------------------------------------------------.------------------------------------- -19هل يتم هضم الخضروات و الطماطم تماما ا  .وضح إجابتك.
.---------------------------------------------------------------------

في الشكل المقابل:
-21الرقم ( )2يمثل حجرة من حجرات القلب هي:
أ -أذين أيمن

ب -أذين أيسر

د -بطين أيسر

ج -بطين أيمن

-21يفصل بين الحجرتين ( : ) 3،4
أ -حاجز

ب -صمام ثنائي الشرفات

ج -صمام هاللي

د -صمام ثالثي الشرفات

-22يخرج الدم من الغرفة ( )4عن طريق :
أ -الشريان األبهر

ب -الشريان الرئوي

ج -األوردة الرئوية

د -الوريدان األجوفان
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موظفا الشكل المقابل :
 -23لتنقية الدم من  Co2فإنه يسير في االتجاه :
أ -بطين أيمن – رئتين – أذين أيسر
ب -أذين أيسر – بطين أيسر – أنحاء الجسم
ج -أذين أيمن -بطين أيمن – رئتين
د -بطين أيسر – أنحاء الجسم – أذين أيمن

 -24التسلسل الصحيح لمسار الدم من القلب إلى كافة أنحاء الجسم وعودته مرة أخرى إلى القلب هو :
أ -األبهر – الشرايين – شعيرات شريانية – خاليا الجسم – شعيرات وريدية – األوردة – الوريد األجوف
– األذين األيمن
ب -األبهر – شعيرات شريانية – الشرايين – األوردة – خاليا الجسم – شعيرات وريدية – الوريد األجوف
– األذين األيمن
ج -الشرايين – شعيرات شريانية – األوردة – خاليا الجسم – شعيرات وريدية – الوريد األجوف – األبهر
د -األبهر  - -شعيرات وريدية – األوردة – الشرايين –خاليا الجسم – شعيرات شريانية – الوريد األجوف
– األذين األيمن

ي حقنة دواء في وريد ذراعه األيسر  ،تتبع الدواء
 -25مريض مصاب بالتهاب حاد في اللوزتين  ،أعط َّ
المعطى حتى يصل إلى أنسجة اللوزتين المتقيحة .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------------

 -26الترتيب الصحيح لألوعية الدموية المقابلة :
أ -شعيرات – شريان – وريد

ب -وريد – شعيرات – شريان

ج -شريان – وريد – شعيرات

د -شريان – شعيرات – وريد
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*** الشكل المقابل يوضح الرسم التخطيطي للقلب (( )) E . C . G

 -27وضح بالرسم التخطيطي لعضلة القلب لشخص
ما أثناء الجري و بذل مجهود عضلي كبير

 -28وضح بالرسم التخطيطي لعضلة القلب لشخص
ما قد ضعفت عضلة القلب عنده

 -29تحصل العملية في الشكل المقابل نتيجة زيادة تركيز
الدم :
أCo2 -

بO2 -

جN2-

دCo-
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 -----في

 -31العضو المشار إليه يمثل أحد أجزاء الجهاز :
أ – التنفسي

ب -الليمفي

ج -الهضمي

د -الدوران

 -31تتخصص واحدة مما يلي في امتصاص الجزء األكبر من ناتج هضم الدهون :
أ – الشعيرات الدموية الوريدية

ب -الوريد البابي

ج -الشعيرات الدموية الشريانية

د -األوعية الليمفاوية

-32في العملية الموضحة بالشكل يحدث :
أ -ارتخاء عضالت الحجاب الحاجز
ب -نقصان حجم التجويف الصدري
ج -زيادة حجم التجويف الصدري
د -أ وب معا

**ماذا يحدث :
 -33لو كانت حلقات القصبة الهوائية كاملة االستدارة ؟
---------------------------------------------------------- -34لو وضعنا فأر وشمعة داخل ناقوس مغلق ؟
----------------------------------------------------------

 -35أي العبارات التالية يصف على الوجه الصحيح المالءمة بين تركيب العضو الموضح بالرسم وبين
وظيفته :
أ -مرتبة بشكل صفوف مما يزيد من مساحة السطح الخارجي كله
ب -جدرها مبنية من طبقات عديدة من الخاليا لمنع تسرب األكسجين من خاللهم
ج -محاطة بشعيرات دموية كثيرة حتى يزداد تبادل الغازات
د -جدرها تسمح بانتقال األكسجين فقط من الرئتين إلى الدم

ملحق ()8-4
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نماذج من البرنامج القائم على تكنولوجيا الواقع المعزز
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شكل يوضح األسنان في البرنامج

شكل يوضح األمعاء الدقيقة في البرنامج
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شكل يوضح األمعاء الغليظة في البرنامج

شكل يوضح الكبد في البرنامج
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شكل يوضح القلب في البرنامج

شكل يوضح األوعية الدموية في البرنامج
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شكل يوضح الجهاز الليمفي في البرنامج

شكل يوضح الرئتين في البرنامج

181

Al-Azhar University – Gaza
Deanship of Postgraduate Studies
Faculty of Education
Department of Curricula & Teaching Methods

The effectiveness of A programme Based on Augmented Reality on
Developing Visual Thinking Skills in Science For Ninth Grade Male
Students in Gaza

Thesis Submitted by

Islam Jehad Ahmed

Supervised by
Dr. Ata Hassan Darwesh
Shaqra
Professor of Curricula and Teaching
Methods: Al-Azhar University-Gaza

Dr. Maha Mohamed
Assistant Professor of Curricula
and
Teaching Methods: AlAzhar University-Gaza

A Thesis Submitted to the Department of Curricula and Teaching Methods in Partial
Fulfillment of the Requirement for the Master Degree of Education

2016-1437

