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EFFECTIVENESS OF THE PROPOSED PROGRAM IN SCIENCE
BASED ON AUGMENTED REALITY IN DEVELOPING VISUAL
THINKING SKILLS AT BASIC SCHOOL STUDENTS IN
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Mirvat SHARIF
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Abstract
The objective of current research is to develop Visual Thinking
Skills through the teaching of the unit in Science at the basic Fifth
grade from the basic education in Palestine.
The research group consists of (40) students, of Al Qwasima school
in Hebron government, (20) of them represent experimental group
which study according to Augmented Reality based program in
Science and the other (20) students represent the control group.
The application of program had one month in the second term of
the year 2019.
The researcher used the experimental approach and the quasiexperimental design in this study. A Visual Thinking Skills
measurement also used. It was applied on the two groups before
and after applying the study. The educational material was
prepared, according to the program based on Augmented Reality.
The researcher used different statistical methods, which consisted
of the arithmetic means, standard deviations.
The result of research: There are significant statistically function
differences between mean scores of students in the control group
and experimental group in the post application of the Visual
Thinking Skills test in favor of students of the experimental group.
There are significant statistically function differences between mean
scores of students in the experimental group which studies
according to the proposed program in both pre and post
applications of the Visual Thinking Skills test in favor of post
application.
In light of the results of the study, the researcher recommended
that: Augmented Reality based program should be activated in both
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schools and universities teaching, professional training and
rehabilitation for the teachers should be provided, and more
research on the effects of Augmented Reality should be conducted
on different variables and, schooling levels and other subjects.
Keywords: Augmented Reality, Thinking Skills.

فاعلية برانمج مقرتح يف العلوم قائم على استخدام تكنولوجيا الواقع املعزز يف
تنمية مهارات التفكري البصري لدى طلبة املرحلة األساسية يف فلسطي
مرفت موسى الشريف

2

امللخص

هدف البحث احلايل إىل تنمية مهارات التفكري البصري يف العلوم لطلبة الصف اخلامس
األساسي من مرحلة التعليم األساسي يف فلسطني ،وذلك ابستخدام برانمج مقرتح قائم على
استخدام تكنولوجيا الواقع املعزز.
تكونت عينة البحث من ( ) 40طالبة من مدرسة القوامسي األساسية مبديرية الرتبية والتعليم
ابخلليل ،وقسمت العينة إىل جمموعتني جتريبية وضابطة )20( ،طالبة مثلت اجملموعة التجريبية
اليت درست وفقاً للربانمج القائم على استخدام تكنولوجيا الواقع املعزز و( )20طالبة مثلت
اجملموعة الضابطة ،وقد استغرق تطبيق الربانمج مدة شهر واحد من الفصل الدراسي األول لعام
2020م.
استخدمت الباحثة املنهج التجرييب والتصميم شبه التجرييب ،ملالءمته ألهداف البحث ،ومن
أجل حتقيق أهدافه ،مت إعداد أداة الدراسة وهي :اختبار مهارات التفكري البصري ،ومت التحقق
من صدق األداة وثباهتا ابلطرق املناسبة ،وطبقت األداة على جمموعيت الدراسة (الضابطة،
والتجريبية) ،قبل البدء ابملعاجلة وبعدها ،ومت إعداد املادة التعليمية ،اليت متثلت بربانمج تعليمي
قائم على استخدام تكنولوجيا الواقع املعزز ،واستعانت الباحثة أبساليب إحصائية خمتلفة ،متثلت
ابملتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية ،لتحديد أثر الربانمج القائم على استخدام
تكنولوجيا الواقع املعزز يف تنمية مهارات التفكري البصري.
وقد خرجت الدراسة جبملة من النتائج وهي :توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات
درجات طالبات اجملموعة التجريبية اليت تدرس ابستخدام الربانمج القائم على استخدام
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تكنولوجيا الواقع املعزز يف اختبار مهارات التفكري البصري الكلي للتطبيقني القبلي و البعدي,
ومهاراته الفرعية لصاحل التطبيق البعدي .وتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات
درجات طالبات اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف اختبار مهارات التفكري البصري البعدي
ككل ,ومهاراته لصاحل اجملموعة التجريبية.
وأوصت الباحثة يف ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ،عدة توصيات كان أمهها العمل
على االستفادة من الربانمج التعليمي الذي أعدته الباحثة يف تدريس مبحث العلوم يف املدارس.
والعمل على بناء برامج تعليمية وفقاً للواقع املعزز يف مباحث دراسية أخرى غري العلوم .وكذلك
توفري التدريب والتأهيل املهين املستمر للمعلمني يف املدارس ،ليتمكنوا من العمل على برامج
قائمة على استخدام تكنولوجيا الواقع املعزز ،بشكل خيدم أهداف العملية التعليمية .كما
وأوصت إبجراء املزيد من البحوث والدراسات للبحث يف أثر برامج قائمة على توظيف
تكنولوجيا الواقع املعزز على متغريات أخرى.

الكلمات املفتاحية :تكنولوجيا الواقع املعزز ،مهارات التفكري البصري.
المقدمة:
يتميز العصر احلايل بتزايد املعرفة العلمية كماً ونوعاً ،وتطور سريع يف خمتلف جماالت احلياة من تكنولوجيا املعلومات ،ووسائل
االتصاالت ،وتكنولوجيا التعليم ،وقد دفع احلاسوب عجلة التقدم العلمي والتكنولوجي خطوات واسعة إىل األمام ،حيث ال ميكن ألي
مؤسسة أن حتافظ على استمرار وجودها يف املستقبل إال مبواكبة التطورات املتسارعة حوهلا وخباصة اجملاالت التكنولوجية يف املؤسسات
التعليمية ،لتسهم يف تزويد املتعلم بقدر من املعرفة واملهارات الضرورية مبا يتفق وطبيعة العصر.
فظهرت أمناط وطرائق عديدة للتعليم والتعلم ابستخدام آليات االتصال احلديثة من احلاسوب وشبكاته ووسائطه املتعددة من صوت
وصورة ورسومات وآليات حبث ومكتبات الكرتونية وبواابت اإلنرتنت سواء كان عن بعد أو يف الفصل الدراسي ،أي استخدام التقنية
جبميع أنواعها يف إيصال املعلومة للطالب أبقصر وقت وأقل جهد وأكرب فائدة( .الشناق وبين دومة .)2010 ،خصوصاً وأن األجهزة
التكنولوجية احلديثة املوصولة بشبكات االنرتنت قد انتشرت بني الطلبة بشكل كبري ،مما جعل املسؤولني يف الرتبية حيرصون على إجياد
السبل لالستفادة إجيابياً من إمكانيات هذه التقنيات يف جمال التعليم ،حىت تكون خمرجات التعليم متوافقة مع متطلبات اجملتمع وسوق
العمل( .احلويل.)2010 ،
ومن هذه التقنيات تكنولوجيا الواقع املعزز ،اليت تشري إىل الدمج بني بيئات الواقع االفرتاضي والبيئات الواقعية من خالل تقنيات
وأساليب خاصة( .نوفل .)2010 ،وتعد من التقنيات املتطورة اليت تتيح لألفراد التعامل مع بيئات افرتاضية شبيهة ببيئاهتم احلقيقية،
كمحاكاة بني كل من األفراد والبيئات اإللكرتونية ثالثية األبعاد ،وميكن توظيف تقنية الواقع املعزز يف العملية التعليمية ملساعدة الطلبة
ليتمكنوا من التعامل مع املعلومات وإدراكها بصرايً بشكل أسهل ،وميكن أن متدهم بطرق خمتلفة لتمثيل املعلومات واختبارها بشكل
ديناميكي وسريع وسهل ،وتوفر تعليماً جمدايً.)CATENAZZ, SOMMARUGA, 2013 (.
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ولتقنية الواقع املعزز العديد من الفوائد الرتبوية ،حيث تساعد الطلبة على الفهم العميق واالحتفاظ ابملعلومات يف الذاكرة لفرتة أطول

ابملقارنة ابلوسائل األخرى ،) RADU, 2012 ( .وتعمل على زايدة دافعية الطلبة على املشاركة يف عملية التعلم ألهنا جتمع بني
املتعة واملعرفة يف ذات الوقت ،كما تساعد املعلم على شرح املفاهيم واملعلومات بشكل أكثر كفاءة( .عطارة وكنسارة.)2015،
وتتميز مادة العلوم عن بقية املواد أبهنا تتطلب توفري خربات حسية متنوعة تناسب املفهوم العلمي أو احلقيقة املراد تقدميها للمتعلم ،كما
أهنا ختتص بعمليات يصعب تنفيذها أحياانً من قبل املتعلمني خلطورهتا ،وتتطرق لظواهر غري قابلة للعرض املباشر أمام املتعلمني أو حىت
اصطحاهبم ألماكن خاصة لرؤيتها كالرباكني مثالً .ابإلضافة إىل موضوعاهتا حول الكواكب األخرى وكيفية عمل أجهزة جسم اإلنسان
وما إىل ذلك من موضوعات ،فهي تستلزم تقنيات ووسائل خاصة عالية اجلودة حتاكي عوامل معينة نريد من خالهلا حتقيق أهداف التعلم
وإكساب املتعل م املعرفة ،وتقنية الواقع املعزز تستطيع أن تقوم هبذا الدور خري قيام ،فقد توصلت دراسات عديدة إىل فاعليتها يف
تدريس مادة العلوم كدراسة محادة ( )2017ودراسة مشتهي ( ،)2015ودراسةDUNSER, A. & OTHERS

دونسر وآخرون ( ، )2012ودراسة  CHENتشن (.)2013
وألن مادة العلوم حتتاج إىل تفكري فإن علماء الرتبية اهتموا مبوضوع التفكري وأمناطه املتعددة وتنمية قدراته لدى الطلبة ،فالتفكري
البصري يعد أحد أمناط التفكري اليت استحوذت على اهتمام الرتبويني حديثاً ،ملا له من أمهية كبرية ،وتعد حاسة البصر من احلواس
املهمة لدى اإلنسان فقد أكدت دراسات عديدة أبن اإلنسان يتذكر بنسبة  %10فقط مما يسمع ،و %35مما يكتب ،يف حني
يصل ما يتذكره من خالل الرؤية إىل  (%80عمار والقباين (.)2011
ووفقاً ملا أشارت إليه بعض الدراسات كدراسة األغا ( ،)2015ودراسة الكحلوت ( ،)2012من قلة االهتمام بتنمية التفكري
البصري ،وصعوبة تدريس مهاراته ،كان البد من االهتمام ابالسرتاتيجيات والتقنيات اليت تسهم يف تنميته ،وقد بني عمار والقباين
( ) 2011مدى االرتباط بني التفكري البصري وبيئات الواقع االفرتاضي ،حيث أن حاسة البصر هي احلاسة األساسية املستخدمة يف
بيئات الواقع االفرتاضي ،وجناح ال طالب يف هذه البيئات وتفاعله معها يتطلب اتقانه ملهارات التفكري البصري املختلفة ،وهذا يعين أن
االعتماد على التقنيات املعتمدة على حاسة البصر من شأهنا أن تعمل على تنمية مهارات التفكري البصري.

مشكلة البحث:
يف ضوء ما تقدم ترى الباحثة أن استخدام تقنيات حديثة يف تدريس العلوم هو ضرورة ال بد منها ،خللق جيل مبدع ومفكر ،ومن خالل
اطالع الباحثة على مستحداثت تكنولوجيا التعليم واطالعها على األدب الرتبوي املتعلق بتنمية التفكري البصري وجدت أن تكنولوجيا
الواقع املعزز أحد التقنيات اليت ميكن أن تسهم يف تنمية التفكري البصري لدى الطلبة ،وهي تقنية مناسبة جداً ،نظراً إلمتالك معظم الطلبة
للهواتف النقالة احلديثة وشغفهم الكبري يف استخدامها مما دفع الباحثة إلجراء هذا البحث الذي حياول اإلجابة عن السؤال الرئيس
التايل:
"ما فاعلية برانمج مقرتح يف العلوم قائم على استخدام تكنولوجيا الواقع املعزز يف تنمية مهارات التفكري البصري لدى طلبة املرحلة
األساسية يف فلسطني؟" ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:
 .1ما أسس بناء الربانمج املقرتح يف العلوم القائم على استخدام تكنولوجيا الواقع املعزز يف تنمية مهارات النفكري البصري لدى طلبة
الصف اخلامس األساسي؟
 .2ما التصور املقرتح لربانمج يف العلوم قائم على استخدام تكنولوجيا الواقع املعزز يف تنمية مهارات التفكري البصري لدى طلبة الصف
اخلامس األساسي؟
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 .3ما فاعلية الربانمج املقرتح يف تنمية مهارات التفكري البصري يف العلوم لدى طلبة الصف اخلامس األساسي؟

مصطلحات البحث:
تكنولوجيا الواقع املعزز :كما عرفه حممد عطية( ،2015ص ) 2أنه " تكنولوجيا ثالثية األبعاد تدمج بني الواقع احلقيقي والواقع
االفرتاضي  ،أي أنه عرض مركب يدمج بني املشهد احلقيقي الذي يراه املستخدم واملشهد الظاهري املولد ابلكمبيوتر ،الذي يضاعف
املشهد مبعلومات إضافية ،فيشعر املستخدم أنه يتفاعل مع العامل احلقيقي وليس الظاهري هبدف حتسني اإلدراك احلسي للمستخدم".

التفكري البصري
وقد عرفه أبو زايده ( )2013أبنه سلسلة من العمليات العقلية اليت يقوم هبا الدماغ البشري عند تعرضه ملثري مت استقباله عن طريق
حاسة البصر ،حيث تساعد هذه العمليات الفرد يف الوصول إىل املعىن الذي حيمله هذا املثري ،واالستجابة له ،وختزينه يف الذاكرة،
واسرتجاعه منها عند احلاجة.

أهداف البحث:
 .1تصميم برانجماً مقرتحاً قائماً على استخدام تكنولوجيا الواقع املعزز لتدريس وحدات الفصل الدراسي الثاين من مقرر العلوم للصف
اخلامس األساسي يف املدارس احلكومية التابعة ملديرية تربية وتعليم اخلليل يف فلسطني.
 .2قياس فاعلية الربانمج املقرتح القائم على استخدام تكنولوجيا الواقع املعزز يف تنمية مهارات التفكري البصري يف العلوم ,لدى طلبة
الصف اخلامس األساسي يف املدارس احلكومية التابعة ملديرية تربية وتعليم اخلليل يف فلسطني.
أمهية البحث :قد يفيد البحث احلايل كل من:
 خمطط ي املناهج :تقدمي برانمج مقرتح قائم على استخدام تكنولوجيا الواقع املعزز ,قد يساعد خمططي املناهج يف ختطيط وحداتدراسية من مناهج العلوم وفقا للواقع املعزز.
 معلمي العلوم :تقدمي أدلة ملعلمي العلوم للتدريس ابستخدام الربانمج املقرتح القائم على استخدام تكنولوجيا الواقع املعزز وتقدمي اختبارملهارات التفكري البصري يف العلوم  ,لالستفادة منها ،وتصميم أدوات مماثلة لوحدات أخرى لصفوف تعليمية أخرى.
 للمشرفني الرتبويني يف جمال العلوم :وذلك من خالل تعريفهم ابلربانمج وأمهيته وضرورة االهتمام ابلربامج القائمة على استخدامتكنولوجيا الواقع املعزز ،وذلك أثناء ممارستهم ملهامهم اإلشرافية.
 للطلبة :تقدم للطلبة برانمج قائم على استخدام تكنولوجيا الواقع املعزز يساعد الطلبة على تنمية مهارات التفكري البصري لديهم يفالعلوم.

حدود البحث:
 -1حدود موضوعية :اقتصر تطبيق البحث على الوحدة الثالثة من مادةالعلوم– الفصل الدراسي األول– للصف اخلامس األساسي
للمنهاج الفلسطيين.
 -2حدود مكانية :اقتصر هذا البحث على املدارس احلكومية ملديرية تربية وتعليم -اخلليل -يف فلسطني ,لطلبة الصف اخلامس
األساسي ,مدرسة القوامسة األساسية.
 -3حدود زمانية :استغرق تطبيق هذا البحث  4أسابيع خالل الفصل الدراسي األول من العام 2020م.
فروض البحث:
سعت الباحثة خالل البحث احلايل التحقق من الفرضيتني التاليتني:
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 -1يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى ( )0.05بني متوسطي درجات طلبة اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة ,يف التطبيق
البعدي ملقياس مهارات التفكري البصري لصاحل طلبة اجملموعة التجريبية.
 -2يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى ( )0.05بني متوسطي درجات طلبة اجملموعة التجريبية ,يف التطبيقني القبلي والبعدي ملقياس
مهارات التفكري البصري لصاحل التطبيق البعدي.
الفصل الثاين :اإلطار النظري والدراسات السابقة

اإلطار النظري:
يعترب من املصطلحات احلديثة اليت ظهرت يف اآلونة ومن خالل االطالع على األدب الرتبوي ميكن مالحظة العديد من املصطلحات
املرادفة منها الواقع املوسع ،ال واقع املدمج ،احلقيقية املدجمة ،احلقيقية املعززة ،ومت استخدام مصطلح تكنولوجيا الواقع املعزز ابعتباره
املصطلح األكثر استخداماً يف األدبيات املرتمجة.

وعرفه ) YUEN ET AL.,(2011أبنه شكل من أشكال التقنية اليت تعزز العامل احلقيقي من خالل احملتوى الذي ينتجه
احلاسب اآليل ،حيث تسمح تقنية الواقع املعزز إبضافة احملتوى الرقمي إلدراك تصور املستخدم للعامل احلقيقي ،حيث ميكن إضافة
األشكال ثنائية األبعاد وثالثية األبعاد ،وإدراج ملفات الصوت والفديو ومعلومات نصية.
كما عرفه حممد عطية(  )2015أن الواقع املعزز يعترب أو الواقع املزيد هو :تكنولوجيا ثالثية األبعاد تدمج بني الواقع احلقيقي والواقع
االفرتاضي ،أي أنه عرض مركب يدمج بني املشهد احلقيقي الذي يراه املستخدم واملشهد الظاهري املولد ابلكمبيوتر ،الذي يضاعف
املشهد مبعلومات إضافية ،فيشعر املستخدم أنه يتفاعل مع العامل احلقيقي وليس الظاهري هبدف حتسني اإلدراك احلسي للمستخدم".
وترى الباحثة أن الواقع املعزز تقنية تسمح بتحويل الصور احلقيقية ثنائية األبعاد إىل صور افرتاضية ورسوم تفاعلية ثالثية األبعاد على
شاشة األجهزة الذكية ،أي أهنا دمج بني الواقع احلقيقي واملعلومات الرقمية.
مميزات تكنولوجيا الواقع املعزز:

إن استخدام تكنولوجيا الواقع املعزز يف التعليم وداخل البيئة الصفية له العديد من امليزات ،وقد ذكر كل من ANDERSON

) ،AZUMA(2001)،& LIAROKAPIS(2014عقل( )2014أن من مميزات تكنولوجيا الواقع املعزز:
 -1املزج بني اخليال واحلقيقية يف بيئة حقيقية.
 -2أهنا ثالثية األبعاد.
 -3تزود املعلم مبعلومات واضحة وموجزة.
 -4تتيح التفاعل بني املعلم واملتعلم.
 -5متتاز بقابليتها للتوسع بسهولة وتفاعلية يف الوقت عند استخدامها.
 -6تكلفة إنتاج املواد التعليمية منخفضة.
 -7تعطي املوقف التعليمي كثرياً من الديناميكية والنشاط.
 -8تدمج بني شرح املعلم الفعلي والكائن الرقمي.
مربرات استخدام تكنولوجيا الواقع املعزز:

ذكر ) YUEN & OTHERS(2014مربرات استخدام تكنولوجيا الواقع املعزز كما يلي:
 -1حتفز املتعلمني الكتشاف املعلومات أبنفسهم.
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 -2توفر بيئة تعلم مناسبة ألساليب تعلم متعددة وأعمار خمتلفة.
 -3تساعد يف تعلم مواد دراسية ال ميكن إدراكها بسهولة اال من خالل جتارب واقعية كالفلك واجلغرافية.
 -4تشجع املتعلم وتزيد من إبداعه وقدرته على التخيل واإلدراك.
أنواع الواقع املعزز:
هناك العديد من األنواع اخلاصة اليت مت ذكرها يف األدب الرتبوي ومنها دراسة ابكتار وآخرون

) ) PATCAR&OTHERS,2013ودراسة فنست وآخرون )(VINCENT& OTHERS,2013
 -1اإلسقاط :وهو أكثر أنواع الواقع املعزز شيوعاً ،ويعتمد على استخدام االصطناعية كإسقاطها على الواقع الفعلي لزايدة نسبة
التفاصيل اليت يراها الفرد من خالل األجهزة ،وأكثر اجملاالت استخداماً هلذا النوع من الواقع يف جماالت بث املبارايت الرايضية ،حبيث
يتم حركة الرايضي جبزئيات صغرية لغاايت التحليل وغريه.
 -2التعرف على الشكل :يقوم هذا النوع على مبدأ التعرف على الشكل من خالل التعرف على الزوااي واحلدود واالحنناءات اخلاصة
بشكل حمدد كالوجه أو اجلسم ،لتوفري معلومات افرتاضية إضافية اىل اجلسم املوجود أمامه يف الواقع احلقيقي.
 -3امل وقع :وهو عبارة عن طريقة يتم توظيفها لتحديد املواقع ابالرتباط مع برجميات أخرى ،منها :حتدي املواقع (  )GPSوتكنولوجيا

التثليث(  ) TRIANGULATION TECHNOLOGYاليت تقوم مقام الدليل يف توجيه املركبة أو السفينة أو
الفرد اىل النقطة املطلوب الوصول إليها ابستخدام نقاط التقاء فرضية وتطبيقها على الواقع.
 -4املخطط :وهو طريقة دمج بني الواقع املعزز والواقع االفرتاضي ،وهو أحد أنواع الواقع املعزز القائم على مبدأ إعطاء الشخص
إمكانية دمج اخلطوط العريضة من جسمه مع جسم آخر افرتاضي ،مما يعطي الفرصة للتعامل ،أو ملس أو التقاط أجسام ومهية غري
موجودة يف الواقع ،وهي موجودة يف املتاحف واملراكز العلمية التعليمية.
كيف تعمل تقنية الواقع املعزز:
تتمتع تقنية الواقع املعزز إبمكانية جذب انتباه املتعلمني ألهنا تدمج طبقة من املعلومات على أرض الواقع ابستخدام األجهزة احملمولة
مثل األجهزة اللوحية واهلواتف الذكية

( )MAJID ,MOHAMMED, & SULAIMAN, 2015وحني يتم مسح البيئة احلقيقية ابلكامريا بواسطة

املستخدم تظهر الطبقات املضافة عليها من كائنات رقمية كالصور ومقاطع الفيديو والنصوصONAL, IBILI, & (.

).CALISKAN,2017
ويذكر إمساعيل ( )2008أبن هناك طريقتان لعمل الواقع املعزز:

الطرقة األوىل :تتم من خالل استخدام عالمات(  )MARKERSتلتقطها ومتيزها كامريا اجلهاز الرقمي مث تعرض املعلومات اليت
دجمت هبا على الشاشة للمستخدم.
الطريقة الثانية :تتم من خالل تشغيل خدمة (  )GPSللتعرف على موقع املستخدم أو استخدام برامج متيز الصورة( IMAGE

 )RECOGNITIONلعرض املعلومات املخزنة سلفاً يف قاعدة البياانت.

وهناك أربعة مكوانت رئيسة لتطبيق تقنية الواقع املعزز ذكرت يف(SULAIMAN, 2015

& ),MOHAMMED,
 -1كامريا اللتقاط هدف املعلومات.
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 -2العالمة وهي املعلومات املستهدفة.
 -3اهلواتف احملمولة لتخزين ومعاجلة املعلومات.
 -4احملتوى الرقمي الذي سيتم عرضه على الشاشة عندما تكون الكامريا مركزة على العالمة.
معيقات استخدام تكنولوجيا الواقع املعزز:
ابلرغم من العديد من املزااي الستخدام تكنولوجيا الواقع املعزز يف التدريس اال أن هناك جمموعة من املعيقات اليت تواجه تطبيقها وحتد

من استخدامها ومنها( :)AZUMA,1997
 -1عدم توفر أو قلة اإلمكانيات املادية للبدء يف مشروع قائم على تكنولوجيا الواقع املعزز.
 -2عدم توافر القناعة الكافية هبذا النوع من التعليم من قبل املدرس ،وعدم تفاعل الطلبة بشكل جيد.
 -3يرى بعض الطلبة أن تكنولوجيا الواقع املعزز ليست فعالة وال جيب أن يدرسوا هبا.
 -4ندرة املختصني واخلرباء بتطبيقات الواقع املعزز.
 -5وجود مشاكل تقن ية تتعلق بعدم ظهور الكائن الرقمي بشكل صحيح أو حدوث تشويش بصري فيه ،واملشكالت املتعلقة بتعقب
هذا الكائن.

تكنولوجيا الواقع املعزز يف التدريس:
متتاز تقنية الواقع املعزز أبهنا قابلة للتطبيق والتعامل مع أغلب املواد الدراسية ،فهي تدعم العملية التعليمية وحتقق تعلماً أفضل ،ابإلضافة
اىل إمكانية رؤية الكائنات الرقمية املضافة يف أي مكان يكون فيه املتعلم ،وتتيح الفرصة كذلك للمرور مبواقف وخربات قد يصعب
حتقيقها يف الواقع ،وذلك يف جو من اإلاثرة واملتعة (اليوسفي .)2015 ،ففي علم الفلك ميكن للمتعلمني فحص النظام الشمسي
واألرض والشمس مبساعدة كائنات رقمية ثالثية األبعاد ،ويف الكيمياء ميكن هلم أن يفهموا حركات اجلزيئات والذرات بشكل أفضل،
وكذلك األمر ابلنسبة لعلم األح ياء ميكنهم مراقبة جسم اإلنسان وأعضائه يف ثالثة أبعاد كما لو كانت حقيقية ،وهكذا مع بقية املواد
األخرى فإهنا تصبح أكثر قابلية للفهم واالستيعاب من خالل الواقع املعزز(  .)YILMAZ, & BATD, 2016فإن
إدخال تقنية الواقع املعزز يف تدريس العلوم حتديداً يعد ضرورة ال بد منها ،ألهنا تشجع على التفكري العلمي واإلبداع ،مما خيلق لدينا
جيالً قادراً على االبتكار ومواكبة التغريات العاملية احلديثة (.أمحد.)2016 ،
التفكري البصري:
من خالل االطالع على األدب الرتبوي والدراسات املتعلقة ابلتفكري البصري ،يتضح أن هناك العديد من التعريفات للتفكري البصري،
حيث يعرفه أبو زايده ( ) 2013أبنه سلسلة من العمليات العقلية اليت يقوم هبا الدماغ البشري عند تعرضه ملثري مت استقباله عن طريق
حاسة البصر ،حيث تساعد هذه العمليات الفرد يف الوصول إىل املعىن الذي حيمله هذا املثري ،واالستجابة له ،وختزينه يف الذاكرة،
واسرتجاعه منها عند احلاجة.
وعرفه عمار والقباين () 2011على أنه منط من أمناط التفكري يتضمن قدرة الفرد على التصور البصري لألجسام واألشكال يف أوضاع
خمتلفة عن طريق حتويالت بسيطة ومركبة مثل :االنعكاس ،والدوران ،واالنتقال ،أو عمليات مثل الثين ،واإلفراد ،واحلذف ،واإلضافة،
والقطع ،وترمجة املواقف والرموز البصرية ملواقف ورموز لفظية ،والعكس كذلك ،ومتييز وتفسري الرموز البصرية ،للتعرف على أوجه الشبه
واالختالف بينها ،وحتليل املوقف البصري للخروج ابستنتاجات ودالالت بصرية ،وذلك من أجل تنظيم الصور الذهنية ،وإعادة
تشكيل املوقف البصري إلنتاج مناذج بصرية ذات معىن.
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ومن هنا ترى الباحثة أنه ال بد من الرتكيز على التفكري البصري يف التعليم وتفعيل االعتماد على حاسة البصر من خالل توفري الوسائل
والتقنيات البصرية للوصول إىل مستوى أفضل من التعلم.

عمليات التفكري البصري:
تذكر أمحد وعبد الكرمي ( )2001أن التفكري البصري يعتمد على عمليتني ،مها:

 -1اإلبصار  :VISIONابستخدام حاسة البصر لتعريف وحتديد مكان األشياء وفهمها وتوجيه الفرد ملا حوله يف العامل احمليط.

 -2التخيل  :IMAGINARYوهي عملية تكوين الصور اجلديدة عن طريق تدوير وإعادة استخدام اخلربات املاضية
والتخيالت العقلية ،وذلك يف غياب املثريات البصرية وحفظها يف عني العقل ،فاإلبصار والتخيل مها أساس العمليات املعرفية ابستخدام
مهارات خاصة يف املخ تعتمد على ذاكرتنا للخربة السابقة ،حيث يقوم جهاز اإلبصار(العني) والعقل بتحويل اإلشارات من العني إىل
ثالثة مكوانت للتخيل :النمذجة ،اللون ،احلركة.
كيف يعمل التفكري البصري:
يعتمد التفكري البصري على األشكال والرسومات والصور املعروضة يف املوقف والعالقات احلقيقية املتضمنة فيها حيث تقع تلك
األشكال والرسومات والصور بني يدي املتعلم ،وحياول أن جيد معىن للمضامني اليت أمامه ،وابلتايل فإن مبدأ التفكري البصري بسيط
جداً وتطبيق مكوانته يتم بقوة يف وسط ديناميكي فعال ،مما يردي إىل تفكري أفضل حيث يتم التفكري البصري مبساعدة أدوات أتخذ
أشكاالً هندسية جلعل التفكري احلايل واضح ،مقدمة بطرق عرض مرنة تساعدان على العمل أبفكاران على حنو خالق ينشط لدينا
تصورات جديدة ،وحيقق أهداف حمددة من قبل تؤدي لتفكري أفضل من خالل استخدام املخططات االنسيابية واخلطوط الزمنية
والصور واألفالم والتصورات .فعند رؤية لوحة قف حيدث لدى السائق نوع من التبصر من خالل الرسم فيتوقف رغم عدم وجود كلمة
قف .مهدي ()2006

مهارات التفكري البصري:
دراسة مهدي ( )2006ذكرت أن مهارات التفكري البصري هي:
 -1مهارة التعرف على الشكل ووصفه وتتحقق ابلقدرة على حتديد أبعاد وطبيعة الشكل املعروض.
 -2مهارة حتليل الشكل وتتحقق ابلقدرة على رؤية العالقات يف الشكل وحتديد خصائص تلك العالقات وتصنيفها.
 -3مهارة ربط العالقات يف الشكل وتتحقق ابلقدرة على الربط بني عناصر العالقات يف الشكل وإجياد التوافقات بينها واملغالطات
فيها.
 -4مهارة إدراك وتفسري الغموض وتتحقق ابلقدرة على توضيح الفجوات واملغالطات يف العالقات والتقريب بينها.
 -5مهارة استخالص املعاين وتتحقق ابلقدرة على استنتاج معاين جديدة والتوصل إىل مفاهيم ومبادئ علمية من خالل الشكل
املعروض مع مراعاة تضمن هذه اخلطوة اخلطوات السابقة ،إذ أن هذه اخلطوة هي حمصلة اخلطوات اخلمس السابقة.
أما (اهلويدي )2004 ،فريى أن مهارات التفكري البصري هي كما يلي:
 -1مهارة القراءة البصـرية :تعين القدرة على حتديد أبعاد وطبيعة الشكل أو الصورة املعروضة
 -2مهارة التمييز البصري :تعين القدرة على التعرف الشكل أو الصورة املعروضة ،ومتييزها عن األشكال األخرى.
 -3مهارة إدراك العالق ــات :القدرة على رؤية عالقة التأثري والتأثر من بني املواقع املتمثلة يف الشكل او الرسم املعروض.
 -4مهارة تفسري املعلومات :القدرة على إيضاح مدلوالت الكلمات والرموز واإلشارات ف ـ ــي األشكال وتقريب العالقات بينهما.
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 -5مهارة حتليل املعلومات :تعين قدرة املتعلم يف الرتكيز على التفاصيل الدقيقة واالهتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ابلبياانت الكلية واجلزئية.
 -6مهارة استنتاج املعن ـ ـ ــى :تعين القدرة على استخالص معاين جديدة والتوصل إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى مفاهيم ومبادئ علمية من خالل الشكل أو
الصورة املعروضة ،وهذه اخلطوة حمصلة للخطوات السابقة.
أدوات التفكري البصري:
ذهبت عبده ( )2012إىل أن أدوات التفكري البصري هي:
 -1شبكات العصف الذهين.
 -2املنظمات التخطيطية حمددة املهام.
 -3خرائط عمليات التفكري ومنها خرائط املفاهيم.
وترى الباحثة أن أدوات التفكري البصري هي كل ما ميكن مشاهدته ابلعني وميكن حتليله وتفسريه ،واستخالص املعلومات منه ،واليت
ميكن تقسيمها إىل أدوات متثيل (رموز-صور-رسومات) ،وأدوات معاجلة (خرائط عمليات التفكري – شبكات العصف الذهين).
أمهية استخدام التفكري البصري يف العملية التعليمية:
التفكري البصري له أمهية كبرية يف العملية التعليمية ،حيث يستبدل احلشو اللفظي ابلشكل البصري ،وحدد عمار والقباين ( )2011أن
التفكري البصري يعمل على:
 -1تنمية مهارات اللغة البصرية لدى املتعلم.
 -2تنمية القدرة على فهم الرسائل البصرية احمليطة أبفراد العملية التعليمية من كل جهة نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجي.
 -3تنمية القدرة على حل املشكالت.
 -4مساعدة املتعلم على فهم وتنظيم وتركيب املعلومات ،وتنمية القدرة على االبتكار وإنتاج األفكار اجلديدة.
 -5تنمية القدرة على التصور البصري والقدرة املكانية.
 -6جعل تعلم املتعلم يتسم ابحليوية والنشاط.
 -7جذب املتعلم حنو موضوعات الداراسة اليت تتضمن أشكاالً بصرية.
 -8املساعدة على فهم املفاهيم اجملردة.
أساليب تنمية التفكري البصري:
اسرتاتيجيا ت التفكري البصري هي األساليب املختلفة لتنمية التفكري البصري ،وتتعلق مبمارسة املتعلم لبعض األنشطة التعليمية ،والفكرة
األساسية يف اسرتاتيجيات التفكري البصري هي قدرة املتعلم على قراءة الصورة وما حتمله من معىن ،وتكمن أمهية اسرتاتيجيات التفكري
البصري من أجل تدريب الفرد على التشفري وفك التشفري عمار والقباين ( ،)2011وهناك عدد من األساليب املختلفة الداعمة لتنمية
التفكري البصري ،ومجيعها تعتمد على ممارسة التلميذ لبعض األنشطة التعليمية.
ويوضح إبراهيم ( )2006أنه ميكن تنمية التفكري البصري من خالل:
 -1األنشطة البصرية اليت ميا رسها الطالب من خالل التدريب على كيفية تصميم شبكات بصرية ،والتمكن من قراءهتا وإجراء مهارة
االتصال البصري املتعلقة ابملعلومات املتضمنة هبا ،واالستجابة ملا قرأوه بطريقة حتليلية.
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 -2استخدام األنشطة احلاسوبية والفنية يف تنمية التفكري البصري من خالل اإلمكانيات املتاحة يف الرسوم اليت تظهر بعض اخلرائط
البصرية اليت تعرب عن الكثري من املعاين املتعلقة مبفهوم ما ،وعلى املتعلمني فهم هذه اخلريطة واالستعانة مبعلوماهتا يف تصحيح املعلومات
لديهم واكتشاف معلومات جديدة.
بينما ترى محادة ( )2006أبن األنشطة واأللعاب التعليمية احملوسبة تنمي التفكري البصري لدى الطلبة ،وأن استخدام العروض
التعليمية احملوسبة ثالثية األبعاد تساعد يف تنمية التفكري البصري.

الدراسات السابقة:
من الدراسات السابقة اليت اهتمت ابلواقع املعزز دراسة حممد( )2019اليت هدفت اىل الكشف عا أثر استخدام تقنية الواقع املعزز
ع لى مستوى التحصيل لدى تالميذ الصف اخلامس اإلبتدائي يف مادة العلوم يف دولة الكويت ،واظهرت النتائج وجود فروق ذات
داللة إحصائية بني اجملموعتني لصاحل اجملموعة التجريبية يف التحصيل ،وأجرت الفضلي( )2016دراسة للكشف عن أثر استخدام
تقنية الواقع املعزز يف تنمية عمليا ت العلم يف مادة األحياء لدى طالبات الصف احلادي عشر بدولة الكويت ،وأظهرت النتائج تفوق
أفراد اجملموعة التجريبية على أفراد اجملموعة الضابطة ،وأجرى عقل وعزام ( )2018دراسة ملعرفة فاعلية توظيف تقنية الواقع املعزز يف
تنمية حتصيل طالب الصف السابع يف الكيمياء بغزة ،وتوصلت الدراسة اىل أنت تقنية الواقع املعزز حتقق فاعلية عالية يف رفع مستوى
املتعلمني يف الكيمياء .ويف دراسة محادة( ) 2017للتعرف على أثر استخدام تطبيقات الواقع املعزز على األجهزة النقالة يف تنمية
التحصيل ومهارات التفكري اإلبداعي لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي يف مادة العلوم يف مصر ،وأظهرت النتائج تفوق اجملموعة
التجريبية علة الضابطة يف التطبيق البعدي يف االختبار التحصيلي ومقياس مهارات التفكري اإلبداعي .دراسة أمحد( )2016اليت
أكدت على فاعلية برانمج قائم تكنولوجيا الواقع املعزز يف تنمية مهارات التفكري البصري يف مبحث العلوم لدى طالب الصف التاسع
بغزة ،ودراسة كيا آخرون(  ) CAI, ET AL, 2016اليت هدفت اىل التعرف على تطبيقات الواقع املعزز يف تعلم اجملال
املغناطيسي يف مادة الفيزايء لطالب الثانوية ،وخلصت النتائج اىل وجود حتسن يف نتائج تعلم الطالب للفيزايء ابستخدام تقنية الواقع
املعزز يف التدريس .كما كشفت دراسة مشتهي ( )2015عن مدى فاعلية توظيف تقنية احلقيقة املدجمة يف تنمية مهارات التفكري
اإلبداعي ،واالجتاه حنو العلوم لدى طلبة الصف التاسع األساسي بغزة .وبينت وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة بني
متوسط استجاابت الطالب يف اجملموعة الضابطة والتجريبية .أما دراسة احلسيين( )2014هدفت اىل التعرف على أثر استخدام تقنية
الواقع املعزز يف التحصيل ملقرر احلاسب اآليل عند املستوايت املعرفية لدى طالبات الصف الثالث الثانوي مبدينة مكة املكرمة واالجتاه
حنوها .وتوصلت النتائج اىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املتوسطات عند املستوايت املعرفية لدى الطالبات بني اجملموعتني
التجريبية والضابطة يف اختبار التحصيل البعدي .وبينما هدفت سيفرت وتشوفا ألبو ( SEIFERT& TSHUVA-

 )ALBO,2014اىل معرفة أثر اهلواتف الذكية القائمة على تقنية الواقع املعزز على حتصيل الطالب واالجتاه حنو العلوم يف فلسطني
احملتلة ،وأكدت على فاعلية تقنية الواقع املعزز .أما دراسة رنر(  )RENNER,2014فقد هدفت اىل التعرف على أثر الواقع
املعزز على نتائج تعلم الطلبة يف املدارس الثانوية يف دراسة الكيمياء ,يف مدارس جنوب غرب والية كولور يف اريزوان .وأيضاً هدفت

دراسة كاي ،وانج وتشانج(  )CAI, WANG, CHIANG, 2014اىل دراسة أثر تطبيق الواقع املعزز على حتصيل
الطلبة ودافعيتهم حنو تعلم الكيمياء يف احدى املدارس الثانوية ابلصني .أما دراسة فليك وسيمون(

FLECK,

 ) SIMON,2013فقد هدفت للتعرف اىل مدى أثر توظيف تقنية الواقع املعزز يف تدريس الفلك لدى طلبة املرحلة االبتدائية
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بفرنسا .وكشفت دراسة تشن(  ) CHEN,2013عن فاعلية الواقع املعزز وتسهيل عملية تعلم الكيمياء ،وفهم املفاهيم اجملردة يف
مساق الكيمياء العضوية جبامعة واشنطن.
الفصل الثالث:
 منهج البحث:استخدمت الباحثة املنهج اآليت:
املنهج الوصفي:إلعداد اإلطار النظري ,والربانمج املقرتح القائم على استخدام تكنولوجيا الواقع املعزز ,وأداة البحث ,واملواد التعليمية.
املنهج شبه التجرييب :لدراسة فاعلية استخدام الربانمج املقرتح القائم على استخدام تكنولوجيا الواقع املعزز ,يف تنمية مهارات التفكري
البصري.
 التصميم التجرييب للبحث:استخدمت الباحثة التصميم التجرييب للبحث يف جمموعتني اجملموعة التجريبية ( )20طالبة ,طبق عليها الربانمج املقرتح القائم على
استخدام تكنولوجيا الواقع املعزز ,واجملموعة الضابطة ( )20طالبة ,مت تدريسها ابلطريقة املعتادة (التقليدية) ,وطبقت الباحثة أداة البحث
قبليًا ،مث طبقت الوحدة الدراسية من خالل الربانمج املقرتح القائم على استخدام تكنولوجيا الواقع املعزز ,للمجموعة التجريبية ,أما
بعداي.
اجملموعة الضابطة درست نفس الوحدة ابلطريقة العادية ,وبعد انتهاء الوحدة طبقت الباحثة أداة البحث ً
 جمتمع البحث :يتكون من مجيع طلبة الصف اخلامس األساسي يف املدارس احلكومية التابعة ملديرية تربية وتعليم اخلليللعام2020/2019م.

 عينة البحث:اختارت الباحثة عينة البحث بطريقة قصديه ،ومتثلت عينة البحث من ( )40طالبة من طالبات مدرسة اسحق القوا مسة مبديرية تربية
وتعليم اخلليل على النحو التايل:
الصف اخلامس (أ)  :عدد الطالبات ( )20كمجموعة جتريبية تتعلم وفق الربانمج القائم على استخدام تكنولوجيا الواقع املعزز.
الصف اخلامس (ب) :عدد الطالبات ( )20طالبة كمجموعة ضابطة تتعلم ابلطريقة املعتادة.
 أداة البحث:اختبار مهارات التفكري البصري :قامت الباحثة ببناء اختبار مهارات التفكري البصري ابخلطوات التالية:
 -1حتديد اهلدف من اإلختبار :هدف اإلختبار اىل قياس مهارات التفكري البصري لدى طلبة الصف اخلامس األساسي ابستخدام
تكنولوجيا الواقع املعزز ,بعد دراستهم للوحدة الدراسية املختارة.
 -2حتديد نوع اإلختبار :مت إعداد اإلختبار من نوع االختيار من متعدد ملا يتميز هبذا النوع من االختبارات من موضوعية التصحيح،
كما أنه يقيس العديد من خمرجات ونواتج التعلم.
 -4صياغة مفردات املقياس :قامت الباحثة إبعداد( )30سؤاال لكل سؤال أربع بدائل لإلجابة للتقليل من أثر التخمني.
 -5تصحيح أسئلة املقياس :مت تصحيح أسئلة االختيار من متعدد إبعطاء درجة واحدة الختيار البديل الصحيح ,وصفر لكل إجابة
(خطأ أو اختيار إجابتني ,أو ترك السؤال) وبذلك تصبح الدرجة الكلية لإلخبار ( )20درجة.
 -6صدق اإلختبار:
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مت عرض اإلختبار على جمموعة من السادة احملكمني واخلرباء يف املناهج وطرق التدريس هبدف التأكد من:
 الدقة العلمية والسالمة اللغوية ملفردات اإلختبار مالءمة اإلختبار لطلبة الصف اخلامس األساسي إضافة أية مالحظات ,أو اقرتاحات على اإلختبار. -7الدراسة اإلستطالعية لإلختبار:
مت تطبيق اإلختبار على جمموعة استطالعية من طالبات الصف اخلامس األساسي مبدرسة اسحق القوامسة األساسية للبنات وذلك
هبدف حتديد:
أ -زمن املقياس :مت حساب زمن اإلجابة عن أسئلة اإلختبار إبجياد متوسط الزمن الذي استغرقته أول طالبة أهنت اإلجابة عن أسئلة
اإلختبار والزمن الذي استغرقته آخر طالبة أهنت اإلختبار وكان الزمن املناسب للمقياس هو ( )40دقيقة أي أن الزمن املناسب لتطبيق
اإلختبار هو حصة دراسية واحدة.
ب-ثبات اإلختبار :مت تطبيق اإلختبار على اجملموعة االستطالعية ومت التطبيق مرة أخرى بفاصل زمين بلغ أسبوعني وحتديد معامل
االرتباط واحتساب معامل الثبات ,وللتحقق من ثبات اإلختبار ,قامت الباحثة ابستخدام برانمج ( )SPSSحلساب الثبات ,وقد مت
حساب معامل الثبات بطريقتني مها:
 طريقة معامل كرونباخ ألفا ":"CRONBACH ALPHAمت حساب االتساق الداخلي بني فقرات اختبار التحصيل,وذلك ابستخدام معادلة كرونباخ ألفا ,حيث بلغت قيمة معامل الثبات(.)0.92
 طريقة االختبار وإعادة االختبار ":TEST-RETESTمت حساب معامل االرتباط حسب معادلة سبريمان براون بنيالتطبيقني ,وبلغت قيمة معامل سبريمان براون إلختبار التحصيل(.)0.97
 متغريات البحث:املتغري املستقل :الربانمج املقرتح القائم على استخدام تكنولوجيا الواقع املعزز.
املتغري التابع :مهارات التفكري البصري
 إجراءات البحث:لإلجابة عن أسئلة البحث والتحقق من صحة فروضه قامت الباحثة ابإلجراءات اآلتية- :
 .1االطالع على األدبيات والدراسات السا بقة ذات العالقة مبوضوع البحث ومتغرياته وإعداد اإلطار النظري الذي يتناول متغريات
البحث املستقلة والتابعة.
 .2حتديد أسس بناء الربانمج املقرتح القائم على استخدام تكنولوجيا الواقع املعزز.
 .3إعداد الربانمج القائم على استخدام تكنولوجيا الواقع املعزز وعرضه على احملكمني.
 .4إعداد دليل للمعلم للتدريس وفق الربانمج املقرتح وعرضه على احملكمني ,وتعديله يف ضوء آرائهم.
 .5إعداد أداة البحث والتأكد من صدقها وثباهتا وهي :اختبار مهارات التفكري البصري.
 .6اختيار جمموعة البحث ونقسمها إىل جمموعتني :اجملموعة التجريبية تتعلم ابلربانمج القائم على استخدام تكنولوجيا الواقع املعزز,
واجملموعة الضابطة تتعلم ابلطريقة املعتادة.
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 .7تطبيق أدوات البحث قبليا على جمموعيت البحث ,اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة.
 .8تطبيق جتربة البحث.
 .9تطبيق أداة البحث بعداي على جمموعيت البحث ,اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة.
 .10استخالص البياانت اخلام من النتائج وجدولتها وحتليل البياانت إحصائيا.
 .10مناقشة النتائج وتفسريها.
 .11وضع التوصيات واملقرتحات يف ضوء نتائج البحث.

الفصل الرابع :نتائج البحث وتفسريها
يتناول هذا الفصل عرضاً لنتائج البحث اليت توصلت إليها الباحثة وفيما أييت عرض للنتائج يف هذا الفصل تبعاً للمتغريات التابعة كما
يلي:
أوالً -النتائج املتعلقة بفاعلية الربانمج القائم على استخدام تكنولوجيا الواقع املعزز يف تنمية مهارات التفكري البصري يف العلوم لدى
طلبة الصف اخلامس األساسي:
لإلجابة عن السؤال الفرعي الثالث " :ما فاعلية الربانمج القائم على استخدام تكنولوجيا الواقع املعزز يف تنمية مهارات التفكري البصري
يف العلوم لدى طلبة الصف اخلامس األساسي يف فلسطني؟" واختبار صحة الفرض التجرييب األول" :يوجد فروق ذات داللة إحصائية
بني متوسطي درجات طالبات اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف اختبار مهارات التفكري البصري البعدي ككل ,لصاحل اجملموعة
التجريبية اليت تدرس ابستخدام الربانمج ,".اتبعت الباحثة اخلطوات التالية:
 .1لإلجابة على هذا التساؤل قامت الباحثة بتطبيق اختبار مهارات التفكري البصري بعد االنتهاء من دراسة الربانمج مباشرة ,ومت
حساب املتوسطات احلسابية ,ودرجات احلرية ,وقيمة (ت) للعينتني املستقلتني( INDEPENDENT SAMPLES

 ,) T-TESTومستوى الداللة لدرجات طالبات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف اختبار مهارات التفكري البصري البعدي
الكلي كما هو موضح يف اجلدول (.)1
جدول ()1
املتوسطات احلسابية وقيمة (ت) وحجم التأثري لدرجات طالبات اجملموعتني التجريبية والضابطة
يف اختبار مهارات التفكري البصري البعدي الكلي(الدرجة الكلية = .)30
الدرجة النهائية اجملموعة التجريبية

مهارات االختبار
الدرجة الكلية إلختبار مهارات التفكري البصري
البعدي

30

23.60

اجملموعة الضابطة

قيم (ت) وداللتها حجم التأثري وداللته

16.70

*3.53

**1.12

• دالة إحصائيًا عند مستوى .0.05
• حجم التأثري مرتفع.

يتضح من اجلدول رقم ( )1أن قيمة (ت) احملسوبة تساوي( ،)3.53وهي دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) ،(0.05=Αوهذا
يدل على وجود فروق ذات داللة إحصا ئية بني متوسطات درجات طالبات اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف اختبار مهارات التفكري
البصري البعدي الكلي لصاحل اجملموعة التجريبية ,حيث بلغ املتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية( ,)23.60وبلغ املتوسط احلسايب
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للمجموعة الضابطة( ,)16.70وبذلك ميكن قبول الفرض األول والذي ينص على أنه " :توجد فروق ذات داللة إحصائية بني
متوسطات درجات طالبات اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف اختبار مهارات التفكري البصري البعدي الكلي لصاحل اجملموعة التجريبية
اليت تدرس ابستخدام الربانمج" ,وهذا يعين أن هناك أثر للربانمج القائم على استخدام تكنولوجيا الواقع العزز يف تنمية مهارات التفكري
البصري يف العلوم لدى طالبات اجملموعة التجريبية ,فالتقدم الذي أحرزنه طالبات اجملموعة التجريبية(اليت درست الربانمج القائم
استخدام تكنولوجيا الواقع املعزز) على أقراهنن طالبات اجملموعة الضابطة(اليت درست ابلطريقة التقليدية) يرجع إىل العامل التجرييب,
وهو تدريسهن ابلربانمج القائم على استخدام تكنولوجيا الواقع املعزز.
وللتأكد من فاعلية الربانمج القائم على استخدام تكنولوجيا الواقع املعزز يف تنمية مهارات التفكري البصري يف العلوم لدى طالبات
اجملموعة التجريبية ,مت حساب حجم األثر ( ) Dحسب معادلة مؤشر كوهني حلجم األثر وذلك لتحديد أتثري املتغري املستقل (الربانمج
القائم على استخدام تكنولوجيا الواقع املعزز) يف اختبار مهارات التفكري البصري البعدي للمجموعة التجريبية حيث يتضح من اجلدول

رقم( )1أن قيمة حجم األثر ( ,)1.12( = )Dوتشري هذه ا لقيمة إىل أتثري مرتفع ,وميكن تفسري هذه النتيجة وفقا للمعايري اليت
وضعها كوهني أبن أثر الربانمج القائم على استخدام تكنولوجيا الواقع املعزز (املتغري املستقل) يف تنمية مهارات التفكري البصري (املتغري

التابع) مرتفع ,ألن قيمة ( )Dأكرب من .0.80

حساب املتوسطات احلسابية ,ودرجات احلرية ,وقيمة (ت) للعينتني املستقلتني ( INDEPENDENT SAMPLES

 ,) T-TESTومستوى الداللة لدرجات طالبات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف مهارات التفكري البصري (مهارة القراءة
البصـرية ،مهارة التمييز البصري ،مهارة إدراك العالق ــات ،مهارة تفسري املعلومات ،مهارة حتليل املعلومات ،مهارة استنتاج املعن ـ ـ ــى)
إلختبار مهارات التفكري البصري البعدي الكلي ,كما هو موضح يف اجلدول(.)2
جدول ()2
املتوسطات احلسابية وقيمة (ت) وحجم التأثري لدرجات طالبات اجملموعتني التجريبية والضابطة
يف مهارات التفكري البصري البعدي.
املهارات

العالمة النهائية

التجريبية

الضابطة

قيمة "ت" وداللتها

حجم التأثري وداللته

القراءة البصـرية

8

6.25

4.80

*2.10

0.67

التمييز البصري

7

5.95

4.20

*3.28

**1.04

5

3.50

3.10

1.25

0.40

تفسري املعلومات

3

2.30

1.40

*4.02

**1.28

حتليل املعلومات

4

3.30

2.15

*4.70

**1.49

استنتاج املعن ـ ـ ــى

3

2.30

1.05

*5.06

**1.60

الدرجة الكلية إلختبار مهارات التفكري البصري البعدي

30

23.60

16.70

*3.53

**1.12

إدراك العالق ــات
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تشري نتائج اجلدول ( )2أن متوسطات أداء اجملموعة التجريبية اليت درست ابستخدام الربانمج القائم على استخدام تكنولوجيا الواقع
املعزز يف مهارات التفكري البصري التالية( :مهارة القراءة البصـرية ،مهارة التمييز البصري ،مهارة تفسري املعلومات ،مهارة حتليل
املعلومات ،مهارة استنتاج املعنـ ـ ـ ـى) أعلى من متوسطات أداء اجملموعة الضابطة يف نفس املهارات .فيما يتعلق مبهارة (القراءة البصـرية
) ,بلغ املتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية ( ,)6.25بينما بلغ املتوسط احلسايب للمجموعة الضابطة ( .)4.80و فيما يتعلق
مبهارة (التمييز البصري) ,بلغ املتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية ( ,)5.95بينما بلغ املتوسط احلسايب للمجموعة الضابطة
( .) 4.20و فيما يتعلق مبهارة (مهارة تفسري املعلومات ) ,بلغ املتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية ( ,)2.30بينما بلغ املتوسط
احلسايب للمجموعة الضابطة ( .)1.40و فيما يتعلق مبهارة (حتليل املعلومات ) ,بلغ املتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية (,)3.30
بينما بلغ املتوسط احلسايب للمجموعة الضابطة ( .) 2.15و فيما يتعلق مبهارة (استنتاج املعن ـ ـ ــى ) ,بلغ املتوسط احلسايب للمجموعة
التجريبية ( ,)2.30بينما بلغ املتوسط احلسايب للمجموعة الضابطة (.)1.05
كما يتضح من اجلدول( )2أن قيم (ت) احملسوبة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) ،(0.05=Αيف مهارات التفكري البصري
التالية( :مهارة القراءة البصـرية ،مهارة التمييز البصري ،مهارة تفسري املعلومات ،مهارة حتليل املعلومات ،مهارة استنتاج املعن ـ ـ ــى) وذلك
لصاحل طالبات اجملموعة ال تجريبية ,وهذا يدل على تفوق طالبات اجملموعة التجريبية على طالبات اجملموعة الضابطة يف تلك املهارات,
مما يدل على فاعلية التدريس ابستخدام الربانمج القائم على استخدام تكنولوجيا الواقع املعزز يف تنمية هذه املهارات لدى طالبات
اجملموعة التجريبية .بينما كانت قيمة (ت) احملسوبة ملهارة إدراك العالق ــات (ت=  )1.25غري دالة إحصائيًا عند مستوى

الداللة) ،(0.05=Αمما يدل على عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات درجات طالبات اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف
هذه املستوايت.
 .2وللتأكد من وجود أثر للربانمج القائم على التعلم املدمج على طالبات اجملموعة التجريبية ,وحتسن أدائهم يف اختبار مهارات
التفكري البصري ,واختبار صحة الفرض الثاين " :توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات طالبات اجملموعة
التجريبية اليت تدرس ابستخدام الربانمج يف اختبار مهارات التفكري البصري الكلي للتطبيقني القبلي و البعدي لصاحل التطبيق
البعدي" ,مت حساب املتوسطات احلسابية ,ودرجات احلرية ,وقيمة (ت) للعينتني املرتبطتني( PAIRED SAMPLES

 ,) T-TESTومستوى الداللة لدرجات طالبات اجملموعة التجريبية للتطبيقني القبلي والبعدي يف اختبار مهارات التفكري
البصري الكلي ,كما هو موضح يف اجلدول (.)3
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جدول ()3
املتوسطات احلسابية وقيمة (ت) ونسبة الكسب لبالك لدرجات طالبات اجملموعة التجريبية للتطبيقني القبلي والبعدي يف اختبار
مهارات التفكري البصري.
بعدي

قيمة "ت" وداللتها

النسبة املعدلة للكسب

املهارات

الدرجة النهائية

قبلي

**0.77

القراءة البصـرية

8

6.25 4.30

*39.00

التمييز البصري

7

5.95 2.35

*26.91

**1.29

إدراك العالق ــات

5

3.50 0.15

*18.43

**1.36

تفسري املعلومات

3

2.30 0.55

*17.62

**1.30

حتليل املعلومات

4

3.30 0.30

*18.49

**1.56

استنتاج املعن ـ ـ ــى

3

2.30 0.10

*11.80

**1.49

اختبار مهارات التفكري البصري الكلي

30

*25.35 23.60 7.75

**1.24

من خالل نتائج اجلدول ( ) 3يالحظ ارتفاع مستوى أداء طالبات اجملموعة التجريبية يف التطبيق البعدي مقارنة ابلتطبيق القبلي ,حيث
بلغ املتوسط احلسايب ألداء الطالبات يف اختبار مهارات التفكري البصري البعدي الكلي( ,)23.6بينما بلغ املتوسط احلسايب ألداء
الطالبات يف اختبار مهارات التفكري البصري القبلي الكلي( .)7.75كذلك يالحظ أن متوسطات أداء اجملموعة التجريبية يف التطبيق
البعدي أعلى من متوسطات التطبيق القبلي يف مهارات التفكري البصري التالية( :مهارة القراءة البصـرية ،مهارة التمييز البصري ،مهارة
إدراك العالق ــات ،مهارة تفسري املعلومات ،مهارة حتليل املعلومات ،مهارة استنتاج املعن ـ ـ ــى) حيث تبني أنه فيما يتعلق مبهارة (القراءة
البصـرية ) ,بلغ املتوسط احلسايب يف التطبيق البعدي( )6.25بينما بلغ املتوسط احلسايب يف التطبيق القبلي( .)4.30وفيما يتعلق
مبهارة (التمييز البصري) ,بلغ املتوسط احلسايب يف التطبيق البعدي( )5.95بينما بلغ املتوسط احلسايب يف التطبيق القبلي(.)2.35
وفيما يتعلق مبهارة (إدراك العالق ــات) ,بلغ املتوسط احلسايب يف التطبيق البعدي( )3.50بينما بلغ املتوسط احلسايب يف التطبيق
القبلي( .)0.15وفيما يتعلق مبهارة (تفسري املعلومات) ,بلغ املتوسط احلسايب يف التطبيق البعدي( )2.30بينما بلغ املتوسط احلسايب
يف التطبيق القبلي( .) 0.55وفيما يتعلق مبهارة (حتليل املعلومات) ,بلغ املتوسط احلسايب يف التطبيق البعدي( )3.30بينما بلغ
املتوسط احلسايب يف التطبيق القبلي( .)0.30وفيما يتعلق مبهارة (استنتاج املعن ـ ـ ــى ) ,بلغ املتوسط احلسايب يف التطبيق البعدي()2.30
بينما بلغ املتوسط احلسايب يف التطبيق القبلي( .)0.10ويالحظ من اجلدول السابق أن قيم (ت) احملسوبة إلختبار مهارات التفكري
البصري مجيعها دالة إحصائيًا مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات طالبات اجملموعة التجريبية يف
التطبيقني القبلي والبعدي على اختبار مهارات التفكري البصري الكلي ومستوايته الفرعية لصاحل التطبيق البعدي ,وابلتايل تعزى الفروق
للتدريس ابستخدام الربانمج القائم على استخدام تكنولوجيا الواقع املعزز .ومن اجلدول السابق يتضح أن نسبة الكسب املعدل لبالك
أكرب من احلد الفاصل الذي حدده بالك والذي قيمته ( ) 1.2مما يدل على ارتفاع فاعلية التدريس ابستخدام الربانمج القائم على
استخدام تكنولوجيا الواقع املعزز يف تنمية هذه املهارات لدى الطالبات.
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ويتبني من خالل النتائج السابقة اليت توصلت إ ليها الباحثة أن الستخدام الربانمج القائم على استخدام تكنولوجيا الواقع املعزز يف
تعليم العلوم فاعلية مقبولة وبتأثري مرتفع يف تنمية مهارات التفكري البصري لدى طالبات الصف اخلامس األساسي.
وبذلك تتحقق صحة الفرض الثاين للبحث والذي نص على أنه " :يوجد فرق دال إحصائية بني متوسطي درجات طلبة اجملموعة
التجريبية اليت تدرس ابلربانمج القائم على استخدام تكنولوجيا الواقع املعزز ،يف التطبيقني القبلي البعدي الختبار مهارات التفكري
البصري لصاحل التطبيق البعدي ,"..وصحة الفرض الثاين للبحث والذي نص على أنه " :يوجد فرق دال إحصائيًابني متوسطي
درجات طلبة اجملموعة الضابطة اليت تدرس ابلطريقة املعتادة وطلبة اجملموعة التجريبية اليت تدرس ابلربانمج القائم على استخدام
تكنولوجيا الواقع املعزز ،يف التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكري البصري لصاحل طلبة اجملموعة التجريبية ،فقد تبني أن هناك فاعلية
وأثر دال إحصائيًا الستخدام الربانمج القائم على استخدام تكنولوجيا الواقع املعزز يف تنمية مهارات التفكري البصري لدى طالبات
اجملموعة التجريبية.
اخلالصة:
نتائج البحث :أسفر البحث عن النتائج التالية:
 .1توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات طالبات اجملموعة التجريبية اليت تدرس ابستخدام الربانمج القائم على
استخدام تكنولوجيا الواقع املعزز ,يف اختبار مهارات التفكري البصري الكلي للتطبيقني القبلي و البعدي ,لصاحل التطبيق البعدي.
 .2توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات طالبات اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف اختبار مهارات التفكري
البصري البعدي ككل ,لصاحل اجملموعة التجريبية.

توصيات البحث:
توصي الباحثة مبا يلي:
 .1العمل على االستفادة من الربانمج التعليمي القائم على استخدام تكنولوجيا الواقع املعزز ,الذي اعدته الباحثة يف تدريس مادة
العلوم يف املدارس.
 .2عقد دورات تد ريبية ملعلمي العلوم ،أثناء اخلدمة لتدريبهم على استخدام برامج تستند اىل استخدام تكنولوجيا الواقع املعزز بشكل
خيدم العملية التعليمية بطريقة صحيحة وهادفة.
 .3العمل على بناء برامج تعليمية وفقاً ,الستخدام تكنولوجيا الواقع املعزز قي مباحث دراسية أخرى غري العلوم.
مقرتحات البحث:
يف ضوء ما سبق ،تقرتح الباحثة اجملاالت البحثية التالية:
 .1تطوير مناهج إعداد معلمي العلوم قبل اخلدمة والتدريب اجليد على تطبيق برامج جديدة تناسب العصر الذي نعيش فيه.
 .2تطوير برامج التنمية املهنية اخلاصة بتطوير أداء معلمي العلوم أثناء اخلدمة يف ضوء التطورات العلمية والرتبوية احلديثة.

قائمة املراجع
إبراهيم ،عبد هللا ( .) 2006فاعلية استخدام شبكات التفكري البصري يف العلوم لتنمية مستوايت جانييه املعرفية ومهارات التفكري
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