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إىل فلسطــــــني إحلبيبة ،،،كدس نا إمغامية ،،،أرسإان إمبوإسل ،،،شيدإئنا إلبرإر...
إىل من غرس ّيف بذور إمعمل وإلدب وسلاىا جشجيع ًا وحب ًا وحنا ًان ومعرفــــــة ،،إىل إذلي مو مل أكن إبنتو لمتنيت
إوسع ميحخوي حلمي ،،وحلَق يب حنو إمنجاح  ،،إىل س ندي إملخني
أن أكون  ،،إىل إمللب إذلي َ
أيب إمغـــــــايل
إىل إميت جعــــــل هللا إجلنة حتت كدمهيا وكرن رضاه برضاىـــــــا ،،إىل من ثنافس إمغيث يف إمعطاء،،
أ ّمي إمغاميــــــة
إىل من مه مفؤإدي همجيت ،،وحليايت خري أوس وهباء  ،،إخويت وأخوإيت إلعزإء...
إىل أساثذيت إلفاضل ،،،وزماليئ إلعزإء...
إىل محةل إملرأن ،،،وورجة إلهبياء ،،،وسفرإء إمعمل...
إىل لك من سامه يف إجناح ىذإ إمعمل،،،وحرك بصمة يف عاملي...
إلهيم مجيع ًا أىدي مثرة هجدي ىذه...
سائ ًةل إملوىل ّعز وجل ،،،أن جيعل معيل خامص ًا موهجو إمكرمي ،،وينفع بو لك من إحتاجو...
كا﵀ كلي التكفيؽ،،،
كفاء زكي سالمة

ب

شكر كتقدير
ُ
أحمد ا﵀ سبحانو وأشكره عمى فضمو وامتنانو أف أليمني الرشد والصواب وأعانني عمى إكماؿ دراستي
نافعا لي ولكؿ طالب عمـ أراد الرجوع إليو ،والصبلة والسبلـ عمى الرسوؿ الكريـ
عمما ً
ىذه ،وأسألو أف يجعمو ً

معمّـ البشرية وىادي األمة إلى طريؽ الصواب القائؿ" :ال يشكر ا﵀ َم ْف ال يشكر الناس" ...وبعد

أتقدـ بأجمؿ عبارات الشكر والعرفاف لكؿ مف ساىـ بالرأي والمشورة أو قاـ بجيد ميما كاف حجمو،
نصحا ،جعمو ا﵀ في موازيف
إلي
شيئا ،أو استميمت منو ًا
إلى كؿ مف تعممت عمى يديو ً
ً
فكر أو أسدى ّ
ِّموا ِِلَن ُف ِس ُكم ِّم ْن َخ ْي ٍر تَ ِج ُدوهُ ِعن َد اللَّ ِـو ُى َو َخ ْيـ ًرا
حسناتيـ ،قاؿ ا﵀ ّ
عز وج ّؿ في ُمحكـ التنزيؿَ } :وَما تُـ َقد ُ

وأَ ْعظَم أَجرا واستـ ْغ ِفروا اللَّـو إِ َّن اللَّـو غَ ُف ِ
(المزّمؿ.)20 :
يم { ّ
َ
َ ٌ
ور َّرح ٌ
َ َ ْ ً َ َْ ُ

وكذلؾ أتقدـ بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى الصرح الشامخ جامعة األزىر ممثمة في رئيس
الجامعة ،وعميد كمية التربية ،ورئيس قسـ المناىج وطرؽ التدريس ،وأعضاء ىيئة التدريس بالقسـ إلتاحة
الفرصة لي لمواصمة مشواري العممي.
والشكر موصوؿ لدكتوري الفاضؿ :أ.د /عطا حسف دركيش ،الذي تفض ّؿ باإلشراؼ عمى ىذه
تجسيدا ألفضؿ صور الصدؽ في العمؿ ،األمر الذي أعانني
الدراسة ،والذي كاف لطوؿ صبره ورحابة صدره
ً
عمى إنجاز ىذه الدراسة فجزاه ا﵀ عني خير الجزاء وجعؿ ذلؾ في ميزاف حسناتو ،أداـ ا﵀ عميو الصحة

والعافية والفضؿ العظيـ.
كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ لمدكتكر :عمى نصار ،كالدكتكر :محمكد برغكت ،لتفضميما بالقبوؿ لمناقشة
ٍ
مبلحظات كاف ليا األثر الكبير في خروج الدراسة
دراستي ،مؤكدةً تقديري وشكري العميؽ بما أمدوني بو مف
بالشكؿ العممي البلئؽ ،جعمو ا﵀ في ميزاف حسناتيـ.

تفضؿ
وأتقدـ بجزيؿ الشكر وعظيـ االمتناف لوالدي القدير المشرؼ التربكم:أ .زكي سالمة ،الذي ّ

عمي
ويا ،أسأؿ ا﵀ أف يبارؾ في عمره،
بمراجعة الرسالة وتدقيقيا لُ َغ ً
ّ
ولمحكمي أدوات الدراسة الذيف لـ يبخموا ّ
اسا لئلسبلـ والوطف.
بوقتيـ وجيدىـ وعمميـ ،أسأؿ ا﵀ أف يديميـ ًا
ذخر ونبر ً
خ

كما وأقدـ امتناني وتقديري إلدارة مدرسة عبد القادر الحسيني األساسية لمبنات ،لمساعدتي في
عونا لي في تطبيؽ أدوات
تطبيقي لدراستي ،و ُّ
أخص بالذكر مديرة المدرسة ،والييئة التدريسية ،البلتي كف ً

الدراسة.

ولع ّؿ الشكر األسمى والتقدير األوفى و ّأوؿ مف أُديف ليما بواجب الشكر والعرفاف والداي الحبيباف،
حفظيما ا﵀ مف كؿ مكروه ،وأمدىما بتماـ الصحة والعافية.
وال يفوتني بكؿ معاني الحب والتقدير أف أشكر إخوتي واخواتي ،نبراس حياتي  ..وصديقاتي في
مسيرتي التعميمية ،البلتي تحمَيف بكؿ معاني اإلخاء والوفاء.
ت في ىذه الدراسة ،فما كاف مف توفيؽ فمف ا﵀ "عز
أخير أسأؿ ا﵀
و ًا
العمي العظيـ أف أكوف قد ُوفقّ ُ
ّ
نسياف ِ
وجؿ" ،وما كاف مف خطأ أو ز ٍ
ٍ
فم ْف نفسي ومف الشيطاف.
لؿ أو
وا﵀ ولى التوفيؽ،،،

الباحثة،،،

ث

ممخص الدراسة
ىدفت الدراسة إلى معرفة فاعمية توظيؼ تقنيات رقمية في تدريس مبحث العموـ لتنمية ميارات التفكير

اإلبداعي لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي بغزة ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج
التجريبي؛ بتصميـ تجريبي ألربع مجموعات مع قياس قبمي -بعدي ،حيث تكوف مجتمع الدراسة مف جميع
طالبات الصؼ التاسع األساسي في المدارس التابعة لو ازرة التربية والتعميـ – غزة ،لمعاـ الدراسي والبالغ
عددىـ ( )19,278طالبة ،تـ اختيار مدرسة عبد القادر الحسيني األساسية لمبنات بمحافظة خانيونس بشكؿ

عشوائي ،وتـ اختيار أربعة فصوؿ لتوظيؼ التقنيات الرقمية بشكؿ عشوائي ،حيث تكونت عينة الدراسة مف

( )144طالبة مف طالبات الصؼ التاسع األساسي ،حيث تـ تدريس ثبلث مجموعات تجريبية بتوظيؼ
التقنيات الرقمية ،المجموعة األولى درست بتوظيؼ تقنية الواقع المعزز ،المجموعة الثانية درست بتوظيؼ

تقنية الخرائط الذىنية اإللكترونية ،المجموعة الثالثة درست بتوظيؼ تقنية اإلنفوجرافيؾ الثابت ،ومجموعة
أعدت
ضابطة درست بالطريقة المعتادة ،وذلؾ في الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ ( )2018-2017وقد ّ
ٍ
كأداة لمدراسة ،وقد تـ التحقؽ مف صدقو وثباتو وصبلحيتو لمتطبيؽ.
الباحثة اختبار التفكير اإلبداعي
كما استخدمت الباحثة أساليب إحصائية متعددة منيا اسموب تحميؿ التبايف األحادي

(ONE-WAY-

) ANOVAلمفروؽ بيف متوسطات أربع مجموعات ،ومعامؿ مربع إيتا لمتحقؽ مف حجـ تأثير التقنيات
الرقمية ،ومعادلة الكسب المعدؿ لببلؾ لقياس فاعمية التقنيات الرقمية.
وتوصمت الدراسة إلى:

 -1وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ) 0.05 =αبيف متوسط درجات الطالبات في
مجموعات الدراسة األربعة (المجموعة التجريبية األولى ،والمجموعة التجريبية الثانية ،والمجموعة
التجريبية الثالثة ،والمجموعة الضابطة) ،لصالح متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية األولى،
وذلؾ في اختبار التفكير اإلبداعي البعدي.
المعزز ( )Augmented Realityفاعميةً مرتفعةً (نسبة الكسب المعدؿ
 -2تحقؽ توظيؼ تقنية الواقع
َ
لببلؾ= )1.2في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي.
 -3تحقؽ توظيؼ تقنية الخرائط الذىنية اإللكترونية ( )Electronic Mind Mapsفاعميةً مرتفعةً (نسبة
الكسب المعدؿ لببلؾ= )1.2في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي.

 -4ال يحقؽ توظيؼ تقنية اإلنفوجرافيؾ الثابت( )Static Infographicsفاعميةً مرتفعةً (نسبة الكسب
المعدؿ لببلؾ= )1.2في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي.

وفي ضوء النتائج السابقة أوصت الباحثة بضرورة تعميـ استخداـ التقنيات الرقمية الثبلث في التعميـ

بشكؿ عاـ ،وفي تعميـ العموـ بشكؿ خاص ،إعادة النظر في محتوى مناىج العموـ لكافة المراحؿ ،بحيث

تشمؿ ميارات التفكير اإلبداعي ،عقد ورش عمؿ لممعمميف لتدريبيـ عمى كيفية توظيؼ التقنيات الرقمية،

والتركيز عمى تنمية ميارات التفكير اإلبداعي.

ج

Abstract
This study aimed to identify the effectiveness of applying digital techniques in
teaching Science on developing the creative thinking skills for the Ninth grade
female students in Gaza Strip. To achieve the aims of the study, the researcher
used the experimental method, four experimental designs for four groups, with a
pre-post-test. The population of the study consisted of all Ninth grade pupils in
Ministry of Education Schools in Gaza Strip who are (19.278) female students.
Randomly, Abdul Qadir Al Hussaini School in Khan Yunis was chosen and four
classes were chosen randomly to apply the digital techniques. The sample of the
study consisted of (144) of the Ninth grade students, three groups of them were
taught by applying the three digital techniques; the first group were taught by
applying the Augmented Reality, the second group were taught by applying the
Electronic Mind Maps and the third group were taught by applying the Static
Infographic. While the fourth group were taught with the usual way. That was in
the first term of the school year 2017-2018. The researcher prepared a creative
thinking test as a tool for the study.
The researcher used different statistical ways; such as ONE-WAY ANOVA to
verify the differences between the average of the four groups. In addition to ETA
Square to measure the effect of the digital techniques. And Black Modifies Gain
Rank Equation to measure the effectiveness of the digital techniques, its honesty
and steadfastness were ascertained, and its validity for implantation.
The study concluded to the following:
1. There are statically significance differences at (α = 0.05) between the average of
students marks of the four study groups(the first trial group, the second trial group,
the third trial group and the control group), for the average of the first trial group
marks in the post creative thinking exam.
2. The use of Augmented Reality Strategy makes high effectiveness (Black
Modifies Gain Rank Equation = 1.2 ) to develop the creative thinking skills.
3. The use of Electronic Mind Maps provides high effectiveness to develop the
creative thinking skills.
4. The use of Static Infographic doesn't provide high effectiveness to develop the
creative thinking skills.
According to the previous results, the researcher recommended the necessity to
generalize the use of the three digital techniques in teaching in general and in
teaching Science in particular. It's also recommended to re-examine the Science
curriculum for all levels to hold a workshop for teachers to train them on using the
digital techniques. It's also recommended to develop the creative thinking skills.
ح
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الفصؿ األكؿ
مقدمة:
َ

مشكمة الدراسة كخمفيتيا

يعيش العالـ اآلف عصر صناعة المعمومات بما فيو مف تكنولوجيات وأساليب عمؿ لـ تكف مألوفة ،وقد

شكمت التكنولوجيا الرقمية بوسائميا التقنية المممح األبرز مف مبلمح العصر بحضورىا المستمر في جميع
مجاالت الحياة ،وأحدثت تحوالت جذرية في شتى مجاالت الحياة ،وقد تأثرت التربية كغيرىا مف مجاالت الحياة،
فمـ تعد سياسات التربية والوسائؿ التقميدية تمبي متطمبات ىذا العصر الذي يتسـ بالتفجر المعموماتي ،لذلؾ كاف

اما عمى المتخصصيف وخبراء التربية أف يطوروا المناىج واألنشطة واستراتيجيات التدريس بما يواكب ثورة
لز ً
المعمومات والتقدـ التقني في ىذا العصر مف جانب ،وبما يشبع االحتياجات التقنية لمجيؿ الحالي مف المتعمميف
مف جانب آخر ،لموصوؿ بيـ إلى ما وصمت إليو المجتمعات المتقدمة ،وقد شيدت الممارسات التربوية قفزات
نوعية لمواكبة ىذه التطورات وتوظيؼ التقنيات الرقمية المعاصرة في العممية التعميمية.

منسجما مع النظريات التربوية الحديثة ،مثؿ البنائية التي
ومف ثـ جاء تطوير استخداـ التكنولوجيا الحديثة
ً
ساعدت عمى وضع نماذج واستراتيجيات تعميمية تعممية تساعد المدرس عمى تنفيذ األدوار المنوطة بو بفاعمية،

فرصا لمتعمـ النشط ،واالندماج الحقيقي والمسؤولية الذاتية مف خبلؿ أدوار رئيسية
كما توفر ىذه النماذج لمطالب ً
توكؿ إليو ،وىذه النماذج البنائية تنسجـ مع التوجييات الحديثة في ىذا المضمار(الرصاصي
وآخروف.(160:2008،

حيث بدأ االىتماـ بالتطوير
ولقد سارت معظـ الدوؿ العربية في ىذا الركب وبدأت في تطوير مناىج العموـُ ،
في جميع المراحؿ التعميمية ،وواكب ذلؾ تطوير إعداد المعمميف (عميمات وأبو جبللة.)15 :2001 ،
وتحظى العموـ بأىمية خاصة؛ إذ يقع عمييا العبء األكبر في تحقيؽ األىداؼ التربوية لمختمؼ المراحؿ

التعميمية .ويؤكد التربويوف عمى أف أحد أىداؼ تدريس العموـ ىو تعميـ الطمبة كيؼ يفكروف ،ال كيؼ يحفظوف
المقررات والمناىج المدرسية عف ظير قمب ،دوف فيميا واستيعابيا ،أو توظيفيا في الحياة ،ولتحقيؽ ذلؾ ال بد
أف يركز تدريس العموـ عمى مساعدة الطمبة عمى اكتساب األسموب العممي في التفكير ،أو الطريقة العممية في

البحث والتفكير ،بمعنى تعميـ التفكير (زيتوف.)94 :2001،

وقد أوضحت دراسة إيكر وبيرلي ( (Eicher&Bearley,2009:9بأف اإلنساف عندما يفكر فإنو قد تصؿ

نسبة ما يمر مف خبلؿ حاسة البصر لمدماغ ،إلى( (80%مف مدخبلت عممية التفكير ،بينما قد تصؿ نسبة ما
يمر مف خبلؿ حاسة السمع إلى ( ،)40%وقد تصؿ نسبة ما يمر مف خبلؿ الحواس الشعورية كالشـ والممس

والتذوؽ إلى ( (50%مف خبلؿ عممية التفكير.

ومف ىنا يبرز دور المثيرات المختمفة في تنمية التفكير مف خبلؿ مخاطبة الحواس ،وبالتالي تجذب انتباه

المتعمميف ،وتنمي العمميات الذىنية لدييـ ،لذلؾ يجب السعى الستعماؿ أساليب مبتكرة واعداد برامج وتقنيات
رقمية تسعى لبلرتقاء بقدرات الطبلب وتفكيرىـ وتميد الطريؽ لئلبداع.
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استنادا إلى مسممة ىامة وىى أف التفكير اإلبداعي كغيره مف
وىذا يمكف أف يحدث عف طريؽ التفكير اإلبداعي
ً
القدرات اإلنسانية قابؿ لمتنمية (عبيد وعفانة.)61:2003،
ويذكر سعادة ( (261:2003أف التفكير اإلبداعي :عبارة عف عممية ذىنية يتفاعؿ فييا المتعمـ مع الخبرات

حبل
العديدة التي يواجييا بيدؼ استيعاب عناصر الموقؼ مف أجؿ الوصوؿ إلى فيـ جديد وانتاج جديد يحقؽ ً

أصيبل لمشكمتو ،أو اكتشاؼ شيء جديد ذي قيمة بالنسبة لو ،أو المجتمع الذي يعيش فيو.
ً

وبالنظر لواقع التعميـ وتدريس العموـ في فمسطيف بوجو عاـ ،وفي محافظة غزة بشكؿ خاص نممس مدى

فمثبل أظيرت نتائج امتحاف
تحديدا ميارات التفكير اإلبداعيً ،
تدني ميا ارت التفكير لدى الطمبة في مدارسنا ،و ً
( )TIMSSفي مادة العموـ لمعاـ ( )2011حصوؿ طمبة فمسطيف عمى ( )404نقطة وىو دوف المتوسط العالمي
في العموـ ،وكاف ترتيبيا ( )34مف مجموع ( )45دولة مشاركة ( و ازرة التربية والتعميـ.)5-2 :2013،

ومف خبلؿ استطبلع آراء بعض الموجييف ومعممي العموـ ،أفادوا أف الطبلب ليس لدييـ القدرة عمى

اإلحساس بالمشكبلت ،وتوليد أفكار أصيمة بتمقائية ومرونة ،مما يشكؿ صعوبة في الوصوؿ لحؿ إبداعي خارج
عف المألوؼ في حؿ المشكبلت العممية لذلؾ كاف مف الضروري التركيز عمى ىذا النوع مف التفكير.

ويؤكد المراغي والخوالي ( )362:2013أف برامج الحاسوب ذات الوسائط المتعددة التفاعمية ،أحدثت طفرة

ظر لقدرتيا عمى توصيؿ المعمومات ،وادارة عمميات التعميـ
ىائمة في مجاؿ التصميـ وانتاج البرامج التعميمية ن ًا
والتعمـ ،ومساعدة المتعمميف بمختمؼ األعمار عمى التحوؿ مف النظاـ التمقيني المعتاد إلى بيئة التعمـ الذاتي.
كما أنيا تعمؿ عمى دمج كؿ النصوص والعروض البصرية والصوت ،والموسيقى والرسوـ المتحركة ،والفيديو في
صورة موحدة داخؿ برامج الحاسوب ،مما يجعميا تتميز بالمتعة والتشويؽ وبالتالي تفاعؿ الطالب مع المادة

كبير في استثارة اىتمامو ،وزيادة خبراتو العممية ،وبناء المفاىيـ العممية السميمة لديو
دور ًا
الدراسية والذي يؤدي ًا
واشباع حاجاتو العممية ،وليذا فإنيا تتيح لممتعمـ تنمية ميارات التفكير العميا مثؿ التفكير اإلبداعي (عبد

الحميد.)132:2010،

وقد أوردت بعض الدراسات أىمية تنمية التفكير اإلبداعي كدراسة سكموليز( ،)Schmaelz ,2018

ودراسة العنزي والحسيف ( ،(2017ودراسة بزنقرلي وآخروف ( ، ( Pizzingrilli&Others ,2014ودراسات
أخرى أكدت أىمية استخداـ برامج وتقنيات واستراتيجيات في التعميـ لتنمية التفكير اإلبداعي كدراسة

عاشور( ،(2015ودراسة المنيع ( ،)2017ودراسة الخشخشي ( ،)2017ودراسة العادلي ( ،) 2017ودراسة
المشني والحيمة ( ،(2017ودراسة أبو بشير ( ،(2016ودراسة مشتيي (.(2015

وأشار القحطاني( )2:2010بأنو في عصر المنجزات والمخترعات وتسارع المعمومات وتطور المعرفة

وحتمية تنمية الموارد البشرية وقمة فاعمية الدراسة التقميدية لتنمية ميارات المتعمميف ،ظيرت مصطمحات تعميمية
بصيغ تربوية جديدة لـ تكف معروفة مف قبؿ وتدؿ عمى مدى تغمغؿ التقنية في حياة البشر؛ وذلؾ بسبب االختراع
العظيـ لمحاسب اآللي وبرمجيات وسائطو المتعددة ،حيث بدأ الميتموف بالتربية والتعميـ في االستفادة مف قدرات

الحاسب اآللي وادخالو في عممية التعميـ كوسيمة تعميمية مساعدة لمتعميـ ومعززة لو ،وما لبثت أف تعالت أصوات
التربوييف بالمناداة والبحث عف أفضؿ الطرائؽ واألساليب لتوفير بيئة تعميمية تفاعمية جديدة وحيوية لجذب انتباه
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دائما
واىتماـ الطمبة وتحقيؽ سرعة االتصاؿ لنقؿ المعمومات وتبادؿ اآلراء والخبرات ألف التربوييف ينظروف ً

لؤلماـ.

وظيرت العديد مف المفاىيـ الحديثة في ميداف التعميـ ارتبطت بالمستوى االجرائي والتنفيذي لمممارسات

التعميمية بصفة خاصة لذا ظير التعميـ االلكتروني ،التعميـ عف بعد ،الوسائؿ المتعددة ،المدرسة االلكترونية،

الفصؿ االلكتروني ،المتحؼ االفتراضي ،مؤتمرات الفيديو ،وغيرىا مف المفاىيـ المرتبطة بالمستحدثات

التكنولوجية في مجاؿ التعميـ (الحمفاوي.)20:2006 ،

وجاء في توصيات المؤتمر العممي األوؿ لمجمعية العربية لتكنولوجيا التربية ضرورة االستفادة مف التجارب

المحمية والعالمية في مجاؿ التطوير التكنولوجي ،وتطبيقات تكنولوجيا التربية واالتصاالت لتحسيف العممية
التعميمية وجودتيا ،وكذلؾ إنشاء مراكز نموذجية بالجامعات لتدريب المتعمميف عمى أحدث نماذج التطبيؽ

التكنولوجي (نوفؿ.(17:2010،

وتعتبر تقنية الواقع المعزز ( )Augmented Realityمف المفاىيـ المعاصرة واليامة التي أضافتيا تقانة

ال معمومات ،والتي تشير إلى دمج البيئة الحقيقة بالواقع االفتراضي داخؿ البيئة الحقيقية .وتعرؼ تكنولوجيا الواقع
المعزز بأنيا نظاـ يتمثؿ بدمج بيف بيئات الواقع االفتراضي والبيئات الواقعية مف خبلؿ تقنيات وأساليب خاصة؛

ومف أمثمة ذلؾ :يمكف أف تضاء ممرات اليبوط أماـ الطائرات في المطارات الحقيقية ،أو أف يرى الجراحوف

فعميا توضح لو األماكف التي يجب استئصاليا بالفعؿ
معمومات افتراضية أثناء إجراء الجراحة
ً
(نوفؿ.)60:2010،
المعزز ( )Augmented Realityبالظيور في بداية عاـ 1970ـ ،أما صياغة
وبدأت تقنية الواقع
َ
المصطمح فتعتبر حديثة؛ فمـ تظير إال في عاـ 1990ـ عندما كانت بعض الشركات تستخدـ التقنية لتدريب
موظفييا وتمثيؿ بياناتيا ،حيث قاـ باحث في شركة بوينغ بإطبلؽ مصطمح "الواقع المعزز" عمى شاشة رقمية

كانت ترشد العماؿ أثناء عمميـ في جمع األسبلؾ الكيربية في الطائرات (.)El sayed, 2011: 16

المعزز بيئة تعميمية فعالة ،تشجع الطبلب عمى التساؤؿ حوؿ الحقائؽ العممية
ويمكف اعتبار تقنية الواقع
َ
والمفاىيـ الواقعية والتخيمية ،وتفتح آفاقًا متعددة لممعرفة ويطوعيا الحتياجات المتعمـ وألنماط التعميـ والتعمـ

المختمفة.

وقد أثبتت العديد مف الدراسات فاعمية استخداـ ىذه التقنية في التدريس ،كدراسة الحسيني ( ،)2014ودراسة

باكا وآخروف( )Bacca & Others,2014ودراسة شيا ( ،)Shea,2014ودراسة السيد (،)EI-Sayed,2011
المعزز في التحصيؿ في مختمؼ المساقات والمراحؿ التعميمية ،وفي تدريس العموـ
والتي أثبتت فاعمية الواقع
َ
أثبتت دراسة أحمد( ،)2016ودراسة بيريز لوبيز وكونتيرو (،)Perez-Lopez & Contero,2013
ودراسة تشف ( ،)Chen,2013ودراسة دونسر وآخروف ( )Dunser & Others,2012فاعمية استخداـ التقنية

عمى التحصيؿ وتنمية ميارات التفكير في العموـ.

كذلؾ تعد تقنية الخرائط الذىنية اإللكترونية( (Electronic Mind Mapsإحدى أدوات التفكير الفاعمة في

تقوية الذاكرة واسترجاع المعمومات وتوليد األفكار اإلبداعية غير المألوفة لممتعمـ .وىى خرائط معدة عف طريؽ
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الحاسوب ،بواسطة برنامج( )I Mind Mapإذ يمكف التعامؿ معيا بسيولة حيث تتوفر فييا أدوات رسـ الخريطة
الذىنية مف وصبلت رئيسية وفرعية وأشكاؿ وألواف (.)Reason,2010:8

وتعد الخرائط الذىنية  Mind Mapsمف أفضؿ األدوات التعميمية ،ويعد عالـ النفس اإلنجميزي توني بوزاف

 Tony Buzanمف أوائؿ الذيف ابتكروا رسـ الخرائط الذىنية منذ عاـ ( 1970عبد الباسط.)2016،

وقد أكدت العديد مف الدارسات واألدبيات عمى فاعمية الخرائط الذىنية اإللكترونية في تنمية التحصيؿ

لمقررات مختمفة ،وتنمية ميارات التفكير ومنيا التفكير اإلبداعي ،ومف ىذه الدراسات دراسة الجييمي(، (2016
ودراسة عبد الكريـ ( ،(2016ودراسة العتيبي ( ،)2016كدراسة تانؽ برابا( ،)Tungprapa,2015ودراسة

دومي والعمرو (.)2015

وبذلؾ تظير فائدة الخرائط الذىنية اإللكترونية في عممية التعميـ لمطمبة ،مف خبلؿ العمؿ الذىني الجاد

ومحاولة حؿ المشكبلت العممية التي تواجييـ والمرتبطة في حميا باستخداـ القدرات العقمية والفكرية عالية

المستوى ،األمر الذي يسيـ بفاعمية في تحقيؽ أىداؼ تدريس العموـ .مما يدعـ القوؿ بأف " العمؿ التعميمي في

نظاـ تفعيؿ الطالب لقدراتو الذىنية يسيـ بدرجة كبيرة في تعممو ،بحيث يصبح أكثر قدرة عمى تحقيؽ المزيد مف

أىداؼ تدريس العموـ " (.) Lajoie,2013:115

أيضاً مف التقنيات الرقمية اإلنفوجرافيؾ الذي يعد فف عريؽ ،يعود تاريخو إلى ما قبؿ الميبلد ،وقد شيد عاـ

2011ـ بداية ثورة استخداـ ىذا النوع مف الرسوـ .وىو عرض المعمومات داخؿ تدفؽ معيف بحيث تحتوى عمى
كثير مف الصور والرسوـ البيانية واألشكاؿ والرموز والنصوص في تسمسؿ منطقي مف خبلؿ اإلعداد

ليا(.)Yildrim,2016:98

وقد ظيرت تقنية اإلنفوجرافيؾ بتصميماتو المتنوعة في محاولة إلضفاء شكؿ مرئي جديد لتجميع وعرض

جدا ألنيا تعمؿ
المعمومات أو نقؿ البيانات بصورة جذابة إلى المتعمـ ،حيث إف تصميمات اإلنفوجرافيؾ ميمة ً
عمى تغير أسموب التفكير تجاه البيانات والمعمومات المعقدة .كما تساعد تقنية األنفوجرافيؾ القائميف عمى العممية

التعميمية في تقديـ المناىج الدراسية بأسموب جديد وشيؽ(الجريوي.)14:2014،

ويعد موقع تجسيد أحد المبادرات التطوعية غير الربحية ،التي تيدؼ إلى دعـ المحتوى العربي برسومات

اإلنفوجرافيؾ في العديد مف المجاالت ،وبناء منصة تربط المصمميف المبدعيف برجاؿ األعماؿ والشركات ،ويتيح
الموقع نسخ وتوزيع ونقؿ رسوـ اإلنفوجرافيؾ بشرط نسب العمؿ إلى صاحبو (تجسيد.)Online:2013،

وأكدت بعض الدراسات أىمية استخداـ اإلنفوجرافيؾ في العممية التعميمية حيث أشارت دراسة كوز وسيمز

( ،) Kos,Sims,2014ودراسة منصور ( ،)2015ودراسة درويش ( ،(2016ودراسة عمر( ،)2016ودراسة
أبو عمبة ( )2018إلى فاعمية اإلنفوجرافيؾ في التعميـ.

وبذلؾ تظير أىمية اإلنفوجرافيؾ بتصميماتيا المتنوعة في تغيير أسموب التفكير تجاه المعمومات المعقدة،

وعرض المعمومات في صورة جذابة إلى المتعمـ ،وبذلؾ تساعد في تقديـ المناىج الدراسية بأسموب جديد وشيؽ.

وتعد المرحمة اإلعدادية مرحمة ميمة في تنمية الميارات ،وقد اختارت الباحثة الصؼ التاسع إلجراء دراستيا

اقعية ،ويتفاعؿ معيا الطالب ويتبنى معموماتيا ومعارفيا
لعدة أسباب منيا ،مبحث العموـ مف أكثر المباحث و ً
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أساسا في حياتو ،وجود مواضع قابمة لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي في المحتوى العممي لممنيج المقرر
ويعدىا
ً
في عموـ تاسع ،وكذلؾ مواكبة التطورات واالتجاىات الرقمية الحديثة في التدريس.
وفي ضوء ما تقدـ ذكره ترى الباحثة أف استخداـ تقنيات حديثة في تدريس العموـ ىو ضرورة ال بد منيا،

طبلع الباحثة عمى
لخمؽ جيؿ مبدع ومفكر قادر عمى حمؿ الرسالة العممية والنيوض بالمجتمع .ومف خبلؿ ا َ

مستحدثات تكنولوجيا التعميـ وجدت أف دمج التقنيات الرقمية في المحتوى الد ارسي يرفع كفاءة العممية التعميمية،

ويدعـ التعمـ الذاتي لممتعمـ ،ويجعؿ العممية التعميمية أكثر فاعمية باإلضافة إلى رفع مستوى الطبلب وتنمية
المعزز( ،)Augmented Realityوتقنية الخرائط الذىنية
أنواع مختمفة مف التفكير ،وتعتبر" تقنية الواقع
َ
اإللكترونية ) ،)Electronic Mind Mapsوتقنية اإلنفوجرافيؾ الثابت( ،" )Static Infographicsمف التقنيات
التي يمكف أف تسيـ في مساعدة الطبلب عمى التفكير اإلبداعي في دراسة المفاىيـ الواردة في مساؽ العموـ ،مما
كامبل ليذه المفاىيـ.
فيما واد ار ًكا ً
يتيح ً

مشكمة الدراسة:

تتحدد مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس:

" ما فاعمية تكظيؼ تقنيات رقمية في تدريس مبحث العمكـ لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل طالبات
الصؼ التاسع بغزة؟ "

كيتفرع مف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 .1ما الصورة العامة لمتقنيات الرقمية ( (Digital Techniquesالثبلث المستخدمة في ىذه الدراسة؟
 .2ما ميارات التفكير اإلبداعي البلزـ تنميتيا لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي في مادة العموـ؟
 .3ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات الطالبات في مجموعات الدراسة األربعة
(المجموعة التجريبية األولى ،والمجموعة التجريبية الثانية ،والمجموعة التجريبية الثالثة ،والمجموعة
الضابطة) في اختبار التفكير اإلبداعي البعدي؟
 .4ما فاعمية توظيؼ تقنية الواقع المعزز( )Augmented Realityفي تدريس مبحث العموـ لتنمية
ميارات التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي بغزة؟
 .5ما فاعمية توظيؼ تقنية الخرائط الذىنية اإللكترونية( )Electronic Mind Mapsفي تدريس مبحث
العموـ لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي بغزة؟
 .6ما فاعمية توظيؼ تقنية اإلنفوجرافيؾ الثابت( )Static Infographicsفي تدريس مبحث العموـ لتنمية
ميارات التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي بغزة؟
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فركض الدراسة:

 -1ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )0.05>αبيف متوسط درجات الطالبات في
مجموعات الدراسة األربعة(المجموعة التجريبية األولى ،والمجموعة التجريبية الثانية ،والمجموعة

التجريبية الثالثة ،والمجموعة الضابطة) في اختبار التفكير اإلبداعي البعدي.

المعزز( )Augmented Realityفاعميةً مرتفعةً (نسبة الكسب المعدؿ
 -2ال يحقؽ توظيؼ تقنية الواقع
َ
لببلؾ≥ )1.2في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي.

 -3ال يحقؽ توظيؼ تقنية الخرائط الذىنية اإللكترونية ( )Electronic Mind Mapsفاعميةً مرتفعةً (نسبة
الكسب المعدؿ لببلؾ≥ )1.2في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي.
 -4ال يحقؽ توظيؼ تقنية اإلنفوجرافيؾ الثابت( )Static Infographicsفاعميةً مرتفعةً (نسبة الكسب
المعدؿ لببلؾ≥ )1.2في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي.

أىداؼ الدراسة:

تتحدد أىداؼ الدراسة فيما يمي:

 -1التعرؼ عمى الصورة العامة لمتقنيات الرقمية الثبلث المستخدمة في ىذه الدراسة.
 -2تحديد قائمة بميارات التفكير اإلبداعي المراد تنميتيا لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي في مادة
العموـ.
 -3بياف الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية بيف متوسط درجات الطالبات في مجموعات الدراسة األربعة
(المجموعة التجريبية األولى ،والمجموعة التجريبية الثانية ،والمجموعة التجريبية الثالثة ،والمجموعة
الضابطة) في اختبار التفكير اإلبداعي البعدي.
المعزز( )Augmented Realityفي تدريس مبحث العموـ
 -4التعرؼ إلى فاعمية توظيؼ تقنية الواقع
َ
لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي بغزة.

 -5الكشؼ عف فاعمية توظيؼ تقنية الخرائط الذىنية اإللكترونية) )Electronic Mind Mapsفي تدريس
مبحث العموـ لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي بغزة.
 -6التحقؽ مف فاعمية توظيؼ تقنية اإلنفوجرافيؾ الثابت( )Static Infographicsفي تدريس مبحث العموـ
لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي بغزة.
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أىمية الدراسة:
َ

أىمية الدراسة في النقاط اآلتية :
تكمف َ
 .1تواكب ىذه الدراسة االتجاىات العالمية الحديثة مف خبلؿ توظيفيا لتقنيات رقمية حديثة في تدريس
العموـ.
 .2تفيد ىذه الدراسة واضعي المنياج وذلؾ عند تخطيط وتطوير منياج العموـ وذلؾ عف طريؽ األخذ بعيف
االعتبار إدخاؿ ىذه التقنيات الرقمية في المدارس.
 .3تفيد ىذه الدراسة المشرفيف التربوييف وذلؾ مف خبلؿ عقد ندوات ولقاءات تدريبية قد تسيـ في تنمية
بعض ميارات المعمميف.
 .4تفيد ىذه الدراسة معممي العموـ حيث تقدـ الدراسة نماذج لبعض الدروس بمبحث العموـ لمصؼ التاسع
والتي مف الممكف أف تساعد المعمميف في عممية التعميـ والتعمـ في مقررات العموـ.
 .5تفتح ىذه الدراسة آفاقًا لمباحثيف في المستقبؿ باعتبارىا دراسة سابقة تساعد في توظيؼ تقنيات وأساليب
واستراتيجيات جديدة مف شأنيا تطوير تدريس العموـ.
 .6تسمط الضوء ىذه الدراسة عمى ميارات التفكير اإلبداعي المراد تنميتيا ،حيث توفر الدراسة قائمة
لميارات التفكير اإلبداعي المراد تنميتيا لدى طالبات الصؼ التاسع ،مما قد يفيد مشرفي ،ومعممي
العموـ مف أجؿ تطوير وتحسيف ميارات التفكير اإلبداعي.
 .7تسيـ ىذه الدراسة في إثراء المكتبة التربوية العربية بالمزيد مف الدراسات والبحوث العممية؛ ألنيا تتناوؿ
تقنيات رقمية وىي مف الدراسات القميمة التي تتناوؿ الموضوع عمى مستوى الوطف.

حدكد الدراسة:

 -1الحد الموضوعي :اقتصرت الدراسة عمى معرفة فاعمية توظيؼ تقنيات رقمية في تنمية بعض ميارات
التفكير اإلبداعي (الطبلقة ،المرونة ،األصالة) ،مف خبلؿ الوحدة الثالثة "مصابيح السماء" ،مف كتاب
عموـ الصؼ التاسع -الجزء األوؿ.
 -2الحد المكاني :تـ تطبيؽ الدراسة في مدرسة عبد القادر الحسيني األساسية ،والتابعة لو ازرة التربية
والتعميـ.
 -3الحد الزماني :تـ تطبيؽ الدراسة في الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الدراسي  2018-2017ـ.
 -4الحد البشري :طالبات الصؼ التاسع في مدرسة عبد القادر الحسيني األساسية ،والتابعة لو ازرة التربية
والتعميـ.
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مصطمحات الدراسة:

ائيا عمى النحو التالي:
عرؼ الباحثة مصطمحات الدراسة إجر ً
تُ ّ
 .1الفاعمية:
مقدار التغير الذي يحدثو المتغير المستقؿ "التقنيات الرقمية" ،في المجموعة المستيدفة عمى المتغير التابع

(ميارات التفكير اإلبداعي) ،وتقاس بالدرجة التي نحصؿ عمييا مف معادلة الكسب المعدؿ لببلؾ.
 .2التقنيات الرقمية ):)Digital Techniques
الكترونيا يتـ فيو تصميـ وتطبيؽ معمومات ومعارؼ مف خبلؿ البرمجيات وتوظيؼ
مصادر ال ورقية مخزنة
ً

األجيزة في المواقؼ إلثراء أنشطتيا ،وتحقيؽ أقصى فعالية في العممية التعميمية .
وقد تـ استخداـ التقنيات الرقمية الثبلث اآلتية في ىذه الدراسة:
المعزز ()Augmented Reality
 تقنية الكاقع
َ

تقنية تعزز العالـ الحقيقي بواقع افتراضي بإضافة محتوي رقمي مف خبلؿ إدراج ممفات فيديو وصوت أو

صور افتراضية ورسوـ تفاعمية ثبلثية األبعاد عمى شاشة األجيزة الذكية وذلؾ لتزويد المستخدـ بالمعمومات

المناسبة في الوقت المناسب.

 تقنية الخرائط الذىنية اإللكتركنية ()Electronic Mind Maps

منيج عقمي فعاؿ لمتنظيـ المعرفي والميارى واضافة معارؼ جديدة و يتـ التصميـ مف خبلؿ البرامج

الكمبيوترية المتعددة التي يتـ التعامؿ معيا بسيولة بواسطة أدوات رسـ الخريطة المتمثمة بسحب خطوط مف

المركز مختمفة األلواف واألشكاؿ واألحجاـ مرفقة بروابط تدعـ فيديو ونصوص وصوت ،وعرض الخريطة بشكؿ
ثبلثي األبعاد  D3والتي تدعـ العممية التعميمية وتزيد مف فعاليتيا.
 تقنية اإلنفكجرافيؾ الثابت ()Static Infographics

تمثيبلت تعبر عف معمومات ومعارؼ وبيانات مف خبلؿ الرسومات واأللواف والصور التوضيحية بحيث يسيؿ
فيميا وتعمميا مف قبؿ القارئ.
 .3التفكير اإلبداعي:
عبارة عف نشاط ذىني يعتمد البحث بطرؽ غير مألوفة إلدراؾ الثغرات وحؿ المشكبلت بمرونة وطبلقة فكر
ائيا بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطبلب في اختبار ميارات التفكير اإلبداعي،
في البيئة الواقعية ،ويقاس إجر ً

خصيصا لذلؾ.
والمعد
ً
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 .4ميارات التفكير اإلبداعي :
تـ تحديد ميارات التفكير اإلبداعي المستخدمة في ىذه الدراسة كما يمي:
الطالقة :
قدرة الفرد عمى إنتاج أكبر عدد ممكف مف األفكار والحموؿ واالستجابات والبدائؿ عمى أف يراعى فييا

السرعة والزمف المحدد.

المركنة :

التغيير في الحالة الذىنية لمفرد بتغير المواقؼ ويراعى فييا تنوع األفكار بإعطاء استجابات متنوعة ال

تنتمي لفئة واحدة  ،وااللتزاـ بزمف محدد.

األصالة :

جديدا وانتاج أفكار أصيمة تتصؼ بالجدة والتفرد غير متكررة وال مألوفة والتي تحدث
إدراؾ األشياء إد ار ًكا
ً
في مواقؼ غير مألوفة ،وترتبط بزمف محدد.
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الفصؿ الثاني
اإلطار النظرم
المحكر األكؿ /التقنيات الرقمية ()Digital Techniques
المعزز ()Augmented Reality
أكل :تقنية الكاقع
 ن
َ
ثانيا :تقنية الخرائط الذىنية اإللكتركنية ()Electronic Mind Maps
 ن
 ثالثنا :تقنية اإلنفكجرافيؾ الثابت ()Static Infographics
المحكر الثاني /التفكير اإلبداعي )(Creative Thinking

الفصؿ الثاني
اإلطار النظرم لمدراسة

يتميز العصر الحالي بتزايد المعرفة العممية واألفكار واآلراء ،مما كاف لو تأثير كبير عمى مؤسسات المجتمع
التربوية ،بحيث تـ السعي لتغيير األساليب التقميدية في التعميـ ،والسعي لتطوير المحتوى التعميمي بما يتبلءـ مع
تطور التقنيات الرقمية الحديثة في التعمـ ،والذي تناولتو الباحثة فكاف المحور األوؿ التقنيات الرقمية Digital
) ،)Techniquesمفيوميا ،وأىميتيا ،ودور المعمـ فييا ،والميارات والمتطمبات البلزمة لتوظيفيا ،وأسباب
انتشارىا ،ومشكبلتيا ،وأمثمة عمييا .وكذلؾ تناولت الباحثة ثبلثة أنواع مف التقنيات سوؼ تدرس مدى فاعمية
المعزز ( ،)Augmented Realityتقنية الخرائط الذىنية
توظيفيـ في البيئة الصفية وىى " تقنية الواقع
ً

اإللكترونية( ،)Electronic Mind Mapsتقنية اإلنفوجرافيؾ الثابت( .)Static Infographics

ثـ تناولت الباحثة في المحور الثاني التفكير اإلبداعي ،مفيومو ،وأنماطو ،ومياراتو ،ومستوياتو ،ومراحمة،
ومبادئو ،وخصائصو ،والعوامؿ المؤثرة في التفكير اإلبداعي ،وخصائص المعمـ لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي،
والعوائؽ التي تواجو معمـ العموـ الفمسطيني في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي.
وبالنياية قامت الباحثة بالتعقيب عمى اإلطار النظري ،والربط بيف متغيرات الدراسة التقنيات الرقمية والتفكير
اإلبداعي.

المحكر األكؿ :التقنيات الرقمية ):)Digital Techniques

ظير في اآلونة األخيرة اىتماـ عالمي لضرورة تغيير أساليب التدريس التقميدية في التعميـ ،واستبداليا بأخرى

تناسب عصر التقنية الذي نعيشو ،وذلؾ لما لتوظيؼ التقنيات الرقمية مف أىمية في تحسيف تعمـ الطبلب وتعزيز
دور المعمـ.

لـ تعد سياسة التربية واستراتيجيات التدريس و وسائمة التقميدية تمبي متطمبات ىذا العصر الذي يتسـ بالتفجر

المعموماتي والتكنولوجيا الرقمية ،فأصبحت تتضاعؼ بشكؿ سريع مما كاف لو أكبر األثر في دفع كثير مف
المجتمعات إلى إدخاؿ الكثير مف التغييرات الممموسة في سياستيا واقتصادياتيا وطرؽ تعميميا مف أجؿ مسايرة

ىذا المركب في التقدـ العممي والتكنولوجي ،ولقد كاف لمثورة التكنولوجية وما نتج عنيا مف مخترعات حديثة في
مجاؿ تقنيات التعميـ مردود كبير عمى العممية التربوية والتعميمية (عامر.(256:2008 ،

وقد أكدت القمة العالمية لمجتمع المعمومات التي عقدت في جنيؼ في ديسمبر ( )2003عمى زيادة مساىمة

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في تحقيؽ ىدؼ التعمـ لمجميع في أنحاء العالـ ،ووضعت لذلؾ خطة عمؿ
تضمنت تطوير السياسات المحمية لضماف إدماج تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بالكامؿ في التعميـ والتدريب

دعما
عمى جميع المستويات بما في ذلؾ تطوير المناىج الدراسية وتدريب المعمميف وتنظيـ المؤسسات التعميميةً ،

لمفيوـ التعميـ مدى الحياة (الطبيب.)2010،
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مفيكـ التقنيات الرقمية):)Digital Techniques

يعتبر ىذا المصطمح مف المصطمحات الحديثة التي ظيرت في اآلونة األخيرة .وفيما يمي أبرز التعريفات

لمفيوـ التقنيات الرقمية.

عرفيا أبوت ( )Abbott,2015:1بأنيا :مجموعة مف األدوات والوسائؿ التكنولوجية المتاحة لبلستخداـ حديثًا
تحت تصنيؼ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،وتنقسـ التقنيات الرقمية إلى معدات صمبة ( )Hardwareمثؿ

"أجيزة الكمبيوتر واليواتؼ وأجيزة تشغيؿ الفيديو والصوت ومنصات األلعاب " ،أو معدات برمجية

أيضا يغطي مفيوـ التقنيات الرقمية تقنيات
( )Softwareمثؿ " تطبيقات الويب وشبكات التواصؿ االجتماعيً ،
مثؿ الواقع االفتراضي ،وأنظمة التعمـ المتكاممة ،والوسائط المتعددة.

لكترونيا حاؿ إنتاجيا مف قبؿ
ويعرفيا الشقيقي وآخروف( (18:2013بأنيا :مصادر ال ورقية مخزنة إ
ً
مصدرييا أو نشرىا في ممفات قواعد بيانات وبنوؾ معمومات متاحة لممستفيديف عف طريؽ االتصاؿ المباشر أو

داخمياً في المكتبة في مركز المعمومات عف طريؽ منظومة األقراص.

الكترونيا يتـ فييا تصميـ وتطبيؽ معمومات ومعارؼ مف خبلؿ
وتعرفو الباحثة بأنو :مصادر ال ورقية مخزنة
ً
البرمجيات وتوظيؼ األجيزة في المواقؼ إلثراء أنشطتيا ،وتحقيؽ أقصى فاعمية في العممية التعميمية.

أىمية التقنيات الرقمية ) )Digital Techniquesفي العممية التعميمية:

يشير الناجـ( (149:2016أف التقنية الرقمية لف تحؿ محؿ المعمميف ،بؿ سوؼ تساعدىـ في متابعة أداء

طبلبيـ وتقويـ ىذا األداء وتوجييو ،ولكنيا ال محالة سوؼ تغير أدوارىـ فالمياـ والميارات المطموبة منيـ قد
تغيرت ،مما زاد مف أىمية تدريب ىؤالء المعمميف بشكؿ فاعؿ عمى توظيؼ التقنية الحديثة.

كما يرى فبلتة ( (164:2004أنو تبرز أىمية تقنيات التعميـ في الميداف التعميمي كونيا قدمت وتقدـ

لممعمميف خدمات جميمة خاصة فيما يتعمؽ بطرائؽ التدريس ،بيد أنيا واجيت المعمميف بتحديات جديدة ،فيـ عمى

سبيؿ المثاؿ مطالبوف بمعرفة كيفية استخداـ تمؾ التقنيات.
وترى الباحثة أف مف أىمية التقنيات الرقمية:

 إعداد بيئة تفاعمية مف خبلؿ تفعيؿ دور الطالب وايجابيتو.
 تشجع الطالب عمى االستفادة مف التقنية في التعميـ وتحقيؽ أقصى فاعمية مف التعمـ.
 تمكيف الطالب مف الحصوؿ عمى المعمومات بالبحث ال االستظيار.
 تعتبر إحدى الركائز الميمة إلنجاح العممية التعميمية حيث إنيا تثري المحتوى التعميمي.
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دكر المعمـ في عصر التقنيات الرقمية ):)Digital Techniques

يستدعي التقدـ التقني ضرورة تغير األساليب التقميدية ،كذلؾ األنماط التي يتعمـ بيا المتعمـ والمحتوى

التعميمي بما يتبلءـ مع تطور التقنيات الرقمية .وبالرجوع إلى التوجيات العالمية لتحديد مواصفات معمـ القرف
الحادي والعشريف يشير مشروع « »Project Century st21 the for Things 21بالواليات المتحدة
األمريكية والقائـ عمى المعايير الوطنية لمتكنولوجيا التعميمية لممعمميف

Educational Technology for

متمثبل في أف يكوف
 National Standards Teachersإلى الدور المتوقع لمعمـ القرف الحادي والعشريف
ً
المصمـ والمقيـ والمشارؾ في إنتاج تكنولوجيا التعميـ ،بما تشممو مف استخداـ شبكة اإلنترنت والتعميـ عف بعد،
وانتاج البرامج التعميمية وبرامج المحاكاة.
ويرى الزىراني( )3:2010أف دور المعمـ في عصر التقنيات الرقمية:

 العنصر األساس والحاكـ في العممية التعميمية ،ولو الدور الفاعؿ والمؤثر في تحديد جودة مخرجات ىذه
العممية ،فميما كانت جودة المنيج ،وميما توافرت التقنيات التكنولوجية والوسائط التعميمية ،يبقى المعمـ
بعد أف يدخؿ حجرة الدراسة ،ويختمي بطبلبو ،ىو سيد الموقؼ في استثمار اإلمكانات المتاحة لتحريؾ
عقوؿ التبلميذ وقموبيـ أو تفريغ كؿ شيء مف محتواه.
 العامؿ المحدد لنوعية التعميـ عمى كافة المستويات ،وسوؼ تزيد التقنية ولف تقمؿ مف الحاجة إلى
معمميف جيديف وأساليب تدريسية بارعة ،وبناء عمى ذلؾ فإف تطوير القدرات المينية لممعمميف ىو مطمب
أساسي وجوىري إليجاد المعمـ الكؼء القادر عمى تحسيف مخرجات مؤسستو وتحقيؽ أىداؼ المجتمع
التربوية بفاعمية واتقاف.
ويرى الناجـ( )148:2016أف اليدؼ مف استخداـ التقنيات الرقمية في التعميـ ىو إعداد جيؿ يبحث عف

المعمومة ال أف يستظيرىا ،ومف أجؿ ذلؾ كاف ال بد مف إعداد المعمـ إعداداً جيداً الستخداـ كافة التقنيات

المتاحة بالمؤسسات التعميمية وتضيؼ الباحثة أف دور المعمـ في عصر التقنيات الرقمية:

 .1أف يكوف مستخدماً واثقاً ومتمكناً مف التقنيات الرقمية التي يوظفيا في العممية التعميمية.
 .2يحترـ مفاىيـ الخصوصية وحرية التعبير في العالـ الرقمي.
 .3يساىـ ويعزز دور التقنيات الرقمية في فاعمية العممية التعميمية.
 .4تدريب المتعمميف عمى استخداـ التقنيات الرقمية البلزمة لمتفاعؿ وتحقيؽ فعالية تعميمية.
 .5تقوية اتجاىات المتعمـ تجاه التقنيات باعتبارىا إحدى الركائز الميمة إلنجاح العممية التعميمية.
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الميارات الالزمة لتكظيؼ التقنيات الرقمية ):)Digital Techniques

يرى الناجـ ( (171-170:2016أف مف الميارات البلزمة لتوظيؼ التقنيات الرقمية:

 -1ميارات عامة في استخداـ الحاسكب كاإلنترنت

أ -تشغيؿ الحاسوب وممحقاتو.

 التعامؿ مع نظـ التشغيؿ المتنوعة .
 التعامؿ مع الممفات والمجمدات (مثؿ الحذؼ ،النسخ ،النقؿ ،تعديؿ االسـ).
 استخداـ الوحدات الممحقة بالحاسوب مثؿ (الطابعة ،الكامي ار ،الماسح الضوئي).
 تحرير النصوص باستخداـ برامج معالجة الكممات (مثؿ إدراج نصوص وجداوؿ وصور ورسوـ .)...
 إعداد العروض التقديمية (باستخداـ برامج مثؿ .) ..... PowerPoint , Prize
ب -التعامؿ مع اإلنترنت

 تصفح اإلنترنت (مثؿ إضافة إلى المفضبلت ،تحميؿ .)...
 استخداـ محركات البحث باإلمكانات المتقدمة (مثؿ استخداـ العبلقات المنطقية في البحث ،تحكـ في
نوع البحث مف حيث صور ،بحث ،أخبار ،خرائط ،بريد ،تقويـ ،ترجمة .) ...
 التعامؿ مع المنتديات التعميمية (مثؿ التسجيؿ ،المشاركة ،االطبلع ،إرساؿ رسائؿ خاصة .)....
 التعامؿ مع البريد اإللكتروني بإمكاناتو المتنوعة(مثؿ تحميؿ مرفقات ،بريد صوتي).

 -2ميارات تكظيؼ الحاسكب كالكسائط كاإلنترنت في التدريس

أ -ميارات تكظيؼ الكسائط المتعددة

 توظيؼ عناصر الوسائط المتعددة الرقمية(مثؿ الصوت الرقمي ،الصور الرقمية ،الرسومات الثابتة
والمتحركة بأنواعيا.
 استخداـ برامج الوسائط التعميمية(مثؿ بريمير.)Premiere
 استخداـ المستودعات الرقمية المتخصصة.
ب -ميارات ترتبط بمجاؿ التعمـ اإللكتركني
 انتاج مقررات رقمية وادارتيا.
 استخداـ أنظمة إدارة التعمـ(مثؿ الموودؿ – جسور.) .....
 استخداـ تطبيقات تقييـ أداء التبلميذ الكترونياً (مثاؿ االختبارات التفاعمية – بنوؾ األسئمة – ممفات
اإلنجاز ).
 استخداـ تطبيقات إعداد الفصوؿ االفتراضية.
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ج -ميارات ترتبط بتقنيات الجيؿ الثاني لإلنترنت
 استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي مثؿ).) ....... Facebook- Twitter
 التعامؿ مع تقنيات وتطبيقات مشاركة الفيديو(مثؿ .)TeacherTub.،YouTube
 التعامؿ مع تقنيات وتطبيقات مشاركة الصوت(مثؿ .) .....Podcast

 التعامؿ مع الموسوعة الويكي (Wikiباستخداـ تطبيقات مثؿ.).... Wikipedia، Pbwork :
 إنشاء المدونات ( Blogباستخداـ تطبيقات مثؿ .) .... Blogger ، Google bloge

د -ميارات استخداـ أجيزة التعمـ الرقمية

 استخداـ السبورة التفاعمية وتطبيقيا.
 استخداـ أجيزة التعمـ النقاؿ وتطبيقاتيا.
 استخداـ جياز عرض البيانات . Data Show Projector
 استخداـ جياز العارض البصري .Visual Presenter

متطمبات تكظيؼ التقنيات الرقمية( (Digital Techniquesفي العممية التعميمية

مف المتطمبات التي توافرت في دوؿ الخبرات األجنبية تتمثؿ فيما يمى (شرؼ وحسيف :)2003،
 االستعانة بالمتخصصيف في التكنولوجيا والبرمجيات ومصممي البرامج لتنفيذ المادة العممية بصورة
جذابة وأكاديمية ونقميا عمى مواقع الشبكة العنكبوتية.
 وجود بنية تحتية تكنولوجية الستخداـ مختمؼ وسائط التعمـ مثؿ شبكات االتصاؿ المتقدمة وشبكات
البث اإلذاعي والمرئي وغيرىا مف التجييزات التكنولوجية.
 تنمية ميارات استخداـ التكنولوجيا والبرمجيات المستخدمة في التعامؿ مع المادة العممية المقروءة
والمرئية والمسموعة في كؿ مف الطالب المعمـ وعضو ىيئة التدريس.
ويرى (الناجـ (161:2016،أف لتحقيؽ االستفادة القصوى مف توظيؼ التقنية والتعمـ اإللكتروني فإف ذلؾ

يتطمب أف تضع برامج اإلعداد في عيف االعتبار ضرورة تدريب المعمميف في النواحي اآلتية:
 استخداـ الوسائط التقنية المتعددة.
 استخداـ شبكة اإلنترنت بفاعمية.
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أسباب انتشار التقنيات الرقمية): (Digital Techniques

شيدت السنوات القميمة الماضية طفرة كبيرة في ظيور التقنيات الرقمية في كافة المجاالت ،يذكر

الناجـ( (159:2016أسباب وراء انتشار استخداـ التقنيات الرقمية:

 زيادة االنتشار لشبكات الكمبيوتر فائؽ السرعة في نقؿ المعمومات والخدمات.
 ميزة التعمـ في أي وقت وأي مكاف يتيحيا التعمـ اإللكتروني.
 زيادة استخداميا باعتبارىا بدائؿ فعالة لمتعميـ التقميدي.

وتضيؼ الباحثة أسباب أخرى النتشار التقنيات الرقمية:
 .1ارتباط التقنيات باإلنترنت مما جعميا قاعدة عالمية لنقؿ المعمومات تصؿ إلى المناطؽ النائية.
 .2انخفاض كمفة ىذه التقنيات وزيادة الكفاءة في االستخداـ.
 .3تخمؽ ىذه التقنيات سمعاً معموماتية كما ىو الحاؿ في منصات التجارة اإللكترونية واألخبار عبر
اإلنترنت.
 .4االحتواء االجتماعي وامكانية التواصؿ مع اختبلؼ المسافات.

معكقات التقنيات الرقمية ) )Digital Techniquesفي العممية التعميمية:

بالرغـ مف االنتشار الواسع لمتقنيات الرقمية في التدريس؛ فإ ًف ىناؾ مجموعة مف المشكبلت التي تواجو
تطبيقيا وتحد مف استخداميا ومنيا:

 عجز وقصور في مناىج التعميـ العاـ وبرامج إعداد المعمـ عف مواجية تحديات العولمة ،إذ ال تتوافؽ
مع طبيعة الثورة المعرفية ،وال مع حقيقة التقدـ التقني (ابراىيـ.)125:2001،
 حاجز الرىبة لدى المعمـ في التعامؿ مع التكنولوجيا ،حتى يتأىؿ لمتعامؿ مع أجياؿ الصغار التي
رسخت لدييا عادة التعامؿ مع ىذه التكنولوجيا (عمى.)338:2001،

وتضيؼ الباحثة بعض المشكبلت التي تحد مف استخداـ التقنيات الرقمية في التعميـ:
كافيا.
 .1برامج إعداد المعمـ ال تتضمف إ ً
تقنيا ً
عدادا ً

 .2عدـ تخصيص مدة مناسبة لمتدريب عمى التقنيات حيث إف فترة الدورات التي تعطى لممعمـ ال تتضمف
كافيا.
ً
إعدادا ً

 .3عدـ تجييز المدارس بما يناسب التقنية الحديثة.
بدال مف التقنيات الرقمية.
 .4توظيؼ المعمميف لمطرؽ واالستراتيجيات التقميدية لعرض المحتوى ً
 .5عدـ وجود حوافز تشجيعية لزيادة دافعية المعمميف نحو توظيؼ التقنيات الرقمية.
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أمثمة عمى التقنيات الرقمية ):)Digital Techniques

يرى المحاـ ( )1452-1450:2011أف أىمية التفوؽ العممي في مجاؿ العموـ والرياضيات والتذكير

بالمكاسب والفرص التى تموح في أفؽ المجتمعات الناىضة مف جراء بناء نظـ تعميمية تحتؿ فييا العموـ
والرياضيات أىمية نسبية ،تتفؽ ودورىا في االقتصاديات الجديدة القائمة عمى المعرفة والتقنية الرقمية.

ويشير الراجح والزيف( )395:2015أف التقنيات الرقمية مصطمح يستخدـ لوصؼ استخداـ المصادر الرقمية

إليجاد وتحميؿ وتصميـ وتحقيؽ التواصؿ مع المعمومات رقميا وىذا يشمؿ أدوات الويب  2.0واألدوات الرقمية

وأدوات البرمجة وتطبيقات البرمجيات

()CETA, Accounting Business Studies, Digital Technologies, Economics

وذكر الراجح والزيف( (400-399:2015بعض التقنيات الرقمية التي دعمت تطور المعممة الميني:

تويتر  ،Twitterالفيسبوؾ  ،Facebookاإلنستغراـ  ،Instagramالبريد اإللكتروني  ،E-mailبرنامج الببلؾ
بيري  ، Blackberryبرنامج الواتس أب ، Whats Appموقع مشاركة العروض  ،Slide Shareالمدونات

 ،Blogsالويكي  ، Wikiالوتيوب  ، youTubeالمفضمة اإلجتماعية  ،Social Bookmarkبرنامج
 ،Semanoorبرنامج  ، Autographبرنامج جيوجي ار  ،برنامج سكتشباد ،برنامج جرافيؾ ،برامج التصميـ

ثبلثية األبعاد ،برنامج  ،google driveبرنامج  Drop boxالصحؼ الرقمية ، Electronic Newspapers

المجبلت الرقمية . Electronic Magazines

وتضيؼ الباحثة أف مف التقنيات الرقمية ) )Digital Techniquesوالتي استخدمتيا في الدراسة:
المعزز ( :)Augmented Realityباستخداـ برنامج .Aurasma
أوًال :تقنية الواقع
ً

ثانيا :تقنية الخرائط الذىنية اإللكترونية (  :) Electronic Mind Mapsباستخداـ برنامج .iMindMap10
ً
ثالثًا :تقنية اإلنفوجرافيؾ ( :)Infographicباستخداـ موقع  Canvaوبرنامج . Adobe illustrator
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المعزز ()Augmented Reality
أكل :تقنية الكاقع
ن
ن

تعد تقنية الواقع المعزز مف تطبيقات التعمـ اإللكتروني التي ظيرت في السنوات األخيرة والتي دخمت مجاؿ

التعميـ  ،استجابة لبلحتياجات المستقبمية لبلستفادة مف مزاياىا المتعددة وتطبيقاتيا المتنوعة لدعـ المناىج الدراسية
واالرتقاء بالمستوى التعميمي لرفع نسبة التحصيؿ وميارات التفكير.

المعزز (:)Augmented Reality
مفيكـ تقنية الكاقع
ن

يعتبر مصطمح الواقع المعزز مف المصطمحات الحديثة التي ظيرت في السنوات األخيرة ويعود تاريخ

ونظر
ًا
ظيورىا ألواخر عاـ 1969ـ وبداية عاـ 1970ـ  ،فتقنية الواقع المعزز تعود إلى ما ال يقؿ عف 30سنة،
طبلع عمى األدب التربوي يمكف
لحداثة ىذا المفيوـ فقد تعددت المصطمحات التي تشير إليو ،ومف خبلؿ اال َ
الموسع،
مبلحظة العديد مف المصطمحات المرادفة ليذا المفيوـ مثؿ (الواقع المحسف ،الواقع المضاؼ ،الواقع
ً

المعزز
المعززة) ،وجميعيا مصطمحات تدؿ عمى مصطمح الواقع
الواقع المدمج ،الحقيقة المدمجة ،الحقيقة
ً
ً

والسبب في االختبلؼ طبيعة الترجمة لمصطمح الواقع المعزز بالمغة اإلنجميزية )،)Augmented Reality

وفيما يمي أبرز التعريفات لمفيوـ الواقع المعزز:

عرفيا نوفؿ( )60:2010بأنيا" :نظاـ يتمثؿ بدمج بيف بيئات الواقع االفتراضي والبيئات الواقعية مف خبلؿ

تقنيات وأساليب خاصة؛ ومف أمثمة ذلؾ :يمكف أف تضاء ممرات اليبوط أماـ الطائرات في المطارات الحقيقية،

أو أف يرى الجراح معمومات افتراضية أثناء إجراء الجراحة فعميا توضح لو األماكف التي يجب استئصاليا
بالفعؿ".

وأشار خميس( (2:2015بأنيا :تكنولوجيا ثبلثية األبعاد تدمج الواقع الحقيقي بالواقع االفتراضي ويتـ التفاعؿ

بينيما في الوقت الحقيقي اثناء قياـ الفرد بالميمة الحقيقية بيدؼ تحسيف اإلدراؾ الحسي لممستخدـ .

تعزز العالـ
بينما عرفيا يويف وآخروف ( )Yuen& Others,2011:120بأنيا :شكؿ مف أشكاؿ التقنية التي َ
المعزز بإضافة المحتوى الرقمي
اآللي؛ حيث تسمح تقنية الواقع
الحقيقي مف خبلؿ المحتوى الذي ينتجو الحاسب ِ
َ

بسبلسة إلدراؾ تصور المستخدـ لمعالـ الحقيقي؛ حيث يمكف إضافة األشكاؿ ثنائية األبعاد و ثبلثية األبعاد،

وادراج ممفات الصوت والفيديو والمعمومات النصية .كما يمكف ليذه األدوات أف تعمؿ عمى تعزيز معرفة األفراد
وفيـ ما يجري مف حوليـ.

وقد أشار دونميفي وديدا(  )Dunleavy&Deda,2006:7بأنيا ":التكنولوجيا التي تسمح بمزج واقعي متزامف

لمحتوى رقمي مف برمجيات وكائنات حاسوبية مع العالـ الحقيقي ".

وعرؼ بيج) )Beigeالواقع المعزز بأنو :نظاـ يعتمد رؤية العالـ الحقيقي بشكؿ مباشر مف خبلؿ الوجود عف

بعد  ،إذ تتـ في ىذه العممية مطابقة الصور الصناعية بالصور الحقيقية لتزويدنا بعناصر حقيقية ومعمومات
إضافية ربما تكوف خفية عند رؤيتيا مف خبلؿ العيف المجردة ( الشرىاف. (85:2003،

ويرى الرسف وآخروف ( )Larsen&et al,2011:41أنيا ":إضافة بيانات رقمية ودمجيا مع الواقع الحقيقي،

ومف منظور تقني غالبا يرتبط الواقع المعزز بوسائؿ عرض يمكف ارتداؤىا أو حمميا.
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المعزز تعرفيا الباحثة بأنيا :تقنية تعزز العالـ الحقيقي بواقع
وفي ضوء التعريفات السابقة لتقنية الواقع
َ
افتراضي بإضافة محتوي رقمي مف خبلؿ إدراج ممفات فيديو وصوت أو صور افتراضية ورسوـ تفاعمية ثبلثية

األبعاد عمى شاشة األجيزة الذكية وذلؾ لتزويد المستخدـ بالمعمومات المناسبة في الوقت المناسب.

مقارنة بيف الكاقع المعزز كالكاقع الفتراضي:

تمتد فكرة الواقع المعزز ،مف الواقع االفتراضي أو البيئة االفتراضية ،حيث وضع ميمغراـ وكشينو عاـ 1994ـ

المعزز ،كما يوضح الشكؿ (:(2-1
تصنيفًا يوضح الربط بيف عمؿ تقنيتي الواقع االفتراضي والواقع
َ

شكؿ ()2-1
يكضح تصنيؼ ميمغراـ

حيث تـ تقسيـ بيئات التعمـ ألربعة أنواع  ،األولى ىي البيئة الواقعية ( )Real Environmenوىى تشمؿ نظرة

مباشرة أل حد مشاىد العالـ الواقعي أو مف خبلؿ عرض فيديو وعمى النقيض تماما منيا الواقع االفتراضي
( )Virtual Environmenحيث المعمومات تقدـ مولدة بواسطة الكمبيوتر وليس ليا عبلقة بالعالـ الحقيقي  ،أما
رمجيا حيث يتـ تركيب مشاىد
بالنسبة لمواقع المعزز( )Augmented Realityفيو بيئة واقعية يتـ إنتاجيا ب ً
بصرية ،وبالنسبة لمواقع االفتراضي المدمج ( )Augmented Virtualityفيى بيئة تعمـ افتراضية يتـ إدخاؿ
بعض المشاىد الحقيقية ليا.

وترى الباحثة مف خبلؿ الشكؿ السابؽ أف الواقع المعزز يقع بيف الواقع االفتراضي والبيئة الواقعية وىذا يعني

أنو دمج بيف الواقع الحقيقي واالفتراضي داخؿ البيئة الحقيقية ،وكذلؾ تعتبر تقنية الواقع المعزز متطورة عف

الواقع االفتراضي.

بعد االطبلع عمى تقنية الواقع المعزز والواقع االفتراضي الذى أوردىا كؿ مف (الشامي،

لمياء(،(134:2017،نوفؿ(،)45:2010،الحسيني(،)29:2014،الشرىاف (234-231:2003 ،و( &Yuen

 ،) Others,2011:123- 126يمكف تحديد أىـ الفروؽ بيف الواقع المعزز والواقع االفتراضي في جدوؿ
( )2-1التالي:
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جدكؿ ()2-1
أىـ الفركؽ بيف الكاقع المعزز كالكاقع اإلفتراضي

الواقع المعزز

الواقع االفتراضي

)Augmented reality(AR

)Virtual reality(VR

مف مصطمحاتو الحقيقة المدمجة ،الحقيقة مف مصطمحاتو الحقيقة االفتراضية ،الحقيقة
المصطنعة ،الحقيقة الظاىرية ،الواقع الخيالي

المعززة  ،الواقع المزيد ،الواقع المضاؼ .

،الواقع التصوري .

الواقع المعزز أقرب إلى العالـ الحقيقي ،حيث الواقع االفتراضي يستبدؿ العالـ الحقيقي بالعالـ
يسمح لممستخدـ رؤية العالـ الحقيقي مف حولو.

االفتراضي ،حيث يسيطر عمى المستخدـ بحيث

ال يمكنو أف يتعامؿ مع العوالـ غير الموجودة.

يمكف أف ُيبنى حوؿ األماكف التي ال وجود ليا
مف األساس.

ال يمكنو رؤية العالـ الحقيقي مف حولو.

يشكؿ فيـ أكثر لمنظريات والحقائؽ واألشياء اكتساب خبرات بديمة كخبرات حقيقية يصعب

غير المحسوسة والعبلقات وحؿ المشكبلت ،أو يستحيؿ اكتسابيا في الواقع الحقيقي،
وتفسير البيانات الغامضة ،وفيـ المسائؿ كالتجوؿ داخؿ مفاعؿ نووى أو التنقؿ بيف
المجرات وغيرىا ،أيضا يستخدـ في المواقؼ

المعقدة.

التعميمية المعقدة كما في حالة وجود خطورة

عمى المتعمـ.

الواقع المعزز ُيضمف البيانات الرقمية في العالـ الواقع االفتراضي يخمؽ البيئة الرقمية التي
تتصرؼ بطرؽ تحاكي نظيرتيا في العالـ
الحقيقي.
الحقيقي.

يتفاعؿ المستخدـ عبر ما يتـ ارتداؤه أو حممو المستخدـ ينغمس في البيئة االفتراضية ويتفاعؿ

مع أجساـ افتراضية متعددة األبعاد .

معيا.

ال يحتاج إلى معامؿ ويعبر عف الواقع الحقيقي.

يحتاج إلى معامؿ افتراضية.

ُيضفي صبغة واقعية عمى منظر خيالي.
ُيضفي صبغة خيالية عمى منظر حقيقي.
متزامف (يتطمب وجود البيئة الواقعية واألجساـ غير متزامف (يستطيع المستخدـ الدخوؿ إليو في

االفتراضية معاَ في وقت واحد).

أي وقت).

دور المعمـ قائد وموجو
دور الطالب مشارؾ ومتفاعؿ
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تطوير لمواقع االفتراضي ،كما أف تقنية الواقع المعزز تغمبت
ًا
يبيف الجدوؿ السابؽ أف الواقع المعزز جاء
عمى قيود الواقع االفتراضي كاألدوات والبرمجيات البلزمة ،فالواقع االفتراضي يتطمب أدوات خاصة واحت ارفًا
لبرامج التصميـ ،لكف الواقع المعزز يتطمب برامج أقؿ احترافية أو باستخداـ المكتبات الموجودة عمى اإلنترنت،
أو يمكف تعزيز الواقع بفيديو ،صورة ،صوت  ..إلخ.

أنكاع الكاقع المعزز (:)Augmented Reality

ىناؾ العديد مف األنواع الخاصة بالواقع المعزز التي تـ ذكرىا في األدب التربوي والدراسات المتعمقة ومنيا

دراسة باتكار وآخروف ( )Patcar&Others,2013فيما يمي:

 -1اإلسقاط (:)Projection

شيوعا ،ويعتمد عمى استخداـ الصور االصطناعية كإسقاطيا عمى الواقع
وىو أكثر أنواع الواقع المعزز
ً
الفعمي لزيادة نسبة التفاصيؿ التي يراىا الفرد مف خبلؿ األجيزة ،وأكثر المجاالت استخداماً ليذا النوع مف الواقع

ىو في مجاالت بث المباريات الرياضية؛ بحيث يتـ تتبع حركة الرياضي بجزئيات صغيرة لغايات التحميؿ وغيره،

أو عندما يتـ توضيح مجاالت المعب ،أو حدود الممعب ،أو المسافة التي قطعتيا الكرة باستخداـ المقاييس المترية
عمى الشاشة فقط ،وىي فعمياً غير موجودة في الواقع ،شكؿ ( )2-2يوضح اإلسقاط.

شكؿ ()2-2

يكضح اإلسقاط
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 -2التعرؼ عمى الشكؿ (:)Recognition
يقوـ ىذا النوع مف أنواع الواقع المعزز عمى مبدأ التعرؼ عمى الشكؿ مف خبلؿ التعرؼ عمى الزوايا والحدود

واالنحناءات الخاصة بشكؿ محدد كالوجو أو الجسـ؛ لتوفير معمومات افتراضية إضافية إلى الجسـ الموجود

أمامو في الواقع الحقيقي ،وعادة ما يستخدـ ىذا النوع مف الواقع ضمف المؤسسات الحكومية ذات المستوى عالي
السرية مف العمؿ كالمخابرات المركزية ،أو أجيزة االستخبارات؛ لمتعرؼ عمى الوجوه واألشكاؿ الجسمية

لؤلشخاص ،والبحث عف ممفاتيـ ،أو كؿ ما يتعمؽ بيـ مف معمومات ،شكؿ( )2-3يوضح التعرؼ عمى الشكؿ.

شكؿ ()2-3
يكضح التعرؼ عمى الشكؿ

 -3المكقع (:)Location
وىو عبارة عف طريقة يتـ توظيفيا لتحديد المواقع باالرتباط مع برمجيات أخرى؛ منيا :تحديد المواقع
( ،)GPSوتكنولوجيا التثميث ( )Triangulation Technologyالتي تقوـ مقاـ الدليؿ في توجيو المركبة أو

السفينة أو الفرد إلى النقطة المطموب الوصوؿ إلييا باستخداـ نقاط التقاء فرضية وتطبيقيا عمى الواقع؛ ويتضح

ذلؾ في حاؿ استخداـ اليواتؼ الذكية المدعومة ببرمجة تحديد المواقع ( )GPSالتي تساعد عمى تحديد مكاف

الفرد .ومف خبل ؿ مجموعة مف األسيـ واإلشارات الفرضية والواقعة عمى صورة حية تقوـ بتوجيو الفرد لموصوؿ
إلى النقطة الثانية المرغوب في الوصوؿ إلييا.

وعادة ما توجد ىذه التقنية في أجيزة اليواتؼ الذكية ،والسيارات الحديثة ،والمركبات المحددة االستخداـ

كالمركبات العسكرية ،وىي تت يح لمسائؽ تحديد وجيتو وترشده إلى الطرؽ الواجب سموكيا لموصوؿ إلى النقطة
المطموبة .وحتى اليوـ ما زالت الشركات البرمجية تحاوؿ التطوير في ىذا النوع مف الواقع المعزز لخدمة
األىداؼ العسكرية؛ بحيث تستطيع تحديد النقاط المستيدفة لدى الدولة ،أو حتى تحدد موقع قمر صناعي في

الفضاء ،شكؿ( )2-4يوضح الموقع.
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شكؿ ()2-4

 -4المخطط (:)Outline

يكضح المكقع

المخطط ىو طريقة دمج بيف الواقع المعزز والواقع االفتراضي ،وىو أحد أنواع الواقع المعزز القائـ عمى مبدأ

إعطاء الشخص إمكانية دمج الخطوط العريضة مف جسمو ،أو أي جزء مختار مف جسمو مع جسـ آخر
افتراضي ،مما يعطي الفرصة لمتعامؿ ،أو لمس أو التقاط أجساـ وىمية غير موجودة في الواقع ،وىي موجودة
بكثرة في المتاحؼ والمراكز العممية التعميمية ،ويجري استخداميا اآلف في األفبلـ المتعمقة بتطور األرض أو

الحقب الزمنية القديمة؛ بحيث يتـ دمج مخموقات منقرضة أو أسطورية مع وجود اإلنساف الفعمي ،شكؿ()2-5
يوضح المخطط .

شكؿ ()2-5

يكضح المخطط
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المعزز (:)Augmented Reality
مراحؿ تصميـ كانتاج الكاقع
َ
يمر عمؿ التقنية بمراحؿ أوجزىا ( عبد الواحد ) 287:2016،كما يمي:

 -1التحديد :ويقصد بيا تحديد األ ىداؼ المراد تحقيقيا بتطبيؽ ىذه التقنية وكذلؾ تحديد الموضوعات والعناصر
التي ستطبؽ عمييا التقنية .

 -2اإلنشاء :أى إنشاء الصور والفيديوىات والمقاطع الصوتية وكؿ ما سيدمج في الواقع الحقيقي المراد تعزيزه .
 -3الربط :أى الربط بيف المشاىد والعناصر االفتراضية وبيف المشاىد والعناصر الحقيقية ربطاً تزامنياً حتى
تظير العناصر االفتراضية جزًءا مف المشيد الواقعي.
 -4االستكشاؼ  :وىو ما يحدث عف توجيو كامي ار أحد األجيزة المستعممة في تطبيؽ التقنية كاليواتؼ الذكية أو
األجيزة الموحية نحو المشيد أو العنصر المعزز مف قبؿ بعناصر افتراضية اضيفت إلى قاعدة البيانات المرتبطة
بالتطبيؽ وعند اكتشاؼ العنصر وتحديده يعرض المشيد المعزز.

الدمج :وىى التى يتـ فييا دمج بيف ما سيظير في المشيد الحقيقي وبيف العناصر المعدة مسبقًا بتعزيز ىذا
احدا تظير فيو العناصر جزًءا مف المشيد الحقيقي الظاىر أماـ عدسة
المشيد الحقيقي وستكوف النتيجة
مشيدا و ً
ً
الكامي ار.

المعزز (:)Augmented Reality
آلية عمؿ تقنية الكاقع
َ
َ
يذكر (أوباري )2015،أف ىناؾ طريقتيف لعمؿ الواقع المعزز:

الطريقة األولى :ىى عف طريؽ استخداـ عبلمات  Markersبحيث تستطيع الكامي ار التقاطيا وتمييزىا لعرض
المعمومات المرتبطة بيا .

الطريقة الثانية :ال تستخدـ عبلمات  Markersوانما تستعيف بموقع الكامي ار الجغرافي عف طريؽ  Gpsأو
ببرنامج تمييز الصورة  Image recognitionلعرض المعمومات .

________________________________________________________

أوباري ،الحسيف( .)2015ما ىى تقنية الواقع المعزز؟ وما ىى تطبيقاتيا في التعميـ؟ موقع تعميـ جديد:
/https://www.new-educ.comتقنية-الواقع-المعزز-في-التعميـ  .تمت
مراجعتو .12pm .2018-2-25

تختمؼ طرؽ تتبع العبلمات  Markersوىى(عبلمة ثنائية األبعاد مبرمجة إلظيار محتوى رقمي) قد تكوف

تمؾ العبلمات ذات لونيف أو ممونة ،عف مجسات تحديد المواقع الجغرافية ( Gpsوتقنياتو المستخدمة  ،في حيف
تشترؾ في أف كؿ عنصر افتراضي يرتبط مع مؤشر خبلؿ تتبع ىذا المؤشر بواسطة الكامي ار ،وبعد ذلؾ يحصؿ

التفاعؿ مع ىذا العنصر (إطميزى )165:2010،

إف الخطوات المتبعة في عمؿ تقنية الواقع المعزز متماثمة بغض النظر عما إذا كاف الواقع المعزز بتتبع

عبلمة أو بتتبع موقع جغرافي (بدوف عبلمة) وفي حالة وجود عبلمة يتـ التعرؼ عمى العبلمة  ،ثـ ظيور الشكؿ
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ثبلثي األبعاد عمى سطح العبلمة ،وفي حالة عدـ وجود عبلمة يتـ اكتشاؼ المكاف المحيط وتعييف المعمومات
الرقمية إلى مجموعة مف اإلحداثيات عمى الشبكة (. )Kipper&Ramplla,2013:32

وضعا متوافقًا ،وىذا ىو المفيوـ العاـ لكيفية عمؿ الواقع
إف البحث عف كائف فريد في البيئة الحقيقية يأخذ
ً
توضيحا لمسار تقنية الواقع
المعزز وفي شكؿ( )2-6عرضت نفيف السيد (،)El sayed,2011:20-17
ً

المعزز المعتمد عمى العبلمة .

شكؿ ()2-6
يكضح آلية عمؿ تكنكلكجيا الكاقع المعزز

 -1تقسيـ الصورة :وىي عممية فصؿ الوجية األمامية لمكائنات عف خمفيتيا ،ويمكف عمؿ ذلؾ باستخداـ أساليب
قياس الحواؼ واألبعاد ،وتحديد درجة جودة عممية الفصؿ ومدى نجاح عممية استخراج الكائنات مف الصورة .
 -2االستخراج :وىو يعني إيجاد العناصر المعروفة عمى الصورة مف أركاف وخطوط ومنحنيات وأشكاؿ .وتتألؼ ىذه
أخير كشؼ مربع العبلمة.
الخطوة مف عدة مراحؿ تبدأ باستكشاؼ األركاف ثـ الحواؼ و ًا

 -3استكشاؼ العبلمة :يجب تصميـ العبلمة الحقيقية بطريقة تجعؿ مف السيؿ استكشافيا؛ ليسيؿ التعرؼ إلييا مف
بيف العبلمات األخرى وتحديد ىويتيا .وتختص ىذه المرحمة بإيجاد موقع كؿ خمية عمى الصورة.
ممونة بعد أف كانت باألبيض
ًا
المعزز ،فأصبحت
وقد حدث تطور لمعبلمات المستخدمة في تقنية الواقع
َ
صور ً
واألسود .ومف الجدير بالذكر أف اكتشاؼ عبلمة الكائف الرقمي العبلمة ذات المونيف األبيض واألسود أسرع مف
العبلمات ذات الصور واأللواف؛ لتعدد درجات األلواف ،مما يسبب خطأ في ظيور الكائف الرقمي أو عدـ تعرؼ

الكامي ار إلى الصورة.
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 -4توجيو الكاميرا :وتأتي ىذه الخطوة بعد تحديد العبلمة ،حيث يتـ تحديد موقع العبلمة في الحيز المكاني؛ ليتـ
تجسيد الكائنات الرقمية عمى الصورة .ويجب أف يتناسب نطاقيا واتجاىيا مع العبلمة المكتشفة (بمعنى أف
يظير الكائف الرقمي الممثؿ لمصورة وليس كائف آخر).
 -5الدمج :في ىذه المرحمة يتـ تجسيد الكائنات ثبلثية األبعاد داخؿ المشيد وادراجيا عمى العبلمة بشكؿ يراعي
جودة التجسيد واالضاءة.
إف أىـ جزء فيما سبؽ ىو التأكد مف أف جميع الكائنات الرقمية المختمفة تـ ربطيا بالعبلمة بشكؿ متوافؽ مع
الكامي ار الفعمية؛ واال لف يظير المحتوى الرقمي بشكؿ صحيح.
إف جوىر تقنية الواقع المعزز أف جميع الكائنات الرقمية يتـ ربطيا بالعبلمة بشكؿ متوافؽ مع الكامي ار واال لف
يظير المحتوى الرقمي بشكؿ صحيح  ،كذلؾ تعدت حدود تقنية الواقع المعزز الكائف ثبلثي األبعاد لتشمؿ

الوسائط المتعددة مثؿ الفيديو والصور وغيرىا  ،وال زالت ىذه التقنية في تطور مستمر.

المعزز (:)Augmented Reality
أجيزة عرض تقنية الكاقع
َ

المعزز إلى ثبلث فئات
قسمت نيفيف السيد ( )El sayed,2011:22-30أنواع أجيزة عرض تقنية الواقع
َ

رئيسية :

أ -أجيزة العرض المحمكلة بالرأس (:)Head-Mounted Displays
عبارة عف جياز عرض حاسوبي يتـ ارتداؤه عمى الرأس ،ويكوف عمى شكؿ خوذة أو عمى شكؿ نظارات
إحساسا بعمؽ الصورة التي ينظر إلييا.
واقية .توفر معظـ ىذه األجيزة شاشة لكؿ عيف؛ مما يعطي المستخدـ
ً
ب -أجيزة العرض المحمكلة باليد (:)Hand Held Displays
ويتـ استخداميا لسيولة حمميا والتنقؿ بيا ،وىناؾ أنواع مختمفة مف ىذه األجيزة ،منيا :

 المساعد الرقمي الشخصي ( :)Personal Digital Assistantوىو جياز يحمؿ في اليد أو الجيب ،ويجمعىذا النوع بيف الحوسبة واالتصاؿ باإلنترنت.

 اليواتؼ الذكية  (Smart phone):التي تطورت لتصبح أجيزة تجمع بيف خصائص اليواتؼ النقالةوخصائص الحواسيب البلسمكية ،مع إمكانية تنزيؿ تطبيقات وتصفح مواقع اإلنترنت.

المعزز ،تقوـ عمى
 المرآة المحمولة باليد  (Hand-Held Mirror):وىي تقنية تفاعمية ،مف تقنيات الواقعَ
مكبرة محمولة ،وتتمتع بخاصية نصؼ شفافية تسيؿ استخداميا كواجية تغير عرض المعمومات
استخداـ عدسة َ

المعروضة خمفيا.

 أجيزة الحواسيب الموحية ) :)Tablet PCوىي أجيزة تحمؿ باليد ،وتعمؿ شاشاتيا بالممس أو بقمـ خاص،وتدعـ الشبكات البلسمكية ،وتسمح بتصفح اإلنترنت وتنزيؿ تطبيقات خاصة بيا .وتعتبر أجيزة الحواسيب

الموحية أكثر شيرة في الوقت الحالي.
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ج -أجيزة العرض المكانية (:)Spatial Displays
عمى عكس أجيزة العرض الممحقة بالجسـ (الممحقة بالرأس والمحمولة باليد) تفصؿ أجيزة العرض المكانية

المعزز بالبيئة المحيطة.وشكؿ ( )2-7يوضح أجيزة عرض
الجزء األكبر مف التقنية عف المستخدـ دامجاً الواقع
َ
الواقع المعزز .

شكؿ ( )2-7

أجيزة عرض الكاقع المعزز

المعزز (:)Augmented Reality
مبررات استخداـ تقنية الكاقع
َ
َ

المعزز كما
ذكر يويف وآخروف ( )Yuen& Others,2011:119-140مبررات استخداـ تكنولوجيا الواقع
َ
يمي:

 -1تحفَز المتعمميف الكتشاؼ المعمومات بأنفسيـ.

 -2توفر بيئة تعمـ مناسبة ألساليب تعمـ متعددة ،وأعمار مختمفة.
 -3تساعد في تعمـ مواد دراسية ال يمكف لممتعمـ إدراكيا بسيولة إال مف خبلؿ تجارب واقعية :كالفمؾ والجغرافيا.
 -4تشجع المتعمـ وتزيد مف إبداعو ،وقدرتو عمى التخيؿ واإلدراؾ.
المعزز عمى المتعمميف ما
أيضا أف مف مبررات استخداـ تكنولوجيا الواقع
َ
وذكر رادو (ً )Radu, 2012: 19

يمي:

المعزز مقارنة بوسائؿ أخرى كالحاسوب أو الفيديو التعميمي
 -1زيادة فيـ الطبلب لممحتوى التعميمي باستخداـ الواقع
َ
أو الكتب.

 -2استبقاء المعمومات واالحتفاظ بيا في الذاكرة فترة أطوؿ؛ حيث ذكر أف ما اكتسبو المتعمـ مف خبلؿ تطبيقات
المعزز يدوـ ويرسخ في الذاكرة بشكؿ أكبر مما يتـ اكتسابو بواسطة الوسائؿ التقميدية.
الواقع
َ

 -3زيادة دافعية المتعمميف وشعورىـ باالستمتاع والرضا ،ورغبتيـ في إعادة تجربة الواقع المعزز.
 -4زيادة التعاوف بيف مجموعات المتعمميف مف جية وبيف المتعمميف والمعمـ مف جية أخرى.
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المعزز (:)Augmented Reality
مميزات تقنية الكاقع
َ
المعزز مف تطبيقات التعمـ اإللكتروني والتي دخمت مجاؿ التعميـ استجابة لبلحتياجات
تعد تقنية الواقع
َ
المستقبمية مف مزاياىا المتعددة وتطبيقاتيا المتنوعة في التعميـ وداخؿ البيئة الصفية ،وقد ذكر أندرسوف

المعزز أنيا:
وليروكبيس ( )Anderson & Liarokapis, 2014:2أف مف مميزات تكنولوجيا الواقع
ً
 -1بسيطة وفعالة.
 -2تزود المعمـ بمعمومات واضحة وموجزة.
 -3تمكف المعمـ مف إدخاؿ معموماتو وبياناتو وايصاليا بطريقة سيمة.
 -4تتيح التفاعؿ بيف المعمـ والمتعمـ.
 -5تمتاز بقابميتيا لمتوسع بسيولة.
 -6تجعؿ اإلجراءات بيف المعمـ والمتعمـ واضحة.
المعزز:
وذكر (عقؿ )4:2014 ،إلى أف مف مميزات تكنولوجيا الواقع
َ

 -1عرض النماذج الشغالة لمطالب ضمف خطة الموقؼ التعميمي.
نسبيا.
 -2أف تكمفة انتاج المواد التعميمية منخفضة ً

 -3أنيا تعطي الموقؼ التعميمي كثي ار مف الديناميكية والنشاط.
 -4أنيا تدمج بيف شرح المعمـ الفعمي والكائف الرقمي.
وأضاؼ( عبد الواحد  (294:2016،أف مف مميزات استخداـ تقنيات الواقع المعزز:
 -1تنمي قدرة المتعمميف عمى التخيؿ.
 -2تنمي ميارات التعمـ الذاتي لدى المتعمميف.
 -3تجعؿ التعميـ ذا معنى  ،فتساعد المتعمميف عمى فيـ الحقائؽ العممية.
 -4تساعد عمى االحتفاظ بالتعمـ لفترة أطوؿ.
 -5تساعد المتعمميف عمى تكويف الخبرة التعميمية المباشرة باستخداـ الصور ثبلثية األبعاد و
تراعي الفروؽ الفردية ألنيا شكؿ مف أشكاؿ التعمـ الذاتي.
 -6توفر طباعة الكتب المدرسية حيث يمكنيا شرح وتوضيح بعض المدركات دوف الحاجة لمشرح والتوضيح في
الكتاب المدرسي.
 -7تجعؿ عممية التعمـ ممتعة وشيقة.
 -8ال تحتاج أجيزة تعميمية معقدة فبل يحتاج المتعمـ سوى جيازه المحموؿ كى يبدأ النشاط التعميمي.
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وتتفؽ الباحثة مع جميع المميزات المذكورة وتركز عمى ميزة عبد الواحد ( )2016في أف تطبيؽ تقنية
المعزز توفر طباعة الكتب المدرسية حيث يمكف اختصار المحتوى بشكؿ كبير فيذه التقنية تتعامؿ مع
الواقع
َ

المعمومات واألجساـ االفتراضية مف خبلؿ أجيزة سواء محمولة كالياتؼ الذكي أو مف خبلؿ أجيزة يتـ ارتداؤىا

كالنظارات ،والعدسات البلصقة .جميع ىذه األجيزة تستخدـ نظاـ التتبع الذي يوفر دقة اإلسقاط وعرض

المعزز
المعمومة في المكاف المناسب ،والكامي ار والبوصمة كمدخبلت يتـ التفاعؿ معيا مف خبلؿ تطبيقات الواقع
َ
القائمة عمى إسقاط األجساـ االفتراضية والمعمومات االفتراضية في بيئة المستخدـ الحقيقية لتوفير معمومات

إضافية تكوف بمثابة موجو لو .

المعزز (:)Augmented Reality
صعكبات استخداـ تقنية الكاقع
َ

المعزز في التدريس؛ لكف نظ ار لحداثة استخداـ ىذه التقنية
يوجد العديد مف المزايا الستخداـ تقنية الواقع
َ

فإنيا تمر ببعض الصعوبات (،الخميفة والعتيبي) Lee,2012:40 ( ،) Radu, 2012 : 314( ،)2015،
منيا:
 صعوبات تكنولوجية :وتتمثؿ في:
 -1تتطمب ىذه التقنية أداة لمعالجة معمومات الواقع الحقيقي تتسـ بقدرة عالية عمى التعرؼ عمى العبلمات
الموجودة بو فيى تتطمب كامي ار ال تقؿ عف  5ميجا بيكسؿ وكذلؾ تتطمب أدوات عرض ذات كفاءة عالية مثؿ

النظارات اإللكترونية والعدسات البلصقة لعرض الواقع المعزز.

 -2وجود مشاكؿ تقنية تتعمؽ بعدـ ظيور الكائف الرقمي بشكؿ صحيح أو حدوث تشويو بصري فيو.

 -3تتمثؿ في وجود أخطاء في البرمجة وتأخر ظيور الكائف الرقمي ،وأخطاء متعمقة بسرعة التطبيؽ وكفاءة
عممو.

 صعوبات اجتماعية :وتتمثؿ في:
فعالة وال يجب أف يدرسوا بيا.
 -1يرى بعض الطمبة أف تكنولوجيا الواقع
َ
المعزز ليست ً

 -2تشكيؾ الشركات أو المدارس حوؿ فعالية تقنية الواقع المعزز بالمقارنة مع الطرؽ التقميدية.
المعزز .
 -3تتمثؿ في األمية التكنولوجية في المجتمع ونقص الوعي بتقنية الواقع
َ

 صعوبات مادية :وتتمثؿ في:

 -1التكمفة العالية نسبيا لتمويؿ المشاريع التقنية .
 -2صعوبة توفير أجيزة تدعـ تقنية الواقع المعزز.

برامج لتصميـ الكاقع المعزز
 برنامج عمؿ األشكاؿ ثبلثية األبعاد  :برنامج ) ، )3D Maxوبرنامج (.)Maya
 برنامج عمؿ الصور ثنائية األبعاد :برنامج( ،)Adobe Photoshopوبرنامج (.) Gimpshop
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 برنامج لتحرير الفيديو (،) EFFECTS( ،) Adobe AFTER ( ،)Sony vegaz
.) Windows Movie Maker ( 
 برامج لعرض الواقع المعزز  (.أوباري ) 2015،
كلتطبيؽ تقنية الكاقع المعزز يكجد عدد مف التطبيقات منيا:
Aurasma

 Aurasmaىو التطبيؽ الرائد في صناعة الواقع المعزز ،يسمح بإنشاء و مشاركة تجارب الواقع المعزز
غالبا يستخدـ في الفصوؿ المدرسية وبذلؾ يخدـ التعميـ
بطريقة سيمة و بسيطة ،و مثيرة لبلىتماـ في اآلف ذاتوً ،
ويجعؿ عممية التعمـ أكثر تشويقا واثارة .
Layar

يستخدـ تطبيؽ  Layarإلجراء مسح ضوئي لممواد المطبوعة ،كالمجبلت و الخرائط و المطويات… و مف ثـ
كميا.
إغنائيا و تعزيزىا بإضافات الواقع المعزز ،مما يسمح بالتفاعؿ مع الواقع بطريقة جديدة ً
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Google Goggle

يحوؿ ىذا التطبيؽ جياز األندرويد الخاص بؾ إلى موسوعة متكاممة و غنية بالمعمومات المفيدة عف األشياء

معمَمة شييرة ،أو حتى
المحيطة بؾ ،حيث يكفي تصويب كامي ار الجياز الخاص بؾ عمى لوحة فنية مثبل ،أو ْ
منتج أو صورة شعبية ،ليزودؾ تطبيؽ  Gogglesبمعمومات ميمة عنيا ،إف وجدت في قاعدة البيانات الخاصة
بو.

يمكف لتطبيؽ  Gogglesقراءة النصوص المكتوبة بالمغة اإلنجميزية والفرنسية واإليطالية واأللمانية واإلسبانية

والبرتغالية والروسية والتركية ،وترجمتيا إلى لغات أخرى.
Field Trip

ىذا التطبيؽ ىو دليؿ لمعثور عمى األشياء الغريبة ،و الفريدة مف نوعيا في العالـ مف حولنا .يعمؿ Field

Tripفي خمفية الياتؼ و بمجرد االقتراب مف شيء مثير لبلىتماـ ،تنبثؽ بطاقة عمى شاشة الياتؼ أو الجياز

الموحي ،لتعرض تفاصيؿ ميمة حوؿ ىذا الشيء ،و بدوف أي تدخؿ مف طرفؾ .بؿ أكثر مف ذلؾ ،فإذا كاف
لديؾ سماعة رأس أو سماعة بموتوث متصمة بالجياز ،يمكف حينيا لمتطبيؽ قراءة المعمومات لؾ.
________________________________________________________

أوباري ،الحسيف ( 4. )2015مف أفضؿ تطبيقات أندرويد لتقنية الواقع المعزز .موقع تعميـ جديد .

/https://www.new-educ.comتطبيقات-اندرويد-تقنية-الواقع-المعزز
تمت مراجعتو.12pm .2018-2-25
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وقد استخدمت الباحثة في دراستيا تطبيؽ اورازما  aurasmaويمكف التسجيؿ واستخداـ البرنامج عبر
غالبا ،وسيؿ
الرابط ، https://studio.aurasma.com/login :وذلؾ ألنو يستخدـ في الفصوؿ المدرسية ً
وبسيط لكؿ مف المعمـ والطالب ،فالمعمـ يستطيع برمجة محتوى المنيج الدراسي مف خبلؿ جياز الحاسوب ،أو
الجياز المحموؿ ،أو الجياز الموحي والمتعمـ يتفاعؿ ويستخدـ التطبيؽ بشكؿ ذاتي مف خبلؿ تنزيؿ التطبيؽ
عمى اليواتؼ الذكية بعد تنزيؿ التطبيؽ ،ويجعؿ عممية التعميـ أكثر متعة واثارة وتشويؽ .

وبذلؾ يكوف تطبيؽ اورازما  aurasmaضمف تطبيقات الواقع المعزز التي تساىـ بقوة وبشكؿ فاعؿ في

تصميـ بيئة واقع معزز جذابة وثرية وممتعة وفي متناوؿ الجميع واعتمدت عميو مدارس وجامعات في دوؿ

كثيرة.

ولشرح طريقة استخداـ تطبيؽ اورازما  aurasmaيمكف الرجوع إلى الموقع اإللكتروني التالي:

الخضير ،أمؿ :)2015(.شرح طريقة استخداـ اكرازما  aurasmaلتقنية الكاقع المعزز .مكقع تعميـ جديد،

/https://www.new-educ.comشرح-استخداـ-تطبيؽ-اورازما . aurasma-تمت مراجعتو2018-2-

 ، .12pm . 25أو رابط المدونة التالي :

http://school-wd.blogspot.com/2015/12/aurasma.html
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ثانيا :تقنية الخرائط الذىنية اإللكتركنية ()Electronic Mind Maps
ن

الخرائط الذىنية أو خريطة العقؿ تستخدـ منذ األزؿ ولكف قاـ بإعادة عرضيا بالطريقة الحديثة ىو توني

بوزاف) )Tony Buzanعاـ 1970ـ والذي يعتبر رائد الخريطة الذىنية والمتخصص في الذاكرة التصويرية أو
كما يسمى بأستاذ الذاكرة والذي يقوؿ بأف طريقة تفكير المخ وربطو لممعمومات تشبو بشكؿ كبير الخرائط الذىنية.

تعد الخرائط الذىنية اإللكترونية أحد أبرز التقنيات الرقمية التي تسيـ في تحقيؽ أىداؼ متقدمة المستوى في

كبير مف الديناميكية والفاعمية في تعميـ وتعمـ المياـ العممية وكذلؾ
قدر ًا
التدريس ،وذلؾ بأف تمؾ الخرائط توفر ًا
خصبا الستخداـ الطالب لقدراتو الذىنية والمعرفية ألقصى درجة ممكنة.
مجاال
توفر
ً
ً

مفيكـ تقنية الخرائط الذىنية اإللكتركنية (: (Electronic Mind Maps

تعد الخرائط الذىنية إحدى أدوات التفكير التي تساعد في تقوية الذاكرة واسترجاع المعمومات ،وتتمثؿ الخرائط

الذىنية اإللكترونية في برامج يمكف التعامؿ معيا بسيولة وبفاعمية ،ومف ىذه البرامج ،فريمايند ،FreeMind
برنامج إنسبيريشف  ،inspirationبرنامج مايندميستر  ، mindmeisterبرنامج أى مايند  iMindMapوىى

برامج حاسوبية إلكترونية تعمؿ داخؿ مجموعة الويندوز وتحتوى عمى جميع األدوات مف خطوط وصور و رموز
وأشكاؿ مما يسيؿ رسـ الخريطة بمعيارية دقيقة ،وىى أساس تصميـ الخرائط الذىنية اإللكترونية.

يعرفيا ريسوف(  ) Reason, 2010:8بأنيا :خرائط معدة عف طريؽ الحاسوب ،بواسطة برنامج I Mind

 Mapإذ يمكف التعامؿ معيا بسيولة ،حيث تتوفر فييا أدوات رسـ الخريطة الذىنية مف وصبلت رئيسية وفرعية
وأشكاؿ وألواف.

ويري جنيفيؼ و ماىر ( ) Genevieve& Maher, 2013:21أنيا :أسموب قوى يمد المتعمـ بحرية فائقة

في استغبلؿ عقمة لتعمـ الخبرات المفيدة لو في شتى مجاالت الحياة  ،وفي تحسيف تعممة وتفكيره بأوضح طريقة
وأفضؿ أداء.

وأيضا يعرفيا جنفيؼ وماىر ( ) Genevieve& Maher, 2013:22أنيا :برامج كمبيوتر تستخدـ الخطوط

واألشكاؿ والصور والرموز واأللواف والحركة والوميض الضوئي والصوت ،وىى تقنية يستطيع المعمـ توظيفيا

لمساعدة المتعمميف عمى تنظيـ أفكارىـ ومعموماتيـ في نظاـ ىرمي أو شجري  ،بيدؼ تحقيؽ القدر األوفر مف
أىداؼ الدرس موضوع الخريطة.

رسوما تخطيطية إبداعية حرة
ويرى (عبد الكريـ (39:2016 ،بأنيا :ذلؾ األسموب لمتعميـ الذي يتضمف
ً
قائمة .
ويعرفيا(عبد الباسط )2016 ،بأنيا :رسوـ تخطيطية إبداعية حرة قائمة عمى برامج كمبيوترية متخصصة،

تتكوف مف فروع تتشعب مف المركز باستخداـ الخطوط والكممات ،والرموز واأللواف ،وتستخدـ لتمثيؿ العبلقات
بيف األفكار والمعمومات وتتطمب التفكير العفوي عند إنشائيا.
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وفي ضوء التعريفات السابقة لتقنية الخرائط الذىنية اإللكترونية تعرفيا الباحثة بأنيا :منيج عقمي فعاؿ لمتنظيـ
المعرفي والميارى واضافة معارؼ جديدة و يتـ التصميـ مف خبلؿ البرامج الكمبيوترية المتعددة التي يتـ التعامؿ
معيا بسيولة بواسطة أدوات رسـ الخريطة المتمثمة بسحب خطوط مف المركز مختمفة األلواف واألشكاؿ واألحجاـ

مرفقة بروابط تدعـ فيديو ونصوص وصوت ،وعرض الخريطة بشكؿ ثبلثي األبعاد  3Dوالتي تدعـ العممية
التعميمية وتزيد مف فعاليتيا.

أنكاع الخرائط الذىنية:

تعد الخرائط الذىنية تقنية رسومية تساعد عمى استخداـ الطاقة العقمية وتعتبر وسيمة إلدخاؿ المعمومات

طبلع عمى األدب التربوي
كامبل ،ومف خبلؿ اال َ
واخراجيا مف العقؿ كما تساعد عمى تخطيط األفكار تخطي ً
طا ً
يمكف مبلحظة العديد مف المصطمحات المرادفة لمفيوـ الخرائط الذىنية مثؿ( :خرائط العقؿ ،خرائط التفكير،

خرائط الذاكرة ،خرائط الذىف).

ىناؾ مف يصنؼ الخرائط الذىنية حسب ترتيب وتنظيـ المعمومات وأنواع الروابط بينيا إلى خرائط ذىنية

ىرمية  ،وخرائط ذىنية غير ىرمية ( السيد.)78:2013،

بينما يصنؼ (سميـ )27:2012،الخرائط الذىنية إلى عدة أنواع:

 الخرائط الذىنية الثنائية :وىى الخرائط التي تحتوى فرعيف مشعبيف مف المركز.
 الخرائط الذىنية المركبة أو متعددة التصنيفات :وتشمؿ أى عدد مف الفروع.

معا في شكؿ مجموعات.
 الخرائط الذىنية الجماعية :يقوـ بتصميميا عدد مف األفراد ً
 الخرائط الذىنية اإللكترونية :حيث يمكف تصميميا عف طريؽ الحاسوب.
طا مف أنماط الخريطة الذىنية وىى الخرائط الذىنية اإللكترونية والتي
وقد اعتمدت الباحثة في دراستيا نم ً

تعتمد في تصمييا عمى برامج حاسوبية (.)I Mind Map10

لكتركنيا:
يدكيا كالخرائط الذىنية المصممة إ
ن
الفرؽ بيف الخرائط الذىنية المصممة ن

يدكيا
النمط األكؿ :الخرائط الذىنية المصممة ن

فروعا لؤلفكار
والتي تستخدـ الورقة والقمـ وتبدأ برسـ دائرة تمثؿ الفكرة أو الموضوع الرئيسي ثـ ترسـ منيا
ً
الرئيسية المتعمقة بيذا الموضوع وتكتب عمى كؿ فرع كممة واحدة فقط لمتعبير عنو (,2009:722

 ،)Hoffler&Leutnerويمكف وضع صور رمزية عمى كؿ فرع تمثؿ معناه ،وكذلؾ استخداـ األلواف المختمفة
لمفروع المختمفة لمفروع المختمفة وكؿ فرع لمفروع الرئيسية يمكف تفريعة إلى فروع ثانوية تمثؿ األفكار الرئيسية

ليذا الفرع( ،)Cooper,2006:433وبالمثؿ تكتب كممة واحدة عمى كؿ فرع ثانوي تمثؿ معناه

(،)Zeynep,Ergun&Barise,2013:2272
(،) Voyer&Bryden,2015:250

كما

يمكف

استخداـ

األلواف

واألشكاؿ

الصور

ويستمر التشعب في ىذه الخريطة مع كتابة كممة وصفية واستخداـ

األلواف والصور حتى تكوف النياية شكبل أشبو بالشجرة أو خريطة تعبر عف الفكرة بكؿ جوانبيا

). )Othman,Matthews&Secombe,2005 :78
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الكتركنيا
النمط الثاني :الخرائط الذىنية المصممة
ن

والتي تعتمد في تصميميا عمى برامج حاسب مثؿ IMindMap, MindManger8 ,FreeMind9, :

 ، MindView3,وال تتطمب تمؾ البرامج أف يكوف المستخدـ لديو ميارات رسومية فائقة(،)Olkun,2013:43
ألنيا تقوـ بشكؿ تمقائي بتخميؽ خ ارئط مع منحنيات انسيابية لمفروع ( ،)Jocz,Zhai&Tan,2014:2596كما

تتيح

سحب

وعرض

الصور

(.)Khine&Saleh,2013:97

والوميض

الضوئي

والحركة

مف

مكتبة

الرسوـ

بالكمبيوتر

إلكترونيا في مجموعة مف
يدويا عف الخرائط المصممة
كذلؾ تختمؼ الخرائط الذىنية المصممة
ً
ً
الخصائص ،كما ىو واضح في الجدوؿ رقـ (.) Davies,2010: 4( & ) Muller,2008:5 ( )2-2
جدكؿ رقـ ()2-2

خصائص الخريطة الذىنية اليدكية كاإللكتركنية

نوع الخريطة

الخريطة الذىنية اليدوية

عيوبيا

مميزاتيا
غير مكمفة

حجميا محدود

ال يوجد قيود عمى تصميميا

ال يمكف حفظيا عمى جياز

يمكف تصميميا في أى وقت

الحاسوب إال مف خبلؿ

باستعماؿ الورقة والقمـ

Scanner

يمكف أف يتعاوف في رسميا

مجموعة مف األشخاص
القدرة عمى االرتباط مع

وصبلت اخرى مثؿ اإلنترنت

الخريطة الذىنية اإللكترونية

تكمفة البرنامج المادية

القدرة عمى تعديؿ المعمومات

أو الرسـ بسيولة .

إمكانية دمج الخريطة الذىنية

مع برامج  Softwareأخرى

الخريطة الذىنية اإللكترونية

يمكف عمؿ عدة نسخ بسيولة
تسمح بتعاوف عدة أشخاص
في رسميا
طا
تتطمب مشاركة أكثر نشا ً

يمكف اإلضافة او التعديؿ

عمييا في أى وقت حيث ال
يوجد حدود في أى وقت
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ال يمكف استخداميا في أى
وقت حيث تتطمب حاسوب

الفرؽ بيف خرائط المفاىيـ اإللكتركنية كالخرائط الذىنية اإللكتركنية:

الكثير مف األشخاص يعتقد أف مفيوـ خرائط المفاىيـ ىو نفسة الخرائط الذىنية ولكف في الحقيقة أنيما

مفيوماف مختمفاف ،ويوجد أوجو شبو واختبلؼ بينيـ .

ولتوضيح أىـ الفروؽ بيف خرائط المفاىيـ اإللكترونية والخرائط الذىنية اإللكترونية يبينيا (قرماف)21:2014،

في جدوؿ) (2-3التالي :

جدكؿ ()2-3

الفرؽ بيف خرائط المفاىيـ اإللكتركنية كالخرائط الذىنية اإللكتركنية

وجو الفرؽ

خرائط المفاىيـ اإللكترونية

الخرائط الذىنية اإللكترونية

مسمياتيا

خرائط المفاىيـ – خرائط المعرفة

خرائط العقؿ  -خرائط التفكير -

شكميا

تتخذ شكبلً ىرمياً مف األعمى

ليا شكؿ واحد يشبو الشجرة أو

مضمونيا ومحتواىا

تتناوؿ أكثر مف مفيوـ أو قضية

تتناوؿ كؿ موضوع في خريطة

مكوناتيا

تتكوف مف مفاىيـ عممية ،كممات

تتكوف مف مفاىيـ عممية ،روابط

شروطيا

تمتزـ بحدود المعمومات الواردة في

نوعيا كاستراتيجية

ىي استراتيجية تدريس لتوضيح

– مخططات المفاىيـ
إلى األسفؿ

خرائط الذىف – خرائط الذاكرة
الشعاع  ،بحيث تكوف الفكرة

العامة في الوسط واألفكار الفرعية
منتشرة في جميع االتجاىات .

في خريطة واحدة .

 ،روابط عريضة ،أمثمة .

مستقمة .

بيف المفاىيـ ،وتستخدـ في ذلؾ

الرموز والصور واألشكاؿ والرسوـ
التوضيحية واأللواف.

الدرس.

تذىب إلى أبعد مف المعمومات
وتحوي عبلقات جديدة يضعيا
الطالب بنفسو .

المادة وتنظيميا
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ىي استراتيجية تعمـ يبني فييا
الطالب روابط وميارات .

ومما سبؽ ترى الباحثة أف أوجو الشبو بيف خرائط المفاىيـ اإللكترونية والخرائط الذىنية اإللكترونية تكمف
كبل منيـ:
في أف ً

 .1أداة لمتمخيص والمراجعة.
 .2رؤية الموضوع بدقة وبشموؿ.

 .3دعـ التفكير اإلبداعي و اإلبداع الذاتي لممتعمـ.
 .4تساعد عمى الفيـ وتثبيت المعمومة.

و أف أوجو االختبلؼ بيف خرائط المفاىيـ اإللكترونية والخرائط الذىنية اإللكترونية تكمف في:

 .1خرائط المفاىيـ اإللكترونية تستخدـ كوسيمة لتمثيؿ العبلقات بيف المفاىيـ ،أما الخرائط الذىنية
اإللكترونية فيى تقنية رسومية لتمثيؿ األفكار والمبلحظات.

 .2خرائط المفاىيـ اإللكترونية تحتوى عدداً مف المفاىيـ بينما الخرائط الذىنية اإللكترونية تحتوى عمى
مفيوـ مركزي واحد.

تعقيدا مف الخرائط الذىنية اإللكترونية التي يمكف تمثيميا بشكؿ
 .3تعتبر خرائط المفاىيـ اإللكترونية أكثر
ً
شجري متشعب أو بشكؿ خمية عصبية والتي تعد أقرب إلى العقؿ البشري في تخطيط األفكار تخطيطًا
كامبل.
ً

خصائص الخرائط الذىنية اإللكتركنية:

تتميز الخرائط الذىنية اإللكترونية بعدد مف الخصائص منيا ما يمي:

( ( ،)Van&Esther,2014:397عبد الرحمف  ( ،)13:2008،عبد الرازؽ )2016،
 .1تبمور الموضوع الرئيسي ( محور االىتماـ ) في صورة مركزية.
 .2تتفرع الموضوعات الرئيسية مف الصورة المركزية إلى الفروع.
 .3الفروع تشكيؿ ىيكمي متصؿ بالموضوع الرئيسي.

 .4تسميط الضوء عمى الكممات المفتاحية لموضوع الدراسة وىى عبارة عف كممات وأفعاؿ قوية تساعد عمى
التركيز ويتـ طرح األفكار مف خبلليا.

 .5سيولة التذكر وزيادة القدرة عمى التركيز أثناء التعمـ ،حيث يسيطر عمى المتعمميف شعور الثقة في النفس
وفي القدرات العقمية.

 .6زيادة حب التعمـ.

 .7التفكير المشع ( المتوىج ) :حيث إف عقؿ اإلنساف ال يفكر مثؿ الحاسب اآللى ،أى عمى شكؿ خطوط
مستقيمة طويمة ومتتالية ،بؿ يفكر بطريقة متوىجة ومشعة فكؿ كممة أو صورة ىى في نفس الوقت فكرة

ومركز ألفكار أخرى.

 .8تداعي األفكار وتوليدىا.

 .9القدرة الكبيرة عمى ترتيب األفكار وسرعة استرجاع المعمومات.
38

برامج رسـ الخرائط الذىنية اإللكتركنية:

ظيرت في اآلونة األخيرة عدة برامج متخصصة في رسـ الخرائط الذىنية الرقمية (عبد الباسط  ) 2016،منيا

ما يمي:

(أكل) برنامج فريمايند : FreeMind
ن

ىو برنامج مجاني مساحتو  13.0ميجابايت  ،مكتوب بمغة الجافا ،متخصص في رسـ الخرائط الذىنية الرقمية،

ولو عدة إصدارات سابقة ،اإلصدار الحالي ىو  ،FreeMind 0.9.0يحتاج عند تشغيمو وجود نسخة مف الجافا
عمى جياز الكمبيوتر ،وىو مزود بقائمة متنوعة مف الرموز واألدوات البلزمة إلضفاء الحيوية عمى الخرائط

الذىنية الرقمية ،كما يتيح إدراج مربعات النص ،و السحابة ،واضافة فروع روابط تشعبية داخؿ الخريطة ،كما
يتيح بسط وطى فروع الخريطة الذىنية في مستوى واحد وفي عدة مستويات .كما يتيح برنامج FreeMind
تصدير الخرائط الذىنية المرسومة بيا إلى عدة امتدادات مثؿ  SVG , PDF, HTML, JPEG, PNGولو

واجيو سيمة االستخداـ  ،ويمكف الحصوؿ عميو مجانا مف الرابط:

http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Download
(ثانيا) برنامج إنسبيريشف inspiration
ن

ىو برنامج مدفوع مساحتو  158.0ميجابايت ،متخصص في رسـ أربعة أنواع مف الرسوـ التخطيطية ىى:

الرسوـ التخطيطية  ،Diagramsخرائط المفاىيـ  ،Concept mapالشبكة  ،Webوالمخططات ،Outline
والمخططات والرسوـ البيانية  ،Plots and Graphsوالخرائط الذىنية  .MindMapولو عدة إصدارات سابقة،

واإلصدار الحالي ىو  ، inspiration 9.0وىو مزود بمكتبة متنوعة مف الصور والرموز البلزمة إلضفاء
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الحيوية عمى الخرائط الذىنية ،كما يتيح إدراج مربعات النص ،والسحابة ،واضافة روابط تشعبية داخؿ الخريطة،
كما يتيح بسط وطى فروع الخريطة الذىنية ،وامكانية إعادة ترتيب فروع الخريطة وتغيير اتجاىيا ،إمكانية نقؿ
أحد فروع الخريطة الذىنية مف فرع رئيسي إلى فرع رئيسي آخر أو فرع فرعي عف طريؽ السحب واإلفبلت ،كما

يتيح برنامج  inspirationتصوير الخرائط الذىنية المرسومة بيا إلى عدة امتدادات مثؿ PDF , HTML ,

 JPEG ,PNGكما يتيح تصدير الخرائط الذىنية إلى البريد اإللكتروني وصفحات شبكات التواصؿ االجتماعي،
يوما مف الرابط:
ولو واجيو سيمة االستخداـ ،ويمكف الحصوؿ عمى نسخة مجانية لمدة ً 30
http://www.inspiration.com/inspiration

(ثالثنا) برنامج مايندميستر : mindmeister

ىو برنامج مدفوع ،يعتمد أحد البرامج الرائدة في مجاؿ رسـ الخ ارئط الذىنية الرقمية عمى اإلنترنت ،ويعد منصة
لمتعاوف الذي يتـ تشغيمو داخؿ متصفح الويب الخاص بؾ وعمى األجيزة المحمولة  ،ويساعد المعمميف عمى تنفيذ

العديد مف األنشطة التعميمية والمنزلية القادرة عمى تحسيف درجات الطبلب في االختبارات ،وتعزيز ذاكرتيـ،

وتحسيف مياراتيـ في التفكير الناقد ،وتعظيـ فرصتيـ في تحقيؽ مخرجات التعمـ ،وىو برنامج مدفوع ويتيح
يوما ،ويتيح عدة خيارات لمحسابات المدفوعة ،األوؿ  Edu Personalلؤلفراد
االستخداـ المجاني لمدة ً 30
ولبلستخداـ في المشروعات الشخصية  ،الثاني  Edu Proلممعمميف والباحثيف والمجموعات غير اليادفة لمربح

مستخدما ،ويتيح البرنامج تصدير الخرائط الرقمية في
والثالث  Edu Campusلممدارس والجامعات لعدد 20
ً
امتداد  PPT, PDF,DOC,JPEGكما يتيح تصدير الخرائط الذىنية إلى امتداد البرامج األخرى لرسـ الخرائط
الذىنية مثؿ  ،FreeMindإلى جانب تصدير الخرائط في امتداد  MINDالخاص ببرنامج mindmeister
نفسو ،كما يتيح البرنامج مشاركة الخرائط الذىنية الرقمية مع اآلخريف عبر البريد اإللكتروني مف خبلؿ إضافة

العناويف البريدية لآلخريف وارساؿ رسالة ليـ لمدخوؿ عمى الخريطة الذىنية والمشاركة في أنشطتيا  ،ويمكف
التسجيؿ واستخداـ البرنامج عبر الرابطhttp://www.mindmeister.com/home/welcome :
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ابعا) برنامج أل مايند : iMindMap 6.0
(ر ن

يوما ويعد أحد البرامج السيمة واإلبداعية في رسـ الخرائط
ىو برنامج مدفوع  ،يتيح االستخداـ المجاني لمدة ً 30
الذىنية الرقمية وىو مف إنتاج شركة  ThinkBozanلصاحبيا توني بوزاف الذي يعد أوؿ مف ابتكر الخرائط

الذىنية وتـ اتاحة  iMindMapفي إصداره األوؿ لممستخدميف في يناير 2010ـ  ،ويعد اإلصدار 6.0

 iMindMapأداة مثالية لكافة مياـ التفكير مثؿ العصؼ الذىني ،تدويف المبلحظات ،التخطيط ،التنظيـ وادارة
المياـ وحتى تقديـ العروض ثبلثية األبعاد  ،3Dويمكف برنامج  iMindMap 6.0المستخدـ مف عمؿ كؿ شئ

ببساطة ،وبسرعة وفي مكاف واحد ،ويعمؿ عمى األجيزة المكتبية وأجيزة الموبايؿ الذكية عبر اإلنترنت  ،ويقدـ
لمراغبيف في اقتناء البرنامج عدة خيارات ،األوؿ

 iMindMap Home & Studentلبلستخداـ المنزلى

ولمطبلب متاح لبلستخداـ عمى كمبيوتر واحد ،وبخصائص محدودة ولكنيا كافية ،والثاني iMindMap

 Ultimateبكافة الخصائص ،يتيح عمؿ الخرائط الذىنية الرقمية ثبلثية األبعاد ،وعمؿ العروض التقدمية

لمخرائط الذىنية مع إتاحة تصدير الخرائط الذىنية مع حزمة ميكروسوفت أوفيس ،ومتاح لبلستخداـ عمى عدد 2

مف األجيزة و الثالث  iMindMapFreedomمتاح لبلستخداـ عمى أجيزة الموبايؿ الذكية .

وسوؼ تستخدـ الباحثة لدراستيا في تصميـ الخريطة الذىنية اإللكترونية برنامج  ،iMindMap 10وذلؾ

لسيولة استخدامو وحداثتو وكذلؾ تعدد طرؽ العرض الذي يدعميا البرنامج.

و يمكف التسجيؿ واستخداـ البرنامج عبر اإلنترنت مف خبلؿ الرابط:

https://imindmap.com ، http://www.thinkbuzan.com
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مزايا استخداـ تصاميـ الخرائط الذىنية اإللكتركنية:

تحدثنا عف بعض البرامج الحاسوبية التي تستخدـ في تصميـ الخرائط الذىنية اإللكترونية مثؿ:

برنامج فريمايند  ،FreeMindبرنامج إنسبيريشف  ،inspirationبرنامج مايندميستر  ،mindmeisterبرنامج أى

مايند  ،iMindMapوالتي ال تحتاج ميارات رسومية مف قبؿ المستخدـ حيث إف ىذه البرامج تتيح تشكيؿ

الفكرة المركزية وسحب وعرض الصور.

تضيؼ ىذه البرامج الكمبيوترية إمكانيات وقدرات قوية وجديدة لمخريطة الذىنية اإللكترونية منيا ما يمي:

( عبد الرزاؽ ( ،)2016،الميثي ( ،)2009،المولد ،)Campbell&Chittleborough,2014:19( ،)2009،
( .)Fong&Lily,2010:91) ،) Marks&et al,2014:285

 .1ترتيب المعمومات في الموضوع مع إمكانية التوسع والطى في فروعة ،وىذا يجعؿ تخزيف المعمومات
بصورة أكثر بكثير مف الخرائط الذىنية المنتجة وبالتالي يمكف استخداميا لخمؽ نماذج المعرفة

المتطورة التي لـ يكف مف الممكف خمقيا مف خبلؿ الورقة والقمـ.

 .2تضميف الوثائؽ بالخريطة وعمؿ الوصبلت  Linkوالمذكرات وغيرىا مف البيانات داخؿ الخريطة
وامكانية تحويميا إلى ما يعادليا مف قاعدة بيانات بصرية قوية ،أى أف الخريطة تحتوى ثروة مف
المعمومات الوفيرة المخزنة في كممة أو وثيقة أو جدوؿ بيانات  Excelأو صفحات ويب أو حتى

رسائؿ بريد إلكتروني وكؿ ىذا يمكف االنتقاؿ إليو بمجرد الضغط عميو مما يوفر الوقت باإلضافة
إلى تجنب الفوضى البصرية مف خبلؿ عمؿ خرائط فرعية وربطيا معا في خريطة واحدة يمكف

التحكـ بيا.

 .3إعادة ترتيب المواضيع واألفكار مف خبلؿ تحريؾ بعض األيقونات وىذا مف الصعب في الخرائط
التقميدية ،مما يساعد عمى توليد أفكار جديدة ورؤية الوصبلت بيف األفكار الموجودة.

 .4تحديث محتوى الخريطة حسب الحاجة مما يجعميا أداة قوية لمتتبع والتقدـ باستمرار وبالتالي يمكف
تطوير الخريطة الحالية بحيث تصبح خريطة أخرى جديدة وىكذا.

 .5تصدير األفكار الموجودة بالخريطة إلى أنواع مف البرامج مثؿ معالجة النصوص مما يتيح استخداـ
الخرائط الذىنية بشكؿ مبتكر وخبلؽ.

 .6إتاحة الفرصة لمعمؿ التعاوني وىذا ال تتيحو الخرائط التقميدية حيث مف الممكف عمؿ خريطة ذىنية

إلكترونية وارساليا بالبريد اإللكتروني إلى اآلخريف في فريؽ العمؿ التعاوني لعمؿ مساحة عمؿ
مشتركة بيا وتكميؿ باقي الخريطة حيث يمكف التعديؿ فييا واإلضافة إلييا كذلؾ مف الممكف عمؿ

عدة أشخاص عمى الخريطة في الوقت نفسة.

 .7تحديث الخرائط الذىنية بعد تحويميا إلى عرض تقديمي مع تعميقات مف الجميور المستفيد مما
يساعد عمى مساىمتيا في نشر األفكار.
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 .8عرض األفكار مف خبلؿ جمسات العصؼ الذىني باستخداـ أجيزة العرض ويتـ ذلؾ مف خبلؿ
تسجيؿ األفكار مع أفكار اآلخريف وعرضيا في الوقت نفسو.

 .9إتاحة عمؿ لوحة لممعمومات الخاصة وتوحيد البيانات التي نحتاج إلدارتيا وتنظيميا في شاشة
واحدة بصرية.

.10

المرونة حيث يمكف مف خبلؿ برامج الخرائط الذىنية عمؿ قاعدة بيانات مف األفكار وانشاء

قوائـ المياـ وتتبع التقدـ المحرز الخاص عمييا وكذلؾ التخطيط لؤلعماؿ كما يمكف استخداميا في

التعميـ والمجاالت األخرى.

المككنات األساسية لمخريطة الذىنية اإللكتركنية:

تتكوف الخريطة الذىنية اإللكترونية مف العناصر الرئيسية التالية كما في الشكؿ (:)2-8
(عبد الباسط ، )Nurettin,2013:83( ،)Binod,2014:48( ،)2016،
). ) La-Ferla&et al ,2009:92

شكؿ ()2-8

المككنات األساسية لمخريطة الذىنية اإللكتركنية

 .1الخطوط :لربط األفكار بعضيا ببعض.

 .2األسيـ :لتوصيؿ األفكار المتناثرة باألجزاء ذات العبلقة ،وتوضيح اتجاه سير األفكار وتدفقيا.
 .3األشكاؿ اليندسية :كالدائرة والمربع والمستطيؿ والمعيف والمتوازي األضبلع.
 .4الصور :باعتبار أف الصورة بألؼ كممة.
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 .5الرموز :وليا نفس قوة الصورة في تقريب المشيد الذىني عف األشياء أو الظواىر وتكوينيا.
 .6األلواف :وتستخدـ كمنشط لمذاكرة وكعامؿ مساعد عمى اإلبداع.

 .7الحركات :وتستخدـ كمثير فائؽ لحاسة البصر والذاكرة البصرية.
 .8الوميض الضوئي :الستثارة حاسة البصر إلى أقصى درجة ممكنة.
 .9األصوات :وتستخدـ كمثير قوي لحاسة السمع.

خطكات رسـ الخريطة الذىنية اإللكتركنية:

يتـ إتباع الخطوات التالية في رسـ الخريطة الذىنية اإللكترونية (،(Wheeldon,2011:510

(،)Afamasaga-Fuata,2009)،(Jennifer&Dunbar-Hall,2012:2597

)(،) Sheridan,2015:418عبد الباسط : )2016،

 البدء بالرسـ في منتصؼ الصفحة (النافذة) ليعطي الدماغ حرية االنتشار في جميع االتجاىات ،والتعبير
عف النفس بمزيد مف الحرية.

 استخداـ شكؿ أو صورة لمتعبير عف الفكرة األساسية ،فيذا يطمؽ العناف لمعقؿ في التخيؿ.
 استخداـ ألواف متنوعة في جميع أجزاء الخريطة(ثبلثة ألواف عمى األقؿ) ،ألف األلواف وغيرىا مف أدوات
التشويؽ التعميمي كالصور والحركات واألصوات والوميض الضوئي ،كميا مثيرات قوية لمذىف.

بدءا مف الصورة المركزية ،وأف تكوف الخطوط المركزية أكثر سم ًكا،
 يجب أف تكوف الخطوط متصمةً ،
والخطوط الفرعية أرؽ سم ًكا.

 توصيؿ الفروع الرئيسة بالفكرة المركزية ،ألف التوصيؿ يساعد في فيـ الكثير مف األمور وتذكرىا بسيولة
كبيرة ،وبدوف التوصيؿ في الخريطة تفقد قيمتيا وفائدتيا التعميمية.

بدال مف الخطوط المستقيمة ،ألف االقتصار عمى استخداـ الخطوط
 جعؿ الفروع تأخذ الخطوط المنحنية ً
المستقيمة وحدىا يصيب الذىف بالفتور والممؿ.

 يفضؿ استخداـ كممة واحدة رئيسية في كؿ سطر ،مما يساعد في تبسيط الخريطة وسيولة تعمـ
محتوياتيا.

 جعؿ طوؿ الخط بنفس طوؿ الكمـ أو الصورة التي تمثميا.

 إدراج صورة مناسبة عمى كؿ فرع مف الفروع الرئيسية أثناء رسـ الخريطة ألنو سيكوف ليا نفس قوة
الصورة المركزية.

 البد أف تظير البصمة الشخصية والقدرات الفنية الخاصة لراسـ الخريطة.

 تجنب االىتماـ بيوامش الخريطة مف زخرفة وغيرىا مف عناصر التشويؽ ،وقصر ذلؾ عمى فكرة
موضوع الخريطة.

 الرسـ بسرعة كبيرة دوف توقؼ أو تعديؿ ،وىناؾ احتماالت أف تكوف الفكرة األولى ىى األفضؿ ،وأنو تـ
إحساسا بالنسبة لمذىف.
وضعيا في االتجاه أو عمى الفرع األكثر
ً
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 النظر في كؿ االحتماالت ،حتى التي قد ال تستخدـ عند البدء في رسـ الخرائط الذىنية الرقمية.
 اختيار األلواف المختمفة التي ترمز لؤلشياء مثؿ :الموف األزرؽ لمشيء الذي يجب إدراجو  ،والموف
األسود لؤلفكار الجيدة ،والموف األحمر لؤلشياء التي تحتاج لمبحث والتحقؽ.

 ترؾ بعض المساحات الفارغة عمى الصفحة ،حتى يمكنؾ االستمرار في اإلضافة إلى الرسـ عمى مدى
فترة مف الزمف ،واذا كاف حجـ الصفحة  A4صغي ار فيمكف استخداـ حجـ الصفحة .A3

أنشطة استخداـ الخرائط الذىنية اإللكتركنية في التعميـ كالتعمـ

تعد الخريطة الذىنية اإللكترونية مف األدوات التعميمية الفعالة لتنفيذ عدد كبير مف األنشطة التدريسية في
المواقؼ

التعميمية،

بينيا

كما

(عبدالباسط،)2016،

(،)Genevieve&Maher,2013:23

).) Peterson&Snyder,2013:21), ) Zeynep,Ergun&Baris,2013:2273
كما في الشكؿ( :)2-9

شكؿ ()2-9

أنشطة استخداـ الخرائط الذىنية اإللكتركنية في التدريس

يتـ استخداـ األنشطة التالية في الخريطة:

 .1النظرة :وتتمثؿ في تكويف نظرة شمولية تحميمية متكاممة عف موضوع الخريطة.

 .2الشرح :حيث تعد الخريطة وسيمة فعالة في شرح المفاىيـ والمبادئ والنظريات والميارات واألفكار والقيـ
المتضمنة في الموضوع.

 .3التدويف :حيث تمثؿ الخرائط أدلة فعالة لممبلحظات والتعميمات والخطوات ،وتنظيميا خبلؿ حضور
المحاضرات والمؤتمرات والندوات ،وبشكؿ يسيؿ تذكرىا.

 .4اإلظيار :حيث تشكؿ تمؾ الخرائط أدلة فعالة في إظيار وكشؼ العبلقات والروابط واألفكار والقضايا
المتضمنة في الموضوع الدراسي.
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 .5االستمطار :تعد ىذه الخرائط أداة قوية في استمطار الخبرات واألمثمة واألفكار ذات العبلقة بالموضوع
الدراسي.

 .6التخطيط :تشكؿ تمؾ الخرائط أداة فعالة لتخطيط الدروس ضمف المواقؼ التعميمية ،فيي تضمف توفير
القدر األكبر مف المعمومات واألفكار المرتبطة بالدرس ،وتنظيميا بصورة تسيؿ دراستيا.

 .7التنظيـ :عند جمع كـ كبير مف المعمومات واألفكار عف موضوعات دراسية متقابمة أو متباعدة ،فإف ىذه
الخرائط تساعد في تنظيـ تمؾ المعمومات واالفكار وترتيب أولويات معالجتيا.

 .8المراجعة :تساعد الخرائط الذىنية اإللكترونية المتعمميف في عمؿ مراجعات قوية وسريعة استعدادا
لبلختبارات التحريرية والشفيية ،أو إلج ارء المقاببلت الفردية أو الجماعية.

أىمية الخرائط الذىنية اإللكتركنية في التعميـ:

جوا مف المتعة وكذلؾ تحقؽ التعمـ الذي يعمؿ عمى إثراء الدماغ (البركاتي.)183:2012،
 توفر ىذه البرامج ً تعد مف طرؽ التدريب والممارسة الذىنية والفكرية عالية المستوى التي تقوى ميارات استخداـ الرسوـ التعميميةواألشكاؿ

والصور

والخطوط

في

واأللواف

تنمية

تمؾ

القدرات

وذلؾ

الميؿ

العممي

لدى

الطالب).)Marvin&Bill,2013:73

 تعد الخريطة الذىنية اإللكترونية مف األساليب الحديثة التي تساعد عمى تسريع التعمـ واكتشاؼ المعرفةبصورة أسرع مف خبلؿ رسـ مخطط يوضح المفيوـ األساس واألفكار الرئيسة والفرعية ويقوـ بيذا النشاط المتعمـ

ذاتياً.
-

تتميز

بقدرتيا

السريعة

في

ترتيب

األفكار

وسرعة

التعمـ

).)Halperan&Collaer,2015:170

واسترجاع

 أداة تذكير بالقدرات البلنيائية لمتفكير اإلبداعي ودعـ اإلبداع الذاتي لممتعمـ(بوزاف.)121:2010،كذلؾ يمكف إبراز أىمية الخرائط الذىنية اإللكترونية لممتعمـ في النقاط التالية:

 .1زيادة سرعة التفكير لممتعمـ وتخطي حدود التفكير التقميدي.

 .2تبسيط المعمومات وتثبيتيا في عقوؿ المتعمميف ودمج المعارؼ الجديدة بالسابقة.
 .3عرض الموضوعات بصورة شاممة.

 .4ربط األفكار والمعمومات بصورة متناسقة في رسـ خريطة واحدة.
 .5تسييؿ دراسة المياـ التعميمية الصعبة.

 .6تطوير ذاكرة المتعمـ وزيادة تركيزه وابداعو.

 .7سيولة ترتيب األفكار واسترجاع المعمومات.
 .8جعؿ التعمـ أكثر متعة وفاعمية.
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المعمومات

ثالثنا :تقنية اإلنفكجرافيؾ ()Infographic
يعد اإلنفوجرافيؾ ًفنا عريقًا ،يعود تاريخو إلى ما قبؿ الميبلد ،شيد عاـ 2011ـ بداية ثورة استخداـ ىذا النوع

مف الرسوـ حيث شكؿ قاعدة نشر واسعة بحيث اليكاد يخمو موقع معرفة ،أو تصميـ ،أو تقنية مف قسـ خاص
باإلنفوجرافيؾ  ،وكذلؾ يعد اإلنفوجرافيؾ أداة تعميمية فعالة ومف أكثر األساليب المستخدمة في مساعدة الطبلب
عمى فيـ المعمومات والبيانات بشكؿ منظـ.

مفيكـ تقنية اإلنفكجرافيؾ ()Infographic
أساسا دمج
يعتبر مصطمح اإلنفوجرافيؾ تعريب لممصطمح اإلنجميزي ) )Infographicوالذي ىو
ً

لممصطمحيف ( )Informationوتعني معمومات وحقائؽ ،و( )Graphicوتعني تصويري وبالتالي تعني البيانات

أيضا( )Data Visualizationبيانات تصويرية – تفاعمية ،وكذلؾ تسمى( Information
التصويرية ،وتسمى ً

 )Designالتصاميـ المعموماتية .وفيما يمي أبرز التعريفات لتقنية اإلنفوجرافيؾ:

عرفيا يمدرـ ( )Yildirm,2016:98بأنيا" :عرض المعمومات داخؿ تدفؽ معيف بحيث تحتوي عمى كتير
مف الصور والرسوـ البيانية واألشكاؿ والرموز والنصوص في تسمسؿ منطقي مف خبلؿ اإلعداد ليا ".
وأشار تيكي ) )TT,2012بأنيا :فف اإلتصاالت البصرية كنيج إبداعي يقوـ بو مصمـ أو مجموعة مف
المصمميف بناء عمى حاجة المتعمميف ،وىى تمثيبلت بصرية لمبيانات والمعمومات والمعرفة والتي يصعب فيميا.
يتفؽ كؿ مف :توث ( &)Toth,2013:446-457سميكيكبلس( ( Smiciklas,2012:2

بأنيا :نوع مف

الصور التي تمزج البيانات بالصور لتساعد األفراد عمى التواصؿ بشكؿ يمكنيـ مف فيمو واستيعابو بسرعة ".
ويتفؽ كؿ مف (الجريوي )23:2014،و (شمتوت )2016،بأنيا" :فف تحويؿ البيانات والمعمومات والمفاىيـ
المعقدة إلى صور ورسوـ يمكف فيميا واستيعابيا بوضوح وتشويؽ وىذا األسموب يتميز بعرض المعمومات
المعقدة والصعبة بطريقة سمسة وسيمة وواضحة ".
يرى (عبد الباسط )2016،بأنيا :تمثيبلت بصرية لتقديـ البيانات أو المعمومات أو المعرفة وتيدؼ إلى تقديـ
المعمومات المعقدة بطريقة سريعة وبشكؿ بسيط ولدييا القدرة عمى تحسيف اإلدراؾ مف خبلؿ توظيؼ الرسومات
في تعزيز قدرة الجياز البصري لدى الفرد في معرفة االنماط واالتجاىات.
وفي ضوء التعريفات السابقة لتقنية اإلنفوجرافيؾ تعرفيا الباحثة بأنيا :تمثيبلت تعبر عف معمومات ومعارؼ
وبيانات مف خبلؿ الرسومات واأللواف والصور التوضيحية بحيث يسيؿ فيميا وتعمميا مف قبؿ القارئ.
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تاريخ اإلنفكجرافيؾ :
يشير كؿ مف (عبد الباسط  )2016،و( )Simiciklas,2012:8-9إلى تاريخ اإلنفوجرافيؾ:
ايدا بالتزامف مع نمو شبكة اإلنترنت
نموا متز ً
قد يبدو لمقارئ العادي أف اإلنفوجرافيؾ ظاىرة حديثة ،وأنيا حققت ً
وانتشار استخداميا ،إال أف الحقيقة تقوؿ إف اإلنساف عبر التاريخ في سرد القصص ،وتبادؿ المعمومات وبناء
جميا في الرسوـ والنقوش المسجمة عمى جدراف المعابد واآلثار في مختمؼ عصور التاريخ
المعرفة ويظير ذلؾ ً
المصري القديـ ،وذلؾ كما ىو في الشكؿ (.)2-10

شكؿ ()2-10
انفوجرافيؾ قبؿ  3000سنة قبؿ الميبلد
وفي عاـ 1786ـ استخدـ العالـ ولياـ بميفير ( )William Playfairالرسوـ البيانية العمودية والخطية ،الشكؿ
سببا فيما بعد الستخداـ تشارلز جوزيؼ مينارد ( Charles Joseph
( )2-11يوضح ذلؾ ،والتي كانت ً

 ) Minardعاـ 1850ـ ليذه الرسوـ البيانية ودمجيا مع خرائط الدوؿ والنصوص البسيطة لتوضيح

اإلحصاءات الجغرافية .وفي عاـ 1970ـ بدأت الصحؼ والمجبلت استخداـ اإلنفوجرافيؾ كوسيمة لتوصيؿ
المعمومات إلى القراء بشكؿ أفضؿ .
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شكؿ ( )2-11
الرسكـ البيانية كالعمكدية كالخطية لكلياـ بميفير

انتشار
ًا
استمر استخداـ اإلنفوجرافيؾ ولكف بشكؿ محدود .ومع دخوؿ األلفية الثالثة أصبحت اإلنفوجرافيؾ أكثر
وبدأ استخداميا يتجاوز األوساط األكاديمية وقنوات وسائؿ اإلعبلـ التقميدية ،فمنذ عاـ 2011ـ والذي شيد بداية

ثورة استخداـ ىذا النوع مف الرسوـ خاصة في وسائؿ التواصؿ االجتماعي حقؽ اإلنفوجرافيؾ معدالت استخداـ
شديدا مف القراء والمصمميف.
اقباال
عالية وشيد ً
ً

وليذا عمى الميتميف بالعممية التعميمية ضرورة التفكير والتأمؿ والبحث عف السبؿ المناسبة الستخداـ اإلنفوجرافيؾ
في عمميتي التعميـ والتعمـ ،بيدؼ جعؿ المعمومات الخاصة بيـ أكثر إثارة لبلىتماـ وتمكنيـ مف تحقيؽ األىداؼ
المنشودة مف العممية التعميمية بطريقة أسرع وأفضؿ.

أنكاع اإلنفكجرافيؾ:
اإلنفوجرافيؾ ينقسـ إلى نوعيف ،ولكؿ نوع منيما خصائص وبرامج لتنفيذه ،ويبيف (شمتوت،)2015،
(الجريوي:)30:2014،
النكع األكؿ :اإلنفكجرافيؾ الثابت
وىو عبارة عف دعاية ثابتة إما أف تطبع أو توزع أو تنشر عمى صفحات اإلنترنت ،ومحتوى اإلنفوجرافيؾ
الثابت يشرح بعض المعمومات عف موضوع معيف يختاره صاحب اإلنفوجرافيؾ.
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وسوؼ تعتمد الباحثة في دراستيا اإلنفوجرافيؾ الثابت وترى أنو رسـ تصويري يشرح معمومات أو معرفة معينة
بشكؿ ثابت دوف الحاجة إلى تفاعؿ مع القارئ ،شكؿ ( )2-12يوضح ذلؾ.

شكؿ ( )2-12
تصميـ إنفكجرافيؾ ثابت

النكع الثاني :اإلنفكجرافيؾ المتحرؾ
يوجد صورتيف لئلنفوجرافيؾ المتحرؾ ىما:
 -1الصكرة األكلى :تصوير فيديو عادي ،ويوضع عميو البيانات والتوضيحات بشكؿ جرافيؾ متحرؾ ،إلظيار
بعض الحقائؽ والمفاىيـ عمى الفيديو نفسو ،وىذا النوع قميؿ االستخداـ.
ال اربط التالي يوضح الصورة األولى لئلنفوجرافيؾ المتحرؾ فيدو عادي:
https://www.youtube.com/watch?v=SrQpyP9NMf4&list=PLE6559FFD78441DF5&index=1

 -2الصكرة الثانية:
تصميـ البيانات والتوضيحات والمعمومات بشكؿ متحرؾ كامؿ ،حيث يتطمب ىذا النوع الكثير مف اإلبداع
واختيار الحركات المعبرة التي تساعد عمى إخراجو بطريقة شيقة وممتعة ،وكذلؾ يكوف ليا سيناريو كامؿ لئلخراج
النيائي ليذا النوع ،وىذا أكثر األنواع استخداما اآلف.
والرابط التالي يوضح الصورة الثانية لئلنفوجرافيؾ المتحرؾ الذي يتطمب مف المستخدـ النقر عمى المكاف
المطموب باألسيـ.
https://www.nuspire.com/themes/nuspire/infograph/retail/index.html#/sta
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أنكاع اإلنفكجرافيؾ الثابت:
يعرض كؿ مف ( (Mohiuddin,F&Chhtani,V,2013و( )TT,2012األنواع واألشكاؿ التالية
معينا بشكؿ ثابت دوف
لئلنفوجرافيؾ الثابت ( )Static Infographicsوىو عبارة عف رسـ تصويري يشرح ً
شيئا ً

الحاجة إلى أى تفاعؿ مع القارئ ويشمؿ:

 .1مواد بصرية ( :)The Visal Articleالصحؼ والمجبلت والصور الدعائية بيا ،والنشرات التثقيفية
والتوعوية.
 .2مخططات بيانات ،الرسوـ البيانية (  :)The Flow Chartيتـ التعبير بيا عف حالة مؤسسة وتنظيميا
الييكمي ،أو مجموعة مف اإلحصائيات بيا ،أو توقعات تنبوئية لحؿ مشكمة معينة.
 .3نشرات مفيدة (برشورات)  :Useful Baitيتـ عرض كيفية إجراء ميارة ما(مثؿ خطوات أداء الصبلة
بطريقة صحيحة ) ،أو عرض فوائد لنوع مف األطعمة.
 .4وصؼ األرقاـ الضخمة ( :)Number Pornيتـ مف خبلليا عرض تصوير جرافيكي لمجموعة مف
اإلحصاءات ذات األرقاـ الكبيرة وتبسيطيا مف خبلؿ التصميـ.
 .5الجدوؿ الزمني ( :)The Timelineوىو تصوير جرافيكي يقوـ بوصؼ الجدوؿ الزمني إلجراء مشروع ،
أو دخوؿ الطالب الجامعة وقضا أربع سنوات بيا.
 .6تصوير البيانات ( :)Data Visualizationيتـ عرض بيا مجموعة مف البيانات واألدوات بطريقة
تصويرية لممشاريع المعقدة والميمات الصعبة.
 .7رسوـ المقارنة (  :)The Vs Infographicوىو التركيز عمى وجو الشبة أو االختبلؼ بيف عنصريف
ما.
 .8الصور الحقيقية لوصؼ البيانات ) :)The Photo Infographicوىى عممية الستخداـ الصور
الحقيقية والتي يتـ التقاطيا بعناية لمتعبير عف وصؼ لبيانات ما.

مراحؿ تصميـ اإلنفكجرافيؾ
يرى ( العراقي ( ،)2016،شمتوت( ،)8-7:2016،الجريوي ( ،)32-30:2014،المطيري ،)2014،
(مرسي )63-62:2017 ،أف مرحؿ تصميـ اإلنفوجرافيؾ كاآلتي:
 الفكرة  :ينبغي أوال اختيار فكرة معينة بشكؿ جيد حتى تساعد في إخراجيا بشكؿ إبداعي واألفكار
المرتبطة بالمقررات الدراسية التي نستطيع تحويميا إلى إنفوجرافيؾ جذاب ،وعند اختيار الفكرة يجب
مراعاة معالجتيا بشكؿ تربوي جيد وأف تمر بمراحؿ التصميـ التعميمي.
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 البحث :نحتاج بعد التوصؿ إلى "الفكرة " إلى مواد تساعدؾ في بناء تمؾ الفكرة ومنيا استخداـ محركات
البحث مثؿ ) )Yahoo-Google-Msnلموصوؿ إلى أكبر عدد مف البيانات والمعمومات الداعمة
لمفكرة  ،ما يتوجب عميؾ مراعاتو أثناء عممية البحث حداثة المرجع ومدى مصداقيتو.
 البيانات :لكى يتـ دعـ التصميـ اإلنفوجرافيكي ببيانات موثقة في دراسات ،أو كتب منشورة مسبقاً مع
مراعاة مصداقية المرجع وحداثتو لدعـ الفكرة بأرقاـ واحصاءات مدروسة بشكؿ موثؽ ،ينبغي البحث عف
المواقع التي تستخدـ مفيوـ البيانات المفتوحة ومنيا  ، Data. , Data.gov , Data.org :أو
. Opendatafoundation.org
 الترشيح أو تنقيح التصميـ :كما ينبغي عند االنتياء مف توفير البيانات والمعمومات المستخدمة فمترة
البيانات واستخراج المطموب واألساس ،حتى ال تشكؿ حشواً ،أو طمساً لمفكرة ،مع استخداـ البيانات
المتعمقة بالمشروع والمنتج النيائي فقط وجعميا أساس بناء الفكرة.
 التنسيؽ :لكى تتـ عممية التنسيؽ ينبغي استخداـ البرامج المجانية المتوافرة  ،سواء عبر اإلنترنت  ،أو
جيازؾ كبرنامج (  ،) Word – Excel- Power pointوغيرىا مف البرامج التي تساعد في بناء
المحتوى بشكؿ منسؽ ومرتب.
 التخطيط :ينبغي القياـ بعمؿ تخطيط مبدئي عف المشروع باستخداـ برامج عديدة غير اإلنترنت كموقع
 Digram.LYأو  Mind mapفإف لـ تستطع استخداـ ىذه البرامج قـ باستخداـ الورقة والقمـ ورسـ
التصور المراد عممو حتى واف كنت ضعيفًا بالرسـ فالفكرة ىى وضع التصور الصحيح والسميـ إلبراز
وعرض الفكرة في مضموف سيؿ ومبسط .
 األدوات :في ىذه المرحمة سيتـ تحديد األدوات المستخدمة في اإلخراج الفني واستخداـ برامج التصميـ
أيضا في قائمة األدوات التقنيات البرمجية المستخدمة
كالفوتوشوب وغيرىا مف برامج التصميـ  ،ويندرج ً
في تطوير تصاميـ تفاعمية ذكية.

 اإلخراج :وىو الشكؿ النيائي لمتصميـ الذي سوؼ يخرج لممتعمـ بعد المرور بجميع المراحؿ السابقة.

أدكات تصميـ اإلنفكجرافيؾ:
تتوفر في اإلنترنت العديد مف البرامج والمواقع التي تساعد في تصميـ اإلنفوجرافيؾ بشكؿ احترافي مف خبلؿ
توفير قوالب تصميـ جاىزة ،تتخذ ىذه القوالب أشكاالً عدة فيناؾ المخططات االنسيابية ،ونماذج المقارنة،
المخططات الزمنية والرسوـ البيانية وغيرىا .وىى بذلؾ تساعد عمى التصميـ ميما اختمؼ المجاؿ أو الموضوع
المطموب .وقد تـ التوصؿ إلى أدوات ميمة في تصميـ اإلنفوجرافيؾ كما بينيا(عبد الباسط  )2016،و(السميـ
والجفير ،(14-13:2016،وجدوؿ ( )2-4يبيف ذلؾ:
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جدكؿ ( ) 2-4
أدكات تصميـ اإلنفكجرافيؾ

موقع  :Infogramىذا الموقع يساعد عمى تصميـ اإلنفوجرافيؾ مف خبلؿ
قوالب جاىزة يمكف التعديؿ عمييا واضافة البيانات والمعمومات بطريقة
بسيطة ،والموقع سيؿ االستخداـ ويوفر عدداً مف النماذج التي تمكنؾ مف
تصميـ اإلنفوجرافيؾ بشكؿ جذاب .

يتوفر عمى الرابط) https://infogram.com ):
موقع  :ManyEyesالموقع مف تطوير شركة  IBMويقدـ خاصية متطورة
في حفظ البيانات مع إمكانية الرجوع إلييا في أى وقت ،كما يقدـ
خصائص تفاعمية ذات طابع احترافي ويقترح أنسب التصاميـ لمبيانات

المستخدمة مف قبؿ المزود .ويعتبر الموقع أحد رواد التصاميـ التفاعمية
االحترافية .يتوفر عمى الرابط) https://www.ibm.com/analytics(:

موقع  :Stat Planetموقع متخصص يقوـ بعمؿ التصاميـ التفاعمية
حيث يقوـ المستخدـ بإدخاؿ البيانات ويقوـ ىو بعمؿ واخراج رسـ تفاعمي

وحفظو

كصورة

أو

ممؼ

فبلش.

يتوفر

عمى

الرابط:

() https://www.statsilk.com
موقع  :Easellyموقع مجاني يمكنؾ مف إنشاء إنفوجرافيؾ رائع وفي
دقائؽ معدودة  ،حيث تتوفر فيو قوالب جاىزة ومعدة مسبقا إضافة إلى

إمكانية إضافة واختيار العديد مف األشكاؿ واألسيـ والخطوط ،يتميز
الموقع

بدعـ

المغة

((https://www.easel.ly

العربية

عمى

.يتوفر

الرابط:

موقع : Canvaوالتي يتميز بخاصية السحب واإلفبلت لمصور والخمفيات
مما يتيح لؾ تخصيص اإلنفوجرافيؾ الخاص بؾ إلى أبعد حد  ،كما تتوفر

في ىذا الموقع مكتبة ضخمة مف الصور والقصاصات الجاىزة لبلستخداـ

في التصميـ .يتوفر عمى الرابط) https://www.canva.com( :
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موقع  :Picktochart.comوىو موقع مدفوع يوفر نسخة مجانية تستطيع
مف خبلليا استخداـ عدد مف القوالب الجاىزة وتعديؿ األلواف والخطوط

واألشكاؿ

بسيولة

ويسر.

يتوفر

الرابط:

عمى

)(https://piktochart.com
موقع  :Vennageويوفر ىذا الموقع أداة بسيطة وسيمة االستخداـ
لتصميـ اإلنفوجرافيؾ وتضـ مئات الرسوـ والصور الجاىزة كما تمكف مف

تخصيص الخمفيات والخطوط والعبلمات المائية كما تحب .يتوفر عمى
الرابط ) https://venngage.com (:
برنامج :Adobe illustratorالبرنامج األوؿ في تصميـ اإلنفوجرافيؾ لما
يتمتع بو مف المرونة والنتائج الجذابة .
برنامج  :Adobe Photoshopيمكنؾ استخدامو لتصميـ اإلنفوجرافيؾ ،

رغـ أنو لف يكوف بمرونة  illustratorحيث إنو برنامج لتحرير الصور

األشير في العالـ إال أنو يمكف استغبللو لعرض البيانات بطرؽ جميمة .

برنامج  :Inkscapeبرنامج مفتوح يدعـ خاصية الصور ذات االمتداد
 SVGتساعد النسخة الجديدة في عمؿ تصاميـ جرافيؾ يمكنؾ حفظيا
بامتدادات مختمفة  SVGفإذا كنت تفضؿ استخداـ برنامج مجاني فإنو

Inkscapeويعتبر البديؿ المناسب لبرنامج . illustrator
برنامج  :Tableauبرنامج مجاني متطور في عمؿ تصاميـ تفاعمية ،
يعمؿ عمى نظاـ  Windowsفقط ويستخدـ إلنتاج التصاميـ الممونة .يوفر
مجموعة مف الفيديوىات التعميمية لعمؿ التصاميـ عبر الموقع الخاص بو.

وقد اعتمدت الباحثة في دراستيا لتصميـ اإلنفوجرافيؾ الثابت ،موقع Canva

لسيولة التعامؿ معو

والتصميـ عميو واحتوائو عمى مكتبة ضخمة مف الصور والقصاصات الجاىزة لبلستخداـ في التصميـ.
وكذلؾ برنامج  Adobe illustratorوىو البرنامج األوؿ في تصميـ اإلنفوجرافيؾ لما يتمتع بو مف المرونة
والنتائج الجذابة.

54

إمكانيات اإلنفكجرافيؾ:
تعتبر اإلنفوجرافيؾ ذات امكانيات كبيرة ويشير( (Mohiuddin,F&Chhtani,V,2013وىى:
 .1تغير الطريقة الروتينية لعرض المعمومات والبيانات لمناس وبالتالي يساعد عمى تغيير استجابة الناس
وتفاعميـ مع ىذه المعمومات عند رؤيتيا.
 .2عرض المعمومات واالفكار بشكؿ سيؿ وسمس يساعد عمى توصيؿ األفكار المعقدة بكؿ بساطة.
 .3ذات كفاءة ووضوح ،وال تعتمد عمى لغة معينة بحد ذاتيا.
 .4نظاـ بصري متكامؿ لعرض المعمومات ،ويشتمؿ عمى أشكاؿ متعددة.
 .5طريقة اتصاؿ مشوقة وجذابة ،وتفيميا كافة العيوف بغض النظر عف لغتيـ.
 .6طريقة جديدة لعرضيا مف خبلؿ اإلنترنت وشبكات التواصؿ االجتماعية.
 .7إمكانية قراءة المجبلت والصحؼ بطريقة أفضؿ وأسيؿ.
وقصصيا مشوقًا ذا جاذبية
قميا
ًا
 .8اإلنفوجرافيؾ التفاعمي تجعؿ مف السياؽ النصي لمموضوعات
ً
تصور ر ً
وتشويؽ أكثر ،وقراءتو وفيمو بطريقة أسرع وأفضؿ.

شركط اإلنفكجرافيؾ الجيد
اإلنفوجرافيؾ الجيد يحقؽ اليدؼ منو ،لذلؾ يجب أف يراعى في تصميمو الشروط التالية،
(العربي (،(214-206:2008،الثقفي(،)2014،تجسيد:)2013،
 .1يركز عمى موضوع واحد ،لو عنواف رئيسي كبير وغامؽ ،ويحتوى ىذا العنواف عمى رسالة ممفتة.
 .2خاؿ مف األخطاء العممية والمغوية.
 .3يتضمف إحصائيات دقيقة.
 .4يحتوى معمومات واضحة مصاغة بمغة بسيطة يسيؿ استيعابيا مف الجميع.
احدا مف الفكرة الرئيسية ثـ األفكار الفرعية.
 .5تصميمو يتبع
ً
تسمسبل و ً
 .6يحتوى نصوصاً موجزة ،وخالية مف الكممات غير الضرورية.
 .7يمزج بيف النصوص والصور بطريقة مبتكرة وجديدة وجذابة.
 .8بساطة التصميـ ،وتناسؽ األلواف ،وجاذبيتيا.
 .9تماسؾ البنية األساسية لمتصميـ ،والربط الجيد بيف الصورة وما قبميا وما يمييا.
.10

يحتوى معمومات إرشادية بما ينبغي عمى المتعمميف فعمو أو معمومات تحذيرية بما سيخسروه إذا

لـ يفعموا ما في اإلعبلف.
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.11

موضح بو بيانات المصمـ وطرؽ التواصؿ معو.

.12

موضح بنيايتو مصادر المعمومات والمراجع المستخدمة في العمؿ.

اإلنفكجرافيؾ في دعـ عمميتي التعميـ كالتعمـ:
أجريت في السنوات االخيرة بعض البحوث لمكشؼ عف جوانب قوة استخداـ اإلنفوجرافيؾ في التواصؿ مع
الجميور كما في الشكؿ (:) 2-13

شكؿ () 2-13
جكانب قكة استخداـ اإلنفكجرافيؾ في التكاصؿ مع الجميكر

األمر الذي يتيح لمقائميف عمى العممية التعميمية استثمار تمؾ الجوانب في دعـ عمميتى التعميـ والتعمـ ومف بينيا
ما يمي:
 حوالي  %90مف المعمومات التي تنتقؿ إلى المخ ىى معمومات مصورة.
 حوالي  %40مف الناس يستجيبوف بشكؿ أفضؿ لممعمومات المصورة مقارنة بالمعمومات النصية.
 المخ يعالج المعمومات المصورة بحوالي  60,000مرة أسرع مف المعمومات النصية.
 الصورة في الفيسبوؾ أكثر فاعمية مف النصوص والفيديو والروابط.
 المشاىدوف يقضوف  %100مف الوقت في الصفحات التي تحوى ممفات فيديو(.عبد الباسط .)2016،
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يعد اإلنفوجرافيؾ مف األدوات المفيدة التي يمكف لممعمـ استخداميا داخؿ حجرة الدراسة أو خارجيا بطرؽ
متنوعة

ويرى)،)McCartney,2013

((Smiciklas,2012:6

،

)،(Taner,2016:154-166

( ( ،)Zedeli,2014السميـ والجفير.)22-21:2016،
 إيصاؿ المعمومات المعقدة بطريقة سمسة وبسيطة.
 كما أنو يخاطب العقؿ بما يناسبو مف ميؿ معظـ المتعمميف لمتعمـ مف خبلؿ الرؤية والتمثيؿ البصري.
 يساعد المتعمـ عمى تكويف نظرة إجمالية لممعمومات المقدمة ومعرفة العبلقات فيما بينيا مما يوفر تكامؿ
المعرفة داخؿ المجاؿ الواحد.
 ربط المعارؼ مع بعضيا البعض في مجاالت مختمفة.
 توجيو المعمـ والطبلب إلى التركيز عمى المفيوـ وليس عمى الحفظ.
 قمة التكاليؼ المطموبة الستخداـ اإلنفوجرافيؾ مقارنة بوسائؿ تعميمية أخري.
 يوفر عنصر التشويؽ والمتعة في العممية التعميمية.
 احداث التفاعؿ بيف الطبلب والمادة المعروضة عمييـ مف خبلؿ عرض المادة التعميمية في ترتيب
منطقي متسمسؿ.
ويشير( شمتوت  ( ،)2016،الجريوى  )Celik,2016( ،)2015،إلى أىمية االنفوجرافيؾ في التعميـ:
إف اإلنفوجرافيؾ يعد فناً مف الفنوف التي تساعد القائميف عمى العممية التعميمية في تقديـ المناىج الدراسية بأسموب
جديد وشيؽ ،وسوؼ يتساءؿ الكثيروف عف كيفية تطبيؽ ىذا الفف في خدمة العممية التعميمية ودمجيا في
المقررات الدراسية ،حيث أصبحت الكثير مف االختصاصات تمجأ ليذا األسموب مثؿ عموـ الحاسب والفيزياء
والرياضيات وغيرىا كما أنو يزيد قدرة الفرد عمى اإلدراؾ عف طريؽ استخداـ النماذج البصرية وعف طريؽ تحفيز
قدرة الفرد عمى الفيـ واإلدراؾ عف طريؽ مبلحظة التكرار والتصنيفات ،وليا دور ميـ وفعاؿ في تبسيط
المعمومات ،حيث إنو أىـ عناصر اإلنفوجرافيؾ ىي ثبلثة عناصر :العنصر البصري والمعمومات واإلحصائيات
والمحتوى /المعرفة ،بحيث مراعاة العناصر تؤدي إلى سيولة في قراءة كميات ىائمة مف البيانات والمعموماتية،
مما يجعميا أكثر سبلسة في قراءتيا ومعرفتيا والمقدرة عمى تحميؿ ىذه البيانات بأسموب جميؿ وجذاب وممفت
لمنظر.
مف أبرز التطبيقات الستخداـ اإلنفوجرافيؾ في التعميـ ما يوفره موقع أكاديمية رفد
 http://refdacademy.com/learnوىى أكاديمية تعميمية في مجاالت مختمفة كالفيزياء واألحياء وغيرىا،
حيث تستخدـ رسوـ اإلنفوجرافيؾ بطريقة رائعة لتوصيؿ المعمومات المختمفة في ىذه المجاالت.
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المحكر الثاني :التفكير اإلبداعي Creative Thinking
يعد التفكير مف أبرز السمات التي تميز اإلنساف عف غيره مف الكائنات األخرى ،فيو يحتاج إلى التفكير في
جميع مراحؿ حياتو ،فبل تستقيـ حياتو دوف تفكير ،ويتضمف التفكير البحث عف معنى ،ويتطمب التوصؿ إليو
معانا لمنظر في مكونات الموقؼ أو الخبرة التي يمر بيا الفرد.
ً
تأمبل وا ً

التفكير في القرآف الكريـ :
حافبل باآليات التي تحث عمى التفكير
ونظر ألىمية التفكير في حياة اإلنساف ،فإف القرآف الكريـ جاء
ًا
ً
ِّ ِ
َّ
ِّف لِ َّمن ِ
وف ﴿"﴾44
واعماؿ العقؿ والتدبير فيقوؿ سبحانو"َ :وأ َ
اس َما ُنِّز َؿ إَِل ْي ِي ْـ َولَ َعميُ ْـ َيتَفَ َّك ُر َ
َنزْل َنا إِلَ ْي َؾ الذ ْك َر لتَُبي َ
ِ
(سورة النحؿ ،آية  ،)44كذلؾ في موضع آخر حيث قاؿ تعالى ":ىو الَّذي أ َ ِ
اب
ماء لَ ُكـ ِمنوُ َشر ٌ
َنز َؿ م َف السَّماء ً
َُ
خيؿ واألَعناب و ِمف ُك ِّؿ الثَّمر ِ
و ِمنو َشجر ِ
ع و َّ
ِ ِ َّ
ات ِإ َّف في ذلِ َؾ َآل َيةً
فيو تُ
سيموف ﴿ٓٔ﴾ ُينبِ ُ
الز َ
َ
َ ُ ٌَ
َ
َ َ
يتوف َوالنَّ َ َ
ت لَ ُكـ بو الزر َ َ
لِقَ ٍ
روف﴿ٔٔ﴾" (سورة النحؿ ،اآليات.)11-10 :
وـ َيتَفَ َّك َ
كما يروى لنا القرآف الكريـ قصص األقواـ السابقة  ،بيدؼ إثارة النظر ،والفكر ،الستخبلص العبر ،حيث

َّ
ص ِ
وف ﴿( ""﴾176سورة األعراؼ ،اآلية ،)176وفي موضع آخر" ُق ْؿ
ص لَ َعميُ ْـ َيتَفَ َّك ُر َ
ص َ
ص اْلقَ َ
يقوؿ سبحانو ":فَا ْق ُ
ِ
ِّ
ِس ُيروا ِفي ْاأل َْر ِ
يف ﴿ٔٔ﴾"( سورة األنعاـ ،آية .)11
ض ثَُّـ انظُُروا َك ْي َ
ؼ َكا َف َعاق َبةُ اْل ُم َكذبِ َ

حث اإلنساف عمى التفكير في نفسو ،وفي الطبيعة المحيطة بو ،وفي األرض التي يعمرىا ،في قولو سبحانو
و َ
ؽ المَّػو الس ِ
َّ ِ
ِِ
ض َو َما َب ْي َنيُ َما إِ َّال بِاْل َح ِّ
ير ِّم َف
َج ٍؿ ُّم َس ِّمى َوِا َّف َكثِ ًا
ؽ َوأ َ
َّم َاوات َو ْاأل َْر َ
وتعالى ":أ ََولَ ْـ َيتَفَك ُروا في أَنفُسيـ َّما َخمَ َ ُ َ
ِ
الن ِ ِ ِ
َّ
وف ﴿( "﴾٨سورة الروـ ،اآلية)8:
اس بِمقَاء َرِّب ِي ْـ لَ َكاف ُر َ
ودعا إلى التفكير بما فيو التفكير البصري في مخموقات ا﵀ في السماء واألرض ،حيث قاؿ سبحانو ":إِ َّف ِفي
َّ ِ
َِّ
الني ِار َآلي ٍ
ؽ الس ِ
ض و ْ ِ ِ َّ ِ
ات ِّألُولِي ْاألَْل َب ِ
ِ
َخْم ِ
ودا
اما َوقُ ُع ً
َ
يف َي ْذ ُك ُر َ
اب ﴿ٓ﴾ٔ٩الذ َ
اخت َبلؼ المْيؿ َو َّ َ
وف المػوَ ق َي ً
َ
َّم َاوات َو ْاأل َْر َ
ِ
ِ
ؽ الس ِ
ات و ْاأل َْر ِ
وف ِفي َخْم ِ
اب َّ
الن ِار
ض َرب ََّنا َما َخمَ ْق َ
ت َىػٰ َذا َباط ًبل ُس ْب َح َان َؾ فَق َنا َع َذ َ
َو َعمَ ٰى ُجُنوبِ ِي ْـ َوَيتَفَ َّك ُر َ
َ
َّم َاو َ
﴿ٔ( "﴾ٔ٩سورة آؿ عمراف ،اآليات.)191-190 :
وقد دعا ا﵀ سبحانو وتعالى اإلنساف لمتدبر والتفكر في عموـ الفمؾ واألرض والنبات  ،فقاؿ في كتابو العزيز":
َخر ْج َنا بِ ِو ثَمر ٍ
َنز َؿ ِمف الس ِ
أَلَ ْـ تََر أ َّ
ات ُّم ْختَمِفًا
َف المَّػوَ أ َ
َ
َّماء َم ً
ََ
اء فَأ ْ َ
َ
اس و َّ
ود ﴿﴾ٕ٢و ِم َف َّ ِ
الد َو ِّ
ؼ
اب َو ْاأل َْن َع ِاـ ُم ْختَمِ ٌ
يب ُس ٌ
أَْل َو ُانيَا َو َغ َاربِ ُ
الن َ
َ
َّ
ور ﴿( "﴾ٕ٨سورة فاطر ،اآليات.)28-27:
إِ َّف المػوَ َع ِز ٌيز َغفُ ٌ

أَْلو ُانيا و ِم َف اْل ِج َب ِ
ؼ
يض َو ُح ْمٌر ُّم ْختَِم ٌ
اؿ ُج َد ٌد بِ ٌ
َ َ َ
َّ ِ ِ ِ ِ
ِ
اء
أَْل َو ُانوُ َك َذل َؾ إَِّن َما َي ْخ َشى المػوَ م ْف ع َباده اْل ُعمَ َم ُ

مما سبؽ تستنج الباحثة أف القرآف الكريـ دعا إلى التفكير كواجب ديني يتحمؿ اإلنساف مسؤوليتو ،وذلؾ مف

دليبل عمى
خبلؿ النظر في الكوف وفي نفسو والتفكير بعقمو لموصوؿ الى حقائؽ عف قدرة ا﵀ ،وجعؿ ذلؾ ً
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خشيتو ،وذكر القطاف ( )263 :2000أف القرآف الكريـ جعؿ التفكير السديد والنظر الصائب في الكوف وما فيو
وسيمة مف وسائؿ اإليماف.
كبل مف الحولي ورضواف( (270:2005أف " :أىمية العقؿ تكمف في معرفة ا﵀ وتوحيده ،ومف فقد
وأوضح ً

العقؿ ألى سبب زاؿ عنو التكميؼ والحساب ،وأف اإليماف نفسو ال ييتدى إليو إال بالعقؿ أى بالتفكير والتدبير،
إلخراج صاحبو مف الكفر إلى اإليماف ،والعقؿ ىو الذي يجعؿ اإلنساف مسئوال عف نفسو ".

مفيكـ التفكير(:)Thinking

يمارس اإلنساف التفكير ،رغـ ذلؾ يعتبر مفيوـ غامض ال نستطيع أف نراه أو نممسو ،لـ يتـ االتفاؽ عمى

تعريؼ محدد لو فقد تعددت تعاريفو  ،فيناؾ مف يرى أف التفكير عممية عقمية رمزية وتصورية ،بينما يرى آخروف
بأنو معالجة لمتمثيبلت العقمية.

يعرفو جرواف( )13:2013بأنو :عممية تضـ سمسة مف النشاطات العقمية والتي تحدث عندما يتعرض الدماغ

لمثير ما حيث يستقبمو عف طريؽ الحواس بأحد منيا أو أكثر.

ويشير ممحـ( )212:2012بأنو :وسيمة عقمية يستطيع اإلنساف أف يتعامؿ بيا مع األشياء ،والوقائع واألحداث

مف خبلؿ العمميات المعرفة التي تتمثؿ في استخداـ الرموز والمفاىيـ والكممات.

يرى جرواف( (40:2011بأنو :عممية كمية نقوـ عف طريقيا بمعالجة عقمية لممدخبلت الحسية والمعمومات

تماما ،وتتضمف اإلدراؾ
المسترجعة؛ لتكويف األفكار أو استدالليا أو الحكـ عمييا ،وىي عممية غير مفيومة ً
معنى ما.
والخبرة السابقة ،والمعالجة الواعية واالحتضاف والحدس ،وعف طريقيا تكتسب الخبرة
ً

وتعرفو سميماف( )285:2011بأنو" :عبارة عف سمسمة مف النشاطات العقمية التي يقوـ بيا الدماغ عندما

يتعرض لمثير عف طريؽ الحواس الخمسة ،والتفكير بمعناه الواسع عممية بحث عف معنى الموقؼ أو الخبرة ".

وتشير حمش( (5:2010بأنو " :عممية ذىنية يقوـ بيا الفرد عندما يمر بخبرة أو مشكمة معينة ،وفييا يقوـ

الفرد بالربط بيف خبراتو السابقة  ،والخبرات الحالية ،وذلؾ ليستطيع التكيؼ والتعايش مع الظروؼ التي يعيشيا".

ويذكر سعادة( (40:2009بأنو :عبارة عف مفيوـ معقد يتكوف مف ثبلثة عناصر تتمثؿ في العمميات المعرفية

تعقيدا كالفيـ والتطبيؽ ،باإلضافة إلى معرفة خاصة بمحتوى المادة
المعقدة ،وعمى رأسيا حؿ المشكبلت ،واألقؿ
ً
والموضوع مع توفر االستعدادات والعوامؿ الشخصية المختمفة  ،ال سيما االتجاىات والميوؿ.
ومف خبلؿ التعريفات السابقة ترى الباحثة أف التفكير :ىو عممية ذىنية يتـ فييا استكشاؼ الخبرة لموصوؿ

إلى اليدؼ وذلؾ مف خبلؿ إعماؿ العقؿ بالمعموـ لمتوصؿ إلى المجيوؿ عف طريؽ الحواس.

أنماط التفكير (:)Thinking Types

مارس اإلنساف أنماطًا مختمفة مف التفكير في حؿ المشكبلت التي تواجيو ،قد يتداخؿ بعضيا في بعض،

ونمط التفكير ىو األسموب أو الطريقة التي يفكر بيا الفرد منطمقًا مف ثقافتو وخبراتو الحياتية وقدراتو العقمية.
ويذكر عبيد وعفانة ( (41:2003أنماط التفكير كالتالي:
 التفكير البصري (.)Visual Thinking
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 التفكير االستداللي(.)Inferential Thinking
 التفكير التأممي(.)Reflective Thinking
 التفكير الناقد(.)Critical Thinking
 التفكير اإلبداعي(.)Creative Thinking
 التفكير المنظومي(.)Systems Thinking
ولقد تناولت الدراسة التفكير اإلبداعي( (Creative Thinkingكأحد أنماط التفكير الميمة في حياة اإلنساف،

وفيما يمي توضيح لمفيوـ اإلبداع ،ومفيوـ التفكير اإلبداعي.

مفيكـ اإلبداع ))Creativity

تفاعبل لعدة عوامؿ عقمية وبيئية واجتماعية وشخصية تؤدي إلى تطور نتاجات تتصؼ بالحداثة
يعد اإلبداع
ً

والجدة.

عرفو الزيات( (26:2009بأنو :النشاط الفردي أو الجماعي الذي يقود إلى إنتاج يتصؼ باألصالة والقيمة

والجدية والفائدة لممجتمع.

وترى عامر( )55:2009بأنو :مزيج مف القدرات واالستعدادات والخصائص التي إذا ما وجدت ببيئة مناسبة

يمكف أف ترقى بالعمميات العقمية لتؤدي إلى نتاجات أصيمة ومفيدة سواء لخبرات الفرد السابقة أو خبرات

المؤسسة أو المجتمع أو العالـ إذا كانت النتاجات مف مستوى االختراقات اإلبداعية في أحد مياديف الحياة
اإلنسانية.

ويذكر الند  Lalendبأف اإلبداع شيء خارج عف القاعدة أو خارؽ لمعادة في الفف واألخبلؽ والمعرفة ،لكنو

في الوقت نفسو يقع عمى أرضية قواعد المجاؿ نفسو (إبراىيـ .(12:2012،

أما تورانس  Torranceفيعرؼ اإلبداع بأنو عممية تحسس لممشكبلت ،وادراؾ مواطف الضعؼ والثغرات ،وعد

االنسجاـ والنقص في المعمومات ،و البحث عف الحموؿ التي يمكف التنبؤ بيا ،واعادة صياغة الفرضيات في
ضوء اختبارىا بيدؼ توليد حموؿ جديدة مف خبلؿ توظيؼ المعطيات المتوافرة ،ومف ثـ نشر النتائج وعرضيا

عمى اآلخريف (العويضي.)228:2014،

ومف خبلؿ التعريفات السابقة ترى الباحثة أف اإلبداع :ىو تفكير غير مألوؼ يؤدي إلى ظيور نتاجات

وحموؿ غير نمطية لممشكبلت والمواقؼ وتتصؼ بالجدة والحداثة.

مفيكـ التفكير اإلبداعي ((Creative Thinking

يعد التفكير اإلبداعي مف أبرز أنماط التفكير التي يستخدميا الفرد في حياتو لحؿ مشاكمة وتخطي العقبات،

ويرتبط تعريؼ التفكير اإلبداعي بتعريفى التفكير واإلبداع .يشير األدب التربوي إلى العديد مف التعريفات التي

تناولت التفكير اإلبداعي.

تعرفو سميماف( )286:2011بأنو :العممية الذىنية التي نستخدميا لموصوؿ إلى األفكار والرؤى الجديدة ،أو

التي تؤدي إلى الدمج والتأليؼ بيف األفكار ،أو األشياء التي تعتبر سابقًا أنيا غير مترابطة.
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وعرفو النفيعي( (7:2011بأنو :مجموعة مف األداءات والميارات واألساليب التي يمارسيا معمـ العموـ مف
أجؿ استثارة تفكير التبلميذ ليفكروا بطرائؽ مختمفة ،إلنتاج استجابات عديدة ومتنوعة وجديدة.

ويرى حجازي( (49:2009بأنو :العممية الذىنية التي نستخدميا لموصوؿ إلى األفكار والرؤى الجديدة أو

التي تؤدي إلى الدمج والتأليؼ بيف األفكار أو األشياء التي كانت تعتبر سابقًا أنيا غير مترابطة.
ويشير عثمانة ( (299:2008بأنو :عممية تجعؿ الفرد حساساً ومدركاً لمتغيرات واالختبلفات في المعمومات،

والعناصر المفقودة ،و البحث عف دالئؿ ومؤشرات في الموقؼ ووضع الفروض حوؿ ىذه المتغيرات وفحصيا
والربط بينيا وبيف النتائج واجراء التعديبلت واعادة اختبار الفروض لموصوؿ إلى النتائج المنطقية.

ويعرفو جرواف( (83:2008بأنو :نشاط عقمي مركب وىادؼ توجيو رغبة قوية في البحث عف حموؿ أو

التوصؿ إلى نواتج أصيمة لـ تكف معروفة سابقا ويتميز التفكير اإلبداعي بالشمولية والتعقيد.

ويرى موسى وسبلمة( )97:2004أنو :نشاط عقمي مركب ،وىادؼ توجيو رغبة قوية في البحث عف حموؿ

أو التوصؿ إلى نواتج اصيمة لـ تكف معروفة مسبقًا.

ويشير الميمع والعجمي( (53:2003أنو :عممية نفسية عصبية تدؿ عمى نشاط عقمي ينتج عنو ناتج يتميز

جديدا بالنسبة لممجاؿ.
باألصالة ،والطبلقة والمرونة ،ويقاس بالنسبة لؤلطفاؿ بإنتاج أقرانيـ ،ولمراشديف بأف يكوف
ً
ويذكر سعادة ( )261:2003أنو :عبارة عف عممية ذىنية يتفاعؿ فييا المتعمـ مع الخبرات العديدة التي

أصيبل
حبل
ً
يواجييا بيدؼ استيعاب عناصر الموقؼ مف أجؿ الوصوؿ إلى فيـ جديد وانتاج جديد يحقؽ ً

لمشكمتو ،أو اكتشاؼ شيء جديد ذي قيمة بالنسبة لو ،أو المجتمع الذي يعيش فيو.

ويرى شحاتو والنجار( (124:2003أنو :نوع مف التفكير يتطمب توافر إمكانات ومناخ اجتماعي ونفسي يحيط

بالفرد فينتج سمو ًكا ذا مواصفات خاصة.
ومف ىنا ترى الباحثة أنو البد مف التركيز عمى التفكير اإلبداعي في التعميـ وتنميتو مف خبلؿ توفير الوسائؿ
والتقنيات الرقمية لموصوؿ الى مستوى أفضؿ مف التعمـ.

كما ترى الباحثة أف التفكير اإلبداعي :عبارة عف نشاط ذىني يعتمد البحث بطرؽ غير مألوفة إلدراؾ الثغرات

وحؿ المشكبلت بمرونة وطبلقة فكر في البيئة الواقعية.

ميارات التفكير اإلبداعي:

إف التفكير اإلبداعي ليس بالعامؿ الواحد ،ولكنو مجموعة مف القدرات أو الميارات ،إذا ما استطعنا تنمية ىذه

الميارات لدى الطبلب وتدريبيـ عمى استخداميا ألمكننا تنمية التفكير اإلبداعي لدييـ (عامر.)55:2009،

تختمؼ ميارات التفكير اإلبداعي مف باحث آلخر ويرجع ذلؾ الختبلؼ النظريات التي ينتمي ليا الباحثوف

في تفسير اإلبداع.

حيث يرى سميماف( (294:2011أف ميارات التفكير اإلبداعي تتمثؿ في :الطبلقة ،المرونة،األصالة،

اإلفاضة ،الحساسية لممشكبلت ،التخيؿ أو التصور ،التحويبلت ،الحدس ،التركيب ،التقويـ ،سرعة البديية،
االحتفاظ باالتجاه ومواصمتو ،تخيؿ المضموف ،القدرة عمى الغمؽ.
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ويشير أبو جبللة( )91:2009أف ميارات التفكير اإلبداعي تقتصر عمى :الطبلقة ،المرونة ،األصالة،
التفاصيؿ ،اإلكماؿ.

ويذكر مصطفى ( (173:2007أف التفكير اإلبداعي يتضمف مجموعة مف الميارات وىى :ميارات استقباؿ

األفكار ،ميارات تنظيـ األفكار ،ميارات إدراؾ األفكار ،ميا ارت تحميؿ االفكار ،ميارات التواصؿ ،ميارات تقييـ

األفكار.

بينما تتفؽ معظـ الكتابات والبحوث التربوية مثؿ ،جرواف( ،)77:2011الحيمة( ،)48:2009سعادة

( ،(272:2003عبدالعزيز ( ،(89:2009السعدني وعودة( ،(172:2006عبيد وعفانة ( )60:2003عمى أف

التفكير اإلبداعي يتضمف مجموعة مف الميا ارت وىى :الطبلقة ،المرونة ،األصالة ،الحساسية لممشكبلت،

التوسع واإلفاضة.

وتشير اختبارات جمفورد  Guilfordوتورانس  Torranceإلى أىـ ميارات أو قدرات التفكير اإلبداعي وىى

الطبلقة والمرونة واألصالة ،ويوجد العديد مف الميارات الموجودة لدى الجميع ولكف بدرجات مختمفة.

بناء عمى ما سبؽ ستقتصر الباحثة في الدراسة عمى ميارات الطبلقة ،المرونة ،األصالة ،والتي تتناسب مع

محتوى الوحدة الدراسية ،والخصائص العمرية لمطبلب .وفيما يمي توضيح لميارات التفكير اإلبداعي التي
تضمنتيا الدراسة.

أكل :الطالقة ()Fluency
ن
عرفيا

ألكسندر(:)Alexander,2007:21

أو األفكار المطموبة.

بأنيا

القدرة

عمى

إنتاج

عدد

مف

االستجابات

وعرفيا العبادي( )20:2008بأنيا :القدرة عمى إنتاج أفكار متعددة لمشكبلت وتساؤالت غير محددة

،وتتضمف الجانب الكمي مف التفكير اإلبداعي.

وذكر كوفماف وستيرنبرج ( :)Kaufman&Sternberg,2010:52بأنيا قدرة الفرد عمى إعطاء أكبر عدد

مف األفكار.

وترى شاكر( :)217:2010بأنيا توليد عدد كبير مف البدائؿ واألفكار أو األشكاؿ أو االستعماالت عند

االستجابة لمثيرات ما ،ومراعاة السرعة والبساطة في ذلؾ.

ويقسـ الطيطي ( )52:2004الطبلقة إلى خمسة أنواع:
 .1طبلقة لفظية :وتعني القدرة عمى سرعة إنتاج أكبر عدد ممكف مف كممات محدودة تؤدي معنى.
 .2طبلقة فكرية :وىى إنتاج أكبر عدد ممكف مف أفكار متسمسمة في موقؼ مف المواقؼ التي تثير
المفحوص.
 .3طبلقة تعبيرية :وىى القدرة عمى التعبير عف التفكير السريع في الكممات وصياغتيا في عبارات مفيدة.
 .4طبلقة التداعي :وتعني القدرة عمى إنتاج أكبر عدد ممكف مف الوحدات األولية ذات الخصائص المعينة.
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 .5طبلقة األشكاؿ :وتعني إضافة بعض الجزئيات المناسبة لؤلشكاؿ لتكويف رسومات يمكف االستفادة منيا
في المجاالت المختمفة.
مما سبؽ يتضح لمباحثة أف الطبلقة تعني :قدرة الفرد عمى إنتاج أكبر عدد ممكف مف األفكار والحموؿ
واالستجابات والبدائؿ عمى أف يراعى فييا السرعة والزمف المحدد.

ثانيا :المركنة Flexibility
ن
تعرفيا شاكر( )118:2010بأنيا :القدرة عمى إيجاد العديد مف األفكار المختمفة والمتنوعة عف األفكار

المتوقعة في المادة وتوجية التفكير ضمف الموقؼ.

ويرى أميف( (4:2010أنيا :القدرة عمى إنتاج عدد متنوع مف األفكار أو االستجابات ،وتغيير مسار التفكير

وفؽ ما يتطمبو تعقد الموقؼ اإلبداعي.

وتشير عامر( )56:2009بأنيا :القدرة عمى تغيير الحالة الذىنية بتغير الموقؼ ليكوف أكثر مرونة في توليد

مجموع مف االستجابات غير المألوفة لشيء مألوؼ.
وتتخذ المرونة مظيريف ىما:

 -1المرونة التمقائية :وىى سرعة الفرد في إصدار أكبر عدد مف األفكار المتنوعة ،والمرتبطة بمشكمة ،أو مثير،
ويميؿ الفرد وفؽ ىذه القدرة إلى المبادرة التمقائية في المواقؼ ،وال يكتفي بمجرد االستجابة

(الخميمي.(140:2005،

 -2المرونة التكيفية :التوصؿ إلى حؿ مشكمة ما ،أو مواجية أى موقؼ في ضوء التغذية الراجعة التي تأتي مف
ذلؾ الموقؼ (الطيطي .)53:2004،

ويتضح لمباحثة مما سبؽ أف المرونة تعني :التغيير في الحالة الذىنية لمفرد بتغير المواقؼ ويراعى فييا تنوع

األفكار بإعطاء استجابات متنوعة ال تنتمي لفئة واحدة ،وااللتزاـ بزمف محدد.

ثالثنا:األصالة Originality

عرفتيا عامر( (56:2009بأنيا :القياـ باستجابات غير مألوفة أو معتادة ،والقياـ بتداعيات بعيدة لؤلفكار

وموضوعات معينة ،بمعنى أف تكوف غير شائعة مع عدـ تكرار االفكار والتميز والتفرد ،وتختمؼ األصالة عف

الطبلقة والمرونة في أنيا ال تشير إلى كمية األفكار اإلبداعية بؿ تعتمد عمى قيمة تمؾ األفكار ونوعيتيا
وجودتيا.

ترى سميماف( )293:2011أنيا :القدرة عمى إنتاج استجابات معينة غير مألوفة ،وغير مباشرة ،وأفكار

متميزة وغير شائعة.

جديدا وانتاج أفكار أصيمة تتصؼ بالجدة والتفرد غير
وتعرؼ الباحثة األصالة بأنيا :إدراؾ األشياء إد ار ًكا
ً
متكررة وال مألوفة والتي تحدث في مواقؼ غير مألوفة  ،وترتبط بزمف محدد.
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مستكيات التفكير اإلبداعي:

تؤكد التصورات الحديثة لمتفكير اإلبداعي أف جميع الناس لدييـ قدرات وسمات مف التفكير ولكف بدرجات

اعا لمتفكير اإلبداعي ،وذكر تايمور خمسة
متفاوتة مف شخص آلخر ،لذلؾ ذكر العديد مف العمماء والباحثيف أنو ً
مستويات لمتفكير اإلبداعي بينيا(أبوجادو(،(32:2004،السويداف والعدلوني(،)30:2004،أبوجادو(32:2004،

وىى:

 -1اإلبداع التعبيري (:)Expressive Creativity

ويشير إلى التعبير الحر المستقؿ ،إلى تطور أفكار فريدة بغض النظر عف نوعيتيا ،وال يكوف لمميارة ،أو

األصالة فيو أىمية ،كما ىو الحاؿ في الرسوـ العفوية لؤلطفاؿ.

 -2اإلبداع اإلنتاجي (:)Productive Creativity

ناتج لنمو المستوى التعبيري ،والميارات ،فيؤدي إلى إنتاج أعماؿ كاممة ،ويتميز ىذا المستوى بتعقيد النشاط

وغالبا ما يكوف ىذا المستوى ،أو ىذا
الحر ،وضبطو ،وال ينبغي أف يكوف اإلنتاج مستوحى مف عمؿ اآلخريف،
ً
النوع مف اإلبداع في مجاؿ تقديـ منتجات كاممة عمى مختمؼ أنواعيا ،وأشكاليا.
 -3اإلبداع االبتكاري (االختراعي)(:)Inventive Creativity

وىذا المستوى مف اإلبداع يتطمب مرونة في إد ارؾ عبلقات جديدة بيف أجزاء منفصمة ،وكذلؾ يشير إلى إظيار

البراعة في استخداـ المواد لتطوير استخدامات جديدة بصورة فردية ،دوف وجود إسيامات جوىرية في تقديـ أفكار
أساسية.

 -4اإلبداع التجديدي (االبتدائي)(:)Innovative Creativity
إف ىذا المستوى مف اإلبداع يتطمب قدرة عالية عمى التصور التجريدي مما ييسر لممبدع تحسينيا ،وتعديميا،
وذلؾ بالتطوير والتحسف الذي يتضمف استخداـ الميارات الفردية التصويرية ،أى المزاوجة بيف المنظومتيف.

 -5اإلبداع االنبثاقي:

جديدا،
تماما في أكثر المستويات التجريدية .حيث يعني مبدأ
ً
وىو أرقى المستويات ويتضمف تصور مبدأ جديد ً
ومسممة جديدة تخرج منيا صورة ،أو رؤية جديدة ،أى خمؽ منظومة جديدة.
ويتضح مما سبؽ لمباحثة أف مستويات التفكير تختمؼ باختبلؼ المراحؿ العمرية لؤلشخاص ،حيث وكما ذكر

تايمور أف ىناؾ خمسة مستويات لمتفكير اإلبداعي ،الثبلثة مستويات األولى قد تكوف مناسبة لطمبة المرحمة

األساسية ،حيث إف المستوى األوؿ يتطمب ميارة الطبلقة التعبيرية بشكؿ عفوي ،والمستوى الثاني يتـ فيو تدريب
الطمبة عمى المرونة بأشكاليا ،والمستوى الثالث يتطمب تدريب الطمبة عمى األصالة في التعبير بصورة تناسب

المراحؿ العمرية .أما المستوى الرابع والخامس فيى مستويات تتميز بالتجريد وتحتاج إلى مستويات تفكير عميا
تتميز بالتجريد وتناسب المراحؿ االساسية العميا أو المراحؿ العميا ،وفي ىذه الدراسة تـ التدرج في استخداـ
المستويات بما يناسب مستوى الطالبات والفروؽ الفردية بينيـ مع التركيز عمى المستوى الرابع والخامس ألف

المرحمة العمرية المعتمدة تعتبر مرحمة أساسية عميا.
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مراحؿ التفكير اإلبداعي العممية:

كانت النظرة التقميدية لئلبداع عمى أنو وعى ،والياـ وأف مف يمتمؾ ىذا اإللياـ ىو شخص مبدع ،وأف عممية

اإلبداع بحد ذاتيا تتـ مف خبلؿ مجموعة مف الخطوات تبدأ بتحديد المشكمة ،أو الموقؼ ثـ حفظ المشكمة،
وأبعادىا مف مستوى التفكير اإلبداعي ثـ تختزف الفكرة ويبقي المبدع اىتمامو ،ومثابرتو عمى التفكير اإلبداعي قد

تطوؿ ،أو تقصر ىذه المرحمة ثـ مرحمة الحؿ.

فعبل واعًيا يتـ مف خبلؿ جيد ىادؼ
أما النظرة الحديثة لئلبداع والتي يقودىا إدوارد دي بونو فترى اإلبداع ً
وأف كؿ إنساف يستطيع أف يتعمـ ىذه الميارة ،وأف المبدع يحتاج إلى درجة مف الذكاء (عبيدات وأبو
السميد.)320:2005،

وقد اختمؼ العمماء في تحديد الم ارحؿ كما اختمفوا في تعريؼ اإلبداع ،كما يؤكد العمماء أف ليس مف

الضروري أف تمر عممية اإلبداع بمراحؿ محددة ،أى قد ينتقؿ الفرد المبدع مف المرحمة األولى إلى المرحمة
االخيرة أثناء تكويف الفكرة اإلبداعية دوف المرور ببقية المراحؿ وىذا ما يؤكده واالس ،وماركسيري (اليويدي

وجمؿ .(92:2006،

ويدرؾ الباحثوف ،والتربويوف ،والمفكروف أف تمؾ المراحؿ توضع بشكؿ يقصد بو تبسيط الدراسة ألف العممية

اإلبداعية عممية كمية ،بؿ إنيا تبدأ بشكؿ كمى وتنتيي إلى ذلؾ (إبراىيـ .)68:2002،

نتيجة الختبلؼ الفمسفة والنظريات التي ينطمقوف منيا لتفسير اإلبداع بمراحمو ،تشير الباحثة إلى أف أكثر مراحؿ

العممية اإلبداعية قبوًال ويتفؽ عمييا غالبية الباحثيف مثؿ (السرور  (152:2002،و(سعادة  )255:2003،تتمثؿ

في أربع مراحؿ كما يمي:

 -1مرحمة اإلعداد أو التحضير ()Preparation

وىى مرحمة تحديد المشكمة وتفحصيا مف جميع الجوانب ،حيث يتـ جمع المعمومات مف حوليا ،والربط مف

خبلليا بصورة مختمفة.

 -2مرحمة الحضانة ()Incubation

وىى مرحمة ترتيب وترقب وانتظار ،حيث يتحرر العقؿ مف كثير مف الشوائب واألفكار التي ال صمة ليا

بالمشكمة.

 -3مرحمة اإلشراؽ أو التنوير ()Sunshine or Enlightenment

وىى المحظة التي يتـ فييا انبثاؽ ش اررة اإلبداع ،أى المحظة التي تتولد فييا فكرة جديدة  ،والتي تؤدي بدورىا إلى

حؿ المشكبلت.

 -4مرحمة التحقؽ والبرىاف ((Verification and Proof
وىى مرحمة اختبار ِ
الفكر لمفكرة الجديدة وتجريبيا ،والتي تؤدي بدورىا إلى إخراج اإلنتاج اإلبداعي إلى حيز
الوجود ،وبعبارة أخرى :ىى مرحمة التجريب لمفكرة الجديدة.
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مف خبلؿ ما سبؽ يتضح لمباحثة أنو لتحقيؽ التفكير اإلبداعي لمطمبة يجب أف يتـ السير بخطوات متسمسمة
مف مراحؿ التفكير اإلبداعي العممية ،مف خبلؿ االستعانة بالوسائؿ والتقنيات الرقمية الحديثة لتحقيؽ األىداؼ
التعميمية وتنمية ميارات التفكير اإلبداعي.

مبادئ التفكير اإلبداعي:

أشار حجازي( )17:2006إلى أف مبادئ التفكير اإلبداعي تتمثؿ في النقاط التالية:
 يتضمف التفكير اإلبداعي معايير جمالية بقدر ما يتضمف معايير عممية ،فالنواتج اإلبداعية ال تنطمؽ
مف معيف عقمي جاىز ،فالمبدعوف يمتزموف بالخصائص والمعايير المعترؼ بيا في مجاليـ ويبذلوف
الجيد لتحقيقيا.
 يعتمد التفكير اإلبداعي بااللتفات إلى اليدؼ بمثؿ ما يمتفت إلى النتائج.
 يعتمد التفكير اإلبداعي عمى الحركة بأكثر مما يعتمد عمى الطبلقة فعندما تنشأ الصعوبات في طريؽ
يدا أو أكثر عيانية أو أكثر
حؿ المشكبلت يمجأ المبدعوف إما إلى أف يجعموا المشكبلت أكثر تجر ً

عمومية.

ويرى( بيجت ) 2015 ،أف ىناؾ  9مبادئ أساسية لمتفكير اإلبداعي:

مطموبا منؾ أف تفكر بشكؿ مبدع عميؾ اتباع المبادئ التسعة األساسية لمتفكير اإلبداعي والتى
إذا كاف
ً
أوردىا الدكتور إبراىيـ الفقي في كتابو " ِنـ قدراتؾ الذىنية" ،والتي كانت عمى النحو التالي -1 -:احصؿ
عمى كؿ المعمومات قبؿ أف تقرر اإلجابة -2 .قـ بعمؿ تصنيؼ ..وابتكر تصنيفات جديدة -3 .استخرج

الفكرة العامة مف التفاصيؿ المختمفة -4 .فسِّر الفكرة العامة واشرحيا -5 .ابحث عما ال تفيمو -6 .طبِّؽ
ما سبؽ لؾ أف تعممتو -7 .ارفض الحكـ التقميدية -8 .أطمؽ العناف ألفكارؾِ -9 .
أعط اإلذف لنفسؾ
بالفشؿ.

__________________________________________________________
بيجت ،محمد (9. )2015مبادئ أساسية لمتفكير اإلبداعي .موقع الوطف :

 . https://www.elwatannews.com/news/details/779195تمت مراجعتو . 2018-3-28

.2pm

أىداؼ التفكير اإلبداعي:

أشار كؿ مف جابر( (343:2006وحجازي( )50-94:2009أف أىداؼ التفكير اإلبداعي تتمثؿ في:
 انتاج استجابات جديدة ومناسبة.

 تحديد وتميز المشاكؿ الجديدة وحميا إبداعياً.
 تنمية النواحي اإليجابية في الطبلب مع االعتراؼ والقبوؿ بقدرات الطبلب المختمفة.
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 تشجيع المرونة واالنفتاح عمى الجديد والقدرة عمى التكيؼ والبحث عف أساسي جديدة بفعؿ األشياء
والتحمي بالشجاعة إزاء األمور غير المتوقعة.
 مساعدة الفرد عمى التعامؿ مع تحديات الحياة وما ينتج عنيا مف أنواع الضغوط والتوتر.

خصائص التفكير اإلبداعي:

يتصؼ التفكير اإلبداعي بعدة خصائص كما حددىا بعض العمماء والباحثيف ومف ىذه الخصائص ما يشير

إليو فممباف(:(25:2011

 .1يعكس التفكير اإلبداعي ظاىرة متعددة األوجو والجوانب حيث إنو قدرة عمى اإلنتاج الجديد.
 .2يمكف وصفو بجدية أنو يتصؼ بالمرونة والطبلقة الفكرية أو األصالة والحساسية لممشكبلت.
 .3يفصح عف نفسو في شكؿ إنتاج جديد يمتاز بالتنوع ويتصؼ بالفائدة والقبوؿ االجتماعي بشكؿ عاـ.

بينما يرى السويداف والعدلوني ((26:2004أف مف خصائص التفكير اإلبداعي:
 .1القدرة عمى اكتشاؼ عبلقات جديدة.
 .2القدرة عمى استخراج تمؾ العبلقات ،واإلفصاح عنيا.
 .3الربط بيف ما تـ كشفو مف عبلقات جديدة ،وبيف العبلقات القديمة التي سبؽ لغيره اكتشافيا.
 .4توظيؼ العبلقات الجديدة مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ محددة.
 .5االخذ بالقدر المعقوؿ عف اآلخريف بما يخدـ ويحقؽ اإلبداعية لدية.
 .6اإلبداع عمـ تجريبي نظري ليس نيا ًئيا.

 .7التفاوت في درجة اإلبداع الموجودة عند اإلنساف.
 .8المبدع ال يفكر في حؿ جديد فحسب بؿ يحس ،ويدرؾ مشكبلت جديدة ،وكذلؾ إيجاد حموؿ مختمفة
لممشكبلت ،ومبلحظة التناقضات ،والنواقص مف حولة.
 .9يعتمد اإلبداع عمى التفكير (اإلحاطي )الذي لو أكثر مف حؿ.
ويرى عبد العزيز( )163:2006أف مف خصائص التفكير اإلبداعي:

 .1يعكس التفكير اإلبداعي ظاىرة متعددة األوجو ،حيث إنو يمثؿ قدرة اإلنتاج الجديد.
 .2يمتاز التفكير اإلبداعي بالتنوع ،والقابمية لمتحقؽ ،ويتصؼ بالفائدة ،والقبوؿ االجتماعي وذلؾ عمى شكؿ
انتاج جديد.

وتضيؼ الباحثة أف مف خصائص التفكير اإلبداعي:

 .1يساعد عمى التخمص مف التوتر الجسمي واالنفعالي.
 .2ينمي ميارات وميوؿ واتجاىات جديدة.
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 .3يستند إلى أدلة وبراىيف.
 .4يتضمف العمميات العقمية العميا في التفكير.
 .5يمثؿ التفكير النوعي الذي يرتبط بمجاالت مختمفة باختبلؼ النشاط اإلنساني.

العكامؿ المؤثرة في التفكير اإلبداعي:

يرى عبد العزيز()164:2006أف مف العوامؿ المؤثرة في التفكير اإلبداعي:
 .1الصفات الشخصية :مثؿ المرونة ،والمبادرة ،والحساسية لممثيرات ،والدافعية ،واالستقبللية والمزاجية،
وتأكيد الذات ،والفكاىة ،والسيطرة.
 .2المحاكاة :وىو عامؿ سمبي ألف تقميد اآلخريف يحد مف قدرة األفراد عمى التفكير اإلبداعي.
 .3الرقابة :إف طرؽ التنشئة االجتماعية القاسية تحد مف قدرة األفراد عمى التفكير اإلبداعي.
 .4أساليب التربية والتعميـ :إف أساليب التعميـ التي تعتمد التمقيف ال تفسح المجاؿ لئلبداع بينما األساليب
التربوية غير المقيدة تفسح لمطبلب فرصة التفكير الحر.
ويشير محمد ( (548:2004إلى أف بعض العوامؿ المؤثرة في التفكير اإلبداعي:
 .1عامؿ اإللياـ :وىو مف العوامؿ التي ليا تأثير في اإلنتاجات اإلبداعية ،فيو ييبط عمى الفرد فجأة في
وقت يكوف ذىنو منصرفاً حتى عف موضوع اإلبداع ،وىذا الفيـ الفجائي ،وىو ذو عبلقة وثيقة بالحدس،
ويمكف أف يحدث اإللياـ ويؤثر في جميع مجاالت اإلبداع العممية ،والرياضية ،والفنية ،واألدبية.
 .2الصحة النفسية السميمة ،والمزاج المعتدؿ ،واالنفعاؿ المتزف ،واإلرادة القوية ،والصبر ،والمثابرة ،ووجود
دوافع لئلبداع.
 .3التدريب عمى العمميات ،والميارات العقمية ذات الصمة بالتفكير اإلبداعي مثؿ ميارة حؿ المشكبلت.
ويرى عويس( )25:2003أف مف أسباب زيادة أو قمة اإلنتاج اإلبداعي:
 .1اختبلؼ الجنس :ما يتمتع بو الذكور مف األطفاؿ مف تشجيع اآلباء ،والمدرسيف عمى المبادرات األصمية
ابداعا مف اإلناث.
وما يمنح ليـ مف فرص االستقبللية ،والمخاطرة يجعميـ اكثر
ً

 .2المستوى االجتماعي واالقتصادي :ما يوفر لؤلطفاؿ ذوى المستوى االجتماعي واالقتصادي المرتفع
إبداعا مف غيرىـ.
بتوفير جو الديمقراطية في تنشئتيـ فيكونوا أكثر
ً

نظر لؤلسباب االجتماعية يتأثر نمو القدرات اإلبداعية بترتيب الطفؿ داخؿ
 .3ترتيب الطفؿ داخؿ األسرةً :ا
األسرة .

فرصا أزيد لنمو القدرات اإلبداعية لدى األبناء.
 .4حجـ األسرة :العدد القميؿ مف األبناء يحقؽ ً
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 .5مجتمع القرية ،ومجتمع المدينة :أطفاؿ المدينة يتمتعوف بفرص أكثر لنمو قدراتيـ اإلبداعية مف أطفاؿ
القرية بسبب طرؽ التربية التقميدية ،وقمة التنبييات البيئية الحافزة عمى اإلبداع في مجتمع القرية.
وتضيؼ الباحثة بعض العوامؿ لمتفكير اإلبداعي:
 .1المستوى التعميمي والثقافي لموالديف كوسيط تربوي ينشأ فيو الطفؿ.
 .2استخداـ طرؽ وأساليب ووسائؿ وتقنيات حديثة لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي.
 .3اكساب الطمبة الثقة بالنفس وتقدير إبداعاتيـ.
 .4تشجيع المعمـ لمتفكير اإلبداعي واعتباره أفضؿ مف الحفظ االستظياري.
 .5تنظيـ المناىج ووضع مواضع قابمة لتنمية التفكير اإلبداعي فييا.
خصائص المعمـ لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي:
لممعمـ الذي يعمؿ عمى تنمية ميارات التفكير اإلبداعي العديد مف الخصائص الذي تميزه عف غيره ،حيث يشير

عبيد وعفانة ( (62:2003إلى أنو حتى يقوـ المعمـ بدوره في تنمية التفكير ال بد أف يمتمؾ بعض الميارات التي
تؤىمو لذلؾ ومنيا ما يمي :

 البعد عف األساليب التقميدية والتشجيع عمى التفكير اإلبداعي ،والنقد والتجديد وتقدير جيود الطبلب.
 توفير جو مف الحرية لمطبلب لمتعامؿ مع األفكار والمفاىيـ ،وأف يييئ الفرص إلعادة التكويف والتشكيؿ.
 يدعـ الجيد الذاتي لمطبلب نحو االكتشاؼ ،ونحو التفكير الخبلؽ.
 تضميف األنشطة التعميمية لميارات تساعد عمى تنمية قدرة الطبلب عمى التفكير اإلبداعي أثناء
دراستيـ.

ويرى مصطفى( )129:2007أف المعمـ يعمؿ عمى تطبيؽ ميارات التفكير اإلبداعي مف خبلؿ:

 معرفة المعمـ ألساليب التعامؿ مع الطبلب ،ومع أفكارىـ المطروحة وتقبميا برحابة صدر ،واحتراـ
المبادرات الذاتية لمطبلب ،واحتراـ أسئمتيـ .
 المبادأة مف جانب المعمـ في استثارة الطبلب تجاه المواقؼ ،والمشكبلت الدراسية وغيرىا.
 تدريب الطبلب عمى تناوؿ المعمومات مف خبلؿ مصادر المعمومات المتنوعة (مطبوعة وغي مطبوعة)
في مكتبة المدرسة أو المكتبة العامة.
 مساعدة الطبلب عمى توضيح أفكارىـ والتعبير عنيا بشكؿ بسيط ،واعادة بناء عباراتيـ ،وطرح اسئمة
غير تقميدية عمييـ.
 حفز الطاقات العقمية واالنفعالية لمطبلب ،مف خبلؿ ممارسة األنشطة التربوية المتنوعة.
 عرض خبرات حسية داخؿ غرفة الدراسة ،وخارجيا مف واقع حياة الطبلب وتجاربيـ العممية.
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 مراعاة حؽ الطالب في اختبلؼ آرائو مع آراء الكبار مف معمميف وآباء.
 مكافأة الطالب عمى إنجازاتو اإلبداعية ،وتحفيزه عمى االستكشاؼ والبحث والتجريب ،مع إتاحة الفرص
لو لمتعبير في مناخ مف اليدوء وعدـ التيديد ،مع تشجيع إحساسو بتقدير الذات واحتراميا.
 تنويع األنشطة التي يمارسيا الطبلب والتي تساىـ في تنمية القدرات اإلبداعية لدييـ.
 تركيز المعمـ عمى التعميـ الذاتي بحيث يستطيع الطالب أف يصؿ إلى المعمومات التي يحتاجيا بنفسو،
مع طرحة لحموؿ جديدة وأفكار مبتكرة.
 وتضيؼ الباحثة مف خصائص معمـ العموـ لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي لمطمبة:
 يستخدـ الطرؽ والوسائؿ والتقنيات الحديثة التي تنمي ميارات التفكير اإلبداعي.
مجاال لتفكير الطمبة ويعزز اإلجابة المميزة واإلبداعية.
 يعطي
ً
 يتوسع بالمحتوى الدراسي وبعرضة بطريقة إبداعية لتنمية التفكير اإلبداعي لطمبتو.
 يطرح أسئمة متنوعة ومثيرة لمجدؿ بحيث يستثير فكر الطمبة ويحفز عقوليـ لمبحث واالستكشاؼ.
 تشجيع الحوار بيف الطمبة والعمؿ بمجموعات لمبحث عف حموؿ مميزة وابداعية.
 تييئة أجواء مناسبة داخؿ الفصؿ ،بيدؼ التواصؿ اإليجابي بيف المعمـ وطمبتو.
العكائؽ التي تكاجو معمـ العمكـ الفمسطيني في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي :
ىناؾ الكثير مف العوائؽ التي تواجو المعمـ الفمسطيني في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى طمبتو داخؿ
الغرفة الصفية  ،ويذكر منيا زامؿ(:(189:2011

 .1كثرة األعباء التدريسية الممقاة عمى عاتؽ المعمـ .
 .2عدـ تعاوف إدارة المدرسة مع المعمـ في تنمية التفكير اإلبداعي.
 .3طوؿ مناىج العموـ الدراسية ،وازدحاميا بالمعمومات .
 .4عدـ اىتماـ مناىج العموـ المدرسية بالجوانب التطبيقية ،والعممية.
 .5عدـ تعزيز مناىج العموـ المدرسية ألساليب التعميـ الحديثة.
 .6عدـ تعرض مناىج العموـ المدرسية ألساليب التقييـ التي تثير التفكير.
 .7عدـ تعرض مناىج العموـ المدرسية لممشكبلت التي تبلمس الحياة.
 .8إشغاؿ المعمـ باألعماؿ اإلدارية الروتينية والمتكررة مف جانب إدارة المدرسة ،يعوقو عف تصميـ
االنشطة ،والفعاليات التي تثير التفكير.
 .9عدـ توفر المكتبات المدرسية الغنية بالمراجع ،والكتب العممية التي تسيـ في تنمية التفكير اإلبداعي.
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وترى الباحثة أف مف العوائؽ التي تواجو معمـ العموـ الفمسطيني لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي:
 .1عدـ وجود مواضع في بعض المناىج قابمة لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي.
 .2ضعؼ اإلمكانات والتقنيات الحديثة في المدارس الفمسطينية.
 .3غياب الحوافز والدعـ لممعمميف المبدعيف.
 .4التركيز عمى اختبارات التحصيؿ عمى أساس مستويات تفكير دنيا وحفظ استظياري لممعمومات.
التقنيات الرقمية ك تنمية التفكير اإلبداعي:
يذكر الجيمي ( (262:2016أف مف التقنيات الحديثة التي تسيـ في تنمية التفكير اإلبداعي الخرائط الذىنية

 ،Mind Mapsوالتي ابتكرىا عالـ النفس توني بوزاف ( ،)Tony Bozanوىو مف الميتميف بطريقة تعمـ
الدماغ .والخرائط الذىنية أقرب في شكميا إلى الخمية العصبية لئلنساف ،إذ يكوف ليا نقطة مركزية تتفرع منيا

أفرع ،ومف كؿ فرع تتفرع أفرع صغيرة وربما ليذا السبب تكوف الخرائط الذىنية أقرب في شكميا إلى الخبليا

أيضا عمى أف كؿ كممة أو صورة يمكف أف تتـ كتابتيا في منتصؼ أية
العصبية ،فالفكرة الرئيسية لمخريطة تقوـ ً
صفحة ،ويمكف أف تخرج منيا فروع تمثؿ معاني متعددة ال نيائية ،عبلوة عمى أنيا تستعمؿ جميع العناصر التي
تخص كبلً مف شقى الدماغ األيمف واأليسر ،وىى وسيمة يستخدميا الدماغ لتنظيـ األفكار وصياغتيا بشكؿ

اسعا أماـ التفكير اإلشعاعي ،والتفكير اإلبداعي.
يسمح بتدفؽ األفكار ويفتح المجاؿ و ً
يرى مصطفى( )3:2008أف استخداـ التكنولوجيا الحديثة بما فييا الوسائط المتعددة التفاعمية تساعد في
تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لمساىمتيا في إيجاد بيئة تفاعمية بيف المتعمـ والبرنامج.

ويؤكد المراغي والخوالي ( (362:2013أف برامج الحاسوب ذات الوسائط المتعددة التفاعمية ،أحدثت طفرة

ىائمة في مجاؿ التصميـ وانتاج البرامج التعميمية نظ ار لقدرتيا عمى توصيؿ المعمومات ،وادارة عمميات التعميـ

والتعمـ ،ومساعدة المتعمميف بمختمؼ األعمار عمى التحوؿ مف النظاـ التمقيني المعتاد إلى بيئة التعمـ الذاتي .كما
أنيا تعمؿ عمى دمج كؿ النصوص والعروض البصرية والصوت ،والموسيقى والرسوـ المتحركة ،والفيديو في

صورة موحدة داخؿ برامج الحاسوب ،مما يجعميا تتميز بالمتعة والتشويؽ وبالتالي تفاعؿ الطالب مع المادة

كبير في استثارة اىتمامو ،وزيادة خبراتو العممية ،وبناء المفاىيـ العممية السميمة لديو
دور ًا
الدراسية والذي يؤدي ًا
واشباع حاجاتو العممية ،وليذا فإنيا تتيح لممتعمـ تنمية ميارات التفكير العميا مثؿ التفكير اإلبداعي

(عبد الحميد.)132:2010،

وبي ػػذا ت ػػرى الباحث ػػة أف التقني ػػات الرقمي ػػة عم ػػى اخ ػػتبلؼ أنواعي ػػا ت ػػؤدي إل ػػى تنمي ػػة أنػ ػواع مختمف ػػة م ػػف التفكي ػػر

وك ػ ػػذلؾ التفكي ػ ػ ػر اإلبػػ ػػداعي ،حيػػ ػػث تش ػ ػػير البحػػ ػػوث العمميػ ػ ػػة إلػػ ػػى أث ػ ػػر التقني ػ ػػات الرقمي ػ ػػة ،حيػػ ػػث أف اإلنسػػ ػػاف
يتمقػ ػػى أكثػ ػػر مػ ػػف  %80مػػػف المعرفػ ػػة مػػػف خػ ػػبلؿ السػ ػػمع والبصػ ػػر ونحػ ػػو  %20-13م ػػف خػ ػػبلؿ السػػػمع فقػ ػػط،

ويم ػػي ذل ػػؾ الحػ ػواس االخ ػػرى م ػػا ب ػػيف-1

 % 5وى ػػى حػ ػواس ال ػػذوؽ والش ػػـ ،وم ػػف أج ػػؿ ذل ػػؾ كم ػػو ت ػػـ اس ػػتخداـ

التقنيػ ػػات الرقميػ ػػة فػ ػػي عػ ػػرض المعمومػ ػػات والتػ ػػي يػ ػػتـ فييػ ػػا تنميػ ػػة التفكيػ ػػر اإلبػ ػػداعي وميػ ػػارات تفكيػ ػػر أخػ ػػرى .
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الفصؿ الثالث

الدراسات السابقة
المحكر األكؿ /الدراسات التي تناكلت التقنيات الرقمية((Digital Techniques

 تقنية الكاقع المعزز()Augmented Reality
 تقنية الخرائط الذىنية اإللكتركنية))Electronic Mind Maps
 تقنية اإلنفكجرافيؾ ()Infographic
التعقيب عمى دراسات المحكر األكؿ
المحكر الثاني /الدراسات التي تناكلت التفكير اإلبداعي
التعقيب عمى دراسات المحكر الثاني

الفصؿ الثالث
الدراسات السابقة

يعرض ىذا الفصؿ الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة الحالية والتي تيدؼ إلى معرفة فاعمية
توظيؼ تقنيات رقمية في تدريس مبحث العموـ لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصؼ التاسع بغزة،

طبلع عمى العديد مف الدراسات السابقة في ىذا الميداف ،في محاولة لموقوؼ عمى الجيود
لذلؾ قامت الباحثة باال َ

وتسييبل لئلفادة مف ىذه الدراسات ،قامت الباحثة بعرضيا في محوريف رئيسييف:
المبذولة في دراسة ىذا المجاؿ.
ً

المحور األوؿ الذي يتناوؿ الدراسات التي تناولت التقنيات الرقمية بشكؿ عاـ ،ثـ دراسات تناولت التقنيات

الثبلث

(الواقع المعزز ،الخرائط الذىنية اإللكترونية ،اإلنفوجرافيؾ الثابت) بشكؿ خاص ،والمحور الثاني الذي

يتناوؿ الدراسات التي تناولت التفكير اإلبداعي.

وفيما يمي عرض ليذه الدراسات بحسب تسمسميا الزمني مف األحدث إلى األقدـ .وقد قامت الباحثة بالتعقيب

عمى ىذه الدراسات حسب محاورىا.

المحكر األكؿ :الدراسات التي تناكلت التقنيات الرقمية(:(Digital Techniques

ييدؼ ىذا المحور لمتعرؼ الى الدراسات التي تناولت التقنيات الرقمية بشكؿ عاـ وكذلؾ الدراسات التي

تناولت تقنيات محددة بشكؿ خاص ،وكيفية معالجتيا ليذا الموضوع ،واالستفادة مف مناىجيا وأدواتيا ونتائجيا

وتوصياتيا.

أكل  /الدراسات التي تناكلت التقنيات الرقمية (:(Digital Techniques
ن
 -1دراسة الناجـ ()2016

ىدفت ىذه الدراسة إلى وضع تصور مقترح لتطوير أداء معممي العموـ الشرعية في ضوء متطمبات عصر

كبل مف :المنيج الوصفي لتحديد
التقنية الرقمية وتحسيف اتجاىاتو نحوىا ،وقد استخدـ الباحث في ىذا البحث ً
قائمة الميارات البلزـ توافرىا لدى معممي العموـ الشرعية ،والمنيج شبو التجريبي لتجريب برنامج مقترح إلحدى

ىذه الميارات ،واستخدـ مف تصميمات ىذا المنيج طريقة المجموعة الواحدة عمى عينتيف لمبحث إحداىما لتطبيؽ

معمما
استبانة درجة توفر الميارات البلزمة لتطوير أدائيـ في ضوء متطمبات عصر التقنية الرقمية وعددىا(ً )68

مف معممي العموـ الشرعية بمنطقة الرياض ،واألخرى لتطبيؽ بطاقة المبلحظة ومقياس االتجاه نحو استخداـ
التقنية الرقمية وعددىا ( )22معمماً مف معممي العموـ الشرعية بذات المنطقة التعميمية .واستخدـ الباحث كأدوات
لمدراسة استبانة لمعممي العموـ الشرعية لتحديد درجة التمكف مف الميارات البلزـ توافرىا لدييـ  ،وبرنامج تدريبي

لتنمية إحدى ميا ارت استخداـ التقنية ،وبطاقة مبلحظة لرصد أداء المعمـ لميارات استخداـ التقنيات الرقمية،
ومقياس اتجاه معممي العموـ الشرعية نحو استخداـ التقنية الرقمية ،وقد تـ استخداـ األساليب اإلحصائية التالية
لمتوصؿ لمنتائج وىى طريقة ألفا كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية لكؿ مف سبيرماف وجتماف باستخداـ برنامج

( )SPSS 18وكذلؾ تـ استخداـ معادلة كوبر ،وقد توصمت نتائج الدراسة إلى االثر اإليجابي لمبرنامج المقترح
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في إتقاف المعمميف عينة البحث لميارات التقنية الرقمية وتحسيف اتجاىاتيـ نحو استخداميا .وقد أوصت الدراسة
بضرورة تطوير برامج إعداد المعمميف ومواكبتيا لمتغيرات الجديدة والمستحدثات التكنولوجية ،وتضميف ميارات
استخداـ التقنية الرقمية وتوظيفيا في المناىج الدراسية لطمبة كمية التربية .

 -2دراسة الراجح كالزيف ()2015
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف واقع التقنيات الرقمية في دعـ التطور الميني لمعممات الرياضيات في

الرياض ،واستخدـ الباحثتاف المنيج الوصفي التحميمي عمى عينة مكونة مف ( )294معممة مف معممات
الرياضيات في المرحمة االبتدائية والمتوسطة والثانوية ،واستخدـ الباحثتاف كأدوات لمدراسة االستبانة التي تضمنت

قائمة بأىـ التقنيات ،وتـ استخداـ األساليب اإلحصائية التالية لمتوصؿ لمنتائج وىى برنامج ، SPSS

المتوسطات واالنحراؼ المعياري وتحميؿ التبايف األحادي واختبار شيفيو لممقارنات البعدية ،وتوصمت نتائج
الدراسة إلى أف االستفادة كانت بدرجة مرتفعة مف منتديات ومواقع لتعميـ الرياضيات ثـ شبكات التواصؿ

االجتماعي متمثمة في اليوتيوب ثـ برامج الكتابة الرياضية ومعالجة النصوص متمثمة في برامج معالجة

النصوص لكتابة الرموز الرياضية ،كما أف أقؿ التقنيات الرقمية التي دعمت تطور المعممة الميني في

جدا وسائؿ اإلعبلـ الرقمية متمثمة في الصحؼ الرقمية
الرياضيات تمؾ التي حازت عمى درجة توفر منخفضة ً
والمجبلت الرقمية  ،أما مجاالت االستفادة مف التقنيات الرقمية في تعميـ الرياضيات فقد حصمت جميع المجاالت
عمى درجة متوسطة وقد حصؿ مجاؿ التخطيط لمتدريس عمى أعمى متوسط يميو مجاؿ تعمـ الطالبات ،يميو

مجاؿ التدريس ،ثـ مجاؿ النمو المعرفي ،ثـ مجاؿ التقويـ ،ثـ مجاؿ تطوير المحتوى .وجود فروؽ ذات داللة
احصائية بيف متوسطي مجاالت االستفادة مف التقنيات الرقمية في تعميـ الرياضيات بيف معممات المرحمة الثانوية
والمرحمة االبتدائية لصالح معممات المرحمة الثانوية ،كذلؾ أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية
بيف متوسطات مجاالت االستفادة مف التقنيات الرقمية في تعميـ الرياضيات تعزى لعدد سنوات الخبرة  .وأوصت

الدراسة بضرورة عمؿ دورات تدريبية وورش عمؿ لممعممات لمتدريب عمى التقنيات الرقمية ،تحفيز المعممات
البلتي يستخدمف التقنية عمى المستوييف المادي والمعنوي.

 -3دراسة جكؾ ()Gok,2015
تيدؼ ىذه الدراسة إلى التحقؽ مف معرفة تأثير التقنيات الرقمية ومواقع الشبكات االجتماعية ( (SNSعمى
جامعيا ،وتـ جمع البيانات باستخداـ
طالبا
التعميـ ،وتـ استخداـ المنيج الوصفي ،عمى عينة تمثمت ب 220
ً
ً
استبياف تـ تصميمو لجمع آراء الطبلب حوؿ األجيزة الرقمية ووسائؿ التواصؿ االجتماعي .وأظيرت النتائج أثر

المستوى التعميمي العالي لكؿ مف األب واألـ في تعزيز الوعي بالتقنيات الرقمية وسيولة التكيؼ مع المجتمع،

أيضاً أف الطبلب يقضوف معظـ وقتيـ عمى الياتؼ الذكى لبلتصاؿ باألصدقاء والرسائؿ واالستماع لمموسيقى
ومشاىدة مقاطع الفيديو وخاصة استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي ،وأف مف  66%-60مف الطبلب ليس

لدييـ الوقت الكافي لقراءة الكتب والصحؼ والمجبلت .وأوصت الدراسة بأف التقنيات الرقمية ومواقع الشبكات
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االجتماعية ( ،)SNSقد أصبحت جزًءا ال يتج أز مف حياة الطبلب وىناؾ العديد مف اآلثار الجانبية مثؿ إدماف
التقنيات الرقمية وفقداف الدقة والعزلة ،وأوصت بتنظيـ الفاصؿ الزمني لكؿ نشاط حيوى عف طريؽ زيادة اإلدراؾ
والتحكـ التمقائي.

-4دراسة مينيسيس كمكمينك () Meness & Momino , 2010
ىدفت ىذه الدراسة إلى بياف مدى مساىمة المدارس في استخداـ التقنيات الرقمية واندماجيا في مجتمع

الشبكات مف خبلؿ نقؿ ىذا التأثير عمى األطفاؿ والشباب بوصفيـ غير متجانسيف وغير مستقميف ،ومستقميف
ومتنوعيف ومتعددي اإلمكانات ،سيستقموف اإلنترنت في سياقات ذات مغزى في حياتيـ اليومية ،وتـ استخداـ

المنيج التجريبي ،عمى عينة تمثيمية مف  6602مف الطبلب األساسيف والثانوييف مف  350مدرسة مف كاتالونيا
في أسبانيا ،واستخدمت االستبانة كأداة لمدراسة ،األسموب اإلحصائي تمثؿ بأربعة انحدارات لوجستية ثنائية

موازية لتقيـ الفرص المتنوعة والوسائؿ االجتماعية البلزمة لتعمـ الميا ارت الرقمية األساسية ،وأظيرت النتائج أف

ثانويا مقارنة باألطفاؿ والممارسات االجتماعية لمشباب في سياقات غير متجانسة
المدرسة تبدو وكأنيا تمعب ًا
دور ً
مف الحياة اليومية ،لكف توفر الفرص لتطوير واتقاف الميارات الرقمية األساسية .
 التعقيب عمى المحكر األكؿ :الدراسات التي تناكلت التقنيات الرقمية بشكؿ عاـ:
 -1اليدؼ

 تنوعت أىداؼ الدراسات السابقة التي تناولت تقنيات رقمية ،فدراسة الناجـ ( ) 2016ىدفت إلى وضعتصور مقترح لتطوير أداء المعمميف في ظؿ تقنيات رقمية ،أما دراسة الراجح والزيف ( )2015فيدفت
إلى الكشؼ عف واقع التقنيات الرقمية في دعـ التصور الميني ،ودراسة جوؾ ( )Gok,2015ىدفت
إلى معرفة تأثير التقنيات الرقمية ومواقع الشركات االجتماعية ( )SNSفي التعميـ ،ودراسة مينيسيس
ومومينو ( ) Meness & Momino , 2010ىدفت إلى بياف مدى مساىمة المدارس في استخداـ
التقنيات الرقمية واندماجيا في مجتمع الشركات.
 وفي ضوء ما سبؽ اختمفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أف اليدؼ معرفة فاعمية توظيؼالتقنيات الرقمية.
 -2المنيج
 استخدمت معظـ الدراسات السابقة المنيج الوصفي ،مثؿ دراسة الناجـ ( ،) 2016و دراسة الراجحوالزيف ( ،)2015ودراسة جوؾ ( ،)Gok,2015أما دراسة مينيسيس ومومينو ( Meness & Momino
 ) , 2010فقد اعتمدت المنيج التجريبي .
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 تشابيت الدراسة الحالية مع دراسة مينيسيس ومومينو ( ) Meness & Momino , 2010فقد اعتمدتالمنيج التجريبي.
 -3األدكات
-

األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة ،اعتمدت االستبانة مثؿ ،دراسة الراجح والزيف (،)2015
ودراسة جوؾ ( ،)Gok,2015و دراسة مينيسيس ومومينو ( ،) Meness & Momino , 2010أما
دراسة الناجـ ( (2016فباإلضافة لبلستبانة استخدـ بطاقة مبلحظة ومقياس االتجاه وبرنامج تدريبي.

-

اختمفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في كونيا استخدمت اختبار التفكير اإلبداعي ،وىو اختبار

مياري.

 -4العينة
 تنوعت المراحؿ الدراسية التي أجريت فييا الدراسات السابقة ،فمنيا ما تـ تطبيقو عمى المعمميف مثؿدراسة الناجـ ( ،) 2016ودراسة الراجح والزيف ( ، (2015ومنيا ما تطبيقو عمى المرحمة الجامعية
كدراسة ودراسة جوؾ ( ،)Gok,2015دراسة مينيسيس ومومينو () Meness & Momino , 2010
فقد اعتمدت في التطبيؽ المرحمة األساسية والثانوية.
-

اختمفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أف التطبيؽ كاف لعينة مف طالبات المرحمة اإلعدادية.

 -5النتائج
 اتفقت نتائج الدراسات السابقة عمى األثر اإليجابي لمبرامج المقترحة إلتقاف المعمميف لمتقنيات الرقمية،بديبل عف المعمميف ،بينما اختمفت في أف الدراسة الحالية ركزت عمى
وأف التقنيات الرقمية ال تعتبر ً
فعالية توظيؼ التقنيات الرقمية في التعميـ.
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 الدراسات التي تناكلت تقنية الكاقع المعزز ()Augmented Reality
 -1دراسة الشامي كالقاضي ()2017
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى أثر برنامج تدريبي الستخداـ تقنيات الواقع المعزز في تصميـ وانتاج

الدروس اإللكترونية لدى طالبات الفرقة الثالثة بكمية االقتصاد المنزلي جامعة االزىر ،واستخدمت الباحثتاف
المنيج التجريبي ،عمى عينة مكونة مف ( )30طالبة تـ تطبيؽ األدوات عمييف وتدريبيف عمى البرنامج التدريبي
الستخداـ تقنيات الواقع المعزز في تصميـ وانتاج الدروس اإللكترونية ،وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار تقييـ

الجانب المعرفي الستخداـ تقنيات الواقع المعزز في تصميـ وانتاج الدروس اإللكترونية ،وبطاقة مبلحظة تقييـ

الجانب المياري الستخداـ تقنيات الواقع المعزز في تصميـ وانتاج الدروس اإللكترونية ،وتـ معالجة البيانات

إحصائياً باستخداـ البرنامج اإلحصائي  SPSSواختبار (ت) ومربع ايتا(

2
η

) لتقدير قوة تأثير البرنامج ،وقد

أسفرت نتائج الدراسة عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات طالبات مجموعة البحث في

االختبار المعرفي بيف التطبيؽ القبمي والبعدي عند مستوى داللة ( (0.01لصالح التطبيؽ البعدي ،وقد بمغ حجـ

األثر( ،)70وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات طالبات مجموعة البحث في بطاقة تقييـ
الجانب المياري عند مستوى داللة ) )0.01لصالح التطبيؽ البعدي ،وقد بمغ حجـ األثر ) ،)27.5وتدؿ قيـ

حجـ األثر عمى قوة تأثير البرنامج التدريبي .وأوصت الدراسة بضرورة اعتماد تقنيات الواقع المعزز في العممية

التعميمية ،وتدريب المعمميف عمى كيفية استخداميا ،واالىتماـ بتصميـ الدروس اإللكترونية وانتاجيا باستخداـ
تطبيقات الواقع المعزز.

 -2دراسة الشثرم كالعبيكاف ()2016
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى أثر التدريس باستخداـ تقنية الواقع المعزز عمى التحصيؿ الدراسي لطالبات
المرحمة الثانوية في مقرر الحاسب وتقنية المعمومات ،واستخدمت الباحثتاف المنيج شبو التجريبي ،عمى عينة مف
طالبات الصؼ الثاني الثانوي بمدينة الرياض بمغ عددىا( (60طالبة تـ اختيارىـ بطريقة قصدية ،واستخدـ
إحصائيا باستخداـ
كأدوات لمدراسة اختبار التحصيؿ الدراسي في المستويات المعرفية ،وتـ معالجة البيانات
ً

البرنامج اإلحصائي  ،SPSSمعامؿ ارتباط بيرسوف ،معادلة ألفا كرونباخ ،اختبار (ت) ،ومربع

2
ايتا( η

) لتقدير

قوة تأثير التدريس باستخداـ تقنية الواقع المعزز .وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية
عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.01بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في االختبار البعدي ،لصالح المجموعة
التجريبية ،وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بيف متوسط درجات المجموعة
التجريبية التي استخدمت الواقع المعزز ومتوسط درجات المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة المعتادة في
االختبار التحصيمي البعدي لمقرر الحاسب وتقنية المعمومات ،لصالح المجموعة التجريبية .وأوصت الدراسة
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بأىمية استخداـ تقنية الواقع المعزز في تدريس موضوعات مقرر الحاسب وتقنية المعمومات  ،نشر الوعي عند
القائميف عمى التدريس بتفعيؿ تقنية الواقع المعزز ،واقامة الدورات التدريبية لممعمميف والمعممات باستخداـ تقنية
الواقع المعزز .
 -3دراسة أحمد ()2016
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى فاعمية برنامج قائـ عمى تكنولوجيا الواقع المعزز في تنمية ميارات التفكير
البصري في مبحث العموـ لدى طبلب الصؼ التاسع بغزة ،واستخدمت الباحثة المنيج التجريبي؛ ذا تصميـ
طالبا مف طبلب مدرسة اليرموؾ
المجموعة الواحدة مع قياس قبمي– بعدى ،عمى عينة مكونة مف ()43
ً
إحصائيا
األساسية (أ) لمبنيف ،واستخدمت الباحثة كأدوات لمدراسة اختبار التفكير البصري ،وتـ معالجة البيانات
ً
باستخداـ البرنامج اإلحصائي  SPSSواختبار (ت) ،ومربع ايتا(

η

2

) لحساب األثر ،والكسب المعدؿ لببلؾ

لحساب الفاعمية.
وتوصمت الدراسة إلى:
 -1وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.01بيف متوسطي درجات الطبلب في
التطبيقيف القبمي والبعدي عمى اختبار التفكير البصري.
المعزز ( )Augmented Realityفاعمية مرتفعة
 -2يحقَؽ توظيؼ البرنامج القائـ عمى تكنولوجيا الواقع
َ
(نسبة الكسب المعدؿ لببلؾ=  )1.2في تنمية ميارات التفكير البصري.

المعزز ( )Augmented Realityفي التدريس،
وأوصت الدراسة بضرورة تعميـ توظيؼ تكنولوجيا الواقع
َ

المعزز،
لمختمؼ المباحث والمراحؿ التعميمية ،وضرورة تبني مؤسسات تعميمية مشروعات لنشر تكنولوجيا الواقع
َ
المعزز ،وعقد ورش عمؿ لممعمميف ،واجراء المزيد مف البحوث
وضرورة االىتماـ بتطوير برامج تكنولوجيا الواقع
َ

حوليا.

-4دراسة الحسيني ()2014
المعزز ( )Augmented Realityفي وحدة مف مقرر
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى أثر تقنية الواقع
َ

الحاسب اآللي في تحصيؿ واتجاه طالبات المرحمة الثانوية ،واستخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي عمى عينة
طالبة مف طالبات الصؼ الثالث الثانوي بمكة المكرمة )28( .طالبةً في المجموعة التجريبية،
مكونة مف (ً )55

تحصيميا تكوف مف ()30
اختبار
ًا
و( )27طالبةً في المجموعة الضابطة ،واستخدمت الباحثة ،كأدوات لمدراسة،
ً

78

حصائيا باستخداـ البرنامج اإلحصائي SPSS
فقرة ،ومقياس اتجاه تكوف مف ( )25فقرة .وتـ معالجة البيانات إ
ً
واختبار (ت) ومربع

ايتا( η

2

) ،وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

 -1توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بيف المتوسطات المعدلة لممجموعتيف
التجريبية والضابطة في التحصيؿ البعدي عند مستوى (التذكر-الفيـ –التحميؿ-الكمي) لطالبات الصؼ
الثالث الثانوي بعد ضبط التحصيؿ القبمي.
 -2توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بيف متوسطي القياسيف القبمي والبعدي
لطالبات المجموعة التجريبية في مقياس االتِّجاه نحو التقنية.
عددا مف التوصيات؛ مف أبرزىا :استخداـ تقنية
وفي ضوء ما توصمت إليو الدراسة مف نتائج قدمت الباحثة ً
المعزز أثناء تدريس مقرر الحاسب اآللي لطالبات المرحمة الثانوية ،وتجييز المدارس بقاعات تعميمية
الواقع
َ
المعزز في تدريس المواد األخرى.
مزودة بكافة األجيزة والشاشات التي تمكف المعمـ مف استخداـ تقنية الواقع
َ
استكماال لموضوع الدراسة؛ لتحسيف عممية التعميـ
أخير اقترحت الباحثة إجراء مزيد مف الدراسات المستقبمية
و ًا
ً
والتعمـ.
 -5دراسة باكا كآخركف ()Bacca& others , 2014
المعزز في التعميـ مف خبلؿ مراجعة البحوث
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى أيف تتجو تقنية الواقع
َ
والتطبيقات ،واستخدـ الباحثوف المنيج الوصفي عمى عينة بمغت ( )32دراسة منشورة في مجبلت عممية مختصة
بتكنولوجيا التعميـ في الفترة  2013 – 2003ـ ،وكأدوات لمدراسة تـ استخداـ أداة تحميؿ المحتوى لتحميؿ

الدراسات التي تـ اختيارىا وفؽ معايير تـ وضعيا ،وتوصمت الدراسة لعدد مف النتائج ،منيا:

المعزز ( )Augmented Realityفي التعميـ قد ازداد
 -1أف عدد الدراسات التي تناولت تكنولوجيا الواقع
َ
بشكؿ ممحوظ خبلؿ األربع سنوات األخيرة.

 -2أف تعميـ العموـ والفنوف ىو أحد أىـ مجاالت التعميـ التي تـ تطبيؽ التقنية فييا أكثر مف غيرىا ،حيث
بمغت النسبة في مجاؿ تعميـ العموـ ( )%40.6أما في مجاؿ الفنوف بمغت النسبة (.)%21.9

المعزز تـ تطبيقيا في مؤسسات التعميـ العالي بشكؿ كبير مقارنة بمدارس التعميـ العاـ.
 -3أف تقنية الواقع
َ

المعزز وكيفية
وخرجت الدراسة بعدد مف التوصيات ،أىميا :وتدريب المعمميف عمى تصميـ برامج تعميمية لمواقع
َ
المعزز في تطبيقات وبرامج تعميمية تدعـ وتساعد ذوي
التعامؿ معيا ،والعمؿ عمى إدخاؿ تقنية الواقع
َ
االحتياجات الخاصة.
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 -6دراسة شيا ()Shea,2014
المعزز المحمولة في المغة وتأثيرىا
ىدفت الدراسة إلى معرفة إدراؾ الطبلب فيما يتعمؽ باستخداـ لعبة الواقع
َ

عمى التواصؿ ،واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي وشبو التجريبي عمى عينة مكونة مف ( )9طبلب في دورة
المغة اليابانية في السنة الثانية في معيد التعميـ العالي بوالية كاليفورنيا .واستخدمت الباحثة كأدوات لمدراسة
االستبانات المسحية ،وبطاقة المبلحظات لمعبة ،وسجؿ المعبة ،والمقاببلت الشخصية .وتوصمت الدراسة إلى أف
المعزز المحمولة توفر وسيمة ناجحة لتعمـ المغة خارج الفصوؿ الدراسية ،وذات تأثير إيجابي عمى
لعبة الواقع
َ
الطبلب ،وأوصت الدراسة بضرورة تفعيؿ ىذه التقنية داخؿ المدارس.

-7دراسة بيريز لكبيز كككنتيرك ()Perez-Lopez &Contero,2013
المعزز عمى اكتساب المعرفة واالحتفاظ بيا في دروس
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى أثر تقنية الواقع
َ

الجياز اليضمي والدورة الدموية عمى مستوى المدارس االبتدائية في إسبانيا ،واستخدـ الباحثاف المنيج شبو
وطالبة )19( ،إناث و( )20ذكور ،مف الصؼ الرابع االبتدائي.
طالبا
ً
التجريبي عمى عينة مكونة مف (ً )39

تحصيميا واستبانات ،وتوصمت الى أف الطبلب الذيف درسوا باستخداـ
اختبار
ًا
واستخدمت الدراسة كأدوات ليا
ً

الواقع المعزز أظيروا احتفاظاً أكبر بالمعرفة ممف درسوا بالطريقة االعتيادية ،وأوصت الدراسة بضرورة دعـ
المعزز حيث إنيا أداة واعدة لتحسيف
عممية التعميـ والتدريس في المباحث التعميمية األخرى بتكنولوجيا الواقع
َ

دافع واىتماـ الطبلب.

-8دراسة تشف()Chen,2013
المعزز ،وقدرتيا عمى تسييؿ تعمـ الكيمياء لمطبلب "تعمـ
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف تأثير الواقع
َ

المعزز
بنية البروتيف"؛ حتى يتمكنوا مف فيـ المفاىيـ المجردة ،باإلضافة إلى أنيا ىدفت إلى اختبار تأثير الواقع
َ
طالبا مف طبلب
في بيئة التعمـ التعاونية .واستخدمت الدراسة المنيج شبو التجريبي عمى عينة بمغت (ً )96

طالبا درسوا مف خبلؿ
الكيمياء العضوية في جامعة واشنطف ،حيث تـ تقسيميـ إلى ثبلث مجموعاتً )26( :

المعزز في
طالبا درسوا مف خبلؿ الواقع
طالبا درسوا مف خبلؿ الواقع
َ
َ
المعزز فقطً )22( ،
الكتب فقطً )26( ،

أزواج تعاونية .وتمثمت أدوات الدراسة في االستبانة ومقياس الكفاءة الذاتية لمكيمياء واختبار تحصيمي .وتوصمت
المعزز فقط أفضؿ بكثير مف الطبلب الذيف
الدراسة إلى أف أداء مجموعة الطبلب الذيف درسوا باستخداـ الواقع
َ
المعزز بأزواج تعاونية ،وأوصت
المعزز ،والذيف درسوا باستخداـ الواقع
درسوا بأنفسيـ مف غير استخداـ الواقع
َ
َ
المعزز في المراحؿ التعميمية األخرى غير المرحمة الجامعية.
الدراسة بضرورة دعـ التعميـ بتكنولوجيا الواقع
َ
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-9دراسة دكنسر كآخركف ()Dunser&Others,2012
المعزز في مساعدة الطبلب عمى التعمـ مف خبلؿ التحقيؽ
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييـ فاعمية كتب الواقع
َ

المعزز ،واستخدـ الباحثوف المنيج
في ثبلثة كتب تعميمية في مفاىيـ الكيرومغناطيسية تـ تدعيميا بتقنية الواقع
َ

التجريبي عمى ( )10طالبات في مدرسة ثانوية بنيوزيمندا ،حيث استخدمت نصؼ المجموعة الكتب المدعمة
المعزز.
المعزز ،في حيف استخدـ النصؼ اآلخر الكتب بدوف تقنية الواقع
بتقنية الواقع
َ
َ

تحصيميا .وأظيرت النتائج تفوؽ المجموعة التجريبية عمى المجموعة
اختبار
ًا
واستخدـ الباحثوف كأدوات لمدراسة
ً
الضابطة ،وفي اختبار االحتفاظ انخفضت درجات كبل الفريقيف بنفس المقدار تقريبا مع أفضمية لمجموعة الواقع

المعزز ،وىذا االنخفاض ال يشير إلى وجود اختبلؼ في درجة االحتفاظ بالمعمومات بسبب اختبلؼ ظروؼ
َ
المجموعتيف؛ وانما يشير إلى أف فقداف المعمومات أمر طبيعي مع مرور الزمف.
 -10دراسة إيفانكفا كايفانكؼ ()Ivanov&Ivanova,2011

المعزز ،والتأكد مف
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحسيف تعميـ وتعمـ مادة الرسـ بالحاسب بواسطة تقنية الواقع
َ
المعزز لمساعدة الطمبة عمى فيـ المفاىيـ المعقدة.
إمكانية الجمع بيف أساليب التعمـ التقميدية وتقنية الواقع
َ
واستخدـ الباحثاف المنيج شبو التجريبي عمى عينة مف طبلب السنة الثانية لمرحمة البكالوريوس مف قسـ عمـ

طالبا .وتـ استخداـ
الحاسب تخصص الكترونيات ،وتـ تقسيـ العينة لثبلث مجموعات ،في كؿ مجموعة (ً )20
المقاببلت واالستبانة لجمع البيانات كأدوات لمدراسة .وتوصمت الدراسة إلى أف أكثر مف ( )%75مف الطبلب

المعزز تساعد عمى فيـ المفاىيـ المختمفة في مجاؿ رسومات الحاسوب ،وأف ىذه
كاف رأييـ أف تقنية الواقع
َ
وتعزز اإلدراؾ وتدعـ التفكير.
فعالة وتسمح بفيـ النظريات َ
التقنية َ
 -11دراسة السيد ()El-Sayed,2011
المعزز الطبلبية
المعزز عف طريؽ تقديـ بطاقة عمؿ الواقع
ىدفت ىذه الدراسة إلى استخداـ تقنية الواقع
َ
َ

كتطبيؽ تكنولوجي في مجاؿ التربية والتعميـ .واستخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي عمى عينة بمغت ()51
اختبار ومقياس اتجاه
ًا
طالبا وطالبةً لمتوسط عمر بيف ( )17-10سنة بمصر ،واستخدمت الباحثة أدوات لمدراسة
ً
نحو التقنية.

ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 -1زيادة القدرة عمى التعرؼ والتخيؿ مف خبلؿ استخداـ نماذج ثبلثية األبعاد.
 -2زيادة مستوى التعمـ الذاتي والتفاعمي.
كبيرا.
 -3وجود أثر إيجابي لصالح تجربة تقنية الواقع
َ
المعزز ،والقت التجربة قبوًال ً
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 -12دراسة سكماديك كرامبمي ()Sumadio&Rambli,2010
المعزز في التعميـ مف خبلؿ مراقبة انسجاـ
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى مدى جدوى تطبيؽ الواقع
َ

خصوصا في بيئة التعمـ .واستخدـ الباحثاف المنيج الوصفي ،وقد
المعزز،
المستخدميف مع تطبيقات الواقع
َ
ً
أجريت الدراسة في المعرض التكنولوجي بماليزيا( )2009عمى عدد محدود مف المشاركيف مكوف مف طبلب
ومعمميف وصناعييف ،وبمغ مجموع المشاركيف( ،)33مف بينيـ ( )20أنثى ( )13ذكرا ،وقد تنوعوا ما بيف طبلب
الثانوية والدبموـ والمرحمة الجامعية والدراسات العميا ومدرسيف مف المرحمة الثانوية وبعض العامميف في الصناعة.
عددا مف أدوات التقييـ ىي المبلحظة واالستبانة والمقابمة ،وقد أظيرت نتائج الدراسة أف
واستخدمت الدراسة ً
المعزز ،حيث أفاد ( )27مف أصؿ ()33
معظـ المشاركيف كانت ىذه التجربة ىي األولى ليـ مع تطبيؽ الواقع
َ

المعزز مف قبؿ ،كما تشير النتائج الى أف االشخاص أظيروا عدـ إمكانية
مشارًكا بأنيـ لـ يروا تطبيؽ الواقع
َ
جدا
استخداـ تطبيؽ الواقع
المعزز في التعميـ؛ لكف مف خبلؿ أوؿ تجربة ليـ أعطى المشاركوف مبلحظات جيدة ً
َ

المعزز في التعميـ.
فيما يتعمؽ باستخداـ الواقع
َ
المعزز سيجعميـ يحفظوف األشياء التي تعمموىا بشكؿ أفضؿ؛ ألف
كما أفاد المشاركوف أيضا أف استخداـ الواقع
َ
تصوير المحتوى يكوف أكثر جاذبية في كائنات افتراضية ثبلثية األبعاد يمكنيـ التفاعؿ معيا في بيئة التعمـ

الحقيقي.

المعزز:
 التعقيب عمى المحكر األكؿ :الدراسات التي تناكلت تقنية الكاقع
َ
 -1اليدؼ
لكف معظـ الدراسات السابقة
 تنوعت أىداؼ الدراسات السابقة التي تناولت تكنولوجيا الواقعَ
المعززّ ،

المعزز في التعميـ ،ومف ىذه الدراسات دراسة الشامي
ىدفت إلى معرفة فاعمية أو أثر تكنولوجيا الواقع
َ
والقاضي ( ،(2017ودراسة أحمد ( ،)2016ودراسة الحسيني ( ، )2014ودراسة شيا (،)Shea,2014

دراسة دونسر وآخروف ( ،)Dunser&Others,2012ودراسة السيد (،)El-Sayed,2011
المعزز.
 وفي ضوء ما سبؽ تتشابو الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في معرفة فاعمية تقنية الواقعَ
 -2المنيج
 استخدمت معظـ الدراسات السابقة المنيج التجريبي وشبو التجريبي ،مثؿ دراسة الشامي والقاضي( )2017التي استخدمت المنيج التجريبي ،ودراسة الشثري والعبيكاف ( (2016التي استخدمت المنيج
شبو التجريبي ،وكذلؾ دراسة السيد ( )El-Sayed,2011استخدمت المنيج شبو التجريبي ،في حيف أف
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دراسة شيا ( )Shea,2014استخدمت المنيجيف الوصفي وشبو التجريبي ،أما دراسة باكا وآخروف
( )Bacca& others , 2014ودراسة سوماديو ورامبمي ( )Sumadio&Rambli,2010فقد استخدمت
المنيج الوصفي.
-

دراسة بيريز لوبيز وكونتيرو ( ،)Perez-Lopez &Contero,2013ودراسة دونسر وآخروف
تصميما تجريبياً ذا
( ،)Dunser&Others,2012ودراسة الحسيني ( )2014فقد استخدمت
ً
مجموعتيف،

في

حيف

أف

دراسة

كؿ

مف

تشف()Chen,2013

وايفانوفا

وايفانوؼ

( )Ivanov&Ivanova,2011استخدمت ثبلث مجموعات.
 تشابيت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في استخداميا لممنيج التجريبي مثؿ دراسة الشاميوالقاضي ( ،(2017ودراسة أحمد( ، (2016ودراسة شيا ( ،)Shea,2014وكذلؾ استخداميا لمتصميـ
التجريبي مثؿ دراسة الحسيني ( ،)2014ودراسة تشف( )Chen,2013وايفانوفا وايفانوؼ
(. )Ivanov&Ivanova,2011
 -3األدكات
 تنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة ،ومنيا اختبار ميارات كدراسة أحمد (،(2015اختبارتحصيمي كدراسة الشثري والعبيكاف ( ،)2016ودراسة الحسيني ( ،)2014وبيريز لوبيز وكونتيرو
(&Contero,2013

،)Perez-Lopez

(،)Dunser&Others,2012

والسيد

وتشف(،)Chen,2013
()El-Sayed,2011

ودونسر
وفريتاس

وآخروف
وكامبوس

( .)Freitas&Campos,2008ومنيا ما كانت أداتو بطاقة مبلحظة كدراسة شيا ()Shea,2014
وسوماديو ورامبمي ( .)Sumadio&Rambli,2010ومنيا ما استخدـ أداة تحميؿ محتوى كدراسة باكا
وآخروف ( .)Bacca& others , 2014ومنيا ما استخدـ المقاببلت كدراسة شيا (،)Shea,2014
سوماديو ورامبمي ( )Sumadio&Rambli,2010وايفانوفا وايفانوؼ (.)Ivanov&Ivanova,2011
ومنيا ما استخدـ مقياس اتجاه كدراسة الحسيني ( ،)2014والسيد ( ، )El-Sayed,2011أما دراسة
الشامي والقاضي ( )2017فاستخدمت اختبار تقييـ الجانب المعرفي وبطاقة مبلحظة تنظيـ الجانب
المياري.
-

اختمفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في كونيا استخدمت اختبار التفكير اإلبداعي ،وىو اختبار
مياري ،وىي بذلؾ تتشابو مع دراسة أحمد ( ،)2016ولكف تختمؼ عنيا في نوع الميارات.
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 -4العينة
 تنوعت المراحؿ الدراسية التي أجريت فييا الدراسات السابقة ،فمنيا ما تـ تطبيقو عمى المرحمة الجامعيةكدراسة الشامي والقاضي) ، (2017كذلؾ دراسة شيا ( ،)Shea,2014وتشف(،)Chen,2013
وايفانوفا وايفانوؼ ( )Ivanov&Ivanova,2011وشيمتوف وىيدلي (.)Shelton, 2002&Hedley
ومنيا ما تـ تطبيقو عمى المرحمة الثانوية كدراسة الشثري والعبيكاف( ،)2016ودراسة الحسيني
(،)2014

ودونسر

وآخروف

(.)Dunser&Others,2012

في

حيف

أف

دراسة

السيد

( )El-Sayed,2011و دراسة أحمد تـ تطبيقيا تـ تطبيقيا عمى المرحمة اإلعدادية .ومنيا ما تـ تطبيقو
عمى المرحمة االبتدائية كدراسة بيريز لوبيز وكونتيرو ( ،)Perez-Lopez &Contero,2013وفريتاس
وكامبوس (.)Freitas&Campos,2008
-

اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة السيد ( )El-Sayed,2011أحمد ( )2016في أنيا طبقت عمى
المرحمة اإلعدادية ،مع تميز الدراسة الحالية بالتركيز عمى عينة مف طبلب الصؼ التاسع.
 -5النتائج

المعزز ليا أثر وفاعمية كبيرة في التدريس
 اتفقت جميع نتائج الدراسات السابقة عمى أف تقنية الواقعَ
وتنمية التعميـ واالتجاىات نحوه.
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 الدراسات التي تناكلت تقنية الخرائط الذىنية اإللكتركنية()Electronic Mind Maps

 -1دراسة الجييمي ()2016

ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى فاعمية استخداـ الخرائط الذىنية اإللكترونية في تنمية التفكير اإلبداعي
والتحصيؿ الدراسي لدى طبلب الصؼ الثاني الثانوي الصناعي ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي والمنيج

التجريبي ،عمى عينة مف طبلب الصؼ الثاني الثانوي الصناعي بمدرسة دمنيور الثانوية الميكانيكية بمحافظة
طالبا ،واألخرى
طالبا ،تـ تقسيميا إلى مجموعتيف إحداىما تجريبية وبمغت (ً )39
البحيرة وبمغت العينة (ً )81
تحصيميا لقياس الجوانب المعرفية ومقياس
اختبار
ًا
ضابطة وبمغت ( )42طالباً ،واستخدـ الباحث كأدوات لمدراسة
ً

التفكير اإلبداعي لتورانس الصورة الشكمية (ب) ،وتوصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

 -1أكدت نتائج البحث عمى فاعمية استخداـ الخرائط الذىنية اإللكترونية في تنمية التحصيؿ الدراسي لمقرر
تخطيط وادارة اإلنتاج لدى طبلب عينة البحث .

 -2أكدت نتائج البحث عمى فاعمية استخداـ الخرائط الذىنية اإللكترونية في تنمية أداء ميارات التفكير
اإلبداعي ككؿ لطبلب العينة.

إحصائيا بيف التفكير اإلبداعي والتحصيؿ
 -3أشارت نتائج البحث إلى وجود عبلقة ارتباطية إيجابية دالة
ً
الدراسي لموحدة المختارة لدى طبلب عينة البحث.

وأوصت الدراسة بإعادة تنظيـ محتوى المقررات الدراسية في ضوء الخرائط الذىنية ليسيؿ فيميا وادراكيا ،

تطوير برامج إ عداد المعمـ بإدخاؿ التقنيات التعميمة الحديثة وخاصة الخرائط الذىنية اإللكترونية فييا لمواكبة
التطورات التكنولوجية لمعصر الحالي  ،عقد دورات تدريبية لممعمميف بالميداف حوؿ كيفية استخداـ الخرائط الذىنية
اإللكترونية في التدريس لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى الطبلب.

-2دراسة عبد الكريـ ()2016

ىدفت ىذه الدراسة إلى استخداـ الخرائط الذىنية اإللكترونية في تعمـ الفيزياء وأثرىا في تنمية القدرة المكانية

والميؿ العممي لدى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي ،واستخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي (قياس قبمي – بعدي )

عمى عينة مف طبلب الصؼ األوؿ الثانوي بمغ عددىـ ( )39طالباً في مدارس أسيوط ،وتكونت مف مجموعتيف

ذاتيا ،بينما استخدـ
تجريبيتيف ومجموعة ضابطة حيث استخدـ طبلب المجموعة التجريبية األولى
فرديا ً
استخداما ً
ً
تعاونيا ضمف مجموعات تعمـ تضـ ( )5طبلب في المجموعة،
استخداما
طبلب المجموعة التجريبية الثانية
ً
ً
وطبلب المجموعة الضابطة درسوا الموضوعات بالطريقة المعتادة في التدريس ،واستخدـ الباحث كأدوات لمدراسة
اختبار القدرة المكانية ومقياس الميؿ العممي ،وتوصمت الدراسة إلى النتائج التي أفادت باألثر الفعاؿ ألسموب

الخرائط الذىنية اإللكترونية في تنمية القدرة المكانية ،والميؿ العممي فقد أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة
إحصائية عند مستوى ( )0.01لصالح طبلب كبل المجموعتيف التجريبيتيف .وأوصت الدراسة باالستفادة مف
تطبيؽ نتائج ىذا البحث في تعمـ موضوعات العموـ بالمرحمة الثانوية ،االستزادة مف استخداـ أساليب التعمـ

الحديثة المتضمنة بالتعمـ اإللكتروني كالخرائط اإللكترونية.
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-3دراسة جكسك ()Josoh,2016
ىدفت ىذه الدراسة إلى استخداـ برنامج الخرائط الذىنية اإللكترونية  IMMكأداة تفاعمية في أسموب التدريس
والتعمـ ،والقدرة عمى اعتبار  IMMكأداة بديمة في تحقيؽ نتائج التعمـ ،استخدـ المنيج الوصفي ،عمى عينة مف

 97طالباً في استطبلع لتقييـ فاعمية  IMMفي التدريس والتعمـ مف أصؿ  268طالباً مف المحاسبة اإلدارية في
جامعة التكنولوجيا  ،MARAواستخدمت كأدوات لمدراسة االستبياف ،وأظيرت النتائج أف غالبية الطبلب قد أقرو

بأف  IMMأكثر جاذبية مف طرؽ التدريس التقميدية ووجدوا أف  IMMيظير بوضوح كيفية ارتباط جميع النقاط

األساسية  ،وكانوا قادريف عمى تصور محتوى الدورة بأكمميا بشكؿ ممحوظ عبر الخرائط الذىنية اإللكترونية
.IMM

-4دراسة العتيبي ()2016
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى فاعمية استراتيجية الخرائط الذىنية اإللكترونية غير اليرمية في تنمية ميرات
التفكر البصري لدى طالبات المرحمة االبتدائية ،واستخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي ذا المجموعتيف

المتبلزمتيف (تجريبية وضابطة) عمى عينة مكونة مف ( )44طالبة مف طالبات الصؼ السادس االبتدائي في

مدينة الرياض حيث مثمت ( )22طالبة منيا المجموعة التجريبية ،ودرست باستراتيجية الخرائط الذىنية

اإللكترونية غير اليرمية ،ومثمت ( )22طالبة منيا المجموعة الضابطة ،ودرست بالطريقة المعتادة في التدريس،

وبعديا ،وتوصمت الدراسة إلى وجود
قبميا
ً
واستخدمت الباحثة كأدوات لمدراسة اختبار ميا ارت التفكير البصري ً
فروؽ ذات داللة إحصائية( عند مستوى داللة ≤  (0.01بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية
ودرجات المجموعة الضابطة في اختبار ميارات التفكير البصري لصالح المجموعة التجريبية .وأوصت الدراسة

باالىتماـ بتنمية ميارات التفكير البصري في تدريس العموـ باستخداـ طرؽ واستراتيجيات تنمية ميارات التفكير
البصري ،ومنيا استراتيجية الخرائط الذىنية اإللكترونية غير اليرمية  ،تضميف مقررات العموـ مواقؼ وأنشطة
تساىـ في تنمية ميارات التفكير البصري ،إعداد برامج تدريبية لمعممات العموـ لتعريفيف بأىمية ميارات التفكير
البصري واستراتيجيات تنميتو وأىمية وجدوى الخرائط الذىنية اإللكترونية في تدريس العموـ ،وكيفية توظيفيا

بطريقة صحيحة ،وتوضيح أدوار كؿ مف المعمـ والمتعمـ في ظؿ ىذه االستراتيجية.

-5دراسة تانؽ برابا ()Tungprapa,2015

ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى أثر الخرائط الذىنية اإللكترونية في دورة منيج البحث التربوي لدى طبلب
درجة الماجستير في كمية التربية ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي ،عمى عينة تتمثؿ بفئة واحدة مف طبلب
الماجستير في كمية التربية جامعة تايبلند ،واستخدـ كأدوات لمدراسة في موقؼ التقييـ – ما قبؿ الدراسة – وما
بعد الدراسة ،استمارة ،استبياف ،المقابمة ،وتـ تحميؿ البيانات الكمية باستخداـ اإلحصائيات األساسية واختبار t

لعينتيف مستقمتيف ،واختبار tلعينتيف مرتبطتيف ،في حيف البيانات النوعية يتـ تحميميا باستخداـ تحميؿ المحتوى،
أظيرت نتائج الدراسة فعالية استخداـ تقنية الخرائط الذىنية اإللكترونية في التدريس حيث تزيد مف معرفة الطبلب

مف مواقفيـ اإليجابية تجاه البحث .
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-6دراسة دكمي كالعمرك()2015
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى أثر تدريس الفيزياء باستخداـ الويكي والخرائط الذىنية اإللكترونية في
اكتساب طالبات الصؼ العاشر األساسي لممفاىيـ الفيزيائية في لواء المزار الجنوبي ،واستخدـ الباحثاف المنيج
شبو التجريبي ،عمى عينة مكونة مف ( )90طالبة مف ثبلث شعب دراسية ،في كؿ شعبة ( )30طالبة تـ توزيعيا
عشوائياً إلى ثبلث مجموعات ،المجموعة األولى تـ تدريسيا باستخداـ الويكي والمجموعة التجريبية الثانية تـ
تدريسيا باستخداـ الخرائط الذىنية اإللكترونية أما المجموعة الضابطة فقد تـ تدريسيا بالطريقة االعتيادية عمى

طالبات الصؼ العاشر األساسي في مدرسة مؤتة الثانوية لمبنات في محافظة الكرؾ ،واستخدـ الباحثاف كأدوات
لمدراسة موقع الويكي والخرائط الذىنية اإللكترونية واختبار اكتساب المفاىيـ الفيزيائية ،وتوصمت نتائج الدراسة

إلى تفوؽ الخرائط الذىنية اإللكترونية عمى الطريقة االعتيادية وتقنية الويكي ،وجود فروؽ ذات دالالت إحصائية
بيف متوسط عبلمات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية التي استخدمت

الخرائط الذىنية اإللكترونية ،وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في التحصيؿ األكاديمي وتعمـ المفاىيـ لصالح

المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ الخرائط الذىنية اإللكترونية .ويوصي الباحثاف في الد ارسة بتوجيو

القائميف عمى المناىج وتأليؼ الكتب المدرسية في و ازرة التربية والتعميـ بتضميف كتب العموـ بشكؿ عاـ والفيزياء
بشكؿ خاص بعض الخرائط الذىنية ،عقد دورات تدريبية لمعممي العموـ عامة والفيزياء خاصة لتوضيح كيفية
تصميـ واستخداـ الخرائط الذىنية اإللكترونية وتقنية الويكي ،توجيو معممي الفيزياء لممرحمة األساسية العميا
تدريس طمبتيـ بالتركيز عمى المفاىيـ العممية باستخداـ استراتيجيات التعمـ اإللكتروني ،إجراء دراسات حوؿ أثر

الخرائط الذىنية اإللكترونية عمى متغيرات أخرى ومراحؿ أخرى .
-7دراسة الجريكم ()2014

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فعالية استخداـ برنامج تدريبي مقترح في تنمية ميارات تصميـ الخرائط الذىنية
اإللكترونية مف خبلؿ تقنية اإلنفوجرافيؾ وميارات الثقافة البصرية لدى المعممات قبؿ الخدمة بالرياض،
واستخدمت الباحثة المنيج التجريبي القائـ عمى تصميـ المجموعة الواحدة مع التطبيؽ القبمي والبعدي ألدوات

القياس ،عمى عينة عددىا ( )15طالبة مف طالبات كمية التربية شعبة معممة صفوؼ مف قسـ المناىج جامعة
اختبار لقياس ميارات تصميـ اإلنفوجرافيؾ
ًا
األميرة نورة بنت عبد الرحمف ،واستخدمت الباحثة كأدوات لمدراسة
وميارات الثقافة البصرية في تصميـ الخرائط الذىنية اإللكترونية في التعمـ ،وبطاقة مبلحظة لتصميـ الخرائط
الذىنية مف خبلؿ تقنية اإلنفوجرافيؾ وميارات الثقافة البصرية ،وتوصمت نتائج الدراسة إلى أف البرنامج المقترح

قد أسيـ في تحسف مستوى معرفة ميارات الثقافة البصرية وميارات تقنية تصاميـ اإلنفوجرافيؾ في تصميـ

الخرائط الذىنية اإللكترونية لدروس التعمـ .وأوصت الدراسة بضرورة االىتماـ بتدريب المعممات قبؿ الخدمة عمى
استخداـ التقنيات الحديثة في التعميـ ،واالىتماـ بضرورة تدريب المعممات قبؿ وأثناء الخدمة عمى ميارات الثقافة
البصرية في قراءة النصوص والرموز عبر تقنيات وأدوات حديثة ،التأكيد عمى أىمية الخرائط الذىنية اإللكترونية
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في عممية التعميـ والتعمـ ،إعداد دورات تدريبية وورش عمؿ ألعضاء ىيئة التدريس والطالبات لمتعرؼ عمى كيفية
توظيؼ تقنيات التصاميـ اإلنفوجرافيكية في تخطيط الدروس والمحاضرات .

 التعقيب عمى المحكر األكؿ :الدراسات التي تناكلت تقنية الخرائط الذىنية اإللكتركنية.
 -1اليدؼ
لكف معظـ الدراسات
 -تنوعت أىداؼ الدراسات السابقة التي تناولت تقنية الخرائط الذىنية اإللكترونيةّ ،

السابقة ىدفت إلى معرفة فاعمية وأثر تقنية الخرائط الذىنية اإللكترونية في التعميـ ،ومف ىذه الدراسات

دراسة الجييمي ( ، (2016دراسة عبد الكريـ ( (2016ودراسة العتيبي ( ،)2016دراسة تانؽ برابا
( ،)Tungprapa,2015ودراسة دومي والعمرو ( ،)2015أما دراسة جوسو ( (2016ىدفت إلى
استخداـ الخرائط الذىنية اإللكترونية كأداة تفاعمية في أسموب التدريس والتعمـ ،ودراسة الجريوى
( )2014ىدفت إلى معرفة أثر برنامج تدريبي مقترح في تنمية تصاميـ الخرائط الذىنية اإللكترونية.
 وفي ضوء ما سبؽ تتشابو الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في معرفة فاعمية تقنية الخرائط الذىنيةاإللكترونية ،مثؿ دراسة الجييمي ( ،) 2016ودراسة العتيبي (.(2016
 -2المنيج
 استخدمت معظـ الدراسات السابقة المنيج شبو التجريبي ،مثؿ دراسة عبد الكريـ ( ،(2016ودراسةالعتيبي ( ،(2016دراسة دومي والعمرو( ،(2015أما دراسة الجريوي ( )2014فقد اعتمدت المنيج
التجريبي القائـ عمى تصميـ المجموعة الواحدة مع التطبيؽ القبمي – البعدي ،أما دراسة جوسو
) (2016فقد اعتمدت المنيج الوصفي ،ودراسة الجييمي ( (2016فقد اعتمدت المنيج الوصفي
والمنيج التجريبي.
 تشابيت الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة في استخداميا لممنيج التجريبي مثؿ دراسةالجريوي) ،)2014ولكف اختمفت الدراسة الحالية معيا بالتصميـ حيث اعتمد التصميـ ألربع مجموعات
قبمي – بعدي .
 -3األدكات
 تنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة ،ومنيا اختبار القدرة المكانية ومقياس الميؿ العممي فيومقياسا لمتفكير اإلبداعي لتورانس في دراسة
تحصيميا
اختبار
ًا
دراسة عبد الكريـ ( ،)2016واستخدـ
ً
ً

الجييمي ( ،)2016واستخدـ ميارات التفكير البصري في دراسة العتيبي( ،) 2016أما دراسة
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جوسو( )2016فقد استخدمت االستبياف ،دراسة تانؽ برابا ( )Tungprapa,2015فقد استخدمت
استمارة واستبياف ومقابمة ،دراسة دومي والعمرو( )2015استخدمت موقع الويكي والخرائط الذىنية
اختبار لقياس
ًا
اإللكترونية واختبار اكتساب المفاىيـ الفيزيائية ،وفي دراسة الجريوي ( )2014استخدـ

الميارات وبطاقة مبلحظة.

 اختمفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في كونيا استخدمت اختبار التفكير اإلبداعي  ،وىو اختبارمياري .وىي بذلؾ تتشابو مع دراسة العتيبي( )2016ودراسة الجريوي ( ،)2014ولكف تختمؼ عنيما
في نوع الميارات.
 -4العينة
 تنوعت المراحؿ الدراسية التي أجريت فييا الدراسات السابقة ،فمنيا ما تـ تطبيقو عمى طبلب درجةالماجستير في كمية التربية كدراسة تانؽ برابا ( ،)Tungprapa,2015ودراسة الجريوي ( )2014طبقت
عمى طالبات كمية التربية ،وكذلؾ دراسة جوسو ( (2016طبقت عمى طبلب الجامعة ،أما دراسة دومي
والعمرو) )2015فطبقت عمى طالبات الصؼ العاشر األساسي ،دراسة الجييمي ( )2016ودراسة عبد
الكريـ ( )2016فتـ التطبيؽ عمى المرحمة الثانوية ،أما دراسة العتيبي ( )2016فطبقت عمى طبلب
المرحمة االبتدائية .
 اختمفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة ،في أنيا طبقت عمى المرحمة اإلعدادية ،عمى عينة مفطالبات الصؼ التاسع.
 -5النتائج
 اتفقت جميع نتائج الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية عمى أف تقنية الخرائط الذىنية اإللكترونية ليافاعمية كبيرة في التدريس.
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 الدراسات التي تناكلت تقنية اإلنفكجرافيؾ()Infographic

 -1دراسة أبك عمبة()2018

ىدفت ىذه الد ارسػة إلػى الكشػؼ عػف نمطػى اإلنفوجرافيػؾ الثابػت والتفػاعمي فػي بيئػة الػتعمـ اإللكترونػي وأثرىمػا
فػػي تنميػػة التحصػػيؿ الد ارسػػي والتفكيػػر البصػػري لػػدى طمبػػة المرحمػػة األساسػػية بغ ػزة ،واسػػتخدـ الباحػػث منيجػػيف،
المػػنيج الوص ػػفي التحميمػػي ف ػػي مرحم ػػة الد ارسػػة والتحمي ػػؿ م ػػف خػػبلؿ تحمي ػػؿ المحت ػػوى لموحػػدة الد ارس ػػية المص ػػممة
باإلنفوجرافيػػؾ بنمطيػػو الثابػػت والتفػػاعمي ،والمػػنيج التجريبػػي فػػي مرحمػػة التجريػػب والتطػػوير لمكشػػؼ عػػف نمطػػى

اإلنفوجرافيؾ الثابت والتفاعمي في بيئػة الػتعمـ اإللكترونػي ،عمػى عينػة متمثمػة فػي طالبػات الصػؼ السػابع بمدرسػة
الشيماء األساسية لمبنات التابعة لو ازرة التربية والتعميـ العػالي بفمسػطيف ،والبػالغ عػددىف( )90طالبػة بعػد تػوزيعيف

عم ػػى مجم ػػوعتيف تجػ ػريبيتيف األول ػػى درس ػػت الوح ػػدة الد ارس ػػية ب ػػنمط اإلنفوجرافي ػػؾ التف ػػاعمي وم ػػف خ ػػبلؿ الموق ػػع

اإللكترونػػي لمباحػػث ،وتمثمػػت أدوات الد ارسػػة باالختبػػاريف التحصػػيمي وميػػارات التفكيػػر البصػػري بالقياسػػيف القبمػػي
والبعدي ،وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

-0توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ( )α≥0.05بػػيف متوسػػط درجػػات طالبػػات المجموعػة التجريبيػػة

األولػى فػػي اختبػار التحصػػيؿ المػواتي درسػف باسػػتخداـ اإلنفوجرافيػػؾ الثابػت عمػػى القياسػػيف القبمػي والبعػػدي لصػػالح
طالبات المجموعة التجريبية األولى المواتي درسف باإلنفوجرافيؾ الثابت عمى القياس البعدي.

-2توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ( )α≥0.05بػػيف متوسػػط درجػػات طالبػػات المجموعػة التجريبيػػة

األولػػى فػػي اختبػػار ميػػارات التفكيػػر البصػػري الم ػواتي درسػػف باسػػتخداـ اإلنفوجرافيػػؾ الثابػػت عمػػى القياسػػيف القبمػػي
والبعدي لصالح طالبات المجموعة التجريبية األولى المواتي درسف باإلنفوجرافيؾ الثابت عمى القياس البعدي

-3توجد فروؽ ذات داللة إحصػائية عنػد مسػتوى ( )α≥0.05بػيف متوسػط درجػات طالبػات المجموعػة التجريبيػة

الثانية في اختبار التحصيؿ المواتي درسف باسػتخداـ اإلنفوجرافيػؾ التفػاعمي عمػى القياسػيف القبمػي والبعػدي لصػالح
طالبات المجموعة التجريبية الثانية المواتي درسف باإلنفوجرافيؾ التفاعمي عمى القياس البعدي.

-4توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ( )α≥0.05بػػيف متوسػػط درجػػات طالبػػات المجموعػة التجريبيػػة
الثانيػة فػػي اختبػػار ميػارات التفكيػػر البصػػري المػواتي درسػف باسػػتخداـ اإلنفوجرافيػػؾ التفػاعمي عمػػى القياسػػيف القبمػػي
والبعدي لصالح طالبات المجموعة التجريبية الثانية المواتي درسف باإلنفوجرافيؾ التفاعمي عمى القياس البعدي.

-5توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ( )α≥0.05بػػيف متوسػػط درجػػات طالبػػات المجموعػة التجريبيػػة

األولى المواتي درسف باستخداـ اإلنفوجرافيؾ الثابت ،ومتوسط درجػات طالبػات المجموعػة التجريبيػة الثانيػة المػواتي
درسػػف باسػػتخداـ اإلنفوجرافيػػؾ التفػػاعمي عمػػى القيػػاس البعػػدي فػػي اختبػػار التحصػػيؿ لصػػالح طالبػػات المجموعػػة

التجريبية الثانية.

-6توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ( )α≥0.05بػػيف متوسػػط درجػػات طالبػػات المجموعػة التجريبيػػة
األولى المواتي درسف باستخداـ اإلنفوجرافيؾ الثابت ،ومتوسط درجػات طالبػات المجموعػة التجريبيػة الثانيػة المػواتي
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درسف باستخداـ اإلنفوجرافيؾ التفاعمي عمػى القيػاس البعػدي فػي اختبػار ميػارات التفكيػر البصػري لصػالح طالبػات
المجموعة التجريبية الثانية.

وفػػي ضػػوء تمػػؾ النتػػائج أوصػػت الد ارسػػة باسػػتخداـ نمط ػي اإلنفوجرافيػػؾ الثابػػت والتفػػاعمي فػػي التعمػػيـ فػػي جميػػع

المراحؿ والمستويات التعميمية ،إنتػاج وتطػوير وحػدات منيجيػة متكاممػة بنمطػي اإلنفوجرافيػؾ الثابػت أو التفػاعمي،

ضرورة توعية األوساط التعميمية بأىمية التعمـ باإلنفوجرافيؾ ،وبياف أثره وامكانياتو في التعمـ.
-2دراسة أكزداؿ ()Ozdal,2018

تيدؼ ىذه الدراسة إلى تطوير تصميـ تعميمي وفؽ نموذج ( ( ADDIEلتطوير تصميـ اإلنفوجرافيؾ وتقييـ

استخداـ اإلنفوجرافيؾ في التدريس بناء عمى قرار المعمـ والطبلب ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي ،عمى
البا في مدرسة ابتدائية في قبرص ،تتألؼ عممية تنفيذ الدراسة مف 52
معمما و 51ط ً
عينة دراسة تتألؼ مف ً 43
ساعة مف التعميـ  ،وكانت أدوات جمع البيانات المستخدمة في البحث عبارة عف مقياس الكفاءة الذاتية لتصميـ
الرسوـ البيانية  ،مسح الرأى الستخداـ الرسوـ البيانية في بيئات التدريس ،نموذج مقابمة شبو منظـ لتصميـ

الرسوـ البيانية لممعمميف واستخداميـ في بيئات التدريس .وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ كبيرة وايجابية
بعد التدريب باستخداـ رسوـ اإلنفوجرافيؾ .

-3دراسة بيسف كبيشتي () Bicen & Beheshti ,2017
تيدؼ الدراسة إلى بياف األثر النفسي لرسوـ اإلنفوجرافيؾ والتحقؽ مف تصورات الطبلب حوؿ استخداـ

اإلنفوجرافيؾ في التعميـ ،وقد تـ استخداـ المنيج الوصفي ،عمى عينة بمغت  163طالباً ،والفئة المستيدفة ىى

طمبة كمية التربية مف أربع إدارات بجامعة الشرؽ األدنى ،واستخدـ كأدوات لمدراسة االستبياف حيث تـ تصميـ
استبياف حسب مقياس ليكرت  ،وقد أظيرت النتائج أنو يجب أف يكوف لدى الطبلب المعرفة لفيـ السياؽ

التعميمي مف تصاميـ اإلنفوجرافيؾ  ،كما أظيرت الدراسة أف جميع الطبلب تقر ًيبا لدييـ رأى ايجابي حوؿ
استخداـ رسوـ اإلنفوجرافيؾ وذلؾ مف أجؿ زيادة معارفيـ ومياراتيـ التعميمية بكفاءة .
-4دراسة دركيش()2016
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فعالية استخداـ تقنية اإلنفوجرافيؾ عمى تعمـ األداء المياري والتحصيؿ المعرفي
لمسابقة الوثب الطويؿ ،واستخدـ الباحث المنيج التجريبي حيث اتبع تصميـ المجموعتيف التجريبيتيف والضابطة

طالبا مف طبلب الفرقة الثالثة بكمية التربية الرياضية
باختباريف (قبمي – بعدي) ،عمى عينة مكونة مف (ً )70
لمبنيف باليرـ جامعة حمواف ،واستخدـ الباحث كأدوات لمد ارسة اختبار مستوى التحصيؿ المعرفي ،وبطاقة
مبلحظة األداء المياري لمسابقة الوثب الطويؿ بطريقة المشي في اليواء ،وأشارت نتائج البحث إلى وجود فروؽ

ذات داللة ( )α ≤ 0.05بيف القياس (القبمي – البعدي ) عمى أبعاد بطاقة مبلحظة األداء الفني لمسابقة الوثب
الطويؿ واداء حركة المشي في اليواء لممجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي ،توجد فروؽ ذات داللة
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إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بيف القياسات البعدية عمى أبعاد االختبار المعرفي لمسابقة الوثب
الطويؿ لممجموعتيف ( التجريبية – الضابطة ) لصالح المجموعة التجريبية  .وأوصت الدراسة باالستفادة مف
تقنية اإلنفوجرافيؾ الثابت بنمطي تقديمو في عروض البنية المعرفية لمحتوى المقررات ،اقتراح طرؽ وأساليب
جديدة الستخداـ تقنية اإلنفوجرافيؾ في التعميـ بما يساعد عمى اختصار المعمومات وتسريع وقت التعمـ وبقائيا

في الذاكرة طويمة المدى ،توعية القائميف عمى إعداد البرامج التدريبية لممعمميف بأىمية التدريب باستخداـ
اإلنفوجرافيؾ  ،عقد دورات تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس لتعريفيـ بكيفية تصميـ وبناء وتنفيذ البرامج التدريبية

القائمة عمى تقنية اإلنفوجرافيؾ والمستندة لمتعمـ الذاتي .
-5دراسة عمر()2016

ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى فاعمية استراتيجية مقترحة قائمة عمى اإلنفوجرافيؾ في اكتساب المفاىيـ
العممية و وتنمية ميارات التفكير البصري واالستمتاع بتعمـ العموـ لدى تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي،
واستخدـ الباحث المنيج التجريبي عمى عينة عشوائية بمغ عددىا ( )68تممي ًذا بالصؼ الخامس االبتدائي ،منيـ

( )28تمميذاً بمدرسة السعودية االبتدائية بحى العزيزية ،و( )40تمميذاً بمدرسة خباب بف األرت بحى الموظفيف،
وكبل المدرستيف بمدينة أبيا بالمممكة العربية السعودية ،واستخدـ الباحث كأدوات لمدراسة اختبا اًر لممفاىيـ العممية،

ومقياسا لبلستمتاع بتعمـ العموـ ،وتوصمت نتائج الدراسة إلى فاعمية تدريس
لميارت التفكير البصري،
ا
واختبا اًر
ً
العموـ باستخداـ االستراتيجية المقترحة القائمة عمى اإلنفوجرافيؾ في اكتساب المفاىيـ العممية لدى طبلب الصؼ

الخامس االبتدائي ،فاعمية تدريس العموـ باستخداـ االستراتيجية المقترحة القائمة عمى اإلنفوجرافيؾ في تنمية

إحصائيا بيف درجات تبلميذ
ميارات التفكير البصري لدى طبلب الصؼ الخامس االبتدائي ،وجود فرؽ داؿ
ً
مجموعتي البحث الت جريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي في مقياس االستمتاع بتعمـ العموـ لصالح التجريبيتيف
وبالتالي فاعمية تدريس العموـ باستخداـ االستراتيجية المقرحة القائمة عمى اإلنفوجرافيؾ في تنمية االستمتاع بتعمـ

العموـ لدى تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي .وأوصت الدراسة بإعادة تنظيـ محتوى مناىج العموـ بمراحؿ التعميـ

العاـ وفقاً لبلستراتيجية المقترحة القائمة عمى اإلنفوجرافيؾ ،االستفادة مف الصور واألشكاؿ البصرية المختمفة

المتاحة بشبكات التواصؿ االجتماعي وتوظيفيا في تعميـ وتعمـ العموـ ،تدريب معممي العموـ بمراحؿ التعميـ العاـ

عمى تدريس العموـ باستخداـ االستراتيجية القائمة عمى اإلنفوجرافيؾ ،عقد دورات تدريبية لمعممي العموـ حوؿ
كيفية تصميـ اإلنفوجرافيؾ باستخداـ بعض برامج تصميـ اإلنفوجرافيؾ مثؿ اإللستريتور ،والفوتوشوب وسناجيت

وغيرىا ،توعية معممي العموـ بمراحؿ التعمـ العاـ بأىمية االستراتيجية المقترحة القائمة عمى اإلنفوجرافيؾ في
تدريس العموـ.

-6دراسة منصكر ()2015
ىدفت الدراسة لمتعرؼ إلى أثر تقنية اإلنفوجرافيؾ القائـ عمى نموذج أبعاد التعمـ لمارزانو عمى تنمية بعض

مفاىيـ الحوسبة السحابية وعادات العقؿ المنتج لدى طبلب كمية التربية ،واستخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي
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بتصميـ المجموعة الواحدة ،عمى عينة مف طبلب الفرقة الثانية شعبة تاريخ بكمية التربية جامعة أسيوط وعددىـ
طالبا قسموا إلى  6مجموعات تتكوف كؿ مجموعة مف  5طبلب غير متجانسيف (مختمفي التحصيؿ)،
30
ً
تحصيميا في مفاىيـ الحوسبة السحابية ،ومقياس عادات العقؿ المنتج
تبار
واستخدـ الباحث كأدوات لمدراسة اخ ًا
ً
عمى الطبلب  ،وتوصمت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطات درجات الطبلب مجموعة
البحث بيف التطبيؽ القبمي والبعدي عند مستوى داللة ( )0.01وذلؾ لصالح التطبيؽ البعدي في تنمية كؿ مف

مفاىيـ الحوسبة السحابية وعادات العقؿ المنتج  ،وأف الستخداـ تقنية اإلنفوجرافيؾ القائـ عمى نموذج مارزانو
كبير في تنمية مفاىيـ الحوسبة السحابية وبمغ ( )0.99وعمى تنمية عادات العقؿ المنتج
أثر ًا
ألبعاد التعمـ حجـ ًا
وبمغ ( .)0.97وأوصت الدراسة باقتراح طرؽ وأساليب جديدة الستخداـ تقنية اإلنفوجرافيؾ في التعميـ بما يساعد
عمى اختصار المعمومات وتسريع وقت التعمـ وبقائيا في الذاكرة طويمة المدى ،إثراء المحتوى الرقمي وبناء

المعرفة باستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي.
-7دراسة نكىا () Noh,2015

ىدفت ىذه الدراسة إلى استخداـ اإلنفوجرافيؾ كأداة لتسييؿ التعمـ ،واستخدـ الباحث المنيج التجريبي ،عمى

عينة دراسة ( )99متعمماً مف كمية اآلداب والتصميـ بجامعة ما ار لمتكنولوجيا ،تـ اختيارىـ بأسموب العينة
العشوائية البسيطة وتـ استخداـ االستبياف كأداة لجمع بيانات الدراسة بعد التحقؽ مف مدى ثباتو ومصداقيتو وبمغ

معامؿ ألفا كرونباخ ( ،)0,884وأشارت نتائج الدراسة إلى أف مشاكؿ التعمـ الصعبة التي واجيت المتعمميف
تمثمت في قمة المبادئ التوجييية المناسبة إلتماـ المياـ المطموبة ،في حيف وجد آخروف أف كثرة استخداـ شرائح

البعض والمعمومات التي يقدميا المدربوف كانت عائقًا أماـ التعمـ في الفصوؿ الدراسية ،وباإلضافة إلى ذلؾ
كشفت الدراسة عف أف المميزات المقترنة باإلنفوجرافيؾ مثؿ استخداـ الصور والرموز ،التصميـ الجيد ،واأللواف
الجذابة ،ونصوص موجزة توضح الرسوـ أو الرسـ البياني بإمكانيا تشجيع المتعمميف عمى فيـ أفضؿ مع أى كـ
مف المعمومات المقدمة مف خبلؿ ذلؾ ،وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز اإلنفوجرافيؾ باعتباره مف األدوات التي

يمكف االعتماد عمييا لمتغمب عمى مشكبلت المتعمميف وخاصة تمؾ التي تربط بأنماط محددة مف المتعمميف،

وكذلؾ ال بد مف استخدامو كأداة تساعد عمى تحوؿ البيانات المعقدة إلى عرض مرئي .
-8دراسة دركيش كالدخني ()2015
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى نمطى اإلنفوجرافيؾ (الثابت ،المتحرؾ) عبر الويب ومعرفة أثرىما عمى نواتج

التعمـ (تنمية التفكير البصري ،واالتجاىات ) ،واستخدـ الباحثاف المنيج شبو التجريبي بتصميـ قبمي وبعدي
لممجموعتيف التجريبيتيف ،األولى تدرس وفؽ نمط اإلنفوجرافيؾ الثابت والثانية تدرس وفؽ نمط اإلنفوجرافيؾ

طفبل مف ذوى التوحد تتراوح اعمارىـ الزمنية ما بيف 10 -7أعواـ
المتحرؾ ،عمى عينة مكونة مف (ً )30

بالمرحمة االبتدائية ،واستخدـ الباحثاف كأدوات لمدراسة مقياس تقدير التوحد الطفولي ومقياس بينية العرب لمذكاء،

احصائيا عند
ياسا لبلتجاه ،وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود فرؽ داؿ
ً
اختبار ميارات التفكير البصري ،ومق ً
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مستوى ( )0.05بيف متوسطى رتب درجات المجموعتيف التجريبيتيف (الثابت مقابؿ المتحرؾ) في التطبيؽ
البعدي في كؿ مف اختبار ميارات التفكير البصري ،ومقياس االتجاه لصالح المجموعة التجريبية األولى
(اإلنفوجرافيؾ الثابت) .وأوصت الدراسة بييكمة البحوث والدراسات الخاصة بمتغيرات بيئات التعمـ لبناء أسس
ومعايير عممية مقنعة مستمدة مف نتائج الدراسة ،االستفادة مف تقنية اإلنفوجرافيؾ بنمطى تقديمو في عرض البنية

المعرفية لمحتوى المقرر عمى تبلميذ ىذه الفئة ،إثراء مجاؿ تصميـ وانتاج بيئات التعمـ عبر الويب بشكؿ عاـ
وبيئات التعمـ عبر الويب القائمة عمى اإلنفوجرافيؾ بشكؿ خاص وتطوير مجاالت البحث فييما ،ضرورة توافر

قائمة بمعايير ومؤشرات بناء بيئات التعمـ عبر الويب المناسبة لتدريس مقررات أطفاؿ التوحد.
-9دراسة ككز كسيمز () Kos,Sims,2014
ىدفت الدراسة إلى معرفة فاعمية استخداـ تقنية اإلنفوجرافيؾ الثابت في كتابة المقاالت لغير الناطقيف

باإلنجميزية في مقابؿ الطرؽ التقميدية االخرى ،واستخدمت المنيج الوصفي ،وتمت الدراسة عمى عينة مكونة مف

( )180مف طبلب المرحمة المتوسطة لمصؼ الثامف في مدرسة ماونتف فيستا المتوسطة عمى مدار خمسة
أسابيع ،وتوصمت الدراسة إلى أف اإلنفوجرافيؾ كتقنية تعميمية حديثة كانت أفضؿ في تعمـ ميارات كتابة
المقاالت لمطبلب غير الناطقيف بالمغة اإلنجميزية في مقابؿ الطرؽ التقميدية وخاصة في الموضوعات المتصمة

باإل بداع والتخيؿ البصري حيث كاف لئلنفوجرافيؾ دور ميـ في المحافظة عمى استئناؼ اىتماـ الطبلب وجذب

االنتباه أثناء دراسة تمؾ الموضوعات.

 التعقيب عمى المحكر األكؿ :الدراسات التي تناكلت تقنية اإلنفكجرافيؾ
 -1اليدؼ
لكف معظـ الدراسات السابقة ىدفت إلى
 تنوعت أىداؼ الدراسات السابقة التي تناولت تقنية اإلنفوجرافيؾّ ،معرفة فاعمية أو أثر تقنية اإلنفوجرافيؾ في التعميـ ،ومف ىذه الدراسات دراسة كوز وسيمز

( ،) Kos,Sims,2014دراسة منصور ( ،)2015دراسة عمر ( ،)2016دراسة درويش (،(2016
دراسة أبو عمبة(.(2018

 وفي ضوء ما سبؽ تتشابو الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في معرفة فاعمية تقنية اإلنفوجرافيؾ،وبشكؿ خاص دراسة كوز وسيمز ( ) Kos,Sims,2014التى ركزت عمى فاعمية اإلنفوجرافيؾ الثابت.
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 -2المنيج
 استخدمت معظـ الدراسات السابقة المنيج التجريبي وشبو التجريبي ،أما دراسة بيسف وبيشتي ( Bicen ) & Beheshti ,2017ك دراسة أوزداؿ ( ،)Ozdal,2018فقد اعتمدتا المنيج الوصفي ،أما دراسة
أبو عمبة( )2018فقد اعتمدت منيجيف المنيج الوصفي التحميمي والمنيج التجريبي.
 دراسة منصور( (2015اعتمدت المنيج شبو التجريبي بتصميـ المجموعة الواحدة  ،ودراسة درويشوالدخني ( )2015اعتمدت المنيج شبو التجريبي بتصميـ قبمي بعدي لمجموعتيف تجريبيتيف .
 تشابيت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في استخداميا لممنيج التجريبي مثؿ دراسة أبو عمبة( ،)2018ودراسة درويش ( ،(2016دراسة عمر( ، (2016دراسة نوىا (. ) Noh,2015
 -3األدكات
 تنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة ،ومنيا مقياس الكفاءة الذاتية ونموذج مقابمة شبو منظـلتصميـ الرسوـ البيانية كدراسة أوزداؿ ( ،)Ozdal,2018كذلؾ في دراسة درويش والدخني ( )2015تـ
استخداـ مقياس بينية لمذكاء ومقياساً لبلتجاه واختبار ميارات التفكير البصري ،بينما دراسة بيسف
وبيشتي ( )Bicen & Beheshti 2017ودراسة نوىا ( ) Noh,2015تـ فييـ استخداـ االستبياف،
دراسة درويش ( )2016تـ استخدـ اختبار مستوى التحصيؿ المعرفي وبطاقة مبلحظة األداء المياري،
دراسة منصور ( )2015تـ استخداـ اختبار تحصيمي ومقياس عادات العقؿ المنتج ،دراسة
عمر( )2016تـ استخداـ اختبار لممفاىيـ العممية واختبار لميارات التفكير البصري ومقياس لبلستمتاع
بتعمـ العموـ ،دراسة أبو عمبة( )2018استخدمت اإلختباريف التحصيمي وميارات التفكير البصري.
-

اختمفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في كونيا استخدمت اختبار التفكير اإلبداعي ،وىو اختبار
مياري .وىي بذلؾ تتشابو مع دراسة أبو عمبة( )2018ودراسة عمر ( ،)2016ولكف تختمؼ عنيا في
نوع الميارات.

 -4العينة
 تنوعت المراحؿ الدراسية التي أجريت فييا الدراسات السابقة ،فمنيا ما تـ تطبيقو عمى المرحمة الجامعةكمية التربية كدراسة بيسف وبيشتي ( )Bicen & Beheshti 2017ودراسة درويش ( (2016ودراسة
منصور( ،)2015بينما دراسة نوىا( ) Noh,2015فطبقت في المرحمة الجامعية كمية اآلداب ،ومنيا ما
تـ تطبيقو عمى المرحمة المتوسطة كدراسة أبو عمبة(،)2018
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ودراسة كوز وسيمز

( ،) Kos,Sims,2014ومنيا ما تـ تطبيقو عمى المرحمة االبتدائية كدراسة أوزداؿ ()Ozdal,2018
ودراسة درويش والدخني(. )2015
-

اتفقت الدراسة الحالية مع أبو عمبة( ،)2018ودراسة كوز وسيمز ( ،)Kos,Sims,2014في أنيا
طبقت عمى المرحمة المتوسطة(اإلعدادية) ،مع تميز الدراسة الحالية بالتركيز عمى عينة مف طالبات
الصؼ التاسع.

 -5النتائج
 اتفقت نتائج الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية عمى أف تقنية اإلنفوجرافيؾ ليا فاعمية كبيرة فيالتدريس وتنمية التعميـ واالتجاىات نحوه.
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المحكر الثاني :الدراسات التي تناكلت التفكير اإلبداعي ))Creative Thinking
 -1دراسة سكمكليز( )Schmaelz ,2018
ىدفت الدراسة إلى معرفة كيؼ يتفاعؿ الطبلب في أنشطة الفصؿ التي تستخدـ القصص الرقمية لتمكيف

التفكير اإلبداعي ،وتـ استخداـ المنيج الوصفي ،حيث تستند الدراسة إلى دراسة الحالة في الفصوؿ الدراسية في
احدا ،مكونة
مستوى التعميـ االبتدائي والثانوي ،وتتكوف كؿ دراسة حالة مف األنشطة الصفية التي تشمؿ
أسبوعا و ً
ً
درسا ،تمثمت األدوات بإجراء مقاببلت ومناقشات مع الطبلب والمعمميف،
مف  25طالباً وبمغت ذرتيا ً 119
باإلضافة إلى المبلحظات الميدانية وتصوير الفيديو ألنشطة الفصؿ الدراسي ،وقد تـ استخداـ األسموب الوثائقي

لتفسير المواد البحثية وبناء المعرفة المتعمقة بتفاعؿ الطبلب في األنشطة الصفية التي تيدؼ إلى اإلبداع

المشترؾ ،كذلؾ المقارنة المستمرة بيف دراسات الحالة المختمفة مف خبلؿ وضع مواضع مشتركة حوؿ كيفية
تفاعؿ الطبلب في أنشطة الصؼ التي تستخدـ سرد القصص الرقمية لتمكيف اإلبداع المشترؾ .وأظيرت النتائج
أف فئتيف مف العمؿ المشترؾ لئلبداع والتحكـ حيث يقوـ الطبلب بتنفيذ أشكاؿ مختمفة مف التفاعؿ مف خبلؿ

أيضا اظيرت النتائج متعة
إعطاء أو كتابة أو مشاركة أو تحديد السيطرة في أنشطة كتابة القصص الرقميةً ،
إبداعيا مشترًكا بيف الطبلب وظير ذلؾ مف خبلؿ االنغماس الكامؿ في أنشطة إنتاج القصص
مشتركة وتدفقًا
ً
الرقمية .

 -2دراسة عبد ا﵀ ()2017
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى نظرية تريز في تنمية التفكير اإلبداعي لدى

طبلب قسـ الرياضيات بكمية التربية جامعة الحديد -اليمف ،واستخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي القائـ عمى

المجموعتيف المتكافئتيف ،عمى عينة مكونة مف ( )60طالباً وطالبة موزعيف عمى مجموعتيف (تجريبية وضابطة)

في قسـ الرياضيات ،واستخدـ الباحث كأدوات لمدراسة دليؿ مدرب ودليؿ أنشطة في وحدة الدواؿ الحقيقية ،وفقاً

لنظرية الحؿ اإلبداعي لممشكبلت (تريز) ،واستخدـ الباحث كأدوات لمدراسة اختبار قياس ميارات التفكير

اإلبداعي ،وبعد إجراء معالجات إحصائية متمثمة بحساب اختبار ( )T- testلمعينات المستقمة بيف درجات

المجموعتيف التجريبية والضابطة في اختبار الميارات ككؿ وفي كؿ ميارة عمى حدة ،حساب و()T- test
لمعينات المرتبطة لداللة الفرؽ بيف متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي،

وحساب مربع ايتا بداللة  T-testلمعرفة حجـ األثر ،وتوصمت الدراسة إلى فاعمية البرنامج التدريبي القائـ عمى

استراتيجيات (مبادئ ) نظرية تريز في تنمية بعض ميارات التفكير اإلبداعي لدى طمبة قسـ الرياضيات بكمية

التربية جامعة الحديد – اليمف  .وأوصت الدراسة تضميف مبادئ نظرية تريز ضمف طرؽ التدريس بكمية التربية،
عمؿ دورات تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس والييئات المساعدة بالكميات المختمفة خاصة لتنمية التفكير لمطبلب

باالستفادة مف نظرية تريز ،تطوير مناىج الرياضيات في مراحؿ التعميـ المختمفة بأساليب قائمة عمى تنمية

التفكير باالستفادة مف نظرية تريز.
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 -3دراسة المنيع ()2017
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى أثر برنامج الكورت الجزء األوؿ (توسيع مجاؿ اإلدراؾ) والجزء الرابع
(اإلبداع) عمى تنمية التفكير اإلبداعي بمياراتو الثبلث :الطبلقة والمرونة واألصالة في مقرر التربية األسرية لدى

تمميذات الصؼ الرابع والخامس والسادس بالمرحمة االبتدائية بمدينة الرياض ،واستخدمت الباحثة المنيج

التجريبي بتصميـ شبو تجريبي عمى ثبلث مجموعات تجريبية وثبلث ضابطة ،حيث بمغ مجموع التمميذات

( )232تمميذة ،واستخدمت الباحثة كأدوات لمدراسة دليؿ لممعممة لبرنامج تعميـ التفكير اإلبداعي (الكورت)،
واختبار لقياس التفكير اإلبداعي كأدوات لمبحث ،ومف األساليب اإلحصائية التي استخدمتيا الباحثة ،المتوسطات

واالنحرافات المعيارية واختبار ( ،)T-testوتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

 -1وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية
ومتوسط درجات المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية في ميارة الطبلقة الفكرية لمتفكير اإلبداعي بعد

استخداـ برنامج الكورت بمقرر التربية األسرية عمى تمميذات الصفوؼ العميا في المرحمة االبتدائية.

 -2وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية
ومتوسط درجات المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية في ميارة المرونة التمقائية لمتفكير اإلبداعي بعد

استخداـ برنامج الكورت بمقرر التربية األسرية عمى تمميذات الصفوؼ العميا في المرحمة االبتدائية.

 -3وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية
ومتوسط درجات المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية في ميارة األصالة لمتفكير اإلبداعي بعد

استخداـ برنامج الكورت بمقرر التربية األسرية عمى تمميذات الصفوؼ العميا في المرحمة االبتدائية.

-4وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )0.05بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية
ومتوسط درجات المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية في القدرة اإلبداعية بعد استخداـ برنامج

الكورت بمقرر التربية األسرية عمى تمميذات الصفوؼ العميا في المرحمة االبتدائية.

وأوصت الدراسة بتشجيع معممات التربية األسرية عمى التخطيط ألنشطة تعميمية تساعد تمميذاتيف عمى ممارسة

أنماط مختمفة مف التفكير ،وتوعيتيف بالدور الياـ الذي يشكمو ىذا التعميـ ،تنظيـ دورات تدريبية لتدريب معممات
التربية األسرية عمى استخداـ وحدتى توسعة اإلدراؾ واإلبداع مف برنامج الكورت لتنمية التفكير اإلبداعي لدى
تمميذاتيف ،توجيو أنظار مخططي المنياج إلى برنامج الكورت لتعميـ التفكير اإلبداعي وكيفية دمجو بالمقررات

الدراسية.
 -4دراسة الخشخشي ()2017
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى أثر أنموذج ياكر البنائي ( )CLMفي التحصيؿ وتنمية التفكير اإلبداعي لدى
طبلب الصؼ الخامس األدبي في مادة التأريخ األوروبي ،واستخدـ الباحث المنيج التجريبي ،عمى عينة مكونة

مف  58طالباً مف مدرسة الجياد لمبنيف في مركز محافظة بابؿ حيث تمثمت المجموعة الضابطة بواقع  28طا ًلبا
طالبا ،واستخدـ الباحث كأدوات لمدراسة االختبار التحصيمي واختبار التفكير اإلبداعي،
والتجريبية بواقع 30
ً
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واستعمؿ الباحث الوسائؿ اإلحصائية اآلتية :االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف ومربع كاى (كا ،)2ومعامؿ
ارتباط بيرسوف ومعادلة سبيرماف برواف والوسط الحسابي ،ومعامؿ الصعوبة والقوة التمييزية ،ومعادلة حجـ االثر،
وتوصمت نتائج الدراسة إلى تفوؽ طبلب المجموعة التجريبية عمى طبلب المجموعة الضابطة في اختباري

التحصيؿ وتنمية التفكير اإلبداعي البعدي .وأوصت الدراسة بضرورة توجيو المدرسيف إلى االىتماـ باستعماؿ
انموذج ياكر البنائي في التدريس ،ضرورة التأكيد عمى أىمية استعماؿ مدرسي ومدرسات التاريخ لمنماذج

التدريسية ،اثراء المناىج الدراسية ومنيا مناىج التاريخ بالنماذج الحديثة التي تسيـ في تنمية ميا ارت التفكير
اإلبداعي.
 -5دراسة العادلي ()2017
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى أثر استراتيجية اإلثارة العشوائية في تحصيؿ مادة الجغرافية وتنمية ميارات

التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصؼ الخامس األدبي ،واستخدمت الباحثة المنيج التجريبي ،عمى عينة مكونة

مف  50طالبة مف مدرسة الخنساء اإلعدادية لمبنات ،تشمؿ المجموعة الضابطة  25طالبة والمجموعة التجريبية
25طالبة ،واستخدمت الباحثة كأدوات لمدراسة االختبار التحصيمي واختبار التفكير اإلبداعي ،استعممت الباحثة
الوسائؿ اإلحصائية اآلتية :االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف ،مربع كاى(كا ،)2ومربع ارتباط بيرسوف ،ومعامؿ

سبيرماف ،ومعامؿ التمييز ،ومعادلة فعالية البدائؿ الخاطئة .وتوصمت الدراسة إلى تفوؽ المجموعة التجريبية التي

درست بالطريقة االعتيادية .وأوصت الدراسة بضرورة تضميف كتب الجغرافية في المراحؿ التعميمية ببعض
ميارات التفكير اإلبداعي ،ضرورة إشراؾ مدرسي ومدرسات مادة الجغرافية في دورات تطويرية حوؿ كيفية إعداد

ىذه االستراتيجية وتطبيقيا ،ضرورة تضميف برامج إعداد مدرسي الجغرافية في كمية التربية لبلستراتيجيات
والطرائؽ الحديثة ،العناية الفاعمة باستراتيجيات التدريس الحديثة بيدؼ مواكبة التطور العممي وتنمية القدرات

الذىنية لدى الطالبات .
 -6دراسة حسيف كالحيمة ()2017
ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء أثر استخداـ الحاسب الشخصي المدرسي والسبورة التفاعمية في التفكير
اإلبداعي لتبلميذ الصؼ الثاني األساسي في المدارس الخاصة في مادة العموـ مقارنة باستخداـ الطريقة المعتادة،

واستخدـ الباحثاف المنيج التجريبي ،عمى عينة مكونة مف ( )56طالباً وطالبة مف الصؼ الثاني األساسي
موزعيف عمى ثبلث شعب صفية مف مدراس خاصة في العاصمة عماف ،تعممت الشعبة األولى باستخداـ

(الحاسب الشخصي المدرسي) ،وتعممت الشعبة الثانية باستخداـ (السبورة التفاعمية) ،في حيف تعممت الشعبة

تحصيميا واختبار تورنس الصورة
اختبار
ًا
الثالثة باستخداـ الطريقة المعتادة ،واستخدـ الباحثاف كأدوات لمدراسة
ً
الشكمية (ب) لمتفكير اإلبداعي ،وتـ إجراء المعالجات اإلحصائية التالية :لمتأكد مف ثبات االختبار التحصيمي تـ
استخداـ معادلة كودر -ريتشاردسوف ( ،)KR-20لمتأكد مف ثبات اختبار التفكير اإلبداعي باستخداـ طريقة
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االختبار واعادة االختبار ( )test-retestوحساب معامؿ بيرسوف ،المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.
وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية :

حصائيا عمى بعد األصالة والطبلقة والمرونة والدرجة الكمية بيف المجموعتيف المتيف درستا
 وجود فروؽ دالة إً
باستخداـ السبورة الفاعمية ،والطريقة المعتادة ،ولصالح الطريقة المعتادة في حيف تبيف عدـ وجود فروؽ دالة

احصائياً.

حصائيا عمى بعد األصالة والطبلقة والمرونة والدرجة الكمية بيف المجموعتيف المتيف
 عدـ وجود فروؽ دالة إً
احصائيا
درستا باستخداـ السبورة التفاعمية ،والحاسب الشخصي المدرسي ،في حيف تبيف عدـ وجود فروؽ دالة
ً
عمى بعد التفاصيؿ .

حصائيا عمى بعد األصالة والطبلقة والمرونة والدرجة الكمية بيف المجموعتيف المتيف
عدـ وجود فروؽ دالة إً
درستا باستخداـ الحاسب الشخصي المدرسي والطريقة المعتادة .
حصائيا بيف أى مف المجموعات الثبلثة (الحاسب الشخصي المدرسي ،السبورة
 عدـ وجود فروؽ دالة إً
التفاعمية ،الطريقة المعتادة )عمى بعد التفاصيؿ.
وأوصت الدراسة عمى ضبط إجراءات التدريس عند استخداـ الحاسب الشخصي والسبورة التفاعمية مف خبلؿ

تدريب المعمميف عمى اإلدارة الصفية الفاعمة واستخداـ التقنيات بشكؿ عاـ ،زيادة التحصيؿ الدراسي في مادة

العموـ باستخداـ التقنيات الرقمية الحديثة ،إجراء المزيد مف الدراسات حوؿ استخداـ الحاسب الشخصي المدرسي
والسبورة التفاعمية في تدريس مباحث أخرى وصفوؼ دراسية في مراحؿ مختمفة وعمى متغيرات اخرى مثؿ التفكير

الناقد واالتجاه والدافعية.

 -7دراسة العنزم ،الحسيف ()2017
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى درجة توافر ميارات التفكير اإلبداعي البلزـ توافرىا في محتوى كتب

متمثبل بأسموب تحميؿ المحتوى ،عمى
الرياضيات لممرحمة االبتدائية العميا ،واستخدـ الباحثاف المنيج الوصفي
ً
عينة مف طبلب المرحمة االبتدائية لمصفوؼ العميا (الرابع والخامس والسادس) بجزأييا الفصؿ الدراسي األوؿ

والثاني لكتابى (الطالب والتماريف ) ،واستخدـ الباحثاف كأدوات لمدراسة أداة تحميؿ المحتوى التي يتـ بناؤىا في
ضوء ميارات التفكير اإلبداعي ،واستخدـ الباحثاف أساليب إحصائية لمعالجة وتحميؿ البيانات :التكرارت والنسب

المئوية ،معادلة ىولستي لحساب ثبات أداة الدراسة مف خبلؿ معامؿ االتفاؽ بيف المحمميف ،الحكـ عمى درجة
توافر ميارات التفكير المتشعب في عينة الدراسة ،وتوصمت الدراسة لمنتائج التالية :اتسقت نتائج تحميؿ المحتوى

بصورة عامة بيف كتب الرياضيات لمصفوؼ العميا ،وبيف كتابى الطالب والتماريف داخؿ الصؼ الواحد مف حيث
تقارب النسب المئوية لتوافر ميارات التفكير اإلبداعي في محتوى كتب الرياضيات لممرحمة االبتدائية العميا ،بمغ

متوسط النسبة المئوية لتوافر ميارات التفكير اإلبداعي في محتوى كتب الرياضيات لممرحمة االبتدائية العميا

 %61.2مما يعني أنيا متوافرة بدرجة عالية .وأوصت الدراسة بما يمي :تقويـ كتب الرياضيات وتطويرىا في
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ضوء ميارات التفكير اإلبداعي ،تضميف كتب الرياضيات أسئمة تقيس ميارات التفكير اإلبداعي وأنشطة تنمي
خصوصا ميارة األصالة.
ميارات التفكير اإلبداعي
ً
 -8دراسة المشني كالحيمة ()2017
ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء أثر استخداـ التعمـ المعكوس في تحصيؿ طمبة الصؼ السابع في مادة

طالبا وطالبة
العموـ وفي تفكيرىـ اإلبداعي ،واستخدـ الباحثاف المنيج شبو التجريبي عمى عينة تكونت مف (ً )57
مف طمبة الصؼ السابع األساسي في مدارس الناصر الحديثة واكاديمية بشائر ،موزعيف عمى شعبتيف دراسيتيف
ائيا تمثؿ إحداىما المجموعة
تابعة إلى مدارس إدارة التعميـ الخاص في العاصمة عماف ،تـ توزيعيـ عشو ً
التجريبية وعدد أفرادىا ( )30طالباً وطالبة ،وتـ تدريسيا باستخداـ استراتيجية التعمـ المعكوس واألخرى تمثؿ
المجموعة الضابطة وعدد أفرادىا ( )27طالباً وطالبة وتـ تدريسيا بالطريقة المعتادة ،واستخدـ الباحثاف كأدوات

لمدراسة االختبار التحصيمي ومقياس التفكير اإلبداعي الصورة المفظية (أ) ،وتـ إجراء المعالجات اإلحصائية
التالية  :معادلة كودر -ريتشاردسوف )KR-20(20لحساب االتساؽ الداخمي الختبار التحصيؿ الد ارسي ،طريقة

االستقرار (االختبار – واعادة االختبار  )Test-Re-testلحساب ثبات اختبار التفكير اإلبداعي ،باستخداـ
معادلة بيرسوف لبلرتباط ،تحميؿ التبايف المصاحب ( ،)One Way ANOVAتحميؿ التبايف المصاحب متعدد

المتغيرات التابعة ( ،)MANCOVAلتحديد مستوى داللة الفروؽ بيف متوسطات مجموعتى الدراسة عمى كؿ

ميارة مف ميارات التفكير اإلبداعي والمجموع الكمي لبلختبار .وأوصت الدراسة إلى تدريب المشرفيف التربوييف
والمعمميف عمى التطبيقات العممية لبلستخداـ التعمـ المعكوس وتقويميا داخؿ الغرفة الصفية ،وذلؾ مف خبلؿ

اعتماد البرامج التدريبية ،عقد الندوات والورش الفنية المتخصصة في ىذا المجاؿ ،إجراء دراسات مماثمة ليذه

الدراسة تتناوؿ فروع العموـ األخرى وصفوؼ أخرى الختبار فاعمية استخداـ التعمـ المعكوس وعمى متغيرات تابعة
عديدة مثؿ دافعية التعمـ واالتجاه لدى الطمبة.
 -9دراسة الغشـ كالحمادم ()2017
ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء أثر تقنية المعامؿ االفتراضية في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى

الطبلب المتفوقيف في المرحمة الثانوية ،واستخدـ الباحثاف المنيج التجريبي عمى عينة مكونة مف ( )52طالباً مف
طبلب الصؼ الثالث الثانوي بمدرسة جماؿ عبد الناصر لممتفوقيف وتـ تقسيميا إلى مجموعتيف إحداىما ضابطة

طالبا درست نفس التجارب
تكونت مف ( )25طالباً ودرست بالطريقة االعتيادية واألخرى تجريبو تكونت مف(ً )26
بطريقة المعامؿ االفتراضية ،واستخدـ الباحثاف كأدوات لمدراسة معمؿ الفيزياء االفتراضي ،دليؿ المعمـ لتدريس
تجارب الدوائر الكيربائية باستخداـ المعمؿ االفتراضي ،كراسة الطالب(أوراؽ العمؿ) لتطبيؽ تجارب الدوائر

الكيربائية ،اختبار تورانس لقياس ميارات التفكير اإلبداعي .وبعد إجراء المعالجات اإلحصائية التالية:
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لوصؼ البيانات وتحميميا ،معامؿ ارتباط بيرسوف لمتحقؽ مف صدؽ
وثبات االختبار ،اختبار ( )t-testلحساب الداللة اإلحصائية لمجموعتيف مستقمتيف ،حساب حجـ األثر التجريبي
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حصائيا عند مستوى
باستخداـ معادلة مربع إيتا .وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية :عدـ وجود فروؽ دالة إ
ً
( )0.05بيف متوسطات درجات طبلب المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لميارتي (الطبلقة والمرونة)
،وجود فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى ( )0.05بيف متوسطات درجات طبلب المجموعة التجريبية والمجموعة

الضابطة في التطبيؽ البعدي لميارات (األصالة ،والتفاصيؿ ،وتحميؿ المشكبلت) في ميارات التفكير اإلبداعي
ككؿ لصالح المجموعة التجريبية .وتوصي الدراسة بضرورة توفير األدوات والمستمزمات والتقنيات البلزمة في

المدارس لبلستفادة مف المستحدثات التكنولوجية وعمى رأسيا المعامؿ االفتراضية ،عقد ندوات وورش عمؿ
لممعمميف حوؿ المعامؿ االفتراضية لمستحدث تكنولوجي ييدؼ لمتعرؼ عمى طرؽ توظيفيا وحسف اختيارىا
وأىميتيا ،تصميـ وتطوير برامج بيئات تعميـ افتراضية لممواد المتعددة والمواضيع المختمفة.
-10

دراسة أبك بشير()2016

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ المحاكاة الحاسوبية في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي في مساؽ

مبادئ الكيرباء لدى طمبة قسـ فنوف التمفزيوف بكمية فمسطيف التقنية ،واستخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي
القائـ عمى تصميـ المجموعة التجريبية والضابطة مع قياس قبمي – بعدي ،عمى عينة مكونة مف ( )28مف طمبة

قسـ فنوف التمفزيوف كمية فمسطيف التقنية التابعة لو ازرة التربية والتعميـ العالي تـ توزيعيـ إلى مجموعة تجريبية

ومجموعة ضابطة لكؿ منيا  14طالباً ،واستخدـ الباحث كأدوات لمدراسة أداة تحميؿ المحتوى واختبار ميارات

التفكير اإلبداعي ،واستخدـ الباحث المعالجات اإلحصائية اآلتية :معامؿ ارتباط سبيرماف لحساب صدؽ االتساؽ

الداخمي ،وطريقة التجزئة النصفية ومعامؿ ألفا كرونباخ إليجاد معامؿ الثبات ،واختبار ماف وتني لمعينات
المستقمة الختبار تكافؤ المجموعات ومعامؿ مربع ايتا .وتوصمت الراسة إلى النتائج التالية  -1:وجود فروؽ ذات
داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بيف متوسطات درجات طمبة المجموعة التجريبية الذيف درسوا بالطريقة
االعتيادية في التطبيؽ البعدي الختبار التفكير اإلبداعي لصالح المجموعة التجريبية -2 ،أشارت النتائج إلى

كبير تراوحت قيمة مربع ايتا بيف
تأثير المحاكاة الحاسوبية في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي حيث كاف ًا
( .)0.841 – 0.821وأوصت الدراسة بضرورة استخداـ المحاكاة الحاسوبية في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي

والميارات الكيربية ،تثقيؼ المعمميف حوؿ أىمية المحاكاة الحاسوبية وفوائدىا لمعممية التعميمية ،وتشجيع المعمميف

عمى االشتراؾ في إنتاج برامج المحاكاة الحاسوبية لممقررات الدراسية ،ضرورة تضميف المقررات الدراسية ببعض
ميارات التفكير اإلبداعي مثؿ الطبلقة والمرونة والحساسية لممشكبلت ،عقد دورات تدريبية لممشاركيف في إعداد
الكتب المدرسية لمتعرؼ عمى طرائؽ التفكير اإلبداعي وطرائؽ تقويمو وكيفية عرض الكتب بصورة تسيـ في

تنمية التفكير اإلبداعي.
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دراسة مشتيى ()2015

ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى فاعمية توظيؼ الحقيقة المدمجة في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي واالتجاه
نحو العموـ لدى طبلب الصؼ التاسع األساسي بغزة ،واستخدـ الباحث منيجيف المنيج الوصفي التحميمي لبناء
012

طالبا مف طبلب مدرسة ذكور الشجاعية
أداة تحميؿ المحتوى والمنيج شبو التجريبي ،عمى عينة مكونة مف (ً )74
طالبا واألخرى تمثؿ المجموعة
"أ" لبلجئيف والمكونة مف شعبتيف ،إحداىما ثمثؿ التجريبية وعددىا ()37
ً

ومقياسا لبلتجاه نحو
اختبار لمتفكير اإلبداعي،
ًا
طالبا ،واستخدـ الباحث كأدوات لمدراسة
الضابطة وعددىا (ً )37
ً
العموـ ،وبعد إجراء المعالجات اإلحصائية باستخداـ اختبار(ت) لعينتيف مستقمتيف ،واختبار (ت) لعينتيف

مرتبطتيف ،ومعادلة الكسب المعدلة (ببلؾ ) لقياس فاعمية تقنية الحقيقة المدمجة ،باإلضافة لمعادلة (مربع ايتا)
لقياس حجـ األثر .وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

 -1توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية ،وبيف متوسط درجات
طبلب المجموعة الضابطة في اختبار التفكير اإلبداعي البعدي لصالح المجموعة التجريبية.
 -2تحقؽ تقنية الحقيقة المدمجة فاعمية أعمى مف ( )1.2وفؽ معدؿ الكسب لببلؾ في تنمية ميارات التفكير
اإلبداعي.
 -3توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط استجابات الطبلب في المجموعة الضابطة ،وبيف متوسط
استجابات الطبلب في المجموعة التجريبية نحو العموـ لصالح المجموعة التجريبية.
الفعالة ،والعمؿ عمى
وأوصت الدراسة بضرورة استخداـ تقنية الحقيقة المدمجة في تعميـ العموـ كأحد األساليب َ
عقد دورات تدريبية لممعمميف لتدريبيـ عمى استخداـ المستحدثات التكنولوجية ،ومنيا الحقيقة المدمجة.
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دراسة عاشكر ()2015

ىدفت ىذه الدراسة إلى بناء برنامج قائـ عمى نظرية الحؿ اإلبداعي لممشكبلت المعروفة باسـ نظرية

تريز( ،)TRISومعرفة فاعميتو في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي وميارات التواصؿ الرياضي لدى طبلب

الصؼ الخامس ،واستخدمت الباحثة المنيج التجريبي ذا التصميـ القبمي والبعدي لمجموعتيف عمى عينة قصدية
طالبا،
مف طبلب الصؼ الخامس األساسي مف مدرسة ذكور البريج االبتدائية "ب" حيث بمغ عددىـ (ً )82

طالبا لممجموعة الضابطة ،واستخدمت الباحثة كأدوات لمدراسة اختبار
( )41طالباً لممجموعة التجريبية و(ً )41
ميارات التفكير اإلبداعي ،واختبار ميارات التواصؿ .وبعد إجراء المعالجات اإلحصائية باستخداـ اختبار ماف
وتني لحساب داللة الفروؽ بيف المجموعتيف ،وحساب مربع ايتا لمعرفة حجـ األثر .وتوصمت الدراسة إلى النتائج

التالية:

-1توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.01بيف متوسطى درجات طبلب المجموعة
التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار ميارات التفكير اإلبداعي لصالح المجموعة التجريبية.

-2توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α ≤ 0.01بيف متوسطى درجات طبلب المجموعة
التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار ميارات التواصؿ الرياضي لصالح المجموعة التجريبية.

وأوصت الدراسة بضرورة تدريب المعمميف عمى توظيؼ استراتيجيات نظرية تريز في تدريس الرياضيات مف

خبلؿ البرامج التدريبية وورش العمؿ المتكررة ،التركيز في تدريس الرياضيات عمى استخداـ استراتيجيات الحديثة
013

التي تعمؿ عمى تنمية ميارات التفكير بشكؿ عاـ وميارات التفكير اإلبداعي بشكؿ خاص ،توفر بيئة تعميمية
يسودىا التعاوف والحرية وتعمؿ عمى تحقيؽ اإلبداع وتنميتو .
دراسة بزنقرلي كآخركف (( Pizzingrilli &Others ,2014
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ىدفت ىذه الدراسة إلى ابتكار أداه سيمة تسمح بتقييـ مستويات التفكير اإلبداعي لدى الطبلب ،واستخدـ

الباحث المنيج التجريبي ،عمى عينة كبيرة مف الطبلب الممتحقيف بالمدارس االبتدائية والثانوية في جنوب إيطاليا،

طالبا منيـ509 ،
وتمثمت أداة الدراسة باختبار اختيار مف متعدد تـ اجراؤه عبر اإلنترنت لعينة مف ً 1.119
ذكور و 610إناث ،واستخدـ لمتحميؿ اإلحصائي تحميؿ التبايف األحادي  ،ANOVAوأظير بعض االختبلفات
اليامة عمى مستوى العمر في اتساع مترابط واعادة تنظيـ القدرات .وتوصمت النتائج إلى أف االختبار مناسب

لتقييـ العمميات العقمية الثبلث التي ينطوي عمييا التفكير اإلبداعي ،ودعمت النتائج أف اإلبداع متعدد األبعاد وأف
اآلليات العقمية تتأثر بالمتغيرات المرتبطة بالعمر والسياؽ بطرؽ مختمفة .وأوصت الدراسة بضرورة تمكيف
المعمميف مف تطبيؽ اختبارات سيمة اإلدارة تسمح ليـ بتقييـ مستويات التفكير اإلبداعي لدى الطبلب.
 التعقيب عمى المحكر الثاني :الدراسات التي تناكلت التفكير اإلبداعي:
 -1اليدؼ
 بالرغـ مف أف الدراسات السابقة تناولت في مجمميا التفكير اإلبداعي ،إال أنيا اختمفت في أىدافيا،فبعض الدراسات اىتمت بمعرفة كيؼ يتفاعؿ الطبلب في وجود تقنيات لتمكيف التفكير اإلبداعي مثؿ
دراسة سكموليز(  ،)Schmaelz ,2018بينما اىتمت دراسة بزنقرلي وآخروف (&Others ,2014
 ( Pizzingrilliبابتكار أداة تسمح بتقييـ مستويات التفكير اإلبداعي ،ودراسة العنزي والحسيف ((2017
ىدفت لمتعرؼ إلى درجة توافر ميارات التفكير اإلبداعي في محتوى كتب الرياضيات ،دراسة عاشور
) (2015ىدفت إلى بناء برنامج قائـ عمى الحؿ اإلبداعي ،بينما اىتمت دراسات أخرى بمعرفة األثر
لبلستراتيجيات والبرامج لتنمية التفكير اإلبداعي مثؿ دراسة المنيع ( ،)2017ودراسة الخشخشي
( ،)2017ودراسة العادلي ( ،) 2017ودراسة الحسيف والحيمة ( ،)2017ودراسة المشني والحيمة
( ،(2017ودراسة الغشـ والحمادي ( ،)2017ودراسة أبو بشير ( ،(2017واىتمت دراسات أخرى في
التعرؼ إلى فاعمية برامج في تنمية التفكير اإلبداعي مثؿ دراسة عبد ا﵀ ( )2017ودراسة مشتيي
(. (2015
-

وفي ضوء ما سبؽ استنتجت الباحثة وجود تشابو بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقة التي ىدفت
إلى تنمية ميارات التفكير اإلبداعي.
014

 وتختمؼ ىذه الدراسة مع الدراسات التي استخدمت استراتيجيات تدريس ومداخؿ لتنمية ميارات التفكيراإلبداعي أو التي كشفت عف العبلقة بيف التفكير اإلبداعي وشيء آخر ،والدراسات التي درست درجة
تضمف المحتوى لميارات التفكير اإلبداعي .
 -2المنيج
 استخدمت معظـ الدراسات السابقة المنيج التجريبي وشبو التجريبي ،أما دراسة سكموليز ( Schmaelz ),2018ودراسة العنزي والحسيف ( )2017فقد اعتمدتا المنيج الوصفي ،دراسة مشتيى ( )2015فقد
اعتمد المنيج الوصفي التحميمي والمنيج شبو التجريبي.
-

دراسة الخشخشي ( ،)2017ودراسة الحسيف والحيمة ( ، (2017دراسة العادلي ( ، (2017دراسة
الغشـ والحمادي ( (2017دراسة بزنقرلي وآخروف(( Pizzingrilli &Others ,2014

فقد اعتمدوا

المنيج التجريبي  ،أما دراسة عاشور ( )2015فقد اعتمدت المنيج التجريبي ذا التصميـ القبمي البعدي
لمجموعتيف ،دراسة المنيع ( )2017فقد اعتمد المنيج التجريبي بتصميـ شبو تجريبي عمى ثبلث
مجموعات تجريبية وثبلث ضابطة.
-

في دراسة المشني والحيمة ((2017

فقد اعتمد المنيج شبو التجريبي ،وكذلؾ في دراسة عبدا﵀

( )2017اعتمد المنيج شبو التجريبي القائـ عمى المجموعتيف المتكافئتيف ،أما دراسة أبو بشير()2017
فقد اعتمد المنيج شبو التجريبي القائـ عمى تصميـ المجموعة التجريبية والضابطة مع قياس قبمي –
بعدي.
 تشابيت الدراسة الحالية مع دراسة مشتيي في استخداميا لمنيجيف واتفقت معو في استخداميا لممنيجالوصفي التحميمي ،وكذا تشابيت مع الدراسات التي استخدمت المنيج التجريبي ولكنيا اختمفت معيا في
التصميـ التجريبي المتبع مف حيث اعتمادىا لمتصميـ ذي أربع مجموعات (قياس قبمي – بعدي).
 -3األدكات
اختبار لمتفكير
ًا
 تنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة ،فجميع الدراسات السابقة استخدمتاإلبداعي ،باستثناء دراسة بزنقرلي وآخروف ( ( Pizzingrilli &Others ,2014التي استخدمت اختبار
االختيار مف متعدد عبر اإلنترنت ،ودراسة الغشـ والحمادة ( (2017التي استخدمت معمؿ الفيزياء
االفتراضي ودليؿ المعمـ لتدريس تجارب ،ودراسة العنزي والحسيف ( )2017التي استخدمت أداة تحميؿ
محتوى ،دراسة سكموليز(  )Schmaelz ,2018التي استخدمت إجراء مقاببلت ومناقشات مع الطبلب
والمعمميف باإلضافة لممبلحظات الميدانية وتصوير الفيديو.
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-

استخدمت بعض الدراسات باإلضافة الى اختبار التفكير اإلبداعي أدوات أخرى مثؿ االختبار
التحصيمي كدراسة الحسيف والحيمة ( (2017ودراسة الخشخشي ( )2017ودراسة العادلي ((2017
ودراسة المشنى والحيمة ( ، )2017أما دراسة عاشور( (2015فاستخدمت اختبار ميارات التواصؿ،
دراسة مشتيى ( )2015فاستخدمت مقياساً لبلتجاه  ،دراسة أبو بشير ( )2016فقد استخدمت أداة
تحميؿ محتوى ،دارسة المنيع ( (2017فاستخدمت دليؿ المعممة ،دراسة عبد ا﵀ ( )2017استخدمت
دليؿ مدرب وانشطة .

 -اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخداميا الختبار التفكير اإلبداعي وىو اختبار مياري.

 -4العينة
 تنوعت المراحؿ الدراسية التي أجريت فييا الدراسات السابقة ،فمنيا ما تـ تطبيقو عمى الطمبة الجامعييفمثؿ دراسة أبو بشير( (2017ودراسة عبد ا﵀ ( ،(2017ومنيا ما اعتمد في تطبيقة عمى المرحمة
االبتدائية والثانوية مثؿ دراسة سكموليز(  )Schmaelz,2018ك بزنقرلي وآخروف (,2014
( Pizzingrilli &Others

 ،بينما دراسة عاشور( ،)2015ودراسة المنيع ( ،)2017ودراسة الحسيف

والحيمة( ،)2017ودراسة العنزى والحسيف ( )2017فقد طبقت عمى المرحمة االبتدائية ،وىناؾ دراسات
طبقت عمى المرحمة اإلعدادية مثؿ دراسة الخشخشي ( ،(2017ودراسة العادلي ( ،)2017دراسة
المشني والحيمة ( ،)2017ودراسة مشتيى ( ،)2015أما دراسة الغشـ والحمادة ( )2017فقد طبقت
عمى المرحمة الثانوية .
 واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة الخشخشي ( ،(2017ودراسة العادلي ( ،)2017دراسة المشني والحيمة( ،)2017ودراسة مشتيى ( )2015في أنيا طبقت عمى المرحمة اإلعدادية (المتوسطة).
 -5النتائج
 اتفقت معظـ نتائج الدراسات السابقة عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في التطبيؽ البعدي الختبارميارات التفكير اإلبداعي.
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 التعقيب العاـ عمى الدراسات السابقة
قامت الباحثة بالتعقيب عمى محاور الدراسة والتي تناولت بالمحور األوؿ التقنيات الرقمية بشكؿ عاـ ،وبعدىا

قامت الباحثة بتخصيص بعض التقنيات الرقمية التي استخدمتيا بالدراسة وىى" تقنية الواقع المعزز ،وتقنية

الخرائط الذىنية اإللكترونية  ،وتقنية اإلنفوجرافيؾ الثابت" ،وتـ التعقيب عمى كؿ محور ضمف المحور األوؿ ،و
تناولت بالمحور الثاني التفكير اإلبداعي ،وفي التعقيب العاـ تـ ذكر أوجو االتفاؽ واالختبلؼ مع الدراسات

السابقة ،باإلضافة الى ما يميز دراستي عف غيرىا مف الدراسات.
 -الستفادة مف الدراسات السابقة

في ضوء ما تـ عرضو مف التعقيبات الجزئية ،يمكف اإلشارة إلى أف أىداؼ الدراسات السابقة قد تنوعت بتنوع
المراحؿ الدراسية وأماكف إجرائيا ،والمنيج المستخدـ ،وعينة الدراسة ،وتنوعت أدوات جمع المعمومات ،واألساليب

بناء عمى ذلؾ ،وفي ىذا السياؽ تـ االستفادة
اإلحصائية ،وبالتالي ظيور النتائج ،وتفسيرىا ،وصياغة المقترحات ً
مف الدراسات السابقة في بناء ىيكمية الدراسة الحالية مف خبلؿ ما يمي:

 -1دعـ المقدمة بأبرز النتائج التي أظيرتيا الدراسات السابقة وفقًا الستخداـ التقنيات الرقمية بشكؿ عاـ،
أيضا تخصيص بعض التقنيات مثؿ " تقنية الواقع المعزز ،وتقنية الخرائط الذىنية اإللكترونية ،وتقنية
و ً
اإلنفوجرافيؾ الثابت " ،والتفكير اإلبداعي في العموـ.

 -2دعـ وتنظيـ اإلطار النظري بالتعريفات اإلجرائية وأبرز النتائج.
 -3االستفادة مف األطر النظرية لمدراسات السابقة بتدعيـ الخمفية المعرفية لمباحثة.
 -4إعداد دليؿ المعمـ.
 -5إعداد أداة الدراسة.
 -6االطبلع عمى األساليب اإلحصائية المناسبة.
 أىـ ما يميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة: -1تميزت الدراسة الحالية باستخداميا فاعمية توظيؼ تقنيات رقمية في تدريس العموـ لتنمية ميارات
التفكير اإلبداعي.
 -2التركيز عمى اختيار عينة الدراسة مف طبلب الصؼ التاسع مف المدارس التابعة لو ازرة التربية
والتعميـ.
 -3اختيار الوحدة الدراسية الثالثة (مصابيح السماء) مف كتاب مبحث العموـ لمصؼ التاسع.
اختبار لقياس ميارات التفكير اإلبداعي معتمدةً في ذلؾ عمى العديد مف الدراسات ذات
ًا
أعدت الباحثة
ّ -4
الصمة.
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الفصؿ الرابع
الطريقة كاإلجراءات
أكل :منيج الدراسة
ن
ثانيا :متغيرات الدراسة
ن
ثالثنا :مجتمع الدراسة
ابعا :عينة الدراسة
ر ن

خامسا :تصميـ الدراسة
ن

سادسا :أدكات الدراسة
ن

سابعا :ضبط متغيرات الدراسة
ن

ثامنا :مكاد الدراسة

تاسعا :إجراءات الدراسة
ن

عاشر :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
نا

الفصؿ الرابع
الطريقة كاإلجراءات
عرضا إلجراءات الدراسة التي اتبعتيا الباحثة ،حيث ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى
يتناوؿ ىذا الفصؿ
ً

فاعمية توظيؼ ثبلث تقنيات رقمية وىي(تقنية الواقع المعزز ،تقنية الخرائط الذىنية اإللكترونية ،تقنية
اإلنفوجرافيؾ الثابت) في تدريس مبحث العموـ لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصؼ التاسع
األساسي بغزة  ،ويتناوؿ ىذا الفصؿ منيج الدراسة المتبع ،ومتغيرات الدراسة ،وتحديد العينة وكيفية اختيارىا،

وأدوات الدراسة ،واإلجراءات المتبعة لمتأكد مف صدقيا وثباتيا ،باإلضافة إلى األساليب اإلحصائية المستخدمة
لئلجابة عف تساؤالت الدراسة ،وفيما يمي وصؼ لمعناصر السابقة مف إجراءات الدراسة.

أكل  /منيج الدراسة
ن
اتبعت الباحثة في ىذه الدراسة وفقًا لطبيعتيا منيجيف وىما:
 المنيج الكصفي التحميمي:
حاليا يمكف الحصوؿ فييا عمى معمومات تجيب
وىو المنيج الذي يدرس ظاىرة أو حدثًا ،أو قضية موجودة ً

عف أسئمة البحث دوف تدخؿ الباحث فييا (األغا واألستاذ ،)38:2003،حيث قامت الباحثة ببناء أداة تحميؿ
محتوى لتحميؿ محتوى الوحدة الثانية وعنوانيا "مصابيح السماء" مف كتاب العموـ لمصؼ التاسع – الجزء األوؿ،
وذلؾ لتحديد مواضع قابمة لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي ،واالستفادة مف التحميؿ في بناء اختبار ميارات
التفكير اإلبداعي.
 المنيج التجريبي:
استخدمت الباحثة في دراستيا الحالية المنيج التجريبي ،والذي يعرؼ بأنو" المنيج الذي يتناوؿ دراسة

مستقبل أو أكثر عف
عامبل
أحداث وظواىر وممارسات قائمة مع إدخاؿ بعض التغيير يقوـ بو الباحث فيو يغير
ً
ً

قصد ليرى نتيجة ذلؾ " (األغا.)41:1997،

وتـ اختيار التصميـ التجريبي ألربع مجموعات مع قياس قبمي _ بعدي ،حيث أخضعت الباحثة المتغير

المستقؿ المتمثؿ بتوظيؼ ثبلث تقنيات رقمية " واقع معزز ،خرائط ذىنية إلكترونية ،اإلنفوجرافيؾ الثابت "
و"الطريقة المعتادة" ،لمتجربة ،وذلؾ لقياس فاعمية كؿ تقنية عمى المتغير التابع وىو" ميارات التفكير اإلبداعي ".

019

ثانيا  /متغيرات الدراسة
ن

المستقؿ :ويعرؼ بأنو العامؿ أو المتغير الذي ُيسبب الظاىرة أو يؤثر فييا (أبو
 -1المتغير ُ
ناىية ،)35:2009،ويتمثؿ في الدراسة الحالية في توظيؼ التقنيات الرقمية الثبلث(الواقع المعزز ،الخرائط

الذىنية اإللكترونية ،اإلنفوجرافيؾ الثابت).

 -2المتغير التابع  :ويعرؼ بأنو العامؿ أو المتغير الذي يتبع المتغير المستقؿ ،ويتأثر بوجوده ،أو يحدث نتيجة

لو (أبو ناىية ،)35:2009،ويتمثؿ في الدراسة الحالية في ميارات التفكير اإلبداعي(الطبلقة ،المرونة ،األصالة

) ،وتـ قياسيا باالختبار الذي تـ إعداده لتحقيؽ ىذا الغرض.

وتعرؼ بأنيا المتغيرات التي تؤثر في المتغير التابع بخبلؼ المتغير
 -3المتغيرات الدخيمة التي تـ ضبطياّ :
المستقؿ ،واليدؼ مف أي دراسة معرفة أثر المتغير المستقؿ في المتغير التابع .وتتمثؿ في ىذه الدراسة الحالية
في المتغيرات التالية :البيئة االجتماعية ،االقتصادية ،الثقافية ،والعمر الزمني ).(Deaumont,2009:39

ثالثنا /مجتمع الدراسة
يعرؼ أبو عبلـ ( )160:2010المجتمع بأنو " جميع األفراد ،أو األشياء ،أو العناصر الذيف ليـ خصائص

واحدة يمكف مبلحظتيا".

وقد تكوف مجتمع الدراسة مف جميع طالبات الصؼ التاسع األساسي في المدارس التابعة لو ازرة التربية والتعميـ –

غزة ،لمعاـ الدراسي (2017- 2018ـ) ،والبالغ عددىـ ( )19,278طالبة.

ابعا  /عينة الدراسة
ر ن

عددا مف
تعرؼ العينة بأنيا " جزء مف مجتمع البحث األصمي ،يختارىا الباحث بأساليب مختمفة ،وتضـ ً

األفراد مف المجتمع األصمي"(.عبيدات واخروف) 132:2005 ،

وقد تكونت عينة الدراسة مف أربع شعب دراسية مف مدرسة عبد القادر الحسيني األساسية لمبنات بخاف يونس،
وقد تـ اختيار المدرسة والشعب الدراسية بطريقة عشوائية بسيطة ،ويبيف جدوؿ ( (4-1توزيع أفراد العينة.
جدكؿ رقـ ()4-1
تكزيع أفراد عينة الدراسة عمى المجمكعات األربعة

التاسع (أ)
38
المجموعة ()1

التاسع (ب)
35

التاسع (ج)
36

المجموعة ( )2المجموعة()3

001

التاسع(د)
35
المجموعة ()4

المجمكع الكمي
144

المجمكعة الستطالعية:
تـ اختيار ( )37طالبة مف طالبات الصؼ العاشر األساسي مف مدرسة عبد القادر الحسيني األساسية لمبنات
في خاف يونس ،وذلؾ لمتأكد مف صبلحية االختبار المراد تطبيقو.

خامسان  /تصميـ الدراسة

اتبعت الباحثة التصميـ التجريبي ألربع مجموعات مع قياس قبمي – بعدي ،حيث تكونت عينة الدراسة مف
ثبلث مجموعات تجريبية وستدرس كؿ مجموعة بتقنية مختمفة ،أما المجموعة الضابطة فستدرس بالطريقة

المعتادة ،وجدوؿ( ،(4-2وشكؿ( (4-1يوضحاف ذلؾ :

جدكؿ ((4-2
التصميـ التجريبي ألربع مجموعات مع قياس قبمي بعدي
التعييف العشوائي

تكافؤ المجموعات

القياس القبمي

المعالجة

القياس البعدي

المجموعة التجريبية(أ)

تـ ضبط متغيرات

تطبيؽ اختبار

التدريس باستخداـ تقنية

تطبيؽ اختبار

الدراسة مثؿ المستوى

التفكير اإلبداعي

الواقع المعزز

التفكير

المجموع التجريبية (ب) االقتصادي واالجتماعي

القبمي

لمطالبات ،العمر الزمني

الخرائط الذىنية

العاـ ،والتحصيؿ في

التدريس باستخداـ تقنية

لمطالبات ،التحصيؿ

المجموعة التجريبية(ج)

التدريس باستخداـ تقنية

البعدي

اإللكترونية

العموـ

اإلنفوجرافيؾ الثابت

المجموعة الضابطة
زمػف التطبيؽ

اإلبداعي

التدريس بالطريقة
المعتادة

 2017/11/21مف 2017/11/22
الى2017/12/10

000

2017/12/11

ححذَذ يبحث انذساست

انخىصَع انعشىائٍ نهًدًىعاث

انًدًىعت
انخدشَبُت
انثانثت

انًدًىعت
انخدشَبُت
االونً

انًدًىعت
انخدشَبُت
انثانُت

حمنُت انىالع انًعضص

حمنُت انخشائظ انزهنُت االنكخشونُت

حمنُت االنفىخشافُك انثابج

حطبُك اخخباس انخفكُش اإلبذاعٍ انمبهٍ

حذسَس يبحث انذساست حسب كم يدًىعت

حطبُك اخخباس انخفكُش اإلبذاعٍ انبعذٌ

انحصىل عهً اننخائح ويعاندخها

حفسُش اننخائح وكخابت انخىصُاث
شكؿ ))4-1
التصميـ التجريبي ألربع مجمكعات مع قياس قبمي – بعدم

سادسا  /أدكات الدراسة
ن

لئلجابة عف أسئمة الدراسة ،والتحقؽ مف فرضياتيا قامت الباحثة بإعداد أدوات الدراسة اآلتية:
 أوًال :أداة تحميؿ المحتوى.

ثانيا :اختبار التفكير اإلبداعي.

ً
002

انًدًىعت
انخدشَبُت
انضابطت
انطشَمت اإلعخُادَت

أكل :أداة تحميؿ المحتكل
ن

ىي االستمارة التي يصمميا الباحث لجمع البيانات ،ورصد معدالت تكرار الظاىرة في المواد التي يحمؿ

محتواىا (طعيمة.)112:1987،
وتحميؿ المحتوى ىو أحد األساليب المتبعة في دراسة محتوى المادة العممية ،حيث يتـ اختيار عينة المادة،
كما وكيفًا ،عمى أساس خطة منيجية منظمة.
وموضوع التحميؿ ،وتقسيميا ،وتحميميا ً
وقد قامت الباحثة بمراجعة الدراسات السابقة مثؿ دراسة مشتيى ( )2015وأبو بشير ( ،)2016واسترشدت بيا
في تصميـ اداة تحميؿ المحتوى ،بيدؼ تحديد ميارات التفكير اإلبداعي في وحدة "مصابيح السماء " مف كتاب
العموـ العامة لمصؼ التاسع – الجزء األوؿ وفؽ الخطوات التالية:
 -1تحديد اليدؼ مف التحميؿ
تيدؼ عممية تحميؿ المحتوى الى تحديد ميارات التفكير اإلبداعي المتضمنة في الوحدة الثالثة " مصابيح
السماء" مف كتاب العموـ – الجزء األوؿ ،والمقرر عمى طبلب الصؼ التاسع األساسي ،ورصد تكرارىا ،مما
ساعد الباحثة في ما يمي:
 بناء اختبار التفكير اإلبداعي ،وفؽ المعطيات الناتجة عف عممية التحميؿ.
 إعادة صياغة الوحدة ،وأنشطتيا وتمارينيا وفؽ التقنيات الرقمية الثبلث (الواقع المعزز ،الخرائط الذىنية
اإللكترونية ،اإلنفوجرافيؾ الثابت).
 إعداد دليؿ المعمـ لتدريس الوحدة الدراسية وحدة " مصابيح السماء " ،باإلضافة لدليؿ الطالب وفؽ
التقنيات الرقمية الثبلث.
 -2تحديد عينة التحميؿ
اختيرت عينة التحميؿ بطريقة مقصودة ،حيث اختيرت الوحدة الثالثة " مصابيح السماء " مف كتاب العموـ
لمصؼ التاسع – الجزء األوؿ ،وذلؾ الحتواء الوحدة عمى مواضع قابمة لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي .وجدوؿ
) )4-3يبيف أىـ ما تضمنتو الوحدة مف موضوعات الدروس.
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جدكؿ ( ) 4 – 3
الدركس المتضمنة في كحدة أجيزة جسـ النساف

الفصؿ

رقـ الدرس

عنكاف الدرس

عدد الحصص

األكؿ

االوؿ

مكونات النجوـ

2

%14.28

الثاني

المسافات بيف النجوـ

2

%14.28

الثالث

تصنيؼ النجوـ

2

%14.28

الرابع

دورة حياة النجوـ

3

%21.43

الخامس

انواع المجرات

2

%14.28

نشأة الكوف

2

%14.28

توسع الكوف

1

%7.14

14

% 100

النجكـ

الثاني

المجرات السادس
السابع

المجمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوع

الكزف النسبي

 - 3تحديد فئات التحميؿ:
وىى العناصر الرئيسية ،أو الثانوية التي يتـ وضع وحدات التحميؿ فييا ،سواء كممة ،أو موضوع ،أو قيـ ،أو
غيرىا ،والتي يمكف وضع كؿ صفة مف صفات المحتوى فييا وتصنؼ عمى أساسيا (طعيمة.)62:1987،

وقد حددت الباحثة فئات التحميؿ في ىذه الدراسة وىي ميارات التفكير اإلبداعي مكونة مف" :الطبلقة والمرونة

واألصالة".

 - 4تحديد كحدة التحميؿ:
وىى أصغر جزء في المحتوى ،ويختاره الباحث ويخضعو لمعد والقياس ،حيث يعتبر ظيوره أو غيابو أو
موضوعا ،أو شخصية ،أو مقاييس
تك ارره ذا داللة معينة في رسـ نتائج التحميؿ وقد تكوف وحدة التحميؿ :كممة أو
ً
المسافة والزمف (طعيمة.)103:1987،
وقد اختارت الباحثة الفكرة األساسية والتي تدور حوليا فقرات المحتوى كوحدة تحميؿ ،وذلؾ ألنيا أنسب

الوحدات لتحقيؽ ىدؼ الدراسة.
 – 5ضكابط عممية التحميؿ
تـ مراعاة الضوابط اآلتية ،وذلؾ لزيادة الدقة ،وضبط عممية التحميؿ في ىذه الدراسة ،ومف ىذه الضوابط :

 التحميؿ في إطار المعمومات المتوفرة لدى الباحثة في إطار تحميؿ المحتوى ،والتعريؼ اإلجرائي لميارات
التفكير اإلبداعي.
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 التحميؿ في ضوء محتوى الوحدة الثالثة " مصابيح السماء " مف كتاب العموـ لمصؼ التاسع – الجزء
األوؿ.
 التحميؿ يشمؿ الرسومات ،واألشكاؿ ،واألنشطة ،باإلضافة لميوامش والتي بعنواف (فكر ،فسر ،ميمة).
 استخداـ استمارة لرصد النتائج وتكرار كؿ وحدة تحميؿ وفئاتو مف الوحدة الثالثة "مصابيح السماء " مف
كتاب العموـ لمصؼ التاسع – الجزء األوؿ ،ممحؽ رقـ (.)1
 - 6صدؽ أداة التحميؿ
يعتمد صدؽ التحميؿ عمى صدؽ أداة تحميؿ المحتوى ،وىو أف تقيس األداة ما وضعت لقياسو (عودة،

.)37:2002

وقد تـ عرض األداة عمى مجموعة مف المحكميف ذوي االختصاص مف أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية
ومجموعة مف الموجييف والمعمميف ،ممحؽ رقـ ( )2وذلؾ لمتأكد مف الصدؽ الظاىري لؤلداة ،ومراجعة بنودىا
"فئات التحميؿ" وقد تـ االسترشاد بتوجيياتيـ والتعديؿ حسب اتفاؽ المحكميف.
 - 7ثبات أداة التحميؿ
لحساب ثبات التحميؿ ،قامت الباحثة بالتأكد مف ثبات أداة التحميؿ مف خبلؿ حساب االتساؽ الداخمي عبر
الزمف ،وعبر األشخاص ،حيث قامت بتحميؿ الوحدة المختارة "مصابيح السماء" مرتيف بفارؽ زمني أسبوعيف،
وكذلؾ قارنت نتائج تحميؿ المحتوى مع تحميؿ معمـ العموـ أحمد سبلمة – ثـ قامت باستخداـ معادلة ىولستي
كما يمي:

(طعيمة)226: 2004 ،

 : C1.2عدد النقاط المتفؽ عمييا

 : C1عدد نقاط التحميؿ االوؿ

 : C2عدد نقاط التحميؿ الثاني
وجدوؿ ( (4-4يبيف نتائج التحميؿ .

005

جدكؿ ( ) 4 – 4
نتائج تحميؿ محتكل كحدة مصابيح السماء عبر الزمف كالشخاص

انخصنُف

و

ححهُم عبش االشخاص
ححهُم عبش انضين
ححهُم نماط
انخحهُم انخحهُم نخائح يعايم ححهُم
االول انثانٍ االحفاق انثباث انباحث انًعهى االحفاق
3
4
3 % 86
3
3
4
3
3
3 %86
3
4
3
4
4
5 % 100
4
4
4
10
11
11 % 95
10
11
10

 1انطاللت
 2انًشونت
 3األصانت
انًدًىع انكهٍ

يعايم
انثباث
%86
% 100

%88
% 95

يبيف الجدوؿ ( ) 4- 4أف معامؿ التحميؿ عبر االشخاص بمغ  ،% 95في حيف أف معامؿ التحميؿ عبر
الزمف بمغ  ،% 95وىما قيمتاف مرتفعتاف مما يؤكد عمى ثبات عممية التحميؿ .
ثانيا :اختبار التفكير اإلبداعي
ن
أعدت الباحثة اختبار التفكير اإلبداعي حيث تكوف بصورتو األولية مف عشرة أسئمة مف وحدة " مصابيح
السماء " مف كتاب العموـ لمصؼ التاسع – الجزء األوؿ ،وكؿ سؤاؿ يقيس إحدى الميارات الثبلثة " الطبلقة،

متضمنا الحؿ في أربع نقاط ،وقد أعدت الباحثة بنود االختبار كما يمي:
المرونة ،األصالة "،
ً
خطكات بناء الختبار
 - 1اليدؼ مف الختبار

ييدؼ االختبار الى معرفة مقدار اكتساب طالبات الصؼ التاسع األساسي لميارات التفكير اإلبداعي" :

بناء عمى توفر مواضع قابمة
الطبلقة ،المرونة ،األصالة " ،في وحدة "مصابيح السماء" وقد تـ اختيار ىذه الوحدة ً
لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي فييا ،وتـ تحديد الوزف النسبي بعد تحميؿ المحتوى ،يوضح ذلؾ الجدوؿ رقـ
) . ) 4- 5
جدكؿ () 4 – 5
الكزف النسبي لميارات التفكير اإلبداعي في دركس الكحدة الثالثة "مصابيح السماء"

عنكاف

الدرس

الطالقة
عدد

األسئمة

الكزف

النسبي

األصالة
عدد

الكزف

األسئمة النسبي

المركنة
عدد

الكزف

المجمكع

األسئمة النسبي

النجكـ

2

% 33.33

2

% 33.33

2

% 33.33

6

المجرات

1

% 25

2

% 50

1

% 25

4

المجمكع

3

% 30

4

% 40

3

% 30

10
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 - 2تحديد المادة الدراسية
اختارت الباحثة الوحدة الثالثة والتي بعنواف "مصابيح السماء" ،مف كتاب العموـ لمصؼ التاسع – الجزء األوؿ،
وقد تـ توزيع أسئمة اختبار التفكير اإلبداعي عمى دروس الوحدة مستعينة بنتائج تحميؿ المحتوى ،ممحؽ رقـ))6
يوضح ذلؾ.

 - 3صياغة فقرات الختبار
قامت الباحثة باالطبلع عمى العديد مف الدراسات السابقة قبؿ البدء بصياغة مفردات االختبار مثؿ دراسة

مشتيى ( ،)2015ودراسة عاشور( ،)2015وتوصمت الباحثة أف نمط المقاؿ المقنف ىو األفضؿ في إعداد
مشتمبل عمى
اختبار التفكير اإلبداعي ،لذلؾ أعدت الباحثة اختبار التفكير اإلبداعي المكوف مف عشرة أسئمة
ً

لغويا
ميارات التفكير اإلبداعي" الطبلقة ،األصالة ،المرونة " ،وقد اىتمت الباحثة أف تكوف أسئمة االختبار سميمة ً
عمميا ومناسبة لمستوى طالبات الصؼ التاسع ،ومناسبة لممستوى الزمني والعقمي لمطالبات ،وشاممة
وصحيحة
ً
لممادة العممية وىي وحدة مصابيح السماء .
 –4كضع تعميمات الختبار
بعد تحديد عدد فقرات االختبار ،وصياغتيا ،قامت الباحثة بوضع تعميمات االختبار التي تيدؼ إلى شرح
فكرة اإلجابة عف االختبار في أبسط صورة ممكنة ،وذلؾ بكتابة تعميمات االختبار عمى الصفحة األولى منو
اعيا ما يمي:
مر ً
 بيانات خاصة بالطالبة وىى االسـ ،والشعبة.

 تعميمات خاصة باإلجابة عف جميع األسئمة ،وقراءة كؿ سؤاؿ بعناية واىتماـ.
 الحرص عمى تقديـ أكبر عدد ممكف مف االستجابات "طبلقة ".

 الحرص عمى تنويع األفكار باستجابات متنوعة ال تنتمي لفئة واحدة " مرونة ".

 الحرص عمى األفكار التي ال تخطر بباؿ الغير وتتميز بالجدة والتفرد " أصالة ".
 عدـ البدء باإلجابة ،أو قمب الصفحة حتى يؤذف لمطالبات.
 -5الصكرة األ كلية لالختبار
تـ إعداد اختبار التفكير اإلبداعي في صورتو األولية ،حيث تكوف مف ( )10أسئمة ليشمؿ ميارات التفكير
اإلبداعي" :الطبلقة ،المرونة ،األصالة " ،ثـ تـ عرضو عمى عدد مف المحكميف وذوي االختصاص ،ممحؽ رقـ

( . )7كما تـ األخذ بآرائيـ ،ومبلحظاتيـ ،واجراء التعديبلت المناسبة .
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 - 6تجريب الختبار
قامت الباحثة بتطبيؽ االختبار عمى عينة استطبلعية مف طالبات الصؼ العاشر ( )1مكونة مف  37طالبة،
مف مدرسة عبد القادر الحسيني األساسية لمبنات ،لمرحمة تسبؽ مرحمة عينة الدراسة بعاـ دراسي ،بحيث تمت

دراستيا لوحدة " مصابيح السماء" .وقد تـ تطبيؽ االختبار بتاريخ  ،2017/11/19وذلؾ بيدؼ التحقؽ مف
وضوح األسئمة ،والتحقؽ مف الصدؽ الداخمي لبلختبار وثباتو ،وكذلؾ تحديد زمف االختبار عند تطبيقو عمى
عينة البحث األساسية .
 -7حساب زمف الختبار
بعد تطبيؽ االختبار عمى العينة االستطبلعية ،قامت الباحثة بتسجيؿ الوقت الذي استغرقتو أوؿ خمس
طالبات ،وآخر خمس طالبات ،ثـ قامت بحساب متوسط زمف إجابة االختبار باستخداـ المعادلة التالية:
متوسط الزمف = (زمف إجابة أوؿ خمس طالبات  +زمف إجابة آخر خمس طالبات)10/

وتـ إضافة خمس دقائؽ لقراءة التعميمات والرد عمى االستفسارات ،وبذلؾ حددت الباحثة الزمف الكمي لتطبيؽ

االختبار وىو ( )50دقيقة.

 -8تصحيح أسئمة الختبار
قامت الباحثة بتصحيح أسئمة اختبار ميارات التفكير اإلبداعي" الطبلقة والمرونة واألصالة " المكوف مف

( (10أسئمة حيث رصدت أربع درجات لكؿ سؤاؿ ليصبح مجموع الدرجات أربعيف درجة ،تتكوف أسئمة ميارات
التفكير اإلبداعي "الطبلقة والمرونة " مف ( )6أسئمة ،أما بالنسبة لميارة "األصالة" فيي تتكوف مف ( (4أسئمة،
والتي تقاس بالقدرة عمى ذكر إجابات تتميز بالجدة والتفرد وذكر إجابات غير شائعة في الجماعة حيث تحصؿ

قميبل وقد استدلت الباحثة في تقديرىا لدرجة األصالة بمعيار
الطالبة عمى درجة مرتفعة كمما كاف تكرار الفكرة
ً

خير ا﵀ ( ،)13 : 1981وجدوؿ (  ) 4- 6يوضح ذلؾ :

جدكؿ ( ) 4-6
نسبت
حكشاس
انفكشة
انذسخت

19%
10

معيار خير ا﵀ لتقدير األصالة في اختبار التفكير اإلبداعي
807060504030201089% 79% 69% 59% 49% 39% 29% 19%
9

8

7

6

5

4

3

2

9099%

100%

1

0

 - 9صدؽ كثبات الختبار

أكل :صدؽ الختبار
ن

يعرؼ صدؽ االختبار بأنو" االستدالالت الخاصة التي نخرج بيا مف حيث مناسبتيا ،ومعناىا ،وفائدتيا"

(أبو عبلـ ،) 465:2010 ،وقد قامت الباحثة بالتحقؽ مف صدؽ االختبار بطريقتيف:
008

أ -الصدؽ الظاىرم أك صدؽ المحكميف
يقصد بو أف يقيس ما وضع لقياسو ،ويتـ التوصؿ إليو مف خبلؿ حكـ متخصص عمى درجة قياس
االختبار لمسمة ،ويمكف تقييـ درجة الصدؽ الظاىري لبلختبار مف خبلؿ التوافؽ بيف درجات المحكميف

(عودة . )370:1998،

وقد قامت الباحثة بعرض االختبار عمى مجموعة مف الخبراء والمتخصصيف في مجاؿ المناىج

وتكنولوجيا المعمومات ،باإلضافة إلى مجموعة مف المشرفيف التربوييف ومدرسيف ذوي خبرة عالية في تدريس

العموـ ممحؽ رقـ ( ،)2حيث طمبت الباحثة إبداء آرائيـ مف حيث:

 مدى مبلءمة كؿ سؤاؿ لمميارة المراد قياسيا ":الطبلقة ،والمرونة ،واألصالة ".
 مدى الصحة العممية ،والصياغة المغوية لؤلسئمة.

 مدى مناسبة أسئمة االختبار لطالبات الصؼ التاسع.
 إمكانية الحذؼ ،أو اإلضافة ،أو التعديؿ.

وقد أشار بعض المحكميف إلى تعديؿ بعض فقرات االختبار ،واعادة صياغتيا ،لتصبح أكثر وضوحاً ،حيث

تـ األخذ بآرائيـ ،ومبلحظاتيـ ،واجراء التعديبلت المناسبة.
ب -صدؽ التساؽ الداخمي

ويقصد بو قوة االرتباط بيف درجات كؿ مف مستويات األىداؼ ودرجة االختبار الكمية ،وكذلؾ درجة ارتباط

كؿ فقرة مف فقرات االختبار بمستوى األىداؼ الكمي التي تنتمي إليو (حسف ،)516 :2011،وقد جرى التحقؽ

مف صدؽ االتساؽ الداخمي الختبار التفكير اإلبداعي ،بتطبيؽ االختبار عمى عينة استطبلعية مكونة مف ()37
طالبة مف طالبات الصؼ العاشر.

وتـ حساب معامؿ ارتباط (بيرسوف) بيف درجات كؿ فقرة والبعد الذي تنتمي إليو ،كما تـ إيجاد معامؿ ارتباط

كؿ بعد مف أبعاد االختبار والدرجة الكمية لفقرات االختبار وذلؾ باستخداـ البرنامج االحصائي ()SPSS

ومعادلة ارتباط (بيرسوف ) (أبو عبلـ . )583:2007،

 -1معامؿ الرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات الختبار كالبعد الذم تنتمي إليو في اختبار التفكير البداعي :
ولقد قامت الباحثة بحساب معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات االختبار والبعد الذي تنتمي إليو في
اختبار التفكير اإلبداعي ،وذلؾ عف طريؽ معامؿ ارتباط بيرسوف حسب المعادلة التالية:
= ن مجـ س ص – (مجـ س )  ( xمجـ ص)
]( مجـ س( - ) 2مجـ س)[ ] 2ن( مجـ ص( - ) 2مجـ ص)]2
(أبو عبلـ) 583 : 2007 ،
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حيث أف :
ر :معامؿ االرتباط لبيرسوف
مجػ س ص :مجموع حاصؿ ضرب الدرجات المتقابمة في المتغيريف س ،ص
مجػ س :مجموع درجات المتغير س
مجػ ص :مجموع درجات المتغير ص
مجػ س :2مجموع درجات المتغير س
مجػ ص :2مجموع درجات المتغير ص
والجدوؿ (  ) 4 – 7يوضح ذلؾ .
الجدكؿ ( ) 4 – 7
معامؿ ارتباط فقرات الختبار مع البعد الذم تنتمي اليو

مستكل الدللة

معامؿ الرتباط
ـ

المحكر الكؿ :الطالقة

1

0.501

0.002

2

0.400

0.017

3

0.669

0.00

المحكر الثاني :المركنة
4

0.878

0.00

5

0.738

0.00

6

0.921

0.00

المحكر الثالث :األصالة
7

0.580

0.00

8

0.432

0.009

9

0.413

0.014
0.00

0.569 10

*قيمة ) (rالجدولية عند مستوى داللة( ) 0.05ودرجة حرية ) )36تساوي 0.304

يوضح الجدوؿ ارتباط جميع فقرات االختبار ارتباطًا ذا داللة إحصائية مع البعد الذي تنتمي اليو ،حيث قيمة
( (rالحسابية أكبر مف قيمة ( )rالجدولية عند مستوى داللة ( ،(0.05وىذا يؤكد أف جميع فقرات االختبار
احصائيا مع البعد الذي تنتمي إليو .
مرتبطة ارتباط داؿ
ً
021

 – 2معامؿ الرتباط بيف كؿ بعد مف أبعاد الختيار كالدرجة الكمية لختبار التفكير اإلبداعي:
كما قامت الباحثة بحساب معامؿ االرتباط بيف كؿ بعد مف أبعاد االختبار والدرجة الكمية الختبار التفكير
اإلبداعي وىذا ما يوضحو الجدوؿ (. )4-8
جدكؿ ( ) 4 – 8
معامالت الرتباط لكؿ بعد مف أبعاد الختبار مع الختبار ككؿ

الرقـ

أبعاد الختبار

معامؿ الرتباط

مستكل الدللة

ٔ -الطالقة

0.750

0.00

 - ٢المركنة

0.717

0.00

 - ٣األصالة

0.649

0.00

*قيمة ) (rالجدولية عند مستوى داللة( ) 0.05ودرجة حرية ) )36تساوي 0.304

يتضح مف الجدوؿ ) )4 -8أف قيمة ( (rالحسابية أكبر مف قيمة ( )rالجدولية ،حيث معامبلت االرتباط
إحصائيا وىذا يعني أف أبعاد االختبػار متسػقة وأف
بيف كؿ بعػد مػف أبعاد االختبار واالختبار ككؿ دالة
ً
االختبار عمى درجة عالية مف االتساؽ الداخمي مما يطمئف الباحثة لتطبيقو عمى عينة الدراسة.
ثانيا :ثبات الختبار
ن

يعرؼ الثبات بأنو" :دقة االختبار أو اتساقو ،حيث يعتبر االختبار ثابتًا إذا حصؿ نفس الفرد عمى نفس

الدرجة أو درجة قريبة منيا في نفس االختبار ،أو مجموعة مف أسئمة متكافئة أو متماثمة عند تطبيقو أكثر
مف مرة " (أبو عبلـ . (481:2010،
وبعد إعداد االختبار قامت الباحثة بتطبيقو عمى عينة استطبلعية قواميا ( )37طالبة مف طالبات الصؼ
العاشر األساسي ،لمتأكد مف ثبات االختبار ولقد استخدمت الباحثة طريقة التجزئة النصفية ،حيث قامت الباحثة
بتجزئة فقرات االختبار إلى عدة أبعاد ىي :الطبلقة والمرونة واألصالة ،ثـ قامت بحساب درجة االرتباط
باستخداـ معادلة سبيرماف براوف لؤلبعاد الزوجية ،وجيتماف لؤلبعاد الفردية .وكذلؾ استخدمت الباحثة طريقة
أخرى لمتأكد مف ثبات االختبار وذلؾ باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ .

020

 -1طريقة التجزئة النصفية
تـ استخداـ درجات العينة االستطبلعية لحساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية ،حيث احتسبت كؿ

مف درجات األسئمة ذات األرقاـ الفردية ،ودرجات األسئمة ذات األرقاـ الزوجية ،حيث تـ تطبيؽ طريقة سبيرماف
براوف لمتجزئة النصفية والتي تستخدـ في حالة تساوي نصفي االختبار.

(ممحـ)262 :2006 ،

معامؿ الثبات =  2ر

+ 1ر

حيث ،ر :معامؿ االرتباط بيف نصفي االختبار
أما في حالة عدـ تساوي نصفي االختبار فقد تـ استخداـ معادلة جتماف لمتجزئة النصفية وىي كالتالي:

ث = ( - 1 ] 2ع + 12ع/)22ع[ 2

(السيد) 387: 2006 ،

ث  :معامؿ الثبات.

ع :12تبايف درجات الطالبات عمى النصؼ األوؿ مف االختبار.

ع :22تبايف درجات الطالبات عمى النصؼ الثاني مف االختبار.
ع :2تبايف االختبار الكمي.

وقد استخدمت الباحثة معادلة سبيرماف براوف لمتجزئة النصفية لحساب معامؿ الثبات لكؿ مف األصالة
واالختبار الكمي وذلؾ ألف عدد االسئمة زوجي أما في المرونة والطبلقة فقد استخدمت معادلة جتماف ألف عدد

االسئمة فردي ،وجدوؿ ( (4-9يوضح ذلؾ.

جدكؿ ( ) 4 – 9
معامؿ الثبات لميارات التفكير اإلبداعي بطريقة التجزئة النصفية

ـ

المهارات المتضمنة في اختبار
التفكير االبداعي

عدد األسئلة

طريقة التجزئة النصفية

معامل الثبات

1

الطبلقة

3

جتماف

0.85

2

المرونة

3

جتماف

0.81

3

األصالة

4

سبيرمان براون

0.80

4

الختبار الكمي

10

سبيرمان براون

0.82

يبيف الجدوؿ ميارات التفكير اإلبداعي المتضمنة في االختبار ،وقد بمغ معامؿ الثبات لبلختبار الكمي ،0.82
وىي نسبة تدؿ عمى أف ثبات االختبار مرتفع ،مما يطمئف الباحثة لمتطبيؽ عمى عينة الدراسة.
022

 -2حساب ثبات الختبار بطريقة الفا كركنباخ
وقد استخدمت الباحثة طريقة ثانية لمتأكد مف ثبات االختبار بطريقة اخرى وىي معادلة الفا كرونباخ حسب
المعادلة التالية :
ن

 (=αن ) -1(( 1 

مجػ ع2ؼ
ع 2س

(عودة (355:1998

)

حيث إف:
 :αمعامؿ ثبات الفا.
ف :عدد أبعاد االختبار.
مجػ ع2ؼ :مجموع تبايف األبعاد المكونة لبلختبار.
ع 2س  :تبايف االختبار الكمي.
وجدوؿ ( )4-10يوضح ذلؾ :

جدكؿ () 4 – 10
معامؿ الثبات لميارات التفكير اإلبداعي بطريقة الفا كركنباخ

ـ

الميارات المتضمنة في اختبار التفكير البداعي

معامؿ الفا كركنباخ

-1

الطبلقة

0.80

-2

المرونة

0.67

-3

األصالة

0.72

االختبار ككؿ

0.78

يوضح الجدوؿ معامؿ الثبات لمميارات المتضمنة في اختبار التفكير اإلبداعي حيث بمغ معدؿ الثبات العاـ
لبلختبار الكمي  0.78مما يدؿ عمى أف االختبار لو درجة جيدة مف الثبات.
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حساب معامالت الصعكبة ك التمييز:

حساب معامالت صعكبة أسئمة الختبار:
إف معرفة معامؿ الصعوبة يساعد في التعرؼ عمى مدى صعوبة وسيولة أسئمة االختبار  ،وبما أف اختبار

ميارات التفكير اإلبداعي اختبار مقالي  ،لذا فإف حساب معامؿ الصعوبة لكؿ سؤاؿ يتـ مف خبلؿ حساب

معامؿ سيولة السؤاؿ ومف ثـ معامؿ الصعوبة كما يمي:

مجموع درجات المتعمميف في السؤاؿ

معامؿ السيولة

عدد المتعمميف

درجة الفقرة

(قطيط ) 2012،

معامؿ الصعوبة =  – 1معامؿ السيولة

وبتطبيؽ المعادالت السابقة تـ حساب معامؿ الصعوبة لكؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار والجدوؿ( ) 4- 11
يوضح ذلؾ :
جدكؿ () 4 – 11
معامؿ الصعكبة لكؿ سؤاؿ مف أسئمة اختبار ميارات التفكير اإلبداعي

الرقـ
معامؿ

الصعوبة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0.63 0.55 0.57 0.72 0.58 0.61 0.47 0.57 0.29 0.38

يتضح مف الجدوؿ ( ،)4-11أف معامبلت الصعوبة تراوحت بيف ( ) 0.63-0.29بمتوسط كمي بمغ
 ،0.537مما يعني أف جميع األسئمة مقبولة مف حيث الصعوبة حسبما يبيف المنيزؿ ( (146:2009أف نسبة
مستوى الصعوبة يجب أف تتراوح بيف (. )0.85-0.25
حساب معامؿ التمييز ألسئمة الختبار:
يشير معامؿ التمييز إلى قدرة السؤاؿ عمى التمييز بيف المتعمميف ذوى القدرة العالية وذوى القدرة المنخفضة
ويتـ حساب معامبلت التمييز لبلختبار مف خبلؿ الخطوات التالية (قطيط :)2012،
أوًال  /ترتيب درجات الطبلب في االختبار ترتيباً تنازلياً .
تانيا  /تحديد الفئة العميا والدنيا بحيث تمثؿ كؿ فئة ( )27%مف عدد الطبلب ،أى عشر طالبات لكؿ فئة.
ً
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ثالثًا  /تطبيؽ المعادلة التالية :
معامل التمييز

مجموع درجات الفئة العليا
درجة الفقرة

مجموع درجات الفئة الدنيا
عدد احدى المجموعتين

ومف خبلؿ تطبيؽ المعادلة السابقة تـ حساب معامؿ التمييز لكؿ سؤاؿ مف أسئمة اختبار ميا ارت التفكير
اإلبداعي .والجدوؿ (  ) 4 -11يوضح ذلؾ .
جدكؿ ( ) 4-12

معامؿ التمييز لكؿ سؤاؿ مف أسئمة اختبار ميارات التفكير اإلبداعي

الرقـ
معامؿ

التميز

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0.74 0.78 0.81 .075 0.59 0.72 0.53 0.87 0.63 0.45

يتضح مف الجدوؿ ( ،(4-12أف معامبلت التمييز ألسئمة االختبار قد تراوحت بيف

() 0.87-0.45

بمتوسط بمغ  ،0.687وعميو تـ قبوؿ جميع أسئمة االختبار بناء عمى المعيار الذى وضعو المختصوف في
القياس والتقويـ  ،حيث يشير المنيزؿ( )142:2009إلى أف التمييز يكوف مقبوًال إذا كاف أعمى مف . 0.3
الصكرة النيائية لختبار التفكير اإلبداعي
بعد تأكد الباحثة مف صدؽ وثبات االختبار ،وتعديؿ الفقرات في ضوء آراء المحكميف ،أصبح االختبار في
صورتو النيائية يتكوف مف ( )10أسئمة موزعة عمى ميارات التفكير اإلبداعي الثبلث )3)،أسئمة عمى ميارة
الطبلقة )3) ،أسئمة عمى ميارة المرونة ،و) )4أسئمة عمى ميارة األصالة ،والممحؽ رقـ ( )7يبيف الصورة
النيائية الختبار التفكير اإلبداعي.
سابعا  /ضبط متغيرات الدراسة
ن

تيدؼ الدراسة الحالية لمتعرؼ إلى فاعمية توظيؼ تقنيات رقمية في تدريس مبحث العموـ لتنمية ميارات

التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي بغزة ،ولذلؾ تـ ضبط المتغيرات التي مف الممكف أف
تؤثر عمى تنمية ميارات التفكير اإلبداعي في ظؿ توظيؼ التقنيات الرقمية حرصاً عمى سبلمة النتائج ،وتعميميا
بصورة صائبة عمى مجتمع الدراسة ،كما تـ ضبط المتغيرات قبؿ البدء في فترة التجريب ،ومف ىذه المتغيرات:
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أ نكل :المستكل القتصادم كالجتماعي
تـ الرجوع الى كشوؼ األحواؿ المدرسية والتي دلمت عمى تكافؤ المستوى االجتماعي واالقتصادي حيث ينتمي

أفراد العينة إلى منطقة سكنية واحدة ىي محافظة خاف يونس مف محافظات غزة ،مما يطمئف الباحثة عمى
تجانس الطمبة في المستوى االجتماعي واالقتصادي.

ثانيا :العمر
ن
تـ إجراء الدراسة عمى أربع مجموعات ،ثبلث مجموعات تجريبية ومجموعة ضابطة ،وىف مف طالبات

الصؼ التاسع ،تتراوح أعمارىـ بيف (  ) 15 – 14سنة.
ثالثنا :التحصيؿ العاـ

تـ حساب متوسط التحصيؿ العاـ لكؿ مف المجموعات التجريبية والضابطة وذلؾ بالرجوع إلى كشوؼ درجات

الطالبات  ،جدوؿ) (4-13و( (4-14يوضحاف ذلؾ .

جدكؿ ( ) 4- 13

متكسط التحصيؿ العاـ لجميع المجمكعات

البياف

العدد

المتغير

التحصيؿ المجموعة التجريبية األولى

العاـ

الكسط

الحسابي

النحراؼ

المعيارم

38

644.3

100.5

35

641.4

77.5

36

618.7

47.3

المجموعة الضابطة

35

628.4

69.2

المجموع الكمي

144

633.4

76.4

تقنية الواقع المعزز

المجموعة التجريبية الثانية

تقنية الخرائط الذىنية اإللكترونية

المجموعة التجريبية الثالثة
تقنية االنفوجرافيؾ الثابت

026

جدكؿ () 4 -14
مصدر التبايف كمجمكع المربعات كدرجات الحرية كمتكسط المربعات كقيمة  Fكمستكل الدللة

البياف

مصدر

التحصيؿ

بيف

العاـ

مجمكع

التبايف

درجات

المربعات

المجموعات
داخؿ
المجموعات

الحرية

متكسط

المربعات

15389.7

3

5129.9

819838.2

140

5855.9

مستكل

قيمة

الدللة

F

0.45

.87

*قيمة  Fالجدولية عند درجات حرية( ) 140 ،3ومستوى داللة 2.6= 0.05

حصائيا ،بمعنى أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية
يتضح مف جدوؿ ( ،) 4 – 14أف قيمة  Fغير دالة إ
ً
بيف المجموعات األربعة (مجموعة الواقع المعزز ،مجموعة الخرائط الذىنية اإللكترونية ،مجموعة االنفوجرافيؾ
الثابت ،والمجموعة الضابطة) مما يعني تكافؤ المجموعات األربعة في التحصيؿ العاـ.
ابعا :التحصيؿ في مادة العمكـ
رن
تـ حساب متوسط الدرجات في التحصيؿ بمادة العموـ لجميع المجموعات ،وذلؾ بالرجوع إلى نتائج امتحاف
الطالبات في امتحاف نياية العاـ السابؽ في مادة العموـ ألف ىذه الدراسة طبقت عمى العينة التجريبية خبلؿ

الفصؿ األوؿ ،وجدوؿ ) )4-15و) )4-16يوضحاف ذلؾ .

جدكؿ () 4 – 15

متكسط التحصيؿ في مادة العمكـ لجميع المجمكعات
البياف

المتغير

العدد

التحصيؿ المجموعة التجريبية األولى
في مادة

العمكـ

الكسط الحسابي

النحراؼ

المعيارم

38

63.7

10.3

35

63.7

9.9

36

63.7

9.8

المجموعة الضابطة

35

63.1

9.2

المجموع الكمي

144

63.3

9.7

تقنية الواقع المعزز

المجموعة التجريبية الثانية

تقنية الخرائط الذىنية اإللكترونية

المجموعة التجريبية الثالثة
تقنية االنفوجرافيؾ الثابت
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جدكؿ () 4 – 16
مصدر التبايف كمجمكع المربعات كدرجات الحرية كمتكسط المربعات كقيمة  Fكمستكل الدللة

البياف

مصدر

التحصيؿ

بيف

التبايف

في مادة

العمكـ

مجمكع

المربعات

الحرية

المربعات

15.9

3

5.3

13504.6

140

96.5

المجموعات
داخؿ

درجات

متكسط

قيمة

F

مستكل

الدللة

.98

.055

المجموعات
*قيمة  Fالجدولية عند درجات حرية( ) 140،3ومستوى داللة 2.6= 0.05

يتبيف مف الجدوؿ (  ) 4 – 16عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعات في متغير التحصيؿ

في مادة العموـ قبؿ بدء التطبيؽ وىذا يعني تكافؤ المجموعات في مادة العموـ.
 تكافؤ المجمكعات في اختبار التفكير اإلبداعي القبمي

تـ إجراء اختبار التفكير اإلبداعي القبمي عمى المجموعات األربعة قبؿ توظيؼ التقنيات  ،وجدوؿ
) (4-17يبيف ذلؾ .

جدكؿ ( )4- 17

نتائج تحميؿ التبايف األحادم ( ) ONE- WAY- ANOVAفي اختبار التفكير
البداعي القبمي جميع التالميذ
البياف
الطالقة
المركنة
األصالة
الكمي

مصدر التبايف

درجات

مجمكع

متكسط

الحرية

المربعات

المربعات

بيف المجمكعات

3

8.44

2.81

داخؿ المجمكعات

140

230.56

1.65

بيف المجمكعات

3

0.60

0.20

داخؿ المجمكعات

140

329.56

2.35

بيف المجمكعات

3

35.58

11.86

داخؿ المجمكعات

140

959.30

6.85

بيف المجمكعات

3

20.27

6.76

داخؿ المجمكعات

140

1707.03

12.19

قيمة ؼ
1.71
0.085

اإلحصائية
0.168
0.968

1.73

0.163

0.554

0.646

* قيمة  Fالجدولية عند درجات حرية( ) 140،3ومستوى داللة 2.6= 0.05
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الدللة

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة "  "Fالمحسوبة أقؿ مف قيمة"  "Fالجدولية في جميع المجموعات مما
يعني عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات مجموعات الدراسة األربعة ،وىذا يدلؿ عمى تكافؤ

المجموعات في اختبار التفكير اإلبداعي القبمي.

ثامنا  /مكاد الدراسة:

-1تكظيؼ التقنيات الرقمية) (Digital Techniquesلتنمية ميارات التفكير اإلبداعي :

أكل :تقنية الكاقع المعزز()Augmented Reality
ن

ىي تقنية تعزز العالـ الحقيقي بواقع افتراضي بإضافة محتوي رقمي مف خبلؿ إدراج ممفات فيديو وصوت أو

صور افتراضية ورسوـ تفاعمية ثبلثية األبعاد عمى شاشة األجيزة الذكية وذلؾ لتزويد المستخدـ بالمعمومات

المناسبة في الوقت المناسب.

متطمبات تكظيؼ تقنية الكاقع المعزز في تدريس كحدة" مصابيح السماء "

 قامت الباحثة بتوظيؼ تقنية الواقع المعزز مف خبلؿ استخداـ برنامج  Aurasmaوقد تـ توضيحخطوات استخداـ البرنامج في اإلطار النظري مف خبلؿ الرابط/https://www.new-educ.comشرح-
استخداـ-تطبيؽ-اورازما ، aurasma-حيث يمكف التصميـ مف خبلؿ جياز الحاسوب حيث يكوف
لممستخدـ حساب عمى االورازما وصفحة لمتصميـ أو تصميـ مباشرة مف الجواؿ بعد عمؿ حساب .
-

يمزـ لتطبيؽ ىذه التقنية أجيزة لوحية أو أجيزة ذكية تـ تنزيؿ تطبيؽ Aurasmaعمييا ،حيث يتـ تسميط
كامي ار الجواؿ عمى محتوى معيف فيظير محتوى رقمي افتراضي إما فيديو أو صورة ثنائية األبعاد،

والشكؿ ( )4- 2يوضح كيفية االستخداـ بعد تنزيؿ التطبيؽ عمى الجواؿ .

شكؿ رقـ ()4- 2

الكاجية الرئيسية لتطبيؽ Aurasma
029

ثانيا  :تقنية الخرائط الذىنية اإللكتركنية ( ) Electronic Mind Maps
ن
ىي منيج عقمي فعاؿ لمتنظيـ المعرفي والمياري واضافة معارؼ جديدة و يتـ التصميـ مف خبلؿ البرامج
الكمبيوترية المتعددة التي يتـ التعامؿ معيا بسيولة بواسطة أدوات رسـ الخريطة المتمثمة بسحب خطوط مف

المركز مختمفة األلواف واألشكاؿ واألحجاـ مرفقة بروابط تدعـ فيديو ونصوص وصوت ،وعرض الخريطة بشكؿ
ثبلثي األبعاد  3Dوالتي تدعـ العممية التعميمية وتزيد مف فعاليتيا.
متطمبات تكظيؼ تقنية الخرائط الذىنية اإللكتركنية في تدريس كحدة" مصابيح السماء "

 قامت الباحثة بتثبيت برنامج  iMindMap10عمى جياز الحاسوب وعمؿ تصميمات مناسبة لموحدةالدراسية مزودة بفيديو وصور.

 لمعرض يمزـ جياز حاسوب وكذلؾ جياز عرض  LCDلعرض التصميـ عميو ،والشكؿ رقـ ()4-3التالي يوضح تصميـ مزود برابط يدعـ فيديو وكتابة نصوص .

شكؿ رقـ ()4- 3
كاجية التطبيؽ لبرنامج iMindMap10

ثالثنا  :تقنية اإلنفكجرافيؾ ()Infographic
تمثيبلت تعبر عف معمومات ومعارؼ وبيانات مف خبلؿ الرسومات واأللواف والصور التوضيحية بحيث

يسيؿ فيميا وتعمميا مف قبؿ القارئ .

متطمبات تكظيؼ تقنية اإلنفكجرافيؾ الثابت في تدريس كحدة" مصابيح السماء " .
 تـ التصميـ لئلنفوجرافيؾ الثابت باستخداـ موقع  Canvaوبرنامج  ، Adobe illustratorوشكؿ )(4-4و ( (4-5يوضحاف التصميمات.
-

يمزـ جياز حاسوب ،وجياز عرض  LCDلعرض التصميمات .
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شكؿ رقـ ()4-4
كاجية تطبيؽ Canva

شكؿ رقـ ((4-5
Adobe illustrator

تكظيؼ التقنيات الرقمية
قامت الباحثة باالطبلع عمى األدبيات التربوية والدراسات السابقة مثؿ دراسة أحمد( ، )2015ودراسة مشتيى
( ،)2015ذات العبلقة بالتقنيات الرقمية وميارات التفكير اإلبداعي وطرؽ تنميتيا ،كما واطمعت عمى مجموعة
مف البرامج التعميمية .ومف ثـ قامت بالتصميـ  ،وتطبيقو عمى عينة الدراسة وقياس الفاعمية في تنمية ميارات
التفكير

اإلبداعي،

وقد

قامت

الباحثة

بوضع

https://drive.google.com/drive/my-drive
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التصميمات

عمى

موقعDrive

Google

خطكات كمراحؿ تصميـ كتطبيؽ برامج التقنيات الرقمية

المرحمة األكلى :مرحمة التحميؿ:
 -1تحديد المشكمة التعميمية:

تتمثؿ المشكمة في صعوبة تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصؼ التاسع في وحدة مصابيح السماء
بالطريقة االعتيادية.

 -2تحديد الفئة المستيدفة:
 الطالبات البلتي سيتـ تطبيؽ التقنيات عمييف ( تقنية الواقع المعزز ،تقنية الخرائط الذىنية اإللكترونية،
تقنية اإلنفوجرافيؾ الثابت ) وىف طالبات الصؼ التاسع لمعاـ الدراسي  ،2018 - 2017والبلتي تتراوح
أعمارىف بيف  15- 14سنة.
 جميع الطالبات سميمات ،وليس بينيف مف ىى مف ذوي االحتياجات الخاصة.
 -3تحديد األىداؼ العامة لمبرامج:
إف اليدؼ األساسي مف استخداـ البرامج تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصؼ التاسع.

 -4تحديد المحتكل التعميمي المناسب:

حيث تـ اختيار وحدة مصابيح السماء التي تحتوي عمى مواضع قابمة لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي .
 -5تحديد المياـ التعميمية:
بعد االنتياء مف تطبيؽ البرامج الثبلث ،ستكوف الطالبة قادرة عمى أف:
 -1توضح المقصود بالنجوـ ،السديـ ،المجرة ،الكوف.
 -2تفرؽ بيف الطيؼ المتصؿ والطيؼ المنفصؿ.

 -3تعدد الطرؽ التي استخدميا العمماء لقياس المسافات بيف النجوـ.
لمعانا بالنسبة لنا.
 -4تبدي رأييا في كوف نجـ الشمس األكثر
ً
 -5تتتبع دورة حياة النجوـ.
 -6تصنؼ المجرات وفؽ صفات محددة .
 -7تصؼ مجرتنا درب التبانة.
 -8تتنبأ كيفية نشوء الكوف.
 -9تعدد النظريات حوؿ نشأة الكوف.
 -10توضح مراحؿ االنفجار العظيـ.
 -11تبيف كيؼ استدؿ العمماء عمى توسع الكوف.
تقدر عظمة الخالؽ.
َ -12
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 -6تحديد نكع البرامج المستخدـ:
تـ استخداـ ثبلث تقنيات رقمية لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي وىى:
 -1تقنية الواقع المعزز ( )Augmented Realityباستخداـ برنامج  ،Aurasmaوالذي يمزـ لتطبيقو تنزيؿ
التطبيؽ عمى الجياز الموحي أو الذكي مف قبؿ الطالبات .

 -2تقنية الخرائط الذىنية اإللكترونية( )Electronic Mind Mapsباستخداـ برنامج  iMindMap10والذي
يمزـ لتطبيقو جياز عرض . LCD

-3تقنية اإلنفوجرافيؾ ( )Infographicحيث تـ استخداـ اإلنفوجرافيؾ الثابت معد بواسطة برنامج Adobe

 illustratorك موقع  ،Canvaويمزـ لتطبيقو جياز عرض .LCD
 -7تحديد نكع البيئة المحيطة:

استخدمت الباحثة غرفة الصؼ العادية والمختبر والمكتبة لعرض التقنيات الرقمية بواسطة  LCDفي مدرسة

عبد القادر الحسيني األساسية لمبنات.
المرحمة الثانية :مرحمة التصميـ

 -1تحديد تصكر لمرحمة اإل نتاج:

تـ وضع تصور مبدئي لمزمف البلزـ لمتصميـ ،وقد استغرقت عممية إنتاج تصاميـ عمى البرامج حوالي شيريف.
 -2تحديد األىداؼ اإلجرائية:

توصمت الباحثة إلى األىداؼ اإلجرائية عف طريؽ تحميؿ فقرات المحتوى لوحدة مصابيح السماء بناء عمى
الفكرة في ضوء ميارات التفكير اإلبداعي.

 -3تحديد استراتيجية استخداـ البرنامج (نمط التعمـ):
تـ استخداـ نمط التعمـ الفردي ونمط التعمـ في مجموعات :حيث في تطبيؽ تقنية الواقع المعزز يمكف لكؿ طالبة

التعامؿ مع تطبيؽ البرنامج بمفردىا ويمكف أف يكوف أكثر مف طالبة؛ وذلؾ حسب تواجد اليواتؼ الذكية مع
الطالبات ،بالنسبة لتقنيتى الخرائط الذىنية اإللكترونية واإلنفوجرافيؾ الثابت فتـ العرض باستخداـ جياز العرض

 LCDوكاف نمط التعمـ فردي وفي مجموعات حسب ما يتطمب الموقؼ التعميمي .
المرحمة الثالثة :مرحمة اإل نتاج

 -1تجميع المصادر والعناصر التعميمية :حيث يتـ جمع المصادر البلزمة مف صور ورسوـ ولقطات فيديو
إلثراء محتوى الوحدة الدراسية المحددة " مصابيح السماء" .

-2إنتاج عناصر المحتوى :حيث يتـ جمع العناصر البلزمة لمبرامج مف وسائط وأدوات مساعدة كاآلتي :
 تجييز الفيديو والصور :حيث قامت الباحثة بتجييز لقطات فيديو وصور مناسبة لموحدة الدراسية "
مصابيح السماء " .
033

 كتابة النصوص :حيث استخدمت الباحثة برنامج  Microsoft Word 2017في كتابة وتجييز
النصوص وكذلؾ استخدمت . Microsoft PowerPoint 2017
 إنتاج الصور التعميمية :تـ استخداـ برنامج برنامج  Adobe illustratorفي تصميـ بعض الصور.
 تـ تدعيـ البرامج بما يناسبيا مف وسائط وأدوات مف حيث الفيديو والصور والنصوص.
 -3تـ التصميـ بما يناسب الوحدة الدراسية المحددة واجراء التطويرات البلزمة.

المرحمة الرابعة :مرحمة التنفيذ

 إعداد النسخة النيائية مف التصميمات عمى البرامج ،وتـ عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف وحازت
عمى موافقتيـ ،ممحؽ (.)2
 تجريب البرامج الثبلث قبؿ استخداميا.
المرحمة الخامسة  :التقكيـ النيائي
 تدريس العينات المستيدفة باستخداـ البرامج الثبلث.
 تطبيؽ اختبار ميارات التفكير اإلبداعي.
 المعالجة اإلحصائية لمنتائج.
 تحميؿ النتائج ومناقشتيا وتفسيرىا.
 اتخاذ قرار بشأف االستخداـ لمبرامج المستخدمة .
وتـ عرض نماذج تصميمات برامج التقنيات الرقمية الثبلث المستخدمة ،ممحؽ(.)12
كذلؾ تـ توضيح كيفية توظيؼ التقنيات الرقمية ،وكيفية تنميتيا لميارات التفكير اإلبداعي مف خبلؿ دليؿ المعمـ

ممحؽ رقـ ( ،)9ودليؿ الطالب ممحؽ رقـ (.)10

 -2دليؿ المعمـ

يعرفو (المقاني والجمؿ  )139:1999،بأنو":حمقة الوصؿ بيف المخطط لفعاليات الدليؿ والمنفذ ليا ،إذ يتـ

عرض تصورات الخطط لتحقيؽ األىداؼ المرتبطة بالموقؼ التعميمي مف خبلؿ عرضو لمجموعة مف النصائح

واإلرشادات والتوجييات لممعمـ بشأف تنفيذ األنشطة والفعاليات المعدة.

ولقد قامت الباحثة باالطبلع عمى األدب التربوي ،والدراسات السابقة في كيفية إعداد دليؿ المعمـ ،حيث تـ

إعداد الدليؿ وفقاً لمخطوات التالية:

-1ىدؼ دليؿ المعمـ

ييدؼ الدليؿ إلى تقديـ عرض واؼ لدور المعمـ في كيفية تدريس وحدة "مصابيح السماء " باستخداـ

التقنيات الرقمية " الواقع المعزز ،الخرائط الذىنية اإللكترونية ،اإلنفوجرافيؾ الثابت " مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ

المرجوه مف الوحدة ،كما ويساىـ في مساعدة المعمـ في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى الطمبة.
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-2محتكل دليؿ المعمـ
يحتوى الدليؿ عمى موضوعات الوحدة الثالثة "مصابيح السماء" مف كتاب العموـ – الجزء  ،والمقرر عمى
طالبات الصؼ التاسع األساسي .

-3بناء دليؿ المعمـ

قامت الباحثة بإعداد الدليؿ بما يتوافؽ مع توظيؼ التقنيات الرقمية الثبلث "الواقع المعزز ،الخرائط الذىنية
اإللكترونية ،اإلنفوجرافيؾ الثابت " في العممية التعميمية  .كما ىو موضح في ممحؽ رقـ ( )9حيث اشتمؿ الدليؿ
عمى كؿ مف :

 الخطة الزمنية لتدريس الوحدة المقترحة .
 تحديد األىداؼ العامة لموحدة المختارة .
 نبذة عف ميارات التفكير اإلبداعي المراد تنميتيا.
 نبذة عف التقنيات الرقمية المستخدمة " الواقع المعزز ،الخرائط الذىنية اإللكترونية ،اإلنفوجرافيؾ الثابت".
 الوسائؿ والتقنيات التعميمية المستخدمة في التدريس.
 أساليب التقويـ.
 تحضير دروس الوحدة مف خبلؿ توظيؼ التقنيات الرقمية الثبلث " الواقع المعزز ،الخرائط الذىنية
،اإلنفوجرافيؾ الثابت ".
وبعد إ عداد الدليؿ تـ عرضو عمى مجموعة مف المحكميف ذوي الخبرة في المناىج وأساليب تدريس العموـ

ممحؽ رقـ ( ،)2لمراجعتو والتأكد مف سبلمة صياغة األىداؼ ،واجراءات التدريس ،ومدى الصحة العممية لمدليؿ،
وقد أشار المحكموف عمى الباحثة ببعض التعديبلت واالقتراحات التي تـ األخذ بيا ،وبالتالي أصبح دليؿ المعمـ

في صورتو النيائية في ممحؽ رقـ(. )9
-3دليؿ الطالب:

قامت الباحثة باالطبلع عمى األدب التربوي ،والدراسات السابقة في كيفية إعداد دليؿ الطالب ،حيث تـ إعداد
الدليؿ وفقاً لمخطوات التالية :

-1ىدؼ دليؿ الطالب:

اليدؼ مف الدليؿ ىو مساعدة طالبات المجموعة التجريبية عمى:
تعمـ موضوعات وحدة "مصابيح السماء " مف خبلؿ توظيؼ التقنيات الرقمية الثبلث لمحصوؿ عمى نتائج أفضؿ.

تعمـ موضوعات الوحدة المختارة بطريقة تجعؿ الطالبات أكثر نشاطاً ،بما يساعد في إقباؿ الطالبات عمى مادة

العموـ.

035

-2محتكل دليؿ الطالب:
يحتوى دليؿ الطالب عمى موضوعات الوحدة الثالثة " مصابيح السماء " مف كتاب العموـ – الجزء األوؿ،
والمقرر عمى طالبات الصؼ التاسع األساسي .
-3بناء دليؿ الطالب:
 تـ إعداد دليؿ الطالب عمى شكؿ أوراؽ عمؿ ،موضحة عمييا األىداؼ المرجو تحقيقيا مف ورقة العمؿ.
 أوراؽ العمؿ تحتوى عمى المياـ واألنشطة التعميمية مصاغة وفقًا لمتقنيات الرقمية الثبلث وتتناسب مع
محتوى الدروس.
 تشتمؿ كؿ ورقة عمؿ عمى أسئمة تقويـ بنائي ،وختامي ،باإلضافة ألسئمة التفكير اإلبداعي.
كما تـ عرض دليؿ الطالب عمى مجموعة مف المحكميف ذوي الخبرة في المناىج وأساليب تدريس العموـ

ممحؽ رقـ ( ،)2لمراجعة دليؿ الطالب ،ومدى سبلمتو العممية والمغوية ،وتـ اخراج دليؿ الطالب في صورتو
النيائية ممحؽ رقـ (.)10

تاسعا  /خطكات تنفيذ الدراسة:
ن

لئلجابة عف تساؤالت الدراسة والتحقؽ مف فرضياتيا اتبعت الباحثة الخطوات التالية:
 االطبلع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة التقنيات الرقمية ،باإلضافة
لمدراسات المتعمقة بتنمية ميارات التفكير اإلبداعي.
 بناء أداة تحميؿ المحتوى العممي لموحدة الثالثة" :مصابيح السماء " مف كتاب العموـ الجزء األوؿ لمصؼ
التاسع ،لتحديد ميارات التفكير اإلبداعي.
 بناء اختبار التفكير اإلبداعي ،وتحديد صدقو وثباتو مف خبلؿ تطبيقو عمى عينة استطبلعية قواميا
( )37طالبة مف غير عينة الدراسة ،ممحؽ رقـ (.)7
 إ عداد دليؿ المعمـ بما يتناسب مع تنمية ميارات التفكير اإلبداعي وفؽ توظيؼ التقنيات الرقمية الثبلثة
(الواقع المعزز ،الخرائط الذىنية اإللكترونية ،اإلنفوجرافيؾ الثابت) ممحؽ رقـ ( ،)9ثـ عرضو عمى
مجموعة مف المحكميف والمتخصصيف مف المشرفيف والمعمميف ممحؽ رقـ(.)2
 إعداد دليؿ الطالب عمى شكؿ أوراؽ عمؿ ،ممحؽ رقـ( )10وتحكيمو بعرضو عمى مجموعة مف
المحكميف ممحؽ رقـ (.)2
 الحصوؿ عمى كتاب خطي مف جامعة األزىر موجو لو ازرة التربية والتعميـ مف أجؿ الموافقة عمى تطبيؽ
أدوات الدراسة في مدرسة عبد القادر الحسيني األساسية لمبنات التابعة لو ازرة التربية والتعميـ محافظة
غرب خانيونس ،ممحؽ رقـ (. )11
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تطبيؽ الدراسة:

قامت الباحثة بتطبيؽ الدراسة وفؽ الخطوات التالية :
 -1اختارت الباحثة العينات التجريبية والضابطة مف طالبات الصؼ التاسع بطريقة عشوائية.

قبميا عمى أربع مجموعات الدراسة لمتأكد مف تكافؤىا يوـ
 -2طبقت الباحثة اختبار التفكير اإلبداعي ً
الثبلثاء الموافؽ .2017/11/21
 -3بدأت الباحثة بتطبيؽ الدراسة يوـ األربعاء  ،2017/11/22حيث قامت بتدريس وحدة " مصابيح
السماء " لممجموعات األربعة التجريبية مف خبلؿ استخداـ التقنيات الرقمية المتمثمة بتقنيات (الواقع

المعزز ،الخرائط الذىنية اإللكترونية ،اإلنفوجرافيؾ الثابت) وتدريس المجموعة الضابطة بالطريقة

المعتادة ،ولقد انتيت الباحثة مف تطبيؽ الدراسة يوـ األحد الموافؽ  ،2017/12/10حيث استغرقت

أسبوعيا.
( )14حصة دراسية بواقع ( )5حصص
ً

بعديا عمى أربع مجموعات يوـ االثنيف الموافؽ .2017/12/11
 -4تطبيؽ اختبار التفكير اإلبداعي ً
حصائيا.
 -5تصحيح االختبار ،ورصد الدرجات ،ومعالجتيا إ
ً
موضوعيا دقيقًا.
تفسير
ًا
 -6تحميؿ النتائج ومناقشتيا ،وتفسيرىا
ً
 -7وضع التوصيات والمقترحات المناسبة في ضوء ما أسفرت عنو النتائج.

عاشر  /األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
نا

استخدمت الباحثة العديد مف األساليب اإلحصائية الموجودة ضمف الرزمة اإلحصائية لمعموـ

االجتماعية (:) SPSS

 .1استخدمت الباحثة معامبلت االرتباط ،لحساب االتساؽ الداخمي لفقرات اختبار التفكير اإلبداعي.
 .2طريقة التجزئة النصفية والفا كرونباخ إليجاد معامؿ ثبات اختبار التفكير اإلبداعي.

إحصائيا والتعرؼ عمى داللة الفروؽ المعنوية في نتائج
 .3استخدمت الباحثة لمعالجة فرضيات الدراسة
ً
اختبار التفكير اإلبداعي في العموـ لمجموعات الدراسة األربعة ،األساليب اإلحصائية التالية:


ػتحميؿ التبايف األحادي ( ) ONE- WAY- ANOVAلحساب النسبة الفائية (ف) من خالل
العالقة:
ؼ=

ــب
ــد

(عفانة( 195:1998 ،

ـ ـ ب= متوسط مجموع المربعات بيف المجموعات
ـ ـ د = متوسط مجموع المربعات داخؿ المجموعات
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 معادلة شيفيو
ؿ=

ـس–ـص =

حيث أف :

ؿ = الفرؽ الحرج أو مدى شيفيو
ع

2

د

= تبايف الخطأ (متوسط مجموع المربعات داخؿ المجموعات)

ؾ = عدد المجموعات

ف س ،ف ص = أفراد مجتمعتيف مف أفراد التجربة
ـ س ،ـ ص = متوسط كؿ مف المجموعتيف


استخداـ مربع إيتا لمكشؼ عف حجـ تأثير التقنيات المستخدمة عمى تنمية التفكير اإلبداعي لدى
أفراد عينة الدراسة إذ إف لكؿ نمط مف أنماط العمميات اإلحصائية معادلة لحجـ التأثير

قامت الباحثة بحساب مربع إيتا ( ، )η2وذلؾ باستخداـ المعادلة التالية:

= η2

t²
__________

( محمد وعبد العظيـ( 430:2012،

df + t²
حيث أف :

 : t²مربع قيمة ت

 :dfىي درجات الحرية

 :η2نسبة التبايف الكمي
حيث أن قيمة مربع إيتا تأخذ مستويات في حجم التأثير كما في الجدول التالي:
األداة
D

η2


حجـ التأثير
صغير

متوسط

كبير

0.2

0.5

0.8

جدا
كبير ً
1.0

0.01

0.06

0.14

0.2

معادلة حساب نسبة الكسب المعدلة ببلؾ لقياس مدى فاعمية المتغيرات المستقمة (تقنية الواقع
المعزز ،تقنية الخرائط الذىنية االلكترونية ،تقنية االنفوجرافيؾ الثابت) عمى المتغير التابع " اختبار
التفكير اإلبداعي".
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الفصؿ الخامس
نتائج الدراسة كمناقشتيا
 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ كتفسيراتيا.
 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني كتفسيراتيا.
 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث كتفسيراتيا.
 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع كتفسيراتيا.
 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الخامس كتفسيراتيا.
 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ السادس كتفسيراتيا.
 التكصيات.
 المقترحات.

الفصؿ الخامس
نتائج الدراسة كالتكصيات
ىدفت الدراسة الحالية إلى تقصي فاعمية توظيؼ تقنيات رقمية في تدريس مبحث العموـ لتنمية ميارات

التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي بغزة ،ولتحقيؽ ذلؾ تـ إعداد دليؿ معمـ وطالب ،واعداد
التقنيات الرقمية الثبلث بما يناسب محتوى الوحدة الدراسية ،واختبار التفكير اإلبداعي ،وتـ عرض نتائج الدراسة
وتحميميا ،وتفسيرىا مف خبلؿ القياس القبمي والبعدي لمجموعات الدراسة ،وكذلؾ إيجاد فاعمية التقنيات الرقمية

الثبلث مف خبلؿ أداء الطالبات في القياسيف :القبمي والبعدي باستخداـ نسبة الكسب المعدؿ لببلؾ.

وتمت معالجة البيانات باستخداـ برنامج ( ،)spssباستخداـ األساليب اإلحصائية التالية :تحميؿ التبايف

األحادي) ، (ONE-WAY-ANOVAوحجـ التأثير باستخداـ مربع إيتا ،ومعادلة الكسب المعدؿ لببلؾ.
وبيذا تـ في ىذا الفصؿ عرض اإلجابة عف أسئمة الدراسة ،وتحميميا وتفسيرىا ،وصياغة التوصيات ،والمقترحات

في ضوء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة.

نتائج اإلجابة عف السؤاؿ األكؿ كمناقشتيا:
لئلجابة عف السؤاؿ األوؿ والذي ينص عمى:
ما الصكرة العامة لمتقنيات الرقمية الثالث المستخدمة في ىذه الدراسة ؟
قامت الباحثة باالطبلع عمى الدراسات السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة حيث وضحت الصورة العامة
لمتقنيات الرقمية الثبلث و كيفية توظيؼ التقنيات الرقمية الثبلث في العممية التعميمة في اإلطار النظري ،كذلؾ
وضحت التقنيات الرقمية الثبلث في الفصؿ السابؽ في جزئية مواد الدراسة صفحة.129

نتائج اإلجابة عف السؤاؿ الثاني كمناقشتيا :
لئلجابة عف السؤاؿ الثاني والذي ينص عمى:

ما ميارات التفكير اإلبداعي المراد تنميتيا لدل طالبات الصؼ التاسع في مادة العمكـ؟
قامت الباحثة باالطبلع عمى األدبيات التربوية والدراسات السابقة التي تناولت ميارات التفكير اإلبداعي

مثؿ دراسة مشتيى ( )2015ودراسة أبو بشير( ، (2016حيث تـ تحديد ميارات التفكير اإلبداعي ممثمة

في":الطبلقة ،المرونة ،األصالة " ،لوحدة "مصابيح السماء" مف كتاب العموـ لمصؼ التاسع -الجزء األوؿ ،حيث
تـ مبلحظة مواضع قابمة لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي ،وقامت الباحثة بإعداد صورة أولية ،وعرضت ىذه

القائمة عمى مجموعة مف المحكميف والمختصيف ممحؽ رقـ ( ،)2فتـ تعديؿ تعريفاتيا اإلجرائية والخروج بالصورة

النيائية لقائمة ميارات التفكير اإلبداعي الموضحة في جدوؿ رقـ (.)5-1
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الجدكؿ()5 - 1

ميارات التفكير اإلبداعي
الميارة

التعريؼ الجرائي

الطالقة

قدرة الفرد عمى إنتاج أكبر عدد ممكف مف الفكار كالحمكؿ كالستجابات كالبدائؿ عمى أف

المركنة

تعني التغيير في الحالة الذىنية لمفرد بتغير المكاقؼ كيراعى فييا تنكع األفكار بإعطاء

األصالة

جديدا كانتاج أفكار أصيمة تتصؼ بالجدة كالتفرد غير متكررة كل
إدراؾ األشياء إد ار نكا
ن
مألكفة كالتي تحدث في مكاقؼ غير مألكفة ،كترتبط بزمف محدد.

يراعى فييا السرعة كالزمف المحدد .

استجابات متنكعة ل تنتمي لفئة كاحدة ،كاللتزاـ بزمف محدد.

نتائج اإلجابة عف السؤاؿ الثالث كمناقشتيا :
لئلجابة عف السؤاؿ الثالث والذي ينص عمى :

ىؿ تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية بيف متكسط درجات الطالبات في مجمكعات الدراسة األربعة (المجمكعة

التجريبية األكلى ،كالمجمكعة التجريبية الثانية ،كالمجمكعة التجريبية الثالثة ،كالمجمكعة الضابطة) في

اختبار التفكير اإلبداعي البعدم؟

تـ اختبار الفرض الصفري األوؿ الذي ينص عمى ما يمي :
ل تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل دللة( )0.05 ≤αبيف متكسط درجات الطالبات في

مجمكعات الدراسة األربعة (المجمكعة التجريبية األكلى ،كالمجمكعة التجريبية الثانية ،كالمجمكعة التجريبية

الثالثة ،كالمجمكعة الضابطة) في اختبار التفكير اإلبداعي البعدم.

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض استخدمت الباحثة اسموب تحميؿ التبايف األحادي
) ( ONE-WAY-ANOVAلحساب النسبة الفائية ( ؼ) والتعرؼ عمى داللة الفروؽ عمى اختبار التفكير
اإلبداعي وكانت النتائج حسب جدوؿ (:(5-2
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جدكؿ () 5- 2
تحميؿ التبايف األحادم ) ( ONE-WAY-ANOVAلدرجات المجمكعات األربعة عمى الختبار البعدم
لمتفكير اإلبداعي
البياف
الطالقة

المركنة

الصالة
الكمي

درجات

مجمكع

متكسط

الحرية

المربعات

المربعات

بيف المجمكعات

3

1132.80

377.63

داخؿ المجمكعات

140

132.77

0.95

بيف المجمكعات

3

1033.94

344.65

داخؿ المجمكعات

140

238.37

1.70

بيف المجمكعات

3

2207.50

735.83

داخؿ المجمكعات

140

307.65

2.19

بيف المجمكعات

3

داخؿ المجمكعات

140

مصدر التبايف

3894.88 11684.65
637.17

4.55

قيمة ؼ
398.18

الدللة
اإلحصائية
0.0

202.41

0.0

334.84

0.0

855.78

0.0

*قيمة Fالجدولية عند درجات حرية( ) 140،3ومستوى داللة 2.6= 0.05

يبيف الجدوؿ أف قيمة " "Fالمحسوبة أكبر مف قيمة " "Fالجدولية في جميع ميارات اختبار التفكير اإلبداعي

باإلضافة لمدرجة الكمية لبلختبار ،وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات
مجموعات الدراسة األربعة (المجموعة التجريبية األولى ،والمجموعة التجريبية الثانية ،والمجموعة التجريبية

الثالثة ،والمجموعة الضابطة) ،عند مستوى داللة  ،0.05مما يعني رفض الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرضية
البديمة التي تنص عمى:

تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل دللة( )0.05 ≤αبيف متكسط درجات الطالبات في مجمكعات
الدراسة األربعة (المجمكعة التجريبية األكلى ،كالمجمكعة التجريبية الثانية ،كالمجمكعة التجريبية الثالثة،

كالمجمكعة الضابطة) في اختبار التفكير اإلبداعي البعدم.

ولمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف المجموعات الثنائية لكؿ بعد مف أبعاد التفكير االبداعي والتفكير العاـ تـ

استخداـ اختبار شيفيو وذلؾ حسب المعادلة صفحة  ،138و كما توضحو الخطوات التالية:
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أكلن :الطالقة في التفكير اإلبداعي
يبيف الجدوؿ ( )5- 2عند مستوى( ،) 0.05=αودرجات حرية ( )140,3أف قيمة ؼ المحسوبة = 398.18
وىذه القيمة

ؼ الجدولية والتي تساوي  ،2.6إذف نرفض الفرض الصفري ونقبؿ الفرض البديؿ ،أى أنو توجد

فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05=αفي ميارة الطبلقة لمتفكير اإلبداعي لدى طالبات الصؼ
عمما
التاسع ،وتـ استخداـ اختبار شفيو لمعرفة الفروؽ في المتوسطات بيف المجموعات الثنائية لميارة الطبلقةً ،
بأف ( "أ" ترمز إلى مجموعة الواقع المعزز" ،ب" ترمز إلى مجموعة الخرائط الذىنية اإللكترونية" ،ج" ترمز إلى

مجموعة اإلنفوجرافيؾ الثابت" ،د" ترمز الى المجموعة الضابطة ) ،وجدوؿ( )5 - 3يوضح ذلؾ
جدكؿ ()5 - 3
الفركؽ في المتكسطات بيف المجمكعات الثنائية (الطالقة)
متكسطات
المجمكعات

المجمكعة

9.1

أ

8.9

9.1
أ

8.9

5.3

ب

ج

2.3
د

-

ب

0.11

-

5.3

ج

*3.69

*3.58

-

2.3

د

*6.79

*6.68

*3.10

-

يبين الجدول وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة( )0.05 =αفي ميارة الطبلقة بيف متوسط
درجات الطالبات في مجموعات الدراسة األربعة (المجموعة التجريبية األولى ،والمجموعة التجريبية الثانية،
والمجموعة التجريبية الثالثة ،والمجموعة الضابطة) ،لصالح متوسط درجات الطالبات في المجموعات التجريبية
الثبلث ،وذلؾ في االختبار اإلبداعي البعدي.
كذلك وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات الطالبات في المجموعات التجريبية الثبلث عند
مستوى داللة( )0.05 =αفي ميارة الطبلقة ،حيث إف متوسط درجات الطالبات في المجموعة التي درست
باستخداـ تقنية اإلنفوجرافيؾ الثابت مقابؿ متوسط درجات الطالبات في المجموعة التي درست باستخداـ تقنية
الواقع المعزز ومتوسط درجات الطالبات في المجموعة التي درست باستخداـ تقنية الخرائط الذىنية اإللكترونية،
لصالح متوسط درجات الطالبات في المجموعة التي درست باستخداـ تقنية الواقع المعزز.
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وقد يعزى وجود الفروؽ الى عدة أسباب منيا:
 -1الخروج عف المألوؼ في طريقة التدريس بتوظيؼ التقنيات الرقمية حيث يتـ مشاركة الطالبات بأساليب
لـ تكف معروفة لدييف مما يزيد مف الحماسة والدافعية لمتعمـ وينمي ميارة الطبلقة في التفكير اإلبداعي.
 -2شعور الطالبة بأنيا تتفاعؿ مع العالـ الحقيقي وليس الظاىري( عالـ النجوـ والمجرات) ،يعمؿ عمى
تحسيف األداء الحسي لدى الطالبة وينمي قدرتيا عمى التفكير بطبلقة .
 -3تعمؿ تقنية الواقع المعزز عمى تعزيز العالـ الحقيقي المتمثؿ بالمحتوى الدراسي بواقع افتراضي متمثؿ
بالمحتوى الرقمي مف فيديو وصور تعرض عمى شاشات األجيزة الذكية ،مثؿ عرض فيديو لدوراف
الكواكب حوؿ الشمس او دورة حياة نجـ ،مما يخمؽ طرقًا جديدة لمتعمـ ويزيد مف ميارة الطبلقة لدى
الطالبات.
 -4تفاعؿ الطالبة مع المشاىدات وكأنيا حقيقية ،حيث تتمكف مف رؤية وسماع األشياء والمعمومات كما
تحدث في الطبيعة ،مثؿ تشكؿ مجرة أو انفجار نجـ ،حيث يوسع مف مدارؾ الطالبات بالمعمومات مما
يزيد مف ميارة الطبلقة في التفكير.
فعاال في المجموعة يحسف
 -5تعاوف الطالبة مع زميبلتيا ضمف فريؽ العمؿ واحساسيا بأف ليا ًا
دور ً
شعور بالحب تجاه المعممة والمادة العممية ،األمر الذي ينعكس بشكؿ
ًا
عبلقتيا مع الطالبات كما ينمي

إيجابي عمى أداء الطالبات وينمي ميارة الطبلقة في التفكير اإلبداعي.

ثانيا :المركنة في التفكير اإلبداعي
ن
يبيف الجدوؿ ( )5 - 2عند مستوى( ،) 0.05=αودرجات حرية ( )140,3أف قيمة ؼ المحسوبة =
 202.41وىذه القيمة

ؼ الجدولية والتي تساوي  ،2.6إذف نرفض الفرض الصفري ونقبؿ الفرض البديؿ،

أى أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05=αفي ميارة المرونة لمتفكير اإلبداعي لدى
طالبات الصؼ التاسع ،وتـ استخداـ اختبار شفيو لمعرفة الفروؽ في المتوسطات بيف المجموعات الثنائية لميارة

المرونة

وجدوؿ (  )5 -4يوضح ذلؾ :
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جدكؿ( )5-4
الفركؽ في المتكسطات بيف المجمكعات الثنائية ( المركنة)
متكسطات
المجمكعات

المجمكعة

9.5

8.9

4.7

3.2

أ

ب

ج

د

9.5

أ

-

8.9

ب

0.52

-

4.7

ج

*4.77

*4.24

-

3.2

د

*6.24

*5.71

*1.46

-

يبين الجدول وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة( )0.05 =αفي ميارة المرونة بيف
متوسط درجات الطالبات في مجموعات الدراسة األربعة (المجموعة التجريبية األولى ،والمجموعة التجريبية
الثانية ،والمجموعة التجريبية الثالثة ،والمجموعة الضابطة) ،لصالح متوسط درجات الطالبات في المجموعات
التجريبية الثبلث ،وذلؾ في االختبار اإلبداعي البعدي.
كذلك وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات الطالبات في المجموعات التجريبية الثبلث عند
مستوى داللة( )0.05 =αفي ميارة المرونة ،حيث إف متوسط درجات الطالبات في المجموعة التي درست
باستخداـ تقنية اإلنفوجرافيؾ الثابت مقابؿ متوسط درجات الطالبات في المجموعة التي درست باستخداـ تقنية
الواقع المعزز ومتوسط درجات الطالبات في المجموعة التي درست باستخداـ تقنية الخرائط الذىنية اإللكترونية،
جدا مع تقنية الخرائط
لصالح متوسط درجات المجموعة التي درست باستخداـ تقنية الواقع المعزز وبفارؽ بسيط ً

الذىنية اإللكترونية .

وقد يعزى وجود الفروؽ الى عدة أسباب منيا:
 -1تنوع نمط مشاركة الطالبات وتبادؿ األفكار خاصة في ميارتي الواقع المعزز والخرائط الذىنية
اإللكترونية حيث لو أثر إيجابي في تنمية ميارة المرونة في التفكير اإلبداعي.
 -2تقنية الواقع المعزز والخرائط الذىنية اإللكترونية تعرض المحتوى بصورة جذابة وتفاعمية مف خبلؿ
عروض الفيديوىات وتقدميا بأسموب شيؽ وجديد مما يوسع دائرة التفكير ويخرج عف الطرؽ المألوفة مما
يسمح بتنوع األفكار وينمي ميارة المرونة في التفكير اإلبداعي ،بينما تختزؿ تقنية االنفوجرافيؾ الثابت
المعمومات الميمة في مساحة صغيرة ال تسمح بتنويع األفكار بالصورة المطموبة.
 -3تعمؿ تقنية الخرائط الذىنية اإللكترونية عمى اكتساب المعرفة بصورة أسرع مف خبلؿ رسـ مخطط ،لذلؾ
تعتبر مف األدوات الفاعمة في تقوية الذاكرة واسترجاع المعمومات وتنويع األفكار وتوليد أفكار إبداعية.
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 -4تساعد تقنية الخرائط الذىنية اإللكترونية الطالبة عمى سيولة التذكر بمجرد رؤية الرسـ التخطيطي وتزداد
القدرة عمى التركيز أثناء التعمـ كما يزداد حب التعمـ مما يزيد مف تداعي األفكار وتوليدىا.
 -5تقنية الخرائط الذىنية اإللكترونية ساعدت الطالبات في تغيير نمط الدراسة مف نسخ إلى رسـ مخطط
يجعؿ التعمـ أكثر متعة ويعطي صورة شاممة عف الموضوع الذي يتـ دراستو مثؿ مخطط عف مراحؿ
حياة النجـ الذي ال يتجاوز نصؼ صفحة ،ولكنو يشتمؿ عمى صفحات عديدة مف المحتوى حيث يتـ
عرض الموضوع بصورة أكثر شمولية حيث تتمكف الطالبة مف وضع كؿ أفكار الموضوع في ورقة واحدة
وىذا يساعدىا عمى النظر إلييا نظرة شاممة لكافة جوانبيا ،كما أنيا تبمور الموضوع الرئيسي في صورة
مركزية تساعد عمى توليد األفكار وتوسيع دائرة التفكير مما ينمي ميارة المرونة في التفكير اإلبداعي.
ثالثنا :األصالة في التفكير اإلبداعي

يبيف الجدوؿ (  )5 – 2عند مستوى( ،) 0.05=αودرجات حرية ( )140,3أف قيمة ؼ المحسوبة =

 334.84وىذه القيمة

ؼ الجدولية والتي تساوي  ،2.6إذف نرفض الفرض الصفري ونقبؿ الفرض البديؿ،

أى أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى( ) 0.05=αفي ميارة األصالة لمتفكير اإلبداعي لدى

طالبات الصؼ التاسع ،وتـ استخداـ اختبار شفيو لمعرفة الفروؽ في المتوسطات بيف المجموعات الثنائية لميارة
األصالة ،وجدوؿ(  ) 5-5يوضح ذلؾ.
جدكؿ () 5- 5

الفركؽ في المتكسطات بيف المجمكعات الثنائية ( األصالة)

متكسطات
المجمكعات

المجمكعة

13.5
أ

11.0

11.1

ب

ج

3.1
د

13.5

أ

-

11.0

ب

*2.47

-

11.1

ج

*2.31

1.65

-

3.1

د

*10.38

*7.91

*8.08

-

يبين الجدول السابق وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة( )0.05 =αفي ميارة األصالة بيف
متوسط درجات الطالبات في مجموعات الدراسة األربعة (المجموعة التجريبية األولى ،والمجموعة التجريبية
الثانية ،والمجموعة التجريبية الثالثة ،والمجموعة الضابطة) ،لصالح متوسط درجات الطالبات في المجموعات
التجريبية الثبلث ،وذلؾ في االختبار اإلبداعي البعدي.
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كذلك وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات الطالبات في المجموعات التجريبية الثبلث عند
مستوى داللة( )0.05 =αفي ميارة األصالة ،حيث إف متوسط درجات الطالبات في المجموعة التي درست
باستخداـ تقنية الواقع المعزز مقابؿ متوسط درجات الطالبات في المجموعة التي درست باستخداـ تقنية الخرائط
الذىنية اإللكترونية ،لصالح متوسط درجات الطالبات البلتي درسف باستخداـ تقنية الواقع المعزز.
أيضا وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات الطالبات في المجموعة التي درست باستخداـ
ً
تقنية اإلنفوجرافيؾ الثابت مقابؿ متوسط درجات الطالبات في المجموعة التي درست باستخداـ تقنية الواقع
المعزز ،لصالح متوسط درجات الطالبات في المجموعة التي درست باستخداـ تقنية الواقع المعزز.
وقد يعزى وجود الفروؽ إلى عدة أسباب منيا:
 -1تساعد تقنية الواقع المعزز الطالبة عمى بناء وتركيب المعمومات وتكامميا في شكؿ ذي معنى مما يتيح
وضوحا يمكنيا مف النظر إلى الموضوع مف جميع الجوانب ،واعطاء
لمطالبة رؤية األفكار بصورة أكثر
ً
أفكار تتميز بالجدة والتفرد.

 -2تنوع نمط مشاركة الطالبات وتبادؿ المعمومات مف خبلؿ مناقشة زميبلتيف في المجموعة يؤدي إلى
الجدة والتفرد في األفكار لدى الطالبات و لو أثر إيجابي في تنمية ميارة األصالة في التفكير اإلبداعي .
 -3تدعـ تقنية الواقع المعزز باستخداـ الجياز الذكي والجياز الموحي إمكانية االطبلع عمى المحتوى الرقمي
المتمثؿ بالفيديو أو الصور ،في أى وقت يناسب الطالب ،مما يساعد عمى إعطاء أفكار متفردة وتتميز
بالجدة .
 -4تميزت تقنية الواقع المعزز عمى تقنيتي الخرائط الذىنية اإللكترونية واإلنفوجرافيؾ الثابت ،في تنمية ميارة
األصالة كوف ىذه الميارة تعتمد عمى تفرد األفكار التي ال تنتمي لفئة واحدة ،وترجع الباحثة السبب في
كوف تقنية الواقع المعزز أكثر تفاعمية مع الطالب ومتوفرة عمى الجياز الذكى في حدود أبعد مف الحصة
تسمح لمطالب بتشكيؿ أفكار متفردة تدعـ ميارة األصالة.
ابعا :الختبار اإلبداعي الكمي
رن
يبيف الجدوؿ ( )5-2عند مستوى( ، ) 0.05=αودرجات حرية ( )140,3أف قيمة ؼ المحسوبة =
 855.78وىذه القيمة

ؼ الجدولية والتي تساوي  ،2.6إذف نرفض الفرض الصفري ونقبؿ الفرض البديؿ،

أى أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ) 0.05=αفي ميارات التفكير اإلبداعي لدى طالبات
الصؼ التاسع ،وتـ استخداـ اختبار شفيو لمعرفة الفروؽ في المتوسطات بيف المجموعات الثنائية في الجداوؿ

الثبلث السابقة ،وجدوؿ( )5- 6يوضح الفروؽ بيف المتوسطات الثنائية في االختبار الكمي .
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جدكؿ ( ) 5 -6
الفركؽ في المتكسطات بيف المجمكعات الثنائية (الختبار الكمي)

متكسطات
المجمكعات

المجمكعة

32.1

28.9

21.3

أ

ب

ج

32.1

أ

-

28.9

ب

*3.11

-

21.3

ج

*10.77

*7.66

-

8.6

د

*23.42

*20.31

*12.64

8.6
د

-

يبين الجدول)  ( 5-6وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة( )0.05 =αفي االختبار الكمي،
بيف متوسط درجات الطالبات في مجموعات الدراسة األربعة (المجموعة التجريبية األولى ،والمجموعة التجريبية
الثانية ،والمجموعة التجريبية الثالثة ،والمجموعة الضابطة) ،لصالح متوسط درجات الطالبات في المجموعات
التجريبية الثبلث ،وذلؾ في االختبار اإلبداعي البعدي
وبذلؾ يدعـ الفرض البديؿ ،ويبيف لصالح متوسط درجات الطالبات في المجموعة التجريبية األولى التي درست
بتقنية الواقع المعزز.
كذلك يبين وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات الطالبات في المجموعات التجريبية الثبلث
عند مستوى داللة( )0.05 =αفي االختبار الكمي البعدي ،حيث أف متوسط درجات الطالبات في المجموعة التي
درست باستخداـ الخرائط الذىنية اإللكترونية مقابؿ متوسط درجات الطالبات في المجموعة التي درست باستخداـ
الواقع المعزز ،لصالح متوسط درجات الطالبات في المجموعة التي درست باستخداـ الواقع المعزز.
وكذلك يبين وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات الطالبات في المجموعة التي درست
باستخداـ تقنية اإلنفوجرافيؾ الثابت مقابؿ متوسط درجات الطالبات في المجموعة التي درست باستخداـ تقنية
الواقع المعزز ودرجات الطالبات في المجموعة التي درست باستخداـ الخرائط الذىنية اإللكترونية ،لصالح
متوسط درجات الطالبات في المجموعة التي درست باستخداـ تقنية الواقع المعزز.
وقد يعزى وجود الفروؽ إلى عدة أسباب منيا:
 -1أظيرت تقنية الواقع المعزز أعمى متوسطات ،وذلؾ ألف ىذه التقنية تعرض عمى األجيزة الذكية أو
الموحية ،والتي تكوف متوافرة لدى الطالبات طواؿ الوقت ،حيث يمكف مشاىدة المحتوى الرقمي مف خبلؿ
ربطو بالمحتوى الدراسي مف قبؿ الطالبات ،مما يزيد مف معموماتيـ وينوع أفكارىـ ويظير استجابات
غير مألوفة ،وبذلؾ تنمى جميع ميارات التفكير اإلبداعي .
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 -2توفر تقنية الواقع المعزز التفاعؿ بيف أطراؼ عممية التعمـ حيث تتناقش الطالبات مع بعضيف البعض،
وكذلؾ مع المعممة لمتفكير في مسألة معينة مثؿ تكوف المجرات أو توسع الكوف وىذا يتطمب التفكير
بعمؽ فيما ىو متاح مف معمومات وأفكار ،واستخداـ القواعد العممية لموصوؿ الى استنتاجات صحيحة
وىذا يسيـ في تنمية التفكير اإلبداعي.
 -3أف كبل التقنيتيف ،تقنية الواقع المعزز وتقنية الخرائط الذىنية االلكترونية ليما أعمى متوسط مع وجود
فروؽ لصالح الواقع المعزز ،وقد ظير ذلؾ في االختبار الكمي ،حيث تركزاف في العرض عمى المحتوى
الرقمي مثؿ الفيديو ،والذي يساعد في عرض معمومات جديدة ومتنوعة وزيادة عف المحتوى التعميمي،
مما ينمي ميارات التفكير اإلبداعي لدى الطالبات .
 -4تختزؿ تقنية االنفوجرافيؾ الثابت المعمومات الميمة في مساحة صغيرة مما يمكف الطالبات مف النظر
لمموضوع مف جميع الجوانب ،كذلؾ تعرض التقنية المحتوى التعميمي مع تعزيزه بصور ومخططات
ساعدت عمى تنمية بعض ميارات التفكير اإلبداعي ،ولكف بفروؽ أقؿ بالمقارنة مع تقنيتي الواقع المعزز
والخرائط الذىنية اإللكترونية .
جوا مف السرور والمرح لخروجو عف المألوؼ مما يزيد مف دافعية الطالبات،
 -5يوفر استخداـ التقنيات ً
حيث توفر جو مفعـ بالحيوية كما أف مشاركة الطالبات مع بعضيف البعض أتاح ليـ فرصة االستفادة
مف خبرات بعضيف البعض وربط أجزاء المادة العممية بشكؿ أفضؿ مما لو درسف بالطريقة التقميدية مما
ساعد في تثبيت المعمومة لدى الطالبات وزاد مف القدرة عمى إيجاد حموؿ ابداعية.
 -6شعور الطالبة بالمسئولية تجاه المجموعة حيث إف نجاحيا ىو نجاح مجموعتيا يزيد مف دافعيتيا لمتعمـ
وىذا يزيد مف قدرتيا عمى اكتشاؼ عناصر جديدة ويساىـ في إطبلؽ الطاقات الكامنة لدى الطالبات .
 -7االعتماد عمى الحوار والمناقشة وتنوع نمط المشاركة يستحث الطاقات الكامنة وكذلؾ تقديـ التعزيز
لمطالبات ،أدى الى اكتساب الطالبات لممعمومات بأنفسيف وزاد مف اكتشافيف لمحقائؽ مما ساعد في
تنمية التفكير اإلبداعي.
 -8إثارة المناقشة تشجع االشتراؾ في بعض األسئمة مما يعني وجود حموؿ جماعية تولد أفكا اًر تحميمية
جديدة خارجة عف المألوؼ .
كبذلؾ نالحظ كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل دللة( )0.05 ≤αبيف متكسط درجات الطالبات
في مجمكعات الدراسة األربعة (المجمكعة التجريبية األكلى ،كالمجمكعة التجريبية الثانية ،كالمجمكعة
التجريبية الثالثة ،كالمجمكعة الضابطة) ،لصالح متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية األكلى ،كذلؾ في
اختبار التفكير اإلبداعي البعدم.
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 حساب حجـ التأثير لمتقنيات الرقمية الثالث
وقد قامت الباحثة بحساب حجـ التأثير لمتقنيات الرقمية الثبلث ( الواقع المعزز ،الخرائط الذىنية اإللكترونية،
اإلنفوجرافيؾ الثابت ) عمى تنمية ميارات التفكير اإلبداعي ،مف خبلؿ البرنامج االحصائي (.(SPSS
قامت الباحثة بحساب مربع إيتا ( ،)η2جدوؿ) (5-7يوضح ذلؾ  ،وذلؾ باستخداـ المعادلة التالية:

= η2

t²
( محمد وعبد العظيـ( 430:2012،

__________
df + t²
حيث إف :

 : t²مربع قيمة ت
 :dfىي درجات الحرية

 :η2نسبة التبايف الكمي

جدكؿ ( ) 5- 7

الجدكؿ المرجعي المقترح لتحديد مستكيات حجـ التأثير بالنسبة لكؿ مقياس مف مقاييس حجـ التأثير
حجـ التأثير

األداة المستخدمة
D

η2

جدا
كبير ن

صغير

متكسط

كبير

0.2

0.5

0.8

1.0

0.01

0.06

0.14

0.2
(أبو عبلـ )130:2009،

جدكؿ ( )5 – 8
حجـ تأثير تقنيات رقمية عمى تنمية التفكير اإلبداعي في العمكـ
التقنية المستخدمة
تقنية الكاقع المعزز

المجمكعة التجريبية

العدد

قبمي

38

بعدم

38

اللكتركنية

قبمي

35

بعدم

35

تقنية النفكجرافيؾ

قبمي

36

بعدم

36

تقنية الخرائط الذىنية

الثابت
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قيمة ت

قيمة η2

حجـ الثر

40.01

0.97

جدا
كبير ً

31.96

0.96

جدا
كبير ً

17.8

0.90

جدا
كبير ً

حقيقيا لمتقنيات
تأثير
يتضح مف الجدوؿ رقـ )  ( 5- 8وبالرجوع إلى مستويات حجـ التأثير نجد أف ىناؾ ًا
ً

الرقمية الثبلث عمى تنمية التفكير اإلبداعي في العموـ لدى طالبات الصؼ التاسع ،وىذا يعني أف التبايف في
المتغير التابع ىو عبارة عف حجـ تأثير المتغير المستقؿ عميو ولقد كانت النتائج مؤثرة لذلؾ فإف التقنيات الرقمية
الثبلث " الواقع المعزز والخرائط الذىنية اإللكترونية واإلنفوجرافيؾ الثابت " ،ليا أثر واضح عمى تنمية ميارات
التفكير اإلبداعي.
ومف خبلؿ االطبلع عمى قيـ حجـ األثر التي أحدثتيا التقنيات الرقمية الثبلث لتنمية ميارات التفكير
جدا لكؿ تقنية في
اإلبداعي ،نبلحظ أف قيـ مربع إيتا  η2أكبر مف ( )0.20وبذلؾ يعتبر حجـ التأثير ًا
كبير ً
تنمية ميارات التفكير اإلبداعي البعدي.

نتائج اإلجابة عف السؤاؿ الرابع كمناقشتيا:
لئلجابة عف السؤاؿ الرابع والذي ينص عمى:
ما فاعمية تكظيؼ تقنية الكاقع المعزز( )Augmented Realityفي تدريس مبحث العمكـ لتنمية ميارات

التفكير اإلبداعي لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي بغزة؟

ولتحديد فاعمية تقنية الواقع المعزز ،قامت الباحثة باختبار صحة الفرض التالي ،كالذم ينص عمى:

المعزز ( )Augmented Realityفاعمي نة مرتفع نة (نسبة الكسب المعدؿ
ل يحقؽ تكظيؼ تقنية الكاقع
َ

لبالؾ≥ )1.2في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي.

ولقياس فاعمية تقنية الواقع المعزز في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي ،قامت الباحثة بتطبيؽ معادلة "ببلؾ "

لحساب نسبة الكسب المعدؿ عمى أفراد المجموعة التجريبية مف خبلؿ معادلة الكسب المعدؿ لببلؾ

+

= ρblack

(عبد الحفيظ وآخروف(236:2004،

 = ρنسبة الكسب لببلؾ
 = yالمتوسط الحسابي لممجموعة في القياس البعدي

 =xالمتوسط الحسابي لممجموعة في القياس القبمي

 =dالدرجة النيائية العظمى لممقياس

وجدوؿ( )5-9يوضح معامؿ الكسب لببلؾ :
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جدكؿ ( )5 – 9
فاعمية تكظيؼ تقنية الكاقع المعزز في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي كفؽ معدؿ الكسب لبالؾ
المجمكعة

النياية العظمى

متكسط التطبيؽ

متكسط التطبيؽ

نسبة الكسب

التجريبية

لالختبار

القبمي

البعدم

لبالؾ

تقنية الكاقع

40

7.86

32.01

1.33

المعزز

الدللة

دالة

يتضح مف جدوؿ ( (5-9أف معامؿ الكسب لببلؾ ( )1.33وىو أكبر مف ) ،)1.2حيث المدى الذى حدده
ببلؾ لمحكـ عمى الفاعمية وىو≥ ( ، (1.2وبذلؾ نرفض الفرضية الصفرية  ،ونقبؿ الفرضية البديمة والتي تنص
عمى :
المعزز ( )Augmented Realityفاعمي نة مرتفع نة (نسبة الكسب المعدؿ
"تحقؽ تكظيؼ تقنية الكاقع
َ

لبالؾ≥ )1.2في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي".

وتحديدا في
فعالة في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي في مبحث العموـ،
وىذا يدلؿ عمى أف تقنية الواقع
ً
َ
المعزز َ

وحدة " مصابيح السماء " لدى طالبات الصؼ التاسع.

المعزز في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي إلى العديد مف الجوانػب
وتعزو الباحثة فاعمية توظيؼ تقنية الواقع
َ
والخصػائص التػي تتميػز بيػا التقنية عػف الطػرؽ المعتادة فػي تػدريس وحدة مصابيح السماء ،وأىميا:

 -1احتواء البرنامج  Aurasmaعمى عروض فيديو وصور ،تتفاعؿ معيا الطالبة ساعدت عمى تنمية
التفكير اإلبداعي لدى الطالبات.
إبداعيا.
تفكير
 -2تفاعؿ الطالبات بصورة فردية أو جماعية أتاح الفرصة الكافية لمتفكير ًا
ً
 -3قدرة التقنية عمى جذب انتباه الطالبات.

عروضا يصعب توافرىا بالكتاب المدرسي.
قدمت التقنية
َ -4
ً

نتائج اإلجابة عف السؤاؿ الخامس كمناقشتيا :
لئلجابة عف السؤاؿ الخامس والذي ينص عمى :
ما فاعمية تكظيؼ تقنية الخرائط الذىنية اإللكتركنية ( )Electronic Mind Mapsفي تدريس مبحث
العمكـ لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي بغزة؟
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ولتحديد فاعمية تقنية الخرائط الذىنية اإللكترونية ،قامت الباحثة باختبار صحة الفرض التالي ،كالذم ينص

عمى:

ل تحقؽ تكظيؼ تقنية الخرائط الذىنية اإللكتركنية ) )Electronic Mind Mapsفاعمي نة مرتفع نة (نسبة

الكسب المعدؿ لبالؾ≥ )1.2في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي.

ولقياس فاعمية تقنية الخرائط الذىنية اإللكترونية في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي ،قامت الباحثة بتطبيؽ
معادلة "ببلؾ " لحساب نسبة الكسب المعدؿ عمى أفراد المجموعة التجريبية مف معادلة الكسب المعدؿ لببلؾ،

جدوؿ ( ) 5 - 10يوضح ذلؾ.

جدكؿ () 5 - 10
فاعمية تكظيؼ الخرائط الذىنية اإللكتركنية في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي
كفؽ معدؿ الكسب لبالؾ
المجمكعة

النياية العظمى

متكسط التطبيؽ

متكسط التطبيؽ

نسبة الكسب

التجريبية

لالختبار

القبمي

البعدم

لبالؾ

تقنية الخرائط

40

6.80

28.9

1.21

الذىنية اإللكتركنية

الدللة

دالة

ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ الكسب لببلؾ ( )1.21وىى تساوى القيمة ) )1.2حيث المدى الذى
حدده ببلؾ لمحكـ عمى الفاعمية وىو≥ ( ، (1.2وبذلؾ نرفض الفرضية الصفرية  ،ونقبؿ الفرضية البديمة والتي
تنص عمى :
"تحقؽ تكظيؼ تقنية الخرائط الذىنية اإللكتركنية (  ) Electronic Mind Mapsفاعمي نة مرتفع نة (نسبة
الكسب المعدؿ لبالؾ≥ )1.2في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي".

فعالة في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي في مبحث العموـ،
وىذا يدلؿ عمى أف تقنية الخرائط الذىنية اإللكترونية َ

وتحديداً في وحدة " مصابيح السماء " لدى طالبات الصؼ التاسع.

وتعزو الباحثة فاعمية توظيؼ تقنية الخرائط الذىنية اإللكترونية في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي إلى العديد
مف الجوانػب والخصػائص التػي تتميػز بيػا التقنية عػف الطػرؽ المعتادة فػي تػدريس وحدة مصابيح السماء،
وأىميا:
 -1احتواء البرنامج  iMindMap10عمى روابط تدعـ عروض فيديو وصور وممفات وصوت ،ساعد
عمى تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطالبات.
إبداعيا.
تفكير
 -2تفاعؿ الطالبات مع ىذه العروض أتاح الفرصة الكافية لمتفكير ًا
ً
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 -3قدرة التقنية عمى جذب انتباه الطالبات.
قدمت التقنية عروضاً يصعب توافرىا بالكتاب المدرسي.
َ -4

نتائج اإلجابة عف السؤاؿ السادس كمناقشتيا:
لئلجابة عف السؤاؿ السادس والذي ينص عمى:
ما فاعمية تكظيؼ تقنية اإلنفكجرافيؾ الثابت ( )Static Infographicsفي تدريس مبحث العمكـ لتنمية
ميارات التفكير اإلبداعي لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي بغزة؟

ولتحديد فاعمية تقنية اإلنفوجرافيؾ الثابت  ،قامت الباحثة باختبار صحة الفرض التالي ،كالذم ينص عمى:

ل يحقؽ تكظيؼ تقنية اإلنفكجرافيؾ الثابت ( )Static Infographicsفاعمي نة مرتفع نة (نسبة الكسب المعدؿ

لبالؾ≥ )1.2في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي.

ولقياس فاعمية تقنية اإلنفوجرافيؾ الثابت في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي ،قامت الباحثة بتطبيؽ معادلة

"ببلؾ " لحساب نسبة الكسب المعدؿ عمى أفراد المجموعة التجريبية مف خبلؿ معادلة الكسب المعدؿ لببلؾ،
جدوؿ (  ) 5 – 11يوضح ذلؾ .
جدكؿ ( ) 5 – 11
فاعمية تكظيؼ تقنية اإلنفكجرافيؾ الثابت في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي
كفؽ معدؿ الكسب لبالؾ

المجمكعة

النياية العظمى

متكسط التطبيؽ

متكسط التطبيؽ

نسبة الكسب

التجريبية

لالختبار

القبمي

البعدم

لبالؾ

تقنية النفكجرافؾ

40

7.47

21.2

0.76

الثابت

الدللة

غير دالة

معيار لمحكـ عمى الفاعمية
ًا
ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ الكسب لببلؾ ( )0.76حيث حدد ببلؾ

وىو≥ ( ، (1.2وىى أقؿ مف المدى المحدد ،وبذلؾ نقبؿ الفرضية الصفرية  ،والتي تنص عمى:

"ل يحقؽ تكظيؼ تقنية اإلنفكجرافيؾ الثابت ( )Static Infographicsفاعمي نة مرتفع نة (نسبة الكسب المعدؿ

لبالؾ≥ )1.2في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي".

فعالة في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لنسبة الكسب
وىذا يدلؿ عمى أف تقنية اإلنفوجرافيؾ الثابت غير َ

المعدؿ لببلؾ  ،وقد يرجع السبب في ذلؾ مف منظور الباحثة أف تنمية ميارات التفكير اإلبداعي تحتاج إلى
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تقنيات تفاعمية  ،بحيث يتفاعؿ معيا الطالب بشكؿ مباشر ،وتعرض محتوى يثري محتوى المنيج وتوسع آفاؽ
الطالبة لئلبداع و إظيار معمومات متفردة ومتنوعة ،في حيف مف وجية نظر الباحثة لـ تظير تقنية اإلنفوجرافيؾ
الثابت الفاعمية المطموبة في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي ألنيا ال تعتبر تقنية تفاعمية ،كذلؾ عروضيا ثابتة
ال تدعـ عرض فيديو يختصر كثير مف المعمومات أكثر مف الصور الثابتة.

كخمصت الدراسة إلى النتائج التالية:
 -1وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ) 0.05 =αبيف متوسط درجات الطالبات في
مجموعات الدراسة األربعة (المجموعة التجريبية األولى ،والمجموعة التجريبية الثانية ،والمجموعة التجريبية
الثالثة ،والمجموعة الضابطة) ،لصالح متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية األولى ،وذلؾ في اختبار
التفكير اإلبداعي البعدي.
المعزز ( )Augmented Realityفاعميةً مرتفعةً (نسبة الكسب المعدؿ
 -2تحقؽ توظيؼ تقنية الواقع
َ
لببلؾ= )1.2في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي.

 -3تحقؽ توظيؼ تقنية الخرائط الذىنية اإللكترونية (  ) Electronic Mind Mapsفاعميةً مرتفعةً (نسبة
الكسب المعدؿ لببلؾ= )1.2في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي.
-4ال يحقؽ توظيؼ تقنية اإلنفوجرافيؾ الثابت ( )Static Infographicsفاعميةً مرتفعةً (نسبة الكسب المعدؿ
لببلؾ= )1.2في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي.
كتعزك الباحثة النتائج السابقة إلى :
 -1وضعت التقنيات الرقمية الثبلث "الواقع المعزز ،والخرائط الذىنية اإللكترونية ،واإلنفوجرافيؾ الثابت" الطالبات
في موقؼ فريد ومميز مما جعميا تفكر بطريقة غير مألوفة و تنوع في أفكارىا.
 -2ساىمت التقنيات الرقمية الثبلث في تحميؿ الموضوعات بشكؿ شامؿ مما أدى الى تنمية ميارات التفكير
اإلبداعي.
وبعيدا عف الرتابة في طرح التعريفات والمصطمحات مما جذب
وممتعا،
جديدا
 -3يعتبر استخداـ ىذه التقنيات
ً
ً
ً
انتباه الطالبات وزاد مف تركيزىـ وعمؿ عمى بمورة أفكار أصيمة.

 -4أتاحت التقنيات الرقمية الثبلث فرصة محاكاة الواقع الحقيقي لظواىر عممية يصعب تخيميا مثؿ حجـ األرض
بالنسبة لمشمس وحجـ المجموعة الشمسية بالنسبة لممجرة ،مما أثار دافعيتيـ وزاد مف حماستيـ لممشاركة الفاعمة
وتنمية ميارات التفكير اإلبداعي.
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 -5أف استخداـ التقنيات الرقمية يجمع بيف حاستي السمع والبصر ويربط بيف الصورة والحركة والصوت مما يزيد
مف ثبات المعمومة وسيولة حفظيا ويرفع قدرات الطالبات في التفكير اإلبداعي ويحقؽ التعمـ ذا المعني.
 -6أف اليدؼ مف عممية التعمـ ىو مشاركة الطالبات بفاعمية في العممية التعميمية وليس مجرد تمقيف المعمومات
بطريقة مممة ،لذلؾ فاف مشاركة الطالبات في استخداـ التقنيات يشعرىـ بالمتعة في التعمـ ويزيد مف دافعيتيـ
البتكار أفكار جديدة وينمي ميارات التفكير اإلبداعي.
تفسير نتائج الدراسة بشكؿ عاـ:
أظيرت نتائج الدراسة أف توظيؼ تقنيات رقمية في التدريس لو أثر كبير في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي،
ولو أيضاً فاعمية متفاوتة وذلؾ حسب التقنية المستخدمة في الدراسة الحالية أظيرت فعالية تقنية الواقع المعزز
وتقنية الخرائط الذىنية اإللكترونية ،بينما اإلنفوجرافيؾ الثابت لـ يظير الفعالية المطموبة .
 وتتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة الناجـ ( ،) 2016و دراسة الراجح والزيف ( ،)2015ودراسة أكبر( ،(Akbar,2016ودراسة جوؾ ( ،)Gok,2015ودراسة مينيسيس ومومينو ( & Meness
 ) Momino , 2010في بياف اآلثر اإليجابي لمتقنيات الرقمية .
 وكذلؾ تتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة كؿ مف أحمد) ، (2016ودراسة بيريز لوبيز وكونتيرو(&Contero,2013

وتشف(،)Chen,2013

،)Perez-Lopez

ودونسر

وآخروف

( ،)Dunser&Others,2012والحسيني ( ،)2014وايفانوفا وايفانوؼ (،)Ivanov&Ivanova,2011
المعزز.
والسيد ( ، )El-Sayed,2011في الكشؼ عف األثر والفاعمية لتوظيؼ تقنية الواقع
ً
أيضا تتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة الجييمي ( ،)2016دراسة عبد الكريـ (، )2016
ً
ودراسة العتيبي ( ، )2016دراسة تانؽ برابا ( ،)Tungprapa,2015ودراسة دومي والعمرو (، )2015

و دراسة جوسو ( ،)2016ودراسة الجريوى ( )2014في الكشؼ عف األثر والفاعمية لتوظيؼ تقنية
الخرائط الذىنية اإللكترونية.
 وكذلؾ تتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة منصور ( ،)2015دراسة عمر ( ،)2016دراسةدرويش ( (2016في الكشؼ عف األثر والفاعمية لتقنية اإلنفوجرافيؾ ،وكذلؾ مع دراسة كوز وسيمز
( ) Kos,Sims,2014التى ركزت عمى فاعمية اإلنفوجرافيؾ الثابت.
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 و تتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع دراسات ،مثؿ دراسة المنيع ( ،)2017دراسة الخشخشي ( ،)2017دراسةالعادلي ( ،) 2017ودراسة الحسيف والحيمة ( ،)2017ودراسة المشني والحيمة ( ،)2017ودراسة الغشـ
والحمادي ( ،)2017ودراسة أبو بشير ( ،)2017ودراسة عبد ا﵀ ( ،)2017ودراسة مشتيي ()2015
التي اىتمت بالكشؼ عف أثر و فاعمية التقنيات والبرامج واإلستراتيجيات في تنمية التفكير اإلبداعي.

تكصيات كمقترحات الدراسة
أ  -تكصيات الدراسة :
في ضوء أسئمة الدراسة ،وفروضيا ،ونتائجيا توصي الباحثة بما يمي:
 -1تعميـ استخداـ التقنيات الرقمية الثبلث ( الواقع المعزز ،الخرائط الذىنية اإللكترونية ،اإلنفوجرافيؾ
الثابت) في التعميـ بشكؿ عاـ ،وفي تعميـ العموـ بشكؿ خاص ،ألثرىا وفاعميتيا الواضح في تنمية
ميارات التفكير اإلبداعي.
 -2إعادة النظر في محتوى مناىج العموـ لكافة المراحؿ ،بحيث تشمؿ ميارات التفكير اإلبداعي .
 -3عقد ورش عمؿ لممعمميف لتدريبيـ عمى كيفية توظيؼ التقنيات الرقمية ،والتركيز عمى تنمية ميارات
التفكير اإلبداعي ،وميارات التفكير العميا في التدريس الصفي لمادة العموـ العامة.
 -4التوعية بأىمية التقنيات الرقمية في العممية التعميمية وحث المدارس والجامعات عمى السعي فيما بينيا
نحو إنشاء إطار تعاوني مشترؾ.
 -5تشجيع معممي العموـ عمى استخداـ التقنيات الرقمية في تدريس موضوعات مبحث العموـ الفمسطيني،
ألثرىا الواضح عمى تنمية ميارات التفكير اإلبداعي.
 -6ضرورة تدريب الطالبة عمى ميارات التفكير اإلبداعي المختمفة ،واالبتعاد عف الطرؽ التقميدية في تدريس
العموـ ،واستخداـ التقنيات الرقمية الحديثة والتي تساعد عمى تنمية ميارات التفكير اإلبداعي.
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ب -مقترحات الدراسة:
بناء عمى ما أسفر عنو البحث مف نتائج ،تقترح الباحثة ما يمي:
ً

 -1دراسة فاعمية توظيؼ تقنيات رقمية في تنمية ميارات متنوعة ،مثؿ ميارات التفكير الناقد ،و ميارات
التفكير التأممي ،و ميارات التفكير العممي ،وميارات ما وراء المعرفة.
 -2دراسة فاعمية توظيؼ تقنيات رقمية في المواد الدراسية األخرى ،و لمراحؿ دراسية أخرى في مادة العموـ.
 -3إجراء دراسة مقارنة بيف فاعمية توظيؼ تقنيات رقمية حديثة ،عمى أنواع أخرى مف المتغيرات التابعة .
 -4إجراء دراسة لمعرفة واقع توظيؼ تقنيات رقمية في المواد الدراسية بشكؿ عاـ ،وفي تدريس العموـ بشكؿ
خاص في المدارس الفمسطينية.
 -5إجراء دراسة لمكشؼ عف المعوقات التي تواجو المعمميف في توظيؼ تقنيات رقمية في العممية التعميمية .
 -6إجراء دراسة تتناوؿ تحميؿ مقررات العموـ الفمسطيني في المراحؿ الدراسية المختمفة لميارات التفكير
اإلبداعي ،وتوظيؼ التقنيات الرقمية الحديثة لتنميتيا.
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املصادر
و
املراجع

أكل :المصادر:
ن
 القرآف الكريـ.

ثانيا :المراجع:
ن

 المراجع العربية

 -1إبراىيـ ،عبد الستار ( :)2002اإلبداع قضاياه كتطبيقاتو ،ط ،1القاىرة ،مصر ،مكتبة اإلنجمو
المصرية.
 -2إبراىيـ ،مجدي ( .)2012اإلبداع ركيزة عصرنة المنيج التربكل ،القاىرة ،عالـ الكتب.
 -3ابراىيـ ،مجدي ( .)2001مناىج التعميـ العاـ في الميزاف – "رؤية لمواكبة المناىج لمتطمبات عصر
المعرفة والتكنولوجيا" – مناىج التعميـ والثورة المعرفية والتكنولوجية المعاصرة ،المؤتمر العالمي الثالث
عشر 25-24،يوليو الجمعية المصرية ،القاىرة ،جامعة عيف شمس.
 -4أبو بشير ،عبلء ( .)2016أثر استخداـ المحاكاة الحاسكبية في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي في
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العدد الثاني – ج/2أبريؿ .التربية بالدقيمية – جامعة األزىر.
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مريـ،

بازرعة(.)2014

يمكف

ىؿ

التعميـ؟https://io.hsoub.com/education/3432

أف

نستخدـ

اإلنفكجرافيؾ

في

ىؿ-يمكف-أف-نستخدـ-اإلنفوجرافيؾ-في-

التعميـ  .تمت مراجعتو .9pm .2018-3-7
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المطيري،

مراحؿ

سامي(.)2014

تصميـ

اإلنفكجرافيؾ

 . http://arinfographic.net/?p=130تمت مراجعتو . 9pm .2018-3-9
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المعززhttp://www.syr- :
موقع الباحثوف السوريوف ( .)2014العالـ بعيكف تقنية الكاقع
َ

 ، res.com/article/2844.htmlتمت مراجعتو في .2pm. 21-5-2018
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القاىرة  ،أكاديمي لمنشر والخدمات العممية .

073

-160

النفيعي ،ناصرة ( .)2011مدل ممارسة معممي العمكـ لبعض ميارات تنمية التفكير اإلبداعي

لدل طالب المرحمة المتكسطة بمدينة الرياض ،ماجستير ،كمية العموـ االجتماعية ،جامعة اإلماـ محمد
بف سعود اإلسبلمية ،الرياض.
-161

نوفؿ ،خالد ( .)2010تكنكلكجيا الكاقع الفتراضي كاستخداماتيا التعميمية ،دار المناىج لمنشر

والتوزيع ،عماف.
-162
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املالحق

ممحؽ رقـ ()1
استمارة رصد النتائج كتكرار كؿ كحدة تحميؿ كفئاتو مف الكحدة الثانية " مصابيح السماء " في
كتاب العمكـ لمصؼ التاسع – الجزء األكؿ .
فئات التحميؿ
ـ
-1

المكضكع

الطالقة

المركنة

األصالة

المجمكع

ت

ت

ت

ت

مككنات النجكـ

 -2المسافات بيف النجكـ
-3

تصنيؼ النجكـ

-4

دكرة حياة النجكـ

-5

أنكاع المجرات

-6

نشأة الككف

-7

تكسع الككف

-8

المجمكع الكمي

-9

النسبة الكمية
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ممحؽ رقـ ()2
أسماء السادة المحكميف ألدكات الدراسة
ـ

السـ

الدرجة كالتخصص

مكاف العمؿ

-1

أ.د محمد عسقوؿ

أستاذ تكنولوجيا التعميـ

الجامعة اإلسبلمية -غزة

-2

أ .د محمد أبو شقير

أستاذ تكنولوجيا التعميـ

الجامعة اإلسبلمية  -غزة

-3

أ.د صبلح الناقة

أستاذ المناىج وطرؽ تدريس العموـ

الجامعة اإلسبلمية  -غزة

-4

د .راشد أبو صواويف

أستاذ المناىج كطرؽ التدريس المساعد

جامعة األزىر – غزة

-5

د .محمود برغوت

أستاذ تكنكلكجيا التعميـ كالمعمكمات المساعد

الكمية الجامعة لمعموـ والتكنولوجيا –

-6

د.اسماعيؿ حسونة

أستاذ تكنولوجيا التعميـ المساعد

جامعة األقصى – غزة

-7

د.محمد أبو عودة

أستاذ طرائؽ تدريس العموـ المساعد

الجامعة اإلسبلمية  -غزة

-8

د .ديانا الحبلؽ

بكالكريكس أحياء – ماجستير أصكؿ تربية

مديرة مدرسة فاركؽ الف ار  -خانيكنس

-9

د .عبير البينساوي

بكالكريكس صيدلة  -بكالكريكس عمكـ

مدرسة عموـ -وكالة الغوث الدولية

محاضر تكنولوجيا تعميـ

الكمية الجامعة لمعموـ والتكنولوجيا

-11

أ.حمداف األغا

ماجستير مناىج وطرؽ تدريس

مدرس أحياء – و ازرة التربية والتعميـ

-12

أ.أحمد الف ار

بكالوريوس عموـ الحاسب – دبموـ

مشرؼ مبحث التكنولوجيا – مديرية

-13

أ .لواحظ معمر

بكالوريوس فيزياء

مديرة مدرسة بيت المقدس – خانيكنس

-14

أ.حناف دحبلف

بكالوريوس عموـ

نائب مدير -مدرسة عبد القادر الحسيني

-15

أ .أحمد زكي سبلمة

بكالوريوس أحياء

مدرس أحياء – كزارة التربية كالتعميـ

-16

أ  .وئاـ زكي سبلمة

بكالوريوس كمبيوتر تعميمي

مدرسة تكنكلكجيا – كزارة التربية كالتعميـ

أ.إياد زقوت

بكالوريوس عموـ الحاسب – دبموـ

-10

-17

أ .محمود األسطؿ

خانيونس

تربية

تربية
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خانيونس

التربية والتعميـ خانيونس

خانيكنس

خانيكنس
خانيكنس

مدرس تكنكلكجيا – كزارة التربية كالتعميـ
خانيكنس

ممحؽ رقـ ((3
تحكيـ اختبار التفكير اإلبداعي في العمكـ
جامعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة األزىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر  -غ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزة
عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادة الد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات العمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
كميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة التربي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
قسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ المنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاىج وأسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاليب التػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدريس
السيد/ة  ------------------------------------:حفظو/ا ا﵀.
السالـ عميكـ كرحمة ا﵀ كبركاتو،،،
المكضكع :تحكيـ اختبار التفكير اإلبداعي
تقوـ الباحثة بإعداد رسالة الماجستير بالمناىج وطرؽ تدريس العموـ في جامعة االزىر
بعنواف" :فاعمية تكظيؼ تقنيات رقمية في تدريس مبحث العمكـ لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي
لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي بغزة"  ،وقد أعدت الباحثة ليذا الغرض اختبا ار لمتفكير
اإل بداعي في الوحدة الثالثة " مصابيح السماء " مف كتاب العموـ لمصؼ التاسع االساسي _
الفصؿ الدراسي األوؿ ،لذا أرجو مف سيادتكـ التكرـ بتحكيـ اختبار التفكير اإلبداعي ،حيث
يشمؿ الميارات التالية (الطبلقة – المرونة – األصالة ) ،ضمف النقاط التالية:
 -1السبلمة العممية والمغوية.
 -2مدى مبلءمة كؿ سؤاؿ لمميارة المراد قياسيا .
 -3مدى شمولية ميارات التفكير اإلبداعي لوحدة مصابيح السماء .
 -4مدى مناسبة أسئمة االختبار لطالبات الصؼ التاسع .
 -5حذؼ أو إضافة أو إبداء أية مبلحظات أخرى.
كلسيادتكـ جزيؿ الشكر ،،،
الباحثة :كفاء زكي سالمة
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ممحؽ رقـ ()4
جدكؿ يكضح ميارات التفكير اإلبداعي كتعريفاتيا اإلجرائية
التعريؼ الجرائي

الميارة

قدرة الفرد عمى إنتاج أكبر عدد ممكف مف األفكار كالحمكؿ كالستجابات

الطالقة

كالبدائؿ عمى أف يراعى فييا السرعة كالزمف المحدد .

تعني التغيير في الحالة الذىنية لمفرد بتغير المكاقؼ كيراعى فييا تنكع األفكار

المركنة

بإعطاء استجابات متنكعة ل تنتمي لفئة كاحدة  ،كاللتزاـ بزمف محدد.

جديدا كانتاج أفكار أصيمة تتصؼ بالجدة كالتفرد غير
إدراؾ األشياء إد ار نكا
ن

األصالة

متكررة كل مألكفة كالتي تحدث في مكاقؼ غير مألكفة ،كترتبط بزمف محدد .

ممحؽ رقـ ( ) 5
الكزف النسبي لمكاضع قابمة لتعزيز ميارات التفكير البداعي في دركس الكحدة الثالثة
"مصابيح السماء"
عنكاف

الطالقة

الدرس
عدد

الكزف

األصالة
عدد

الكزف

المركنة
عدد

الكزف

المجمكع

السئمة

النسبي

السئمة

النسبي

السئمة

النسبي

النجكـ

2

% 33.33

2

% 33.33

2

% 33.33

6

المجرات

1

% 25

2

% 50

1

% 25

4

المجمكع

3

% 30

4

% 40

3

% 30

10
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ممحؽ رقـ ()6
جدكؿ المكاصفات لختبار ميارات التفكير اإلبداعي في ضكء المكاضع القابمة لتعزيز التفكير
اإلبداعي في دركس الكحدة الثالثة " مصابيح السماء "
الميارة

الكزف النسبي

عدد السئمة

الطالقة

% 30

3

المركنة

% 30

3

الصالة

% 40

4

المجمكع

% 100

10
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ممحؽ رقـ ( )7
اختبار التفكير اإلبداعي في العمكـ
جامػ ػع ػ ػ ػ ػ ػ ػػة األزىػ ػ ػ ػ ػػر – غ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزة
عػ ػم ػ ػ ػ ػ ػػادة الدراسػ ػ ػ ػ ػػات العػميػ ػ ػ ػ ػ ػػا
كػ ػميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الػ ػ ػتربي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
قسػػـ المػناىج وأسػاليب التدريس

اختبار التفكير اإلبداعي
التاريخ ------------/

االسـ ------------- /
الصؼ ------------ /
ىدؼ الختبار
عزيزتي الطالبة :

نعرض عميؾ في ىذا النموذج مجموعة مف األسئمة التي تيدؼ إلى اختبار مياراتؾ في التفكير
اإلبداعي  ،مع التأكيد أف ىذا االختبار وضع لمدراسة وال عبلقة لو بدرجاتؾ.
تعميمات الختبار :

 .1اقرئي كؿ سؤاؿ بعناية واىتماـ .

 .2أجيبي عف جميع األسئمة التي يتكوف منيا االختبار.
 .3احرصي عمى تقديـ اكبر عدد ممكف مف االستجابات (طبلقة ).

 .4احرصي عمى تنويع األفكار باستجابات متنوعة ال تنتمي لفئة واحدة ( مرونة ) .
 .5احرصي عمى األفكار التي ال تخطر بباؿ غيرؾ و تتميز بالجدة والتفرد ( أصالة ) .
 .6ال تقمبي الصفحة وال تبدئي اإلجابة حتى يؤذف لؾ .

كلؾ جزيؿ الشكر عمى تعاكنؾ ،،،
الباحثة  :كفاء زكي سالمة
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اختبار ميارات التفكير اإلبداعي في العمكـ
أكل  /ميارة الطالقة في التفكير اإلبداعي :
ن
عزيزتي الطالبة :المطمكب منؾ التفكير في أكبر عدد ممكف مف الستجابات التي تتعمؽ بمحكر
السؤاؿ ،كذلؾ في زمف ل يتعدل خمس دقائؽ لكؿ سؤاؿ .
 -1الشمس ىى إحدى نجوـ مجرة درب التبانة وتعتبر مصدر الح اررة والضوء الرئيس عمى
األرض  ،اقترحي أكبر عدد ممكف مف الطرؽ لبلستفادة منيا .
............................................................................................ .
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
 -2يعتبر نجـ الفا قنطوري أقرب النجوـ إلى الشمس ويبعد عف األرض  4.5سنة ضوئية،
اطمؽ مسبار إليو ،اقترحي أكبر عدد ممكف مف المعمومات يمكف أف يرسميا لؤلرض قبؿ أف
يذوب فيو .
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................
 -3يعرؼ عمماء الفمؾ الكوف عمى أنو " جميع المادة والطاقة " اقترحي أكبر عدد ممكف مف
صور المادة والطاقة الموجودة في الكوف .
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
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ثانيا  /ميارة المركنة في التفكير اإلبداعي:
ن
عزيزتي الطالبة :المطمكب منؾ تنكيع افكارؾ كاعطاء استجابات متنكعة ل تنتمي لفئة كاحدة ،
كذلؾ في زمف ل يتعدل خمس دقائؽ لكؿ سؤاؿ.
ليبل  ،تؤكد إحصاءات
 -4التموث الضوئي ىو االنزعاج المترتب عف اإلضاءة غير الطبيعية ً
جمعية شيكاغو لمطيور إف حوالي  100مميوف إلى 1مميار مف الطيور يموت كؿ سنة بسبب
االصطداـ بالبنايات الشامخة  ،اذكر اكبر عدد مف االقتراحات لمحد مف ىذه الظاىرة.
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................
 -5رصد مرصد فمكي الضوء الصادر عف أحد النجوـ فوجده يميؿ إلى الموف األحمر ،اقترحي
مجموعة مف األفكار العممية عف ذلؾ النجـ .
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
 -6ال تزاؿ الشمس في مرحمة المتوالية الرئيسية وىى مرحمة الشباب بالنسبة لمنجـ ،اقترحي
مجموعة مف األحداث التي سوؼ تحصؿ لممجموعة الشمسية عند تحوؿ الشمس إلى عمبلؽ
أحمر.
............................................................................................ .
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
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ثالثنا  /ميارة األصالة في التفكير اإلبداعي :
عزيزتي الطالبة :المطمكب منؾ إعطاء احتمالت تتصؼ بالجدة كالتفرد غير متكررة كل مألكفة
كالتي تحدث في مكاقؼ غير مألكفة ،كذلؾ في زمف ل يتعدل خمس دقائؽ لكؿ سؤاؿ.
 -7يعبر الموف الصادر مف النجـ عف درجة ح اررتو ويعتبر لوف الشمس أصفر ،ماذا تتوقعيف
أف يحدث لممجموعة الشمسية لو كاف لوف الشمس أزرؽ؟
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
 -8المجرات اإلىميجية ىى كتؿ كروية بيضاوية الشكؿ وتعتبر مف النجوـ اليرمة غالبا ،ىناؾ
ندرة عامة في كمية الغاز والغبار  ،ماذا تتوقعيف أف يحصؿ لممجرات في حاؿ انعداـ الغاز؟
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
 -9الحظ العمماء أف الطيؼ الصادر عف المجرات يميؿ نحو األحمر ،ماذا تتوقعيف أف يحصؿ
لو كاف الطيؼ يميؿ نحو األزرؽ؟
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................
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 -10تعتبر تفاعبلت االندماج النووي في الشمس أساس الضوء والح اررة المنبعثة منيا ،ماذا
تتوقعيف أف يحدث إذا توقفت تفاعبلت االندماج النووي؟
........................................................................................... ..
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

مع تمنياتي لكف بالتكفيؽ ...
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ممحؽ رقـ ()8
تحكيـ دليؿ المعمـ كدليؿ الطالب

جامعـ ـح األزهـ ـ  -غـ ـ ج
ـاخ ا ع ــ ـا
عم ـالج ا ا
ـح
ـح ا ت ـ
ك ــ
قس ا من اه وأ ا ة ا
السيد/ة  ------------------------------------:حفظو/ا ا﵀.
السالـ عميكـ كرحمة ا﵀ كبركاتو،،،
المكضكع :طمب تحكيـ دليؿ المعمـ كدليؿ الطالب في تدريس العمكـ مف خالؿ تكظيؼ تقنيات
رقمية .
تقوـ الباحثة بإجراء دراسة بعنواف  :فاعمية تكظيؼ تقنيات رقمية في تدريس مبحث العمكـ
لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي بغزة .
وذلؾ لمحصوؿ عمى درجة الماجستير مف كمية التربية – جامعة األزىر ،وبناء عمى ذلؾ قامت
الباحثة بإعداد دليؿ المعمـ ك دليؿ الطالب في الوحدة الثالثة " مصابيح السماء " مف كتاب العموـ
لمصؼ التاسع -الفصؿ الدراسي األوؿ ،لذا أرجو مف سيادتكـ التحكيـ ضمف النقاط التالية:
 -1مدى توظيؼ التقنيات الرقمية في تنمية الميارات التي تضمنتيا الدراسة.
 -2مدى شمولية دليؿ المعمـ ودليؿ الطالب لميارات التفكير اإلبداعي التي تضمنتيا
الدراسة.
 -3مدى وجود اتساؽ بيف األىداؼ التعميمية لكؿ درس ومحتواه.
 -4السبلمة العممية والمغوية لمدليؿ.
 -5مبلءمة أساليب التقويـ لؤلىداؼ الخاصة ،ولما تتضمنو الدروس.
شاكريف لكـ حسف تعاكنكـ
الباحثة :كفاء زكي سالمة .
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ممحؽ رقـ ()9

دليؿ المعمـ
دليؿ المعمـ في تكظيؼ تقنيات رقمية لتدريس مبحث العمكـ لمصؼ التاسع ،الكحدة الثالثة "
مصابيح السماء " لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي".
مقدمة:
أخي المعمـ  /أختي المعممة ....
تقدـ الباحثة ىذا الدليؿ االرشادي المخصص لتوظيؼ التقنيات الرقميةDigital Techniques
في تدريس الوحدة الثالثة " مصابيح السماء " مف كتاب العموـ لمصؼ التاسع األساسي – الفصؿ
الدراسي األوؿ ،والذي أعدتو ضمف إجراءات تطبيؽ دراستيا والتي بعنواف:
فاعمية تكظيؼ تقنيات رقمية في تدريس مبحث العمكـ لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي
لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي بغزة
كيتضمف الدليؿ ما يمي:
 الخطة الزمنية لتدريس الوحدة المقترحة .
 تحديد األىداؼ العامة لموحدة المختارة .
 نبذة عف ميارات التفكير اإلبداعي المراد تنميتيا .
 نبذة عف التقنيات الرقمية المستخدمة .
 الوسائؿ التعميمية المستخدمة .
 أساليب التقويـ .
 تحضير دروس الوحدة مف خبلؿ توظيؼ التقنيات الرقمية Digital Techniques

الباحثة :كفاء زكي سالمة
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ً
أوال :الخطة الزمنية المقترحة للوحدة:
الخطة الزمنية المقترحة لتدريس الوحدة الثالثة " مصابيح السماء "
" الدركس المتضمنة في كحدة " مصابيح السماء"
الفصؿ
األكؿ

النجكـ

عنكاف الدرس

رقـ الدرس

عدد الحصص

األوؿ

مكونات النجوـ

2

الثاني

المسافات بيف

2

النجوـ

الثاني

المجرات

الثالث

تصنيؼ النجوـ

2

الرابع

دورة حياة النجوـ

3

الخامس

أنواع المجرات

2

السادس

نشأة الكوف

2

السابع

توسع الكوف

1
14

المجمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوع

ثانيا :تحديد األىداؼ العامة لمكحدة المختارة:
ن

بنياية دراسة الطالبة ليذه الكحدة يتكقع أف تككف قادرة عمى:

-1توضح المقصود بالنجوـ ،السديـ ،المجرة ،الكوف .
-2تفرؽ بيف الطيؼ المتصؿ والطيؼ المنفصؿ .

-3تعدد الطرؽ التي استخدميا العمماء لقياس المسافات بيف النجوـ .

لمعانا بالنسبة لنا .
-4تبدي رأييا في كوف نجـ الشمس األكثر
ً
-5تتتبع دورة حياة النجوـ .
-6تصنؼ المجرات وفؽ صفات محددة .

-7تصؼ مجرتنا درب التبانة .
-8تتنبأ كيفية نشوء الكوف

-9تعدد النظريات حوؿ نشأة الكوف .

-10توضح مراحؿ االنفجار العظيـ .
095

-11تبيف كيؼ استدؿ العمماء عمى توسع الكوف .
تقدر عظمة الخالؽ .
َ -12

ثالثنا :نبذة عف ميارات التفكير اإلبداعي المراد تنميتيا:

الميارة

التعريؼ الجرائي

الطالقة

قدرة الفرد عمى إنتاج أكبر عدد ممكف مف الفكار كالحمكؿ كالستجابات

المركنة

تعني التغيير في الحالة الذىنية لمفرد بتغير المكاقؼ كيراعى فييا تنكع

كالبدائؿ عمى أف يراعى فييا السرعة كالزمف المحدد .

األفكار بإعطاء استجابات متنكعة ل تنتمي لفئة كاحدة  ،كاللتزاـ بزمف

محدد.
األصالة

جديدا كانتاج أفكار أصيمة تتصؼ بالجدة كالتفرد غير
إدراؾ األشياء إد ار نكا
ن
متكررة كل مألكفة كالتي تحدث في مكاقؼ غير مألكفة ،كترتبط بزمف محدد .

ابعا :نبذة عف التقنيات الرقمية ):)Digital Techniques
ر ن
يعتبر ىذا المصطمح مف المصطمحات الحديثة التي ظيرت في اآلونة األخيرة .ومف خبلؿ

طبلع عمى األدب التربوي يمكف مبلحظة ترادؼ مصطمحات المستحدثات التكنولوجية
اال َ
والتقنيات الرقمية و التكنولوجيا في التعميـ .

عرفيا أبوت ( )Abbott,2015:1بأنيا  :مجموعة مف األدوات والوسائؿ التكنولوجية المتاحة

لبلستخداـ حديثا تحت تصنيؼ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،وتنقسـ التقنيات الرقمية إلى
معدات صمبة ( )Hardwareمثؿ "أجيزة الكمبيوتر واليواتؼ وأجيزة تشغيؿ الفيديو والصوت
ومنصات األلعاب "  ،أو معدات مرنة ( )Softwareمثؿ " تطبيقات الويب وشبكات التواصؿ

االجتماعي ،أيضا يغطي مفيوـ التقنيات الرقمية تقنيات مثؿ الواقع االفت ارضي ،وأنظمة التعمـ

المتكاممة  ،والوسائط المتعددة .

الكترونيا حاؿ إنتاجيا
ويعرفيا الشقيقي وآخروف( )18:2013بأنيا  :مصادر ال ورقية مخزنة
ً
مف قبؿ مصدرييا أو نشرىا في ممفات قواعد بيانات وبنوؾ معمومات متاحة لممستفيديف عف

طريؽ االتصاؿ المباشر أو داخمياً في المكتبة في مركز المعمومات عف طريؽ منظومة األقراص.

وتعرفو الباحثة بأنو :تصميـ وتطبيؽ معمومات ومعارؼ مف خبلؿ توظيؼ األجيزة

والبرمجيات في المواقؼ إلثراء أنشطتيا ،وتحقيؽ أقصى فعالية في العممية التعميمية .
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المعزز (:)Augmented Reality
أكل :تقنية الكاقع
ن
ن

" تقنية تعزز العالـ الحقيقي بواقع افتراضي بإضافة محتوى رقمي مف خبلؿ إدراج ممفات فيديو
وصوت أو صور افتراضية ورسوـ تفاعمية ثبلثية االبعاد عمى شاشة االجيزة الذكية وذلؾ لتزويد

المستخدـ بالمعمومات المناسبة في الوقت المناسب ".

لتطبيؽ تقنية الواقع المعزز تـ استخداـ تطبيؽ : Aurasmaىو التطبيؽ الرائد في صناعة

الواقع المعزز  ،يسمح بإنشاء و مشاركة تجارب الواقع المعزز بطريقة سيمة و بسيطة ،و مثيرة

غالبا يستخدـ في الفصوؿ المدرسية وبذلؾ يخدـ التعميـ ويجعؿ عممية
لبلىتماـ في اآلف ذاتو ً ،
التعمـ أكثر تشويقا واثارة .

نيا :تقنية الخرائط الذىنية اإللكتركنية ( ) Electronic Mind Maps
ثا ن
" منيج عقمي فعاؿ لمتنظيـ المعرفي والمياري واضافة معارؼ جديدة و يتـ التصميـ مف خبلؿ
البرامج الكمبيوترية المتعددة ومنيا برامج  I Mind Map10و التي يتـ التعامؿ معيا بسيولة
بواسطة أدوات رسـ الخريطة المتمثمة بسحب خطوط مف المركز مختمفة األلواف واألشكاؿ
واألحجاـ مرفقة بروابط تدعـ فيديو ونصوص وصوت  ،وتعرض الخريطة بشكؿ ثبلثي األبعاد

 3Dوالتي تدعـ العممية التعميمية وتزيد مف فعاليتيا" .
ثالثنا :تقنية اإلنفكجرافيؾ ()Infographic

" تمثيبلت بصرية تعبر عف معمومات ومعارؼ وبيانات مف خبلؿ الرسومات واأللواف والصور
التوضيحية بحيث يسيؿ فيميا وتعمميا مف قبؿ القارئ ".

وقد تـ عمؿ تصميمات إنفوجرافيؾ ثابت باستخداـ موقع  : Canvaوالتي يتميز بخاصية السحب
واإلفبلت لمصور والخمفيات مما يتيح لؾ تخصيص اإلنفوجرافيؾ الخاص بؾ إلى أبعد حد  ،كما

تتوفر في ىذا الموقع مكتبة ضخمة مف الصور والقصاصات الجاىزة لبلستخداـ في التصميـ .

كذلؾ تـ عمؿ تصميمات إنفوجرافيؾ ثابت باستخداـ برنامج : Adobe illustratorالبرنامج
األوؿ في تصميـ اإلنفوجرافيؾ لما يتمتع بو مف المرونة والنتائج الجذابة .

خامسا :المستحدثات التكنكلكجية المستخدمة في التدريس:
ن
 أجيزة لوحية أو أجيزة ذكية تـ تنزيؿ تطبيؽ Aurasmaعمييا .

 خرائط ذىنية إلكترونية معدة بواسطة برنامج ، iMindMap10جياز حاسوب  ،جياز
عرض . LCD

 إنفوجرافيؾ ثابت معد بواسطة برنامج  Adobe illustratorك موقع  ، Canvaجياز
حاسوب جياز عرض . LCD
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سادسا :أساليب التقكيـ:
ن
اليدؼ مف عممية التقويـ معرفة مدى تحقؽ األىداؼ المرجوة ،بحيث يتـ تعزيز نقاط القوة

ومعالجة نقاط الضعؼ ،واستخدمت الباحثة ثبلثة أنواع مف التقويـ:

 التقويـ القبمي :ويكوف في بداية الدرس ،قبؿ بدء الدرس الجديد والمناقشة والشرح واألنشطة. -التقويـ البنائي :ويكوف أثناء شرح الدرس ،وبعد االنتياء مف كؿ ىدؼ سموكي محدد.

 -التقويـ الختامي :ويكوف في نياية الدرس ،بعد االنتياء مف المناقشة والشرح واألنشطة.

سابعا :تحضير دركس الكحدة مف خالؿ تكظيؼ التقنيات الرقمية :
ن
حيث تضمف تحضير الدروس ما يمي :
 األىداؼ الخاصة لكؿ درس .
 اجراءات التنفيذ .

 توظيؼ التقنيات الرقمية .
 التقويـ بأنواعو .

 تحديد الواجبات البيتية .

كفيما يمي عرض خطكات تنفيذ الدركس كاجراءاتيا حسب الجدكؿ الزمني لمدليؿ ،،
المعزز ()Augmented Reality
أكل :تقنية الكاقع
ن
ن

ثانيا :تقنية الخرائط الذىنية اإللكتركنية ( ) Electronic Mind Maps
ن
ثالثنا :تقنية اإلنفكجرافيؾ ()Infographic
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دليؿ المعمـ
المعزز ()Augmented Reality
أكل  /تقنية الكاقع
ن
ن
الدرس األكؿ

مككنات النجكـ
تتعرؼ الطالبات إلى مككنات النجكـ ك أطيافيا .
اليدؼ العاـ مف الدرس ّ :

الزمف :حصتاف

المتطمبات السابقة :

أكمؿ ما يمي :

 -1تحتكم المجمكعة الشمسية عمى عدة أنكاع مف األجراـ السماكية منيا  ......ك......ك.......ك. .........
 -2الجرـ السماكم المعتـ الذم يستمد ضكئو مف الشمس يسمى . ................

جياز لوحي أو جياز ذكي و تطبيؽ اورازما  Aurasmaمحمؿ ،كتاب مدرسي ،ورقة

الوسائؿ التعميمية

عمؿ رقـ ( ، )1ورقة عمؿ رقـ (. )2
األىداؼ الخاصة

إجراءات التدريس

يتوقع مف الطالبة أف:
-1

توضح

بالنجوـ .

الواقع المعزز

يتـ التييئة لمبيئة الصفية مف خبلؿ

عرفي /النجوـ
ّ -

المقصود توزيع الطالبات في مجموعات ثـ يطمب
منيف فتح (تطبيؽ  )Aurasmaمف

 -اذكري مكونات النجوـ

الجياز الذكي أو الموحي وتوجيو الكامي ار فيديو يعرض
إلى صورة أو نص محدد في الكتاب

باستخداـ

المدرسي فيظير فيديو معزز لمحتوى

الجياز

نشاط ( )1ص  ،100ثـ يتـ مناقشة

الموحي أو

األسئمة في النشاط ،أيضا يتـ طرح الجياز الذكي
أسئمة عف ما شاىدوه بفيديو تقنية الواقع وفتح تطبيؽ

المعزز مف خبلؿ ورقة عمؿ رقـ (، )1
ويتـ إعطاء وقت لئلجابة بعدىا المناقشة

أيضا مف خبلؿ الفيديو المعزز الذي
،
ً
شاىدوه يتـ طرح أسئمة تنمي ميارات
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تقويـ اليدؼ

Aurasma

التفكير اإلبداعي مثؿ:

 -الطالقة :تخيمي أنؾ مسافرة في رحمة

فضائية ،عددي ما يمكف أف ترينو خبلؿ

رحمتؾ.

 -الطالقة :تعد النجوـ بما فييا الشمس

أجساـ كروية عمبلقة ساخنة مف الغازات
-2

توضح

بالتموث الضوئي .

 ،اقترحي طرقًا لبلستفادة منيا.
المقصود بعد عرض فيديو عف مشكمة التموث
عرفي  /التموث الضوئي
ّ

الضوئي مف خبلؿ تقنية الواقع المعزز

(تطبيؽ  ) Aurasmaيتـ طرح أسئمة

 -3تقترح حموؿ لمشكمة مف خبلؿ ورقة عمؿ رقـ ( ،)1ويعطى
التموث الضوئي .

عممي /

وقت لئلجابة ثـ المناقشة  ،كذلؾ مف

يذىب

أسئمة لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي

البعيدة عف المدف؟

خبلؿ الفيديو المعزز لممحتوى يتـ طرح
مثؿ :

رصدىـ النجوـ إلى المناطؽ
فيديو يعرض

 -الطالقة :تعتبر اإلضاءة االصطناعية

باستخداـ

السبب األساسي لمشكمة التموث الضوئي

الجياز

اذكري أكبر عدد ممكف مف أشكاليا .

الموحي أو

 -المركنة :يعاني سكاف المدف مف الجياز الذكي

مشكمة التموث الضوئي اذكري طرؽ وفتح تطبيؽ
لمحد مف ىذه الظاىرة
-

األصالة:

Aurasma

تعتبر

اإلضاءة

االصطناعية السبب األساسي لمشكمة
التموث الضوئي ماذا تتوقعيف أف يحدث

لو لـ يتـ الحد مف ىذه الظاىرة ؟
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عمماء

الفمؾ

عند

 -4توضح آلية االندماج بعد عرض فيديو مف خبلؿ تقنية الواقع
النووي في النجوـ .

المعزز

(تطبيؽ

)Aurasma

 -أذكري معادلة االندماج

عف

االندماج النووي وتفاعبلت الغازات في فيديو يعرض النووي

الشمس يتـ طرح أسئمة مف خبلؿ ورقة

باستخداـ

عمؿ رقـ ( )1ويتـ إعطاء وقت لئلجابة

الجياز

ثـ

المناقشة  .كذلؾ يتـ طرح أسئمة

الموحي أو

عممي /

 -1قدرة النجـ عمى إشعاع

لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي مثؿ:

الجياز الذكي ضوء وح اررة باستمرار ؟

النووي مصدر الح اررة والضوء في

Aurasma

 -الطالقة :تعتبر تفاعبلت االندماج وفتح تطبيؽ

الشمس اذكري أكبر عدد ممكف مف
صور تحوؿ الطاقة الشمسية .

 األصالة :يعتبر غاز الييدروجيف أحدالغازات الموجودة في النجوـ ،ماذا
تتوقعيف أف يحدث في حاؿ استيبلكو ؟

-األصالة:

تعتبر

تفاعبلت

االندماج النووي أساس إشعاع النجوـ ،
ماذا تتوقعيف أف يحدث في حالة توقؼ

 -في رأيؾ ،ما الحكمة اإلليية

تقدر عظمة الخالؽ التفاعبلت
ّ -5
في عممية االندماج النووي - .ما الحكمة اإلليية مف االندماج

مف االندماج النووي ؟

النووي ؟

 -6تفسر ما حدث لمضوء بعد عرض صورة وفيديو مف خبلؿ تقنية صورة تعرض عمؿ /
عندما مر في منشور.

الواقع المعزز (تطبيؽ )Aurasma

باستخداـ

 -يظير طيؼ الشمس متصؿ

حوؿ انكسار الضوء في المنشور يتـ

الجياز

بينما طيؼ العناصر منفصؿ

تحميؿ وتفسير ومناقشة نشاط ( )2ص

الموحي أو

خطي؟

 ،101وبعدىا يتـ طرح أسئمة مف خبلؿ الجياز الذكي

ورقة عمؿ رقـ ( ، )2بعدىا يترؾ وقت وفتح تطبيؽ

لئلجابة ثـ المناقشة  .كذلؾ مف خبلؿ

 -7تفرؽ بيف الطيؼ الصورة والفيديو المعزز يتـ طرح أسئمة
المتصؿ والطيؼ المنفصؿ .لتنمية ميارات

التفكير اإلبداعي
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Aurasma
-

ما

المقصود

بالطيؼ

المتصؿ والطيؼ المنفصؿ؟

لمطالبات مثؿ:

 -األصالة :ينكسر الضوء عند مروره

 -ماذا يحدث عند مرور

الضوء في عينة غازية ؟

في منشور مكوف طيؼ متصؿ ،ماذا
تتوقعيف أف يحدث إذا تـ تمرير الضوء

في عينة عنصر غازية ثـ المنشور؟

 -8توضح كيفية التعرؼ بعد عرض فيديو مف خبلؿ تقنية الواقع فيديو يعرض عممي /
إلى مكونات النجوـ

المعزز

(تطبيؽ

)Aurasma

عف

أطياؼ بعض عناصر النجوـ ،يتـ

مناقشة نشاط ( )3ص  ،102ثـ يتـ

باستخداـ

 -1يعتبر الطيؼ الخطي

الجياز

بصمة إبياـ؟

الموحي أو

طرح أسئمة مف خبلؿ ورقة عمؿ رقـ الجياز الذكي -2

( )2ويتـ إعطاء مجاؿ لئلجابة ثـ وفتح تطبيؽ

المناقشة ،كذلؾ بعد عرض الفيديو

Aurasma

المعزز يتـ طرح أسئمة لتنمية ميارات

التفكير اإلبداعي:

تمكف

الحصوؿ عمى معمومات دقيقة
عف النجوـ رغـ عدـ الذىاب

إلييا؟

 -األصالة :يعتبر الطيؼ الخطي

بصمة إبياـ لكؿ عنصر ،ماذا تتوقعيف

أف يحدث إذا توحدت األطياؼ ؟

تقكيـ ختامي :
اكتب المصطمح العممي الداؿ عمى العبارات اآلتية :

( -1

) أجساـ كروية عمبلقة ساخنة مف الغازات تشع ضوء وح اررة .

( -2

) اندماج ذرتيف ىيدروجيف خفيفتيف لتتحوؿ إلى ذرات ىيميوـ أثقؿ.

( -4

) جياز مستخدـ في تحميؿ الضور لمعرفة معمومات عف النجوـ.

( -3
( -5

) مجموعة مف األلواف التي نحصؿ عمييا مف تحميؿ ضوء العناصر .
) تظير كألواف مضيئة دوف مناطؽ معتمة.
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العمماء

مف

عممي :
 -1تقؿ نسبة الييدروجيف في النجوـ كمما زادت درجة ح اررتيا؟

.............................................................................................

 -2ثمث سكاف الكرة األرضية ال يمكنيـ رؤية ذراع درب التبانة؟

.............................................................................................

متصبل؟
 -3يسمى طيؼ الشمس طيفًا
ً
.............................................................................................
نشاط بيتي :

حؿ سؤاؿ رقـ ( )1مف السؤاؿ األوؿ صفحة 115مف الكتاب المدرسي .
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الدرس الثاني

المسافات بيف النجكـ
الزمف :حصتاف

اليدؼ العاـ مف الدرس :تفيـ الطالبات مكضكع المسافات بيف النجكـ .
المتطمبات السابقة :

أكمؿ ما يمي :

 -1كحدات قياس المسافة  ........ك  .........ك. ...........
 -2تعتبر  ............أقرب النجكـ إلى األرض .

جياز لوحي أو جياز ذكي و تطبيؽ اورازما  Aurasmaمحمؿ  ،كتاب مدرسي  ،ورقة عمؿ

الوسائؿ التعميمية

(. )3
األىداؼ الخاصة

إجراءات التدريس

يتوقع مف الطالبة أف :

يتـ التييئة لمبيئة الصفية مف خبلؿ توزيع

بالسنة الضوئية .

تثير اىتماـ الطالبات مثؿ:

-1

توضح

الواقع المعزز

عرفي /السنة الضوئية
ّ -

المقصود الطالبات في مجموعات ،ثـ طرح تساؤالت

-

 -ما المسافة بيف األرض والشمس؟

 -2تعدد الطرؽ التي  -ىؿ يمكف قياس المسافة بيف النجوـ؟
استخدميا العمماء لقياس  -ىؿ يمكف استخداـ وحدة الكيمومتر

الجياز

لحساب المسافة بيف النجوـ؟

اذكري

الطرؽ

التي

فيديو يعرض يستخدميا عمماء الفمؾ لقياس
باستخداـ

المسافات بيف النجوـ.

تقويـ اليدؼ

الموحي أو

المسافات بيف النجوـ
عممي /

يترؾ لمطالبات المجاؿ لمتفكير والمناقشة.

الجياز الذكي تعتبر المعمومات التي تصمنا

المسافات بيف النجوـ مف خبلؿ تقنية الواقع

Aurasma

بعد

عرض

الفيديو

المعزز

لمحتوى وفتح تطبيؽ

المعزز (تطبيؽ  ) Aurasmaيتـ طرح
أسئمة مف خبلؿ ورقة عمؿ رقـ ( )3ويترؾ

وقت لئلجابة وبعدىا المناقشة.
 -كذلؾ يتـ طرح أسئمة

عمى الطالبات

لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي مثؿ:
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ماضيا؟
مف مراصد الفضاء
ً

 األصالة :وصمنا مف أحد المراصد وجودماء عمى كوكب أورانوس لكف عند وصوؿ
سفينة فضائية لبلستكشاؼ لـ يجدو الماء ،

ماذا تتوقعيف أسباب ذلؾ ؟

 المركنة :تعتبر األحداث التي تصمنا مفالفضاء ليست آنية  ،اقترحي أسباب ذلؾ .
 -3تبدي رأييا بأسباب يتـ تطبيؽ نشاط ( )4ص104مف الكتاب
اختبلؼ

المنظر

في المدرسي

النجوـ.
-4

تقدر
َ

مف

قبؿ

الطالبات

وذلؾ فيديو يعرض

الستكشاؼ مفيوـ اختبلؼ المنظر .

بعد عرض فيديو معزز لمحتوى اختبلؼ

قيمة

زاوية المنظر مف خبلؿ تقنية الواقع المعزز

المنظر عمى عدة ابعاد .

باستخداـ
الجياز

الموحي أو

(تطبيؽ  ) Aurasmaيتـ طرح تساؤالت الجياز الذكي
عمى الطالبات مثؿ:

وفتح تطبيؽ

 -ىؿ اختبلؼ المنظر حقيقي أـ ظاىري ؟

Aurasma

 -كيؼ يتـ اختبلؼ المنظر في النجوـ ؟

ثـ يتـ طرح أسئمة عمى الطالبات مف خبلؿ
ورقة عمؿ رقـ ( ، )3ويترؾ وقت لئلجابة

ثـ المناقشة  .ولتنمية التفكير اإلبداعي يتـ

طرح أسئمة مثؿ:

 المركنة :الحظ راصد فمكي اختبلؼموقع نجـ كاف قد رصده قبؿ ستة أشير ،

اقترحي أسباب ىذا االختبلؼ

 -األصالة :تسمى الزاوية التي أحدثيا

النجـ خبلؿ رصده مف األرض واعادة
رصدة مره أخرى بعد ستة أشير زاوية

اختبلؼ المنظر ،ما تقديرؾ لقيمة زاوية
المنظر كمما كاف النجـ أبعد ؟
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عرفي  /اختبلؼ المنظر
ّ
عممي  /يختمؼ موقع نجـ بعد

فترة مف رصده؟

تقكيـ ختامي :

أكممي الفراغ :

 -1النجـ ألفا قنطوري يبعد عنا تقريبا  ...........سنة ضوئية .

 -2تعتبر  ............مف أقدـ الطرؽ التي استخدميا العمماء لتقدير المسافات بيف النجوـ .
 -3الفرسخ الفمكي يقدر ب  .............سنة ضوئية .
عممي :

يستخدـ العمماء وحدة السنة الضوئية لقياس المسافات بيف النجوـ؟

.............................................................................................
نشاط بيتي :

 - 1احسب المسافة التي يقطعيا الضوء في سنة.
 -2احسب المسافة التي يبعدىا نجـ الفا قنطوري عنا بالكيمومتر .
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الدرس الثالث

تصنيؼ النجكـ
الزمف :حصتاف

اليدؼ العاـ مف الدرس :تفيـ الطالب مكضكع تصنيؼ النجكـ
المتطمبات السابقة :

اكتبي المصطمح العممي :

( -1

( -2

الوسائؿ التعميمية

) كتؿ غازية ممتيبة تشع طاقة حرارية كضكئية تستمدىا مف تفاعالت الندماج النككم .
) كحدة قياس المسافة بيف النجكـ .

جياز لوحي أو جياز ذكي و تطبيؽ اورازما  Aurasmaمحمؿ ،كتاب مدرسي  ،ورقة

عمؿ رقـ (.)4

األىداؼ الخاصة

إجراءات التدريس

يتوقع مف الطالبة أف :

يتـ التييئة لمبيئة الصفية مف خبلؿ توزيع فيديو يعرض أكممي /

 -1تبرر أسباب اختبلؼ الطالبات في مجموعات،
النجوـ .

الواقع المعزز
ثـ طرح

تساؤالت تثير اىتماـ الطالبات مثؿ:

 -ىؿ شاىدتـ النجوـ في السماء ؟

 ىؿ الحظتـ سطوع نجـ عف آخر؟يترؾ لمطالبات المجاؿ لمتفكير والمناقشة .

بعد عرض فيديو معزز لموضوع ألواف
النجوـ مف خبلؿ تقنية الواقع المعزز

(تطبيؽ  ) Aurasmaيتـ طرح أسئمة
عمى الطالبات مثؿ - :مف خبلؿ
المشاىدة لمفيديو كيؼ ظيرت النجوـ مف

حيث الحجـ والموف .

 إالـ يرمز اختبلؼ ألواف النجوـبالفضاء
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تقويـ اليدؼ

باستخداـ

-1

الموحي أو

........و.......و.........

الجياز

صفات

تصنؼ

النجوـ

معينة

وفؽ

منيا

الجياز الذكي  -2يعتبر النجـ ذو الموف
وفتح تطبيؽ

Aurasma

 ........ىو األكثر ح اررة
بينما ذو الموف  .......ىو

األقؿ ح اررة .

 -3يعتبر لوف الشمس......

فسري /

يظير لوف الشمس أصفر؟

 كذلؾ مف خبلؿ اإلستفادة مف فيديو فيديو يعرضالواقع المعزز يتـ مناقشة نشاط ()5

باستخداـ

 -ثـ يتـ اإلجابة عف األسئمة في ورقة

الموحي أو

ص.107

الجياز

العمؿ رقـ ( ، )4ويعطي وقت لئلجابة الجياز الذكي
وثـ المناقشة .

وفتح تطبيؽ

 -ولتنمية ميارات التفكير اإلبداعي مف

Aurasma

خبلؿ فيديو الواقع المعزز

يتـ طرح

تساؤالت لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي
مثؿ :

 األصالة  :يعتبر لوف الشمس أصفر ،ماذا تتوقعيف أف يحدث لممجموعة لو كاف

لوف الشمس أزرؽ ؟

 -الطالقة  :تعتبر الشمس نجـ ينتمي

إلى الصنؼ  Gمف حيث الموف  ،اقترحي

أكبر عدد ممكف مف طرؽ تصنيفيا بيف
النجوـ
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 -2تستنتج العبلقة بيف  -يتـ مناقشة جدوؿ ( )2ص 108مع
أقدار النجوـ والممعاف .

الطالبات واستنتاج العبلقة بيف أقدار صورة تعرض عممي - /يعتبر لمعاف نجـ

النجوـ والممعاف .

 -3تبدي رأييا في أف  -يتـ مناقشة نشاط ( )6ص 108مع
نجـ

الشمس

األكثر الطالبات

لمعانا بالنسبة لكوكب وتقويميا .
األرض .

وسماع

إجابات

الطبلب

باستخداـ

الشمس ظاىري بالنسبة لنا؟

الموحي أو

 -ما العوامؿ التي تؤثر في

الجياز

الجياز الذكي لمعاف النجوـ؟

 -بعد عرض صورة عف لمعاف نجـ وفتح تطبيؽ

الشمس بتقنية الواقع المعزز (تطبيؽ

 ) aurasmaومقارنة لمعانة مع لمعاف

Aurasma

النجوـ بالنسبة لكوكب األرض  ،يتـ طرح

تساؤالت مثؿ :
-

ما النجـ األكثر لمعاناً في السماء

بالنسبة لنا ؟

 لماذا يعتبر لمعاف نجـ الشمس ظاىريوليس حقيقي ؟

 ثـ يتـ طرح أسئمة عمى الطالبات مفخبلؿ ورقة عمؿ رقـ ( ، )4ويترؾ مجاؿ
لئلجابة ثـ المناقشة .

 كذلؾ لتنمية ميارات التفكير اإلبداعييتـ طرح أسئمة مثؿ:

 -الطالقة :يظير نجـ الشمس أكثر

لمعانا في السماء  ،اقترحي اسباب تجعمو
األكثر لمعانا بالنسبة لنا .
 -3تستنتج العبلقة بيف بعد عرض صورة عف التربيع العكسي
المتغيرات

في

التربيع العكسي

عرفي  /قانوف التربيع العكسي

قانوف بتقنية الواقع المعزز (تطبيؽ  aurasmaصورة تعرض
) يتـ استنتاج العبلقة مف قبؿ الطالبات

باستخداـ

بيف شدة اإلضاءة ومربع المسافة  ،كذلؾ

الجياز

يتـ مناقشة نشاط ( )7ص107ويتـ
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الموحي

المناقشة والتحميؿ واالستنتاج .

أو الجياز

 -يتـ طرح أسئمة مف خبلؿ ورقة عمؿ

الذكي وفتح

رقـ ( ،)4ثـ يعطى وقت لئلجابة ثـ

المناقشة .

تطبيؽ

Aurasma

كذلؾ يتـ طرح أسئمة عمى الطالبات لتنمية
ميارات التفكير اإلبداعي مثؿ :
جدا مقارنة
المركنة :يوجد نجوـ ضخمة ً
بنجـ الشمس لكف ال يوجد استفادة مف
مصادرىا ،اقترحي اسباب عدـ االستفادة
مف مصادرىا في ضوء قانوف التربيع

العكسي ؟

تقكيـ ختامي :
اختر اإلجابة الصحيحة :

 -1تصنؼ النجوـ وفؽ صفات معينة منيا :
أ .الحجـ والكتمة

ب .درجة الح اررة

ج .مقدار الممعاف

د .جميع ما سبؽ

أ .أزرؽ

ب .أصفر

ج .أحمر

د .أبيض

 -2أقؿ النجوـ ح اررة يكوف لونيا :

 -3وضعت النجوـ األكثر لمعاناً في القدر :
أ .األوؿ

ج .الخامس

ب .الثالث

 -4نجماف المسافة بينيما 10بارسؾ فإف المسافة بينيما بالسنة الضوئية
أ3,26 .

ب5,52.

ج9,78.

أ2,5.

ب5,5.

ج6,5.

 -5الفرؽ في الممعاف بيف نجميف متتاليف  ........مرة

201

د .السادس
د32,6.
د7,5.

أجب عما يمي :
 -1كيؼ يقيس العمماء درجة ح اررة النجوـ

............................................................................................

 -2نجماف أحدىما في القدر األوؿ والثاني في القدر السادس  .احسب مقدار الفرؽ في الممعاف
لمعانا ؟
وأييما أشد
ً
.............................................................................................

نشاط بيتي :

 -حؿ السؤاؿ الثالث صفحة 115مف الكتاب المدرسي .
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الدرس الرابع

دكرة حياة النجكـ
الزمف :ثالث حصص

اليدؼ العاـ مف الدرس :تفيـ الطالبات دكرة حياة النجكـ

المتطمبات السابقة :

أكممي ما يأتي :

 -1تستمد النجكـ طاقتيا الحرارية كالضكئية مف تفاعالت تسمى . ............

 -2النجكـ ذات درجات الحرارة  .....تميؿ إلى المكف الحمر أما ذات درجات الحرارة  .....فتميؿ إلى المكف......

.......الزرؽ

جياز لوحي أو جياز ذكي و تطبيؽ اورازما  Aurasmaمحمؿ  ،كتاب مدرسي  ،ورقة

الوسائؿ التعميمة

عمؿ رقـ ( ، )5ورقة عمؿ رقـ (. )6

األىداؼ الخاصة

إجراءات التدريس

يتوقع مف الطالبة أف :

يتـ التييئة لمبيئة الصفية مف خبلؿ توزيع

األساسية لوالدة النجـ.

( )13ص  110في الكتاب المدرسي والتي

-1

تبيف

المكونات الطالبات في مجموعات،

الواقع

المعزز
ثـ تأمؿ شكؿ

نسعى مف خبلليا إلى اقناع الطالبات بأف

النجوـ كما اإلنساف تولد وتموت .

فيديو
يعرض

الجياز

النجـ

ثـ المناقشة واإلجابة عف األسئمة.

الذكي وفتح

الجياز

تطبيؽ

دورة حياة النجوـ مف خبلؿ تقنية الواقع Aurasma
المعزز (تطبيؽ  ) aurasmaوالذي يظير

فيو تتبع دورة حياة النجـ منذ الوالدة حتى
الموت و بذلؾ يأخذ الطبلب فكرة عف
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لوالدة النجـ.

باستخداـ

ثـ يتـ مناقشة نشاط ( )7شكؿ ()14

بعدىا يتـ عرض فيديو معزز لموضوع

 -اذكري المكونات األساسية

 -فسري /سبب انطبلؽ ح اررة

الموحي أو

ص110ثـ يترؾ المجاؿ لمطالبات لمتفكير

تقويـ اليدؼ

شديدة

األولى؟

أثناء

نشوء

الموضع ونبدأ عندىا بالتفصيؿ لمموضوع :

 -أ نكل  /والدة النجـ ويتـ ىنا عرض فيديو

مف خبلؿ تقنية الواقع المعزز (تطبيؽ

 ) Aurasmaوالذي يظير فيو توضيح
لكيفية والدة النجـ وتشكؿ النجـ األولى مف

السديـ ،ثـ يتـ طرح أسئمة مف خبلؿ ورقة
عمؿ رقـ ( )5ويترؾ وقت لئلجابة  ،ثـ

المناقشة.

 -كذلؾ يتـ طرح أسئمة عمى الطالبات

لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي مثؿ:
-الطالقة:

تولد

النجوـ

وتموت

كما

اإلنساف ،اقترحي أكبر عدد ممكف مف
المكونات األساسية لوالدة النجـ .

-2

النجـ.

تتبع

دورة

ثانيا :مف خبلؿ فيديو الواقع المعزز(تطبيؽ
حياة
ن
 ) aurasmaيتـ الحوار والمناقشة مع
توضيح

مشاىد الفيديو لمطالبات ،بعد

 -3توضح سبب الخمؿ تشكؿ النجـ األولي تبدأ عممية االندماج
في استقرار النجـ بعد النووي مطمقة كميات ىائمة مف الطاقة
مرحمة المتوالية الرئيسية.

واإلشعاعات عندىا ينتقؿ النجـ إلى مرحمة
جديدة وتعرؼ بنجوـ المتوالية الرئيسية

والتي فييا يتحدد حجـ النجـ إف كاف صغير

سؤاؿ/
تعتبر

فيديو

يعرض
باستخداـ
الجياز

الموحي أو
الجياز

أو متوسط أو كبير وذلؾ اعتمادا عمى كمية الذكي وفتح

السديـ المتشكؿ ،ومف خبلؿ فيديو الواقع
المعزز

تطبيؽ

يتـ مبلحظة حالة االستقرار في Aurasma

ىذه المرحمة مف خبلؿ التوازف بيف الضغط

اإلشعاعي الحراري لمخارج والجذب الذاتي
لمداخؿ ويتـ طرح

مرحمة شمسنا اآلف ؟

تساؤالت مثؿ - :ما
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شمسنا

في

مرحمة

المتوالية الرئيسية وىى في

مرحمة االستقرار ،متى تنتقؿ
إلى المرحمة التالية ؟

 كـ عمر الشمس اآلف وكـ بقىإلشعاعيا؟

 متى يتـ االنتقاؿ إلى المرحمة التالية ؟يترؾ مجاؿ لمتفكير ثـ المناقشة والحوار.

 -4تصؼ حالة النجـ يتـ تتبع دورة حياة النجوـ مف قبؿ الطالبات
في مرحمة الشيخوخة

حتى مرحمة المتوالية (االستقرار) .

عممي  /يظير النجـ في مرحمة

فيديو

الشيخوخة بموف أحمر وحجـ

ويتـ طرح تساؤؿ عمى الطالبات ما المرحمة

يعرض

ضخـ؟

االستقرار .

الجياز

التي ينتقؿ ليا النجـ بعدما يحدث خمؿ في

ثالثنا :يتـ عرض فيديو الواقع المعزز(تطبيؽ

 ) Aurasmaلتوضيح مرحمة الشيخوخة
في النجـ ويتـ طرح التساؤالت التالية:

 -ما التغيرات التي تحدث لمنجـ في ىذه

المرحمة ؟

 ماذا تسمى النجوـ الصغيرة والكبيرةوالمتوسطة في ىذه المرحمة ؟

يترؾ وقت لمتفكير ثـ المناقشة والحوار.
أيضا بعد مشاىدة فيديو الواقع المعزز
 ًمف قبؿ الطالبات يتـ طرح أسئمة مف خبلؿ
ورقة عمؿ رقـ ( ، )5ويعطى وقت لئلجابة

ثـ المناقشة .

 كذلؾ يتـ طرح أسئمة لتنمية مياراتالتفكير اإلبداعي لمطالبات مثؿ:

 -مركنة :عندما تصبح الشمس في مرحمة

الشيخوخة يطمؽ عمييا العمبلؽ االحمر ،
اقترحي مجموعة مف األحداث الكونية

المتوقع حدوثيا .
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باستخداـ
الموحي أو
الجياز

الذكي وفتح
تطبيؽ

Aurasma

 أصالة  :عندما تصبح الشمس في مرحمةالشيخوخة يطمؽ عمييا العمبلؽ األحمر،
ماذا تتوقعيف أف يحدث لممجموعة الشمسية

في تمؾ المرحمة ؟

ابعا :يستمر تتبع م ارحؿ دورة حياة النجـ
 -5تفسر سبب موت ر ن
النجوـ.
حتى الشيخوخة ،ويطرح تساؤؿ عمى
-6

توضح

الطالبات

فيديو

والنجـ

األسود.

النيوتروني

والثقب

مصير  -ماذا تتوقعوف أف يحدث إذا توقفت

يعرض

باستخداـ

 -تتبعي مصير العمبلؽ

يتـ عرض لمرحمة موت النجوـ مف خبلؿ

الجياز

األحمر والجبار األحمر في

العمبلؽ األحمر والجبار تفاعبلت االندماج النووي؟

األحمر

 -قارني بيف القزـ األبيض ،

فيديو الواقع المعزز(تطبيؽ ) Aurasma
ويتـ التوضيح بالفيديو وطرح تساؤالت مثؿ:

الموحي أو
الجياز

مرحمة الموت

 -1ما مصير نجوـ العمبلؽ االحمر الذكي وفتح
المتحوؿ عف النجوـ الصغيرة والمتوسطة

في مرحمة الموت؟

تطبيؽ

Aurasma

 -2ما مصير نجوـ الجبار األحمر
والمتحولة عف النجوـ الضخمة؟

 -أيضا يتـ طرح أسئمة مف خبلؿ ورقة

تقدر عظمة الخالؽ عمؿ رقـ ( )6ويعطي وقت لئلجابة  ،ثـ
ّ -7
في وجود الثقوب السوداء المناقشة .
بالخَّن ِ
س
في الفضاء
توضيح قولو تعالي ﴿:فَبل أُ ْق ِس ُـ ُالجو ِار ال ُكَّن ِ
س ﴾ [التكوير]17 :
ََ
 كذلؾ تطرح أسئمة لتنمية مياراتالتفكير اإلبداعي لمطالبات مثؿ:

 مركنة :عندما تموت الشمس تتحوؿ إلىقزـ أبيض ثـ قزـ أسود والتي تصبح كتمتيا
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ما المقصود بالجوار الكنس
في قولو تعالى:
بالخنَّ ِ
الج َو ِار
﴿ فَبل أُ ْق ِس ُـ ُ
س َ
ال ُكَّن ِ
س ﴾ [التكوير]17 :
وما الحكمة مف وجودىا؟

شبيية باألرض أو أصغر ،اقترحي مجموعة
مف األحداث الكونية التي سوؼ تحدث .

 أصالة  :عندما تموت الشمس تتحوؿإلى قزـ أبيض ثـ أسود  ،ماذا تتوقعيف أف

يحصؿ لممجوعة الشمسية في تمؾ المرحمة؟

 -طالقة  :يعتبر لمثقب األسود قوة جذب

عالية جداً  ،اذكري أكبر عدد ممكف مف
األشياء التي يجذبيا في الفضاء ؟

تقكيـ ختامي :

أكممي العبارات التالية :

 -1يمر النجـ في دورة حياتو بأربعة مراحؿ ىي .........و.........و.........و. .........
 -2يسمى النجـ في مرحمة الشيخوخة ب . .................
 -3تتحوؿ النجوـ  ............إلى ثقب أسود بعد موتيا .

 -4ينشأ النجـ األولي نتيجة انكماش سديـ بارد جدا مف .............و. ..............
 -5موت النجـ يعني نفاذ . ................

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

ماذا يحدث ؟

 -1عند ضياع التركيب النووي لمنجـ .
.............................................................................................

 -2عند موت النجوـ التي يزيد كتمتيا عف  3أضعاؼ كتمة الشمس .

.............................................................................................

 -3عند استيبلؾ الييدروجيف في نواة النجـ

............................................................................................
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قارني بيف :
وجو المقارنة

النجـ النيوتروني

القزـ األبيض

آلية التكوف
الكثافة
كتمة النجـ في طور البموغ
قوة الجذب

نشاط بيتي :

 تتبع دورة حياة النجـ مف الوالدة إلى الموت بالتفصيؿ . -حؿ السؤاؿ الثاني ص115مف أسئمة الدرس .
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الثقب األسود

الدرس الخامس
أنكاع المجرات

الزمف :حصتاف

اليدؼ العاـ مف الدرس  :تفيـ الطالبات مكضكع أنكاع المجرات

المتطمبات السابقة :

أكممي الفراغ :

 -1مف صكر المادة المكجكدة في الفضاء  ..........ك  ...........ك . ............

 -2تتككف النجكـ في مناطؽ في الفضاء ،حيث تتكاجد كميات ىائمة مف .........ك  .........ك. .............
جياز لوحي أو جياز ذكي و تطبيؽ اورازما  Aurasmaمحمؿ  ،كتاب مدرسي ،ورقة

الوسائؿ التعميمية

عمؿ رقـ (.)7

األىداؼ الخاصة

إجراءات التدريس

يتوقع مف الطالبة أف :

يتـ التييئة لمبيئة الصفية مف خبلؿ

عرفي  /المجرات
ّ -

بالمجرة.

طرح تساؤالت تثير اىتماـ الطالبات

 -اذكري أنواع المجرات.

-1

توضح

الواقع المعزز

المقصود توزيع الطالبات في مجموعات ،ثـ

 -2تصنؼ أنواع المجرات.

مثؿ:

 -أيف توجد مجموعتنا الشمسية ؟

فيديو يعرض

باستخداـ الجياز  -اذكري السبب في تشكؿ

 -ىؿ يختمؼ موقع األجراـ

الموحي أو

يترؾ لمطالبات المجاؿ لمتفكير

وفتح تطبيؽ

والمناقشة والوصوؿ لبلستنتاجات

Aurasma

بالفضاء ،وما السبب ؟

في أف األجراـ السماوية المتنوعة
مف السدـ والنجوـ وتوابعيا تنجذب

لبعضيا بقوى جذب ذاتي وتشكؿ

نظاما يتحرؾ في الفضاء كجسـ
ً
واحد مشكؿ المجرات.
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تقويـ اليدؼ

الجياز الذكى

المجرات.
 لماذا تختمؼ المجرات فيأشكاليا وأحجاميا؟

 -3تتنبأ بأسباب اختبلؼ
المجرات بالفضاء.

بعد عرض فيديو عف أنواع
المجرات

 ما السبب في تشكؿالمجرات ؟

مف خبلؿ تقنية الواقع

المعزز (تطبيؽ  ) Aurasmaيتـ

طرح أسئمة عمى الطالبات:

 -مف خبلؿ المشاىدة لمفيديو كيؼ

ظيرت المجرات في الفضاء.

 -لماذا تختمؼ المجرات في

أشكاليا واحجاميا؟

 كذلؾ يتـ طرح أسئمة مف خبلؿورقة عمؿ رقـ ( ، )7ويعطى وقت

لئلجابة ثـ المناقشة .

 -مف خبلؿ االستفادة مف فيديو

الواقع المعزز يتـ تنمية ميارات
التفكير اإلبداعي و يتـ طرح أسئمة
لتنمية التفكير اإلبداعي مثؿ:

 األصالة :تعتبر قوة الجذبالذاتي بيف األجراـ والنجوـ والتوابع
والسدـ أساس تشكؿ المجرات ،ماذا

تتوقع أف يحدث إذا حصؿ خمؿ في

قوى الجذب الذاتي ؟
 -4تصؼ مجرة درب التبانة.

يتـ عرض فيديو وصوة مف خبلؿ
تقنية

الواقع

المعزز

(تطبيؽ

اكتب المصطمح العممي :
صورة تعرض

( -1

 ) Aurasmaيتـ طرح أسئمة عمى باستخداـ الجياز تظير
الطالبات .

 -اوصفي شكؿ مجرة درب التبانة

الموحي أو

الجياز الذكي

-أيف تتركز النجوـ القديمة والفتية

وفتح تطبيؽ

فييا ؟

Aurasma

أيضاً يتـ طرح أسئمة مف خبلؿورقة عمؿ رقـ ( )7ويعطى وقت
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عمى

) مجرات

شكؿ

قرص

مسطح لو أذرع في الفضاء.

( -2

) مجرة تقع

فييا المجموعة الشمسية .

لئلجابة ثـ المناقشة .
 -ثـ يتـ طرح أسئمة

إبداعية

عممي /

لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي

تسمية مجرتنا بدرب التبانة أو

لدى الطالبات مثؿ :

 -الطالقة :تمكف العمماء مف

المبانة؟

.............................

تحديد شكؿ مجرة درب التبانة عمى

الرغـ مف عدـ مقدرتيـ الخروج
منيا  ،اقترح أكبر عدد مف
المعمومات

عمى

ساعدتيـ

االستدالؿ عمييا .

 -5تصؼ المجرات اإلىميجية يتـ عرض فيديو وصوة مف خبلؿ
والغير منتظمة .

تقنية

الواقع

المعزز

عرفي /

 -المجرات اإلىميجية

(تطبيؽ

 -المجرات غير المنتظمة

 ) Aurasmaويتـ طرح أسئمة
عمى الطالبات ويعطى وقت لمتفكير

والمناقشة .

فيديو يعرض

عممي/

الموحي أو

االسـ؟

 اوصفي شكؿ المجرة الحمزونية باستخداـ الجياز سميت المجرات القزمة بيذاوالمجرة غير المنتظمة وما أنواع

النجوـ فييـ .

الجياز الذكي

 -سبب تسمية المجرتاف بيذا االسـ

وفتح تطبيؽ

ثـ يتـ طرح تساؤؿ إبداعي لتنمية

Aurasma

ميارات التفكير اإلبداعي لدى

الطالبات مثؿ :

 -األصالة :في المجرات اإلىميجية

ىناؾ ندرة عامة في الغازات  ،ماذا
تتوقعيف أف يحصؿ لممجرات في

حاؿ انعداـ الغاز؟
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تقكيـ ختامي :

ضع دائرة حوؿ رمز االجابة الصحيحة فيما يمي :

 -1صنؼ العمماء المجرات إلى حمزونية وغير منتظمة وبيضاوية بناء عمى :
أ .شكميا

ج .وزنيا

ب .حجميا

 -2توجد الشمس في مجرة :
أ .ماجبلف

ب.المرأة المسمسمة

 -3تتجمع معظـ مادة المجرة مف نجوـ وغازات في :
أ .أسفؿ المجرة

ب .وسط المجرة

أ.البيضاوية

ب.الحمزونية

ج.نيبوال

د .لونيا
د .درب التبانة

ج .أعمى المجرة

د .أ+ب معا

ج.المفمطحة

د .غيرمنتظمة

 -4المجرات التي تحتوي عمى نجوـ ذات أعمار متوسطة :

عممي /

 -1ظيور المجرات اإلىميجية بألواف حمراء تشوبيا الصفرة؟

.............................................................................................

 -2سميت المجرات القزمة والعمبلقة بيذا االسـ؟
.............................................................................................
نشاط بيتي :

حؿ السؤاؿ األوؿ والثاني والثالث ص  123مف أسئمة الدرس .
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الدرس السادس
نشأة الككف

الزمف :حصتاف

اليدؼ العاـ مف الدرس :تفيـ الطالبات مكضكع نشأة الككف .

المتطمبات السابقة:

أكمؿ ما يمي:

 -1تتككف المجرات مف تجمعات ضخمة مف  ........ك ..........ك. .............
 -2النجكـ ذات درجات الحرارة  ...........تميؿ إلى المكف األزرؽ .

الوسائؿ التعميمية

جياز لوحي أو جياز ذكي و تطبيؽ او ارزما Aurasmaمحمؿ ،كتاب مدرسي  ،ورقة

عمؿ رقـ (. )8

الواقع المعزز

األىداؼ الخاصة

إجراءات التدريس

يتوقع مف الطالبة أف :

يتـ التييئة لمبيئة الصفية مف خبلؿ

تقويـ اليدؼ
أجيبي عف األسئمة التالية :

 -1تعدد صور الطاقة في توزيع الطالبات في مجموعات ثـ فيديو يعرض  -عددي صور الطاقة في
الكوف .

طرح

 -3تعدد نظريات نشأة

أنت مف ىذا الكوف؟

الموحي أو

واعطاء استجابات .

وفتح تطبيؽ

الكوف .

مثؿ:

تساؤالت

 -ما ىو الكوف ؟ وكيؼ نشأ ؟ وأيف

باستخداـ

الكوف .

 -عددي نظريات نشأة الكوف

الجياز

يترؾ المجاؿ لمطالبات لمتخيؿ والتنبؤ الجياز الذكي وأي النظريات تدعميف .

 ثـ يتـ طرح أسئمة مف خبلؿورقة عمؿ رقـ ( )8ويعطى وقت

لئلجابة ثـ المناقشة .

 -يتـ طرح اسئمة لتنمية ميارات

التفكير اإلبداعي لدى الطالبات مثؿ:

 -الطالقة :يعرؼ عمماء الفمؾ

الكوف أنو جميع المادة والطاقة ،

اذكري اكبر عدد مف صور الطاقة
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Aurasma

في الكوف .
 -3تتنبأ كيفية نشأة الكوف  .ثـ يتـ التحدث عف نظريات نشأة
الكوف ،وما االعتقادات التي كانت

 -كيؼ نشأ الكوف ؟

سائدة عمى مر العصور؟ ثـ يطمب

مف الطالبات فتح تطبيؽ Aurasma

مف الجياز الذكي وتوجيو الكامي ار

إلى صورة أو نص محدد مف الكتاب

المدرسي فيظير فيديو معزز ،يطرح
تساؤالت حوؿ التنبؤ بنشأة الكوف

مثؿ:

 -كيؼ نشأ الكوف؟

ما إسـ النظرية التي تحدثت عف
نشأة الكوف؟

 كذلؾ يتـ طرح أسئمة مف خبلؿورقة عمؿ رقـ ( )8ويعطى وقت

لئلجابة  ،ثـ المناقشة.

 -4توضح مراحؿ االنفجار  -يطمب مف الطالبات فتح تطبيؽ
العظيـ .

Aurasma

مف

الجياز

الذكي

وتوجيو الكامي ار إلى صورة أو نص

محدد مف الكتاب المدرسي فيظير
فيديو

توضيحي

لنشاط()1

ص119والذي يبيف المراحؿ التي مر

بيا الكوف حتى وقتنا الحالي وفؽ

نظرية االنفجار العظيـ.

 كذلؾ يتـ طرح أسئمة مف خبلؿورقة عمؿ رقـ ( )8ويعطى وقت

لئلجابة ثـ المناقشة.

223

 عددي مراحؿ االنفجارالعظيـ

تقكيـ ختامي :
اكتب المصطمح العممي:
( -1

المختمفة .

( -2

) جميع المادة والطاقة والمجرات بما فييا مف نجوـ وكواكب وأشكاؿ الحياة
) نظرية تفسر نشوء الكوف .

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
سؤاؿ /

تحدثي عف نشأة الكوف مف خبلؿ نظرية االنفجار العظيـ

.............................................................................................

نشاط بيتي :

السؤاؿ 1و 2مف السؤاؿ األوؿ ص 123
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الدرس السابع
تكسع الككف

الزمف :حصة كاحدة

اليدؼ العاـ مف الدرس  :تفيـ الطالبات مكضكع تكسع الككف .
المتطمبات السابقة :

أكمؿ ما يمي :

 -1يعرؼ عمماء الفمؾ  ..................عمى أنو جميع المادة كالطاقة .

 -2مف أشكاؿ المادة المكجكدة في الككف ........ك  .........ك. ..........
الوسائؿ التعميمية

جياز لوحي أو جياز ذكي و تطبيؽ اورازما  Aurasmaمحمؿ  ،كتاب مدرسي  ،ورقة
عمؿ رقـ (. )9
الواقع المعزز

األىداؼ الخاصة

إجراءات التدريس

يتوقع مف الطالبة أف :

يتـ التييئة لمبيئة الصفية مف خبلؿ

الكوف

تساؤالت ؟ كيؼ تـ االنفجار العظيـ ؟

العمماء عمى توسع الكوف.

اآلف ؟ ىؿ ثابت في الموقع ذاتو أـ

 -1تستنتج كيفية توسع توزيع الطالبات في مجموعات ثـ طرح فيديو يعرض
 -2تبيف كيؼ استدؿ ماذا نتج عف ذلؾ؟ إيف موقع المجرات

باستخداـ
الجياز

الموحي أو

ماذا ؟

الجياز الذكي

محاكاة توسع الكوف ص 120ويتـ

Aurasma

 -بعد ذلؾ يتـ تطبيؽ نشاط ( :)2وفتح تطبيؽ

المناقشة والتحميؿ واالستنتاج ،ثـ تطرح
تساؤؿ كيؼ نستدؿ مف خبلؿ النشاط

أف الكوف في تمدد وتوسع؟ يترؾ

المجاؿ لمطالبات لمتفكير وربط النشاط
بتوسع الكوف الفعمي .

 -ثـ يطمب مف الطالبات فتح تطبيؽ

 Aurasmaمف الجياز الذكي وتوجيو
الكامي ار إلى صورة أو نص محدد مف
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تقويـ اليدؼ
أجيبي عف األسئمة التالية :

 أذكري مثاؿ توضيحييحاكي توسع الكوف

ماذا تستنتج مف قولو تعالى
اىا ِبأ َْي ٍد َكِا َّنا
﴿ك َّ
الس َماء َب َن ْي َن َ
َ
لَم ِ
كف﴾ [الذاريات]47 :
كس ُع َ
ُ

تقدر عظمة الخالؽ الكتاب المدرسي فيظير ليـ فيديو
ّ -3
معزز.
في توسع الكوف .
 -يطرح أسئمة مف خبلؿ ورقة عمؿ

رقـ ()8عمى الطالبات ويعطى الوقت
لئلجابة ثـ المناقشة .

 كذلؾ يطرح سؤاؿ عمى الطالباتحوؿ اتساع الكوف

وحكمة ا﵀ عز

الس َماء
﴿ك َّ
وجؿ التي تتجمى في قولو َ
اىا ِبأ َْي ٍد كِا َّنا لَم ِ
كف﴾  ،يجري
َب َن ْي َن َ
كس ُع َ
َ
ُ
نقاش مع الطالبات حوؿ ىذه اآلية
والتي تؤكد استمرار توسع الكوف .

 -4تفسر سبب انزياح  -يطمب مف الطالبات فتح تطبيؽ
ضوء

األحمر

المجرات

عممي /

نحو  Aurasmaمف الجياز الذكي وتوجيو فيديو يعرض
الكامي ار إلى صورة أو نص محدد مف

باستخداـ

يظير تمسكوب ىابؿ واالنزياح نحو

الموحي أو

الكتاب المدرسي فيظير فيديو معزز،
األحمر ،

يطرح

تساؤالت

الجياز

عمى الجياز الذكي

الطالبات عمى ماذا يدؿ الطيؼ وفتح تطبيؽ

األحمر ؟ مف العمماء الذيف أكدوا ىذه
الظاىرة ؟ وتعطى الطالبات

وقت

لمتفكير واالستجابة .

 كذلؾ يتـ طرح أسئمة مف خبلؿورقة عمؿ رقـ ( )9ويعطى وقت

لئلجابة ثـ المناقشة .

 -كذلؾ يطرح أسئمة إبداعية لتنمية

التفكير اإلبداعي لمطالبات مثؿ :

األصالة :الحظ العمماء أف الطيؼ
الصادر عف المجرات ينزاح نحو
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Aurasma

 -سبب

انزياح

ضوء

المجرات نحو األحمر؟

األحمر  ،ماذا تتوقعيف أف يحصؿ لو
كاف الطيؼ يميؿ نحو األزرؽ ؟

تقكيـ ختامي :
ضعي عبلمة ( √ ) أو (  ) Xأماـ كؿ مف العبارات االتية :
( -1

) انزياح ضوء المجرات نحو الموف االحمر يدؿ عمى أنيا تقترب .

( -3

) نظرية االنفجار العظيـ تدؿ عمى اف حجـ الكوف يبقى ثابتا .

( -2

) ظاىرة دوبمر مف الظواىر التي تدعـ صحة االنفجار العظيـ .

سؤاؿ /
كيؼ أكد ( أدويف ىابؿ ) توسع الكوف وصحة نظرية االنفجار العظيـ

.............................................................................................

نشاط بيتي :
حؿ السؤاؿ األوؿ ص 124و السؤاؿ الثالث ص 125مف أسئمة الوحدة
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ثانيا :تقنية الخرائط الذىنية اإللكتركنية ( ) Electronic Mind Maps
ن
الدرس األكؿ

مككنات النجكـ
الزمف :حصتاف

تتعرؼ الطالبات إلى مككنات النجكـ ك أطيافيا .
اليدؼ العاـ مف الدرس ّ :
المتطمبات السابقة :

أكمؿ ما يمي :

 -1تحتكم المجمكعة الشمسية عمى عدة أنكاع مف األجراـ السماكية منيا  ......ك......ك.......ك. .........
 -2الجرـ السماكم المعتـ الذم يستمد ضكئو مف الشمس يسمى . ..............

خرائط ذىنية إلكترونية معدة بواسطة برنامج ، iMindMap10جياز حاسوب ،جياز عرض

الوسائؿ التعميمية

 ، LCDكتاب مدرسي ،ورقة عمؿ رقـ ( ، )1ورقة عمؿ رقـ (.)2

األىداؼ الخاصة

إجراءات التدريس

يتوقع مف الطالبة أف :

يتـ التييئة لمبيئة الصفية مف خبلؿ

بالنجوـ .

عرض جزئية خريطة ذىنية وفيديو

خريطة ذىنية

مناقشة األسئمة في النشاط  ،أيضا يتـ

لفيديو ومعمومات

( ، )1ويتـ إعطاء وقت لئلجابة بعدىا

برنامج

-1

توضح

التقنية المستخدمة

عرفي /النجوـ
ّ -

المقصود توزيع الطالبات في مجموعات ثـ يتـ
لمحتوى نشاط ( )1ص  ، 100ثـ يتـ إلكترونية متضمنة
طرح أسئمة مف خبلؿ ورقة عمؿ رقـ

أيضا مف خبلؿ ما تـ
المناقشة،
ً
مشاىدتو مف فيديو وصور يتـ طرح
أسئمة تنمي ميارات التفكير اإلبداعي
مثؿ:

 -الطالقة :تخيمي أنؾ مسافرة في رحمة

فضائية ،عددي ما يمكف أف ترينو خبلؿ

رحمتؾ .
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تقويـ اليدؼ

وصور عمى

iMindMap10

 -أذكري مكونات النجوـ

 الطالقة :تعد النجوـ بما فييا الشمسأجساـ كروية عمبلقة ساخنة مف الغازات
 ،اقترحي طرقاً لبلستفادة منيا .
-2

توضح

بالتموث الضوئي .

المقصود بعد عرض

جزئية الخريطة الذىنية

المتضمنة لفيديو عف مشكمة التموث

الضوئي يتـ طرح أسئمة مف خبلؿ ورقة

 -3تقترح حموؿ لمشكمة عمؿ رقـ ( ، )1ويعطى وقت لئلجابة
التموث الضوئي .

عرفي  /التموث الضوئي
ّ

ثـ المناقشة.

خريطة ذىنية

كذلؾ بعد عرض الفيديو المعروض
بتقنية الخريطة الذىنية اإللكترونية يتـ

وصور عمى

اإلبداعي مثؿ:

 -الطالقة :تعتبر اإلضاءة االصطناعية

السبب األساسي لمشكمة التموث الضوئي

اذكري أكبر عدد ممكف مف أشكاليا .

 -المركنة :يعاني سكاف المدف مف

مشكمة التموث الضوئي اذكري طرؽ
لمحد مف ىذه الظاىرة
-

األصالة:

تعتبر

اإلضاءة

االصطناعية السبب األساسي لمشكمة
التموث الضوئي ماذا تتوقعيف أف يحدث

لو لـ يتـ الحد مف ىذه الظاىرة ؟
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يذىب عمماء الفمؾ عند

إلكترونية متضمنة رصدىـ النجوـ إلى المناطؽ
لفيديو ومعمومات

طرح أسئمة لتنمية ميارات التفكير

عممي /

برنامج

iMindMap10

البعيدة عف المدف؟

 -4توضح آلية االندماج بعد
النووي في النجوـ .

عرض

إلكترونية

جزئية

متضمنة

خريطة
فيديو

ذىنية
 -أذكري معادلة االندماج

لمحتوى

النووي

االندماج النووي وتفاعبلت الغازات في
الشمس يتـ طرح أسئمة مف خبلؿ ورقة

عمؿ رقـ ( )1ويتـ إعطاء وقت لئلجابة
ثـ المناقشة .

كذلؾ يتـ طرح أسئمة

التفكير اإلبداعي مثؿ:

لتنمية ميارات

خريطة ذىنية

عممي /

إلكترونية متضمنة  -1قدرة النجـ عمى إشعاع
لفيديو ومعمومات
وصور عمى

 -الطالقة :تعتبر تفاعبلت االندماج

برنامج

النووي مصدر الح اررة والضوء في

iMindMap10

ضوء وح اررة باستمرار؟

الشمس أذكري اكبر عدد ممكف مف

صور تحوؿ الطاقة الشمسية .

 األصالة :يعتبر غاز الييدروجيف أحدالغازات الموجودة في النجوـ  ،ماذا
تتوقعيف أف يحدث في حاؿ استيبلكو ؟

-

األصالة:

تفاعبلت

تعتبر

االندماج النووي أساس إشعاع النجوـ ،
ماذا تتوقعيف أف يحدث في حالة توقؼ

 -في رأيؾ ،ما الحكمة

تقدر عظمة الخالؽ التفاعبلت
ّ -5
في عممية االندماج النووي - .ما الحكمة اإلليية مف االندماج

اإلليية مف االندماج النووي؟

النووي ؟

 -6تفسر ما حدث لمضوء بعد
عندما مر في منشور.

عرض

جزئية

خريطة

ذىنية

خريطة ذىنية

عمؿ /

إلكترونية متضمنة صورة وفيديو حوؿ إلكترونية متضمنة  -يظير طيؼ الشمس

انكسار الضوء في المنشور يتـ تحميؿ صورة وفيديو عمى متصؿ بينما طيؼ العناصر
وتفسير ومناقشة نشاط ( )2ص ،101

برنامج

وبعدىا يتـ طرح أسئمة مف خبلؿ ورقة

iMindMap10

عمؿ رقـ ( ، )2بعدىا يترؾ وقت
231

منفصؿ خطي؟

 -7تفرؽ بيف الطيؼ لئلجابة ثـ المناقشة  .كذلؾ مف خبلؿ

 -ما المقصود بالطيؼ

المتصؿ والطيؼ المنفصؿ .الفيديو الذي تـ عرضو يتـ طرح أسئمة

المتصؿ والطيؼ المنفصؿ؟

لتنمية

ميا ارت

لمطالبات مثؿ:

اإلبداعي

التفكير

 -ماذا يحدث عند مرور

 -األصالة  :ينكسر الضوء عند مروره

الضوء في عينة غازية ؟

في منشور مكوف طيؼ متصؿ  ،ماذا

تتوقعيف أف يحدث إذا تـ تمرير الضوء

في عينة عنصر غازية ثـ المنشور؟
 -8توضح كيفية التعرؼ بعد
إلى مكونات النجوـ

عرض

جزئية

خريطة

ذىنية

خريطة ذىنية

عممي /

إلكترونية متضمنة صور و فيديو و إلكترونية متضمنة  -1يعتبر الطيؼ الخطي

معمومات عف أطياؼ بعض عناصر

لفيديو ومعمومات

 ،102ثـ يتـ طرح أسئمة مف خبلؿ ورقة

برنامج

النجوـ ،يتـ مناقشة نشاط ( )3ص

عمؿ رقـ ( )2ويتـ اعطاء مجاؿ

وصور عمى

iMindMap10

لئلجابة ثـ المناقشة  ،كذلؾ بعد عرض

الفيديو المعزز يتـ طرح أسئمة لتنمية

ميارات التفكير اإلبداعي :

بصمة إبياـ؟

-2

تمكف

الحصوؿ

الذىاب إلييا.

بصمة إبياـ لكؿ عنصر ،ماذا تتوقعيف

أف يحدث إذا توحدت األطياؼ ؟
تقكيـ ختامي :

اكتب المصطمح العممي الداؿ عمى العبارات اآلتية :
) أجساـ كروية عمبلقة ساخنة مف الغازات تشع ضوء وح اررة .

( -2

) اندماج ذرتيف ىيدروجيف خفيفتيف لتتحوؿ إلى ذرات ىيميوـ أثقؿ.

( -4

) جياز مستخدـ في تحميؿ الضور لمعرفة معمومات عف النجوـ .

( -3
( -5

) مجموعة مف االلواف التي نحصؿ عمييا مف تحميؿ ضوء العناصر .
) تظير كألواف مضيئة دوف مناطؽ معتمة .
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عمى

معمومات

دقيقة عف النجوـ رغـ عدـ

 -األصالة :يعتبر الطيؼ الخطي

( -1

العمماء

مف

عممي :
 -1تقؿ نسبة الييدروجيف في النجوـ كمما زادت درجة ح اررتيا ؟

.............................................................................................

 -2ثمث سكاف الكرة األرضية ال يمكنيـ رؤية ذراع درب التبانة؟

.............................................................................................

متصبل؟
 -3يسمى طيؼ الشمس طيفًا
ً
.............................................................................................
نشاط بيتي :

حؿ سؤاؿ رقـ ( )1مف السؤاؿ األوؿ صفحة 115مف الكتاب المدرسي.
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الدرس الثاني

المسافات بيف النجكـ
الزمف :حصتاف

اليدؼ العاـ مف الدرس :تفيـ الطالبات مكضكع المسافات بيف النجكـ .
المتطمبات السابقة:

أكمؿ ما يمي :

 -1كحدات قياس المسافة  ........ك  .........ك. ...........
 -2تعتبر  ............أقرب النجكـ إلى األرض .
الوسائؿ التعميمية

خريطة ذىنية إلكترونية معدة مف خبلؿ برنامج  ، iMindMap10جياز حاسوب  ،جياز

عرض  ، LCDكتاب مدرسي  ،ورقة عمؿ (. )3

التقنية المستخدمة

األىداؼ الخاصة

إجراءات التدريس

يتوقع مف الطالبة أف :

يتـ التييئة لمبيئة الصفية مف خبلؿ توزيع

عرفي /السنة الضوئية
ّ -

 -1توضح المقصود الطالبات في مجموعات ،ثـ طرح تساؤالت
بالسنة الضوئية .

تثير اىتماـ الطالبات مثؿ:

 -ما المسافة بيف األرض والشمس ؟

 -2تعدد الطرؽ التي  -ىؿ يمكف قياس المسافة بيف النجوـ ؟

استخدميا العمماء لقياس  -ىؿ يمكف استخداـ وحدة الكيمومتر

المسافات بيف النجوـ .

لحساب المسافة بيف النجوـ ؟

يترؾ لمطالبات المجاؿ لمتفكير والمناقشة.

بعد عرض جزئية خريطة ذىنية إلكترونية

متضمنة فيديو لمحتوى المسافات بيف

النجوـ يتـ طرح أسئمة مف خبلؿ ورقة عمؿ
رقـ ( )3ويترؾ وقت لئلجابة وبعدىا

المناقشة.

 -كذلؾ يتـ طرح أسئمة عمى الطالبات

لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي مثؿ:

 األصالة :وصمنا مف أحد المراصد وجودماء عمى كوكب أورانوس لكف عند وصوؿ
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تقويـ اليدؼ

خريطة ذىنية

اذكري

يستخدميا

الطرؽ
عمماء

التي
الفمؾ

إلكترونية متضمنة لقياس المسافات بيف النجوـ
لفيديو ومعمومات
وصور عمى
برنامج

iMindMap10

عممي /

تعتبر المعمومات التي تصمنا

ماضيا؟
مف مراصد الفضاء
ً

سفينة فضائية لبلستكشاؼ لـ يجدو الماء ،

خريطة ذىنية

ماذا تتوقعيف أساب ذلؾ ؟

إلكترونية عمى

 -المركنة :تعتبر األحداث التي تصمنا مف

الفضاء ليست آنية  ،اقترحي أسباب ذلؾ .

 -3تبدي رأييا بأسباب يتـ تطبيؽ نشاط ( )4ص104مف الكتاب
اختبلؼ المنظر في المدرسي

النجوـ .

مف

قبؿ

الطالبات

وذلؾ

الستكشاؼ مفيوـ اختبلؼ المنظر.

بعد عرض جزئية خريطة ذىنية متضمنة

تقدر قيمة زاوية فيديو لمحتوى اختبلؼ المنظر يتـ طرح
َ -4
المنظر عمى عدة ابعاد .تساؤالت عمى الطالبات مثؿ:
 ىؿ اختبلؼ المنظر حقيقي أـ ظاىري ؟ -كيؼ يتـ اختبلؼ المنظر في النجوـ ؟

ثـ يتـ طرح أسئمة عمى الطالبات مف خبلؿ
ورقة عمؿ رقـ ( ،)3ويترؾ وقت لئلجابة ثـ

المناقشة .ولتنمية التفكير اإلبداعي يتـ طرح
أسئمة مثؿ:

 -المركنة :الحظ راصد فمكي اختبلؼ

موقع نجـ كاف قد رصده قبؿ ستة أشير،
اقترحي أسباب ىذا االختبلؼ

 -األصالة :تسمى الزاوية التي أحدثيا

النجـ خبلؿ رصده مف األرض واعادة
رصدة مره أخرى بعد ستة أشير زاوية

اختبلؼ المنظر  ،ما تقديرؾ لقيمة زاوية

المنظر كمما كاف النجـ أبعد ؟

234

برنامج

iMindMap10

خريطة ذىنية

عرفي  /اختبلؼ المنظر
ّ

إلكترونية متضمنة عممي  /يختمؼ موقع نجـ
لفيديو ومعمومات
وصور عمى
برنامج

iMindMap10

بعد فترة مف رصدة؟

تقكيـ ختامي :
اكممي الفراغ :

 -1النجـ ألفا قنطوري يبعد عنا تقر ًيبا  ...........سنة ضوئية .
 -2تعتبر  ............مف أقدـ الطرؽ التي استخدميا العمماء لتقدير المسافات بيف النجوـ .
 -3الفرسخ الفمكي يقدر ب  .............سنة ضوئية .
عممي :

يستخدـ العمماء وحدة السنة الضوئية لقياي المسافات بيف النجوـ؟

.............................................................................................
نشاط بيتي :

 -1احسب المسافة التي يقطعيا الضوء في سنة.
 -2احسب المسافة التي يبعدىا نجـ الفا قنطوري عنا بالكيمومتر.
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ثالثنا :تقنية اإلنفكجرافيؾ ()Infographic
الدرس األكؿ

مككنات النجكـ
تتعرؼ الطالبات إلى مككنات النجكـ ك أطيافيا .
اليدؼ العاـ مف الدرس ّ :

الزمف :حصتاف

المتطمبات السابقة :

أكمؿ ما يمي :

 -1تحتكم المجمكعة الشمسية عمى عدة أنكاع مف األجراـ السماكية منيا  ......ك......ك.......ك. .........
 -2الجرـ السماكم المعتـ الذم يستمد ضكئو مف الشمس يسمى . ................

إنفوجرافيؾ ثابت معد بواسطة برنامج  Adobe illustratorك موقع  ، Canvaجياز

الوسائؿ التعميمية

حاسوب  ،جياز عرض  ، LCDكتاب مدرسي ،ورقة عمؿ رقـ ( ، )1ورقة عمؿ رقـ ()2
األىداؼ الخاصة
يتوقع مف الطالبة أف :
-1

توضح

بالنجوـ .

التقنية المستخدمة

إجراءات التدريس
يتـ التييئة لمبيئة الصفية مف خبلؿ

إنفوجرافيؾ ثابت

المقصود توزيع الطالبات في مجموعات ثـ يتـ

معد بواسطة

( )1ص  ،100ثـ يتـ مناقشة األسئمة

illustrator

عرض إنفوجرافيؾ ثابت لمحتوى نشاط برنامج Adobe

في النشاط  ،أيضا يتـ طرح أسئمة مف
خبلؿ ورقة عمؿ رقـ ( ، )1ويتـ إعطاء

وقت لئلجابة بعدىا تتـ المناقشة،

أيضاً مف خبلؿ اإلنفوجرافيؾ الثابت وما
فيو مف أشكاؿ وصور ومعمومات يتـ

طرح أسئمة تنمي ميارات التفكير
اإلبداعي مثؿ:

وانفوجرافيؾ ثابت

 -الطالقة :تخيمي أنؾ مسافرة في رحمة معد بواسطة موقع

فضائية ،عددي ما يمكف أف ترينو خبلؿ

رحمتؾ.
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Canva

تقويـ اليدؼ
عرفي /النجوـ
 ّ -أذكري مكونات النجوـ

 الطالقة :تعد النجوـ بما فييا الشمسأجساـ كروية عمبلقة ساخنة مف
الغازات ،اقترحي طرقاً لبلستفادة منيا.
-2

توضح

المقصود بعد عرض إنفوجرافيؾ ثابت عف مشكمة

بالتموث الضوئي .

التموث الضوئي يتـ طرح أسئمة مف
خبلؿ ورقة عمؿ

معد بواسطة

رقـ ( ،)1ويعطى برنامج Adobe

 -3تقترح حموؿ لمشكمة وقت لئلجابة ثـ المناقشة.
التموث الضوئي .

إنفوجرافيؾ ثابت

illustrator

عرفي  /التموث الضوئي
ّ
عممي /

يذىب عمماء الفمؾ عند

كذلؾ يتـ طرح أسئمة لتنمية ميارات

رصدىـ

 -الطالقة :تعتبر اإلضاءة االصطناعية

المدف؟

التفكير اإلبداعي مثؿ:

السبب األساسي لمشكمة التموث الضوئي
اذكري أكبر عدد ممكف مف أشكاليا.

 -المركنة :يعاني سكاف المدف مف

مشكمة التموث الضوئي اذكري طرؽ
لمحد مف ىذه الظاىرة
-

األصالة:

تعتبر

اإلضاءة

االصطناعية السبب األساسي لمشكمة
التموث الضوئي ماذا تتوقعيف أف يحدث

لو لـ يتـ الحد مف ىذه الظاىرة ؟
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المناطؽ
و إنفوجرافيؾ

ثابت معد بواسطة
موقع Canva

النجوـ

البعيدة

إلى

عف

 -4توضح آلية االندماج بعد عرض إنفوجرافيؾ ثابت لمحتوى
النووي في النجوـ .

إنفوجرافيؾ ثابت

االندماج النووي وتفاعبلت الغازات في

معد بواسطة

عمؿ رقـ ( )1ويتـ إعطاء وقت لئلجابة

illustrator

الشمس يتـ طرح أسئمة مف خبلؿ ورقة برنامج Adobe

ثـ المناقشة .

كذلؾ يتـ طرح أسئمة

النووي
عممي /
 -1قدرة النجـ عمى

لتنمية ميارات

التفكير اإلبداعي مثؿ:

 -أذكري معادلة االندماج

إشعاع

 -الطالقة :تعتبر تفاعبلت االندماج

و إنفوجرافيؾ

الشمس أذكري اكبر عدد ممكف مف

موقع Canva

ضوء

وح اررة

باستمرار؟

النووي مصدر الح اررة والضوء في ثابت معد بواسطة
صور تحوؿ الطاقة الشمسية .

 األصالة :يعتبر غاز الييدروجيف أحدالغازات الموجودة في النجوـ ،ماذا
تتوقعيف أف يحدث في حاؿ استيبلكو ؟

-

األصالة:

تفاعبلت

تعتبر

االندماج النووي أساس إشعاع النجوـ ،
ماذا تتوقعيف أف يحدث في حالة توقؼ

 -في رأيؾ ،ما الحكمة

التفاعبلت؟

اإلليية

تقدر عظمة الخالؽ  -ما الحكمة اإلليية مف االندماج
ّ -5
في عممية االندماج النووي ؟

النووي ؟

النووي.

-6

تفسر

ما

حدث بعد عرض إنفوجرافيؾ ثابت حوؿ

إنفوجرافيؾ ثابت

لمضوء عندما مر في انكسار الضوء في المنشور يتـ تحميؿ

معد بواسطة

وبعدىا يتـ طرح أسئمة مف خبلؿ ورقة

illustrator

منشور.

وتفسير ومناقشة نشاط ( )2ص  ،101برنامج Adobe

عمؿ رقـ ( ، )2بعدىا يترؾ وقت

لئلجابة ثـ المناقشة .

كذلؾ يتـ طرح أسئمة

لتنمية ميا ارت

التفكير اإلبداعي لمطالبات مثؿ:
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مف

االندماج

عمؿ /
 -يظير طيؼ الشمس

متصؿ

بينما

طيؼ

العناصر منفصؿ خطي؟

 -7تفرؽ بيف الطيؼ  -األصالة :ينكسر الضوء عند مروره

 -ما المقصود بالطيؼ

والطيؼ في منشور مكوف طيؼ متصؿ ،ماذا

والطيؼ

المتصؿ

المنفصؿ.

المتصؿ

المنفصؿ .

تتوقعيف أف يحدث إذا تـ تمرير الضوء

في عينة عنصر غازية ثـ المنشور ؟

 -ماذا يحدث عند مرور

الضوء في عينة غازية ؟
 -8توضح كيفية التعرؼ بعد عرض إنفوجرافيؾ ثابت عف محتوى
إلى مكونات النجوـ

األطياؼ و أطياؼ بعض عناصر

إنفوجرافيؾ ثابت
معد بواسطة

عممي /

 -1يعتبر الطيؼ الخطي

النجوـ ،يتـ مناقشة نشاط ( )3ص برنامج Adobe

بصمة إبياـ ؟

عمؿ رقـ ( )2ويتـ إعطاء مجاؿ

 -2تمكف العمماء مف

 ،102ثـ يتـ طرح أسئمة مف خبلؿ ورقة

لئلجابة ثـ المناقشة .

كذلؾ يتـ طرح أسئمة

illustrator

لتنمية ميارات

التفكير اإلبداعي :

 -األصالة :يعتبر الطيؼ الخطي

الحصوؿ عمى معمومات

دقيقة عف النجوـ رغـ
عدـ الذىاب إلييا؟

بصمة إبياـ لكؿ عنصر  ،ماذا تتوقعيف

أف يحدث إذا توحدت األطياؼ ؟

تقكيـ ختامي :
اكتب المصطمح العممي الداؿ عمى العبارات اآلتية :
( -1

) أجساـ كروية عمبلقة ساخنة مف الغازات تشع ضوء وح اررة .

( -3

) مجموعة مف االلواف التي نحصؿ عمييا مف تحميؿ ضوء العناصر .

( -5

) تظير كألواف مضيئة دوف مناطؽ معتمة .

( -2

( -4

) اندماج ذرتيف ىيدروجيف خفيفتيف لتتحوؿ إلى ذرات ىيميوـ أثقؿ.
) جياز مستخدـ في تحميؿ الضور لمعرفة معمومات عف النجوـ .
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عممي :
 -1تقؿ نسبة الييدروجيف في النجوـ كمما زادت درجة ح اررتيا ؟

.............................................................................................

 -2ثمث سكاف الكرة األرضية ال يمكنيـ رؤية ذراع درب التبانة؟

.............................................................................................

متصبل؟
 -3يسمى طيؼ الشمس طيفًا
ً
.............................................................................................
نشاط بيتي :

حؿ سؤاؿ رقـ ( )1مف السؤاؿ األوؿ صفحة 115مف الكتاب المدرسي.
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الدرس الثاني

المسافات بيف النجكـ
الزمف  :حصتاف

اليدؼ العاـ مف الدرس :تفيـ الطالبات مكضكع المسافات بيف النجكـ .
المتطمبات السابقة:

أكمؿ ما يمي :

 -1كحدات قياس المسافة  ........ك  .........ك. ...........
 -2تعتبر  ............أقرب النجكـ إلى األرض .

الوسائؿ التعميمية

إنفوجرافيؾ ثابت معد بواسطة برنامج  ، Adobe illustratorجياز حاسوب  ،جياز عرض
 ، LCDكتاب مدرسي  ،ورقة عمؿ (. )3

األىداؼ الخاصة

إجراءات التدريس

التقنية المستخدمة

تقويـ اليدؼ

يتوقع مف الطالبة أف :

يتـ التييئة لمبيئة الصفية مف خبلؿ توزيع

إنفوجرافيؾ ثابت

عرفي /السنة الضوئية
ّ -

بالسنة الضوئية .

تساؤالت تثير اىتماـ الطالبات مثؿ:

 -1توضح المقصود الطالبات في مجموعات،

ثـ طرح

 -ما المسافة بيف األرض والشمس؟

 -2تعدد الطرؽ التي  -ىؿ يمكف قياس المسافة بيف النجوـ؟

معد بواسطة

برنامج Adobe
illustrator

 اذكري الطرؽ التييستخدميا

لقياس

استخدميا العمماء لقياس  -ىؿ يمكف استخداـ وحدة الكيمومتر

النجوـ.

يترؾ لمطالبات المجاؿ لمتفكير والمناقشة .

عممي /

المسافات بيف النجوـ .

لحساب المسافة بيف النجوـ؟

بعد عرض إنفوجرافيؾ ثابت لمحتوى

تعتير

خبلؿ ورقة عمؿ رقـ ( )3ويترؾ وقت

ماضيا؟
ً

المسافات بيف النجوـ يتـ طرح أسئمة مف

لئلجابة وبعدىا المناقشة .

 -كذلؾ يتـ طرح أسئمة عمى الطالبات

لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي مثؿ:

 األصالة :وصمنا مف أحد المراصد240

عمماء

المسافات

المعمومات

الفمؾ
بيف

التي

تصمنا مف مراصد الفضاء

وجود ماء عمى كوكب أورانوس لكف عند
وصوؿ سفينة فضائية لبلستكشاؼ لـ

يجدو الماء  ،ماذا تتوقعيف أساب ذلؾ ؟

 المركنة :تعتبر األحداث التي تصمنامف الفضاء ليست آنية  ،اقترحي أسباب
ذلؾ .
 -3تبدي رأييا بأسباب يتـ تطبيؽ نشاط ( )4ص104مف الكتاب
اختبلؼ المنظر في المدرسي

النجوـ .

مف

قبؿ

الطالبات

برنامج Adobe

عممي  /يختمؼ موقع نجـ

وذلؾ

معد بواسطة

لمحتوى

illustrator

الستكشاؼ مفيوـ اختبلؼ المنظر .
بعد عرض إنفوجرافيؾ ثابت

إنفوجرافيؾ ثابت

عرفي  /اختبلؼ المنظر؟
ّ

قدر قيمة زاوية اختبلؼ المنظر يتـ طرح تساؤالت عمى
 -4ت َ
المنظر عمى عدة أبعاد .الطالبات مثؿ:
 ىؿ اختبلؼ المنظر حقيقي أـ ظاىري؟ كيؼ يتـ اختبلؼ المنظر في النجوـ ؟ثـ يتـ طرح أسئمة عمى الطالبات

مف

خبلؿ ورقة عمؿ رقـ ( ، )3ويترؾ وقت

لئلجابة ثـ المناقشة  .ولتنمية التفكير

اإلبداعي يتـ طرح أسئمة مثؿ :

 المركنة :الحظ راصد فمكي اختبلؼموقع نجـ كاف قد رصده قبؿ ستة أشير ،

اقترحي أسباب ىذا االختبلؼ

 -األصالة :تسمى الزاوية التي أحدثيا

النجـ خبلؿ رصده مف األرض واعادة
رصدة مره أخرى بعد ستة أشير زاوية

اختبلؼ المنظر  ،ما تقديرؾ لقيمة زاوية

المنظر كمما كاف النجـ أبعد ؟
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بعد فترة مف رصدة؟

تقكيـ ختامي :

اكممي الفراغ :

 -1النجـ ألفا قنطوري يبعد عنا تقريبا  ...........سنة ضوئية .
 -2تعتبر  ............مف أقدـ الطرؽ التي استخدميا العمماء لتقدير المسافات بيف النجوـ .
 -3الفرسخ الفمكي يقدر ب  .............سنة ضوئية .
عممي :

يستخدـ العمماء وحدة السنة الضوئية لقياي المسافات بيف النجوـ؟
.............................................................................................
نشاط بيتي :

 - 1احسب المسافة التي يقطعيا الضوء في سنة.

 -2احسب المسافة التي يبعدىا نجـ الفا قنطوري عنا بالكيمومتر .
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ممحؽ رقـ ()10
دليؿ الطالب" أكراؽ العمؿ "
المعزز ()Augmented Reality
أكل  /تقنية الكاقع
ن
ن
اليكـ ............... :
الصؼ  :التاسع األساسي

كرقة عمؿ ()1

التاريخ ........... :

مككنات النجكـ كالتمكث الضكئي

الزمف  :حصة كاحدة

عزيزتي الطالبة  :يتكقع منؾ بعد دراستؾ لمكضكعى مككنات النجكـ كالتمكث

الضكئي أف تككني قادرة عمى تحقيؽ األىداؼ التالية :
 -1أف توضحي المقصود بالنجوـ .

 -2أف توضحي المقصود بالتموث الضوئي .
 -3أف تعددي مكونات النجوـ .
عزيزتي الطالبة أجيبي عف التدريبات التالية :

نشاط ( : )1المتطمب األساسي

أكممي الفراغ - :

 -1تحتوى المجموعة الشمسية عمى عدة أنواع مف األجراـ السماوية منيا  .......و . .........
 -2الجرـ السماوي المعتـ الذي يستمد ضوئو مف الشمس يسمى . ...........
نشاط ( : )2عزيزتي الطالبة بعد مشاىدتؾ لمفيديك المعزز لمحتكل المجمكعة الشمسية مف
خالؿ تطبيؽ  Aurasmaعمى جيازؾ الذكي أك المكحي أجيبي عف نشاط ( )1ص100

 ،كأجيبي عف األسئمة التالية :
أكممي الفراغ :

 -1يعتبر ................أكبر جرـ في المجموعة الشمسية .
 -2يدور حوؿ الشمس  ............كوكب .
 -3يعتبر  .......و ........مف الكواكب الداخمية الصمبة ،بينما المشتري وزحؿ مف . .......
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أكتبي المصطمح العممي :
( -1

) ىي الشمس وجميع ما يدور حوليا .

( -2

) تمثؿ عطار والزىرة واألرض والمريخ في المجموعة الشمسية .

سؤاؿ  :تخيمي أنؾ مسافرة في رحمة فضائية  ،عددي ما يمكف أف ترينو خبلؿ رحمتؾ
.............................................................................................

نشاط ( : )2عزيزتي الطالبة بعد مشاىدتؾ لمفيديك المعزز لمحتكل التمكث الضكئي مف خالؿ
تطبيؽ  Aurasmaعمى جيازؾ الذكي أك المكحي ،كأجيبي عف األسئمة :
أكتبي المصطمح العممي :
( -1

) أحد أنواع التموث الناتج عف وجود مستويات عالية مف

اإلضاءة االصطناعية
أجيبي عف األسئمة التالية :
 -1تعتبر اإلضاءة االصطناعية السبب األساسي لمشكمة التموث الضوئي ،اذكري أكبر عدد
ممكف مف أشكاليا .
...........................................................................................
 -2يعاني سكاف المدف مف مشكمة التموث الضوئي ،اذكري طرؽ لمحد مف ىذه الظاىرة .
.............................................................................................
 -3تعتبر اإلضاءة االصطناعية السبب األساسي لمشكمة التموث الضوئي ،ماذا تتوقعيف أف
يحدث لو لـ يتـ الحد مف ىذه الظاىرة ؟
............................................................................................

نشاط بُخٍ

 -اكتبي تقرير عف التموث الضوئي مبينة األنواع واألسباب والحموؿ الممكنة .
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اليكـ ................ :
الصؼ  :التاسع األساسي

كرقة عمؿ ()2
الندماج النككم كاألطياؼ

التاريخ ............ :
الزمف  :حصتاف .

عزيزتي الطالبة  :يتكقع منؾ بعد دراستؾ لمكضكعي الندماج النككم كاألطياؼ أف
تككني قادرة عمى تحقيؽ األىداؼ التالية :

 -1أف توضحي آلية االندماج النووي .
 -2أف تفرقي بيف الطيؼ المتصؿ والطيؼ المنفصؿ .
 -3أف تعرفي الطيؼ المتصؿ والطيؼ المنفصؿ

 -4أف توضحي كيفية التعرؼ إلى مكونات النجوـ .
عزيزتي الطالبة أجيبي عف التدريبات التالية :
نشاط ( : )1المتطمب األساسي
أكممي الفراغ - :
 ............ -1أكبر جرـ في المجموعة الشمسية .
 -2تعتبر الشمس مصدر  ...............و . ...............
نشاط ( : )2عزيزتي الطالبة بعد مشاىدتؾ لمفيديك المعزز لمحتكل ال ندماج النككم مف
خالؿ تطبيؽ  Aurasmaعمى جيازؾ الذكي أك المكحي  ،أجيبي عف األسئمة التالية :
أكتبي المصطمح العممي :

( -1
( -2

) أجساـ كروية عمبلقة ساخنة مف الغازات تشع ضوء وح اررة .
) اندماج ذرات الييدروجيف الخفيفة لتتحوؿ إلى ذرات أثقؿ مف الييميوـ وينتج

عف ذلؾ طاقة ىائمة .
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عممي :
قدرة النجـ عمى إشعاع ضوء وح اررة باستمرار؟
............................................................................................
أجيبي عف األسئمة التالية :
 -1تعتبر تفاعبلت االندماج النووي أساس الح اررة والضوء في الشمس  ،أذكري أكبر عدد ممكف
مف صور تحوؿ الطاقة الشمسية .
.............................................................................................
 -2يعتبر الييدروجيف أحد الغازات الموجود في النجوـ  ،ماذا تتوقعيف أف يحدث في حاؿ
استيبلكو ؟
.............................................................................................
نشاط ( : )3عزيزتي الطالبة بعد مشاىدتؾ لمصكرة ك لمفيديك المعزز لمحتكل طيؼ ضكء
التعرؼ إلى مككنات النجكـ مف خالؿ تطبيؽ  Aurasmaعمى جيازؾ
الشمس ككيفية َ
الذكي أك المكحي أجيبي عف نشاط ( )3ص  ،101ثـ أجيبي عف األسئمة التالية :

اكتبي المصطمح العممي :
( -1
( -2

) طيؼ صادر عف الشمس .
) مجموعة األلواف التي نحصؿ عمييا مف تحميؿ الضوء الصادر عف

العنصر بعد تييجو .
عممي :
 -1سمى طيؼ العناصر خطي؟
.............................................................................................
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 -2تمكف العمماء مف الحصوؿ عمى معمومات دقيقة عف النجوـ رغـ عدـ الوصوؿ إلييا ؟
.............................................................................................
أجيبي عف األسئمة التالية :
 -1ينكسر الضوء عند مروره في منشور مكوف طيؼ متصؿ ،ماذا تتوقعيف أف يحدث إذا تـ
تمرير الضوء في عينة عنصر غازية ثـ المنشور ؟
.............................................................................................
 -2يعتبر الطيؼ الخطي بصمة إبياـ لكؿ عنصر ،ماذا تتوقعيف أف يحدث إذا توحدت
األطياؼ؟
.............................................................................................
نشاط بُخٍ

 -1أعدي تقرير يبيف عظمة الخالؽ في عممية االندماج النووي .
-2حؿ سؤاؿ(  )1مف السؤاؿ األوؿ ص115مف الكتاب المدرسي.
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اليكـ ............... :
الصؼ  :التاسع األساسي

كرقة عمؿ ()3
المسافات بيف النجكـ

التاريخ .............:
الزمف  :حصتاف .

عزيزتي الطالبة  :يتكقع منؾ بعد دراستؾ لمكضكع المسافات بيف النجكـ أف
تككني قادرة عمى تحقيؽ األىداؼ التالية :

 -1أف توضحي المقصود بالسنة .

 -2أف تعددي الطرؽ التي استخدميا العمماء لقياس المسافات بيف النجوـ .
 -3أف تبدي رأيؾ بأسباب اختبلؼ المنظر في النجوـ .
 -4أف تقدري قيمة زاوية المنظر عمى عدة أبعاد .

عزيزتي الطالبة أجيبي عف التدريبات التالية :
نشاط ( : )1المتطمب األساسي
أكممي الفراغ - :
 -1مف وحدات قياس المسافة  .......و  ........و . ..........
 -2تعتبر  ............أقرب النجوـ إلى األرض .
نشاط ( : )2عزيزتي الطالبة بعد مشاىدتؾ لمفيديك المعزز لمحتكل المسافات بيف النجكـ
كالمجرات مف خالؿ تطبيؽ  Aurasmaعمى جيازؾ الذكي أك المكحي أجيبي عف سؤاؿ
ص  ،104كأجيبي عف األسئمة التالية :
أكممي الفراغ :
 -1تبعد الشمس عف األرض مسافة . .............
 -2أقرب النجوـ إلينا بعد الشمس . ...........
 -3النجـ ألفا قنطوري يبعد عنا تقريباً  ..........سنة ضوئية .
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 -4مف الطرؽ التي استخدميا العمماء لتقدير المسافات التي تبعدىا النجوـ عنا .....و . .......
 ................ -5وحدة يستخدميا عمماء الفمؾ لممسافات بيف النجوـ وأبعاد المجرات .
اكتبي المصطمح العممي :
( -1

) ىى المسافة التي يقطعيا الضوء في سنة .

( -2

) وحدة يستخدميا عمماء الفمؾ لتقدير المسافات بيف النجوـ والمجرات وتقدر

ب  3,26سنة ضوئية .
أجيبي عف األسئمة التالية :
 -1وصمنا مف أحد المراصد وجود ماء عمى كوكب أورانوس لكف عند وصوؿ سفينة فضائية
لبلستكشاؼ لـ يجدو الماء  ،ماذا تتوقعيف أسباب ذلؾ ؟
.............................................................................................
.................................................................................... ........
 -2تعتبر األحداث التي تصمنا مف الفضاء ليست آنية  ،اقترحي أسباب ذلؾ .
.............................................................................................
.............................................................................................
نشاط ( : )3عزيزتي الطالبة بعد مشاىدتؾ لمفيديك المعزز لمحتكل المسافات بيف النجكـ مف
خالؿ تطبيؽ  Aurasmaعمى جيازؾ الذكي أك المكحي ،كأجيبي عف األسئمة التالية :

أكتبي المصطمح العممي :
( -1

) التزحزح الظاىري لموقع جسـ مرصود باختبلؼ موقع الراصد .
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أجيبي عف األسئمة التالية:
 -1الحظ راصد فمكي اختبلؼ موقع نجـ كاف قد رصده قبؿ ستة أشير ،اقترحي أسباب ىذا
االختبلؼ .
.............................................................................................
.............................................................................................
 -2تسمى الزاوية التي أحدثيا النجـ خبلؿ رصده مف األرض واعادة رصده مرة أخرى بعد ستة
أشير زاوية اختبلؼ المنظر ،ماذا تتوقعي لقيمة زاوية المنظر كمما كاف النجـ أبعد؟
.............................................................................................
......................................................................................... ....

نشاط بُخٍ

 -احسبي المسافة التي يبعدىا نجـ ألفا قنطوري عنا بالكيمومتر .
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اليكـ ................ :
الصؼ  :التاسع األساسي

كرقة عمؿ ()4
تصنيؼ النجكـ كقانكف التربيع العكسي

التاريخ.............:
الزمف  :حصتاف.

عزيزتي الطالبة  :يتكقع منؾ بعد دراستؾ لمكضكعى تصنيؼ النجكـ كالتربيع

العكسي أف تككني قادرة عمى تحقيؽ األىداؼ التالية :
 -1أف تبرري أسباب اختبلؼ النجوـ .
 -2أف تستنجي العبلقة بيف أقدار النجوـ والممعاف .

 -3أف تبدي رأيؾ في أف نجـ الشمس األكثر لمعاناً بالنسبة لكوكب األرض.
 -4أف تستنجي العبلقة بيف المتغيرات في قانوف التربيع العكسي.

عزيزتي الطالبة أجيبي عف التدريبات التالية :
نشاط ( : )1المتطمب األساسي
أكتب المصطمح العممي - :
( -1

) كتؿ غازية ممتيبة تشع طاقة ح اررية وضوئية تستمدىا مف تفاعبلت

االندماج النووي .
( -2

) وحدة قياس المسافة بيف النجوـ .

نشاط ( : )2عزيزتي الطالبة بعد مشاىدتؾ لمفيديك المعزز لمحتكل تصنيؼ النجكـ مف
خالؿ تطبيؽ  Aurasmaعمى جيازؾ الذكي أك المكحي  ،كأجيبي عف األسئمة التالية :
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أكممي الفراغ :
 -1تصنؼ النجوـ وفؽ صفات معينة منيا  ........و  .........و . ..........
 -2يعتبر النجـ ذو الموف  ...........ىو األكثر ح اررة بينما ذو الموف  ........ىو األقؿ .
 -3يعتبر لوف الشمس  ..........ومف الصنؼ . ............
عممي :
 -1يطغى نور الشمس عمى النجوـ األخرى رغـ أنيا ليست األكبر؟
.............................................................................................
 -2تختمؼ النجوـ في ألوانيا؟
...........................................................................................
أجيبي عف األسئمة التالية :
 -1يعتبر لوف الشمس أصفر  ،ماذا تتوقعيف أف يحث لممجموعة الشمسية لو كاف لوف الشمس
أزرؽ ؟
.............................................................................................
.............................................................................................
 -2تعتبر الشمس نجـ ينتمي إلى الصنؼ  Gمف حيث الموف  ،اقترحي أكبر عدد ممكف مف
طرؽ تصنيفيا بيف النجوـ .
.............................................................................................
.............................................................................................
نشاط ( : )3عزيزتي الطالبة بعد مشاىدتؾ لمصكرة المعززة لمحتكل قانكف التربيع العكسي مف
خالؿ تطبيؽ  Aurasmaعمى جيازؾ الذكي أك المكحي  ،كأجيبي عف األسئمة التالية :
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أكتبي المصطمح العممي :
( -1

) تتناسب شدة إضاءة مصدر ضوئي عمى حاجز عكسياً مع مربع المسافة بيف

المصدر والحاجز .
سؤاؿ :
 -1يوجد نجوـ ضخمة جداً مقارنة بنجـ الشمس لكف ال يوجد استفادة مف مصادرىا  ،اقترحي
اسباب عدـ االستفادة مف مصادرىا في ضوء قانوف التربيع العكسي .
.............................................................................................
.............................................................................................

نشاط بُخٍ

حؿ السؤاؿ الثالث صفحة  115مف الكتاب المدرسي .
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اليكـ ................. :
الصؼ  :التاسع األساسي

كرقة عمؿ ()5
دكرة حياة النجكـ

التاريخ ........... :
الزمف  :حصة كاحدة .

عزيزتي الطالبة :يتكقع منؾ بعد دراستؾ لمكضكع دكرة حياة النجكـ أف تككني قادرة

عمى تحقيؽ األىداؼ التالية:

 -1أف تبيني المكونات األساسية لوالدة النجـ.
 -2أف تتتبعي دورة حياة النجـ .

 -3أف توضحي سبب الخمؿ في استقرار النجـ بعد مرحمة المتوالية الرئيسية .
 -4أف تصفي حالة النجـ في مرحمة الشيخوخة .

عزيزتي الطالبة أجيبي عف التدريبات التالية :
نشاط ( : )1المتطمب األساسي
أكتب المصطمح العممي - :
 -1تستمد النجوـ طاقتيا الح اررية والضوئية مف تفاعبلت تسمى . ..............
 -2النجوـ ذات درجات الح اررة  ......تميؿ إلى الموف األحمر  ،بينما ذات درجات الح اررة
 .........فتميؿ إلى الموف األزرؽ .

نشاط ( : )2عزيزتي الطالبة بعد مشاىدتؾ لمفيديك المعزز لمحتكل كلدة النجكـ مف خالؿ
تطبيؽ  Aurasmaعمى جيازؾ الذكي أك المكحي ،كأجيبي عف األسئمة التالية:
أكممي الفراغ :
 -1تعتبر ........و  .........و  ..........مف المكونات
األساسية لوالدة النجـ .
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 -2تبدأ عممية االندماج النووي في مرحمة . ..............
أجيبي عف السؤاؿ التالي:
تولد النجوـ وتموت كما اإلنساف ،اقترحي أكبر عدد ممكف مف المكونات األساسية لوالدة النجـ.
.............................................................................................
.............................................................................................
نشاط ( :)3عزيزتي الطالبة بعد مشاىدتؾ لمفيديك المعزز لمحتكل دكرة حياة النجكـ كمرحمة
الشيخكخة مف خالؿ تطبيؽ  Aurasmaعمى جيازؾ الذكي أك المكحي  ،كأجيبي عف
األسئمة التالية:
أكتبي المصطمح العممي:
( -1
( -2

) مرحمة تبقى فييا النجوـ مبلييف وحتى مميارات السنيف
) مرحمة يظير فييا النجـ بموف أحمر وحجـ ضخـ

ماذا يحدث لك :
 -1تساوي قوى الجذب الذاتي مع قوة اإلشعاع الحراري لمخارج.
.............................................................................................
 -2استيبلؾ الييدروجيف في نواة النجـ.
........................................................................ .....................
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أجيبي عف األسئمة التالية:
 -1عندما تصبح الشمس في مرحمة الشيخوخة يطمؽ عمييا العمبلؽ األحمر ،ماذا تتوقعيف أف
يحدث لممجموعة الشمسية في تمؾ المرحمة ؟
.............................................................................................
.............................................................................................
 -2عندما تصبح الشمس في مرحمة الشيخوخة يطمؽ عمييا العمبلؽ االحمر ،اقترحي مجموعة
مف األحداث الكونية المتوقع حدوثيا .
.............................................................................................
.............................................................................................

نشاط بُخٍ

اكتبي تقرير عف مرحمة شمسنا اآلف وما مصيرىا في المستقبؿ .

257

اليكـ ..................... :
الصؼ  :التاسع األساسي

كرقة عمؿ ()6
دكرة حياة النجكـ

التاريخ ........... :
الزمف  :حصتاف .

عزيزتي الطالبة  :يتكقع منؾ بعد دراستؾ لمكضكع دكرة حياة النجكـ أف تككني قادرة

عمى تحقيؽ األىداؼ التالية :

 -1أف تفسري سبب موت النجوـ .

 -2أف توضحي مصير العمبلؽ األحمر والجبار األحمر .
تقدري عظمة الخالؽ في وجود الثقوب السوداء في الفضاء .
 -3أف َ

عزيزتي الطالبة أجيبي عف التدريبات التالية :
نشاط ( : )1المتطمب األساسي
أكتب المصطمح العممي - :
 -1تعد شمسنا مف في مرحمة  .............وىي تشع منذ حوالي . ...........
 -2تبقى النجوـ في حالة استقرار بفعؿ التوازف بيف  .......إلى الخارج .........إلى الداخؿ .
نشاط ( : )2أجيبي عف األسئمة التالية :
أكممي الفراغ :
 -1يحدث موت النجـ عند توقؼ . ..................
 -2مصير العمبلؽ األحمر المتحوؿ عف النجوـ الصغيرة
أو المتوسطة  ...............ثـ يتحوؿ إلى قزـ أسود .
-4مصير الجبار األحمر المتحولة عف النجوـ الضخمة  ................أو . ...............
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ماذا يحدث عند ؟
 -1موت النجوـ الصغيرة أو متوسطة الحجـ .
............................................................................................
 -2موت النجوـ التي تتراوح كتمتيا مف ( ) 3- 1,4أضعاؼ كتمة الشمس .
.............................................................................................
 -3موت النجوـ التي تزداد كتمتيا عف  3أضعاؼ كتمة الشمس .
.............................................................................................
قارني بيف :
كجو المقارنة

القزـ األبيض

النجـ النيكتركني

الثقب األسكد

آلية التككيف
الكثافة
كتمة النجـ
قكة الجذب

نشاط ( : )3عزيزتي الطالبة بعد مشاىدتؾ لمفيديك المعزز لمحتكل مكت النجكـ مف خالؿ
تطبيؽ  Aurasmaعمى جيازؾ الذكي أك المكحي  ،كأجيبي عف األسئمة التالية:
-1عندما تموت شمسنا تتحوؿ إلى قزـ أبيض ثـ قزـ أسود والتي تصبح كتمتيا شبييو باألرض
أو أصغر ،ماذا تتوقعيف أف يحصؿ لممجموعة الشمسية في تمؾ المرحمة ؟
.............................................................................................
............................................................................................
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عندما تموت شمسنا تتحوؿ إلى قزـ أبيض ثـ قزـ أسود والتي تصبح كتمتيا شبييو باألرض أوأصغر  ،اقترحي مجموعة مف االحداث الكونية التي سوؼ تحصؿ.
.............................................................................................
............................................................................................

نشاط بيتي

 تتبعي دورة حياة النجوـ المتوسطة والكبيرة مف الوالدة حتى الموت في مخططمخطط تفصيمي .
الجو ِار ال ُكَّن ِ
 قولو تعالى ﴿ فَبل أُ ْق ِسـ ُ ِس ﴾ [التكوير ، ]17 :ما المقصود بالجوار
ُ
بالخَّنس َ َ
الكنس وما الحكمة مف وجودىا ؟
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اليكـ ..................... :
الصؼ  :التاسع األساسي.

كرقة عمؿ ()7
أنكاع المجرات

التاريخ ............. :
الزمف  :حصتاف

عزيزتي الطالبة  :يتكقع منؾ بعد دراستؾ لمكضكع دكرة حياة النجكـ أف تككني قادرة

عمى تحقيؽ األىداؼ التالية :

 -1أف توضحي المقصود بالمجرة .
 -2أف تصنفي أنواع المجرات .

 -3أف تتنبئي بأسباب اختبلؼ المجرات بالفضاء .
 -4أف تصفي مجرة درب التبانة .

 -5أف تصفي المجرات اإلىميجية والغير المنتظمة .
عزيزتي الطالبة أجيبي عف التدريبات التالية :
نشاط ( : )1المتطمب األساسي
أكممي الفراغ - :
 -1مف صور المادة الموجودة في الفضاء ..........و  ...........و . ...........
 -2تتكوف النجوـ مف في مناطؽ في الفضاء ،حيث تتواجد كميات ىائمة مف .........و
 .........و . .............

نشاط ( : )2عزيزتي الطالبة بعد مشاىدتؾ لمفيديك المعزز لمحتكل أنكاع المجرات خالؿ
تطبيؽ  Aurasmaعمى جيازؾ الذكي أك المكحي  ،كأجيبي عف األسئمة التالية:
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اكتبي المصطمح العممي :
( -1

) جزر كونية ىائمة تحتوي مبلييف األجراـ السماوية وتنجذب لبعضيا مشكمة

( -2

) مجرات تحتوي فقط عمى بضعة مبلييف مف النجوـ .

عممي لما يأتي :
 -1سميت المجرات القزمة بيذا االسـ؟
............................................................................................
 -2سميت المجرات العمبلقة بيذا االسـ ؟
.............................................................................................
أجيبي عف السؤاؿ التالي :
 تعتبر قوة الجذب الذاتي بيف األجراـ والنجوـ والتوابع والسدـ أساس تشكؿ المجرات  ،ماذاتتوقع أف يحدث إذا حصؿ خمؿ في قوى الجذب الذاتي ؟
.............................................................................................
.............................................................................................
نشاط ( : )3عزيزتي الطالبة بعد مشاىدتؾ لمصكر ك لمفيديك المعزز لمحتكل المجرات
الحمزكنية  ،اإلىميجية  ،غير المنتظمة مف خالؿ تطبيؽ  Aurasmaعمى جيازؾ الذكي
أك المكحي  ،كأجيبي عف األسئمة التالية - :
أكممي :
 -1توجد الشمس في مجرة . ................
 -2المجرات التي تحتوي عمى نجوـ ذات أعمار متوسطة ىي . ..............
 .......... -3تظير عمى شكؿ قرص مسطح لو أذرع جميمة مع انتفاخات في مركزىا .
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 -4المجرات  .............ليس ليا شكؿ محدد شوىتيا عوامؿ الجذب .
فسرم ما يأتي :
 -1سبب تسمية إحدى المجرات بغير المنتظمة؟
............................................................................................
 -2تسمى المجرات اإلىميجية بالمجرات اليرمة؟
.............................................................................................
قارني بيف :
المجرات اإلىميجية

كجو المقارنة

المجرات الحمزكنية

الشكؿ
نكع النجكـ
أجيبي عف األسئمة التالية :
 -1تمكف العمماء مف تحديد شكؿ مجرة درب التبانة عمى الرغـ مف عدـ مقدرتيـ الخروج منيا
،اقترحي اكبر عدد مف المعمومات ساعدتيـ عمى االستبلؿ عمييا .
.............................................................................................
........................................................................ .....................

 -2في المجرات اإلىميجية ىناؾ ندرة عامة في الغازات ،ماذا تتوقعيف أف يحصؿ
لممجرات في حاؿ انعداـ الغاز؟
.................................................................................
.................................................................................
نشاط بُخٍ

 -حؿ السؤاؿ األوؿ والثاني والثالث ص 123مف أسئمة الدرس .
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اليكـ .................. :
الصؼ  :التاسع األساسي

كرقة عمؿ ()8
نظرية النفجار العظيـ

التاريخ ............ :
الزمف  :حصة كاحدة .

عزيزتي الطالبة  :يتكقع منؾ بعد دراستؾ لمكضكع نظرية النفجار العظيـ أف تككني

قادرة عمى تحقيؽ األىداؼ التالية :

 -1أف تعددي صور الطاقة في الكوف .
 -2أف تتنبئي كيفية نشأة الكوف .

 -3أف توضحي مراحؿ االنفجار العظيـ .

عزيزتي الطالبة أجيبي عف التدريبات التالية :
نشاط ( : )1المتطمب األساسي
أكممي الفراغ - :
 -1تتكوف المجرات مف تجمعات ضخمة مف  .............و .............و . ...............
 -2النجوـ ذات درجات الح اررة  .............تميؿ إلى الموف األزرؽ .
نشاط ( : )2عزيزتي الطالبة بعد مشاىدتؾ لمفيديك المعزز لمحتكل نشأة الككف كنظرية
النفجار العظيـ

مف خالؿ تطبيؽ  Aurasmaعمى جيازؾ الذكي أك المكحي ،كأجيبي

عف األسئمة التالية :
أكممي الفراغ :
-1يعرؼ عمماء الفمؾ  ............عمى أنو جميع المادة والطاقة .
-2تعد نظرية  ..............االكثر قبوالً مف بيف النظريات في نشأة الكوف .
-3مف أشكاؿ المادة في الكوف  .............و  .............و . ..............
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أجيبي عف األسئمة التالية :

-1تحدثي عف نظرية االنفجار العظيـ مف خبلؿ فيمؾ لمفيديو المعروض بتطبيؽ
 Aurasmaعمى جيازؾ الذكي أو الموحي .
.............................................................................................
............................................................................................

-2تحدثي عف مراحؿ نظرية االنفجار العظيـ مف خبلؿ فيمؾ لمفيديو المعروض بتطبيؽ
 Aurasmaعمى جيازؾ الذكي أو الموحي .
.............................................................................................
.............................................................................................

نشاط بُخٍ

 أكتبي تقرير عف نظرية االنفجار العظيـ مبينة المراحؿ . -حؿ السؤاؿ  1,2مف السؤاؿ األوؿ ص .123
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اليكـ ..................... :
الصؼ  :التاسع األساسي

كرقة عمؿ ()9
تكسع الككف

التاريخ ............... :
الزمف  :حصة كاحدة .

عزيزتي الطالبة  :يتكقع منؾ بعد دراستؾ لمكضكع تكسع الككف أف تككني قادرة عمى

تحقيؽ األىداؼ التالية :

 -1أف تستنتجي كيفية توسع الكوف.

 -2أف تبيني كيؼ استدؿ العمماء عمى توسع الكوف .
 -3أف تقَدري عظمة الخالؽ في توسع الكوف .

 -4أف تفسري سبب انزياح ضوء المجرات نحو األحمر.
عزيزتي الطالبة أجيبي عف التدريبات التالية :
نشاط ( : )1المتطمب األساسي
أكممي الفراغ - :
 -1يعرؼ عمماء الفمؾ الكوف عمى أنو جميع  ............و . ............
 -2مف أشكاؿ المادة الموجودة في الكوف  ..........و  .........و . ............

نشاط ( : )2عزيزتي الطالبة بعد مشاىدتؾ لمفيديك المعزز لمحتكل تكسع الككف خالؿ
تطبيؽ  Aurasmaعمى جيازؾ الذكي أك المكحي  ،كأجيبي عف األسئمة التالية :
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مف وجية نظرؾ ىؿ الكوف في اتساع أـ نقصاف  ،وتحدثي عف نشاط يحاكي وجية نظرؾ
.............................................................................................
.............................................................................................
اىا ِبأ َْي ٍد كِانَّا لَم ِ
كف﴾ [الذاريات ]47 :؟
﴿ك َّ
الس َماء َب َن ْي َن َ
كس ُع َ
ماذا تستنجي مف قولو تعالي َ
َ ُ
.............................................................................................
.............................................................................................

نشاط ( : )3عزيزتي الطالبة بعد مشاىدتؾ لمصكرة المعززة لمحتكل ظاىرة دكبمر مف خالؿ
تطبيؽ  Aurasmaعمى جيازؾ الذكي أك المكحي  ،كأجيبي عف األسئمة التالية:

كيؼ أكد كؿ مف أدويف ىابؿ وكريستياف دوبمر توسع الكوف وصحة نظرية االنفجار العظيـ .
.............................................................................................
.............................................................................................
الحظ العمماء أف الطيؼ الصادر عف المجرات ينزاح نحو األحمر  ،ماذا تتوقعيف أف يحصؿ لو
كاف الطيؼ يميؿ نحو األزرؽ ؟
.............................................................................................
.............................................................................................

.

نشاط بيتي

 -حؿ السؤاؿ األوؿ ص 124والسؤاؿ الثالث ص 125مف أسئمة الوحدة
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دليؿ الطالب" أكراؽ العمؿ "
ثانيا  /تقنية الخرائط الذىنية اإللكتركنية() Electronic Mind Maps
ن
اليكـ ............... :
الصؼ  :التاسع األساسي

كرقة عمؿ ()1

التاريخ ........... :

مككنات النجكـ كالتمكث الضكئي

الزمف  :حصة كاحدة

عزيزتي الطالبة  :يتكقع منؾ بعد دراستؾ لمكضكعى مككنات النجكـ كالتمكث

الضكئي أف تككني قادرة عمى تحقيؽ األىداؼ التالية :
 -1أف توضحي المقصود بالنجوـ .
 -2أف توضحي المقصود بالتموث الضوئي .
 -3أف تعددي مكونات النجوـ .

عزيزتي الطالبة أجيبي عف التدريبات التالية :
نشاط ( : )1المتطمب األساسي
أكممي الفراغ - :
 -1تحتوى المجموعة الشمسية عمى عدة أنواع مف األجراـ السماوية منيا  .......و ........
 -2الجرـ السماوي المعتـ الذي يستمد ضوئو مف الشمس يسمى . ...........
نشاط ( : )2عزيزتي الطالبة بعد عرض خريطة ذىنية إلكتركنية متضمنة فيديك كصكر
كمعمكمات عمى برنامج  iMindMap10لمحتكل المجمكعة الشمسية مف خالؿ جياز
العرض  LCDأجيبي عف نشاط ( )1ص ،100كأجيبي عف األسئمة التالية :
أكممي الفراغ :
 -1يعتبر ................أكبر جرـ في المجموعة الشمسية
 -2يدور حوؿ الشمس  ............كوكب .
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 -3يعتبر  .......و ........مف الكواكب الداخمية الصمبة ،بينما المشتري وزحؿ مف .......
أكتبي المصطمح العممي :
( -1

) ىي الشمس وجميع ما يدور حوليا .

( -2

) تمثؿ عطار والزىرة واألرض والمريخ في المجموعة الشمسية .

سؤاؿ :

تخيمي أنؾ مسافرة في رحمة فضائية  ،عددي ما يمكف أف ترينو خبلؿ رحمتؾ .
.............................................................................................
نشاط ( : )2عزيزتي الطالبة بعد عرض خريطة ذىنية إلكتركنية متضمنة فيديك كمعمكمات
كصكر عمى برنامج  iMindMap10لمحتكل التمكث الضكئي مف خالؿ جياز العرض
 ،LCDكأجيبي عف األسئمة اآلتية :
أكتبي المصطمح العممي :
( -1

) أحد أنواع التموث الناتج عف وجود مستويات عالية مف اإلضاءة االصطناعية

أجيبي عف األسئمة التالية :
 -1تعتبر اإلضاءة االصطناعية السبب األساسي لمشكمة التموث الضوئي ،اذكري أكبر عدد
ممكف مف أشكاليا وأضرارىا .
.............................................................................................
.............................................................................................
 -2يعاني سكاف المدف مف مشكمة التموث الضوئي ،اذكري طرؽ لمحد مف ىذه الظاىرة .
.............................................................................................
نشاط بيتي

اكتبي تقرير عف التموث الضوئي مبينة األنواع واألسباب والحموؿ الممكنة .
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اليكـ ................ :
الصؼ  :التاسع األساسي

وسلت عًم ()2
االنذياج اننىوٌ واألطُاف

التاريخ ............ :
الزمف  :حصتاف.

عزيزتي الطالبة  :يتكقع منؾ بعد دراستؾ لمكضكعى الندماج النككم كاألطياؼ أف
تككني قادرة عمى تحقيؽ األىداؼ التالية :

 -1أف توضحي آلية االندماج النووي .
 -2أف تفرقي بيف الطيؼ المتصؿ والطيؼ المنفصؿ .
 -3أف تعرفي الطيؼ المتصؿ والطيؼ المنفصؿ

 -4أف توضحي كيفية التعرؼ إلى مكونات النجوـ .
عزيزتي الطالبة أجيبي عف التدريبات التالية :
نشاط ( : )1المتطمب األساسي
أكممي الفراغ - :
 ............ -1أكبر جرـ في المجموعة الشمسية .
 -2تعتبر الشمس مصدر  ...............و . ...............
نشاط ( : )2عزيزتي الطالبة بعد عرض خريطة ذىنية إلكتركنية متضمنة لفيديك كصكر
كمعمكمات عمى برنامج  iMindMap10لمحتكل الندماج النككم مف خالؿ جياز العرض
 ، LCDأجيبي عف األسئمة التالية :
أكتبي المصطمح العممي :
( -1
( -2

) أجساـ كروية عمبلقة ساخنة مف الغازات تشع ضوء وح اررة .
) اندماج ذرات الييدروجيف الخفيفة لتتحوؿ إلى ذرات أثقؿ مف الييميوـ وينتج

عف ذلؾ طاقة ىائمة .
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عممي :
قدرة النجـ عمى إشعاع ضوء وح اررة باستمرار .
............................................................................................
أجيبي عف األسئمة التالية :
 -1تعتبر تفاعبلت االندماج النووي أساس الح اررة والضوء في الشمس  ،أذكري أكبر عدد ممكف
مف صور تحوؿ الطاقة الشمسية .
.............................................................................................
 -2يعتبر الييدروجيف أحد الغازات الموجود في النجوـ  ،ماذا تتوقعيف أف يحدث في حاؿ
استيبلكو ؟
.............................................................................................
نشاط ( : )3عزيزتي الطالبة بعد عرض خريطة ذىنية إلكتركنية متضمنة لفيديك كصكر
التعرؼ إلى
كمعمكمات عمى برنامج  iMindMap10لمحتكل طيؼ ضكء الشمس ككيفية
َ
مككنات النجكـ مف خالؿ جياز العرض  LCDأجيبي عف نشاط ( )3ص  ،101ثـ

أجيبي عف األسئمة التالية :
أكتبي المصطمح العممي :
( -1
( -2

) طيؼ صادر عف الشمس .
) مجموعة األلواف التي نحصؿ عمييا مف تحميؿ الضوء الصادر عف

العنصر بعد تييجو .
( -3

) ظاىرة طبيعية تحاكي األطياؼ .
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عممي :
 -1سمى طيؼ العناصر خطي؟
.............................................................................................
 -2تمكف العمماء مف الحصوؿ عمى معمومات دقيقة عف النجوـ رغـ عدـ الوصوؿ إلييا ؟
.............................................................................................
أجيبي عف األسئمة التالية :
 -1ينكسر الضوء عند مروره في منشور مكوف طيؼ متصؿ ،ماذا تتوقعيف أف يحدث إذا تـ
تمرير الضوء في عينة عنصر غازية ثـ المنشور ؟
.............................................................................................
 -2يعتبر الطيؼ الخطي بصمة إبياـ لكؿ عنصر ،ماذا تتوقعيف أف يحدث إذا توحدت
األطياؼ؟
.............................................................................................
نشاط بيتي

 -1أعدي تقرير يبيف عظمة الخالؽ في عممية االندماج النووي.
-2حؿ سؤاؿ()1مف السؤاؿ األوؿ ص115مف الكتاب المدرسي
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دليؿ الطالب " أكراؽ العمؿ "
ثالثان  /تقنية اإلنفكجرافيؾ ()Infographic
اليكـ ............... :
الصؼ  :التاسع األساسي

كرقة عمؿ ()1

مككنات النجكـ كالتمكث الضكئي

التاريخ ............ :
الزمف  :حصة كاحدة .

عزيزتي الطالبة  :يتكقع منؾ بعد دراستؾ لمكضكعي مككنات النجكـ كالتمكث

الضكئي أف تككني قادرة عمى تحقيؽ األىداؼ التالية :

 -1أف توضحي المقصود بالنجوـ .

 -2أف توضحي المقصود بالتموث الضوئي .
 -3أف تعددي مكونات النجوـ .

عزيزتي الطالبة أجيبي عف التدريبات التالية :
نشاط ( : )1المتطمب األساسي
أكممي الفراغ - :
 -1تحتوى المجموعة الشمسية عمى عدة أنواع مف األجراـ السماوية منيا  .......و . ........
 -2الجرـ السماوي المعتـ الذي يستمد ضوئو مف الشمس يسمى . ...........
نشاط ( : )2عزيزتي الطالبة بعد عرض اإلنفكجرافيؾ الثابت لمحتكل المجمكعة الشمسية
مف خالؿ جياز العرض  LCDأجيبي عف نشاط ( )1ص ،100كأجيبي عف األسئمة التالية :
أكممي الفراغ :
 -1يعتبر ................أكبر جرـ في المجموعة الشمسية
 -2يدور حوؿ الشمس  ............كوكب .
 -3يعتبر  .......و ........مف الكواكب الداخمية الصمبة ،بينما المشتري وزحؿ مف . .......
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أكتبي المصطمح العممي :
( -1

) ىي الشمس وجميع ما يدور حوليا .

( -2

) تمثؿ عطار والزىرة واألرض والمريخ في المجموعة الشمسية .

سؤاؿ :

تخيمي أنؾ مسافرة في رحمة فضائية  ،عددي ما يمكف أف ترينو خبلؿ رحمتؾ .
.............................................................................................
نشاط ( : )2عزيزتي الطالبة بعد عرض اإلنفكجرافيؾ الثابت لمحتكل التمكث الضكئي مف
خالؿ جياز العرض  ،LCDأجيبي عف األسئمة اآلتية :
أكتبي المصطمح العممي :
( -1

) أحد أنواع التموث الناتج عف وجود مستويات عالية مف اإلضاءة االصطناعية

أجيبي عف األسئمة التالية :
 -1تعتبر اإلضاءة االصطناعية السبب األساسي لمشكمة التموث الضوئي ،اذكري أكبر عدد
ممكف مف أشكاليا وأضرارىا .
.............................................................................................
.............................................................................................
 -2يعاني سكاف المدف مف مشكمة التموث الضوئي ،اذكري طرؽ لمحد مف ىذه الظاىرة .
.............................................................................................
.............................................................................................
نشاط بيتي

اكتبي تقرير عف التموث الضوئي مبينة األنواع واألسباب والحموؿ الممكنة

274

اليكـ ................ :
الصؼ  :التاسع األساسي

وسلت عًم ()2
االنذياج اننىوٌ واألطُاف

التاريخ ............ :
الزمف :حصتاف .

عزيزتي الطالبة  :يتكقع منؾ بعد دراستؾ لمكضكعي الندماج النككم كاألطياؼ أف
تككني قادرة عمى تحقيؽ األىداؼ التالية :

 -1أف توضحي آلية االندماج النووي .
 -2أف تفرقي بيف الطيؼ المتصؿ والطيؼ المنفصؿ .
 -3أف تعرفي الطيؼ المتصؿ والطيؼ المنفصؿ

 -4أف توضحي كيفية التعرؼ إلى مكونات النجوـ .
عزيزتي الطالبة أجيبي عف التدريبات التالية :
نشاط ( : )1المتطمب األساسي
أكممي الفراغ - :
 ............ -1أكبر جرـ في المجموعة الشمسية .
 -2تعتبر الشمس مصدر  ...............و . ...............
نشاط ( : )2عزيزتي الطالبة بعد عرض اإلنفكجرافيؾ الثابت لمحتكل الندماج النككم مف
خالؿ جياز العرض  ، LCDأجيبي عف األسئمة التالية :
أكتبي المصطمح العممي :
( -1
( -2

) أجساـ كروية عمبلقة ساخنة مف الغازات تشع ضوء وح اررة .
) اندماج ذرات الييدروجيف الخفيفة لتتحوؿ إلى ذرات أثقؿ مف الييميوـ وينتج

عف ذلؾ طاقة ىائمة .
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عممي:
قدرة النجـ عمى إشعاع ضوء وح اررة باستمرار؟
............................................................................................
أجيبي عف األسئمة التالية:
 -1تعتبر تفاعبلت االندماج النووي أساس الح اررة والضوء في الشمس  ،أذكري أكبر عدد ممكف
مف صور تحوؿ الطاقة الشمسية .
.............................................................................................
 -2يعتبر الييدروجيف أحد الغازات الموجود في النجوـ  ،ماذا تتوقعيف أف يحدث في حاؿ
استيبلكو ؟
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العنصر بعد تييجو .
( -3

) ظاىرة طبيعية تحاكي األطياؼ .
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 -1سمى طيؼ العناصر خطي ؟
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أجيبي عف األسئمة التالية :
 -1ينكسر الضوء عند مروره في منشور مكوف طيؼ متصؿ ،ماذا تتوقعيف أف يحدث إذا تـ
تمرير الضوء في عينة عنصر غازية ثـ المنشور ؟
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 -2يعتبر الطيؼ الخطي بصمة إبياـ لكؿ عنصر ،ماذا تتوقعيف أف يحدث إذا توحدت
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 -1أعدي تقرير يبيف عظمة الخالؽ في عممية االندماج النووي .
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