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أقر بأن ما اشتممت عميو ىذه الرسالة إنما ىو نتاج جيدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة إليو 
ن ىذه الرسالة ككل أو أي جزء منيا لم يقدم من قبل لنيل درجة أو لقب عممي أو  حيثما ورد، وا 

 بحثي لدى أي مؤسسة تعميمية أو بحثية أخرى.
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
هه ُ { ِ ْ هه ُ و اِتُو اْلُ االلَّهه نُونههالنُال َّ   ُ ههاُِثْبههه  ا  ُاْلِ ُث ل هههونُونههالِِش ٍةُِفيه 

ُة ه    ٍةُ َْ ُوَُنا  هننُِثه ُينلي  ُ ه ُ  اْ   ها ن وهَّه    ُ ٍن ه ٍٍُالُّجج اج  ه اْلِ ْب  ا نُِفيُزنج اج 
هههاَُنِ هههي نُو ل هههْاُل هههْ ُ ْهنهنه  هههاينُزَ     ٍٍَُ ٍ ْ كِيَّههه ُ هههْ ِ يٍٍَُّو ْ  ُة   ٍٍُْ ْهنناو ههه ٍٍُزَ  ههه ثن  ال   

 ُ  َُ َْ ُاللَّه نُت ْ   ْ  نُو ال ُونال ُع ل ىُوناٍلَُه ْهِنُُاللَّ نُلِننالِِشُث  ُن َ ْ هِ  ا نُو 

ُِللنَّاِسُو اللَّ نُِك نويُة ْيٍ ُع ِلي ُ   } اْل ْثل ال 
 (35)سورة النور : آية 
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 اإلهــداء
إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة .. ونصح األمة .. إلى نبي الرحمة ونور العالمين .. سيدنا 

 محمد عليه أفضل الصالة والتسليم.
 األبرار الذين سالت دماؤهم الزكية على ثرى الوطن العزيزإلى أرواح شهدائنا 

 إلى األبطال القابعين في سجون االحتالل يرقبون فجر الحرية
إلى من أبصرت بها الدنيا .. إلى نبع الحنان وحضن الدفء واألمان .. إلى من كانت نبراسًا 

د من أجل رفعة العلم .. للعلم وكانت ومازال أثرها الطيب في نفوس الناس .. إلى من عملت بج
إلى من كانت رمزا لإلخالص وحب الخير والعمل والقوة في الحق .. إلى من اشتاقت نفسي 
  لمشاركتها فرحتي .. إلى الروح التي فارقتني إلى بارئها ولم تفارق روحي .. إلى والدتي الحبيبة 

 تغمدها اهلل بواسع رحمته وغفرانه وأسكنها فسيح جناته. سعاد شراب
إلى من أحمل اسمه بكل افتخار إلى عزي الشامخ إلى من رباني على مكارم األخالق واألمانة 
والصدق .. إلى من كنت أتمنى أن يكون بجانبي في هذا اليوم ولكن مشيئة اهلل فوق كل شيء .. 

 رحمك اهلل يا أبي وتغمدك بواسع مغفرته . الدكتور مروان خليل األغاإلى أبي الحبيب 

فرف في سماء العلم .. إلى من كان له األثر الكبير في نفسي .. إلى من كان إلى علم ر 
األستاذ الدكتور يحتذى به عمي  مثاالً عطاؤه مدادا لكثير من طلبة العلم.. إلى من كان وما زال 

 رحمه اهلل وطيب ثراه. إحسان خليل األغا

ل مرحلة من مراحل إلى من ضحى براحته من أجلي .. إلى من وقف بجانبي وساندني في ك
إعداد الرسالة .. إلى من كان دعمه بال حدود .. إلى شريك حياتي .. وزوجي الغالي رامي حفظه 

لى عائلته الكريمة صغيرًا وكبيرًا   ..إلى صاحبة القلب الكبير خالتي أم رامي وعمي أبو رامياهلل , وا 

هم إلتمام دراستي .. أبنائي : إلى أبنائي الذين اقتطفت من وقتهم الكثير ولطالما قصرت في حق
 سعاد , عبد الكريم , سارة . بارك اهلل لي فيهم ووهبني برهم.

, عمرو , محمد , أحمد إلى من غمروني بودهم ومساندتهم إلى إخوتي األعزاء جيهان , خليل 
لى عمتي   مجدية التي كانت ومازالت الصدر الحنون لنا جميعا أطال اهلل في عمرها.وا 

 ء أهديهم ثمرة جهدي المتواضع .إلى كل هؤال

 الباحثة                                                                             



 
 

 ث

 وتقدير شكر

, يا رب لك الحمدد  , وثناء على كرمه الحمد هلل رب العالمين أحمده واشكر نعمته اعترافا بفضله
 ويسرت لي كل عسير في دربي .ولك الشكر أن مننت علي بإنجاز عملي هذا , 

ُلِنه ْ ِ ههه ُِ " وانطالقدددا مدددن قولددده تعدددالى : هههاَُ ْ ههه ن ن َُ ْ ههه نْ ُف ِاوَّ   َْ , فدددإني أسدددطر  (12 : )لقمدددان " و ث ههه
 محمـــد عســـ ول /الـــدكتور لألســـتاذاالحتدددرام والعرفدددان بالجميدددل كلمدددات شدددكري وتقدددديري بددداإلجالل و 

, وقدم لدي التوجيده  ي بسخاء علمه وسعة حلمهلتفضله باإلشراف على هذه الرسالة والذي أفاض عل
 .جعله اهلل ذخرا لإلسالم والمسلمين, فجزاه اهلل عني خير الجزاء و  السديد والرأي الناضج

 حفظهدم مجـد  ع ـل /فؤاد عياد و الـدكتورالدكتور/ :  الموقرة المناقشة للجنة بالشكر أتقدم كما
 . مفيدة ونصائح توجيهات من إلي   سدوهأ وِلما الرسالة هذه مناقشة على بالموافقة لتكرمهم اهلل

شكر والتقدير للجامعة اإلسالمية التي منحتني فرصة إكمال دراسدتي كما يسرني أن أتقدم بوافر ال
العليا, والشكر والتقدير موصول لكافة أعضاء هيئة التدريس فدي قسدم المنداهج وطدرق التددريس, لمدا 

 دراستي بالجامعة.قدموه من عون وتشجيع خالل 
 لما أسداه لي من نصائح وتوجيهات قيمة. عاطف األغاستاذ الدكتور/لألكما أنثر جزيل الشكر 

 لألساتذة والمشرفين والمعلمين الذين ساهموا بتحكيم أدوات الدراسة.كما أتقدم بالشكر 
دموه مدن كما يسعدني أن أقددم باقدة مدن الشدكر والعرفدان لمدرسدتي ابدن سدينا وصدالح خلدف لمدا قد

 خدمات لتسهيل إجراء تجربة الدراسة .
وأود أن أزج شددكري وعرفدداني بالجميددل لزوجددي العزيددز الددذي ضددحى بوقتدده مددن أجددل أن يددرى هددذا 
العمل النور, كما أشكر أبنائي الذين زرعدوا األمدل فدي قلبدي , وتحملدوا معدي مصداعب الطريدق فلهدم 

 مني خالص الحب والتقدير.
مدن قددم إلدي توجيهدا أو نصدحا أو مشدورة , أو دعمندي بفكدرة ,أو أمددني وال يفوتني أن أشكر كل 

 بمرجع , أو تذكرني بدعوة صالحة, فعسى اهلل أن يجزيهم خير الجزاء.
ن الكمال هلل وحده وختاما فإن أصبت فبفضل اهلل وبرحمته , وأسأل اهلل أن يجعل هدذا العمدل  , وا 

 ريم.في ميزان حسناتي يوم القيامة خالصا لوجهه الك
 / منى األغاالباحثة  
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  الدراسة ملخص

هدفت هذه الدراسدة إلدى الكشدف عدن فاعليدة تكنولوجيدا الواقدع االفتراضدي فدي تنميدة التفكيدر البصدري 
 لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغزة.

 :  وتمثلت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي

تنميــة التيكيــر البصــر  لــد  طالبــات الصــف التاســر فاعليــة تكنولوجيــا الواقــر االفترا ــي فــي  مــا
 ؟ األساسي بغزة

 : التالية اليرعية األسئلة الرئيس السؤال عن نبثقاو 

 ؟ ما مهارات التفكير البصري المراد تنميتها لدى طالبات الصف التاسع بغزة .1

البصري  التفكير ولوجيا الواقع االفتراضي لتنميةما الصورة المقترحة للبرنامج القائم على تكن .2
 ؟ لدى طالبات الصف التاسع األساسي

هدددل توجدددد فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية بدددين متوسدددط درجدددات طالبدددات المجموعدددة التجريبيدددة   .3
 ؟البعدي التفكير البصري لبات المجموعة الضابطة في اختبارومتوسط درجات طا

تفكيددر البصددري لدددى قددائم علددى تكنولوجيددا الواقددع االفتراضددي فددي تنميددة المددا فاعليددة برنددامج  .4
 ؟ طالبات الصف التاسع األساسي بغزة

واسددتخدمت الباحثددة المددنهج الوصددفي التحليلددي فددي تحليددل المحتددوى لتحديددد مهددارات التفكيددر البصددري 
تكنولوجيا لالمتضمنة في وحدة الرسم الهندسي, وكذلك المنهج التجريبي لدراسة أثر المتغير المستقل 

المتغير التابع وهو التفكير البصدري, و تدم تطبيدق الدراسدة علدى عيندة مكوندة الواقع االفتراضي على 
( طالبددة مددن طالبددات الصددف التاسددع تددم اختيارهددا عشددوائيا بمدرسددة صددالح خلددف األساسددية 80مددن )

- 2013العليدددا للبندددات مدددوزعين علدددى شدددعبتين , وذلدددك فدددي الفصدددل الدراسدددي األول للعدددام الدراسدددي)
 م(. 2014

( فقدرة , وقامدت ببنداء 30وقامت الباحثة بإعداد اختبارا لمهارات التفكير البصري الذي تكون مدن )  
ي خالددد نوفددل ومحمددد قائمددا علددى تكنولوجيددا الواقددع االفتراضددي وفقددا لمراحددل وخطددوات نمددوذج برنامجدداً 

 ير دوالتددي: التحليددل, التصددميم, التطددوير, التقددويم, واتبعددت معدداي لمراحددلانت هددذه خمدديس, وقددد تضددم
 لبناء برمجيات الواقع االفتراضي, كما أعدت الباحثة دليال للمعلم. وحسن وزين الدين
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وقد تدم عدرض أدوات الدراسدة علدى السدادة المحكمدين, للتأكدد مدن صددقها وصدالحيتها للتطبيدق, وتدم 
 التأكد من صدق وثبات االختبار.

وتحليلهدددددا باسدددددتخدام حزمدددددة البدددددرامج  وتنظيمهدددددا وبعددددد تطبيدددددق الدراسدددددة تدددددم جمدددددع البياندددددات وتبويبهدددددا
يجدداد مربددع ايتددا للكشددف SPSSاإلحصددائية ) (, حيددت تددم اسددتخدام اختبددار )ت( لعينتددين مسددتقلتين وا 

عدددن حجدددم األثدددر , ومعددددل الكسدددب لدددبالك للكشدددف عدددن فاعليدددة التددددريس بواسدددطة تكنولوجيدددا الواقدددع 
 .االفتراضي ثم قامت بتفسير النتائج وتقديم التوصيات والمقترحات

داللددددددة إحصددددددائية عنددددددد مسددددددتوى داللددددددة               ود فددددددرق ذوجددددددو  النتددددددائج التددددددي توصددددددلت إليهددددددا الدراسددددددة  و
(≤ 0.05α بين متوسط درجات طالبات المجموعدة التجريبيدة ومتوسدط درجدات طالبدات المجموعدة )

لصدالح المجموعدة التجريبيدة, وأظهدرت النتدائج فاعليدة  البعددي الضابطة في اختبار التفكيدر البصدري
 تكنولوجيا الواقع االفتراضي في تنمية التفكير البصري .

تعمدديم اسددتخدام تكنولوجيددا الواقددع وفددي ضددوء مددا أسددفرت عندده الدراسددة مددن نتددائج أوصددت الباحثددة: ب
ضددرورة تبنددي , اصبشددكل خدد االفتراضددي الالانغماسددي فددي التعلدديم بشددكل عددام وفددي تعلدديم التكنولوجيددا

ضرورة تراضي شبه االنغماسي واالنغماسي, مؤسسات تعليمية مشروعات لنشر تكنولوجيا الواقع االف
اسددتخدام تكنولوجيددا الواقددع االفتراضددي الالانغماسددي فددي تدددريس المددواد النظريددة ذات الطبيعددة المجددردة 

بتدددريب معلمددي التكنولوجيددا ضددرورة االهتمددام الحاسددبات (,  –االلكترونيددات  –مثددل )الرسددم الهندسددي 
نتاج البرامج ثالثية األبعا نتاج برامج الواقع االفتراضيعلى تصميم وا   .د وا 

إجددددراء دراسدددددة للمقارنددددة بدددددين تكنولوجيددددا الواقدددددع  وقدددددمت الدراسدددددة أيضددددا مجموعدددددة مددددن المقترحدددددات:
دراسددة معدددايير إنتدداج وتصدددميم بدددرامج االلكتروندددي, االفتراضددي الالانغماسدددي واسددتراتيجية فدددي التعلدديم 

 الواقع االفتراضي االنغماسي وشبه االنغماسي والالانغماسي.
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Abstract 
This study aimed to investigate  the effectiveness of using Virtual Reality 

Technology  (VRT) in the developing  Visual Thinking (VT) ability  for 9th grade 
students in Gaza 

The main question of the study problem is the following: 

What is the effectiveness of VRT in developing Visual Thinking  for 9th 
grade students of Gaza? 

Study sub-questions are: 

1. what are VT skills which are going to be developed for 9th 
grade students in Gaza? 

2. What is the suggested program based on VRT for developing 
VT  for 9th grade students? 

3. Is there statistically significant difference at (α ≤ 0.05) between 
the students score average of the experimental group and 
control group at the post VR test? 

4. What is the effectiveness of program based on VR in 
developing VT for 9th grade students in Gaza? 

 

The researcher adopted descriptive analytical approach besides 
experimental approach to measure the effectiveness of “VRT” in developing 
“VT” . 

Study sample consisted of (80) female students from the 9th grade at 
Salah Khalaf basic school in the first semester 2013-2014. 

The researcher prepared a  VT skills test which consisted of (30) items 
and built program based on VRT, according to the stages and steps 
typical(Khaled Nowfal and Mohammed khamis)  included the following 
phases : analysis ,design ,development ,calendar, and followed ( Dolaty, 
Zeneldeen & Hassan) criteria for the construction of VR software, the 
researcher also prepared teacher’s guide . 

The researcher has judged study tools by a group of expert  arbitrators in 
curriculum teaching methods and education technology to make sure of its 
validity , then the researcher made sure of validity & reliability of the study. 
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 After the application, data were collected ,classified and analyzed by 
Statistical Package of Social Sciences (SPSS) program ,the researcher used 
independent sample T-test and Eta-square to identify the effect size ,in 
addition she used Percentage of Average Earning for Black to disclosure of 
the effectiveness of teaching by VRT. 
 
Study results :  

 There are statistically significant differences at level (α ≤ 0.05) between 
the mean scores of the experimental group and control group in the 
Visual Thinking test in favor of the experimental group.  

 The effectiveness of VRT in developing   Visual Thinking . 

Study recommendations: 

 Generalization using of The non-immersive VRT in teaching technology 

  It is necessity to adopt projects of deploying semi-immersive VR and 
immersive VR in educational  institutions 

 It is necessity to use non immersive VR in teaching theoretical subject 
such as (engineering drawing ,electronics ,computers ). 

  It is necessity to focus on the training technology teachers to design 
and produce a three dimensional software and production of VR 
programs. 

   Further research: 

 A comparative study between immersive VRT and the e-learning 
strategy  

 A study of  immersive & semi- immersive VR programs production and 
design criteria. 
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  األول الفصل

 وخلفيتها الدراسة مشكلة

 
 أثرمما  ,األلفية الثالثة يشهد العالم طفرة غير مسبوقة في مجال مستحدثات التكنولوجيامع بداية 

 ,التعليميددة العمليددة فددي جديدددة واتوأد طددرق اسددتخدام إلددى وأدى التعليميددة العمليددة علددى واسددع بشددكل
وشهدت الممارسات التربويدة قفدزات هائلدة لمواكبدة هدذه التقنيدات الحديثدة وتوظيفهدا بشدكل أفضدل فدي 

 العملية التعليمية.

قددددد أخددددذت تقنيددددة المعلومددددات المبنيددددة حددددول الحاسددددوب تغددددزو كددددل مرفددددق مددددن مرافددددق الحيدددداة , و 
اق بالعصدددر واسدددتطاعت أن تغيدددر العدددالم بشدددكل سدددريع , لدددذا كدددان لزامدددا علدددى كدددل مجتمدددع يريدددد اللحددد

التكنولددوجي والمعلومدداتي أن ينشددل أجيالدده علددى هددذه التقنيددة , ويددؤهلهم لمجابهددة التغيددرات المتسددارعة 
 (3: 2011في هذا العصر.)البلطان ,

وكدددان لدددذلك تدددأثيره البدددالغ علدددى التعلددديم, وبالتدددالي يدددأتي دور تكنولوجيدددا التعلددديم كأسدددلوب منهجدددي 
لمصدادر البشدرية واإلبدداع اإلنسداني, والمصدادر الماديدة وطريقة في التفكير تهدف إلى توظيف كل ا

ثدددددددراء المواقدددددددف التعليميدددددددة  ممثلدددددددة فدددددددي األجهدددددددزة والبرمجيدددددددات لحدددددددل مشدددددددكالت الدددددددنظم التربويدددددددة, وا 
 (.15: 2006ودعمها.)الحلفاوي ,

 وتطدور المعلومدات وتسدارع والمخترعدات المنجزات عصر في بأنه( 2: 2010) القحطاني وأشار
 المتعلمدددين, ظدددروف لمراعددداة التقليديدددة الدراسدددة فاعليدددة وقلدددة البشدددرية المدددوارد تنميدددة وحتميدددة المعرفدددة
 تغلغددل مدددى علددى وتدددل قبددل مددن معروفددة تكددن لددم جديدددة تربويددة بصدديغ تعليميددة مصددطلحات ظهددرت
 فبدأ المتعددة وسائطه وبرمجيات اآللي للحاسب العظيم االختراع بسبب وذلك البشر حياة في التقنية

دخالده اآللي الحاسب قدرات من باالستفادة والتعليم بالتربية المهتمون  وسديلة أو| التعلديم عمليدة فدي وا 
 عددن والبحددت بالمندداداة التربددويين أصددوات تعالددت أن لبثددت ومددا لدده, ومعددززة للتعلدديم مسدداعدة تعليميددة
 الطلبددة واهتمددام انتبدداه لجددذب وحيويددة جديدددة تفاعليددة تعليميددة بيئددة لتددوفير واألسدداليب الطرائددق أفضددل
 .لألمام دائما ينظرون التربويين ألن والخبرات اآلراء وتبادل المعلومات لنقل االتصال وسرعة
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 والتنفيددذي اإلجرائددي بالمسددتوى ارتبطددت التعلدديم ميدددان فددي الحديثددة المفدداهيم مددن العديددد وظهددرت
, المتعدددة الوسدائل, بعدد عن التعليم, االلكتروني التعليم ظهر لذا خاصة بصفة التعليمية للممارسات
 المفداهيم من وغيرها الفيديو مؤتمرات, االفتراضي المتحف, االلكتروني الفصل, االلكترونية المدرسة
 (20: 2006,  الحلفاوي.)التعليم مجال في التكنولوجية بالمستحدثات المرتبطة

 المفددداهيم إلدددى ت,المعلومدددا تقاندددة أضدددافتها التدددي المهمدددة المفددداهيم مدددن االفتراضدددي الواقدددع ويعتبدددر
 وأجهدددزة الحاسدددوبية, الرسدددومات باسدددتخدام األبعددداد ثالثيدددة بيئدددات تكدددوين إلدددى يشدددير فهدددو المعاصدددرة,
 وتغييددددر معهددددا, والتفاعددددل المختلفددددة, بحواسدددده استشددددعارها علددددى القدددددرة للفددددرد تهيددددل بحيددددت المحاكدددداة
 (.161: 2006 والالمي, الخناق) البيئة تلك في باالندماج اإلحساس فيعزز معطياتها,

فدي  تده,اوتعرف تكنولوجيا الواقع االفتراضي بأنهدا محاكداة المحديط بندا باسدتخدام الكمبيدوتر وملحق
يجعدل المسدتخدم لده يعديش بشدكل ثالثدي  دإنشاء بيئة صدناعية أخدرى حسدية أو بصدرية ثالثيدة األبعدا

 2013األبعاد ويتعامل في الزمن الحقيقي كأنها أشياء حقيقية موجدودة علدى أرض الواقع.)الحدازمي,
 :38) 

 مددن أكثددر أو حاسددة علددى تعتمددد األبعدداد ثالثيددة بيئددة تصددميم تعنددي االفتراضددي الواقددع تكنولوجيددا و
 الكمبيدوتر طريدق عدن للمدتعلم النشدطة المشداركة علدى الحواس هذه تفاعل يعتم حيت اإلنسان حواس

 (14-13: 2007,  القباني)

 القليلدددة السدددنوات فدددي تسدددتخدم بددددأت التدددي التكنولوجيدددة المسدددتحدثات مدددن االفتراضدددي الواقدددع ويعدددد
 رفددع فدي التكنولوجيدا بهددذه تسدهم أن يمكدن التدي العديدددة لإلمكاندات نظدرا, التعلدديم مجدال فدي الماضدية
, أخدرى ناحيدة مدن تواجههدا التي المشكالت على والتغلب, ناحية من التعليمية العملية وفاعلية كفاءة
 التطدوير أسداليب حددأ وأن, مسدتمرة بصفة التعليمية العملية تطوير إلى مستمرة حاجة في نناأ وحيت
 ( 4: 2002, الحصري.)االفتراضي الواقع تكنولوجيا التكنولوجيا مستحدثات استخدام في يتمثل

والواقع االفتراضي هو بمثابة خطوة أساسية لتحدديت التعلديم لكدي يصدبح تعلديم المسدتقبل, فدالواقع 
لمية الواقعيدة االفتراضي يوجد بيئة تعليمية فعالة , وتشجع الطالب على التساؤالت حول الحقائق الع

, واالهتمام بالخيال للوصول إلى الحقيقية العلمية , فلم يعد التعلديم عدرض معلومدات علدى  تخيليةوال
الطدددالب بدددل أصدددبح مصددددر اهتمدددام الطدددالب واالسدددتمتاع بتغييدددر سدددلوكهم, وأن يدددنغمس فدددي جهددداز 

 (32:  2013الحاسوب من خالل الواقع االفتراضي.)الحازمي ,
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وخاصية  في  تمميية التيكيير وبرمجياته الحاسوب عبر التعمم فاعمية عمى الحديثة التوجهات وتؤكد
 . التيكير البصري

( صيورة في  الدقي ية 00333ووقد أوضحت العديد من الدراسات أن المخ البشري يستطيع استيعاب )
% مين المعموميات التي  يتم اايا الميخ تي ت  عين طريي  العيين  03 -%  03, وأن ما يتراوح ما بين 

يكييير تيي ت  مباشييرة ميين إدراكمييا البصييري لمعييالم ميين حولمييا , حيييث يكييون ,لهيي ا فييكن أكثيير عمميييات الت
 (60: 9330البصر الجهاز الحس  األول ال ي يكون أساس عممياتما المعرفية )حمادة , 

والتيكييير البصييري اييو أحييد أمميياط التيكييير اليي ي يمشيي  متيجيية اسييتثارة الع ييل بمثيييرات بصييرية ويترتييب 
 (09, 9332تساعد ف  حل مشكمة أو االقتراب من الحل )محمد:عمى  لك  إدراك عالقة أو أكثر 

لرؤيية األشيكال الهمدسيية بصيريام وعميل م ارميات وترجع أامية التيكير البصري ف  أمه يتيح اليرصة 
الميتعمم مميا ييؤدي إليى تثبييت خيواص كيل شيكل  ىليإمباشرة  لبصرية بين خواص تمك األشكال تص

 (956, 9330التعمم)حمادة : ف   ان المتعمم, وب اء أثر 

 الواقييع وبيئييات البصييري التيكييير بييين االرتبيياط مييد ( 0209366) وال بييام  عمييار ميين كييال يبييينو 
 الواقييع بيئييات بميياء فيي  المسييتخدمة األساسييية الحاسيية ايي  اإلبصييار حاسيية أن بيمييا حيييث, االفتراضيي 
 لمييا تماميا والمطاب ية بيل المشيابهة المميا ج ابتكيار ايو فيهيا األساسي  الهيد  أن وحييث,  االفتراضي 

,  محاكاتهيييا أو االفتراضيييية البيئيييات بمييياء فييي  الطاليييب مجييياح فيييكن,  الح ي يييية البيئييية فييي  موجيييود ايييو
 (.0509366,وال بام  عمار) المختمية البصري التيكير لمهارات ات امه طمبيت معها والتياعل

 ف يد, بصيرية قيدرات تمميية في  االفتراضي  الواقيع تكمولوجييا فاعميية األبحياث مين كثيير أثبتيت ول د
فاعميية برميامت تيدريب  ميمخيت التكميية يعتميد  Samsudin  & others  (9362 ) دراسية  أكيدت

 عمى االفتراض  عمى ال درة المكامية البصرية.

( أثيير اسييتخدام أمشييطة مطييورة 2102) Yurt & SÜNBÜLتكمولوجيييا الواقييع أكييدت دراسيية و 
االفتراضييي  واألجسيييام الممموسييية عميييى التيكيييير البصيييري المكيييام  ومهيييارات باسيييتخدام بيئيييات الواقيييع 

( إليى تي ثير البيئية االفتراضيية عميى تحسيين 2112و وتوصيمت متيائت دراسية بشيير ) ,التدوير الع م 
دراك مياايم اليضاء لد  أطيال ما قبل المدرسة, وأيضا دراسة ال بام  ) ( 2112التصور البصري وا 

ة عمييى برمييامت كمبيييوتر قييائم عمييى تكمولوجيييا الواقييع االفتراضيي  فيي  تممييية ال ييدر التيي  أثبتييت فاعمييية 
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أثبتدت فاعليدة بيئدة تعلدم مبنيدة علدى الواقدع  يالتد Chen  (2006)دراسدةالتفكير والتخيل البصري, و 
 .االفتراضي على القدرات البصرية المكانية للطلبة

 الموضدوعات وفهدم تصدور في االفتراضي الواقع تكنولوجيا فاعلية إلى عديدة دراسات أشارت وقد
 برنددامج فاعليددة إلددى( 2007) دوالتددي دراسددة توصددلت حيددت مباشددرة إدراكهددا عددن الحددواس تعجددز التددي
 لدددى الرياضددية المشددكالت وحددل الثالددت البعددد مفدداهيم لتنميددة االفتراضددي الواقددع تكنولوجيددا علددى قددائم

 . الطالب

 األبعدداد ثالثيددة وأشددكال عددروض مددن يتضددمنه بمددا االفتراضددي الواقددع تكنولوجيددا األمددر حقيقددة وفددي
 المجدددردة المفددداهيم وتخيدددل,  بصدددريا تفكيدددرا التفكيدددر علدددى المدددتعلم تسددداعد التدددي األدوات إحددددى تعدددد

 .المتعلمين لدى األبعاد ثالثية والمفاهيم

 االفتراضددي الواقددع بيئددة االلكترونددي التعلدديم وخاصددة التعلدديم تكنولوجيددا توفرهددا التددي البيئددات وتضددم
 والتخيل التفكير على القدرة بإنماء تصل التي خاصة تعليمية بإمكانات البيئة هذه وتتمتع,  التعليمية
 ( 2: 2007, القباني.) البصري

 لمددا نظدرا خدداص بشدكل المنظددور تددريس أثنداء صددعوبات مدن التكنولوجيددا معلدم يواجهدده لمدا ونظدرا
 بعدددد و قبدددل األبعددداد ثالثيدددة للمجسدددمات وتخيدددل وتصدددور الثالثدددة األبعددداد تخدددص جواندددب مدددن يحتويددده
 .للتدريس االعتيادية بالطريقة  وتصورها وتخيلها تدريسها يصعب والتي هندسيا اسقاطها

 الحقيقي الواقع من اإلمكان قدر قريبة تكون الحاسوب عبر تفاعلية بيئة تصميم من البد كان لذا
 برنددامج توظيددف و لتطددوير ماسددة حاجددة هندداك أن الباحثددة ووجدددت, االفتراضددي الواقددع فددي متمثلددة, 

 التاسددع للصددف المنظددور وحدددة فددي البصددري التفكيددر لتنميددة االفتراضددي الواقددع تكنولوجيددا علددى قددائم
 بصدددريا المعلومدددات مدددع التعامدددل مدددن األفدددراد تمكدددن االفتراضدددي الواقدددع تكنولوجيدددا أن حيدددت األساسدددي
دراكها  .البصرية العروض خالل من البصري والتفكير للتخيل فرصا ويتيح , كبير بشكل وا 

 لدددى البصددري التفكيددر مهددارات ينمددي االفتراضددي الواقددع بددأن الباحثددة تددرى سددبق مددا علددى وتأسيسدداً 
 الشدكل وقدراءة  تخيدل علدى قددرة أكثدر ويجعلهدم األبعداد, ثالثيدة والعدروض الصدور خدالل من المتعلم
دراكها الجديدة, العالقات واستخالص وتفسيره,  وتحليله البصري  . وا 
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 الدراسة مشكلة : 

 مبحدت فدي المنظدور وحددة تددريس فدي صدعوبة واجهدت للتكنولوجيدا كمعلمدة الباحثدة عمدل خدالل مدن
 والتدي األبعداد ثالثيدة المنظدور مفداهيم علدى المدادة احتدواء نتيجدة األساسدي التاسدع للصدف التكنولوجيا
 المفدداهيم لهددذه المددتعلم فهددم فددي كبيددرة فجددوة ولمسددت,  جيددد بشددكل الحقيقددي الواقددع فددي تمثيلهددا يصددعب
 ,مجردة مفاهيماً  واعتبارها المفاهيم لهذه بصريا التفكير على القدرة وعدم الحقيقي بالواقع ربطها وعدم

 مددددن أي تددددوفر عدددددم نتيجددددة,  تخيددددل دون فقددددط هندسددددي رسددددم صددددورة فددددي لهددددا المددددتعلم فهددددم واعتمدددداد
 . للمنظور الثالثة األبعاد يظهر بشكل تمثيلها تستطيع التي البرمجيات

 االفتراضدي الواقدع تكنولوجيدا أن وجدت التعليم تكنولوجيا مستحدثات على الباحثة اطالع خالل ومن
 علدى المتعلمدين وتسداعد البصري الشكل تمثيل صور إحدى تعد األبعاد ثالثية بيئات من تحتويه بما

دراكا فهما يتيح بما بصريا تفكيرا التفكير  .المنظور لمفاهيم كامال وا 

ما فاعلية تكنولوجيا الواقر االفترا ي في تنمية :  الرئيس السؤال في الدراسة مشكلةوتتحدد  
 ؟ التيكير البصر  لد  طالبات الصف التاسر األساسي بغزة

 : التالية اليرعية األسئلة الرئيس السؤال عن وينبثق

 ؟ لدى طالبات الصف التاسع بغزة ما مهارات التفكير البصري المراد تنميتها. 1

التفكير مهارات  ولوجيا الواقع االفتراضي لتنميةما الصورة المقترحة للبرنامج القائم على تكن .2
 ؟ لدى طالبات الصف التاسع األساسيفي وحدة الرسم الهندسي البصري 

داللددددة إحصددددائية بددددين متوسددددط درجددددات طالبددددات المجموعددددة التجريبيددددة   وق ذوجددددد فددددر يهددددل  .3
 ؟البعدي  ي التفكير البصر ومتوسط درجات طالبات  المجموعة الضابطة في اختبار 

التفكيدددر البصدددري لددددى طالبدددات  م علدددى الواقدددع االفتراضدددي فدددي تنميدددةمدددا فاعليدددة برندددامج قدددائ .4
 ؟ الصف التاسع األساسي بغزة
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 الدراسة فر يات : 

بين متوسط درجات ( α ≤ 0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات قفر  وجدي ال -1
طالبات المجموعة التجريبية  ومتوسط درجات طالبات  المجموعة الضابطة في اختبار 

 .البعدي التفكير البصري

في تنمية التفكير البصري لدى  بالفاعلية البرنامج القائم على الواقع االفتراضي يتصف -2
 . طالبات الصف التاسع األساسي بغزة

 الدراسة أهداف : 

 تنمية في االفتراضي الواقع تكنولوجيا  فاعلية عن الكشف إلى أساسي بشكل الحالية الدراسة تسعى
 تحقيق إلى الدراسة تسعى كما , بغزة األساسي التاسع الصف طالبات لدى البصري التفكير
 : التالية األهداف

 التعرف على مهارات التفكير البصري المراد تنميتها لدى طالبات الصف التاسع بغزة. .1

التفكير البصري لدى طالبات  ولوجيا الواقع االفتراضي لتنميةبناء برنامج قائم على تكن .2
 الصف التاسع األساسي.

درجددات الكشددف عددن الفددروق بددين متوسددط درجددات طالبددات المجموعددة التجريبيددة  ومتوسددط  .3
 .البعدي طالبات  المجموعة الضابطة في اختبار التفكير البصري

الكشددف عددن فاعليددة برنددامج قددائم علددى الواقددع االفتراضددي فددي تنميددة التفكيددر البصددري لدددى  .4
 طالبات الصف التاسع األساسي بغزة, وفق معدل الكسب لبالك.

 الدراسة أهمية : 

دي بتوظيف تكنولوجيا الواقع االفتراضي في مواكبة التوجهات التكنولوجية الحديثة التي تنا -1
 العملية التعليمة.

تقدم نوعًا جديدًا من مستحدثات تكنولوجيا التعليم متمثال في تكنولوجيا الواقع االفتراضي قد  -2
 تفيد الباحثين والمعلمين.
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والبشرية توجه هذه الدراسة انتباه القائمين على التعليم إلى ضرورة توفير اإلمكانيات المادية  -3
 لتفعيل تكنولوجيا الواقع االفتراضي في العملية التعليمية.

توجه القائمين على برامج إعداد معلمي التكنولوجيا بضرورة امتالك المعلمين مهارات إعداد  -4
 برمجيات الواقع االفتراضي.

 معلمو التكنولوجيا .الباحثون و توفر الدراسة اختبارا للتفكير البصري قد يستفيد منه  -5

عد الدراسة هامة كونها تستعين ببرمجيات الواقع االفتراضي الالانغماسي, السيما وأنها ت -6
و , كما أنها تعد طريقة شيقة في عرض الرسوم نوعا ما برمجيات سهلة التصميم, والتطبيق

 .المجسمات والمنظور

 الدراسة حدود : 

 .م2014-2013 األول الدراسي الفصل في الدراسة طبقت:  الزماني الحد .1

 .غزة غرب مديرية - للبنات العليا األساسية خلف صالح مدرسة:  المكاني الحد .2

 . األساسي التاسع الصف طالبات من عينة على الميدانية الدراسة طبقت:  البشري الحد .3

للصف التاسع  التكنولوجيا مبحت في( المنظور) الهندسي الرسم وحدة:  الموضوعي الحد .4
 .األساسي

 الدراسة مصطلحات : 

 البصر  التيكير : 

 مرتبطةال مجموعة من المهارات تضمنه قدرة عقلية يأن على إجرائياً  البصري التفكير الباحثة تعرف
 هذه وتتمثل التكنولوجيا, بمبحت األساسي التاسع الصف لطالبات البصرية الحسية بالجوانب مباشرة

 إدراك مهارة البصري, التمييز مهارة البصرية, الترجمة مهارة البصري, التصور مهارة: في المهارات
قاس بواسطة اختبار لقياس ي,  البصري اإلغالق مهارة البصري, التتابع مهارة المكانية, العالقات

 .بإعداده الباحثة قامتالتفكير البصري 
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 االفترا ي الواقر تكنولوجيا : 

الكترونية, اصطناعية تكنولوجيا تمكن المتعلم من الدخول إلى بيئة  بأنه  إجرائياً  الباحثة وتعرفه
عروض تحاكي العالم الحقيقي لألشياء, بحيت يندمج المتعلم في هذا العالم االفتراضي من خالل 

 األبعاد, ويتفاعل مع مكوناتها وكأنها حقيقية ويتم عرضها على شاشة الحاسوب. ثالثية

 األساسي التاسر الصف طالبات  : 

 التكنولوجيا مبحت يدرسن والالتي غزة, غرب مديرية في األساسي التاسع الصف طالبات جميع
 .عاماً ( 16 – 14) بين ما أعمارهن وتتراوح
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 النظري اإلطار
 

 البصري والتفكير االفتراضي الواقع
 

 المحور األول : التيكير البصر  .

 المحور الثاني : المستحدثات التكنولوجية .

 المحور الثالث : الواقر االفترا ي .

 الرابر : معايير إنتاج برمجيات الواقر االفترا ي . المحور

 المحور الخامس : نماذج تصميم بيئات الواقر االفترا ي .
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 الثاني اليصل

 الواقر االفترا ي والتيكير البصر 

 , مهاراته و أدواته وأهميته التعليميةيهدف الفصل الحالي إلى تعريف التفكير البصري وسرد        
 وتعريدددف, بالمسدددتحدثات التكنولوجيدددة وخصائصدددها وأساسددديات توظيفهدددا وبعدددض نماذجهدددا  تعريدددفوال

الواقدع االفتراضددي وبيدان أنواعدده ونمداذج تصددميمه ومعدايير إنتدداج برمجياتده واألجهددزة المسدتخدمة فيدده 
ر البصدري, كمدا تدم الحدديت عدن نمداذج تصدميم وسماته األساسية, وعالقة الواقدع االفتراضدي بدالتفكي

محداور رئيسدة شدكلت اإلطدار النظدري لهدذه خمسدة ع االفتراضي, ويتكون هذا الفصل من قبيئات الوا
 الدراسة.

 المحور األول : التيكير البصر :

 التيكير:

التفكيددر سددمة مددن سددمات اإلنسددان تميددز بهددا عددن غيددره مددن الكائنددات, وهددو مفهددوم متعدددد األبعدداد, 
يعكس تعقدد العقدل البشدري وتشدعبه وتعددد عملياتده, ويدتم التفكيدر مدن خدالل سلسدلة نشداطات عقليدة, 
بالذات عند التعرض لمثير ما في الغالب تستقبله حواس اإلنسان الخمسة, ويتضدمن التفكيدر البحدت 

معاندًا للنظدر فدي مكوندات الموقدف ويدتم مقارنتده بدا لخبرات عن المعنى ويتطلب التوصدل إليده تدأماًل وا 
 السابقة.

 . لتفكير أنواع متعددة منها التفكير الناقد, والتفكير العلمي, والتفكير التأملي, والتفكير البصريلو 

 ميهوم التيكير:

( التفكير بأنه " العمليدة الذهنيدة التدي يدتم بواسدطتها الحكدم علدى 23: 2003عرف عبيد وعفانة )
والمعلومات السابقة عن ذلك الشديء ممدا يجعدل التفكيدر واقع األشياء, وذلك بالربط بين واقع الشيء 

 . عامال هاما في حل المشكالت"

( بأندده عمليددة عقليددة تسددتنتج مددن السددلوك ويحدددت حينمددا 22: 2012ويعرفدده الصدداحب والعفددون )
 يكون أم الفرد هدف معين يريد الوصول إليه كفهم موضوع معين, أو إصدار حكم أو مشكلة.
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( بأندده سلسددلة مددن النشدداطات العقليددة غيددر المرئيددة التددي يقددوم بهددا 33: 2011وعرفدده سددليمان ) 
أكثدر مدن الحدواس الخمسدة, بحثدا عدن  الدماغ عندما يتعرض لمثيدر يدتم اسدتقباله عدن طريدق واحددة أ

 المعنى في الموقف أو الخبرة.

طدداء المثيددرات البيئيددة ( بأندده نشدداط معرفددي يعمددل علددى إع19:  2011ويعرفدده العتددوم والجددراح )
 معنى وداللة من خالل البنية المعرفية لتساعد الفرد على التكيف والتالؤم مع ظروف البيئة.

( إلى أن التفكير مفهوم معقد يتألف من ثالثة عناصر تتمثل في 40: 2003سعادة ) ويشير
م والتطبيق, باإلضافة العمليات المعرفية المعقدة, وعلى رأسها حل المشكالت, واألقل تعقيدًا كالفه

إلى معرفة خاصة بمحتوى الموقف أو المادة, مع توفر االستعدادات والعوامل الشخصية المختلفة 
 السيما الميول واالتجاهات.

المدربين حدول مفهدوم التفكيدر ألنده  بدينوجدت الباحثة اخدتالف وبعد استعراض التعريفات السابقة 
أن التفكيددر يددرتبط  علددى وقددد اتفددق البدداحثون قددد عملياتدده,مفهددوم معقددد يعكددس تعقددد العقددل البشددري وتع

 التفكيددر أنن التفكيددر نشدداط عقلددي أو ذهنددي , و باإلنسددان فددال يكددون اإلنسددان إنسددانا إال بددالتفكير, وأ
 بمشكلة أو موقف محير. يرتبط

عبدددارة عددن عمليدددة عقليدددة يقددوم بهدددا اإلنسدددان عندددد مددن خدددالل مدددا سددبق تدددرى الباحثدددة بددأن التفكيدددر 
 لموقف محير للوصول إلى معنى جديد.تعرضه 

 خصائص وسمات التيكير:

( بأن خصائص  26-25: 2003عبيد وعفانة ) ويرىلعملية التفكير العديد من الخصائص, 
 ما يلي:فيالتفكير تتمثل 

 التفكير نشاط عقلي غير مباشر. -1

 يعتمد التفكير على القوانين العامة للظواهر. -2

 الحسية.ينطلق التفكير من الخبرة  -3

 للعالقات بين الظواهر في شكل لفظي رمزي. انعكاسالتفكير  -4
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 يرتبط التفكير ارتباطا وثيقا بالنشاط العملي لإلنسان. -5

 التفكير يدل على خصائص الشخصية. -6

 أنواع وأنماط التيكير :

 هناك من قسم التفكير إلى نوعين, فن بالتعرف على أنواع وأنماط التفكيرياهتم العديد من الباحث
( بأن 62- 60: 2003حسب فعاليته إلى: تفكير فعال, تفكير غير فعال, حيت يرى سعادة )

 التفكير نمطان:

 ضمن توفر شرطين مهمين هما: وهو ذلك النمط الذي ال يتحقق إال التيكير اليعال: -1

الشددددرط األول: اسددددتخدام أفضددددل للمعلومددددات المتددددوفرة مددددن حيددددت دقتهددددا وكفايتهددددا وعالقتهددددا  -
 روح للنقاش.بالموقف المط

الشددددرط الثدددداني: اتبدددداع منهجيددددة عمليددددة سددددليمة فددددي تندددداول المعلومددددات ومعالجتهددددا وتفسدددديرها  -
 ونقاشها.

وهددو ذلددك الددنمط مددن التفكيددر الددذي ال يتبددع منهجيددة واضددحة أو دقيقددة  التيكيــر غيــر اليعــال: -2
ويقدددوم علدددى مغالطدددات أو افتراضدددات باطلدددة متناقضدددة, أو ادعددداءات وحجدددج غيدددر متصدددلة 

 , أو إعطاء تعميمات أو أحكام متسرعة, أو ترك األمور للحوادت كي تعالجها.بالموقف

 طرق التيكير:

 وهي كالتالي: (137: 2008يوجد ثالت طرق للتفكير صنفها بدوي )

 يستخدم األصوات والمحادثات واأللحان  وما شابه.التيكير السمعي : 

  اإليضاحية والبيانية وما شابه.: يستخدم الصور واأللوان والصور التيكير البصر 

 يستخدم المعلومات ذات الطبيعة الحس لمسية كالتوازن والوزن والحرارة التيكير الحسي :
 والحالة الوجدانية أو العاطفية والحدس.
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البصري يعتبر أحد أنواع التفكير الذي يعتمد على ومن خالل ما سبق ترى الباحثة بأن التفكير 
 .حاسة البصر 

 البصر  :التيكير 

من المالحظ في وقتنا الحاضر أننا في عصر الرسائل البصرية , فأينما نتواجد نرى صورا تعبر 
عن حالنا وعما يدور حولنا, ونالحظ ما تتركه الصورة البصرية من تأثير عميق في أذهاننا 

 وتفكيرنا.

المطبوعة, وحتى فنحن نعيش في مجتمع مليء بالرسائل البصرية, بدءًا من الرسائل البصرية 
الرسائل البصرية المصورة, والخبرة التي يكتسبها اإلنسان هي خبرة بصرية, بدءًا من الصور التي 
يشاهدها على شاشة التلفاز, ومرورًا بالصورة التي يشاهدها على شاشة الحاسوب, وانتهاًء بالصورة 

بل أصبحت بماليين الكلمات الخيالية التي يتخيلها داخل عقله, لذا فالصورة لم تعد بألف كلمة 
 (.13: 2012)صالح, 

نراه في التلفاز واالنترنت من صور تعبر عن حال فلسطين وفي هذا الصدد ترى الباحثة بأن ما 
 ومصر وسوريا والعراق يفوق تأثيرها آالف الكلمات .

الكلمات, حيت تنوب الصورة بقوتها التعبيرية عن  يفالصور تسيطر على األفكار ومعان
 (.153: 2008لمات, والصورة تضيف أفكارًا ومعاني تكون غائبة بين السطور )حسن, الك

وتعد حاسة البصر من الحواس المهمة لدى اإلنسان فقد أكدت دراسات عديدة بأن اإلنسان يتذكر 
% مما يكتب, في حين يصل ما يتذكره من خالل الرؤية إلى 35% فقط مما يسمع,  و10بنسبة 
 (.18: 2011,  يوالقبان عمار% )80

لذا يجب التركيز في حياتنا ومدارسنا على الثقافة البصرية, والتفكير البصري بتفعيل حاسة البصر 
للوصول إلى التعلم ذي المعنى, حيت إن عملية التدريب مهمة لحاسة البصر لتنمية القدرة على 

 .الرؤية والتحليل وتمييز األشكال
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 التيكير البصر  في ال رآن:: أوالً 

ميز اهلل سبحانه وتعالى اإلنسان عن باقي المخلوقات بالقدرة على التفكير وذلك للتمييز بين 
الصواب والخطأ ,  ودعا اهلل اإلنسان للتفكر في آيات الكون وذلك ليزيد إيمانه باهلل وبقدرته حيت 

اِ ُقال اهلل سبحانه وتعالي في كتابه العزيز:  ُال َّ    َ ُِث ُالَِّذُُأ وْهُّ ل  ُهنا  ُو ِثْن نُة       ُ ث اً ُل  نْ ُِثْن نُة   ا
(ُ ُتنِ ي نان  10ُِفيِ  ُِفيُذ ِلك  ُاللَّ    اِتُِإنَّ ُ نوي َْ ُو ِث  ُ ُو اْل ْعن ا ُو النَِّخيو  ُو الََُّّْهننان  ُالَُّّلْع  ُكِِ  ُل  نْ  (َُهنْنِ تن

ًٍُِلق ْاٍمَُه نه    َّ نون ُ)  (.11-10)سورة النحل, اآليات:  (11َل  َ 

ن الكريم جعل التفكير السديد والنظر الصائب في الكون وما فيه وسيلة من وسائل اإليمان والقرآ
 ( 263: 2000, القطان)

كما دعا اهلل سبحانه وتعالى اإلنسان إلى التفكر بآيات الكون وخلق اإلنسان , حيت حثه على 
ُأُ يقول اهلل سبحانه وتعالى :  النظر والتأمل فيما حوله حيت ُته    ُث اً ُأ ل ْ  اِ  ُال َّ    َ ُِث ُأ وْهُّ ل  ُاللَّ   نَّ

ِ ي  ُ) ُخ  ُثنْخ   ًَّةُِإنَُّاللَّ  ُل ِطيف   (.63)سورة الحج, اآلية:  (63فه ننْبِ حنُاْل ْل ن

يقول اهلل  , حيت وقد حت المسلم على التفكير في مخلوقات اهلل في السماء واألرض
ُسبحانه وتعالى :  ُال َّ  ا اِت ُخ ْلِق ُِفي ُِإنَّ ُِ ُاْل ْل  ا ُِلنوِلي َُل  َ اٍت اِل ُو النهَّه  ُاللَّْيِو ِف ُو اْخِنَل  و اْل ْلِ 

ْلِقُال َّ  ا اِتُو اْل ْلِ 190ُ) ُِفيُخ  ُاللَّ  ُِ ي اًثاُو  هنعناًياُو ع ل ىُجننناِكِهْ ُو َه نه    َّ نون  َُ ْذ ن نون   َ ل كهَّن اُ(ُالَِّذَ

اُك اِطًَلُسنْ ح او كُ  ُه ذ  ُالنَّاِلُ)ُث اُخ ل ْقت   ُ ا  (.191-190)سورة آل عمران, اآليات:  (191ف ِقن اُع ذ 

وحت اإلنسان على التفكير في نفسه, وفي األرض التي يعمرها, وفي الطبيعة التي تحيط به, 
ُوُ :  فقال سبحانه وتعالى ُال َّ  ا اِتُو اْل ْل   ُاللَّ ن ُخ ل ق  ُث ا ُِفيُأ وْه نِ ِهْ  َُه نه    َّ نوا ُأ و ل ْ  ُِإَّْ ا نه هن   ُكه يهْ ث ا

اِف نون ُ) ُالنَّاِسُكِِلق اِ ُل كيِهْ ُل     َ ِليً اُِث   ُ ِإنَّ  (.8, اآلية:  )سورة الروم (8كِاْلح قيُو أ ج ٍوُثن   ًّىُو 

ُ)وقال اهلل سبحانه وتعالى:   َ ُِلْل ناِ ِني ُ)20و ِفيُاْل ْلِ ُآ َ ات  ُتهنْ ِب نون  ُأ ف َل   (21(ُو ِفيُأ وْه نِ  نْ 
 (.21 – 20)سورة الذاريات, اآليات: 
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ُخنِلق ْتُ):  كما ورد في صورة الغاشية قوله تعالى ُ  ْيف  ِكِو َُه ْنظن نون ُِإل ىُاْْلِ ِإل ىُال َّ  ا 17ُُِأ ف َل  (ُو 
(ُ ُلنِفع ْت ُ)18  ْيف  ُونِب  ْت ُ  ْيف  ُاْلِ   اِل ِإل ى ُو  )19(ُ ُسنِطح ْت ُ  ْيف  ُاْل ْلِ  ِإل ى ُو  )سورة  (20(

 (.20 - 17لغاشية, اآليات: ا

وقد دعا اهلل سبحانه وتعالى اإلنسان للنظر والتفكر في علوم الفلك, والنبات, وطبقات األرض, 
ُاْلِ  ُ فقال:   َ اِ ُث اً ُف ن ْخ  ْجن اُِكِ ُث     اٍتُثنْخن ِلً اُأ ْلا اوهنه اُو ِث ُال َّ    َ ُِث ُأ نَُّاللَّ  ُأ وْهُّ ل  ُاِلُجنن ي ُأ ل ْ ُته    كِيض 

ُسناي ُ) ُن ٍ   اكِي ُأ ْلا اوهنه اُو  ُثنْخن ِلف  ُِإوَّ  ا27ُو حنْ    ُ  ذ ِلك  ُأ ْلا اون ن ُو اْل وْهع اِمُثنْخن ِلف  ُي ُالنَّاِسُو النَّو ا  َ (ُو ِث
ٍ  نال ُ) ُ ُِع  اِيِشُاْلعنل   ا نُِإنَُّاللَّ  ُع َُُِّّ  َْ  .(28 – 27)سورة فاطر, اآليات:  (28َ ْخ  ىُاللَّ  ُِث

مما سبق تستنتج الباحثة أن اهلل سبحانه وتعالى حت اإلنسان على التفكير البصري, حيت أن 
اهلل سبحانه وتعالى حت اإلنسان على النظر في آيات الكون, وفي نفسه باستخدام حاسة البصر 

لك والتفكير بعقله محاوال الوصول إلى استنتاجات وحقائق عن قدرة اهلل العظيمة في خلقه , وجعل ذ
 من بواعت خشية اهلل واإليمان به.

 ميهوم التيكير البصر  : :ثانياً 

( التفكير البصري على أنه: "قدرة الفرد على اكتساب أوجه 132: 2003اللقاني والجمل ) يعرف
الشبه واالختالف بين األشياء المختلفة, من خالل مجموعة من الصور المختلفة لألشياء التي تم 

 تجميعها, وتركيبها بواسطة المتعلم تحت إشراف وتوجيه المعلم".

البصري بأنه "منظومة من العمليات تترجم قدرة الفرد على ( التفكير 25: 2006ويعرف مهدي )
قراءة الشكل البصري وتحويل اللغة البصرية التي يحملها ذلك الشكل إلى لغة لفظية )مكتوبة أو 

 منطوقة(, واستخالص المعلومات منه".

أما جون هورت فعرف التفكير البصري على أنه القدرة على قراءة وفهم واستخدام  الصور 
 (.26: 2009تفكير والتعلم من خاللها )حمادة, وال

( التفكير البصري بأنه "نمط من أنماط التفكير الذي يثير عقل 23-2009بينما يعرف حمادة )
ها يالتلميذ باستخدام مثيرات بصرية إلدراك العالقة بين المعارف والمعلومات واستيعابها وتمثل
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مة بينها وبين خبراته السابقة وتحويلها إلى خبرة وتنظيمها ودمجها في بنيته المعرفية, والمواء
 مكتسبة ذات معنى".

( على أنه "نمط من أنماط التفكير يتضمن قدرة الفرد على 25: 2011) والقباني عماروعرفه 
:  التصور البصري لألجسام واألشكال في أوضاع مختلفة عن طريق تحويالت بسيطة ومركبة مثل

واالنتقال, أو عمليات مثل الثني, واإلفراد, والحذف, واإلضافة, والقطع, االنعكاس, والدوران, 
وترجمة المواقف والرموز البصرية لمواقف ورموز لفظية, والعكس كذلك, وتمييز, وتفسير الرموز 
البصرية, للتعرف على أوجه الشبه واالختالف بينها, وتحليل الموقف البصري للخروج باستنتاجات 

عادة تشكيل الموقف البصري إلنتاج ودالالت بصرية,  وذلك من أجل تنظيم الصور الذهنية, وا 
 نماذج بصرية ذات معنى".

( "هو سلسلة من  العمليات العقلية التي يقوم بها الدماغ 58: 2013وقد عرفه أبو زايدة )
البشري عند تعرضه لمثير ثم استقباله عن طريق حاسة البصر, حيت تساعد هذه العمليات الفرد 
في الوصول إلى المعنى الذي يحمله هذا المثير, واالستجابة له, وتخزينه في الذاكرة, واسترجاعه 

 منها عند الحاجة".

( بأنه: "منظومة من العمليات المرتبطة بخبرات الفرد وقدراته 41-40: 2013ويعرفه زنقور )
فة ورؤى متعددة , وتترجم الكامنة والتي تظهر في قدرته على رؤية الموقف التعليمي من زوايا مختل

فيهما قد يحل عليه من استخالص البيانات والمعلومات من خالل قراءة األشكال البصرية وتحويلها 
 إلى لغة منطوقة أو مكتوبة".

( بأنه "القدرة على فهم الصور واألشكال البصرية وتفسيرها وتمييزها 46: 2013وعرفته العشي )
يجاد العالقات فيما بينها والت  .عبير عنه بلغة واضحة"وا 

( أن التفكير البصري يتكون من تداخل ثالت استراتيجيات هي 1997 :27) Cyrsويرى 
 التخيل, الرؤية, التصميم.
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 التفكير البصري مكونات( : 2.1شكل )

 

 من خالل التعرييات الساب ة يت ح للباحثة ما يلي :

 .التفكير البصري عملية عقلية 

  بحاسة البصر.التفكير البصري مرتبط 

 . يعمل التفكير البصري على ربط ما نراه بالبنية العقلية 

 الصورة البصرية. ةركزت بعض التعريفات على مستويات قراء 

 .اختلف مفهوم التفكير حسب المهارات التي يعالجها 

 .يهدف التفكير البصري إلى إيجاد معنى لما نراه 

هو عملية عقلية حيت يتم ربط المثير البصري بالبنية العقلية  وتر  الباحثة أن التيكير البصر 
للوصول إلى معنى, حيت يتضمن القدرة على التصور البصري لألجسام في أوضاع مختلفة 
دراك العالقات المكانية  ,وترجمة الرموز البصرية, والتمييز البصري بين جوانب الشكل البصري, وا 

 مثيرات في الشكل البصري , واإلغالق البصري .بين عناصر الشكل البصري, وتتابع ال

 :  Visual Literacyوالث افة البصريةنشأة التيكير البصر  : ثالثاً 

ى رسم ما , فإنه يفكر تفكيرا لنشأ هذا النوع من التفكير في مجال الفن , فعندما ينظر المشاهد إ
ال البصرية واللفظية أشكال االتصبصريا لفهم الرسالة المتضمنة في الرسم , فالتفكير يجمع بين 

 .( 10: 2006)إبراهيم ,في األفكار
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 كيف يعمل التيكير البصر  : :رابعاً 

يعتمد التفكير البصري على األشكال والرسومات والصور المعروضة في الموقف , والعالقات 
: 2012الحقيقية المتضمنة فيها محاوال إيجاد معنى للمضامين التي أمامه )العفون والصاحب, 

182.) 

والتفكير البصري هو التفكير الناشل عما نراه , ويعتمد هذا النوع من التفكير على ما تراه العين 
وما يتم إرساله من شريط من المعلومات المتتابعة الحدوت إلى المخ حيت يقوم بترجمتها وتجهيزها 

 (.1657: 2010تخزينها في الذاكرة لمعالجتها فيما بعد)حشاد, و 

 أهمية التيكير البصر  في العملية التعليمية :: خامساً 

للتفكير البصري  أهمية كبيرة في العملية التعليمية حيت تم استبدال الكثير من الحشو اللفظي 
( كما 28: 2011,  والقباني عمار(, و)63: 2013بالشكل البصري وقد بينها كل من )زنقور, 

 يلي:

  المتعلم.تنمية مهارات اللغة البصرية لدى 

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

 .تنمية القدرة على حل المشكالت 

  نتاج مساعدة المتعلم على فهم وتنظيم وتركيب المعلومات, وتنمية القدرة على االبتكار وا 
 األفكار الجديدة.

 ير البصري يفتح الطريق لممارسة أنواع مختلفة من التفكير مثل التفكير الناقد, والتفكير التفك
 االبتكاري.

 .تنمية القدرة على التصور البصري والقدرة المكانية 

 .يجعل تعلم المتعلم يتسم بالحيوية والنشاط 

 .يجذب المتعلم نحو موضوعات الدراسة التي تتضمن أشكاال بصرية 

  المفاهيم المجردة .يساعد على فهم 
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  . التغلب على مشكلة صعوبة دراسة الموضوعات التي تحتاج إلى قدرات مكانية 

 .يساعد المتعلم على عمل المقارنات البصرية, والوصول لالستنتاجات بسهولة 

 .يربط بين األفكار والمعلومات بصور وأشكال مما يسهل استيعابها وفهمها 

 ائية, وخرائط مفاهيمية تساعد على تنظيم المادة العلمية يساعد المتعلم على عمل ملخصات بن
 بطريقة سهلة وشيقة.

 .تحرير عقل المتعلم وتفكيره من القيود والتعود على اإلجابات المحددة والثابتة 

 . إعادة رؤية األشكال الهندسية وقراءتها بما ينمي دقة المالحظة عند المتعلم 

  األولى من خالل قراءة األشكال.الوصول للمعلومات غير الظاهرة للوهلة 

 .تدريب المتعلم على رؤية العالقات الداخلية لألشكال 

 .تطوير قدرة المتعلم على المالحظة الدقيقة 

  تنمية المهارات التقنية للمتعلم من خالل تعدد الرؤى حول الموضوع بصورة متنوعة مما يولد
 جهات النظر.الثقة لدى المتعلم في بناء المعنى من تشكيلة واسعة لو 

  اكتساب بعض المهارات المهمة مثل النظرة الشاملة ثم التحليل بصورة دقيقة فيها تعمق
نتاجية لعالقات جديدة.  وا 

 .تنمية الحافز والفضول لدى المتعلم نحو اكتشاف عالقات وخصائص جديدة 

 ل الهندسية تحرير مهارة المالحظة من الجمود عندما يتدرب المتعلم باستمرار على قراءة األشكا
 و من زوايا مختلفة.

 (:Visual Thinking Toolsأدوات التيكير البصر  ) :سادساً 

( أن أدوات التفكير البصري رموز ترتبط بشكل تخطيطي بالروابط العقلية Hartly ,1996يرى )
( بأنها طرق لتمثيل 27: 2006وعرفها مهدي )، لخلق نمط للمعلومات وشكل للمعرفة حول فكرة ما

 الشكل البصري. 

 ( بأن أدوات التفكير البصري هي:7: 2012) (, وعبده206: 2012)وأشار كل من عليش
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 شبكات العصف الذهني.. 1

 المنظمات التخطيطية محددة المهام. .2

 خرائط عمليات التفكير: مثل خرائط المفاهيم. .3

ما سبق: الوسائط المتعددة ومنها األفالم التعليمية ( على 1659: 2010ويضيف حشاد )
 والعروض المحوسبة وبرامج الخرائط الذهنية.

هي كل شيء يمكن رؤيته بالعين, ويمكن تحليله,  تر  الباحثة بأن أدوات التيكير البصر فمن هنا 
 وتفسيره, والتفكير تفكيرًا بصريًا من خالله, واستخالص المعلومات منه. 

 دوات التيكير البصر  تن سم إلى:إن الباحثة تر  أن أذلك فوبناء على 

الرسومات  -الرموز اللفظية  –: وتصنف إلى الصور أدوات تمثيل الشكل البصر  -أ
 التخطيطية.

 -شبكات العصف الذهني  -: ومنها خرائط عمليات التفكير أدوات معالجة المعرفة بصرياً  -ب
 منظمات لمهمة محددة.

كما أن أدوات التفكير البصري بفعل المستحدثات التكنولوجية لم تعد مقتصرة على الصور والرموز 
الثابتة  والرسوم التخطيطية بل أصبح يتضمن: الصور, الرموز اللفظية, الرسوم التخطيطية, 

 العروض الحاسوبية. 

 ,Cyrsر البصري وهي )ولقد أشار كيرس أن هناك ثالثة أنواع من الرموز التي تستخدم في التفكي

1997: 29:) 

 (.Picturesالصور ) .1

 (.Verbal  Symbolsالرموز اللفظية  ) .2

 (.Graphic Symbolsالرسومات التخطيطية ) .3

, والدراسات السابقة المتعلقة بالتفكير البصري, وبعد إطالع الباحثة على بعض األدبيات التربوية
 :التفكير البصريأدوات قامت بإعداد الشكل التالي والذي يوضح 
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 أدوات التيكير البصر ( : 2.2شكل)

 

 :العروض الحاسوبية البصرية متضمنادوات التفكير البصري مخطط ألكما قامت الباحثة بإعداد 

 

 

 

 

 

 

 أدوات التيكير البصر ( : 2.3شكل )

 مهارات التيكير البصر :سابعًا: 

اهتمددت العديددد مددن الدراسددات بددالتفكير البصددري, وكددل باحددت قددام بتحديددد بعددض المهددارات للتفكيددر 
البصري, واختلفت تلك المهارات بناء على أهداف كل باحت, كما اختلفت من مادة دراسية ألخدرى, 

ات ومن أهم الدراسات واألدبيات التربوية التدي قامدت الباحثدة بداالطالع عليهدا لصدياغة وتحديدد مهدار 
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(, و)صددقر 2011(, )سدديد, 2011(, و)حندداوي, 2007التفكيددر البصددري للدراسددة الحاليددة )القبدداني, 
(, و)كامددددددل, 2012(, و)صددددددالح, 2011(, و)القددددددداح, 2013(, و)حددددددافض, 2011وأبددددددو قددددددورة, 

(, كما قامت الباحثة باالطالع على مقرر التكنولوجيا, وتحديدًا 2011,  والقباني عمار (, و2012
مهددارات  األساسددي, ومددن ثددم قامددت بتحديددد سددت الرسددم الهندسددي عنددد طالبددات الصددف التاسددعوحدددة 

 للتفكير البصري, سنتناول كل واحدة بشيء من التفصيل:

تصور األجسام بعد انعكاسها /دورانها /انتقالها /ثنائية بعدد إضدافة مهارة التصور البصر :  -1
سددمات بعددد فكهددا / المجسددمات بعددد البعددد الثالددت/ مجسددمات بعددد حددذف البعددد الثالددت /المج

 .إسقاطها هندسيا/ منظور األجسام

تكوين صدورة بصدرية عدن شديء معدين و تحويدل فكدرة مجدردة إلدى مهارة الترجمة البصرية:  -2
 صورة بصرية تعبر عنها) تحويل الصورة البصرية للغة لفظية(.

: 2011ة )يعرفها صدقر وأبدو قدور (: Visual Discriminationمهارة التمييز البصر  ) -3
( علددى أنهددا القدددرة علددى مالحظددة أوجدده الشددبه واالخددتالف بددين األشددكال, القدددرة علددي 160

مالحظددة أوجدده الشددبه أو االخددتالف بددين عددددة رمددوز بصددرية أو تمييددز الشددكل المختلدددف أو 
دراك عالقدة  الشاذ والشكل المماثل, بالرجوع إلى مواصفات اللون والشكل والحجم واالتجداه وا 

 نتيجة مثيرات بصرية.  أو حل مشكلة

ويعرفهددددا صددددقر وأبددددو قددددورة (: Spatial Relationsمهــــارة إدراك العالقــــات المكانيــــة ) -4
( بأنهدددا القددددرة علدددى التعدددرف علدددى مواضدددع األجسدددام فدددي الفدددراغ, فيمدددا يدددرى 160: 2011)

( أنها القدرة علدى إدراك موضدع األشدياء والمددركات فدي الفدراغ حيدت 343: 1998الزيات )
المتعلم أن يتعرف على إمكانية تسكين شيء مدا فدي عالقدة مكانيدة لهدذا الشديء  يتعين على

 مع األشياء المحيطة.

وتدرى الباحثددة بددأن إدراك العالقددات المكانيددة عبددارة عددن القدددرة علددي التعددرف علددى موضددع 
األشدياء فددي الفدراغ حيددت يتعدين علددى المددتعلم أن يتعدرف علددى إمكانيدة تسددكين شديء مددا فددي 

لهددذا الشدديء مددع األشددياء المحيطددة, )وهددذه تعتبددر هامددة إلدراك عالقددة يمددين  عالقددة مكانيددة
 ويسار وفوق وتحت وأمام وخلف وبين(.
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القدرة على تذكر واسدتدعاء صدور بصدرية متتابعدة أو عدرض صدور مهارة التتابر البصر :  -5
 متسلسلة من حيت فكرة معينة ثم اختيار الرمز الناقص.

( بأنهددا 342: 1998ويعرفهددا الزيددات )(: Visual Closureمهــارة اإلغــالق البصــر  ) -6
القدددرة علددى التعددرف علددى الصدديغة الكليددة لشدديء مددا مددن خددالل صدديغة جزئيددة لدده, أو معرفددة 
الكل حدين يفقدد جدزء أو أكثدر مدن هدذا الكدل. أو هدي القددرة علدى إدراك الشدكل الكلدي عنددما 

ل األجددزاء الناقصددة فددي تظهددر أجددزاء محددددة مددن الشددكل فقددط, أو قدددرة المددتعلم علددى اسددتكما
 شكل من األشكال.

 مستويات قراءة الصورة البصرية : ثامنًا:

وقد عرفها صالح محمود  بأنها "تمكن التلميذ من مالحظة ووصف محتوى الصورة وتفسير 
: 2011البيانات المتضمنة في الصورة واستنتاج األدلة والمفاهيم من خالل الصورة" )العويضي, 

 (89: 2000) عبد المنعم مستويات قراءة الصورة البصرية نالحظ بأن  (. وللتعرف على210
 :قراءة الصور هي ضح أن مستوياتو 

 .وعدها وتسميتها التعرف أو العد: التعرف عل محتويات الصورة .1

عطاء التفسيرات  .2 الوصف: وصف تفاصيل الصورة , وتحديد التفاصيل الرئيسية والفرعية, وا 
 .المناسبة

 .التحليل: تصنيف عناصر الصورة , لتحديد موقعها في شبكة المعلومات المعرفية  .3

 .الربط والتركيب: ربط عناصر الصورة ببعضها البعض ,وربطها بالمعلومات السابقة  .4

 التفسير واستخالص المعنى: الوصول إلى المعنى المستخلص من الصورة . .5

 اإلبداع: توظيف المعنى في مواقف عديدة. .6

 جوانب القوة والضعف في الصورة. النقد: .7

 التفكير البصري تتضمن المهارات التالية: مهارات( بأن 2006فيما أشار )مهدي, 

 التعرف على الشكل ووصفه: القدرة على تحديد أبعاد وطبيعة الشكل المعروض. .1
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 تحليل الشكل: القدرة على رؤية العالقات في الشكل وتحديد خصائص تلك العالقات. .2

يجاد التوافق ربط العال .3 قات في الشكل: القدرة على الربط بين عناصر العالقات, وا 
 والمغالطات.

إدراك وتفسير الغموض: القدرة على توضيح الفجوات, والمغالطات في العالقات, والتقريب  .4
 بينها.

استخالص المعاني أو التفكير بصريا في الشكل: القدرة على استنتاج مفاهيم, ومبادئ علمية  .5
 المعروض. من الشكل

 ( أن هناك عدة تصورات لمستويات قراءة الصور منها:8: 2004وبين بدوي )

  الوصف  –التصور الذي حدد مستويات قراءة الصور إلى خمس مستويات هي: ) التعرف
 التركيب( -اإلبداع   –التحليل  –

  التحليل –التصور الذي حدد مستويات قراءة الصور إلى أربع مستويات هي : ) الوصف 
 اإلبداع(. –الترجمة  –

  الوصف  –التصور الذي حدد مستويات قراءة الصور إلى ثالت مستويات هي : )العد– 
 التفسير(.

 (,2006وبعد إطالع الباحثة على بعض األدبيات التربوية, والدراسات السابقة خاصة )مهدي, 
 التالية:(, والحظت أنها تشترك بالمستويات 2000, عبد المنعمو)(, 2004, بدوي)

 التعرف البصري إلى عناصر المثير البصري.. 1

 الوصف وذلك بوصف عناصر المثير البصري وتحديد تفصيالته.. 2

التحليدددل: بتصدددنيف عناصدددر المثيدددر البصدددري وتجميعهدددا وتحديدددد موقعهدددا فدددي شدددبكة المعلومدددات . 3
 المعرفية, واستدعاء الخبرات السابقة المرتبطة بها.
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وذلدددك بدددربط عناصدددر المثيدددر البصدددري مدددع بعضدددها الدددبعض, ومحاولدددة وضدددع الدددربط والتركيدددب: . 4
 فروض واقتراحات.

التفسير واستخالص المعنى: وذلك بتقديم التفسيرات الالزمة للفروض واالفتراضات حول المعنى . 5
المسدددتخلص مدددن المثيدددر البصدددري, ويتوصدددل لقدددرار باسدددتخالص المعندددى الدددذي تحملددده رسدددالة المثيدددر 

 البصري.

 لباحثة أن مستويات قراءة الصورة هي:وترى ا

 التعرف على الشكل ووصفه: بالنظر إلى الشكل وتأمله.. 1

تحليددددل الشددددكل: تحديددددد عناصددددر الشددددكل والعالقددددات الموجددددودة بدددده.و إيجدددداد أوجدددده التشددددابه . 2
 واالختالف.

 الربط والتركيب: الربط بين العناصر والعالقات مع بعضها ووضع االفتراضات. . 3

سدددير )التفكيدددر البصدددري(: توضددديح مدددواطن الغمدددوض والفجدددوات, والدددربط بدددين العناصدددر التف. 4
الموجدددددودة فدددددي الشدددددكل والبنيدددددة العقلدددددة للمدددددتعلم, واسدددددترجاع الخبدددددرات السدددددابقة المرتبطدددددة بهدددددذه 

 المعلومات.

 استخالص المعنى: وهو استنتاج الحل.. 5

 :خطوات استراتيجية المدخل البصر  تاسعًا: 

 ( خطوات استراتيجية المدخل البصري كالتالي:9: 2001وضح عفانة )

 عرض الشكل  البصري. -أ

 رؤية العالقات في الشكل البصري. -ب

 ربط العالقات القائمة في الشكل البصري. -ج

 إدراك الغموض أو الفجوات في الشكل . -د
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التفكير بصريا في الشكل في ضوء مواطن الغموض ,و محاولة اسدتخدام مفداهيم أو نظريدات  -ه
 ر الغموض .سابقة لتفسي

 استخالص الحل وتكون هذه الخطوة محصلة الخطوات السابقة -و

وقدددد اسدددتفادت الباحثدددة مدددن مسدددتويات التفكيدددر البصدددري فدددي بنددداء اسدددتراتيجية تعتمدددد علدددى هدددذه 
المسدددتويات لضدددمان التددددرج المنطقدددي فدددي قدددراءة الصدددورة وتحليلهدددا وتفسددديرها ,ومدددن ثدددم اسدددتخالص 
المعنى , حيت ترى الباحثة أنه البد من تدرب الطالبات على اعتماد هذه المستويات بتسلسدل كدي 

 تنمية مهارات التفكير البصري الخاصة بوحدة الرسم الهندسي )المنظور(. يتم فعليا 

 :دور البرمجيات التعليمية التياعلية في تنمية التيكير البصر  عاشرًا:

 أن البرمجيات التعليمية التفاعلية لها دور كبير في (67-65: 2013)زنقور بين 
 ة التفكير البصري كما يلي:تنمي

 بالصوت والصورة والحركة لألشكال .توفير محاكاة بصرية  .1

تزويد المتعلم بتشكيلة واسعة من المعلومدات حدول الموضدوع أو المفهدوم الجديدد مدع إمكانيدة  .2
تمثيددل تلدددك المعلومدددات فدددي أوضددداع مختلفدددة ومتعددددة ممدددا يسددداعد علدددى تعددددد الدددرؤى وتندددوع 

 المالحظات حول فكرة الموضوع أو الموقف التعليمي.

ي حيدددت إن التخطددديط المعتمدددد علدددى الحاسدددوب يثيدددر عمليدددة التفكيدددر تسدددهيل التفكيدددر البصدددر  .3
 البصري لها الشكل الممثل للمعرفة ويجعله أكثر سهولة.

 تحسين مهارة قراءة األشكال البصرية. .4

 يوفر التغذية الراجعة للمتعلم ويسمح له بمعالجة األخطاء وتصحيحها. .5

 معايير اختيار الصورة البصرية : الحاد  عشر:

العديد من المواقف التعليمية التي ترتبط بالصورة, خاصة في مباحت التكنولوجيا, والعلوم, هناك 
والرياضيات, ويجب على المعلم توخي الحذر في اختيار الصورة, حيت أن هناك مجموعة من 

 ( ما يلي:2004المعايير الواجب أخذها بعين االعتبار في اختيارها, ذكر منها )بدوي, 
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 كون محتوى الصورة مثيرًا لخيال المتعلم جاذبا النتباههم.الجاذبية: أن ي -أ

عالقة الصورة بموضوع الدرس: حيت يتوقف حجم االستفادة من الصورة وفاعليتها بمدى  -ب
 ارتباطها بموضوع الدرس.

سهولة التمييز: ضرورة تمكن المتعلم من فهم المعاني التي تعبر عنها الصورة ,وأن  -ج
 د توصيلها إليه.يستطيع تفسير الرسالة المرا

الحجم المناسب: أن يكون حجم الصورة مناسبا بحيت يرى المتعلم جميع تفاصيل  -د
 الصورة.

 عمليات التيكير البصر  : الثاني عشر: 

 (:542 – 541: 2001أحمد وعبد الكريم, (يعتمد التفكير البصري على عمليتين هما 

مكان األشياء وفهمها وتوجيه  (: باستخدام حاسة البصر لتعريف وتحديدVision) اإلبصار .1
 الفرد لما حوله من العالم المحيط.

وهي عملية تكوين الصور الجديدة عن طريق تدوير و إعادة  (:Imageryالتخيل ) .2
استخدام الخبرات الماضية والتخيالت العقلية وذلك في غياب المثيرات البصرية وحفظها 

 في عين العقل.

 

 :تيكير البصر والالث افة البصرية  الثالث عشر:

( أن سدددديلر أورد الفددددروق بددددين الثقافددددة البصددددرية والتفكيددددر 12-11: 2006)  أشــــار المرســــي 
 :كما يلي البصري والتعلم البصري والتواصل البصري

:القدرة على التفكير والتعلم والتعبير عن الذات من  visual literacyالث افة البصرية  .1
 خالل توظيف الصور.

عمدل صدور ذهنيددة لمدا تحملده الرمدوز والخطددوط :visual thinkingالتيكيـر البصـر   .2
 واألشكال واأللوان والتعبيرات ومن ثم تنظيمها.
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 : التعلم عن طريق المثيرات البصرية. visual learning التعلم البصر   .3

:اسدتخدام الرمدوز البصدرية للتعبيدر  visual communication التواصـل البصـر   .4
 معنى. عن األفكار ولتوصيل ال

 أن الثقافة البصرية هدي العالقدة بدين االتصدال البصدري( 19: 2011وقد بين عمار وال باني)
 وهي كما يلي: والتعلم البصري والتفكير البصري

 : يتمثل في وجود لغة بصرية . االتصال البصر  .1

 : قدرة الفرد على قراءة الصور وفهمها, واستخدام اللغة البصرية بالكتابة. التعلم البصر  .2

 وهو قدرة الفرد على بناء معلومات بصرية نتيجة التعلم البصري. التيكير البصر  : .3

ــور   ــة فل ــة البصــرية منهــا نظري ــات تتحــدث حــول الث اف ــاك عــدة نظري  Visual 1978هن
Literacy (VL)   رية تتكدون مدن أربعدة مفداهيم هدي: )الثقافدة البصدحيـث بـين أنMaria D. 

Avgerinou  ،4 :2011) 

 اللغة البصرية. .1

 التفكير البصري. .2

 التعلم البصري. .3

 االتصال البصري. .4

كمدا توضدديحه  أن الثقافدة البصددرية تتكدون مدن المفدداهيم التاليدة Avgerinou (2011 :5)وقدد بيندت 
 :(2.4شكل )في 

 اللغة البصرية. .1

 التفكير البصري. .2

 اإلدراك البصري. .3

 التعلم البصري. .4

 االتصال البصري. .5
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 المفاهيم التي تتضمنها الثقافة البصرية( : 2.4شكل )

 

 ومن خالل ما سبق ذكره تر  الباحثة أن:

  التفكير البصري والتواصل البصري.الثقافة البصرية عملية شاملة للتعلم البصري و 

 البصري والتواصل البصري, فال يمكن  هناك ترابط وتكامل بين التعلم البصري والتفكير
 الفصل بينهم بحدود فاصلة واضحة.

 .هناك خلط بين التعلم البصري والتفكير البصري 

 التيكير البصر  واإلدراك البصر : الرابر عشر:

: عمليدة عقليدة تحددت عندد تعدرض الددماغ لمثيدر بصدري  Visual Thinking التيكيـر البصـر 
 للوصول إلى المعنى الذي يحمله المثير. 
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 متى وكيف يحدث التيكير البصر :

( أن التفكير البصري يحددت عنددما يسدتخدم المدتعلم الخبدرة السدابقة مدن 9: 2001وضح عفانة )
مفددداهيم ونظريدددات وقدددوانين للدددتخلص مدددن الغمدددوض والفجدددوات للتوصدددل إلدددى حدددل للمشدددكلة أو معندددى 

 للمثير البصري. 

عطائهدددا معدددان  Visual Perceptionاإلدراك البصـــر  : تأويدددل وتفسدددير المثيدددرات البصدددرية وا 
ودالالت , وتحويددل المثيددر البصددري مددن حالتدده الخددام إلدددى صددورة  ذهنيددة مدركددة الددذي يختلددف فدددي 

 (  340:  1998محتواه عن العناصر الداخلة فيه  ) الزيات ,

 متى وكيف يحدث اإلدراك البصر  :

يعكس قدرة المتعلم على تمييز المعلومات  أن اإلدراك البصري( 113:  2002يو ح الزيات )
ودالالتهدددا البصدددرية وخصائصدددها الرمزيدددة والشدددكلية والمعددداني المتضدددمنة فيهدددا والتمييدددز بدددين وحددددات 
المعلومددات , وعندددما تنتقددل المعلومددات وتختددزن فددي الددذاكرة وتصددبح متاحددة لالسددترجاع واالسددتخدام 

هددذه العمليددة آليددة الشددعورية يحدددت عندددها  الفددوري اآللددي بأقددل قدددر مددن وعددي المددتعلم حتددى تصددبح
 اإلدراك.

أن التفكيددر البصددري واإلدراك البصددري عمليتددان متددداخلتان ال يمكددن  ممــا ســبق تســتنتج الباحثــة
فصدلهما عدن بعضدهما, حيدت أن اإلدراك يحددت مباشدرة بعدد التفكيدر تفكيدرا بصدريا بعدد رؤيدة المثيدر 

 البصري .

   العقددل لددربط المثيددر البصددري ومددا يحملدده مددن معنددى بالبنيددةويحدددت التفكيددر البصددري عنددد إعمددال 
 العقلية .

أما اإلدراك البصري فيحدت عندما تصبح المعلومدات المسدتنتجة مدن المثيدر البصدري مدن ضدمن 
 البنية المعرفية للمتعلم.

 تنمية التيكير البصر : وأساليباستراتيجيات  الخامس عشر:

األسداليب المختلفدة لتنميدة التفكيدر البصدري , وتتعلدق بممارسدة استراتيجيات التفكير البصري هي 
والفكدددرة األساسدددية فدددي اسدددتراتيجيات التفكيدددر البصدددري هدددي قددددرة  ,المدددتعلم لدددبعض األنشدددطة التعليميدددة

المدتعلم علدى قدراءة الصددورة, وفهدم مدا تحملدده الصدورة مدن معندى, وتكمددن أهميدة اسدتراتيجيات التفكيددر 
 (. 37 – 35: 2011,  والقباني عمارد على التشفير وفك التشفير )البصري من أجل تدريب الفر 
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 ( طرق قراءة الصورة بالتالي:36: 2011) والقباني عمارولقد بين 

وهي قدرة المتعلم على قراءة الرسالة البصرية المتضمنة في الصورة ,  فك الشيرة: -1
وفك رموزها بهدف تفسيرها وفهم مدلولها, أي تحويل الرموز البصرية المتضمنة في 

 الصورة إلى رموز لفظية, وتتم على خطوتين:

التمايز: وهو تحديد عناصر الرسالة البصرية , لتصنيف المعلومات  -أ
في أشكال عامة من أجل فهم محتوى الرسالة واستخالص  المرتبطة بالرسالة

 المعاني منها.

التفسير: وهي ترتيب المعلومات التي تم التوصل إليها , والربط بين هذه  -ب
 المعلومات والمعرفة السابقة .

وهي عملية عكسية تمكن المتعلم من تحويل الرسالة اللفظية إلى رسالة التشيير:  -2
 بصرية.

( بأن من أهم استراتيجيات تنمية التفكير البصري 39 – 37: 2011والقباني )ولقد أشار عمار 
 وتدريسه:

نتاج التكوينات الخطية: .1  استراتيجيات تعتمد على تصميم وا 

 استراتيجيات األلغاز. .2

 استراتيجيات حل المشكلة البصرية. .3

 خدام الخريطة المفاهيمية للحاسوب.استراتيجيات تعتمد على است .4

 :  ( األساليب واألنشطة التالية لتنمية التفكير البصري35 -33:  2004محمد )فيما أضافت 

 أنشطة طي الورق.. 1

 أنشطة المكعب.. 2

 أنشطة أعواد الثقاب.. 3
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 أنشطة الرسوم البيانية.. 4

 أنشطة تتعلق بالكمبيوتر. .5

البصري  ( بأن األنشطة واأللعاب التعليمية المحوسبة تنمي التفكير250: 2006وترى حمادة )
( بأنه يمكن االعتماد على أنشطة دينيز العشرية, 14: 2011لدى الطلبة, في حين أكد الحربي )

 وأنشطة العروض الحاسوبية.

( بأن أنشطة تصميم الشبكات البصرية, واألنشطة الحاسوبية 10: 2006كما يرى إبراهيم )
 عبر عن معاني متعلقة بالمفهوم.والفنية من خالل الرسوم التي تظهر بعض الخرائط البصرية التي ت

وترى الباحثة أن استخدام العروض التعليمية المحوسبة ثنائية البعد, وعروض الواقع االفتراضي 
تساعد على تنمية التفكير البصري بما توفره من صور ثابتة, ومتحركة ثالثية األبعاد, وخرائط 

, تعطي رؤية واضحة حول مفاهيم المنظور, ومساقط المجسمات التي يصعب تخيلها في مفاهيمية
 الواقع الحقيقي. 

, تسداعد علدى تنميدة التفكيدر البصدري( أن العروض الحاسدوبية 35:  2006حيت أكدت محمد )
ا األمر الذي دعا التربويين إلى توظيف الحاسوب وتطبيقاته في تنمية مهدارات التفكيدر البصدري, كمد
 يمنحهم الفرصة لفهم وتقبل المفاهيم الهندسية مثل االنعكاس والدوران إذا قدم لهم بالشكل المناسب.

 :إلى  التوصل في  للتيكير البصر  اإلطار النظر  من الباحثة وقد أفادت

  مهددددارات التفكيددددر البصددددري وهددددي التصددددور البصددددري والترجمددددة البصددددرية والتمييددددز تحديددددد
دراك العالقات المكانية والتتابع البصري واإلغدالق البصدري  حيدت تدم تقنينهدا  البصري وا 
بمددا يتناسددب مددع وحدددة الرسددم الهندسددي)المنظور( فددي مبحددت التكنولوجيددا للصددف التاسددع 

 األساسي 

 فدددي تعلددديم التفكيدددر البصدددري  وفدددق وظفتهدددا الباحثدددة ة و مسدددتويات قدددراءة الصدددورة البصدددري
محددددددددة وخطددددددوات منطقيددددددة ومتسلسددددددلة حيددددددت إن الباحثددددددة اطلعددددددت علددددددى  اسددددددتراتيجية

خاصدة بالباحثدة وذلدك لتوظيدف عدروض  اسدتراتيجيةاستراتيجيات التفكير البصري لبلدورة 
 الواقع االفتراضي في تنمية التفكير البصري لدى للطالبات .
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  تم تطوير برنامج الواقع االفتراضدي بمدا يتناسدب مدع  حيت الصورة البصريةأدوات تمثيل
هذه األدوات وحيت وجدت الباحثة  أن  العروض التعليميدة المحوسدبة مدن ضدمن أدوات 

 التفكير البصري.

 .إجراءات التدريس باستخدام المدخل البصري 
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 المستحدثات التكنولوجية:المحور الثاني: 

العصر الحالي ثورة في نواحي متعددة, مما ساهم في ظهور هذه المسدتحدثات التكنولوجيدة يشهد 
 في المجال التعليمي وأصبحت محور اهتمام التربويين لدمجها وتوظيفها في العملية التعليمية.

 ماهية المستحدثات التكنولوجية:أواًل: 

( على أنها فكرة أو عملية أو تطبيق شيء من وجهة نظر المتبني 246: 2003يعرفها خميس )
لها, كبدائل جديدة تمثل حلوال مبتكرة لمشدكالت النظدام القدائم, وتدؤدي إلدى تغييدر محمدود فدي النظدام 
 كله أو بعض مكوناته, بحيدت يصدبح أكثدر كفداءة وفعاليدة فدي تحسدين النظدام وتحقيدق أهدافده وتلبيدة

 احتياجات المجتمع. 

( أنهددا عبددارة عددن فكددرة أو منددتج تددأتي فددي صددورة نظددام متكامددل أو 26: 2006ويبددين الحلفدداوي)
نظام فرعي آلخر متكامدل لتكدون بمثابدة حلدول إبداعيدة ومبتكدرة لمشدكالت التعلديم فتعمدل علدى زيدادة 

 ريقة منهجية و نظامية.فعاليته وكفاية المواقف التعليمية المستخدمة فيها عندما يتم توظيفها بط

( على أنها مفهوم يشير إلى منظومة متكاملدة تشدمل كدل مدا هدو 713:  2009ويعرفها النجار )
جديددد فددي تكنولوجيددا التعلدديم مددن :أجهددزة تعليميددة, برمجيددات, بيئددات تعليميددة, وأسدداليب عمددل, لرفددع 

تمثدل فدي عدروض الوسدائط مستوى العملية التعليميدة وزيدادة فعاليتهدا وكفاءتهدا علدى أسدس علميدة, وت
المتعددددددة, وتكنولوجيددددا المعلومددددات واالتصدددداالت التعليميددددة, وتكنولوجيددددا مددددؤتمرات الددددتعلم عددددن بعددددد, 

 وتكنولوجيا البيئة التعليمية, واألجهزة التعليمية الالزمة لمستحدثات تكنولوجيا التعليم.

ا االكتشددافات علددى أنهددعرفهددا ( 246: 2000نصددر)( أن 119: 2009أورد هنددداوي وآخددرون )و 
واالختراعددات التكنولوجيددة بمددا تتضددمن مددن أجهددزة تكنولوجيددة ومددواد وبددرامج تكنولوجيددة والتددي يمكددن 
إدخالهددا فددي العمليددة التعليميددة بالمدددارس والكليددات والمعاهددد تمشدديا مددع التغيددرات العلميددة والتكنولوجيددة 

 المتنامية والمتسارعة.

يددددة هددددي عبددددارة عددددن جميددددع االختراعددددات الحديثددددة مددددن أن المسددددتحدثات التكنولوج وتــــر  الباحثــــة   
برمجيات وأجهزة وأدوات يمكن توظيفها في العملية التعليمية لزيادة كفاءتها وفعاليتهدا مثدل تكنولوجيدا 

 .لزيادة قدرة المعلم والمتعلم على التعامل مع العملية التعليمية المحاكاة وتكنولوجيا الواقع االفتراضي
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 ومعايير المستحدثات التكنولوجية الجيدة:خصائص ثانيًا :

حيت إن المستحدت التكنولوجي يجب أن تتوفر فيه مجموعة من الخصائص حصرها 
 في: (247-246: 2003خميس)

: فالمستحدت شيء مبتكر, فال يشترط ان يكون مكتشفا حديثا, فقد الجدة أو االبتكارية .1
 يكون قديما ولكن يكون جديدا لمن يتبناه. 

: حيت إن المستحدت الجيد هو الذي يساير روح العصر, ويلبي ة العصريةالمساير  .2
 متطلباته, ويعكس الظروف والمتغيرات التي تميز هذا العصر.

فالمستحدت الجيد يجب أال  التوافق مر ث افة المجتمر وفلسية النظام التعليمي ال ائم: .3
 يتعارض مع ثقافة المجتمع وقيمه, مع فلسفة النظام التعليمي.

 : ويعني تحويل النظام التربوي إلى أفضل مما كان عليه.. التغيير المحمود .4

 ت إن المستحدت يجب أن يسد حاجة أو يجل مشكلة.يتلبية المتطلبات والحاجات: ح .5

: فالمستحدت الجيد يجب أن يقدم نتائجا واضحة و ملموسة تحسين التعليم وحل مشكالته .6
 فعال في نظام آخر. فقد يكون المستحدت فعاال في نظام , وغير

ب أن يؤدي فوائد تعليمية تستحق : فالمستحدت التكنولوجي الجيد يجالتكلية واليوائد .7
 التكاليف المبذولة.

: حي إن المستحدت يجب أن يكون قابال لالستخدام. دون ال ابلية لالستخدام والتوظيف .8
 صعوبات تحول دون االستفادة منه.

فالمستحدت الجيد قادر على إثبات ذاته والبقاء طويال : ال درة على الصمود والمنافسة .9
 وسط المستحدثات التكنولوجية األخرى.

: فالمستحدت الجيد يجب أن يكون مرنا وقابال المرونة وال ابلية للتعديل والتطوير الذاتي .10
للتعديل في ضوء نتائج التجريب واالستخدام, لكي يقوم بتحديت نفسه مستقبال في ضوء 

 ة.تجدالظروف المس

المستحدثات أن  (128 -126:  2009وهنداوي وآخرون ) (32-29: 2006ويبين الحلفاوي )
 التالي:كالتكنولوجية في مجال التعليم يجب أن تشترك جميعها في مجموعة من الخصائص 
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 : وتعني مشاركة المتعلم النشطة في عملية التعلم.التياعلية .1

بتفريد التعليم ليتناسب مع قدرات واستعدادات : وتعني يسمح المتحدت التكنولوجي اليردية  .2
 المتعلم ,وخبراته السابقة 

حيت يوفر المستحدت بيئة تعليمية متنوعة, وتوفر جميع البدائل والخبرات أمام  التنوع: .3
المتعلم من أنشطة وعرو وتعدد طرق تقديم المحتوى, وتعدد أساليب التعليم والتفاعل, ومن 

ة التنوع مستحدثات الواقع االفتراضي والوسائل المتعددة المستحدثات التي توفر خاصي
 والمحاكاة.

: وتعني إلغاء قيود الزمان والمكان , ومستحدت االنترنت يتيح الفرصة لالنفتاح الكونية .4
 على مصادر المعلومات.

حيت تشكل مكونات المستحدت بي التكامل بين مكونات كل مستحدت : وتعنالتكاملية .5
 بينها. نظاما متكامال فيما

ويعني إتاحة فرصة الحصول على خيارات وبدائل تعليمية في الوقت الذي   اإلتاحة: .6
 يناسبه .

 الجودة الشاملة. .7

 أساسيات توظيف المستحدثات التكنولوجية:ثالثًا : 

ال تكفي المستحدثات التكنولوجية فحسب لنجاح المشروعات التعليمية, فيجب على مستخدميها 
حي قصورها, ويعرفون الظروف الالزمة لالستخدام الناجح لها وقد بين معرفة إمكاناتها ونوا

 ( األساسيات والمتطلبات الالزمة لتوظيف المستحدثات التكنولوجية:37-36:  2006الحلفاوي )

تصحيح المفهوم الخاطل لتكنولوجيا التعليم, حيت إن البعض يخلط بين التكنولوجيا  .1
 ومنتجات التكنولوجيا.

ن والتالميذ, وأسبابها ووضع بدائل للتغلب عليها و ت التي يواجهها المعلميص المشكالتشخ .2
 بأساليب غير تقليدية.

 توظيف المستحدثات التكنولوجية بشكل متأني وتدريجي ومرتبط بمشكالت تعليمية محددة. .3

 :تجريب المستحدث التكنولوجي قبل تعميمه وتمر مرحلة توظييه بثالث مراحلفيجب 
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 على مستوى مصغر واذا ما ثبت أن العائد يفوق التكلفة يتم : التوظيف المصغر
 تعميمه.

 :ويتم هنا اختيار المستحدثات التي يمكن أن تسهم في حل  التوظيف المختار
 مشكالت محددة.

 ويتم توظيف المستحدثات التكنولوجية وفق مدخل النظم, التوظيف المنظومي :
لتوظيف المستحدثات  حيت يتيح الفكر المنظومي منهاجا عمليا إجرائيا

التكنولوجية, حيت يتم تحديد المشكلة وتحليل االوضاع القائمة في المؤسسة 
التعليمية, الوصول إلى بدائل وحلول في ضوء اإلمكانيات المتاحة والظروف 
المتصلة بالموقف وفي ضوء عوامل التكلفة, واستبعاد عوامل الصدفة والخطأ , 

 ام الفعلي.والمراجعة والتعديل قبل االستخد

االهتمام بالمباني التعليمية من حيت تصميمها وأماكن التعلم والبيئات التعليمية وتجهيزها  .4
 بمتطلبات استخدام منتجات التكنولوجيا من أجهزة وأدوات.

 اإلرادة القوية ورغبة المسئولين عن مؤسسات التعليم بالتغيير والتطوير.  .5

 نماذج المستحدثات التكنولوجية:رابعا: 

( 130- 129:  2009هنددددددددددددددددددددددداوي وآخددددددددددددددددددددددرون )( , 63-62:  2012وتبددددددددددددددددددددددين الخالدددددددددددددددددددددددي)
 (  بعض نماذج المستحدثات التكنولوجية كما يلي:2006(, الخزندار ومهدي)2006الحلفاوي),

 .الحاسوب 

 المتفاعلة الوسائط المتعددة. 

 .مستحدثات الفضاء 

 .نظم الوسائط الفائقة 

 .تكنولوجيا االتصاالت 

 .االنترنت 

 عن بعد. التعليم 
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 .المدرسة االلكترونية 

 .مؤتمرات الفيديو 

 .البريد االلكتروني 

 .الهاتف النقال 

 .المكتبة االلكترونية 

 .الكتاب االلكتروني 

 .الحاسوب التلفزيوني 

 .الواقع االفتراضي 

 .المحاكاة 

 .الفيديو التفاعلي 

 .الصورة الرقمية 

 .المتحف االلكتروني 

 .المتحف التفاعلي 

 

أن تكنولوجيا الواقع االفتراضي تعد إحدى المستحدثات التكنولوجية  تر  الباحثةوتأسيسا لما سبق 
تسدم بمعظدم خصدائص تن تكنولوجيا الواقع االفتراضدي إحيث ,  لتي دخلت مجال العملية التعليميةا

 وهي:المستحدت التكنولوجي الجيد 

  التعليم منذ وقت تكنولوجيا الواقع االفتراضي ليست جديدة ولكنها تم تبنيها في مجال
 قريب.

   أتت تكنولوجيا الواقع االفتراضي نتيجة التطورات الهائلة في مجال المحاكاة, وخاصة
 أبحات محاكاة الطيران والعمليات الجراحية.
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  تكنولوجيا الواقع االفتراضي لها سلبيات وايجابيات من حيت توافقها مع ثقافة المجتمع
وظفوا من تكنولوجيا الواقع االفتراضي ما هو مفيد اإلسالمي, ولكن يمكن للتربويين أن ي

 ومتوافق مع ثقافتنا اإلسالمية .

  تكنولوجيا الواقع االفتراضي ذات فعالية في مجال العملية التعليمية وهذا ما أثبتته بعض
 الدراسات , وما زال األمر في طور التجريب.

 م نظرا لفوائدها التعليمية تكنولوجيا الواقع االفتراضي مكلفة ولكنها تستحق االستخدا
 الجمة.

 .تكنولوجيا الواقع االفتراضي تسمح بالتعلم النشط 

 .تكنولوجيا الواقع االفتراضي توفر بيئة تعليمية متنوعة وتتسم بالفردية 

تطبيق تكنولوجيا الواقع االفتراضي يعد في مراحله األولى ويحتاج إلى توضيحه  وترى الباحثة أن   
بشكل أكثر دقة في أذهان القائمين على العملية التعليمية, ويجب توظيفه بشكل تدريجي بحيت 

بدءا من توظيفه على عينة كما في الدراسة الحالية للتأكد من  ,يعمل على حل مشكالت تعليمية 
على حل المشكالت التربوية ومن ثم تعميمه وتحديد متطلبات استخدامه وتوفير  فاعليته وقدرته

األجهزة واألدوات الالزمة لتطبيقه وتجهيز المباني التعليمية بما يتالءم مع تكنولوجيا الواقع 
 االفتراضي بدعم من المسئولين عن مؤسسات التعليم.
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 : الواقر االفترا ي.المحور الثالث

 نشأة وتطور تكنولوجيا الواقر االفترا ي:أواًل: 

تعود بدايات الواقع االفتراضي إلى الثالثينات من القرن الماضي حينما حاول العلماء أن 
يصمموا محاكيا آليا كانت مهمته أن يوفر أثناء التدريب على الطيران ظروفا مشابهة للطيران 

خدام طائرات وهمية مطابقة تقريبًا للطائرات الحقيقي, وارتبطت نشأة الواقع االفتراضي حينذاك باست
 (.410: 2006الحقيقة مع بقاء المتدرب على األرض )بركات, 

ويعد الواقع االفتراضي ثمرة أبحات الطيران أثناء الحرب العالمية الثانية حيت تم إنشاء معماًل 
 لتطوير عمليات المحاكاة الجوية.

قع االفتراضي في وكالة ناسا, حيت تم تطوير محاكاة ومع بداية التسعينات تم تطبيق آليات الوا
 (. 47: 2007اإلجراءات التي يقوم بها رواد الفضاء أثناء رحالتهم التعليمية )متولي, 

( أن بداية الواقع االفتراضي جاءت من المحاكاة الكمبيوترية 388: 2009ويرى إسماعيل )
المكونات مع بعضها البعض بنفس  ,وفيه يعرض الكمبيوتر تقليد لعمل واقعي تتفاعل فيه

اإلجراءات التي تحدت في الواقع, وقد تطورت المحاكاة الكمبيوترية إلى المحاكاة االفتراضية التي 
 تهتم بإيجاد تصور جديد لتنفيذ التجارب باستخدام برمجيات تنفذ األداء آليا بأسلوب تفاعلي.

 التطور التاريخي لتكنولوجيا الواقر االفترا ي:

تكنولوجيا الحاسوب هم أول من حاول تقديم بيئات اصطناعية تركيبية تحاكي  وتبر مطور عال ي
الواقع حيت سبقهم إلى ذلك مطوري صناعة السينما تسمى السينسوراما, ثم تال ذلك ابتكار وسيلة 

( حيت تم العمل على "محاكيات الطيران عالية التكنولوجيا" , وفي 1966لتدرب الطيارين عام )
( تمكن سيزرالند من تطوير جهاز عرض يركب على الرأس يقوم بتوليد صور مجسمة 1969عام )

 وتمكن من تصميم أول عرض مرئي ثالثي األبعاد.
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 اليكرة األساسية للواقر االفترا ي:ثانيًا: 

تقوم فكرة الواقع االفتراضي على إمكانية أن يختفي اإلنسان وهو جالس على كرسيه, ويذهب 
آخر, عالم خيالي تتحقق فيه أحالمه, والمقصود هنا ليس اختفاء الجسد, بل اختفاء العقل إلى عالم 

والروح في عالم يتم إنشاؤه, والتجول بداخله, مثل أن ترى نفسك داخل فوهة البركان المتفجر, ومن 
ية حولك الحمم تتطاير, أو أن تجد نفسك تتجول داخل الجهاز التنفسي, وتتنقل بين األحبال الصوت

 (.278: 2001)إسماعيل, 

( أننا ندرك األشياء في العالم الحقيقي من خالل الحواس الخمس, 37: 2007وتبين القباني )
وهناك أشياء ال نستطيع إدراك أبعادها الثالثة, بينما في بيئة الواقع االفتراضي يمكن ابتكارها 

 الداخلي لجسم اإلنسان. كأشياء ثالثية األبعاد مثل التركيب الذري للعناصر , والتركيب

وفي هذا الصدد ترى الباحثة أن تكنولوجيا الواقع االفتراضي تساعدنا في إدراك المفاهيم ذات 
األبعاد الثالثة التي يصعب تصورها في العالم الحقيقي مثل منظور األوبليك واأليزومتريك ومنظور 

أو داخل مكتب هندسي, أو بؤرة تالشي وبؤرتي تالشي من خالل تجول المتعلم داخل حديقة, 
يحلق من أعلى  فيدرك بعض المفاهيم التي ال يمكن أن يكتسبها في البيئة الصفية, من خالل 

 التفكير تفكيرًا بصريًا.

 مراحل الواقر االفترا ي:ثالثًا: 

 ( مراحل الواقع االفتراضي كالتالي:37: 2011ويوضح سمرة )

أجسددداما حقيقيددة, وهدددو يشددمل النظدددرة المباشدددرة (: وهدددو بيئددة ال تتضدددمن إال Realityالواقددع ) .1
 ألحد مشاهد العالم الواقعي أو لعرض فيديو تقليدي لنفس المشهد الواقعي.

(: وهو بيئة واقعية تزود بأجسام أو مشاهد Augmented Realityالواقع الحقيقي الحاكم ) .2
و عدن طريدق افتراضية منتجة بواسطة الحاسب اآللي, ويدتم تركيدب هدذه المشداهد بصدريا , أ

 عن طريق مشاهد فيدو افتراضية داخل البيئة الحقيقية.

( :وتشتمل على بيئات افتراضية , يدتم Augmented Vitualityالواقع االفتراضي الحاكم ) .3
إضددافة بعددض المشدداهد الحقيقيددة لهددا , سددواء كانددت هددذه المشدداهد أجسدداما حقيقيددة أو لقطددات 

 فيديو لبيئة حقيقية.
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(:وهدو بيئدة ال تتضدمن إال أجسداما افتراضدية , والتدي Virtual Realityالواقدع االفتراضدي ) .4
 ينغمس فيها المستخدم بالكامل , ويكون قادرا على التفاعل مع عالم اصطناعي تماما.

 الواقر االفترا ي :ميهوم رابعًا: 

 Jaronتتعدد وتتباين مصطلحات الواقع االفتراضي ومرادفاته حيت يعد جارون النير )

Lanier)  هو واضع مصطلح الواقع االفتراضي, والذي يشير إلى افتراض شيء ما واقع, فما
يعرض على شاشات الكمبيوتر, ونراه باستخدام األجهزة المادية نفترض أنه واقع, ويرتبط ذلك 
بعملية التخيل البصري, فالمعروض على شاشات الكمبيوتر, أو أدوات العرض ثالثية األبعاد 

( هو أكثر المصطلحات استخدامًا Virtual Realityه واقعي, ومصطلح )نفترض, أو نتخيل أن
 (.35: 2010على اإلطالق لإلشارة إلى تكنولوجيا الواقع االفتراضي )نوفل, 

وقد ظهرت عدة مسميات للواقع االفتراضي منها: الواقع االصطناعي, العوالم االفتراضية, 
(, ولكن االسم المعروف والمتعارف Virtual Environmentالعوالم التخيلية, البيئات االفتراضية )

 (.Virtual Realityعليه واألكثر شيوعًا هو الواقع االفتراضي  )

ويعد الواقع االفتراضي أحد المفاهيم الحديثة في مجال التعليم االلكتروني نتيجة التطور الهائل 
 الذي حدت في مجال تكنولوجيا المعلومات.

( بأنه "بيئة حاسوبية تفاعلية متعددة االستخدام, يكون فيها المتعلم 34: 1994ويعرفه مكليالن )
أكثر تفاعلية مع المحتوى, حيت يشارك مشاركة فعالة من خالل حرية اإلبحار, والتجول, والتفاعل, 
وهذه البيئات تقدم امتدادًا للخبرات الحياتية الواقعية, مع إتاحة درجات مختلفة من التعامل, واألداء 

 للمهمة المطلوب إنجازها". 

( الواقع االفتراضي على أنه "تكنولوجيا المعلومات متقدمة توفر 194: 2002يعرف الفار )
 عروض بانورامية ترتبط بثالثة أبعاد تتمثل في البصر, والسمع, واأليدي الخاصة بالمستخدمين".

تستخدم الحاسوب, ( بأنه "أحد المستحدثات التكنولوجية التي 5: 2002ويعرفه الحصري )
باإلضافة إلى األجهزة والبرامج, كمنظومة متكاملة في إنشاء بيئة تخيلية ثالثية األبعاد, تمكن الفرد 
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من المعايشة, والتفاعل والتعامل معها, من خالل حواسه, وبعض األدوات األخرى, وتختلف درجة 
 الف نمط الواقع االفتراضي ذاته".الواقعية واالستغراق, والتفاعل, والمعايشة المتاحة للفرد, باخت

( بأنه "بيئة محاكاة ثالثة األبعاد, يستطيع 545: 2002ويعرفه قاموس مصطلحات الحاسوب )
المتعلم المرور بالخبرة من خاللها, كما يمكنه التعامل مع مكوناتها كما لو كانت بيئة مادية, ويرى 

الب مركبة على زوج من النظارات, المتعلم هذه البيئة من خالل شاشات للعرض تكون في الغ
وتقوم أجهزة إدخال خاصة تحتوى على مستشعرات للحركة مثل قفازات البيانات, وبدلة الجسم 

 بتعقب حركة وفعل المتعلم".

( بأنه "تكنولوجيا تعليم ومعلومات متقدمة توفر بيئة تعلم 327: 2003وقد عرفه خميس )
الحقيقي وتحاكيه, تمكن المتعلم من االنغماس فيها  مجسمة مولدة بالكمبيوتر بديلة عن الواقع

 والتفاعل معها, والتحكم فيها بوسائل خارجية تربط حواسه بالكمبيوتر".

( بأنه" بيئة يتم إنتاجها من خالل الحاسوب بحيت تمكن 240: 2006ويعرفه الخزندار ومهدي)
بيئة من خالل حاستي البصر المستخدم من التفاعل معها سواء كان ذلك بتفحص ما تحتويه هذه ال

والسمع أو بالمشاركة والتأثير فيها بالقيام بعمليات تعديل وتطوير. فهي عملية محاكاة لبيئة واقعية 
من خالل اإلمكانات التي توفرها التكنولوجيا الحديثة باستخدام  ؤهاأو خيالية يتم تصورها وبنا

قف حياتية تشد من يتفاعل معها وتدخله في الصوت والصورة ثالثية األبعاد والرسومات إلنتاج موا
 عالمها".

( عرفه بأنه "تلك التكنولوجيا التي تمكن الفرد من التجول Ivan Sutherlandوعرفه سيزرالند )
داخل شاشة الحاسوب, ودخول األبعاد الثالثة له, مستخدمًا أفكارًا محددة, مثل شاشة عرض مركبة 

يشعر الفرد بأنه ينغمس داخل ما يراه, وأنه يستطيع على الرأس, وجهاز إدخال يدوي, بحيت 
 (.48: 2007التفاعل معه )متولي, 

( أن تيم اندرسون عرفه بأنه: "المحاكاة الرسومية للواقع 1982: 2009وقد أشار الشوربجي )
الفيزيائي )الطبيعي(, عبر بيئة صورية بالغة التعقيد, ذات أبعاد فراغية, تقوم تطبيقاته على خلق 

ات ثالثية األبعاد, باستخدام الرسومات الكمبيوترية, وأجهزة المحاكاة, يتم إنشاؤها بواسطة بيئ
 الحاسوب".
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أن التعريفات السابقة للواقع االفتراضي اختلفت حسب نوع بيئة  من خالل ما سبق تبين للباحثة
الواقع االفتراضي المستخدمة, حيت ركزت بعض التعريفات على األدوات واألجهزة المستخدمة في 
بيئة الواقع االفتراضي, وركزت تعريفات أخرى على مستوى التفاعل واالستغراق, بينما ركزت 

تراضي. ولكنها اتفقت على أن تكنولوجيا الواقع االفتراضي تعريفات على خصائص الواقع االف
 تكنولوجيا يتم إنتاجها حاسوبيًا.

 :ومما سبق تستخلص الباحثة أهم الن اط التي تتعلق بتكنولوجيا الواقر االفترا ي

 . الواقع االفتراضي تكنولوجيا حاسوبية 

 .الواقع االفتراضي بيئة ثالثية األبعاد 

 ضي محاكاة للواقع الحقيقي , أو عالم وهمي من صنع الخيال.يعتبر الواقع االفترا 

 . تختلف أنواع بيئات الواقع االفتراضي من حيت االستغراق 

 .تختلف درجة التفاعل واإلبحار في بيئات الواقع االفتراضي 

 .يتدرج استخدام بيئات الواقع االفتراضي للحواس 

  االفتراضي حسب نوع الواقع االفتراضي.تستخدم بعض األجهزة واألدوات في بيئات الواقع 

 واقع االفتراضي بيئات متعددة الوسائط تشمل: الصوت, الصورة, مقاطع الفيديو, لل
 الرسومات, الرسوم المتحركة, ثالثيات األبعاد.

وتعرف الباحثة الواقع االفتراضي على أنه: تكنولوجيا تمكن المتعلم من الدخول إلى بيئة  
تحاكي العالم الحقيقي لألشياء, بحيت يندمج المتعلم في هذا العالم  الكترونية,اصطناعية 

األبعاد, ويتفاعل مع مكوناتها وكأنها حقيقية ويتم عرضها  عروض ثالثيةاالفتراضي من خالل 
 على شاشة الحاسوب.
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 :الواقر االفترا ي والتعليم االفترا يخامسًا: 

تطبيقات التعليم االلكتروني حيت أنهما من أحد يعد التعليم االفتراضي والواقع االفتراضي من 
مستحدثات تكنولوجيا المحاكاة التي تم تطويرها واالستفادة منها في العملية التعليمية ,وذلك بإنشاء 

 (.40: 2009بيئات افتراضية باستخدام الحاسب اآللي )الشهري, 

 التعليم االفترا ي:

يم االلكتروني, يتيح للمتعلم االستفادة من جميع يعتبر التعليم االفتراضي نوع من أنواع التعل
عناصر العملية التعليمية, من مادة تعليمية وكتب وتفاعل مع المعلم باإلضافة إلى ما تنتجه شبكة 

لمعلومات عبر االنترنت ,حيت يتمكن المتعلم من الوصول إلى المعلومة المطلوبة بجهد قليل ا
 ووقت قصير.

التعليم الحقيقي إال أنه يعتمد الوسائط االلكترونية لتقديم المادة والتعليم االفتراضي شبيه ب
التعليمية من صوت وصورة إلى المتعلم من خالل الفصول االفتراضية عبر االنترنت )القرشي, 

2013 :21.) 

يؤدي إلى  ( أنه التعليم القائم على المستحدثات التكنولوجية , والذي22: 2013ويرى القرشي )
 من المعلم والمتعلم بهدف تحسين مخرجات التعليم.دوار كال التغيير في أ

( بأن التعليم االفتراضي يعرف على أنه: "صيغة عصرية إلنتاج 40: 2009وأشار الشهري )
 ونشر المواد والمقررات الدراسية العصرية بال ورق , والتي تكون في الوقت نفسه عالية الجودة".

بين التعليم االفتراضي والواقع االفتراضي يمكن إجماله بما ( الفرق 107: 2012قد بين إبراهيم )
 يلي:

 ممكن الحواس  رالواقع االفتراضي: بيئة اصطناعية ثالثة األبعاد ,تخاطب بأكبر قد
 الخمس, بقدر ما يتوافر من إمكانات.
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  التعليم االفتراضي: منظومة متكاملة من الخبرات قائمة على الحاسوب, يتم من خاللها
لم تعليم مصغر يشابه الواقع الحقيقي, ويمكن الدخول إليه من خالل شبكة إنشاء عا
 االنترنت.

 مرادف للتعليم االلكتروني المبني على تبادل الخبرات عن بعد  التعليم االفتراضي وأشار أن
ال يحدها زمان أو مكان بواسطة االنترنت والتقنيات المتعددة للحصول على المعلومات 

 بأسرع وقت وأقل تكلفة.

( أنه قد أطلق في العقد األخير من القرن العشرين مصطلح 36: 2010فيما أشار نوفل )
تلفة على نظيرتها الحاسوبية, أو الموجودة على شبكة االنترنت مثل افتراضي على مسميات مخ

المجتمعات االفتراضية والمكتبة االفتراضية والمعمل االفتراضي والفصل االفتراضي والجامعة 
 االفتراضية.

 ترى الباحثة ما يلي: ومن خالل ماسبق

  الجامعة االفتراضية إدارة التعلم عن بعد مثل نظم التعليم االفتراضي هو مرادف لمفهوم
 والمدرسة االفتراضية والفصول االفتراضية والمكتبة االفتراضية.

 متعلم الواقع االفتراضي فهو بيئة حاسوبية ثالثية األبعاد تحاكي الواقع ويندمج فيها ال
, مثل برامج المحاكاة  ثالثية األبعاد والمعامل االفتراضية ,ويتفاعل معها كأنها حقيقية

 .فتراضيةوالبيئات اال

  ونظرا لتداخل المفهومين وتقاربهما يمكن دمجهما تحت إطار مفهوم الواقع االفتراضي حيت
إن مفهوم الواقع االفتراضي أصبح مع تقدم التكنولوجيا واالنترنت شامال للمعمل االفتراضي 

 والفصل االفتراضي, والمدرسة االفتراضية, والجامعة االفتراضية, والمكتبة االفتراضية.

 أنواع بيئات الواقر االفترا ي:سادسًا: 

( أن أنواع بيئات الواقع االفتراضي تشمل ما Hilary Mclellan, 1994ذكر هيالري ماكيلالن )
 (:54 – 51: 2010يلي )نوفل, 
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 بيئات الواقع االفتراضي االنغماسية. .1

 بيئات الواقع المزيد. .2

 عوالم المرآة. .3

 (.Desktop VRالواقع االفتراضي ) .4

 ت الشخص األولمحاكيا .5

 عالم والدو. .6

 كهف البيئة االفتراضية .7

 العوالم الفضائية  .8

 التواجد والعمليات عن بعد. .9

 ( أنواع الواقر االفترا ي كالتالي:20 – 19: 2002وقد صنف الحصر  )

 (:Pre-Advanced VRالواقر االفترا ي قبل المت دم ) -1

بدرجة قليلة, وتعتبر المتطلبات وهو النمط الذي تتوفر فيه معظم خصائص الواقع االفتراضي 
الالزمة لهذا النمط من البرامج  واألجهزة قليلة من حيت العدد, وبسيطة من حيت درجة التعقيد 
والتطور عند المقارنة بمثيلتيها في النمطين اآلخرين, وسمي هذا النوع بهذا االسم تعبيرا عن أنه 

 اقع االفتراضي.يمثل المرحلة المبدئية أو األولى من تكنولوجيا الو 

 (:Semi-Advanced VRالواقر االفترا ي شبه المت دم ) -2

وتتوافر في هذا النمط معظم خصائص الواقع االفتراضي بدرجة متوسطة , وبناء على ذلك فهو 
يتطلب أجهزة وبرامج أكثر عددًا, وتقدمًا من المستخدمة في نمط الواقع االفتراضي قبل المتقدم, 

 المتوسطة من تكنولوجيا الواقع االفتراضي. وهو بذلك يمثل المرحلة

 (:Advanced VRالواقر االفترا ي المت دم  ) -3
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وهو النمط الذي تتوفر فيه معظم خصائص الواقع االفتراضي بدرجة عالية, ويتطلب تجهيزات 
خاصة وكثيرة, باإلضافة إلى برامج متطورة ومعقدة, وهو بذلك يمثل المرحلة المتطورة جدا من 

 ا الواقع االفتراضي.تكنولوجي

 ( العوالم االفترا ية ثالثية األبعاد إلى:Dickey,2005:442-444وقد قسم )

 واقر افترا ي يخلق حالة من التواجد المكتمل:  .1

وفيه يتم إيهام المستخدم بأنه ال وجود للحاسوب والعالم الحقيقي ,فال يرى أو يشعر بأي 
شيء  سوى هذا العالم المصنوع الذي يوجده الحاسب , ويتصرف المستخدم داخله بحرية 
تامة, ويتم رؤية هذ العالم بواسطة خوذة خاصة أو نظارة الكترونية تتصل بالحاسوب, كما 

زات الكترونية وذلك لتجسيد الواقع االفتراضي حيت يتمكن المستخدم من يرتدي في يديه قفا
 مالمسة األشياء المجسدة واالحساس بها. 

 :واقر افترا ي محدود الوظيية والمكان .2

يستخدم هذا النظام لمحاكاة األنظمة التي يصعب التواجد بقربها أو بداخلها , وتجسيد 
ووظائفها , وينصب االهتمام على محاكاة خواص  التفاعل معها التاحة الفرصة لفهم أدائها

 أو جزيئات موجودة في الواقع الحقيقي , ومن أمثلتها محاكاة المباني ,السيارات والطائرات.

 واقر افترا ي مبسط": .3

وتكون رؤية العالم االفتراضي والتعامل معه عن طريق شاشة الحاسوب كالمواقع على 
 نية.شبكة االنترنت أو األلعاب االلكترو 

 

 ( للواقر االفترا ي كالتالي:Irene( إلى تصنيف ايرين )60 - 59: 2010وأشار نوفل )

 (.Non-immersive( Desk-Top) VRبيئات الواقع االفتراضي الالانغماسي ) -1

 (.Semi –immersive  VRبيئات الواقع االفتراضي شبه االنغماسي ) -2

 (.Fully immersive  VRبيئات الواقع االفتراضي تامة االنغماسية ) -3

 ( صنف الواقر االفترا ي إلى خمسة أنواع:70 – 67: 2010ولكن نوفل )
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 (.Non-immersive( Desk-Top) VRبيئات الواقر االفترا ي الالانغماسي ) -1

ويشتمل على تطبيقات الواقع االفتراضي البسيطة التي ال تتيح للمتعلم االنغماس الكامل في بيئة 
ال تحتوى على خبرات حسية تقوم على استخدام أدوات اإلحساس الخاصة  الواقع االفتراضي وكذلك

بالواقع االفتراضي. ويشتمل على تطبيقات ثالثية األبعاد تتيح نوعا من التفاعل ال يتوافر في 
-Deskتطبيقات الوسائط المتعددة التقليدية. ويطلق على هذا النوع من بيئات الواقع االفتراضي  )

Top Virtual Reality.) 

ويمتاز بسهولة اإلنتاج واالستخدام, وقلة التكلفة المادية, مما يتيح استخدام هذا النوع من 
 التطبيقات في المدارس والجامعات والبيت

 (:Semi -immersive Desk-Top VRبيئات الواقر االفترا ي شبه االنغماسي ) -2

شبه انغماسية, ويقف موقفا ويقدم هذا النوع من تطبيقات الواقع االفتراضي الذي يقدم خبرة 
متوسطًا بين النوع السابق والتالي. ويشتمل على تطبيقات الواقع االفتراضي التي تتضمن استخدام 
بعض أدوات الواقع االفتراضي التي تتيح درجة متوسطة  من االنغماس واإلحساس مثل القفازات, 

 كم.الفأرة ثالثية األبعاد, عصا األلعاب, شاشات اللمس, عصا التح

ويعتبر هذا النوع من أكثر األنواع انتشارا واستخداما لألغراض التعليمية والتدريبية الختالفها 
 وتميزها عن بيئات التعلم متعددة الوسائط.

 (.Fully immersive Desk-Top VRبيئات الواقر االفترا ي تامة االنغماسية ) -3

وفي هذا النوع من البيئات يتم وضع المستخدم في مواقف خبرة انغماسية, حيت يشعر الفرد بأنه 
معزول عن العالم الخارجي, ويندمج بشكل كامل في أحدات البيئة االفتراضية. حيت تعتمد على 

أرة أدوات الواقع االفتراضي التي تعطي إحساسا باالنغماس والتواجد مثل استخدام خوذة الرأس والف
 ثالثة األبعاد حيت تتاح للمستخدم الرؤية المجسمة.

 بيئات الواقر االفترا ي ال ائمة على الشبكات: -4
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ويتضمن بيئات الواقع االفتراضي القائمة على الشبكات سواء شبكة االنترنت أو الشبكة الداخلية 
الموزعة, الجوالت المحلية. ويشمل بيئات الواقع االفتراضي التشاركية, بيئات الواقع االفتراضي 

 االفتراضية الميدانية.

 بيئات الواقر االفترا ي المختلط" المزيد": -5

وهو آخر ما أنتجه العلماء في هذا المجال, حيت يتم الدمج بين بيئات الواقع االفتراضي 
والبيئات الحقيقية في واجهة استخدام واحدة, ويعرف على أنه استكمال وتنقيح الواقع الحقيقي بواقع 

هذا النوع ثورة في مجال تكنولوجيا الواقع االفتراضي حيت أن له تطبيقات متنامية  رراضي. ويعتبافت
في مجالي التعليم والتدريب مثل إجراء عملية جراحية عن بعد, وزيارة بيئات عن بعد, توجيه 

يقومون تعليمات افتراضية آنيا ألفراد يقومون بأداء مهام معقدة مثل رواد الفضاء والجراحين ومن 
 بمهام إصالح معقدة.

 Non-immersiveنمط الواقع االفتراضي الالانغماسي ) الدراسة تبنت الباحثة هذه وفي

Desk-Top VR:وذلك لألسباب التالية ,) 

  يوفر درجة من التجول داخل البيئات التعليمية ثالثية األبعاد والمحاكاة والتفاعل
 واالستغراق.

  .يوفر بيئة ثالثية األبعاد تساعد في توصيل مفاهيم المنظور ثالثية األبعاد 

 .يمكن عرضها بإمكانات متوفرة في مدارسنا مثل جهاز الحاسوب والسبورة الذكية 

 يعتمد على برامج بسيطة متوفرة في  هسهولة إنتاجه مقارنة باألنماط األخرى, حيت أن
 غزة.

  تكلفة.أقل أنماط الواقع االفتراضي 

 .ال يتطلب تكنولوجيا خاصة مثل الخوذة والنظارات والقفازات 

 .عدم توفر أدوات الواقع االفتراضي االنغماسي في فلسطين 

 .التكلفة العالية لتصميم واستخدام بيئات الواقع االفتراضي االنغماسي 
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 :االفترا يخصائص الواقر سابعًا: 

يجاد الواقع االفتراضي عبارة عن استخدام تكنولوجي ا الحاسوب في إنتاج عالم ثالثي األبعاد , وا 
(, 376 – 374: 2004إحساس باالستغراق والتفاعل وبناء على ما ذكره كل من زيتون )

(, 47 – 44: 2007(, )القباني, 136 – 111: 2010(, )نوفل, 9 – 7: 2002)الحصري, 
ة خصائص رئيسة (, اتضح للباحث51 – 49: 2007(, )متولي, 20 – 19: 2007)دوالتي, 

 لتكنولوجيا الواقع االفتراضي, وهي:

 (.Three-Dimensional Worldعالم ثالثي األبعاد ) -1

وتعني تواجد المستخدم كجزء من نظام الواقع االفتراضي, حيت : (Presenceالتواجد  ) -2
يكون مستغرقًا فيه ويمنحه الشعور بالوجود الفعلي في المكان الحقيقي للخبرة, فهذه السمة 
تعكس الشعور بأن المستخدم ال يستطيع التفريق بينها وبين الخبرة الحقيقية ويختفي 

 إحساسه بمشاركة اآللة في الموقف.

يوفر الواقع االفتراضي للمستخدم الفرصة كي يالحظوا  (:Navigationاإلبحار ) -3
أنهم ويسافروا في البيئة االفتراضية دون أن يتحركوا من أماكنهم, كما تمنحهم الشعور ب

يتحركون ويتجولون في كل مكان داخل هذه البيئات بأساليب وطرق مختلفة مثل السير 
 على األقدام أو التحليق مثل الطيور.

حيت يمكن تغيير مقاييس البيئات االفتراضية, وتغيير الحجم النسبي  (:Scaleالم ياس ) -4
ا بنفس الحجم للمستخدم بما يتناسب مع العالم االفتراضي, حيت يسمح لهم أن يصبحو 

 الذي تبدو عليه األشياء الكبيرة مثل النجوم أو بحجم األشياء الصغيرة مثل الذرة.

وهي تعبر عن إمكانية المستخدم من تغيير النقطة أو  (:View pointن طة الرؤية ) -5
 الزاوية التي يرى البيئة من خاللها, وتحريك عينيه من أي مكان وبأي زاوية.

ويقصد بها قدرة المستخدم على التفاعل والتعامل والتكيف مع  (:Interactionالتياعلية ) -6
تاحة حرية التجول, وتحريك و تعديل المواد والكائنات االفتراضية  البيئة االفتراضية, وا 

كمال أشياء إضافي ة أو باأليدي أو بحركة العين أو الصوت, وكذلك القدرة على تكوين وا 
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تقتصر التفاعلية على العمليات التي يقوم بها المستخدم وال  ,غير مكتملة و إعادة التشكيل
 ولكنها تتعدى ذلك إلى استجابة النظام لما يقوم به المستخدم.

تعد البيئة االفتراضية بيئة ديناميكية وذات تحكم ذاتي وذلك  (:Autonomyالتل ائية ) -7
, والمواقف عندما تقوم تكون قادرة على تحقيق أهدافها الخاصة  فاألفعال تؤدى وتنفذ

 تتطور بغض النظر عن أي تفاعالت أو تدخل من جانب المستخدم.

حيت يتم محاكاة الخبرة الحقيقية في البيئة المصطنعة, حيت  (:Simulationالمحاكاة ) -8
يتطلب من المستخدم اتخاذ القرارات وحل المشكالت والتعامل مع المواقف المختلفة في 

 هذه البيئة المصطنعة. ضوء المعطيات, والظروف التي تتيحها

إن بيئات العمل الجماعي والبيئات  (:Co-operative Learningالتعلم التعاوني  ) -9
الموزعة تهدف إلحدات مشاركات جماعية, وتعرض على الكثير من المستخدمين إمكانية 
المشاركة خالل مساحات افتراضية في الوقت نفسه, وعلى هذا فإن وقت التفاعل الحقيقي 

وتعد هذه الخاصية أحد السمات المميزة   ,المستخدمين يفضي إلى تعلم تعاونيلف بين مخت
لبيئات الواقع االفتراضي القائم على الشبكات واالنترنت حيت أنه يمكن لمجموعة من 

أو يمكن لمجموعات من , ا مع نظام واحد للواقع االفتراضيالمستخدمين أن يتفاعلو 
البعض مثل تشارك لعبة أو إدارة اجتماع, أو المستخدمين أن يتفاعلوا مع بعضهم 

 استعراض, وفحص مشروع تعليمي يقوم آخرون بتدويره وفحصه في نفس اللحظة.

وهو شعور مستخدم بيئات الواقع االفتراضي بأنه في بيئة  (:Immersionاالستغراق ) -10
يئة حقيقية وليست اصطناعية, حيت انه يشعر بأنه محاط إحاطة كاملة بمكونات هذه الب

وبالتالي فهو داخل هذه البيئة يتفاعل كأحد مكوناتها, ثم يعايش الخبرة التعليمية االفتراضية 
 بصورة تامة تجعله يعتقد بأنه يتعامل مع واقع حقيقي ال تخيلي.

أنه ال يشترط توافر جميع هذه السمات في بيئات الواقع االفتراضي نظرا الختالف  وتر  الباحثة
 نوع بيئة الواقع االفتراضي وذلك حسب درجة االنغماسية.

 



 
 

54 

 مميزات تكنولوجيا الواقر االفترا ي )األهمية التعليمية للواقر االفترا ي(:ثامنًا: 

يم المفاهيم المجردة بصورة بصرية , وتسهل تتميز تكنولوجيا الواقع االفتراضي بقدرتها على تقد
أن المتعلم يكون مشاركا في بناء المعرفة من خالل  تالقدرة على التفكير وبناء معلومات جديدة حي

كما يعطي المتعلم الشعور باالستغراق  ,(32: 2007ثية األبعاد )دوالتي, التفاعل مع البيئة ثال
 واإلدراك الحسي والنفسي.

(, 297 – 296: 2001)زاهر(, و 41 – 34: 2003) خميس وقد اتفق كل من
( على أن تكنولوجيا الواقع االفتراضي تتميز 379: 2004)(, وزيتون30 – 29: 2002)والحصري
 بما يلي:

المرونة واألمان ودرجة السيطرة والتحكم في محاكاة الواقع الحقيقي)الواقع االفتراضي( الذي  .1
 يصعب التحكم فيه على أرض الواقع.

 اإلبحار والتجول خالل بيئة ثالثية األبعاد. .2

 تعزيز الصور المجسمة واإلدراك الحسي بعمق الفراغ. .3

تبسيط الواقع الحقيقي المعقد حيت يتم التركيز على ما هو مطلوب منه فقط مع استبعاد ما  .4
 يشتت االنتباه.

 االقتصاد في الوقت والجهد. .5

 االقتصاد في التكلفة. .6

محاكاة الواقع الحقيقي فأصبح بإمكان المتعلم إجراء تجربة وهو في تفادى الخطورة حيت يتم  .7
 مكانه.

 .زيادة مستوى التفاعلية والتحكم. .8

 ( بعض مميزات الواقع االفتراضي, وهي:2007فيما أضاف نوفل )
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يوفر خبرات بديلة يصعب أو يستحيل اكتسابها في الواقع الحقيقي, كالتجول في مفاعل نووي  .1
 جرات.أو التنقل بين الم

نقل العالم الحقيقي إلى غرفة الصف وتمكين المتعلمين من التفاعل معها بصورة تماثل ما  .2
 يحدت في الواقع.

تقدم برمجيات الواقع االفتراضي التعليم في صورة جذابة تحتوى على المتعة والتسلية,  .3
 يشة المعلومات والتحكم فيها.اومع

 في صورة ثالثية األبعاد.تظهر الحقائق في برمجيات الواقع االفتراضي  .4

سرعة اكتساب المعرفة, وتضييق الفجوة بين المعرفة وتطبيقها, حيت يتعلم المتعلم كيفية أداء  .5
 مهارة ثم يقوم بإجرائها فوريا.

يسهم الواقع االفتراضي في اإلحساس بالواقع , حيت أنه ال يسير من الحسي إلى المجرد أو  .6
 والمجرد باالتجاهين. المجرد إلى الحسي بل يجمع بين الحسي

تمكن المتعلم من حل المشكالت حيت يساعد الواقع االفتراضي على تخيل المشكلة وفهمها  .7
 واستخدامها وطرح حلول لها.

 إسقاط حواجز الزمان والمكان والخطورة. .8

 تساعد المتعلم على التفاعل مع اآلخرين في أماكن بعيدة بطرق غير تقليدية. .9

 يق معايشة هذه الخبرات بصورة مباشرة .تقدم خبرات مباشرة عن طر  .10

 تتيح االنغماسية  في الموقف التعليمي. .11

بالجانب المعملي  اتمكن تكنولوجيا الواقع االفتراضي من تزويد المناهج المعدة الكتروني .12
 وخاصة العلوم التجريبية كالرياضيات والطبيعة والكيمياء

 من خالل تكنولوجيا الواقع االفتراضي.تساعد الطالب المعلمين على إتقان مهارات التدريس  .13

 ( المميزات التالية:469 – 467: 2011وأضاف السعدي ) 
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 تعزيز اإلدراك الحسي للعمق وأبعاد الفراغ. .1

 معظم المتعلمين يفهمون بشكل أسهل وأفضل باستخدام بيئات ثالثية األبعاد. .2

يتحقق بالواقع تفاعل المتعلم مع الواقع االفتراضي يساوي أو يتجاوز ما يمكن أن  .3
 الحقيقي.

توفر المحاكاة المتوفرة في الواقع االفتراضي بدياًل ممتازًا للتعليم, والتدريب حيت تعطي  .4
 فرصا للمتعلم بالتكرار والتعلم بالمحاولة والخطأ.

استيعابهم في  متوفر حلوال جذرية للمشكالت التربوية مثل: تزايد أعداد المتعلمين وعد .5
 تماعية بين األفراد, النقص في عدد المعلمين المؤهلين.الفصل, الفروقات االج

 االقتراب الشديد من العوالم الضئيلة مثل الجسيمات والعظمى مثل األجرام السماوية. .6

وجميع ما تم ذكره يشكل دافعًا الستخدام الواقع االفتراضي في العملية التربوية, وترى الباحثة بأن 
 هناك مميزات لم يتم ذكرها, وهي:

 يعرض األجسام مجسمة مما يوفر خبرة حسية واقعية باقية األثر. .1

 إعطاء الفرصة لرؤية المجسمات واألشياء من زوايا مختلفة. .2

 يعمل على زيادة الدافعية لدى المتعلم , ألنه يعرض المادة التعليمية بطريقة شيقة. .3

 مجسمات ثالثية األبعاد أمام المتعلم.ال يكحر لتيتيح فرصة  .4

 للمتعلم. والتعلم النشطعل يسمح بالتفا .5

 يتيح عملية التعلم باالكتشاف. .6

يكون التعلم ذو معنى نظرا لربطه ببيئة مشابهة للبيئة الحقيقية, وبالتالي يسهل ربط  .7
 التعلم الجديد ودمجه بالبنية العقلية.

 المتعلم. مبنفسه وليس فقط عملية العرض عملي أما للرسميتيح الفرصة للمتعلم  .8
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 الحسية الواقعية من خالل االستخدام الفعلي لألشياء. اكتساب الخبرة .9

 توضيح وتسريع فهم المفاهيم المعقدة التي كان من الصعب فهمها. .10

 اإلحساس بدرجة كبيرة من الواقعية. .11

تعمل  التي العروض ثالثية األبعادعلى  لتفكير البصري حيت يقومتنمية القدرة على ا .12
 . و تمييزها شبيهة بالواقعأو  على استدعاء تفاصيل لمناظر تخيلية

 والتي يستخدمونها في حياتهم اليومية,  المجسماتساعد المتعلمين في تحديد ت .13
 لمنظورها في الحقيقة, ومنظورها عند الرسم بطرق متعددة.استدعاء تفاصيل 

يمكن استخدام تكنولوجيا الواقع االفتراضي بالعديد من  وتأسيسًا على ما سبق تر  الباحثة بأنه
 واقف والمحطات التربوية والتعليمية, وأهمها:الم

 حيت تساعد تكنولوجيا الواقع االفتراضي في تجسم المفاهيم المجردة, تدريس الريا يات :
 واإلدراك البصري للهندسة الفراغية, وتقدم تخيال لمنظور المفاهيم في الواقع للتمييز بينها.

 توفر معامل ومختبرات افتراضية تتيح للمتعلم إجراء التجارب  ت: حيتدريس الكيمياء
 العلمية دون خطورة أو تكلفة.

 حيت توفر تمثيل ثالثي األبعاد لما يحدت في جسم الكائن الحي.تدريس األحياء : 

 مفاهيم ال للو  لمفاهيم الكهربية ,ل: حيت تقدم خبرة حسية ثالثية األبعاد تدريس الييزياء
 الحقيقي مثل الذرة وااللكترونات .تتوفر في العلم 

 حيت توفر تمثيال لما حدت على أرض الواقع مثل المعارك تدريس العلوم االجتماعية :
والحضارات القديمة, وتمثيال لخبرات يصعب تخيلها والوصول إليها مثل الكواكب والفضاء 

 الخارجي.

 ت ضرر ودون خوف , : حيت تدرب الطلبة على إجراء العمليات الجراحية دون إحداالطب
 وتقدم خبرات يندر حدوثها في الواقع الحقيقي.
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 حيت أن تكنولوجيا الواقع االفتراضي تقديم خبرات ثالثية األبعاد تدريس التكنولوجيا :
 للكهربية والتكنولوجيا الطبية وتكنولوجيا الزراعة والبناء والمنظور.

 :عاد للمعارك اإلسالمية والصالة حيت تقدم محاكاة ثالثية األب تدريس التربية الدينية
 والوضوء والحج.

 حيت تساعد المتعلم على اكتساب اتجاهات من خالل التفاعل مع مواقف علم النيس :
 حياتية من خالل بيئة ثالثية األبعاد.

 (:VR Desktopأنواع تطبي ات الواقر االفترا ي )تاسعًا: 

 (:140: 2010)نوفل, هناك العديد من التطبيقات للواقع االفتراضي, ذكرها 

 (:Walkthrough(  من النوع )Desktop VRتطبي ات الواقر االفترا ي ) -1

وهي تطبيقات واقع افتراضي ثالثية األبعاد, تمتاز بالبساطة وعدم الحاجة إلى التقنيات الخاصة 
خالل بالواقع االفتراضي, وتتيح هذه التطبيقات إمكانية التجول خالل التطبيق كأن يتجول المستخدم 

مبنى ما لينتقل من غرفة إلى غرفة وذلك باستخدام األدوات البسيطة مثل الفأرة التقليدية أو الفأرة 
 ثالثية األبعاد أو لوحة المفاتيح.

ويستطيع المستخدم التجول خالل التطبيق للوصول إلى نقطة معينة وكذلك إمكانية التحرك يمينا 
 ويسارا والعودة إلى الخلف.

 (:Flythrough(  من النوع )Desktop VRر االفترا ي  )تطبي ات الواق -2

( إال أنها تعطي رؤية من أعلى, مع إمكانية تكبير جزء Walkthroughوهي تشبه تطبيقات )
معين للتعرف على مكوناته, حيت يتم إنتاج هذه التطبيقات باستخدام برنامج  على مكوناته, حيت 

(, ولكنها تكون في صورة لقطات 3D Studio Max) يتم إنتاج هذه التطبيقات باستخدام برنامج
فيديو وفي هذه الحالة لن يستطيع المستخدم التحكم باإلبحار خالل هذه التطبيقات وسيكتفي 

 بالمشاهدة.

 (:QuickTime Movies( من النوع )Desktop VRتطبي ات الواقر االفترا ي ) -3
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, ويتيح البرنامج الخاص بهذا النوع وتتيح هذه التطبيقات  درجة عالية من التحكم للمستخدم 
 دمج عدد من الصور إلنتاج صور بانورامية.

 األدوات والتكنولوجيا المستخدمة في بيئات الواقر االفترا ي:عاشرًا: 

( على أنها المرئيات, 23: 2010للواقع االفتراضي العديد من المكونات األساسية حددها نوفل )
وعليه تختلف األدوات واألجهزة التي تستخدم في بيئات الواقع  الصوت, اللمس, اإلبحار والتفاعل,

( 95 – 74: 2010االفتراضي باختالف نمط الواقع االفتراضي, وقد وضحها كل من نوفل )
 ( كالتالي:52 – 48: 2007) والقباني

: وتستخدم الفأرة ثنائية البعد للحركة في نطاق ضيق حول شاشة الحاسوب ,ويتم اليأرة -1
 للتجول في البيئة االفتراضية والتحكم في مكوناتها. استخدامها

: حيت تحتوى على عدد من المفاتيح ,كل مفتاح له وظيفة محددة ,وتستخدم لوحة المياتيح -2
 لوحة المفاتيح في تطبيقات الواقع االفتراضي الالاستغراقي.

ون : البد من وجود شاشة عرض عند أي تطبيق للواقع االفتراضي, وقد تكشاشة العرض -3
شاشة الحاسوب, أو شاشة عرض جماعية تستوعب عددا كبيرا من المشاركين, وفي كلتا 

 الحالتين ال تحقق شاشة العرض االستغراق الكامل في البيئة االفتراضية.

داخل  : وتعتبر من أهم األدوات التي تعطي المستخدم اإلحساس باإلنغماسخوذة الرأس -4
بيئات الواقع االفتراضي, وتعتمد هذه الخوذات على وضع شاشتي عرض مصغرتين أمام 
عين المستخدم بصفة مستمرة, ولكل عين المشهد الخاص بها حيت يتم تكوين صور 

 مختلفة لكل عين لنفس المشهد, بحيت تحاكي ما يحدت في العين البشرية.

لعادية, إال أنها تتيح التحكم في البعد الثالت : هي امتداد للفأرة االيأرة ثالثية األبعاد -5
لألشكال والكائنات في البيئات االفتراضية, ويمكن باستخدامها تعقب موضع واتجاه حركة 
 يد المستخدم بالتوافق مع حركة الرأس, وتتيح رؤية األشكال ثالثية األبعاد من كافة الزوايا,

كن باستخدامها التنقل لألمام والخلف كما أنها تحتوى على العديد من األزرار التي يم
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والتقريب أو تدوير العناصر مما يتيح التعامل مع الكائنات ثالثية األبعاد كما لو كانت في 
 الواقع الحقيقي.

(, وهي أحد أدوات اإلدخال joystick: وتمثل أحد أشكال عصا األلعاب )عصا الساحر -6
التعامل مع الكائنات االفتراضية بحرية في تطبيقات الواقع االفتراضي, ويمكن باستخدامها 

 تامة من حيت تغير الموضع, تغير األحجام, اإلمالة, الدوران.

تسمى أيضا عصا التحكم ثالثية األبعاد, وهي من أدوات التفاعل مع  :عصا التحكم الطائرة -7
 شاشات العرض كبيرة الحجم نسبيا مثل كهف البيئة االفتراضية.

مزود بأجهزة تعقب ,  آلي عبارة عن منظار مركب على ذراع: منظار الواقر االفترا ي -8
أفقيًا ورأسيًا, وبالتالي تتولد صورة وفقا لموضع واتجاه هذا الذراع,  هالذراع يمكن تحريك اوهذ

 ويمكن للمستخدم أن يقوم بمالءمتها وفقا لموضعه وزاوية الرؤية التي يريدها.

نوع خاص من األقمشة الصناعية, ومزود : وهو عبارة عن قفاز مصنوع من قياز البيانات -9
بأجهزة حسية من األلياف الضوئية الموجودة في مقدمة القفاز عند األظافر. ويسمح القفاز 
بتفاعل المستخدم مع البيئة االفتراضية من خالل التعزيز اللمسي والحركي للكائنات 

ضعه في مكان ما االفتراضية, حيت يستطيع المستخدم التقاط شيء ما بواسطة القفاز وو 
في البيئة االفتراضية, كما يستطيع التعرف على مدى صالبة وقوة الشيء االفتراضي من 

 خالل تركيب أجهزة خاصة تسمح بالضغط على األصابع داخل القفاز.

 الحركة.نماذج  -10

 نظارات الواقع االفتراضي ذات العدسات البلورية السائلة. -11

 عصا األلعاب. -12

 قفازات القوة. -13

 تعقب األثر.أجهزة  -14
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أن أدوات بيئددات الواقدددع االفتراضددي تختلدددف بدداختالف ندددوع الواقدددع  وتســتنتج الباحثـــة ممـــا ســـبق
االفتراضي حيت أن الواقع االفتراضي الالانغماسي ال يتطلب سوى لوحة مفاتيح وفأرة ثنائيدة األبعداد 

اإلفتراضدي شدبه وعصا األلعداب أحياندا وحاسدوب وشاشدة عدرض وأحياندا نظدارة الغدالق. ولكدن الواقدع 
االنغماسي يتطلب وجود شاشة عرض ونظارة الغالق. أمدا أدوات الواقدع االفتراضدي االنغماسدي فهدي 

 خوذة الرأس والفأرة ثالثية األبعاد وقفازات القوة وأجهزة تعقب الحركة.

وقددد اسددتخدمت الباحثددة أدوات الواقددع االفتراضددي الالانغماسددي المكونددة مددن لوحددة المفدداتيح والفددأرة 
 والحاسوب وشاشة العرض.

 التربوية للواقر االفترا ي: سساألالحاد  عشر: 

تقوم نظريات الواقع االفتراضي التربوية التي يمكن تطبيقها على النظريات التي تتعلق بالتعلم, 
 وأهمها النظرية البنائية, والتعلم القائم على الحالة, والتعلم القائم على حل المشكلة, والتعلم الموقفي

 (.329 – 331: 2003)خميس, 

( ضرورة اعتماد تكنولوجيا الواقع االفتراضي على نظرية, وترى أن 53: 2007وتبين القباني )
النظرية البنائية تتناسب وطبيعة تكنولوجيا الواقع االفتراضي, وتتفق مبادئها مع سمات الواقع 

 االفتراضي.

 ارتباط النظرية البنائية بالواقر االفترا ي: 

( مدى االرتباط بين البنائية والواقع االفتراضي من خالل 77: 2010(, ونوفل )2004زيتون ) يرى
 النقاط التالية:

  تزود كل من البنائية وتكنولوجيا الواقع االفتراضي المتعلم برؤى متعددة عن الواقع, وبذلك
 فإنهما يصوران التعقيد الطبيعي للظواهر التي يتعامل معها اإلنسان.

 نولوجيا الواقع االفتراضي والبنائية على بناء المعرفة.تركز تك 

 .تقدم كل من تكنولوجيا الواقع االفتراضي, والبنائية مهاما حقيقية 

 .تؤكد كل من تكنولوجيا الواقع االفتراضي والبنائية على الممارسة التأملية 
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 رفة من خالل يدعم كل من تكنولوجيا الواقع االفتراضي والبنائية البناء االجتماعي للمع
 التأكيد على التعلم التعاوني.

بين النظرية البنائية والواقع االفتراضي, حيت  ابأن هناك ارتباط من خالل ما سبق تر  الباحثة
مع بيئة الواقع  لتعلم النشط والتفاعل المباشرأن  المتعلم هو محور العملية التعليمية حيت يقوم با

 مع البنية المعرفية للمتعلم. يتناغمالخبرة الجديدة بالخبرات السابقة ودمجها بشكل  االفتراضي وربط

ويبني المتعلم المعرفة في الواقع االفتراضي من خالل اكتشاف وبناء البيئة االفتراضية. وتصبح 
المعرفة التي يكتسبها المتعلم في ظل الواقع االفتراضي هي معرفة وظيفية ذات معنى وداللة لدى 

 لمتعلم.ا

 الواقر االفترا ي واالنترنت:الثاني عشر: 

العالقة بين تكنولوجيا الواقع االفتراضي واالنترنت عالقة وثيقة ,حيت إن تكنولوجيا الواقع 
االفتراضي اعتمدت على االنترنت كوسيلة لالنتشار والوصول إلى المستخدمين ,فنشأت تقنيات 

 (.203: 2007)نوفل, الواقع االفتراضي المعتمدة على االنترنت 

 أنواع بيئات الواقر االفترا ي على االنترنت:

 (.Virtual Learning Environmentبيئات التعلم االفتراضية ) -1

 (.Online Virtual Reality Environmentبيئات الواقع االفتراضي على الخط ) -2

 Shared Virtual Reality Learningبيئات الواقع االفتراضي التشاركية التعليمية ) -3

Environment.) 

4- (Networked Virtual Environment ويشمل هذا المصطلح أنواع بيئات الواقع )
 االفتراضي القائمة على االنترنت.

 الواقر االفترا ي ال ائم على االنترنت:
هو نظام برمجي يتيح للعديد من األفراد أن يتفاعلوا في نفس الوقت الحقيقي ويتواجد هؤالء األفراد 

 أماكن متباينة من خالل بيئة ثالثية األبعاد.في 
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وتعتبر ألعاب االنترنت التشاركية متعددة الوسائط خير مثال على بيئات الواقع االفتراضي التشاركية 
 القائمة على االنترنت.

وتتسم بيئات الواقع االفتراضي القائمة على االنترنت بالعديد من الخصائص وأهمها )نوفل, 
2010 :153:) 

 حساس المشترك بالفراغ ثالثي األبعاد.اإل .1

 اإلحساس المشترك بالحضور )تجسيدات المشاركين( .2

 اإلحساس المشترك بالوقت )تفاعل فوري( .3

 إتاحة طرق مختلفة للتفاعل. .4

 يوفر بيئات ديناميكية للتشارك والتفاعل. .5

 سلبيات الواقر االفترا ي:عشر:  الثالث
لتكنولوجيا الواقع االفتراضي وقدرتها على خلق بيئات  على الرغم من الجوانب اإليجابية العديدة

افتراضية ذات أهمية تعليمية إال أنها تحمل في طياتها بعض السلبيات وقد حصرها البلطان 
 ( كالتالي:50-51: 2011)
 محدودية االستخدام نتيجة التكاليف المبدئية الباهظة عند شراء األجهزة المطلوبة . .1

 البرامج االفتراضية. ارتفاع سعر تكلفة إنتاج .2

 النقص الذي تعاني منه الدول العربية فيما يتعلق بالتقنيات األساسية للواقع االفتراضي . .3

محدودية تأثير الحواس في نظام الواقع االفتراضي الذي ال يتجاوز في استخدامه إال حاسة  .4
 السمع والبصر واللمس.

لتواجد المستمر أمام شاشة العرض أو االستخدام المفرط  لتكنولوجيا الواقع االفتراضي وا .5
 الحاسوب له تأثيره السلبي على اإلنسان من الناحية النفسية والصحية واالجتماعية.
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إن استخدام نوعيات خاصة من نظم الحاسب اآللي التي تتضمن تواتر إطارات الصور  .6
بالغثيان  المتحركة والتي تزيد عن خمسة عشر إطارا في الثانية يؤدي إلى إصابة المستخدم

 والصداع وأعراض أخرى مثل إرهاق الجهاز العصبي وتوتره.

قد توجد بعض البرامج غير األخالقية في برامج الواقع االفتراضي مما يؤثر على المستخدم  .7
 وأفكاره.

 معوقات استخدام تكنولوجيا الواقر االفترا ي في العملية التعليمية:عشر: الرابر 

للواقع االفتراضي والتفاؤل الذي يسود حول هذه التكنولوجيا إال أن هناك بالرغم من المزايا العديدة 
السعدي وقد أشار ,  العديد من العيوب التي تحد من استخدام هذه التكنولوجيا في العملية التعليمية

 ( إلى مجموعة من معوقات استخدام بيئات الواقع االفتراضي:469: 2011)
 مواصفات خاصة.تتطلب أجهزة ومعدات تقنية ذات  -1

 تصميم برمجيات الواقع االفتراضي تحتاج إلى متخصصين مهرة. -2

 :تتمثل فيمعوقات استخدام تكنولوجيا الواقع االفتراضي أن ( إلى 63: 2007أشارت القباني ) و

الخوف المرضي من التكنولوجيا حيت يشعر مستخدمي تكنولوجيا الواقع االفتراضي بالقلق  .1
 لوجيا ألول مرة. عند استخدام هذه التكنو 

التكلفة العالية فأنظمة الواقع االفتراضي ذات الكفاءة العالية باهظة الثمن وخاصة الواقع  .2
 االفتراضي الالاستغراقي.

يحتاج إعداد برامج الواقع االفتراضي إلى مهارة عالية , فضال عن الوقت والجهد والتكاليف  .3
 العالية.

الفتراضي بحاجة إلى تحسين جودتها ممثلة في خوذة األجهزة التي يرتديها مستخدمو الواقع ا .4
 الرأس والقفاز االلكتروني.

قلة البحوت الخاصة بتأثير ارتداء خوذة الرأس لفترات طويلة على عيني المستخدم والتأثير  .5
 النفسي واالنفعالي نتيجة ارتدائها لفترة طويلة.
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اضية ,وما يراه في العالم قد يحدت تعارض لدى المستخدم بين ما يراه في البيئة االفتر  .6
 الحقيقي الذي يعيش فيه مما يؤدي إلى تكوين مدركات خاطئة لديه .

مستوى ية في معظم التخصصات وخاصة على عدم توافر برامج الواقع االفتراضي التعليم .7
 الدول العربية.

صعوبة تعميم تكنولوجيا الواقع االفتراضي في المدارس وفي جميع التخصصات ,ألن ذلك  .8
 طلب تدريب معلمين.يت

وبسبب هذه المعوقات اقتصرت الباحثة على النوع األول من تكنولوجيا الواقع االفتراضي, وهو   
 الواقع االفتراضي الالانغماسي.

 المشاكل المرتبطة بالواقر االفترا ي:عشر:  الخامس

مضار الواقع ترتبط مضار الواقع االفتراضي بصورة أكبر بالواقع االفتراضي االنغماسي, أما 
(  ترتبط ارتباطا وثيقا باألضرار العامة الستخدام الحاسوب )نوفل, Desktop VRاالفتراضي )

2010 :177 – 184:) 
 تتسبب البرامج االفتراضية ببعض المشكالت الصحية أهمها: األ رار الصحية: -1

  مرض السبرنتيكي : وهو عبارة عن جملة من األعراض المرضية تصيب العاملين على
كنولوجيا الواقع االفتراضي حيت إن أجهزة الواقع االفتراضي تعد تربة خصبة للجراثيم ت

فيشعر  ا المغلق يجعلها صعبة التنظيفوالفيروسات مثل بيئة خوذة الرأس ألن تصميمه
 المستخدم بالحرارة الزائدة في الرأس والتعرق.

 :ض المثبتة على تشكل أجهزة العر  وضعية جسم مستخدمي بيئات الواقع االفتراضي
كجم(فالمبصر بشعر  2الرأس عبئا  على جسد المستخدم وذلك لثقل وزنها)يصل إلى 

 بعدم الراحة في جلسته.

  المشاكل البصرية: استخدام األجهزة البصرية يسبب العديد من المشاكل مثل ضعف
البصر واألحوال والتعب البصري العام والصداع والغثيان وعدم تمكين جهاز العرض 
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مستخدم من لبس النظارات الطبية, شعور مستخدمي تقنية الواقع االفتراضي من الدوار لل
 والغثيان, وحدوت هالوس بصرية, والشعور بفقدان التوازن فيرى الواقع المحيط مقلوبا.

من الممكن أن يسبب القلق والخوف المرضي من االحتجاز, ومن األ رار النيسية:  -2
واالنسحاب من الواقع وتفكك الشخصية, إدمان الواقع  األماكن المغلقة, الهالوس

 االفتراضي.

أغلب المشاكل السابقة تتعلق بالواقع االفتراضي االنغماسي, أما الواقع وتر  الباحثة أن 
 االفتراضي الالانغماسي فتتعلق بمشاكل إدمان االنترنت والحاسوب واألضرار العامة لهما.

 المتعددة والواقر االفترا ي والمحاكاة: العالقة بين الوسائطعشر:  السادس

ن العالقدددة بدددين الوسدددائط المتعدددددة والمحاكددداة والواقدددع االفتراضدددي ( أ208: 2006يبدددين الحلفددداوي )
 لى االتفاق واالختالف حيت إن:عالقة قائمة ع

  بيئددات الواقددع االفتراضددي تقددوم علددى نظددم الوسددائط المتعددددة, ولكنهددا استكشددافية تقددوم علددى
االستكشافي الموجه بالهدف أو المهمة أي أنه اكتشاف غير موجه من قبل المعلم أو التعلم 

البرنامج بل هو اكتشداف حدر يعطدي الحريدة الكاملدة للمدتعلم الكتشداف بيئدات الدتعلم بطريقدة 
 خطية دون أي توجيهات خارجية. غير

  وق كبيرة تتمثدل بيئات الواقع االفتراضي ال تصنف تحت الوسائط المتعددة إذ توجد بينهم فر
 في مجموعة من الخصائص المميز للواقع االفتراضي.

  الوسدائط المتعددددة ال تمثددل البيئددة تمثديال صددادقا, فددالمتعلم يتفاعددل مدع الوسددائط المتعددددة مددن
 خالل واجهة تفاعل خارجية.

 يكون المتعلم جزءا من البيئة التعليمية, فينغمس المتعلم داخل بيئة الواقع االفتراضي بعكس 
 الوسائط المتعددة.

  المحاكداة تقدوم علدى نظدم الوسدائط المتعددددة مثدل الواقدع االفتراضدي, ولكنهدا تختلدف الوسددائط
 المتعددة.

  االفتراضي في بعض خصائصه, حيت إن المتعلم يكون جزءا المحاكاة شديدة الشبه بالواقع
 من البيئة التعليمية.
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 تتصددددف بالكليددددة والشددددمول كددددالواقع  تختلددددف المحاكدددداة عددددن الواقددددع االفتراضددددي فددددي أنهددددا ال
 االفتراضي.

  إذا تعددددددت المحاكددددداة حددددددودها ودخلدددددت الخيدددددال و أصدددددبحت كاملدددددة الواقعيدددددة تصدددددبح واقعدددددا
 افتراضيا.

  وقواعد ال تسمح للمتعلم بعمدل استكشداف حدر, ألن ذلدك المحاكاة تتقيد بإجراءات وتعليمات
 يمثل خطورة عليه, مثل محاكاة الطيران.

 

 العالقة بين التيكير البصر  والواقر االفترا ي:عشر:  السابر

تعتبر حاسة اإلبصار هي الحاسة األساسية المسدتخدمة فدي بنداء بيئدات الواقدع االفتراضدي, وهدي 
الحاسة المسئولة عن إثارة باقي الحواس لبناء البيئة االفتراضية, والتفاعل معها واالستغراق بداخلها. 

 (.80: 2007)القباني, 

لهددددف األساسدددي لمعظدددم بيئدددات الواقدددع االفتراضدددي هدددو ابتكدددار النمددداذج المشدددابهة بدددل وحيدددت إن ا
والمطابقة تمامًا لما هو موجود في البيئة الحقيقيدة, فدإن نجداح المدتعلم فدي بنداء البيئدة االفتراضدية أو 

 – 34: 2011,  والقبداني عمدارمحاكاتها, والتفاعل معها يتطلب إتقانه لمهدارات التفكيدر البصدري )
35.) 

بما تتضمنه من رسومات ومجسمات وبيئات ثالثية  وتر  الباحثة أن بيئات الواقر االفترا ي
األبعاد يتفاعل مها المتعلم بصريا وتعمل على تنمية مهارات التفكير البصري ألنها توضح منظور 

سقاطها والحركة حولها.االمجسمات عند دور   نها وا 

العملية التعليمية لها أثر فعال, حيت يهيل للمتعلم  كما أن استخدام البيئات االفتراضية في
عملية تعليمة افتراضية متنوعة تسمح له بالتفكير, والتصور البصري للمفاهيم المجردة, مثل مفاهيم 

 (.334: 2009الفضاء والكواكب وحركة األرض )بشير, 
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لتعليمية ذو أثر ( أن استخدام البيئات االفتراضية في العملية ا334: 2009وقد وضحت بشير )
فعال , حيت يهيل للمتعلم عملية تعليمة افتراضية متنوعة تسمح له بالتفكير والتصور البصري 

 للمفاهيم المجردة مثل مفاهيم الفضاء والكواكب وحركة األرض.

( أن المحاكاة باستخدام الحاسوب تعمل على تنمية التفكير 263 - 2011ويبين عبد الجليل )
ألنها تعمل على تقليد سلوك أو موقف أو , ع االفتراضي والذكاء االصطناعيالبصري مثل الواق

 نظام عن طريق استخدام نموذج مشابه.

  برنـامج الواقـر االفترا ـي ثالثـي األبعـاد مـن خـالل خطوات استخدام استراتيجية المدخل البصـر  
 : وذلك لتنمية التيكير البصر 

 البصري من خالل البرنامج كالتالي:اتبعت الباحثة خطوات استراتيجية المدخل 

يددتم تدوفير محاكدداة ثالثيدة األبعدداد , أو  ثالثيددة األبعداد داخددل عدروض يكلدف المددتعلم بدالتجول .1
 .وتدويره ثم يكلف المتعلم بالنظر إليه من جهات متعددةتوضح مفاهيم المنظور  لمجسماتل

, أو طريقدددة تددددوير  يدددتم توجيددده المدددتعلم نحدددو طريقدددة التجدددول خدددالل العدددرض ثالثدددي األبعددداد .2
 المجسم.

 يتم توجيه األسئلة للمتعلم لكي يمعن النظر ويحلل عناصر الصورة البصرية ثالثية األبعاد. .3

يقوم المتعلم بترتيب المعلومات التي تلقاها مدن خدالل العدروض ثالثيدة األبعداد و الدربط بدين  .4
 األبعاد.عناصر الصورة البصرية عند التجول والحركة أو تحريك المجسم ثالثي 

 التفكير بصريا وربط ما شاهده بالبنية العقلية لدى المتعلم. .5

 الوصول إلى النتيجة واستخالص المعنى . .6

 

 :ومن خالل االطالع على االطار النظر  لتكنولوجيا الواقر االفترا ي

  اعتمدت الباحثة نمط الواقع االفتراضدي سدطح المكتدب )الالانغماسدي( نظدرا لقلدة تكلفتهدا
 .مقارنة مع تكنولوجيا الواقع االفتراضية االنغماسية وشبه االنغماسيةنسبيا بال
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   واسدتفادت منده فدي تصدميم البرندامج لكدي يتناسدب مدع تكنولوجيدا الواقدع االفتراضدي بمددا
يتضمنه من تصميم بيئات ثالثية األبعاد بحيدت ينمدي القددرة علدى التفكيدر البصدري فدي 

 وحدة الرسم الهندسي )المنظور(.

  خددالل كتابددة الباحثددة لالطددار النظددري وجدددت ارتباطددا وثيقددا بددين تكنولوجيددا الواقددع ومددن
االفتراضي والتفكير البصري بما يحتويه من تمثيل ثالثي األبعاد يعتمد على البصريات 
و يوظددف حاسددة البصددر فددي اكتسدداب المعلومددة بشددكل كبير)حيددت تعتبددر حاسددة البصددر 

 .ي بيئات الواقع االفتراضي  (الوسيلة األولي في اكتساب المعلومات ف

 

 معايير تصميم بيئات الواقر االفترا ي:المحور الرابر: 

الزيادة الكبيرة في عدد البرمجيات التعليمية المقدمة عن طريق الحواسيب, فإنه من الضروري مع 
والهام جدا أن تتوفر بعض المعايير الخاصة بتقييم مثل هذه البرمجيات, باإلضافة إلى إعداد 

 ( 309: 2003)الفار:  رمجيات ذات جودة عالية.ب

 المعيار:ميهوم 

 عبارة واسعة تصف ما ينبغي أن يكون عليه الشيء"." ( بأنه101: 2007ويعرفه خميس)

ويعرف المؤشر بأنه "عبارة محددة بشكل دقيق لتدل على إلى أي مدى يتوفر المعيار في هذا 
 الشيء"

بأنه" أعلى مستويات األداء التي يمكن في ضوئها تطبيق المعيار  ( 72: 2012) عقل ويعرف
مجموعة من المواصفات اإلجرائية المتفق عليها من النواحي التربوية والنفسية والتكنولوجية والفنية 

 عند تصميم عناصر التعلم"

 :البرمجية الجيدةخصائص معايير و 

 ( الخصائص العامة للبرمجية الجيدة:310: 2003يبين اليار )

 تشد االنتباه. .1

 تبلغ المتعلم الهدف المنشود. .2
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 تثير المتطلبات السابقة. .3

 تقدم مواد تعليمية مثيرة. .4

 ترشد المتعلم. .5

 تقود إلى اإلنجاز. .6

 توفر تغذية راجعة. .7

 تقوم اإلنجاز. .8

 تساعد على التذكر وتنقل أثر التعلم. .9

عند توفر (  أن البيئة االفترا ية تتصف بالجودة 202: 2006ير  وليد الحلياو  )و 
 المعايير التالية:

حيت يجب أن تمثل بيئة الواقع االفتراضي الواقع الحقيقي تمثيال   Verity :الصدق  .1
 صادقا.

: فالمتعلم ال  Interactive Immersion &Integrationاالنغماس والتكامل التفاعلي  .2
ومتكامال  يتفاعل مع الواقع االفتراضي من الخارج ولكنه ينغمس فيه ويصبح جزءا مندمجا

 منه.

: وهي دمية متحركة مولدة بالحاسوب ,تمثل المستخدم داخل Aviatorالتجسيد الشخصي  .3
 بيئة الواقع االفتراضي ,وتجسد الفكرة في شخص المستخدم.

اختفاء واجهة التفاعل داخل البيئة: فإن المستخدم ال يتفاعل مع البيئة من الخارج بل هو  .4
 اجهة تفاعل خارجية ظاهرة.جزء مندمج فيها ,فال حاجة إلى و 

 

 الواقع االفتراضي الخاص بالدراسة  الحالية:القائم على برنامج المعايير بناء 

حيع  , األبععاد ثالثيعة االفتراضعي الواقعع بيئات بناء معايير أهمية إلى الدراسات من العديد أشارت

 زيعن دراسعة,  (2007)ي دراسة دوالت منها المعايير من مجموعة إلى الدراسات من العديد توصلت

 .( 2011) حسن دراسة, (2010) الدين

 ( معايير برامج الواقع االفتراضي على النحو التالي:60: 2007وقد صاغ دوالتي )
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 المعايير التربوية والنفسية. .1

 المعايير التكنولوجية والنفسية. .2

 معايير برامج الواقع االفتراضي. .3

تناسبت مع البرنامج الذي أعدته الباحثة وذلك من خالل المعايير التي باستخدام وقامت الباحثة 
 كما يلي:( 2011وحسن ), ( 2010زين الدين ), ( 2007دوالتي ) معايير

 المعايير التربوية والنيسية: .1
 واضحة تعليمية أهداف تحقيق إلى االفتراضي الواقع برنامج يهدف أن يجب( : 1) معيار: 

 المؤشرات:

 التعليمية المطلوب تحقيقها. أن تشتمل البرمجية األهداف 

 .تصاغ األهداف صياغة سلوكية سليمة 

 .تكون أهداف البرمجية واضحة وبسيطة ومحددة الصياغة 

 .أن يركز الهدف على أداء واحد ومحدد 

 .تكون أهداف البرمجية غير مركبة 

 .تنمي لديهم اتجاهات إيجابية نحو استخدام برنامج الواقع االفتراضي 

 هيم البعد الثالت والمنظور .تنمي األهداف مفا 

 .تنمي أهداف البرمجية مهارات التفكير البصري 

 

 األساسي التاسع الصف لطالبات مناسبا االفتراضي الواقع برنامج يكون أن(: 2)معيار. 

 المؤشرات:

 .أن تحدد البرمجية نوعية المتعلمين المستهدفين وخصائصهم 

 .أن تتعامل البرمجية مع اسم المتعلم 
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 مكاناتهم الفردية. أن تكون  البرمجية مناسبة لقدرات المعلمين وا 

 سلسل المحتويات تسلسال منطقيا يثير دافعية المتعلم نحو التعلم.تأن ت 

  .أن يستطيع المتعلم تشغيل البرمجية دون تعقيد 

 .أن تصاغ محتويات البرمجية بشكل مناسب لمستوى المتعلم 

  المتعلم.أن تدعم البرمجية التعلم المتمركز حول 

 

 بالتنظيم ويتصف لألهداف مناسبا التعليمي المحتوى يكون أن يجب( : 3) معيار: 

 المؤشرات:

  .يرتبط محتوى البرمجية باألهداف المحددة له مسبقا 

 .أن تكون مفردات اللغة مناسبة للفئة المستهدفة 

 .يشتمل على معلومات صحيحة علميا وحديثة 

  والتكامل .أن يراعي في عرض المحتوى المرونة 

  أن يبدأ عرض البرمجية بتقديم مناسب للموضوع يشتمل على )األهداف , قائمة
للمحتوى, األنشطة , التدريبات ,التقويم , المصطلحات , المعلومات اإلثرائية 

 والمساعدة(

 .أن يرتبط محتوى البرمجية بما سبق للمتعلمين دراسته 

  ي ومفاهيم المنظور.يصاغ المحتوي بحيت ينمي مهارات التفكير البصر 

 

 التعليمية لألهداف ومناسبة وواضحة بسيطة األنشطة تكون أن يجب( 4) عيارم: 

 المؤشرات:

  أن تشددددتمل البرمجيددددة علددددى أنشددددطة وتدددددريبات مناسددددبة لألهددددداف التعليمددددة ومسددددتوى
 المتعلمين.
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 .أن تصمم األنشطة بحيت تحقق أهداف تعليمية محددة 

  التعليمية للبرمجية.أن تحقق األنشطة األهداف 

 .أن تعرض األنشطة بحيت تثير التفكير البصري للمتعلمين 

 .أن تتيح البرمجية أسئلة إثرائية للمتعلمين 

 

 بالمااادخل والاااتعلم النشااط الاااتعلم بااين ماااا الااتعلم اساااتراتيجية تتنااو  أن يجاااب( : 5) عيااارم  

 : البصري

 المؤشرات:

  وواضددحة ومحددددة المعددالم, تتضددمن مجموعددة تنفددذ البرمجيددة اسددتراتيجية تعلددم مناسددبة
 من الخطوات واإلجراءات التعليمية التنفيذية المناسبة لتحقق األهداف التعليمية.

 .تكون االستراتيجية مناسبة لطبيعة المهمات التعليمية 

 .تحدد االستراتيجية دور كل من المعلم والمتعلم في عملية التعلم 

 مكنة التنفيذ خالل المدة المحددة.تكون االستراتيجية بسيطة وسهلة وم 

 المعايير التكنولوجية: .2

 األخطاء من خالية و واضحة النصوص تكون أن يجب( 1)معيار: 

 المؤشرات:

 .تكتب النصوص بلغة سهلة ومحددة المعنى 

 . تكتب النصوص في شكل فقرات منفصلة , يدور كل منها حول فكرة واحدة 

  للخطوط على الشاشة الواحدة واألفضل حجمان.أال يستخدم أكثر من ثالثة أحجام 

 .تكون النصوص خالية من األخطاء اإلمالئية واللغوية 

  أال يستخدم أي نوع من المؤثرات الخاصة بتحريك النص حتى ال يتشتت ذهن
 المتعلم.
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 بالواقعية وتتسم للهدف مناسبة الصوتية والمؤثرات والموسيقى الصوت( 2)معيار: 

 المؤشرات:

  الصوت مناسبا للهدف الذي استخدم من أجله.يكون 

  بوضوحيكون الصوت طبيعيا ومعبرا عن المعنى. 

 .يقاعه لزيادة التأثير على المتعلم  يراعى التغيير في نغمة الصوت وا 

 .يكون التعليق الصوتي متزامنا مع النصوص أو الصور أو الرسوم المتحركة 

  عنصر الواقعية.تستخدم الموسيقى والمؤثرات الصوتية في إضفاء 

 .تكون المؤثرات الصوتية وظيفية في البرمجية 

 .أال تطغى الموسيقى والمؤثرات الصوتية على التعليق الصوتي للبرمجية 

 

 المعنى عن ومعبرة مفهومة والخطية الثابتة والرسوم الصور تكون أن يجب( 3)معيار. 

 المؤشرات:

  ومعبرة عن المعنى.تكون الصور والرسوم الثابتة والخطية مفهومة 

  تستخدم الصور والرسوم الثابتة والخطية بشكل وظيفي في البرمجية حسب الحاجة
 التعليمية.

 .تتكامل الصور والرسوم الثابتة والخطية مع النصوص المكتوبة 

  البساطة –تكون الصور والرسوم الثابتة والخطية جيدة من الناحية الفنية)الوضوح–
 ام(.االنسج–التوازن –التباين 

 

 تفاعلية معبرة متحركة صور و األبعاد ثالثية مشاهد البرنامج يوفر أن يجب( 4)معيار: 
 :المؤشرات
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 .تعبر الرسوم المتحركة عن المضمون 

 .يصاحب الرسوم المتحركة تعليق صوتي مناسب 

 ةتكون حركة الرسوم المتحركة واقعي. 

 

 تعليمية داللة وذات وواضحة مناسبة التفاعل واجهة تكون أن يجب( 5)معيار: 

  يةضرور الغير ال تزدحم بالعناصر يراعى تنظيم العناصر المعروضة على الشاشة. 

  هناك مكان ثابت ألزرار التحكم والتفاعل . نيكو 

 .يراعي أن تكون محتويات الشاشة مترابطة معا وذات وحدة واحدة 

 .يراعى التناسق والتآلف بين محتويات الشاشة 

  أكثر من لون على الشاشة.تستخدم خلفية محايدة 

 .تستخدم األلوان في تمييز النصوص أو العناصر المرسومة على الشاشة 

 .تكون العناصر والرموز مألوفة للمتعلمين حتى ال يضيع الوقت في فهم محتواها 

 

 معايير برمجيات الواقر االفترا ي: .3
 األبعاد ثالثية تعلم بيئة البرنامج يوفر أن يجب( 1)معيار: 

 المؤشرات:

 . أن تحتوي البرمجية على مشاهد ثالثية األبعاد يتفاعل معها المتعلم 

  يكون لدى البرمجية قدرة تكيفية ذكية لالستجابة السريعة ألفعال المتعلمين.أن 

  أن تشرك البرمجية المتعلمين في عملية التعلم من خالل إجرائهم لخطوات البرمجية
 بأنفسهم بطريقة تفاعلية.
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  البرمجية الفرصة الكافية للمتعلمين للتفكير فيما يعرض عليهم من أن تعطي
صدار االستجابات السلوكية المطلوبة قبل االنتقال إلى الخطوة  معلومات وأنشطة وا 

 التالية.

 

 التعلم بيئة في المتعلم لتحكم المناسبة الفرص البرنامج يوفر أن يجب( 2)معيار: 

 المؤشرات:

 التدريبات(. –األمثلة –عرض المحتوى .)المعلومات  أن يتحكم المتعلم في تتابع 

 صور ثابتة  -أن يتحكم المتعلم في تتابع عرض الوسائل المتعددة.)نصوص
 صوت(. –ومتحركة ثنائية وثالثية األبعاد 

 .أن يتحكم المتعلم في اختيار كم األمثلة والتدريبات 

 باشرة وبيان مدى أن تقوم البرمجية بتعزيز استجابة المتعلم عقب االستجابة م
 صحتها.

 .أن يكون التعزيز واضحا ومألوفا ومفهوما 

 التعزيز بطريقة جذابة ومثيرة تجمع بين الصوت والنص والصورة. مأن يقد 

 .أن تقدم البرمجية التغذية الراجعة المناسبة حول االستجابة وسبب كونها خطأ 

 فتراضي.أن يتمكن من تحريك األشياء الموجودة داخل برمجية الواقع اال 

  أن يتمكن المتعلم من التفاعل مع األشكال ثالثية األبعاد داخل برمجية الواقع
 االفتراضي.

  أن يتمكن المتعلم من التحكم في المجسمات واألشكال الهندسية داخل برمجية الواقع
 االفتراضي.

 .أن تسمح البرمجية للمتعلمين من التجول بحرية تامة 
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 :نماذج تصميم بيئات الواقر االفترا ي :خامسالمحور ال

بين كل من الجاندب النظدري والجاندب يعد التصميم التعليمي من العلوم التطبيقية التي حاولت الربط 
التطبيقي, فهو يقوم على تطبيق أسلوب المنظومات عن طريق تحديد الحاجدات واألهدداف التعليميدة 

تبادلة بينها وبين البيئة التعليمية وبين بعضها بعضا, وغيرها من المدخالت التعليمية والتفاعالت الم
وتحديدددد نوعيدددة المخرجدددات وقيددداس مددددى فاعليتهدددا فدددي تحقيدددق األهدددداف, واسدددتخدام أسددداليب التغذيدددة 
الراجعة والتحسدين المسدتمر ألنشدطة التعلديم والدتعلم, للتأكدد مدن صددق النظدام وصدالحيته, كمدا تقدوم 

يب تعليمية مختلفة كالمناهج وطرق التدريس وتكنولوجيدا التعلديم على تطبيق الكثير من مفاهيم وأسال
 ( 75:  2012وعلم النفس والقياس وغيرها )عقل,

 تعريف نموذج التصميم التعليمي:

( بأندده تصددور عقلددي مجددرد لوصددف اإلجددراءات والعمليددات الخاصددة 58: 2003خمدديس ) يعرفدده
مابتصميم التعليم وتطويره , والعالقات التفاعلية المتبادلة بينها وتمثيلها, إما كما هي,  كما ينبغدي  وا 

أن تكون, وذلك بصورة مبسطة. تزودندا بإطدار عمدل تدوجيهي لهدذه العمليدات والعالقدات, وتنظيمهدا, 
 يرها, وتعديلها, واكتشاف عالقات جديدة فيها, والتنبؤ بنتائجها.وتفس

بنيدة لعمددل مددنظم يسددتخدم كدددليل مددن  بأندده ( أن ميكددر عرفدده196: 2009وأورد الفلديح وآخددرون )
 أجل تصميم أنشطة وبيئات تعلم لتحقيق أغراض معينة.

 نماذج التصميم التعليمي:

معقد, واآلخر بسيط, ومدع ذلدك فجميعهدا يتكدون مدن هناك عدة نماذج لتصميم التعليم , بعضها     
عدددة عناصددر مشددتركة تقتضدديها طبيعددة العمليددة التربويددة, واالخددتالف بينهددا ينشددأ مددن انتمدداء مبتكددري 
هذه النماذج إلى مدرسة تربوية )سلوكية, معرفيدة(,وجميع النمداذج اشدتقت مدن مددخل الدنظم لتصدميم 

ة و منظمدددة منطقيدددا وهدددذه العناصدددر هدددي : تحليدددل التعلددديم  الدددذي يتكدددون مدددن عددددة عناصدددر منتظمددد
 (77:  2003احتياجات النظام, التصميم, التطوير, التقويم.)الحيلة,

وتسددتعرض الباحثددة بعددض نمدداذج التصددميم المناسددبة لتصددميم برمجيددات الوسددائط المتعددددة و الواقددع 
 االفتراضي وهي:

الواقـــر االفترا ـــي  جيـــاتللتصـــميم التعليمـــي لبرم (2010)نمـــوذج خالـــد نوفـــلأواًل: 
 كالتالي: وهي,  ويتكون النموذج من أربعة مراحل  ويتفق مع نظرية النظم ،التعليمية
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  المرحلة األولى: التحليل 

 تحديد نوع البرمجية  تحديد المشكلة التعليمية

 تحديد مكونات البرمجية  تحديد طريقة المعالجة

 المستخدمةتحديد األدوات   تحديد األهداف العامة

 تحديد التقنيات المستخدمة  تحديد المستوى المناسب

 نوع البيئة المحيطة  تحليل المحتوى التعليمي

 تحديد المواد المطلوبة  تحديد األهداف اإلجرائية

 إدارة موارد النظام  تحديد المتطلبات القبلية
   

  

 المرحلة الرابعة: التقويم المرحلة الثانية: التصميم

 

وضع تصور لمرحلة 
 اإلنتاج

  وضع خريطة المفاهيم 
التجريب على عينة ممثلة 

 للفئة
 

نتائج الخطوات 
 السابقة

تصور مبدئي للزمن 
 الالزم

  على عينة أجهزة كمبيوتر  خريطة تتابع المهام 
تحليل النتائج في 
 ضوء األهداف

تصور مبدئي للتكلفة 
 المادية

  تصور لشكل المشاهد 
إنترنت  عمل مستعرض
 عام

 
تحقيق أهداف 
 البرمجية

تصور لحجم البرمجية 
 النهائي

  تحديد درجة الحرية 
سرعة ومعدل نقل 

 البيانات
 

تحديد المطلوب 
 تعديله

التخطيط للحصول على 
 الوسائط

  تصميم سلوك الكائنات 
استجابة النظام لردود 

 األفعال
 

إجراء التعديالت 
 المطلوبة

  إعداد سيناريو البرمجية  التنفيذتحديد بدائل عملية 
فحص مدى جودة 

 المرئيات
 

نشر وتوزيع 
 البرمجية

خطة عامة إلنتاج 
 البرمجية

  تحكيم سيناريو البرمجية 
فحص مدى استجابة 

 األدوات
 

المتابعة المستمرة 
 للبرمجية

 

 

 الواقع االفتراضيتحليل برامج   تحليل برامج ثالثيات األبعاد

 اختيار البرنامج المناسب منها  اختيار المناسب من البرامج

 استيراد ملفات ثالثيات األبعاد  إنتاج ثالثيات األبعاد المطلوبة

 برمجة سلوك الكائنات  تحليل مواصفات ثالثيات األبعاد

 برمجة أساليب التفاعل  إنتاج الصور البانورامية

 إعداد أساليب اإلبحار المحددة  ثالثية األبعادإنتاج األصوات 

 البرمجة في صورة نهائية  تصدير الملفات باالمتدادات

 

 ( نموذج خالد نوفل لتصميم برمجيات الواقر االفترا ي2,5شكل )

 المرحلة الثالثة: اإلنتاج
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 (.ويتكون من أربع مراحل وهي)التحليل, التصميم, اإلنتاج, التقويم

 مرحلة التحليل: -أ 

تحديددد المشددكلة التعليميددة وتحليلهددا وتحديددد متطلبددات حلهددا  مددن ثددم تحديددد وتتضددمن هددذه المرحلددة 
 طريقة معالجة هذه المشكلة تقنيا بواسطة تطبيقات الواقع االفتراضي وتحديد طبيعة هذه البيئات.

 تحديد المشكلة تحديدا دقيقا .1

 تحديد طريقة معالجة هذه المشكلة)برنامج تعليمي بتقنية الواقع االفتراضي( .2

 د الفئة المستهدفة وخصائصها.تحدي .3

 تحديد األهداف العامة. .4

 تحديد المحتوى التعليمي المناسب. .5

 تحديد األهداف اإلجرائية. .6

 تحديد المتطلبات القبلية. .7

 تحديد نوع برمجية الواقع االفتراضي. .8

 تحديد األدوات التي سيتم استخدامها مع برمجية الواقع االفتراضي. .9

 تحديد التقنيات المستخدمة . .10

 تحديد نوع البيئة المحيطة. .11

 تحديد المواد والوسائط المطلوبة. .12

  مرحلة التصميم: -ب 

 وتتضمن الخطوات التالية:

 وضع تصور لمرحلة اإلنتاج. .1

 وضع تصور مبدئي للزمن الالزم. .2

 وضع تصور مبدئي للتكلفة المادية. .3
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 وضع تصور لحجم البرمجية النهائية. .4

 تحديد بدائل عملية التنفيذ. .5

 ول على الوسائط.التخطيط للحص .6

 الوصول لخطة عامة إلنتاج البرمجية. .7

 وضع خريطة مفاهيم المحتوى التعليمي. .8

 وضع خريطة تتابع مهام المتعلم. .9

 وضع تصور لمحتوى مشاهد البرمجية. .10

 تحديد درجة اإلبحار خالل البرمجية. .11

 تحديد سلوك الكائنات ثالثية األبعاد. .12

 إعداد سيناريو البرمجية. .13

 البرمجية.تحكيم سيناريو  .14

 مرحلة اإلنتاج: -ج 

نتاجوت وسائط المطلوبة وثالثيدات األبعداد إلنتداج برمجيدات الواقدع ال ختص هذه المرحلة بتطوير وا 
 االفتراضي.

 وتتضمن الخطوات التالية:

 تحليل برمجيات ثالثيات األبعاد. .1

 اختيار المناسب من هذه البرامج. .2

 إنتاج ثالثيات األبعاد. .3

 األبعاد المنتجة.تحليل مواصفات ثالثيات  .4

 إنتاج الصور البانورامية. .5

 إنتاج األصوات ثالثية األبعاد. .6
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 إخراج الملفات باالمتدادات المطلوبة. .7

 تحليل برامج إنتاج تطبيقات الواقع االفتراضي. .8

 اختيار المناسب من هذه البرامج. .9

 استيراد ملفات ثالثيات األبعاد. .10

 اد.إعداد وبرمجة سلوكيات الكائنات ثالثية األبع .11

 إعداد وبرمجة أساليب التفاعل. .12

 إعداد وبرمجة أساليب اإلبحار. .13

 إخراج البرمجية في الصورة النهائية. .14

 مرحلة الت ويم: -د 

وتتضددددمن تجريددددب برمجيددددة الواقددددع االفتراضددددي وتقويمهددددا فددددي ضددددوء نتددددائج التجريددددب وفددددق 
 الخطوات التالية:

 تجريب البرمجية على عينة ممثلة للفئة المستهدفة. .1

 البرمجية على عينة من أجهزة الكمبيوتر.تجريب  .2

 تجريب البرمجية على مستعرض انترنت عام. .3

 فحص سرعة نقل البيانات في حال عرضها على االنترنت. .4

 فحص استجابة النظام لردود فعل المستخدم. .5

 فحص جودة ثالثيات األبعاد. .6

  فحص مدى استجابة أدوات وأجهزة الواقع االفتراضي. .7
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 ( :  2003نموذج محمد خميس )ثانيُا : 

التقددويم ثددم مرحلددة  –التطددوير  –التصددميم  –مراحددل هددي: التحليددل  ويتضددمن هددذا النمددوذج خمددس
 (417:  2003واالستخدام المتابعة.)خميس, النشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2003( نموذج محمد خميس )2,6شكل)

 ( تحليل المهمات التعليمية2( تحليل المشكلة وتقدير الحاجات. )1)

 ( تحليل الموارد والقيود في البيئة.4. ) ( تحليل خصائص المتعلمين وسلوكهم المدخلي3)

 ( اتخاذ القرار النهائي بشأن الحلول التعليمية األكثر مناسبة للمشكالت والحاجات.5)

 ( تصميم أدوات القياس محكية المرجع2تصميم األهداف التعليمية وتحليلها وتصنيفها. )( 1)

 ستراتيجيات التعليم والتعلم.( تصميم ا4( تصميم المحتوى واستراتيجيات تنظيمه . )3)

 ( تصميم سيناريو استراتيجيات التفاعالت التعليمية.5)

 ( تصميم استراتيجية التعليم العامة.7( تحديد نمط التعليم وأساليبه المناسبة. )6)

 ( وصف المصادر.9( اختيار مصادر التعليم المتعددة. )8)

 تاجها محلياً.( اتخاذ القرار بشأن الحصول على المصادر أو ان10)

 ( التطوير )اإلنتاج( الفعلي.3( التخطيط لإلنتاج.  )2( إعداد السيناريوهات. )1)

 ( التشطيب واإلخراج النهائي للمنتوج التعليمي5) ( عمليات التقويم البنائي.4)

 ( إعداد أدوات التقويم )اختبارات، استبانات، قوائم مالحطة ..(1)

 ( تطبيق األدوات3مواقف حقيقية  )( االستخدام الميداني في 2)

 ( تحليل النتائج ومناقشتها وتفسيرها5)  ( المعالجة اإلحصائية4)

 خاذ القرار بشأن االستخدام أو المراجعة.ات( 7( تحديد المراجعات المطلوبة. )6)

 ( تسجيل حقوق الملكية.8)

 أوالً: مرحلة التحليل

 التصميم: مرحلة ثانياً 

 التطوير: مرحلة ثالثاً 

 التقويم النهائي: مرحلة رابعاً 

 النشر واالستخدام والمتابعة: مرحلة خامساً 
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 مرحلة التحليل: أ.

التعليمي, وينبغي االنتهداء منده قبدل البددء فدي مرحلدة وهي أول مرحلة من نموذج التصميم والتطوير 
 التصميم.

 وتشمل الخطوات التالية:

 تحليل المشكلة وتقدير الحاجات. .1

 اختيار الحلول ونوعية البرامج المناسبة. .2

 تحليل المهمات التعليمية أو المحتوى التعليمي. .3

 تحليل خصائص المتعلمين وسلوكهم المدخلي. .4

 د.تحليل التكلفة أو العائ .5

 تحليل الموارد والقيود في البيئة. .6

 مرحلة التصميم: ب.

 :الخطوات التالية شملتو 

 تصميم األهداف التعليمية . .1

 تصميم أدوات القياس محكية المرجع. .2

 تصميم المحتوى واستراتيجيات تنظيمه. .3

 تصميم استراتيجيات التعليم والتعلم. .4

 تصميم سيناريو استراتيجيات التفاعالت التعليمية. .5

 يد نمط التعليم وأساليبه المناسبة.تحد .6

 تصميم استراتيجية التعليم العامة. .7

 اختيار مصادر التعلم المتعددة. .8

 وصف المصادر. .9
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 اتخاذ القرار بشأن الحصول على المصادر أو إنتاجها محليا. .10

 مرحلة التطوير: ج. 

 وتشمل الخطوات التالية:

 إعداد السيناريوهات. .1

 التخطيط لإلنتاج. .2

 التطوير)اإلنتاج( الفعلي. .3

 عمليات التقويم البنائي. .4

 التشطيب واإلخراج النهائي للمنتوج العلمي. .5

 مرحلة الت ويم النهائي: د. 

 إعداد أدوات التقويم )اختبارات, استبيانات, قوائم مالحظة(. .1

 االستخدام الميداني في مواقف حقيقية. .2

 تطبيق األدوات. .3

 المعالجة اإلحصائية. .4

 ئج ومناقشتها وتفسيرها.تحليل النتا .5

 تحليل المراجعات المطلوبة. .6

 اتخاذ القرار بشأن االستخدام أو المراجعة. .7

 تسجيل حقوق الملكية. .8

 مرحلة النشر واالستخدام والمتابعة: ه.

 النشر. .1

 التبني. .2

 التنفيذ)التوظيف واالستخدام( .3
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 التثبيت والدمج. .4

 المتابعة المستمرة. .5

( المعـدل لتصـميم بـرامج الكمبيـوتر متعـددة 2002) نموذج عبد اللطيـف الجـزارثالثًا: 
 الوسائط:

مرحلة 

 التحليل

 تحديد خصائص المتعلمين المستهدفين .1 

 تحديد الحاجات التعليمية من البرنامج .2

 دراسة واقع الموارد والمصادر التعليمية .3
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 وترتيب تتابعها.وتحليلها  صياغة األهداف التعليمية سلوكيا   .1 

 تحديد عناصر المحتوى التعليمي. .2

 بناء االختيار محكي المرجع. .3

 تجميع المتعلمين وأساليب التدريس اختبار خبرات التعلم وطريقة  .4

 اختيار عناصر الوسائط والمواد التعليمية. .5

 تصميم الرسالة التعليمية على الوسائط المطلوب إنتاجها. .6

 التفاعل.تصميم أساليب اإلبحار وواجهة  .7

 تصميم سيناريو الوسائط التعليمية. .8

 تصميم األحدا  التعليمية وعناصر عملية التعلم. .9

وضع استراتيجية تنفيذ التعليم/التدريس وتفاعل المتعلم مع  .11

 البرنامج والمواد والوسائط الخارجية ومتطلبات األجهزة.
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مرحلة 

اإلنتاج 

 واإلنشاء

 على الوسائط وإعداد التسهيالت. الحصول .1 

 ترقيم الوسائط المتعددة وتخزينها. .2

 استخدام نظام التأليف, وإنتاج السيناريو. .3

 .تأليف البرنامج. .4

 

    

مرحلة 

 التقويم

 تجريب مصغر لعمل التقويم البنائي للبرنامج. .1 

 تجريب موسع لعمل التقويم النهائي لالستخدام. .2

-  

 

    

مرحلة 

 االستخدام

 االستخدام الميداني. .1 

 المتابعة. .2

 التقويم المستمر. .3

-  

 

 المعدل (2002)( نموذج عبد اللطيف الجزار2,7شكل )
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 ويتكون النموذج من خمس مراحل متتالية لتصميم الوسائط المتعددة وهي:

 وتتضمن هذه المرحلة: مرحلة الدراسة والتحليل: -أ 

 تحديد خصائص المتعلمين المستهدفين. .1

 تحديد الحاجة التعليمية للبرنامج. .2

 دراسة واقع الموارد والمصادر التعليمية. .3

 وتتضمن ما يلي: :مرحلة التصميم -ب 

 صياغة األهداف التعليمية سلوكيا. .1

 تحديد عناصر المحتوى التعليمي. .2

 بناء االختبار محكي المرجع. .3

 اختيار خبرات التعلم, وطريقة تجميع المتعلمين وأساليب التدريس. .4

 ار عناصر الوسائط و المواد التعليميةاختي .5

 تصميم الرسالة التعليمية على الوسائط المطلوب إنتاجها. .6

 تصميم أساليب اإلبحار, وواجهة التفاعل مع البرنامج. .7

 تصميم السيناريو. .8

 تصميم األحدات التعليمية وعناصر عملية التعلم. .9

 استراتيجية تنفيذ البرنامج.تصميم  .10

 : وتتضمن:مرحلة اإلنتاج واإلنشاء -ج 

عداد التسهيالت. .1  الحصول على الوسائط وا 

 ترقيم الوسائط المتعددة وتخزينها. .2

نتاج السيناريو. .3  استخدام نظام التأليف, وا 

 تأليف البرنامج. .4
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 : وتتضمن:مرحلة الت ويم -د 

 تجريب مصغر لعمل التقويم البنائي للبرنامج. .1

 تجريب موسع لعمل التقويم النهائي لالستخدام. .2

 وتتضمن: االستخدام:مرحلة  -ه 

 االستخدام الميداني. .1

 المتابعة. .2

 التقويم المستمر. .3

 

 : وتوجد في كل مرحلة للمراجعة والتعديل.التغذية الراجعة -و 
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  Stephen & Staley( 2001) نموذج ستيين وستاليرابعًا: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stephen & Staley( 2001ستيين وستالي) ( نموذج2,8شكل )

 مرحلةالتحليل(1)

 تحديد حاجات المتعلمين-1

 تحديد المهام التعليمية-2

 تحليل خصائص المتعلمين-3

 تحديد السلوك المدخلي-4

 التعلم الالزمة للبرنامجتحديد مصادر -5

 تحديد المهارات التعليمية-6

 مرحلةالتصميم(2)

 صياغة األهداف السلوكية.1
 تصميم أدوات القياس.2
 اختيار المحتوى وتنظيمه.3
 اختيار االستراتيجيات التنظيمية.4
 تصميم شاشات العرض.5

 تحديد أنماط التفاعل.6

 التعليمية وصكتابة النص.7

 مرحلةاإلنتاج(3)

 المتاحة.تجميع الوسائط .1
 إنتاج الوسائط المتطلبة.2
 اختيار نظام التأليف.3
 اختيار البرامج المساعدة..4
 عمل المعالجة الرقمية.5
 . إنتاج البرنامج المبدئي.6

 مرحلةالتقويم(4)

 تحكيم البرنامج.-1
إجراء التعديالت التي أوصى -2

 بها المحكمون.
ة ئيإعداد الصورة النها-3

 للبرنامج.

 مرحلةالتجريب(5)
 الدراسات االستطالعية.إجراء -1

 تعديل البرنامج ووضعه في الشكل.-2

مرحلةاالستخدام(6)

 والتطبيق

 توزيع البرنامج على الطالبات-1

 متابعة الطالبات وتقويم أدائهن.-2
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 النموذج الم ترح للتصميم التعليمي: 

بعد عرض مجموعة من نمداذج التصدميم, ومدن خدالل مراجعدة أدبيدات الواقدع االفتراضدي ونمداذج 
 .خالد نوفل و ( 2003تصميمه ,وجدت الباحثة أنه من األنسب الدمج بين نموذجي محمد خميس )

 ( لألسباب التالية:2003نموذج محمد خميس )وقد اختارت الباحثة 

 نموذج محمد خميس مناسب إلنتاج البرمجيات التعليمية وشامل لجميع الخطوات. .1

 أثبتت العديد من الدراسات فاعليته في تصميم البرمجيات التعليمية. .2

 خطوات نموذج محمد خميس واضحة ومحددة. .3

 يتميز بالمرونة بحيت يناسب جميع أنواع البرمجيات. .4

 

 وقامت الباحثة باختيار نموذج خالد نوفل لألسباب التالية:

 الواقع االفتراضي. مجياتنموذج خالد نوفل من أحدت نماذج تصميم بر  .1

الواقدع االفتراضدي  مجيداتيحتوى نموذج خالد نوفدل علدى خطدوات تفصديلية لبنداء بر  .2
 التعليمية .

 وقامت الباحثة بالدمج بين النموذجين لألسباب التالية:

 تخدام الباحثة نمط الواقع االفتراضي الالانغماسي.اس 

 .بعض خطوات نموذج خالد نوفل ال تناسب الواقع االفتراضي الالانغماسي 

 .احتوى نموذج محمد خميس على خطوات أكثر تحديدا في بعض المراحل 

نظدرا السدتخدام الباحثددة ندوع تكنولوجيدا الواقددع االفتراضدي الالانغماسدي فإنهددا رأت اسدتبعاد بعددض و 
لعدددم مناسددبتها لهددذا النددوع مددن أنددواع تكنولوجيددا الواقددع االفتراضددي  نمددوذج خالددد نوفددلالخطددوات مددن 

ليتناسب بشكل واقعي مع البرندامج والعدروض التدي  (2003محمد خميس)وقامت بدمجه مع نموذج 
 تم إعدادها وأيضا مع األدوات البسيطة المستخدمة لعرض البرنامج.

 



 
 

90 

 
 

 سابقة دراسات
 

 . دراسات تتعلق بالتفكير البصري* 

 االفتراضي. واقعدراسات تتعلق بال* 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

91 

 اليصل الثالث

 دراسات ساب ة

التفكير البصري, تهتم الدراسة بالكشف عن فاعلية تكنولوجيا الواقع االفتراضي في تنمية مهارات 
والفصل الثالت يهتم بعرض لبعض الدراسات السابقة ذات العالقة, كما يتضمن الفصل تعقيب 

 الباحثة على أهم ما جاء فيها, وتم تقسيم الدراسات السابقة إلى محورين أساسيين هما:

 المحور األول: دراسات تتعلق بالتفكير البصري. -1

 م االفتراضي.المحور الثاني: دراسات تتعلق بالتعلي -2

 أواًل: الدراسات التي تتعلق بالتيكير البصر .

 (:2013دراسة أبو جحجوح وحرب )

هدددفت هدددذه الدراسددة إلدددى استقصددداء فاعليددة تصدددميمين مددن تصدددميمات مواقدددع الويددب التعليميدددة وهمدددا 
:التصدددميم األفقدددي والتصدددميم العمدددودي فدددي اكتسددداب مهدددارات فروندددت بددديج  ومهدددارات الدددتعلم الدددذاتي 
والتفكيدددر البصدددري لددددى الطلبدددة المعلمدددين, وتدددم اتبددداع المدددنهج التجريبدددي, وتكوندددت عيندددة البحدددت مدددن 

( طالبدًا وطالبدة المسدجلين لمسداق اسدتراتيجيات 40مجموعتين تجريبيتين بلغ قدوام كدل واحددة منهمدا )
 ( فدي جامعدة األقصدى بغدزة,2010/2011التدريب المحوسدبة خدالل الفصدل الثداني للعدام الدراسدي )

وكاندددت أدوات الدراسدددة عبدددارة عدددن بطاقدددة مالحظدددة لقيددداس مهدددارات فروندددت بددديج , وبطاقدددة مالحظدددة 
لقياس مهارات التعلم الذاتي, واختبدار التفكيدر البصدري. فكشدفت نتدائج الدراسدة عدن فاعليدة التصدميم 
ة األفقددي والتصددميم العمددودي فددي اكتسدداب مهددارات فرونددت بدديج وتنميددة مهددارات الددتعلم الددذاتي وتنميدد

 التفكير البصري.

 (:Kurtulus & and Yolcu،  2013) "كورتولوس ويولي"دراسة

هذه الدراسة إلى تقويم القدرات المكانية البصرية لدى الطالب األتراك من أجل تحديد  هدفت
االستراتيجيات العقلية التي يوظفها الطالب لخدمة هذا الغرض, وكذلك التعرف على األخطاء التي 

ل حلهم للمسائل التي تتطلب مهارات االستدالل المكاني. ولتحقيق هذا الهدف, تم يقعون بها خال
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دراسة القدرات البصرية المكانية ألجسام ومكعبات ثالثية األبعاد تم تصميميها بوحدة المكعبات , 
وكذلك دراسة قدرة الطالب على فهم وتخيل الصور ثنائية البعد للمكعبات ثالثية االبعاد ومحاولة 

اد وجوه األجسام والمكعبات. واقتصرت الدراسة على القدرات البصرية المكانية في فهم مادة إيج
الرياضيات لطالب المرحلة االبتدائية في تركيا. وتم جمع البيانات من خالل اختبار لقياس القدرة 
 البصرية المكانية يحتوي على رسومات متنوعة للمكعبات تم تصميمة لقياس قدرات الطالب على
التفكير والتخيل لفهم األجسام والمكعبات ثالثية االبعاد التي تم تصميمها بوحدة المكعبات. وايضًا 
جمعت بعض البيانات من خالل قدراتهم على فهم االجسام والمكعبات ثالثية األبعاد من خالل 

يجاد الوجوه الظاهرة من الجسم أو المكعب المعروض.  عرض صور ثنائية األبعاد لها وا 

طالبًا آخر  21طالبًا تم إخضاعهم لالختبار, كما اشتملت على  60شتملت عينة الدراسة على وا
جراء مقابالت عملية معهم لتحديد الصعوبات التي يواج ها الطالب هتم اختيارهم بشكل عشوائي وا 

 في فهم األجسام ثنائية وثالثية األبعاد )القدرات التصورية المرئية(.

 (:2013دراسة أبو دان )

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر توظيف النماذج المحسوسة فدي تددريس وحددة الكسدور علدى تنميدة 
التحصيل ومهارات التفكير البصري لدى طالبات الصف الرابع األساسي بغزة, وقدد تدم إتبداع المدنهج 

ام الدراسدي ( طالبًا من مدرسة الرافددين األساسدية "أ" للعد60التجريبي, وقد تكونت عينة الدراسة من )
( المجموعة 1( موزعين على فصلين دراسيين تم اختيارهما عشوائيا وقد مثل الرابع )2012/2013)

( المجموعددة الضددابطة , وتكونددت أدوات الدراسددة مددن اختبددار تحصدديلي واختبددار 2التجريبيددة والرابددع )
لح اة إحصائية لصمهارات التفكير البصري ودليل المعلم, وقد تم التوصل إلى وجود فروق ذات دالل

 المجموعة التجريبية في اختباري التحصيل ومهارات التفكير البصري.

 (: 2013دراسة أبو زايدة )

هددفت هددذه الدراسددة الكشددف عدن فاعليددة اسددتخدام كتدداب تفدداعلي محوسدب فددي تنميددة مهددارات التفكيددر 
الباحدت المدنهج البصري فدي التكنولوجيدا لددى طالبدات الصدف الخدامس األساسدي بغدزة, وقدد اسدتخدم 

التجريبي, وتم اختيار مدرسة بيدت الهيدا األساسدية )ب( للبندين بطريقدة قصددية, وتدم تطبيدق الدراسدة 
( طالبدا  مدوزعين علدى أربدع شدعب دراسدية تدم تقسديمهم إلدى مجمدوعتين 120على عينة مكوندة مدن )
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بطة وقدد تدم اختيدارهم ( طالبًا يمثلدون المجموعدة الضدا60( طالبًا يمثلون المجموعة التجريبية و)60)
بطريقة عشوائية, وكاندت أدوات الدراسدة عبدارة عدن قائمدة بمهدارات التفكيدر البصدري, وقائمدة معدايير 
نتاج الكتاب التفاعل المحوسب, واختبار لمهارات التفكير البصري ودليل المعلم, وتوصلت  تصميم وا 

يددة  فددي اختبددار مهددارات التفكيددر الدراسددة وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية لصددالح المجموعددة التجريب
وصت الدراسة بضرورة إثراء المناهج الفلسطينية بمهارات التفكيدر المتنوعدة وخاصدة أالبصري , وقد 

 مهارات التفكير البصري وتعليمها للمعلمين والمتعلمين.

 (:2013دراسة زن ور )

الحاسدددوبية لألشدددكال هددددفت هدددذه الدراسدددة التعدددرف إلدددى أثدددر برمجيدددة تفاعليدددة قائمدددة علدددى المحاكددداة 
الهندسية ثالثية األبعاد في تنميدة مهدارات التفكيدر البصدري والدتعلم المدنظم ذاتيدًا لددى طدالب الصدف 
الثدددداني المتوسددددط بمنطقددددة الباحددددة, ولتحقيددددق أهددددداف الدراسددددة تددددم اسددددتخدام المددددنهج التجريبددددي بددددين 

ألشددكال الهندسددية ثالثيددة تجريبيددة تدددرس فددي ضددوء البرمجيددة التفاعليددة لمحاكدداة ااألولددى مجمددوعتين 
األبعاد واألخرى ضابطة تدرس بالطريقة المعتادة, وكاندت أدوات الدراسدة عبدارة عدن اختبدار مهدارات 
التفكيدددر البصدددري ومقيددداس أبعددداد الدددتعلم المدددنظم ذاتيدددا ,ومدددن أهدددم نتدددائج الدراسدددة وجدددود فدددروق دالدددة 

التطبيدددق البعددددي الختبدددار  إحصدددائيا بدددين متوسدددطات درجدددات المجمدددوعتين التجريبيدددة والضدددابطة فدددي
 التفكير البصري لصالح المجموعة الضابطة.

 (:2013دراسة حافض )

هددددفت هدددذه الدراسدددة إلدددى الكشدددف عدددن فاعليدددة اسدددتخدام المددددخل البصدددري فدددي تددددريس الرياضددديات 
بمساعدة الحاسوب في تنمية الحس المكاني لدى تالميذ المرحلة اإلعداديدة, واتبعدت الدراسدة المدنهج 
الوصددفي والمددنهج شددبه التجريبددي ذو المجمددوعتين التجريبيددة والضددابطة , وتكونددت عينددة الدراسددة مددن 

لين دراسديين مددن تالميدذ الصدف الثدداني اإلعددادي فددي محافظدة الجيدزة بجمهوريددة مصدر العربيددة, فصد
وكانددت أدوات الدراسددة عبددارة عددن اختبددار الحددس المكدداني, وتوصددلت الدراسددة إلددى وجددود فددروق دالددة 
إحصائيا بين متوسطي درجات تالميدذ المجموعدة التجريبيدة والضدابطة فدي التطبيدق البعددي الختبدار 

وصدت الدراسدة أالمكاني ولكل مهارة من مهاراته علدى حددة لصدالح المجموعدة التجريبيدة, وقدد  الحس
 بضرورة إدخال الصور المتحركة من قبل المدرسين إلى فصولهم بقدر اإلمكانيات المتاحة.
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 (:2013دراسة العشي )

لمبدادئ العلميدة هدفت هذه الدراسدة إلدى الكشدف عدن مددى فاعليدة برندامج بالوسدائط المتعدددة لتنميدة ا
ومهارات التفكير البصري لدى طالب الصف السدادس األساسدي بغدزة, تدم اسدتخدام المدنهج الوصدفي 

( طالبدًا 92التحليلي والمنهج شبه التجريبي تصميم قبلي وبعدي لمجموعتين, وشملت عينة الدراسة )
ين دراسدددديتين, م( مددددوزعين علددددى شددددعبت 2011/2012بمدرسددددة الزيتددددون االبتدائيددددة للعددددام الدراسددددي )

( طالبًا, وتكوندت أدوات 45( طالبا والمجموعة الضابطة من )47وتكونت المجموعة التجريبية من )
( فقددرة واختبددار التفكيددر البصددري المكددون مددن 37الدراسددة مددن اختبددار المبددادئ العلميددة المكددون مددن )

المبدادئ العلميدة ومهدارات ( فقرة, وقد أظهرت النتائج فاعلية برنامج الوسائط المتعددة في تنمية 32)
 التفكير البصري.

 (:2012دراسة كامل )

هدددفت هددذه الدراسددة إلددى تصددميم وتقنددين بطاريددة اختبددارات لقيدداس المهددارات البصددرية لدددى طالبددات 
معلمات رياض األطفال ,وتدم اسدتخدام المدنهج الوصدفي ومدن ثدم إجدراء التجربدة االسدتطالعية علدى 

النهائيدددة للبطاريدددة وتدددم تطبيدددق االختبدددار علدددى طالبدددات كليدددة  ريددداض العيندددة للوصدددول إلدددى الصدددورة 
األطفال بجامعة دمنهور وطالبات قسم رياض األطفال بكلية التربيدة بجامعدة قنداة السدويس, وكاندت 
أدوات الدراسددة عبدددارة عدددن أربعدددة عشددر اختبدددارا لقيددداس المهدددارات البصددرية ,ومدددن نتدددائج الدراسدددة أن 

مهدارات البصدرية لددى طالبدات معلمدات ريداض األطفدال بدرجدة جيددة مدن فقرات بطاريدة اختبدارات ال
  .دلت عليها نتائج خصائص الفقرات  الفاعلية والتي

 (: 2012دراسة الكحلوت )

هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية توظيف استراتيجية البيت الدائري في تنمية المفاهيم ومهارات 
بددات الصددف الحددادي عشددر بغددزة, ولتحقيددق أهددداف الدراسددة التفكيددر البصددري فددي الجغرافيددا لدددى طال

( طالبدة, تدم تدوزيعهن 76استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي, وكانت عينة الدراسة عبدارة عدن )
( طالبددة, وقامددت بتطبيددق اختبددار 38, وأخددرى تجريبيددة )طالبددة (38علددى شددعبتين, شددعبة ضددابطة )

تفكير البصدري, أداة لتحليدل محتدوى منداهج الجغرافيدا "وحددة المفاهيم في الجغرافيا, اختبار مهارات ال
( حصة دراسية, وكاندت 24سطح األرض وعوامل تشكيله", حيت قامت بتوظيف االستراتيجية مدة )
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أهددم النتددائج تشدددير إلددى وجدددود فددروق ذات داللدددة إحصددائية بدددين متوسددط درجدددات طالبددات المجموعدددة 
فددددي اختبددددار المفدددداهيم الجغرافيددددة البعدددددي لصددددالح  التجريبيددددة ومتوسددددط درجددددات المجموعددددة الضددددابطة

 المجموعة التجريبية.

 (: 2011دراسة طافش )

هددددفت الدراسدددة إلدددى التعدددرف علدددى أثدددر برندددامج مقتدددرح فدددي مهدددارات التواصدددل الرياضدددي علدددى تنميدددة 
التحصيل العلمي ومهارات التفكير البصري في الهندسة لدى طالبات الصف الثدامن األساسدي بغدزة, 

( 74ق أهدداف الدراسدة تدم اسدتخدام المدنهج شددبه التجريبدي, وكاندت عيندة الدراسدة عبدارة عددن )ولتحقيد
طالبدة تدم اختيدارهن بطريقدة عشدوائية مدن طالبدات الصدف الثدامن األساسدي مدن مدرسدة عدين جدالوت 

( طالبدة, والثانيدة ضدابطة 37األساسية وتم تقسيمهن إلى مجموعتين األولدى تجريبيدة وبلدغ عدددهن )
( طالبة, واقتصرت الدراسة على الوحدة السادسة من كتاب الرياضديات المقدرر لصدف 37) وعددهن

( "وحدددددة الهندسددددة", واسددددتخدمت الباحثددددة 2011/ 2010الثددددامن األساسددددي للفصددددل الدراسددددي للعددددام )
اختبار التحصيل في مبحت الهندسة, اختبار مهارات التفكير البصري, وتوصلت الدراسة إلى وجدود 

المقترح في مهارات التواصل الرياضي فدي وحددة الهندسدة فدي تنميدة التحصديل الدراسدي  أثر للبرنامج
ومهارات التفكير البصري لدى طالبات الصف الثامن األساسي. كما أشارت النتائج أنه توجدد فدروق 
ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعدة التجريبيدة ومتوسدط درجدات المجموعدة الضدابطة 

 القبلي لصالح المجموعة التجريبية وتعزى هذه الفروق للبرنامج المقترح. في التطبيق

 (: 2010دراسة جبر )

وهددددفت الدراسدددة إلدددى التعدددرف علدددى أثدددر توظيدددف اسدددتراتيجية دورة الدددتعلم فدددوق المعرفيدددة فدددي تنميدددة 
 المفاهيم ومهارات التفكير البصري بدالعلوم لددى طالبدات الصدف العاشدر األساسدي, ولتحقيدق أهدداف
الدراسددة تددم اسددتخدام المددنهج التجريبددي, واختددار الباحددت عينددة مددن طددالب الصددف العاشددر األساسددي 

( طالبدددًا, مدددن مديندددة غدددزة وقدددام بتقسددديمهم إلدددى مجموعدددة ضدددابطة ومجموعدددة تجريبيدددة, 90وعدددددهم )
د وكانت أدوات الدراسة تتمثل باختبار المفاهيم, اختبار مهارات التفكير البصري, وقام الباحت بإعدا

دليل للمعلم ودليل آخر للطالب, وبعد التطبيق أسفرت النتائج عن وجود فدروق ذات داللدة إحصدائية 
فدددي متوسدددط درجدددات المجمدددوعتين فدددي اختبدددار المفددداهيم لصدددالح المجموعدددة التجريبيدددة فدددي االختبدددار 
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 البعدي. وتبين وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات المجموعتين في اختبار مهارات
 التفكير البصري لصالح المجموعة التجريبية في االختبار البعدي.

 (: 2010دراسة الشوبكي )

وهددددفت الدراسدددة إلدددى التعدددرف علدددى أثدددر توظيدددف المددددخل المنظدددومي فدددي تنميدددة المفددداهيم ومهدددارات 
التفكيددر البصددري فددي الفيزيدداء لدددى طالبددات الصددف الحددادي عشددر بغددزة, واسددتخدمت الباحثددة المددنهج 

ي لتحقيدددق أهدددداف الدراسدددة, وقامدددت باختيدددار عيندددة مدددن طالبدددات الصدددف الحدددادي عشدددر بلدددغ التجريبددد
( طالبددة بالطريقددة العشددوائية, وقامددت بتقسدديم العينددة إلددى مجمددوعتين ضددابطة, تجريبيددة, 68عددددهن )

وكانت أدوات الدراسة عبارة عن اختبار المفاهيم في مادة الفيزيداء, اختبدار مهدارات التفكيدر البصدري 
فيزياء, وقامت الباحثة بإعدداد دليدل للمعلدم, ودليدل آخدر للطالدب, وأظهدرت النتدائج وجدود فدروق في ال

في متوسط درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضدابطة فدي التطبيدق البعددي الختبدار المفداهيم 
 في مبحت الفيزياء, وكانت الفدروق لصدالح المجموعدة التجريبيدة, كمدا تبدين وجدود فدروق فدي متوسدط
درجدددات المجموعدددة التجريبيدددة والمجموعدددة الضدددابطة فدددي التطبيدددق البعددددي الختبدددار مهدددارات التفكيدددر 

 البصري, وكانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية.

 (:2010دراسة عبد الملك )

هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية برنامج الكتروني مدمج قائم على المدخل البصري والمكاني 
تالميذ المرحلة اإلعدادية  ىالعلوم ومهارات قراءة البصريات وتقدير الذات لد لتنمية التحصيل في

ولتحقيق ذلك اتبعت الدراسة المنهج التجريبي, وتم تطبيق الدراسة على تالميذ  المعاقين سمعيا,
الصف األول اإلعدادي المعاقين سمعيا بمدارس األمل للصم وضعاف السمع بمحافظة 

حافظة بورسعيد كمجموعة ضابطة للعام الدراسي مريبية وباإلسماعيلية كمجموعة تج
,وكانت أدوات الدراسة عبارة عن اختبار تحصيلي للمعارف العلمية المتضمنة  2008/2009

بوحدة المغناطيسية واختبار مهارة قراءة البصريات واختبار تقدير الذات , وتوصلت الدراسة إلى 
ت المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجا

واختبار مهارة قراءة البصريات واختبار تقدير الذات ,البعدي في كل من االختبار التحصيلي 
 لصالح المجموعة التجريبية.
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 (: Boakes،  2009) بوكر دراسة

على تطوير قدرات الطالب  هذه الدراسة إلى استكشاف مدى تأثير أنشطة األوريغامي هدفت
 56ع )المكانية البصرية الستيعاب األشكال الهندسية في مادة الرياضيات لدى طالب الصف الساب

يبي حيت تم صمم الباحت اختبار. واستخدم الباحت المنهج شبه التجر  طالب(, ولتحقيق هذا الهدف
منفصلتين )ذكور  انمن كال الجنسين ومجموعت انمجموعت ,تقسيم الطالب إل أربع مجموعات

نات(, و  أظهرت النتائج الدمج بين نموذج التدريس باألوريغامي والتعليمات الخاصة بالرياضيات له وا 
أثر قد يقارب أثر التدريس بالطريقة التقليدية من حيت الفهم واالستيعاب غير أنه يطور قدرات 

ناثًا( على تنمية الق  درة البصرية المكانية.الطالب )ذكورًا وا 

 (:2008دراسة حسن )

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر استراتيجية مقترحة في التفكير البصري علدى تنميدة الخيدال 
األدبددي والتعبيددر اإلبددداعي لدددى تالميددذ المرحلددة االبتدائيددة , وتددم اتبدداع المنهجددين الوصددفي التحليلددي 

احددددة , وتدددم اختيدددار عيندددة عشدددوائية مدددن تالميدددذ الصدددف وشدددبه التجريبدددي القدددائم علدددى المجموعدددة الو 
م الدراسددي االسددادس االبتدددائي بإحدددى المدددارس الحكوميددة التابعددة إلدارة شددرق القدداهرة التعليميددة للعدد

, وكانت أدوات الدراسة عبارة عن مقياس الخيال األدبي و واختبار مهارات التفكير  2007/2008
ى تددى وجددود فددروق دالددة إحصددائيا بددين متوسددطي درجددات عينوتوصددلت نتددائج الدراسددة إلدد اإلبددداعي,

 البحت في التطبيقين القبلي والبعدي في اختبار مهارات التفكير اإلبداعي لصالح التطبيق البعدي. 

 (: 2008دراسة شعث )

وهدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تدوافر مهدارات التفكيدر البصدري فدي محتدوى الهندسدة الفراغيدة 
ثددراء منهدداج الصددف العاشددر األساسددي, ولتحقيددق أهددداف فددي منهدداج ال صددف العاشددر األساسددي بغددزة وا 

الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي البنائي, وكانت عينة الدراسة عبارة عدن محتدوى كتداب 
الرياضدديات للصددف العاشددر األساسددي, واسددتخدم الباحددت أداة لتحليددل المحتددوى, والتددي اشددتملت علددى 

تدددوافر مهدددارات التفكيدددر البصدددري فدددي الهندسدددة  علدددى انكيدددر البصدددري, وأسدددفرت النتدددائج مهدددارات التف
الفراغية فدي منهداج الصدف العاشدر متددني ودون المسدتوى المطلدوب, وبنداء عليده قدام الباحدت بدإثراء 

 المنهاج بمهارات التفكير البصري في الهندسة الفراغية للصف العاشر.
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 (:2007دراسة ال باني )

الدراسة إلى التعرف على فاعليدة برندامج كمبيدوتر قدائم علدى تكنولوجيدا الواقدع االفتراضدي هدفت هذه 
في تنمية القدرة على التفكير والتخيل البصري وفهم بعض العمليدات والمفداهيم فدي الهندسدة الكهربيدة 
, لدددى طددالب التعلدديم الصددناعي, وتددم اتبدداع المددنهج التجريبددي ذو المجمددوعتين التجريبيددة والضددابطة

وتكوندددت عيندددة الدراسدددة مدددن عيندددة عشدددوائية مدددن طدددالب الصدددف األول الثدددانوي الصدددناعي بمدرسدددة 
إلكترونيات وحاسبات بمحافظة اإلسكندرية, وكانت أدوات  ثانوية الفنية المتقدمة تخصصالورديان ال

الدراسددددة عبددددارة عددددن أربددددع اختبددددارات اختبددددار للتفكيددددر البصددددري واختبددددار للتخيددددل البصددددري للمفدددداهيم 
لعمليات فدي الهندسدة الكهربيدة واختبدار فهدم المفداهيم األساسدية فدي الهندسدة الكهربيدة واختبدار لفهدم وا

أظهددددرت نتددددائج الدراسددددة وجددددود فددددروق دالددددة إحصددددائيا بددددين , و هربيددددةالعمليددددات األساسددددية للهندسددددة الك
ووجدود  متوسطي درجات التطبيقين القبلي والبعدي الختبار التفكير البصري لصالح التطبيق البعددي

فدددروق دالدددة إحصدددائيا بدددين متوسدددطي نسدددبة الكسدددب المعدلدددة فدددي اختبدددار التفكيدددر البصدددري لطدددالب 
المجمددوعتين التجريبيددة والضددابطة لصددالح المجموعددة التجريبيددة, وتددم التوصددية بضددرورة توجيدده تيددار 

 البحوت إلى مجال الثقافة البصرية عامة والتفكير البصري والتخيل البصري بشكل خاص.

 (:2006مهد  )دراسة 

هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية اسدتخدام برمجيدات تعلميدة علدى التفكيدر البصدري والتحصديل 
في التكنولوجيا لدى طالبات الصف الحادي عشر, ولتحقيق أهدداف البحدت اسدتخدم الباحدت المدنهج 

الثانويددة التجريبدي علددى عينددة ممثلددة مدن طالبددات الصددف الحددادي عشددر آداب مدن مدرسددة كفددر قاسددم 
 42طالبدددة( والثانيدددة ضدددابطة ) 41للبندددات, وقدددام بتقسددديم العيندددة إلدددى مجمدددوعتين األولدددى تجريبيدددة )

طالبة(, واستخدم اختبار التفكير البصدري, اختبدار تحصديلي فدي مدادة التكنولوجيدا, برمجيدات تعلميدة 
ين متوسطي درجات في مادة التكنولوجيا, وأشارت النتائج إلى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية ب

طالبدددات المجموعدددة التجريبيدددة وطالبدددات المجموعدددة الضدددابطة فدددي اختبدددار التفكيدددر البصدددري لصدددالح 
المجموعة التجريبية. كما تبدين أنده توجدد فدروق ذات داللدة إحصدائية بدين متوسدطي درجدات طالبدات 

كنولوجيدا لصدالح المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل في مادة الت
المجموعدددة التجريبيدددة, وأظهدددرت النتدددائج أن البرمجيدددات التعلميدددة تتصدددف بفاعليدددة فدددي تنميدددة مهدددارات 
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التفكير البصدري فدي التكنولوجيدا لددى طالبدات الصدف الحدادي عشدر, وتبدين أن البرمجيدات التعلميدة 
 شر.تتصف بفاعلية في تنمية التحصيل في التكنولوجيا لدى طالبات الصف الحادي ع

 (: 2006دراسة إبراهيم )

هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية استخدام شبكات التفكير البصري فدي العلدوم لتنميدة مسدتويات 
جانييه المعرفية  )الحقائق, المفاهيم, المبادئ, حل المشكالت( ومهارات التفكيدر البصدري )التحليدل, 

الصددف الثدداني مددن المرحلددة المتوسددطة فددي  التركيددب, اإلدراك, النظددرة الشددمولية الكليددة( لدددى طددالب
أظهدرت , و ج التجريبي لتحقيق أهدداف الدراسدةمادة العلوم )وحدة الجيولوجيا(, واستخدم الباحت المنه

النتددائج أن اسددتخدام شددبكات التفكيددر البصددري فعددال فددي تنميددة الطلبددة فددي مسددتويات جانييدده المعرفيددة 
ئ, حدددل المشدددكالت(. كمدددا تبدددين أن اسدددتخدام شدددبكات وعلدددى المسدددتويات )الحقدددائق, المفددداهيم, المبددداد

التفكيدددر البصددددري فعددددال فدددي تنميددددة مهددددارات التفكيددددر البصدددري )التحليددددل, التركيددددب, اإلدراك, النظددددرة 
 الشمولية الكلية(.

 (:2006دراسة حمادة )

هددددفت الدراسدددة إلدددى معرفدددة أثدددر اسدددتخدام األلعددداب التعليميدددة بدددالكمبيوتر لتنميدددة التحصددديل والتفكيدددر 
لبصددري فددي الرياضدديات لدددى تالميددذ المرحلددة االبتدائيددة, واعتمدددت الدراسددة علددى المددنهج التجريبددي ا

مسدددتخدما التصدددميم التجريبدددي ذو المجمدددوعتين, األولدددى تجريبيدددة درسدددت باسدددتخدام مددددخل األلعددداب 
واقتصدددرت عيندددة الدراسدددة علدددى  التعليميدددة بدددالكمبيوتر, والثانيدددة ضدددابطة درسدددت بالطريقدددة المعتدددادة,

مددوعتين مددن تالميددذ الصددف الخددامس االبتدددائي بإحدددى محافظددات أسدديوط, وتكونددت مددن فصددلين مج
م(, وكاندت أدوات الدراسدة 2004/2005أحدهما كمجموعة تجريبية واآلخر ضابطة للعام الدراسي )

عبارة عن اختبار تحصيلي, واختبار التفكير البصري, وبرمجية في صورة ألعاب تعليمية, فتوصدلت 
ى وجددددود فددددروق دالدددة إحصددددائيًا بددددين متوسددددطي درجددددات الطدددالب فددددي كددددل مددددن االختبددددار الدراسدددة إلدددد

التحصيلي واختبار التفكير البصري لصالح المجموعة التجريبية مما يدلل على أن استخدام األلعداب 
 التعليمية بالكمبيوتر أدى إلى زيادة التحصيل ورفع مستوى التفكير البصري لدى التالميذ.
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 (:2001)دراسة عيانة 

هدددفت هددذه الدراسددة التعددرف إلددى أثددر المدددخل البصددري فددي تنميددة القدددرة علددى حددل المسددألة الرياضددية 
لدددى طلبددة الصددف الثددامن بغددزة, كمددا هدددفت هددذه الدراسددة إلددى وضددع اسددتراتيجية تدريسددية تقددوم علددى 

تخدام المددددخل البصدددري لمسددداعدة المتعلمدددين علدددى التفكيدددر بصدددريًا فدددي المسدددائل الرياضدددية, وتدددم اسددد
( طالبدًا وطالبدة مدن 181المنهج التجريبي الختبار فروض الدراسة , وقد تكونت عيندة الدراسدة مدن )

مدرسددتي المغددازي اإلعداديددة للبنددين, والمغددازي اإلعداديددة للبنددات وتددم اختيددار صددفين مددن كددل مدرسددة 
ددها ( طالبدددًا وطالبدددة, ومجموعدددة ضدددابطة عددد94قسدددمت إلدددى مجمدددوعتين إحدددداهما تجريبيدددة عدددددها )

المسددددألة  ( طالبدددًا وطالبددددة, وكانددددت أدوات الدراسدددة عبددددارة عددددن اختبدددار لقيدددداس القدددددرة علدددى حددددل87)
ومددن أهددم نتددائج الدراسددة وجددود فددروق دالددة إحصددائيا فددي القدددرة علددى حددل , الرياضددية, ودليددل المعلددم

التدددي المسدددائل الرياضدددية بدددين طلبدددة المجمدددوعتين التجريبيدددة والضدددابطة لصدددالح المجموعدددة التجريبيدددة 
درسدددت باسدددتراتيجية المددددخل البصدددري, وقدددد وصدددت الدراسدددة باسدددتخدام المددددخل البصدددري فدددي تعلددديم 

 المضامين الرياضية ثالثية األبعاد.

 (:2001دراسة أحمد وعبد الكريم )

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلدى أثدر المنطدق الرياضدي والتددريس بالمددخل البصدري المكداني فدي 
ر وتنميدددة القددددرة المكانيدددة وتحصددديل تالميدددذ الصدددف الثددداني اإلعددددادي فدددي مدددادة أنمددداط الدددتعلم والتفكيددد

العلوم, وقد اتبعت الدراسة المنهج التجريبي لمجمدوعتين تجريبيدة وضدابطة, واقتصدرت عيندة الدراسدة 
علددى تالميددذ الصددف الثدداني اإلعدددادي بمدرسددتي عبددد العزيددز جدداويش وطابددا اإلعداديددة للبنددات بددإدارة 

(, وكاندددت أدوات الدراسدددة عبدددارة عدددن اختبدددار 2000/2001تعليميدددة للعدددام الدراسدددي )مديندددة نصدددر ال
أنمدداط الددتعلم والتفكيددر لدددى األطفددال, واختبددار للقدددرة المكانيددة, واختبددار تحصدديلي واختبددار المنطددق 
الرياضدددي, وتوصدددلت الدراسدددة إلدددى وجدددود فدددروق دالدددة إحصدددائيًا بدددين متوسدددطي درجدددات المجمدددوعتين 

بطة فددددي كددددل مددددن االختبددددار التحصدددديلي, واختبددددار القدددددرة المكدددداني البعدددددي لصددددالح التجريبيدددة والضددددا
وصت الدراسة بضرورة توفير بيئة تعليميدة مناسدبة تتدوافر فيهدا اإلمكاندات أالمجموعة التجريبية, وقد 

 والمواد التعليمية من نماذج وصور وأفالم تعليمية ورسوم لتنمية القدرة المكانية.
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 المحور األول: التع يب على دراسات

 التعليق على الدراسات التي تناولت التيكير البصر :

 بالنسبة ألهداف الدراسات الساب ة:  .1

تنوعت أهداف دراسات هذا المحور فمنها ما هدفت إلى تنمية التفكير البصري مثل دراسة أبدو زايددة 
وحدددددرب ( , دراسدددددة أبدددددو جحجدددددوح 2013( , دراسدددددة أبدددددو دان )2013( , دراسدددددة العشدددددي )2013)
دراسددددة ( , 2011( ,دراسددددة طددددافش )2012دراسددددة الكحلددددوت ) ( ,2013(,دراسددددة زنقددددور )2013)

(, دراسددة 2007دراسددة القبدداني )Boaker(2009  ,) (, دراسددة 2010(, جبددر)2010الشددوبكي)
ها اختلفدت فدي االسدتراتيجية ن(  ولك2006) إبراهيمدراسة  ,(2006(, دراسة حمادة )2006مهدي )

حيددت تنوعددت هددذه االسددتراتيجيات بددين برنددامج كمبيددوتر قائمددة , لتنميددة التفكيددر البصددريالمسددتخدمة 
علدددى تكنولوجيدددا الواقدددع االفتراضدددي أو بدددرامج محوسدددبة أو ألعددداب تعليميدددة محوسدددبة أوكتددداب تفددداعلي 

تصددميمات مواقددع الويددب أو اسددتراتيجيات مثددل توظيددف النمدداذج المحسوسددة واسددتراتيجية  محوسددب أو
 ي .البيت الدائر 

المدخل البصري لتنمية بعض المهارات مثل مهدارات الحدس المكداني  ىفيما استخدمت دراسات أخر 
( , 2013ومهارات قراء البصريات ومهارات القدرة المكانية والمهارات األخرى مثل دراسة حدافض )

( ,دراسدددة أحمدددد وعبدددد 2001(,دراسدددة  عفانددة )2008( ,دراسددة حسدددن )2010دراسددة عبدددد الملدددك )
اختبددارات لقيدداس ( إلددى تصددميم وتقنددين بطاريددة 2012(. بينمددا هدددفت دراسددة كامددل)2001يم )الكددر 

التددي هدددفت إلدددى تقددويم القدددرات البصدددرية  Kurtulas & Yolcuالمهددارات البصددرية , ودراسددة 
 المكانية.

 

 

 بعد اإلطالع على أهداف دراسات هذا المحور ، يت ح اآلتي:

( ,دراسددة 2012(,دراسددة الكحلددوت )2013اتفقددت هددذه الدراسددة بشددكل جزئددي مددع دراسددة أبددو دان ) 
حيدت هددفت جميعهدا إلدى تنميدة ( 2010دراسدة جبدر ) (,2010,دراسة الشدوبكي )(2011طافش )
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( , دراسددة 2013( , دراسددة العشددي )2013التفكيددر البصددري ,واتفقددت مددع دراسددة دراسددة أبددو زايدددة )
( دراسددة مهدددي 2010( ,دراسددة عبددد الملددك )2013(,دراسددة زنقددور )2013) أبددو جحجددوح وحددرب

( فددي قيدداس فاعليددة بددرامج حاسددوبية لتنميددة التفكيددر البصددري مددع 2006(, دراسددة حمددادة )2006)
(  مدددن حيدددت 2007اخدددتالف ندددوع البرندددامج المحوسدددب, واتفقدددت بشدددكل كبيدددر مدددع دراسدددة القبددداني )

 ولوجيا الواقع االفتراضي لتنمية التفكير البصري.استخدام برنامج كمبيوتر قائم على تكن

 نهج الدراسة : لمبالنسبة  .2

( التي اتبعت المنهج 2012اتبعت جميع هذا المحور المنهج التجريبي باستثناء دراسة كامل)
 .( المنهج شبه التجريبي2009) Boakerودراسة  الوصفي

ا المحور باستثناء دراسة كامل من حيت المنهج مع جميع دراسات هذ وتتيق الدراسة الحالية
(2012.) 

 بالنسبة لعينة الدراسة :  .3

تنوعت عينات دراسات هذا المحور حيت اختارت بعض الدراسات العينة من المرحلة األساسية مثل 
( , دراسة حسن 2013( , دراسة أبو دان )2013( , دراسة العشي )2013) دراسة أبو زايدة

( ,دراسة أحمد وعبد الكريم 2001(, دراسة  عفانة )2006(, دراسة حمادة )2008)
( , 2013(,واختارت بعض الدراسات من المرحلة األساسية العليا مثل دراسة زنقور )2001)

دراسة عبد الملك  (,2010اسة جبر)در ( ,2011( ,دراسة طافش )2013دراسة حافض )
( ,دراسة 2001دراسة  عفانة )(, 2006( ,دراسة إبراهيم )2009)Boakerودراسة (, 2010)

( . واختارت بعض الدراسات العينة من المرحلة الثانوية مثل دراسة 2001أحمد وعبد الكريم )
واختارات بعض الدراسات (, 2006, دراسة مهدي ) (2010و دراسة الشوبكي )(2012الكحلوت )

( بينما 2012(,دراسة كامل )2013العينة من طالب الجامعة مثل دراسة أبو جحجوح وحرب )
 ( العينة من الصف األول الثانوي الصناعي.2007اختارت رسالة القباني )

 

 بعد اإلطالع على عينة الدراسة في هذا المحور يت ح ما يلي:

( 2013( , دراسددة حددافض )2013مددن مثددل دراسددة زنقددور ) اتفقددت عينددة الدراسددة الحاليددة مددع كددل
ودراسدددددددددة (, 2010دراسدددددددددة عبدددددددددد الملدددددددددك ) (,2010دراسدددددددددة جبدددددددددر)( ,2011,دراسدددددددددة طدددددددددافش )
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Boaker(2009( دراسدددة إبدددراهيم, )2006 ,)( دراسدددة أحمدددد وعبدددد الكدددريم 2001دراسدددة  عفاندددة, )
 يا.( حيت تم تطبيق الدراسة على عينة من المرحلة األساسية العل2001)

 بالنسبة ألدوات الدراسة : .4

  اسدددتخدمت الدراسدددات التدددي هددددفت إلدددى تنميدددة التفكيدددر البصدددري اختبدددارا للتفكيدددر البصدددري , وهنددداك
دراسددات اسددتخدمت اختبددار آخددرا وذلددك باإلضددافة إلددى اختبددار التفكيددر البصددري مثددل دراسددة أبددو دان 

( التدددددددي 2006( ودراسدددددددة حمدددددددادة )2006( ودراسدددددددة مهددددددددي )2011( ودراسدددددددة طدددددددافش )2013)
( التدي اسدتخدمت اختبدارا للمبدادىء العلميدة 2013استخدمت اختبارا تحصديليا , و ,دراسدة العشدي )

( التددددددي اسددددددتخدمت بطاقددددددة مالحظددددددة  و دراسددددددة زنقددددددور 2013و دراسددددددة أبددددددو جحجددددددوح وحددددددرب )
و دراسدددة الشدددوبكي  ( 2012(التدددي اسدددتخدمت مقياسدددا ألبعددداد الدددتعلم و دراسدددة الكحلدددوت )2013)
( التددي 2007التددي اسددتخدمت اختبددارا للمفدداهيم ,ودراسددة القبدداني )(2010دراسددة جبددر )( و 2010)

 استخدمت اختبارا للتخيل البصري واختبارا لفهم المفاهيم واختبارا لفهم العمليات.

 Kurtulus & and Yolcuدراسة  المكانية مثلالبصرية استخدمت بعض الدراسات اختبارا للقدرة 
 (2001ودراسة أحمد وعبد الكريم ) (2013) دراسة حافض (,2013)

 ( اختبارا لمهارة قراءة البصريات واختبارا لتقدير الذات  .2010استخدمت دراسة عبد الملك) 

 ( مقياسا للخيال األدبي واختبارا لمهارات التفكير اإلبداعي 2008واستخدمت دراسة حسن ) 

 ( اختبارا لقياس القدرة عل2001واستخدمت دراسة عفانة).ى حل المسألة الرياضية 

 بعد اإلطالع على أدوات هذا المحور يت ح اآلتي:

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات التي هدفت إلى تنمية التفكيدر البصدري فدي اسدتخدامها الختبدار 
( 2013( , دراسة العشي )2013(, دراسة أبو زايدة )2013التفكير البصري مثل دراسة أبو دان )

( ,دراسددة 2012( ,دراسددة الكحلددوت )2013(,دراسددة زنقددور )2013جحجددوح وحددرب ), دراسددة أبددو 
(, 2010( ودراسدة جبدر )2010و دراسة الشدوبكي )(, 2010(,دراسة عبد الملك )2011طافش )

 .( 2006(, دراسة حمادة )2006دراسة مهدي ) ،(  2007دراسة القباني )

 بالنسبة لنتائج الدراسة : .5
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 إلى نتائج أبرزها :توصلت الدراسات السابقة 

  فاعليدددة كدددل مدددن البدددرامج المحوسدددبة بأشدددكالها)البرامج المحوسدددبة القائمدددة علدددى تكنولوجيدددا الواقدددع
بدددرامج الوسدددائط المتعدددددة  االفتراضدددي, الكتددداب التفددداعلي المحوسدددب , تصدددميمات مواقدددع الويدددب,

لمحوسدددبة , برندددامج األلعددداب التعليميدددة ا ,البرمجيدددة التفاعليدددة القائمدددة علدددى المحاكددداة الحاسدددوبية,
 الكتروني مدمج( في تنمية التفكير البصري.

 ,البيدت  فاعلية بعض االستراتيجيات في تنمية التفكير البصري مثل)توظيف النمداذج المحسوسدة
المددددخل المنظددومي, اسددتراتيجية دورة الدددتعلم ’ الدددائري , برنددامج فددي مهدددارات التوصددل الرياضددي

 (فوق المعرفية

  البصري  في تنمية كل من القدرة المكانية , الخيدال األدبدي والتفكيدر اإلبدداعي , فاعلية المدخل
 القدرة على حل المسألة الرياضية.

 

 االستيادة من هذا الدراسات الساب ة  هذا المحور:

 .تنظيم اإلطار النظري للدراسة 

 .بناء قائمة مهارات التفكير البصري 

 .بناء اختبار التفكير البصري 

 ساليب اإلحصائية المناسبة.اختيار األ 
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 االفترا ي. واقر: الدراسات التي تتعلق بالثانيًا 

 (:   Samsudin  & others،  2014) سامسودين وآخرون دراسة

تهدف هذه الدراسة الختبار فاعلية برنامج تدريبي منخفض التكلفة يعتمد على تكنولوجيا الواقع 
أنماط تدريبية استمدت من  ةالبصرية. ووظف الباحثون ثالثاالفتراضي على القدرة المكانية 

المنظور االستداللي من أجل تصميم النظام التدريبي وهي التفاعل والتعليم )اإلرشاد( والمساعدة. 
وتم استخدام المنهج التجريبي حيت تم إخضاع الطالب الختبارين قبلي وبعدي للعينة قيد الدراسة 

 يوافترض الباحثون وجود فرق ذ, سنة 15.5لب( بمتوسط عمر طا 20و طالبة 15)تتكون من 
أهمية في قدرات الطالب التخيلية بعد إخضاعهم للبرنامج التدريبي وكذلك افترضوا وجود تباين بين 
نظرة المشاركين لألنماط التدريبية المستخدمة. وتمثلت أداة البحت في اختبارين )قبلي وبعدي( 

المكانية إلى جانب استبانة تخدم نفس الغرض. وخضع الطالب  لقياس قدرات الطالب البصرية
ساعات للحلقة التدريبية الواحدة. وتم تحليل  ثالتدار أربعة أسابيع متتالية بمعدل للتدريب على م

وأظهرت النتائج لكال , (SPSSالبيانات التي جمعت بواسطة برنامج التحليل االحصائي )
درات الطالب المكانية بعد التدريب, وفي نهاية الدراسة, قام المجموعتين وجود تحسن ملحوظ على ق

الباحثون باقتراح مجموعة من التعليمات الهامة التي يجب اتباعها عند تصميم تطبيقات الواقع 
 االفتراضي. 

 (:2013دراسة عمر )

هدفت الدراسة معرفة أثر استخدام معمل الرياضيات االفتراضي فدي تنميدة مهدارات التدرابط الرياضدي 
لدددى تلميددذات الصددف الرابددع االبتدددائي بمدينددة مكددة المكرمددة, واسددتخدمت الدراسددة المددنهج التجريبددي 

( 25) تصددميم المجموعددة الواحدددة ذات االختبددار القبلددي البعدددي, وتددم اختيددار عينددة عشددوائية قوامهددا
تلميذة  من تلميذات الصف الرابع االبتدائي من إحدى المدارس الحكومية بمدينة مكة المكرمدة للعدام 

ه(, حيت تم اختيار المدرسة بطريقة قصدية, وكانت أدوات الدراسة عبارة  1433/1434الدراسي )
إلددى أثددر  عددن اختبددار مهددارات التددرابط الرياضددي ومعمددل الرياضدديات االفتراضددي, وتوصددلت الدراسددة

معمدددل الرياضددديات االفتراضدددي حيدددت وجددددت فدددروق دالدددة إحصدددائيا  بدددين متوسدددطات درجدددات عيندددة 
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ارات التدرابط الرياضدي مجتمعدة هدياضي القبلي والبعددي عندد مسدتوى مالدراسة في مهارات الترابط الر 
 تعزى لصالح درجات االختبار البعدي.

 (:Yurt & SÜNBÜL،  2012) سنبل و يورت دراسة

تناول الباحثان أثر استخدام أنشطة مطورة باستخدام بيئات الواقع االفتراضي في هذه الدراسة 
واألجسام الملموسة على التفكير البصري المكاني ومهارات التدوير العقلي. وتم تصميم أداة الدراسة 

نهج كنموذج يعتمد على امتحانين قبلي وبعدي مستندًا على مجموعة ضابطة, وتم استخدام الم
التجريبي. وأجريت الدراسة على طالب الصف السادس في مدرسة مرسال مصطفي كمال بتركيا 

طالب مقسمين إلى (  87). وتكونت عينة الدراسة من 2011-2010في العام الدراسي 
مجموعتين تجريبيتين )أحدهما خضعت ألنشطة مطورة باألجسام الملموسة واألخرى ألنشطة 

االفتراضي( ومجموعة ضابطة, واستغرقت األنشطة المطبقة ضمن  صممت بتكنولوجيا الواقع
 نموذج لهذا الغرض. ثمانية عشرأسابيع تم خاللها تطوير ما مجموعه  تسعةالدراسة 

والتي  –وأظهرت نتائج الدراسة بأن مهارات التفكير والقدرات المكانية لدى المجموعة األولى 
بشكل كبير وملحوظ على المجموعة الثانية قد تفوقت  –اعتمدت على األجسام الملموسة 

والمجموعة الضابطة. كما أظهرت النتائج بأن مهارات التدوير العقلي لدى المجموعة الثانية قد 
تفوقت بشكل ملحوظ على المجموعة األولى والمجموعة الضابطة حيت تم تدريسها بواسطة أنشطة 

لبيئة االفتراضية )تكنولوجيا الواقع االفتراضي( الواقع االفتراضي. وأوصت الدراسة بأهمية استخدام ا
واالجسام الملموسة معًا في التدريس حيت يعطي ذلك نتائج أكثر فعالية في تطوير مهارات الطالب 

 التخيلية.

 (:Piovesan & others،  2012)  بيوفيسان وآخرون دراسة

لى تكنولوجيا الواقع هدفت هذه الدراسة إلى قياس مدى أثر تصميم برنامج تعليمي يعتمد ع
االفتراضي, وذلك في تدريس الطالب المتخصصين في مجال دراسة وعمل اآلالت االوتوماتيكية, 
ولتحقيق هذا الهدف, قام الباحثون بتصميم وبرمجة برنامج حاسوب وربطه بتقنيات الواقع 

تم تصميم االفتراضي وذلك خالل تدريس الطالب على التعامل مع اآلالت ذاتية الحركة, حيت 
عطاء الطالب فرصة لدراستها وتفحصها والتالعب بها كأنها واقعية مما  نماذج ثالثية االبعاد وا 
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يعطيهم فرصة أسهل للتعلم وفهم المواد التعليمية من خالل تطوير قدراتهم في التفكير والقدرات 
ذج من خالل المكانية. وأظهرت الدراسة وجود فرق كبير بين قدرة الطالب على استيعاب النما

األشكال والنماذج التقليدية والنماذج واالشكال التي رسمت بواسطة تكنولوجيا الواقع االفتراضي, كما 
أوصى الباحثون بضرورة التوسع في تطبيق هذه اآللية في تدريس المجاالت الهندسية والعمل على 

 تطويرها لخدمة األهداف الدراسية. 

 (:2013دراسة ال رشي )

الدراسة إلى معرفة أثر استخدام المعامدل االفتراضدية فدي تددريس وحددة مدن مقدرر العلدوم علدى هدفت 
التحصددديل الدراسدددي لتالميدددذ الصدددف األول المتوسدددط بمديندددة مكدددة المكرمدددة, واتبعدددت الدراسدددة المدددنهج 

( تلميدددذًا  مدددن 54التجريبدددي القدددائم علدددى التصدددميم شدددبه التجريبدددي, واختدددارت عيندددة عشدددوائية قوامهدددا )
ميذ الصف األول المتوسط  من مدرسة أبي دجانة المتوسطة بمدينة مكدة المكرمدة للعدام الدراسدي تال
( تلميددذًا تددم تدريسددهم بتقنيددة 26ه( وتددم تقسدديمهم إلددى مجمددوعتين :تجريبيددة عددددها )1434/ 1433)

تدددم  ( تلميدددذًا تددم تدريسدددهم باسدددتخدام المعامدددل التقليديدددة,28المعامددل االفتراضدددية , وضدددابطة عدددددها )
استخدام االختبار التحصيلي كأداة للدراسة, وقد خلصت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصدائيا بدين 
متوسددط درجددات تالميددذ المجمددوعتين التجريبيددة, ومتوسددط درجددات المجموعددة الضددابطة فددي االختبددار 

بيددق( التحصدديلي البعدددي الختبددار التحصدديل المعرفددي عنددد كددل مددن المسددتويات )التددذكر والفهددم والتط
 مجتمعة وذلك لصالح المجموعة التجريبية.

 ( :2012دراسة الشريف )

هدفت هذه الدراسة  إلى دراسة إمكانية استخدام  نظام الواقع االفتراضدي  بشدكل نظدري وعملدي فدي 
, وتددم تطبيددق الدراسددة علددى  واتبعددت الدراسددة المددنهج التحليلدديتطددوير البيئددة العمرانيددة فددي فلسددطين ,

م استبيان لجمع معلومات ميدانية عن نابلس  وشكلها المعماري وطبيعدة اتم استخدمدينة نابلس , و 
ن لجمددددع اآلراء حددددول الحلددددول المقترحددددة قبددددل وبعددددد عددددرض مشددددروع الواقددددع يالتنقددددل فيهددددا واسددددتبيان

ح ياالفتراضددي وتددم تصددميم بيئددة افتراضددية تتضددمن محاكدداة ثالثيددة األبعدداد لمدينددة نددابلس مددع توضدد
مليددة التنقددل , وأظهددرت بعددض نتددائج الدراسددة أن نظددام الواقددع االفتراضددي يمكددن الحلددول المقترحددة لع

استيعابه من فئات مختلفة من الناس بغض النظر عن مستوى تحصيلهم العلمي ألنه يحاكي البيئة 



 
 

108 

الحقيقية التي يعيشها اإلنسان واعتبرت أن استخدام الواقع االفتراضي أصبح أمرا أساسيا في معظدم 
وصت الدراسة بضرورة توفير نظام الواقع االفتراضي في ألمية والهندسية والعسكرية, و المجاالت الع

 جامعات ومراكز فلسطين.

 (:2012دراسة الشربيني )

هددددفت هدددذه الدراسدددة إلدددى إيجددداد تصدددور مقتدددرح لبرندددامج فدددي تكنولوجيدددا الواقدددع االفتراضدددي ألقسدددام 
الجغرافيددا بجامعددة عبددد الملددك بددن عبددد  الجغرافيددا بالجامعددات العربيددة وتصددور لمشددروع بحثددي لقسددم

العزيدددز, واتبعدددت الدراسدددة المدددنهج الوصدددفي فدددي وصدددف صدددور وأشدددكال برمجيدددات تكنولوجيدددا الواقدددع 
االفتراضددي الددالزم توافرهددا لخطددط أقسددام الجغرافيددا بالجامعددات العربيددة وكانددت أدوات الدراسددة عبددارة 

االفتراضددي المالئمددة ألقسددام الجغرافيددا عددن اسددتبانة حددول صددور وأشددكال برمجيددات تكنولوجيددا الواقددع 
للجامعدددات العربيدددة, واسدددتبانة حدددول التصدددور المقتدددرح لبرندددامج تكنولوجيدددا الواقدددع االفتراضدددي ألقسدددام 

وقد توصدلت الدراسدة إلدى تصدور مقتدرح لبرندامج فدي تكنولوجيدا الواقدع ,  الجغرافيا للجامعات العربية
 ية.االفتراضي القسام الجغرافيا بالجامعات العرب

 (:2012دراسة إبراهيم )

هدفت هدذه الدراسدة إلدى تنميدة المفداهيم الجغرافيدة باسدتخدام تقنيدة الواقدع االفتراضدي الكمبيدوتري لددى 
طالب الصف األول اإلعدادي, قد اتبعت الدراسة المنهجين الوصدفي التحليلدي والتجريبدي )التجدارب 

( طالبددا مددن 36ة مددن عيندة عشددوائية قوامهدا )القبليدة البعديددة لمجموعدة واحدددة(, وتكوندت عينددة الدراسد
تالميذ الصف األول اإلعدادي بمدرسة غزالة اإلعدادية المشتركة بمركز السنبالوين التابع لمحافظدة 
الدقهليدددة, وكاندددت أدوات الدراسدددة عبدددارة عدددن برمجيدددة الواقدددع االفتراضدددي ودليدددل المعلدددم ودليدددل التلميدددذ 

أظهرت نتائج الدراسة فعالية تقنية الواقع االفتراضي فقد فية, صيلي لقياس المفاهيم الجغراواختبار تح
في تنمية المفاهيم الجغرافية, حيت وجدت فروق دالة  إحصائيا في االختبار التحصيلي لدى تالميدذ 

 المجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي.

 (:2011دراسة السعد  )

ي ثالثي األبعداد فدي تحصديل المفداهيم الفيزيائيدة هدفت الدراسة  معرفة فاعلية معمل العلوم االفتراض
المجددردة, وتنميددة االتجددداه نحددو إجددراء التجدددارب افتراضدديا لدددى تالميدددذ المرحلددة الثانويددة, واسدددتخدمت 



 
 

109 

الدراسدددة المدددنهج التجريبدددي القدددائم علدددى تصدددميم المعالجدددات القبليدددة والبعديدددة مدددن خدددالل مجمدددوعتين 
ن طالب الصف الثالت الثانوي علمي في مدرسة أرمندت تجريبية وضابطة, وتكونت عينة الدراسة م

(, وكانددت أدوات الدراسددة عبددارة عددن 2011/ 2010التعليميددة فددي محافظددة األقصددر للعددام الدراسددي )
اختبددار المفدداهيم الفيزيائيددة المجددردة, ومقيدداس االتجدداه نحددو إجددراء التجددارب افتراضدديا, ومعمددل العلددوم 

لدراسددة إلددى وجددود فددروق دالددة إحصددائيا بددين متوسددط درجددات االفتراضددي ثالثددي األبعدداد, وتوصددلت ا
المجمدددوعتين التجريبيدددة والضدددابطة فدددي التطبيدددق البعددددي علدددى كدددل مدددن اختبدددار المفددداهيم الفيزيائيدددة 

 المجردة ومقياس االتجاه لصالح التطبيق البعدي.

 (:2010دراسة أحمد )

تراضدي فدي تنميدة التحصديل المدرتبط هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مددى فعاليدة اسدتخدام الواقدع االف
بمدنهج المحركدات لطدالب الصدف الثالدت الثدانوي الصدناعي بمدا يتوافدق مدع متطلبدات سدوق العمددل, 
واتبعت الدراسة المنهجين الوصفي التحليلي والتجريبي القبلي البعدي لمجموعتين تجريبية وضدابطة 

لصددددناعي تخصددددص األقسددددام ,وتددددم اختيددددار عينددددة عشددددوائية مددددن طددددالب الصددددف الثالددددت الثددددانوي ا
الميكانيكيدددة بمدرسدددة سدددعد الشدددربيني بندددروة بمحافظدددة الدقهليدددة.,  وكاندددت أداة الدراسدددة عدددن اختبدددار 
تحصدديلي, وأسددفرت نتددائج الدراسددة عددن وجددود فددروق دالددة إحصددائيا بددين متوسددطات درجددات طددالب 

تحصددديل لصدددالح المجوعدددة التجريبيدددة والمجموعدددة الضدددابطة فدددي التطبيدددق القبلدددي البعددددي الختبدددار ال
 المجموعة التجريبية

 (:2009دراسة بشير )

دراك مفداهيم  هدف هذه الدراسة التعرف إلى تأثير البيئة االفتراضية على تحسين التصور البصدري وا 
الفضددداء لددددى أطفدددال مدددا قبدددل المدرسدددة, وتدددم اسدددتخدام المدددنهج التجريبدددي ذو المجمدددوعتين التجريبيدددة 

دي لكددل أفددراد العينددة وتددم تطبيددق الدراسددة علددى عينددة مكونددة مددن والضددابطة, والقياسددين القبلددي والبعدد
( طفددل وطفلددة مددن أطفددال الروضددة بمركددز الطفولددة المبكددرة بقطددر  للفصددل الدراسددي الثدداني لعددام 45)
(, وكاندددت أدوات الدراسددددة عبددددارة عددددن مقيدددداس مصددددور وبطاقددددة مالحظددددة ومقيدددداس التصددددور 2009)

وجددود فددروق دالددة إحصددائيا بددين متوسددطات درجددات البصددري ألطفددال الروضددة, قددد أظهددرت النتددائج 
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أطفدددال العينددددة التجريبيددددة ومتوسددددط درجددددات أطفددددال المجموعددددة الضددددابطة فددددي القيدددداس البعدددددي علددددى 
 لصالح المجموعة التجريبية. يالمقياس المصور, وكذلك مقياس التصور البصر 

 (:2008دراسة خالد )

تعلدم افتراضدية فدي تعلديم العلدوم علدى تحصديل هدف هذه الدراسة إلى التعرف إلى أثر اسدتخدام بيئدة 
طلبة الصف السادس األساسي في مدارس وكالة الغوت الدولية في محافظة نابلس, واتبعت الدراسة 

( طالبدًا وطالبدة مدوزعين علدى مجمدوعتين ضدابطة 82المنهج التجريبي, وتكونت عينة الدراسدة مدن )
( طالبدًا وطالبدة 41ليديدة, واألخدرى تجريبيدة  قوامهدا )( طالبًا وطالبة تعلمت بالطريقة التق41قوامها )

زمددة تعلمددت باسددتخدام بيئددة الددتعلم االفتراضددية, وكانددت أداة الدراسددة عبددارة عددن اختبددار تحصدديلي ور 
فعاليدات لبيئددات تعلددم افتراضدية تحدداكي الواقدع العملددي لتجدارب وحدددة القددوة سددت برمجيدة تحتددوي علدى 

الدراسدة إلدى وجدود فدروق دالدة إحصدائيا فدي التحصديل الدراسدي والحركة من كتاب العلدوم, فتوصدلت 
واالحتفاظ به بين المجموعتين التجريبية والضدابطة لصدالح المجموعدة التجريبيدة  وعددم وجدود فدروق 
دالددة إحصددائيا فددي التحصدديل الدراسددي فددي القيدداس البعدددي فددي :المعرفددة والتددذكر والفهددم واالسددتيعاب 

حصدديل بددين المجمددوعتين الضددابطة والتجريبيددة بينمددا كانددت الفددروق دالددة والتركيددب والدرجددة الكليددة للت
إحصدددائيا فدددي التطبيدددق والتحليدددل والتقدددويم بدددين المجمدددوعتين التجريبيدددة والضدددابطة لصدددالح المجموعدددة 

 التجريبية.

 (:2007دراسة نوفل )

 هدددفت هددذه الدراسدددة إلددى  الكشددف عدددن أثددر عددن أثدددر برنددامج تدددريبي مقتدددرح إلكسدداب  طددالب قسدددم
تكنولوجيدددا التعلددديم بعددددض مهدددارات إنتدددداج برمجيدددات الواقددددع االفتراضدددي التعليميددددة , واتبعدددت الدراسددددة 
المنهجددين الوصددفي والتجريبددي, وتددم اختيددار عينددة عمديددة مددن طددالب الفرقددة الرابعددة بقسددم تكنولوجيددا 

طالبدا  (40قوامهدا )  2006/2007التعليم بكلية التربية النوعية جامعة عدين شدمس بالعدام الدراسدي 
تدرس وفق طريقة  ا( طالب20وطالبة, تم تقسيمها عشوائيا إلى مجموعتين تجريبيتين األولى عددها )

تدددرس البرندددامج المقتددرح, وكانددت أدوات الدراسدددة عبددارة عدددن  طالبددا (20المحاضددرة والثانيددة عدددددها )
لدراسددة عددن اختبددار تحصدديلي وبطدداقتي مالحظددة وبطدداقتي تقيدديم ومقيدداس االتجدداه, وأسددفرت نتددائج ا

وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي أفراد المجموعة التجريبية األولى وأفراد المجموعدة التجريبيدة 
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الثانية في كل من االختبار التحصيلي وبطاقتي التقييم ومقياس االتجاه لصدالح المجموعدة التجريبيدة 
 الثانية التي تدرس باستخدام البرنامج المقترح.

 (:2007دراسة دوالتي )

الكشف عن فاعلية برنامج قائم على تكنولوجيا الواقع االفتراضي في تنمية  هدفت هذه الدراسة إلى 
وتددم اتبددداع  مفدداهيم البعددد الثالدددت وحددل المشددكالت الرياضدددية لدددى طددالب األول الثدددانوي الصددناعي,

نوي المنهجددين الوصددفي التحليلددي والتجريبددي, وتكونددت عينددة البحددت مددن طالبددات الصددف األول الثددا
حافظددة الفيددوم مددن جميددع األقسددام )قسددم االلكترونيددات ,قسددم المالبددس , قسددم التريكددو , مالصددناعي ب

قسم الزخرفة(, وكانت أدوات البحت عبارة عن استبيانان أحدهما لتحديد المفاهيم الرياضية ومفاهيم 
  اهيم البعددددد البعددددد الثالددددت وآخددددر السددددتطالع رأي الطددددالب والخبددددراء لتحديددددد المفدددداهيم الرياضددددية ومفدددد

الثالدددت , واختبددداران تحصددديليان لقيددداس الجاندددب المعرفدددي لمفددداهيم البعدددد الثالدددت ولقيددداس مهدددارة حدددل 
المشددددكالت الرياضددددية المتعلقددددة بمفدددداهيم البعددددد الثالددددت, وأظهددددرت الدراسددددة ارتفدددداع متوسددددط درجددددات 

تبدار حدل المشدكالت المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي الختبار تنمية مفاهيم البعد الثالت واخ
الرياضدية عدن متوسدط درجددات المجموعدة الضدابطة ووجدود فددروق دالدة إحصدائيا لصدالح المجموعددة 
التجريبيددة, وأن برنددامج الواقددع االفتراضددي حقددق فعاليددة فددي تنميددة مفدداهيم البعددد الثالددت فددي اكسدداب 

حددول تكنولوجيددا وصددت الدراسددة بددإجراء المزيددد مددن الدراسددات أمهددارة حددل المشددكالت الرياضددية, وقددد 
الواقع االفتراضي ,وضرورة تدريب المعلمين على استخدامات برامج الواقع االفتراضي المختلفدة فدي 

 العملية التعليمية.

 (:2007دراسة متولي )

وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى أثر الواقع االفتراضي وعروض الفيديو التعليمية كإحددى أدوات 
واتبعددددت الدراسددددة المددددنهج  السددددعة العقليددددة لدددددى طددددالب تكنولوجيددددا التعلدددديم,التعلدددديم االلكترونددددي علددددى 

( طالدددب مدددن 45, وتدددم اختيدددار عيندددة البحدددت بطريقدددة عشدددوائية وكاندددت العيندددة عبدددارة عدددن )التجريبدددي
طالب الفرقة الرابعة بقسم تكنولوجيا التعليم )حاسب آلي( بكلية التربية النوعيدة بجامعدة كفدر الشديخ, 

(طالدب لكدل مجموعدة, كاندت 15ة عشوائية إلى ثالت مجموعدات تجريبيدة بواقدع )وتم تقسيمهم بصور 
بدددرامج حاسدددوبية األول مصدددمم بأسدددلوب الواقدددع االفتراضدددي والثددداني  ةأدوات الدراسدددة عبدددارة عدددن ثالثددد
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معددالج بلقطددات فيددديو والثالددت يعتمددد علددى أسددلوب التلقددين التقليدددي واختبددار السددعة العقليددة, وأسددفرت 
عن وجود فروق دالدة إحصدائيا فدي درجدة الكسدب بدين متوسدطات المجموعدة التجريبيدة  نتائج الدراسة

األولددى والمجموعددة التجريبيددة الثانيددة لصددالح المجموعددة التجريبيددة األولددى الددذين يتعرضددون لبرنددامج 
حاسب مصمم بتقنية الواقع االفتراضي ووجود فروق دالة إحصائيا في درجة الكسب بين متوسدطات 

تجريبيددة األولددى والمجموعددة التجريبيددة الثالثددة لصددالح المجموعددة التجريبيددة األولددى, وقددد المجموعددة ال
أوصت الدراسة ضرورة توضيح أهمية المعالجات البصرية )صور ثابتة أو متحركة ثنائيدة أو ثالثيدة 
األبعدددداد( فددددي زيددددادة التفاعددددل مددددع المددددادة العلميددددة وبقدددداء أثرهددددا, وضددددرورة اهتمددددام واسددددتفادة البدددداحثين 
بتكنولوجيدددا الواقدددع االفتراضدددي فدددي زيدددادة التفاعدددل والدافعيدددة والمروندددة والكفددداءة فدددي مجددداالت التعلددديم 

 المختلفة.

 (:2006دراسة عزمي ومحمد )

هدددفت هددذه الدراسددة التعددرف إلددى تددأثير برنددامج تعليمددي باسددتخدام تكنولوجيددا الواقددع االفتراضددي علددى 
قدد فبعض المهارات التدريسية للطالب المعلم بشعبة التددريس بكليدة التربيدة الرياضدية بجامعدة المنيدا, 

والبعدي  القبلي اتبعت الدراسة المنهج التجريبي لمجموعتين تجريبية وضابطة باالعتماد على القياس
( طالبددًا مددن طددالب الفرقددة الرابعددة شددعبة التدددريس 20منهمددا, وتددم اختيددار عينددة عمديددة قوامهددا ) لكددل

( وتددددم تقسدددديمهم إلددددى 2005/2006بكليددددة التربيددددة الرياضددددية جامعددددة المنيددددا خددددالل العددددام الدراسددددي )
عبدارة عدن اختبدار ( طالب, وكانت أدوات الدراسة 10مجموعتين تجريبية وضابطة قوام كل منهما )

الذكاء لكاتل واستمارة تقييم المهارات التدريسية للطالب المعلم, وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق 
دالدددة إحصددددائيا بدددين  المجمددددوعتين التجريبيدددة والضددددابطة  فدددي مهددددارات )التخطددديط والتنفيددددذ( لصددددالح 

وقدد أوصدت الدراسدة  بإعدداد  المجموعة التجريبية وفي مهدارة )التقدويم( لصدالح المجموعدة الضدابطة,
بدددرامج تدريبيدددة لتكنولوجيدددا الواقدددع االفتراضدددي واسدددتغاللها فدددي برمجدددة المنددداهج التدريبيدددة المخصصدددة 

 إلعداد المعلم.

 (:  Chen،  2006)تشن  دراسة

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة فاعلية بيئة تعلم مبنية على الواقع االفتراضي على القدرات البصرية 
للطلبة. وتم تصميم اختبار كأداة ,واعتمدت الدراسة المنهج شبه التجريبي حيت أظهرت المكانية 
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قدرة الطالب على االستيعاب بشكل أكبر من خالل أنشطة الواقع االفتراضي بغض النظر عن 
وهذا بدوره يؤكد على أن توظيف تكنولوجيا الواقع االفتراضي في تفاوت القدرات المكانية لديهم. 

ه القدرة على مساعدة الطالب على االستيعاب والتعلم بشكل أكبر من الطرق العادية التدريس ل
بغض النظر عن الفروقات العقلية الفردية بينهم. باإلضافة إلى ذلك, أوصت الدراسة بضرورة 
التوجه لتوظيف تكنولوجيا الواقع االفتراضي في التدريس لما لها من أثر ملحوظ في تحسين 

   مستويات الطالب.

 (: 2002دراسة الحصر  )

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أنماط الواقع االفتراضي وخصائصه والتعرف على آراء الطالب 
المعلمين في بعض برامجه المتاحة عبر االنترنت, اقتصرت الدراسة على عينة عمدية  عددها 

بكلية التربية بدمنهور ( طالبا من طالب الفرقة الرابعة شعبة التعليم األساسي تخصص علوم 60)
, وتم استخدام استبيان لجمع آراء الطالب 2002/ 2001جامعة االسكندرية في العام الدراسي  -

برامج واقع افتراضي متاحة عبر االنترنت األول  ةالمعلمين حول برامج الواقع االفتراضي, و ثالث
الباحت إلى أنواع بيئات الواقع  في الفيزياء والثاني في الكيمياء والثالت في األحياء ,وقد توصل

 االفتراضي .

 (:Alberto & others،  2000)البيرتو وآخرون  دراسة

هدف الباحثون من خالل هذه الدراسة إلى التعرف على مدى فاعلية استخدام تكنولوجيا الواقع 
ة االفتراضي في تدريس اإلسقاط في الرسم الفني حيت تم إعطاء الطالب نماذج وتمارين ثالثي

األبعاد من خالل االنترنت عوضًا عن النماذج الخشبية التقليدية التي كانت تستخدم في الفصل. 
وتم تقديم هذه التقنية للطالب باإلضافة إلى تزويدهم بشروحات كافية حولها وآلية إنشائها وتوضيح 

 التمارين المعطاة لهم. 

حيت تم تقسيم طالب الهندسة استخدم الباحثون المنهج التجريبي في تطبيق هذه الدراسة 
المستهدفين إلى مجموعتين, وتم إعطاء األولى نماذج خشبية عادية بينما أعطيت المجموعة الثانية 
 ةنفس النماذج من خالل تكنولوجيا الواقع االفتراضي ثالثي األبعاد. وتم إخضاع المجموعتين لثالث

أظهرت نتائج الدراسة بأن المجموعة الثانية أظهرت نجاحًا أكبر , و  تمارين من التي يتم تدرسيها لهم



 
 

114 

من المجموعة األولى وذلك بجهد ووقت أقل من المجموعة األولى, بل لوحظ تفاعل أكبر من قبل 
سطة تكنولوجيا طالب المجموعة الثانية, وتفضيلهم للعمل والتعلم من خالل النماذج المقدمة بوا

لباحثون بأهمية استخدام تكنولوجيا الواقع االفتراضي في تدريس هذا أوصى ا, و  الواقع االفتراضي
المجال والمجاالت المشابهة مع التركيز على أهمية تعريف الطالب أكثر بتقنيات الواقع االفتراضي 

 لما لها من دور في تطوير مهارات التفكير والقدرات المكانية لدى الطالب.

 (:Fadzil،  2000) فدزل دراسة

باحت من خالل دراسته إلى إظهار أهمية تكنولوجيا الواقع االفتراضي ومدى فعاليتها في هدف ال
التعليم خاصة في معاهد التدريس العليا حيت تناول الباحت أحد نماذج الواقع االفتراضي التي 
تستخدمها كلية دارعلمان لتدريب المدرسين لتعزيز دراسته, وقام بدراسة الفرق في مستوى القدرات 

لمكانية بين طالب الكلية ومقارنتها بمجموعات يتم تدريسها بالطريقة االعتيادية, حيت أظهرت ا
الدراسة استجابة الطالب الذين تم تدريسيهم باستخدام أنشطة الواقع االفتراضي بشكل أكبر من 

الواقع وخلص الباحت إلى أهمية تطبيق تكنولوجيا ,  تم تدريسهم بالطريقة االعتياديةالطالب الذين 
االفتراضي في كافة مجاالت التدريس لما في ذلك من أثر إيجابي على تحسين مستوى التفكير 

 تحسن مستوى العملية التعليمية في ماليزيا. إلى ة لدى الطالب وبالتالي يعود ذلك والقدرة المكاني

 

 التعليق على الدراسات التي تناولت الواقر االفترا ي:

 أهداف الدراسة: .1

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلية تكنولوجيدا الواقدع االفتراضدي علدى تنميدة التفكيدر البصدري لددى 
طالبدددات الصدددف التاسدددع األساسدددي, وقدددد اتفقدددت هدددذه الدراسدددة مدددع العديدددد مدددن الدراسدددات السدددابقة فدددي 

 دراسدددة إبدددراهيمSamsudin (2014 ,)دراسدددة دراسدددتها لفاعليدددة تكنولوجيدددا الواقدددع االفتراضدددي مثدددل 
Yurt & SÜNBÜL (2012 ,)(,دراسددة 2012) Piovesan & othersدراسددة   (,2012)

 ( 2007(,دراسدددددة دوالتدددددي )2008الدددددد )(,دراسدددددة خ2009(, دراسدددددة بشدددددير )2010دراسدددددة أحمدددددد )
Fadzil (2000 ,)دراسة  Chen (2006,) دراسة ,(2006,دراسة نوفل ,ودراسة عزمي ومحمد )

 .Alberto & others (2000) دراسة
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(, نوفدددددل 2012( , الشدددددريف )2012اختلدددددف الدراسدددددة الحاليدددددة مدددددع دراسدددددة كدددددل مدددددن الشدددددربيني )و 
( إلددددى إيجدددداد تصددددور مقتددددرح 2012( حيددددت هدددددفت دراسددددة الشددددربيني )2002(,الحصددددري )2007)

( إلددددى دراسددددة إمكانيددددة 2012لبرنددددامج فددددي تكنولوجيددددا الواقددددع االفتراضددددي, وهدددددفت دراسددددة الشددددريف )
راضددي بشدددكل نظددري وعملدددي فددي تطدددوير البيئددة العمرانيدددة فددي فلسدددطين , اسددتخدام نظددام الواقدددع االفت

( إلدى معرفدة أثدر برندامج تددريبي مقتدرح إلكسداب طدالب قسدم تكنولوجيدا 2007وهدفت دراسة نوفل )
( 2002التعليم بعض مهارات إنتاج برمجيات الواقع االفتراضي التعليمية ,وهدفت دراسة الحصدري )

فتراضدددي وخصائصددده والتعدددرف علدددى آراء المعلمدددين فدددي بعدددض برامجددده إلدددى تحديدددد أنمددداط الواقدددع اال
 المتاحة عبر االنترنت.

 (2011(, السعدي)2013(, دراسة القرشي)2013بينما هدفت دراسة كل من عمر )

 إلدددددددددى دراسدددددددددة أثدددددددددر المعمدددددددددل االفتراضدددددددددي كأحدددددددددد أندددددددددواع الواقدددددددددع االفتراضدددددددددي وخاصدددددددددة دراسدددددددددة
 ثالثي األبعاد. (التي درست فاعلية معمل العلوم2011السعدي)

 اتفقدت الدراسدة الحاليدة بشدكل كبيددر مدع دراسدة كدل مدن Samsudin (2014,)  دراسددةYurt & 
SÜNBÜL (2012,) ( 2007(, القبدداني )2009بشددير) ,دراسددة Chen (2006)  فددي كددل مددن

 المتغير المستقل والمتغير التابع.

 منهج الدراسة :  .2

اتبعت الدراسة الحالية المنهجين الوصفي التحليلي والمنهج التجريبي واتفقت بشدكل  كامدل بدذلك مدع 
 & (2013دراسدددة القرشدددي ) (,2013(, دراسدددة عمدددر )2014) Samsudinدراسدددة مدددنهج  

SÜNBÜL (2012 ,)( 2012دراسددة إبددراهيم,) ( 2011دراسددة السددعدي ,)( 2010دراسددة أحمددد )
في استخدامها للمنهج التجريبي مع دراسة  ( واتفقت 2007, دراسة نوفل )( 2007,دراسة دوالتي )

 ,( 2006( ,دراسددة عزمددي ومحمددد )2007(, دراسددة متددولي )2008( ,دراسددة خالددد )2009بشددير )
 .Alberto & others (2000) دراسة Chen (2006,) دراسة

هددذه الدراسددات المددنهج ( حيددت اسددتخدمت 2012(, الشددربيني )2012واختلفددت مددع دراسددة الشددريف )
 الوصفي التحليلي فقط.
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اتفقدددت الدراسدددة الحاليدددة مدددع أغلدددب الدراسدددات السدددابقة فدددي هدددذا المحدددور التباعهدددا المدددنهج التجريبدددي 
( حيدددت اسدددتخدمت هدددذه الدراسدددات المدددنهج 2012(, الشدددربيني )2012باسدددتثناء دراسدددتي الشدددريف )

 الوصفي التحليلي.

 عينة الدراسة:  .3

لحاليددة علددى طالبددات الصددف التاسددع األساسددي واتفقددت عينددة الدراسددة مددع دراسددة تددم تطبيددق الدراسددة ا
 ( في تطبيق الدراسة على المرحلة األساسية العليا.2012ابراهيم )( ودراسة 2013القرشي )

SÜNBÜL(2012 )(  ودراسددة 2013كانددت عيندة دراسددة عمددر)واختلفدت مددع بدداقي الدراسدات حيددت 
 ألساسية الدنيا( من المرحلة ا2008ودراسة خالد )

مددن التعلدديم الثددانوي  ( 2007( , دوالتددي )2010ن  أحمددد )كانددت عينددة الدراسددة فددي دراسددة كددل مددو 
 الصناعي.

 ( من المرحلة الثانوية.2011وكانت عينة الدراسة في دراسة السعدي)

( , عزمدددي ومحمدددد 2007( , نوفدددل )2007وكاندددت عيندددة الدراسدددة فدددي  دراسدددة كدددل مدددن متدددولي ) 
 Alberto & others (, دراسدددددة2000) Fadzilدراسدددددة  (2002( , الحصدددددري )2006)
( مدن مرحلدة ريدداض 2009وكاندت عيندة الدراسددة فدي دراسدة بشددير )  مدن المرحلدة الجامعيددة(2000)

 . ( مدينة نابلس2012اسة الشريف )وكانت عينة الدراسة في در  األطفال

 أدوات الدراسة: .4

 ( ودراسة 2014) Samsudinاتفقت مع دراسة  استخدمت الدراسة الحالية اختبارا للتفكير البصري
SÜNBÜL(2012 و ,)دراسة Chen (2006) 

 واختلفت أداة الدراسة الحالية عن باقي  الدراسات السابقة في هذا المحور.

( , 2012دراستي الشريف )( اختبار مهارات الترابط الرياضي 2013دراسة عمر )حيت استخدمت 
( , خالددد 2010(, أحمددد )2012( اسددتبيان ,واسددتخدمت دراسددة كددل مددن ابددراهيم )2012الشددريبني )

 (2007, دوالتي ) (2008)
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 لطالب( اختبار تحصيلي, برمجية الواقع االفتراضي , دليل المعلم , دليل ا2012براهيم )إ دراسة

 زيائية.في(اختبارا للمفاهيم ال2011لسعدي)دراسة ا

 ( اختبار تحصيلي2010أحمد )( ودراسة 2013دراسة القرشي)

 ( مقياس مصور , بطاقة مالحظة , مقياس التصور البصري2009بشير )دراسة 

 ( رزمة برمجية , اختبار تحصيلي2008خالد )دراسة 

 تحصيلي( استبيان واختبار 2007دوالتي )دراسة 

 (  برامج حاسوبي , اختبار السعة العقلية2007دراسة متولي )

 (اختبار تحصيلي , بطاقتي مالحظة ,بطاقة تقييم , بطاقة مقياس االتجاه2007نوفل )

 ( اختبار الذكاء لكاتل واستمارة تقييم المهارات التدريسية2006دراسة عزمي ومحمد )

 واقع افتراضي(استبيان وثالت برامج 2002دراسة الحصري )

 نتائج الدراسة: .5

 نتيجددة الدراسددة الحاليددة إلددى فاعليددة تكنولوجيددا الواقددع االفتراضددي فددي تنميددة التفكيددر البصددري خلصددت
فقددد  فاعليددة تكنولوجيددا الواقددع االفتراضدديالسددابقة فددي هددذا المحددور إلددى وبددذلك اتفقددت مددع الدراسددات 

 :تنمية كل من في اثبتت الدراسات فاعلية تكنولوجيا الواقع االفتراضي

 -المفدددداهيم الفيزيائيددددة –فيددددة االمفدددداهيم الجغر  -مهددددارات التددددرابط الرياضددددي-القدددددرة البصددددرية المكانيددددة
المهددارات -لسددعة العقليددة لتصددور البصددري  اا–التخيددل البصددري -مفدداهيم البعددد الثالددت  -التحصدديل 

ت الرياضددية وفهددم دراك مفدداهيم الفضدداء وحددل المشددكالا  سددية ( وفددي تحسددين التصددور البصددري و التدري
 بعض العمليات والمفاهيم .

 

 



 
 

118 

 الدراسات الساب ة  هذا المحور:ه االستيادة من هذ

 .تنظيم اإلطار النظري للدراسة 

  البرنامج القائم على تكنولوجيا الواقع االفتراضيبناء. 

 القائم على الواقع االفتراضي تحديد معايير بناء البرنامج 
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 الدراسة إجراءات
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 اليصل الرابر

 إجراءات الدراسة

 الم دمة:

تهدف الدراسة إلى الكشف عن فاعلية تكنولوجيا الواقع االفتراضي في تنمية التفكير البصري لدى 
طالبات الصف التاسع األساسي في مبحت التكنولوجيا, ويأتي الفصل الرابع للتعرف على بعض 

الباحثة, حيت يتضمن عرضًا لمنهج الدراسة المستخدم, ومجتمع اإلجراءات التي قامت بها 
و البرنامج المقترح وخطوات  الدراسة, وعينة الدراسة, وطريقة اختيار العينة, وأدوات الدراسة,

 , وأهم المعالجات اإلحصائية التي تم االستعانة بها. تصميمه

 :منهج الدراسة 

 باستخدام عدة مناهج علمية, وهي:تحقيقًا ألهداف الدراسة قامت الباحثة 

 المنهج الوصيي التحليلي: -1

قضية موجودة حاليا يمكن الحصول فيها على  المنهج الذي يدرس ظاهرة أو حدثا أوهو  
,  (83: 1999)األغا واألستاذ,  معلومات تجيب عن أسئلة البحت دون تدخل الباحت

الظاهرة قيد الدراسة, وتحليل  واستعانت الباحثة بالمنهج الوصفي التحليلي من أجل وصف
الوحدة األولى من كتاب التكنولوجيا للصف التاسع األساسي "وحدة الرسم الهندسي", بهدف 

 بيان مهارات التفكير البصري التي تتضمنها.

المنهج الذي يدرس ظاهرة حالية مع إدخال تغيرات في أحد العوامل وهو  المنهج التجريبي: -2
 (. 1999:83 واألستاذ, األغا) التغير.أو أكثر ورصد نتائج هذا 

ولقد استخدمت الباحثة التصميم القبلي والبعدي لمجموعتين مستقلتين, ثم قامت بإخضاع 
الواقع االفتراضي" للتجربة وقياس أثره على المتغير التابع وهو تكنولوجيا المتغير المستقل " 
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التالي  الجدول. و التكنولوجياالصف التاسع في مبحت لدى طالبات  "" التفكير البصري
 :دراسةيوضح تصميم ال

 (4.1جدول)

 االختبار برنامج الواقر االفترا يمعالجة باستخدام  تجريبية مجموعة
 البعد 

 النتائج م ارنة
 الطري ة االعتيادية  ابطة مجموعة

 

 :مجتمر الدراسة 

المدارس التابعة لوزارة التربية يتكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات الصف التاسع األساسي في 
 .( سنة15 – 14والتعليم في مديرية غرب غزة, وتتراوح أعمارهن ما بين )

 :عينة الدراسة 

امت الباحثة باختيار مدرسة صالح خلف األساسية للبنات بطريقة قصدية, وكان أهم ق       
أسباب اختيار هذه المدرسة وبطريقة قصدية يرجع إلى التعاون الذي أبدته إدارة المدرسة مع 
الباحثة, إضافة إلى توفر العديد من المقومات لتطبيق البرنامج المحوسب, حيت يتوفر بالمدرسة 

( طالبة من طالبات الصف التاسع األساسي 80, وتم اختيار )وسبورة ذكية مختبر حاسوب
وتم تقسيمهن إلى مجموعتين األولى ومن ثم تعيينها عشوائيا لمجموعة ضابطة  عشوائيا بالمدرسة
ن هسيدر تم ت( طالبة 40( طالبة تم تدريسهن بطرق اعتيادية, والثانية تجريبية بلغت )40بلغت )

 ئم على تكنولوجيا الواقع االفتراضي.باستخدام برنامج قا

 :أدوات الدراسة 

تحقيقًا ألهداف الدراسة قامت الباحثة باستخدام عدة أدوات, واتبعت ألجل ذلك مجموعة من 
 اإلجراءات للتأكد من سالمة هذه األدوات ومناسبتها لطبيعة البحت, وكانت هذه األدوات كالتالي:

 أواًل: أداة تحليل المحتو .
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الكمية المنهجية  ةالمحتوى هو منهج من مناهج البحت العلمي يسعى عن طريق المقارنتحليل 
: 2010للمضمون الظاهر للمواد االتصالية للحصول على االستدالالت الكيفية )عبد الحميد, 

25.) 

وتحليل المحتوى يهتم بوضع خطة منظمة تبدأ باختيار عينة من المادة محل التحليل وتصنيفها 
 (.208: 2002كمًا, وكيفًا )العبد وعزمي, وتحليلها 

وتحليل المحتوى كأسلوب علمي يعرفه بيرسون بأنه: "أحد األساليب البحثية ويهدف إلى الوصف 
 (.21: 2010الكمي والموضوعي والمنهجي للمحتوى الظاهر" )عبد الحميد, 

نات ورصد معدالت االستمارة التي يصممها الباحت لجمع البياأداة تحليل المحتوى عبارة عن و 
 (187:  2004تكرار الظواهر في المواد التي يحلل محتواها) طعيمة , 

بطاقة لجمع البيانات ورصد معدالت التكرار, وطبقتها على الوحدة األولى  قامت الباحثة بإعدادو 
من كتاب التكنولوجيا المقرر على طالبات الصف التاسع األساسي "وحدة الرسم الهندسي", وذلك 

وقد قامت الباحثة بتحليل المحتو   .تحديد مهارات التفكير البصري التي تتضمنها الوحدة بهدف
 حسب الخطوات التالية:

 الهدف من التحليل: -أ 

تهدف عملية التحليل إلى تحديد مهارات التفكير البصري التي تتضمنها وحدة الرسم الهندسي من 
 .كتاب التكنولوجيا المقرر على طالبات الصف التاسع األساسي 

 عينة التحليل: -ب 

يقصد بعينة تحليل المحتوى المفردات التي تخضع للتحليل كأن تكون كتابًا, أو مقااًل, أو برنامجًا 
وقد تم اختيار وحدة " الرسم الهندسي" من كتاب التكنولوجيا للصف (. 243: 2004 )طعيمة,

 التاسع األساسي كعينة للتحليل.

 والجدول التالي يوضح الدروس التي تضمنتها الوحدة:
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 (4.2جدول)
 دروس وحدة الرسم الهندسي

 العنوان الدرس

 المنظور األول الدرس
 األوبليك منظور الثاني الدرس
 األيزومتريك منظور الثالث الدرس
 تالشي بؤرة منظور الرابر الدرس
 تالشي بؤرتي منظور الخامس الدرس

 

 وحدة التحليل: -ج 

وهي أصغر جزء في المحتوى ويختاره الباحت ويخضعه للعد والقياس, حيت يعتبر ظهوره أو غيابه 
 أو تكراره ذو داللة معينة في رسم نتائج التحليل.

 , التحليل الكلمة أو الموضوع أو الشخصية أو المفردة أو مقاييس المساحة والزمنوقد تكون وحدة 

أو تكون وحدة التحليل الفقرة أو أي وحدة صغيرة ذات معنى, وتحتل مساحة معينة في الصفحة 
 (.324 -321 :2004)طعيمة, 

موضوع محدد كوحدة وعلى مستوى الدراسة الحالية فقد تم اعتماد الفقرة التي تدور حول فكرة أو 
 للتحليل.

 فئة التحليل: -د 

يقصد بفئة التحليل العناصر الرئيسة أو الثانوية التي يتم وضع وحدات التحليل فيها, )كلمة كانت 
أو موضوع, أو قيم, أو مهارات, ... إلخ(, والتي يمكن وضع كل صفة من صفات المحتوى فيها, 

 (.272: 2004وتصنف على أساسها )طعيمة, 

تها الرئيسة, بينما كانت المهارات الباحثة مهارات التفكير البصري كفئة التحليل, ومهار وحددت ا
الفرعية عبارة عن: )مهارات التصور البصري, مهارات الترجمة البصرية, مهارات إدراك العالقات 

 المكانية, مهارات التمييز البصري, مهارات التتابع البصري, مهارات اإلغالق البصري(.
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 ملية التحليل: وابط ع -ه 

قامت الباحثة باالطالع على األدب التربوي وبعض الدراسات السابقة والبحوت ذات العالقة, 
 وحددت الضوابط التالية لعملية التحليل:

قامت الباحثة بعملية التحليل في إطار محتوى الوحدة األولى "الرسم الهندسي" من كتاب  .1
 التكنولوجيا للصف التاسع األساسي.

 احثة بعملية التحليل وفقًا للتعريف اإلجرائي لمهارات التفكير البصري.قامت الب .2

 اشتملت عملية التحليل على الرسومات واألشكال الموجودة بالوحدة. .3

 اشتملت عملية التحليل على األنشطة واألمثلة. .4

 قامت الباحثة باستبعاد بعض التدريبات الموجودة بوحدة الرسم الهندسي. .5

ليل" والتي كانت عبارة عن االستمارة المعدة لرصد النتائج وتكرار كل استخدام "بطاقة التح .6
 فئة تحليل وتكرار كل وحدة.

 إجراءات عملية التحليل: -و 

قامت الباحثة بتحديد الوحدة المراد تحليلها وتحديد الصفحات, وقراءتها جيدًا, ومن ثم  -1
م تحديد مهارات قسمتها إلى عدد من الفقرات بحيت تشمل كل فقرة فكرة واحدة, ومن ث

 التفكير البصري الموجودة في كل فقرة.

 حساب التكرارات في كل فئة من فئات التحليل. -2

 رصد النتائج في االستمارة المعدة لعملية التحليل. -3

 نتائج التحليل: -ز 

أسفرت نتائج عملية تحليل الوحدة األولى "وحدة الرسم الهندسي" من كتاب التكنولوجيا المقرر على 
( مهارة من مهارات التفكير البصري, والجدول 61الصف التاسع األساسي عن وجود )طالبات 

 التالي يوضح نتائج عملية التحليل:
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 (4.3)الجدول 
 نتائج عملية تحليل محتو  وحدة الرسم الهندسي

 التكرار المهارة .م

 7 البصر  التصور مهارة 1

 13 البصرية الترجمة مهارة 2

 11 البصر  التمييز مهارة 3

 16 المكانية العالقات إدراك مهارة 4

 5 البصر  التتابر مهارة 5

 9 البصر  اإلغالق مهارة 6

 61 البصر  التيكير مهارات جمير

الواضح من الجدول أن أكثر المهارات تكرارًا كانت مهارة إدراك العالقات المكانية, وأقلها تكرارًا 
 مهارة التتابع البصري.

 التحليل:صدق أداة  -ح 

يعتمد صدق التحليل على صدق أداة تحليل المحتوى, وصدق األداة  أن تقيس األداة ما وضعت 
 .( 192: 2007لقياسه) الكبيسي , 

 لتأكد منوللتأكد من صدق أداة التحليل قامت الباحثة بعرضها على مجموعة من المحكمين وذلك ل
, وقامت الباحثة بتعديل األداة حسب آراء لجنة التحكيم, والتي شملت على لألداة  الصدق الظاهري

 ( 1 تكنولوجيا التعليم, والملحق رقم )متخصصين بالمناهج, وطرق التدريس, ومتخصصين في 
 يوضح قائمة بأسماء المحكمين ألداة تحليل المحتوى.

 ثبات أداة التحليل: -ط 

, وقامت الباحثة بالتأكد  يرها لو أعيد التطبيق عدة مراتالثبات يعني االستقرار في النتائج وعدم تغ
 من ثبات التحليل, من خالل عدة طرق:

 ثبات التحليل عبر الزمن:
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وتقوم هذه الطريقة على أساس نسبة االتفاق بين نتائج التحليل األول ونتائج التحليل الثاني, مع 
تحليل بعد مرور فترة زمنية إعادة ال اختالف الزمن, حيت قامت الباحثة بتحليل عينة التحليل, ثم

 (:226: 2004طعيمة, )دام معادلة هولستيوتم حساب معامل الثبات باستخثالثة أسابيع بلغت 

 

C.R =  
2𝑀

𝑁1+𝑁2 

 حيت:
(C.R)        معامل الثبات : 

(2M.عدد الفئات التي اتفق عليها الباحت في مرتي التحليل :) 
(N1 + N2مجموع :)  الفئات التي حللت. 
 

 (4.4)الجدول 
 ثبات تحليل المحتو  عبر الزمن

 الثبات معامل االتياق ن اط الثاني التحليل األول التحليل

61 58 58 0.95 

يطمئن الباحثة على صحة  وهو معامل ثبات مرتفع ,  0.95 كانت النتيجة أن معامل الثبات =و 
 التحليل والثقة بنتائجه.

 عبر األفراد:ثبات التحليل 

وتقوم هذه الطريقة على أساس أن يقوم فردان بعملية التحليل, والتأكد من نقاط االتفاق بين تحليل 
المحلل الثاني, ومن ثم قامت  , لتكونعلمة تكنولوجياوقامت الباحثة باالستعانة بم األول, والثاني,

 بالجدول التالي:بتحديد نقاط االتفاق, وتطبيق معادلة هولستي فكانت النتائج كما 

 (4.5)الجدول 
 األفرادثبات تحليل المحتو  عبر 

 الثبات معامل االتياق ن اط المختص تحليل الباحثة تحليل

61 54 54 0.89 

 , وهو معامل ثبات مرتفع , يطمئن الباحثة على ثبات التحليل.0.89ولقد كان معامل الثبات = 
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 ثانيًا: اختبار مهارات التيكير البصر .

 اتبعت الباحثة الخطوات التالية إلعداد اختبار التفكير البصري:

 الهدف من االختبار: -1

تسعى الدراسة إلى الكشف عن فاعلية برنامج قائم على تكنولوجيا الواقع االفتراضي في تنمية 
مهارات التفكير البصري لدى طالبات الصف التاسع األساسي, والهدف األساسي من االختبار هو 

 فاعلية البرنامج في تنمية مهارات التفكير البصري.قياس 

 المو وعات المراد تدريسها: -2

اختارت الباحثة الوحدة األولى من كتاب التكنولوجيا للصف التاسع األساسي وهي بعنوان "الرسم 
 "ليتم تدريسها باستخدام تكنولوجيا الواقع االفتراضي . الهندسي

 إعداد جدول المواصيات: -3

بتحديد الوحدة األولى من مقرر كتاب التكنولوجيا لتطبيق دراستها, ومن ثم قامت قامت الباحثة 
بتحليل محتوى الوحدة في ضوء مهارات التفكير البصري الواجب تنميتها لدى طالبات الصف 

لكل مهارة, وقامت ببناء االختبار حسب  ةالتاسع األساسي, ومن ثم قامت باحتساب األوزان النسبي
لكل مهارة من  ةة التي حصلت عليها كل مهارة, والجدول التالي يبين األوزان النسبياألوزان النسبي

 مهارات التفكير البصري المتوفرة في وحدة الرسم الهندسي:

 (4.6)الجدول 
 األوزان النسبية لمهارات التيكير البصر  المت منة في وحدة الرسم الهندسي

 األسئلة عدد النسبي الوزن المهارة .م

 3 %12 البصر  التصور مهارة 1

 7 %22 البصرية الترجمة مهارة 2

 6 %19 البصر  التمييز مهارة 3

 7 %24 المكانية العالقات إدراك مهارة 4

 3 %9 البصر  التتابر مهارة 5

 4 %15 البصر  اإلغالق مهارة 6

 30 100% البصر  التيكير مهارات جمير
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لكل مهارة من مهارات التفكير البصري, حيت كانت مهارة  الجدول السابق يوضح األوزان النسبية
%(, بينما كانت مهارة التتابع البصري 24إدراك العالقات المكانية ذات الوزن النسبي األعلى )

( 30%(, وكان االختبار في صورته النهائية عبارة عن )8ذات الترتيب األخير بوزن نسبي بلغ )
 سؤااًل.

جدول المواصفات التي قامت الباحثة بإعداده, لتحديد عدد أسئلة كل أما الجدول التالي فيوضح 
مهارة وفقًا للوزن النسبي لها, وعدد أسئلة كل درس من دروس وحدة الرسم الهندسي, حسب الوزن 

 النسبي لكل درس:

(4.7)الجدول رقم   

  جدول المواصيات للدروس والمهارات
 المهارة

 التصور مهارة
 البصر 

 الترجمة مهارة
 البصرية

 التمييز مهارة
 البصر 

 إدراك مهارة
 المكانية العالقات

 التتابر مهارة
 البصر 

 اإلغالق مهارة
 البصر 

 اإلجمالي

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد الدروس

 10% 3 %3.5 1 - - - - %3.5 1 %1.6 0.5 %1.6 0.5 المنظور

 منظور
 8.5% 2.5 %1.6 0.5 - - %1.6 0.5 - - %1.6 0.5 %3.5 1 األوبليك

 منظور
 األيزومتريك

1.5 3.5% 1.5 3.5% 0.5 1.6% 0.5 1.6% - - 0.5 1.6% 3.5 %12 

 منظور
 63% 19 %6.8 2 %8.5 2.5 %20.3 6 %11.9 4 %13.6 4 %1.7 0.5 تالشي بؤرة

 منظور
 بؤرتي
 تالشي

0.5 1.6% 0.5 1.6% 0.5 1.6% - - - - 0.5 1.6% 2 %7 

 100% 30 %15 4.5 %9 2.5 %24 7 %19 6 %22 6.5 %12 4 المجموع
 

 

 إعداد اختبار مهارات التيكير البصر : -4

قامت الباحثة بإعداد اختبار مهارات التفكير البصري في مبحت التكنولوجيا وتحديدًا في الوحدة 
مراعاة مجموعة من ( فقرة, وتم 30األولى "وحدة الرسم الهندسي", وكان االختبار عبارة عن )

 الجوانب في إعداد وتطبيق االختبار كان أهمها:

 .مطابقة فقرات االختبار لجدول المواصفات المعد مسبقًا 
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 .انتماء كل فقرة للمهارة التي تقيسها 

 .مراعاة الفروق الفردية بين الطالبات 

 طالبات الصف التاسع.لمستوى العقلي لمناسبة فقرات االختبار ل 

  قياس مهارات التفكير البصري المتضمنة في وحدة الرسم الهندسي.القدرة على 

 .السالمة اللغوية والعلمية 

 .وضوح التعليمات 

 و ر تعليمات االختبار: -5

 وضعت الباحثة مجموعة من التعليمات على الورقة األولى لالختبار , والتي احتوت على:

 .بيانات الطالبة : االسم , الصف و التاريخ 
 من االختبار. فكرة عن الهدف 
  .وصف فقرات االختبار:  عدد وطبيعة فقراته وطريقة اإلجابة عليه 

 عرض االختبار على مجموعة من المحكمين: -6

تدددم عدددرض االختبدددار علدددى مجموعدددة مدددن المحكمدددين المختصدددين فدددي المنددداهج وطدددرق التددددريس 
 وتكنولوجيا التعليم , ومشرفي ومعلمي التكنولوجيا بهدف أخذ آرائهم فيما يلي:

  السالمة العلمية واللغوية 
 .الوضوح والخلو من الغموض 
 .انتماء كل فقرة للمهارة البصرية التي تقيسها 
 .مناسبة فقرات االختبار لمستوى طالبات الصف التاسع األساسي 
 .مدى تغطية فقرات االختبار لمهارات التفكير البصري بناء على جدول المواصفات 

 راء المحكمين  منها:وقد أجريت التعديالت في ضوء آ  

 .إعادة الصياغة لبعض األسئلة 
 .اختصار بعض األسئلة 
 .تغيير في شكل االختبار 
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 .تبسيط اللغة بحيت تناسب مستوى الطالبات 
 .تغيير في صياغة بعض األسئلة 

 التطبيق االستطالعي لالختبار: -7

التاسع , وقد تكونت قامت الباحثة بتطبيق االختبار على عينة استطالعية من طالبات الصف      
 ( طالبة  م  وقد استفادت الباحثة من ذلك في: 40العينة االستطالعية من )

 . تحديد زمن االختبار 
 .حساب معامالت الصعوبة والتمييز 
 .حساب االتساق الداخلي لالختبار 
 .التأكد من ثبات االختبار 
 .تحديد مدى وضوح بنود االختبار وتعليماته 

 
  تحديد زمن االختبار: 

طالبددات, وزمددن  خمددسقامددت الباحثددة بحسدداب زمددن االختبددار مددن خددالل التعددرف علددى زمددن أول تددم 
 آخر خمس طالبات, حسب المعادلة التالية:

  =زمن االختبار 

 زمن االختبار يساوي =

   =  =43.5 

 .( دقيقة, بناء على المعادلة السابقة45واحدة )وقامت الباحثة بتحديد زمن االختبار بحصة دراسية 

 تصحيح أسئلة االختبار: -8

 تم تصحيح أسئلة االختبار للعينة االستطالعية حيت حددت درجة واحدة لكل فقرة  

 ( والدرجة الدنيا)صفر( .30بذلك تكون الدرجة النهائية لالختبار )
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 تحليل نتائج اختبار العينة االستطالعية: -9

 الختبار مهارات التيكير البصر : معامل السهولة

 الحسدددابي المتوسدددط حسددداب طريدددق عدددن االختبدددار فقدددرات مدددن فقدددرة لكدددل السدددهولة معامدددل حسددداب تدددم
 :(169: 2008 دقة, أبو) التالية المعادلة باستخدام الصحيحة, لإلجابة

 

 عدددن سدددهولتها تزيدددد التدددي الفقدددرات حدددذف بهددددف االختبدددار لفقدددرات السدددهولة معدددامالت احتسددداب ويدددتم
 لكل السهولة معامالت يبين  التالي والجدول ,(170: 2008 دقة, أبو( )0.20) عن تقل أو( 0.80)

 :االختبار فقرات من فقرة

 (4.8)الجدول
 معامالت السهولة لكل ف رة من ف رات اختبار مهارات التيكير البصر 

 السهولة معامل .م السهولة معامل .م السهولة معامل .م

1 0.45 11 0.50 21 0.50 

2 0.50 12 0.27 22 0.68 

3 0.32 13 0.68 23 0.50 

4 0.68 14 0.50 24 0.45 

5 0.50 15 0.77 25 0.59 

6 0.55 16 0.50 26 0.45 

7 0.32 17 0.55 27 0.41 

8 0.68 18 0.59 28 0.36 

9 0.45 19 0.59 29 0.27 

10 0.41 20 0.50 30 0.59 

 0.50 الكلية للدرجة السهولة معامل

 
(, وعليده 0.77إلى  0.27تتراوح ما بين ) سهولةمن خالل الجدول السابق يتضح بأن قيم معامل ال

فدددإن اختبدددار مهدددارات التفكيدددر البصدددري يتمتدددع بمعدددامالت سدددهولة مناسدددبة, كمدددا بلدددغ معامدددل السدددهولة 
 (.0.50للدرجة الكلية لالختبار )

 مهارات التيكير البصر :معامل التمييز الختبار 

 معامل السهولة
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ويهدددف معامددل التمييددز إلددى تحديددد مدددى فاعليددة السددؤال فددي التمييددز بددين المددتعلم ذي القدددرة العاليددة 
والمددددددتعلم الضددددددعيف بالقدددددددر نفسدددددده الددددددذي يفددددددرق االختبددددددار بينهمددددددا فددددددي الدرجددددددة النهائيددددددة بصددددددورة 

 (  178: 2007عامة.)الكبيسي , 

(, 172: 2008( )أبو دقة, 0.20معامل تمييزها أقل من ), والفقرات الضعيفة هي التي يكون 
(, وقامت 0.30( أن معامل التمييز يجب أن ال يقل عن )408: 1995بينما يرى )العساف, 

الباحثة باحتساب معامالت التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار وللدرجة الكلية بناء على الخطوات 
 التالية:

 .األدنى إلى لىاألع من التالميذ درجات ترتيب -1
 . الدنيا الدرجات تمثل%( 27) , العليا الدرجات تمثل%( 27: ) مجموعتين إلى الدرجات تقسيم -2
 .حدة على مفردة كل عن مجموعة كل في صحيحة إجابة أجابوا الذين التالميذ عدد تحديد -3

 (172: 2008أبو دقة,  ) :التالية المعادلة تطبيق -4

 ن( 0.5(/) د س) –( ع س) = التمييز معامل

 :حيث 

 )س ع( هو عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العليا
 )س د( عدد اإلجابات الصحية في المجموعة الدنيا

 )ن( عدد أفراد المجموعتين
 
 :االختبار فقرات من فقرة لكل التمييز معامالت نتائج يبين التالي والجدول

 (4.9)الجدول 

 التمييز معامل .م التمييز معامل .م التمييز معامل .م

1 0.36 11 0.64 21 0.27 

2 0.27 12 0.36 22 0.45 

3 0.64 13 0.27 23 0.27 

4 0.27 14 0.27 24 0.36 

5 0.45 15 0.45 25 0.64 

6 0.36 16 0.27 26 0.36 

7 0.64 17 0.36 27 0.64 

8 0.27 18 0.45 28 0.36 

9 0.45 19 0.27 29 0.55 

10 0.27 20 0.45 30 0.64 
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 0.41 الكلية للدرجة التمييز معامل

 ويتضح من الجدول السابق أن معامالت التمييز لجميع فقرات االختبار كانت مناسبة حيت
 تبقي وبذلك 0.41)الكلي ) التمييز معامل بلغ متوسط وقد ( ,0.64-0.27) بين تراوحت
 .االختبار جميع فقرات على الباحثة

 :(Validity)  االختبارصدق 
( أن صدددق االختبددار "هددو أن يقدديس االختبددار فعددال القدددرة أو 132:  2002ذكددر أبددو حددويج )      

 السمة أو االتجاه أو االستعداد الذي وضع االختبار لقياسه".

 ولقد تحققت الباحثة من صدق االختبار بطريقتين:  

 صدق المحكمين:

مهددارات التفكيددر البصددري فددي صددورته األوليددة , ثددم قامددت بعرضدده قامددت الباحثددة بإعددداد اختبددار     
علددى مجموعددة مددن المحكمددين المختصددين فددي مجددال المندداهج وطددرق التدددريس , ومشددرفي ومعلمددي 
التكنولوجيا ذوي الخبرة وتم أخذ آرائهدم ومالحظداتهم فدي مجموعدة مدن النقداط أهمهدا السدالمة اللغويدة 

ي , ومددى شدمولية نتماء فقدرات االختبدار لمهدارات التفكيدر البصدر والعملية لفقرات االختبار , ومدى ا
 وقد تم التعديل بناء على آراء المحكمين وتوصياتهم." المنظور",  االختبار لوحدة الرسم الهندسي

 (:Internal Consistency Validityصدق االتساق الداخلي )

على قياس ما وضعت ألجل قياسه, يقصد بالصدق الداخلي لالختبار مدى قدرة فقرات االختبار 
ويتم هذا األمر من خالل احتساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة 

 (, يبين صدق االتساق الداخلي لالختبار:4.10الكلية للبعد الذي تنتمي إليه الفقرة, والجدول رقم )

(4.10)الجدول   

 ارات التيكير البصر  والدرجة الكليةمعامالت االرتباط بين ف رات اختبار مه

بعد
ال

 

ؤال رقم
لس
ا

 

مل
معا

باط 
الرت
ا

 

بعد
ال

 

ؤال رقم
لس
ا

 

مل
معا

باط 
الرت
ا

 

ور
تص
ال

ر  
بص
 0.588** 1 ال

راك
إد

ات 
الق
الع

نية 
مكا
 0.466** 11 ال

2 **0.548 16 *0.345 
3 **0.687 17 **0.572 
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4 **0.510 18 **0.629 

مة
ترج
ال

 
رية
بص
ال

 

5 *0.347 19 **0.521 
6 **0.625 20 **0.579 
7 *0.387 22 **0.467 
8 *0.348 

ابر
التت

ر  
بص
 0.499** 21 ال

29 **0.578 23 **0.711 
30 **0.536 24 **0.746 

ييز
لتم
ا

 
ر 
بص
ال

 

9 *0.350 

الق
إلغ
ا

 
ر 
بص
ال

 

25 **0.711 
10 **0.446 26 **0.573 
12 *0.386 27 **0.790 
13 **0.429 28 **0.476 
14 **0.525    
15 **0.432    

 0.393( = 0.01( وعند مستوى داللة )38**ر الجدولية عند درجة حرية )

 0.304( = 0.05( وعند مستوى داللة )38*ر الجدولية عند درجة حرية )
 

االختبار يتمتع ( يوضح أن معامالت االرتباط كانت دالة إحصائيًا, وعليه فإن 4.10الجدول رقم )
 بصدق اتساق داخلي مناسب.

 (:Reliabilityثبات االختبار )

الحصول على نفس النتائج إذا ما أعيد االختبار على نفس األفراد الذين طبق عليهم وبنفس وهو 
 . ( 139:  2002الظروف)أبو حويج وآخرون , 

 ولحساب ثبات االختبار قامت الباحثة باإلجراءات التالية:

 (:Spilt Half Method) وف ًا لطري ة التجزئة النصييةالثبات 
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حيت تقوم هذه الطريقة على أساس إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل الفقرات فردية الرتب 
ومعدل الفقرات زوجية الرتب من االختبار, ومن ثم تصحيح معامل االرتباط باستخدام معادلة 

 (, وذلك باستخدام المعادلة:Spearman-Brown Coefficientسبيرمان براون للتصحيح )

(
1

2

R

R )( حيتRهو معامل االرتباط ) 

 (4.11)الجدول 
 معامل الثبات بطري ة التجزئة النصيية للدرجة الكلية الختبار مهارات التيكير البصر 

 االرتباط تصحيح االرتباط معامل الي رات عدد االختبار

 0.766 0.621 30 البصر  التيكير

مددن الجدددول السددابق يتضددح بددأن معامددل االرتبدداط بددين الفقددرات فرديددة الرتددب, والفقددرات زوجيددة الرتددب 
 (, وهو معدل مرتفع نسبيًا.0.766(, وكان عامل الثبات للدرجة الكلية لالختبار )0.621)

 :في مستو  مهارات التيكير البصر  تكافؤ المجموعتين

تكافؤ المجموعتين من خالل التأكد من وجود فروق في متوسط درجاتهم قامت الباحثة بالتأكد من 
 على اختبار مهارات التفكير البصري في التطبيق القبلي, فكانت النتائج كما بالجدول التالي:

 (4.12الجدول رقم )
 اختبار ت لليروق في متوسط درجات الطلبة في التطبيق ال بلي

 العدد المجموعة ال بلي التطبيق
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعيار 

 قيمة
(T) الداللة 

 التصور
 البصري

 0.672 1.600 40 التجريبية المجموعة
-0.283 

 فروق ال

 دالة غير 0.893 1.650 40 الضابطة المجموعة

 البصرية الترجمة
 0.954 1.250 40 التجريبية المجموعة

0.119 
 فروق ال

 دالة غير 0.920 1.225 40 الضابطة المجموعة

 البصري التمييز
 1.198 2.000 40 التجريبية المجموعة

-0.628 
 فروق ال

 دالة غير 0.921 2.150 40 الضابطة المجموعة

 العالقات إدراك
 المكانية

 1.244 3.200 40 التجريبية المجموعة
-0.720 

 فروق ال

 دالة غير 1.534 3.425 40 الضابطة المجموعة

 البصري التتابع
 0.917 1.325 40 التجريبية المجموعة

-0.605 
 فروق ال

 دالة غير 0.932 1.450 40 الضابطة المجموعة



 
 

136 

 اإلغالق
 البصري

 0.992 1.300 40 التجريبية المجموعة
-0.645 

 فروق ال

 دالة غير 1.085 1.450 40 الضابطة المجموعة

 الكلية الدرجة
 3.331 10.675 40 التجريبية المجموعة

-0.900 
 فروق ال

 دالة غير 3.378 11.350 40 الضابطة المجموعة

 (2( تساوي )0.05(, مستوى داللة )78ت الجدولية عند درجات حرية )

من خالل الجدول السابق يتبين أن قيم )ت( المحسوبة كانت أقل من قيمة )ت( الجدولية,  وهذا 
في متوسط درجات الطالبات في اختبار مهارات  دليل على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية

 التفكير البصري في التطبيق القبلي تعزى لمتغير المجموعة, وهذا يشير إلى تكافؤ المجموعتين.

 

 ال ائم على الواقر االفترا ي: ثالثًا: البرنامج الم ترح

العالقدددة بمهدددارات التفكيدددر قامددت الباحثدددة بددداالطالع علدددى األدبيدددات التربويددة والدراسدددات السدددابقة ذات 
 .البصري وطرق تنميتها, واطلعت على مجموعة من البرامج التعليمية

ومددن ثددم قامددت ببندداء برنددامج قددائم علددى الواقددع االفتراضددي, وعرضددته علددى مجموعددة مددن المختصددين 
والمحكمددين, وقامددت بتعديلدده حسددب مقترحددات المحكمددين, كددذلك قامددت الباحثددة بتطبيقدده علددى عينددة 

من أفراد المجموعة التجريبية, وقامت بقياس تدأثيره فدي تنميدة مهدارات التفكيدر البصدري, وقدد  الدراسة
يوضح قائمة بأسماء ( 2و الملحق رقم ) قامت الباحثة بعرض البرنامج على مجموعة من المحكمين

 المحكمين والمختصين الذين قامت الباحثة بعرض البرنامج في صورته األولية عليهم.

 

 احل تصميم وتطبيق البرنامجخطوات ومر 

 البرنامج المحوسب:

اعتمدت الباحثة نموذج خالد نوفل ومحمد عطية خميس في بناء البرنامج التعليمي المحوسب القائم 
 على تكنولوجيا الواقع االفتراضي.

 مراحل إعداد البرنامج التعليمي المحوسب:
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المحوسب, حيت اتبعت نموذج خالد نوفل وقد اتبعت الباحثة خطة واضحة لبناء البرنامج التعليمي 
الواقع االفتراضي وقامت بدمجه مع نموذج , حيت اطلعت الباحثة على  امجللتصميم التعليمي لبر 

العديد من نماذج تصميم التعليم والحظت الباحثة أن هذين النموذجين يناسبان بناء برنامج قائم 
ذجا لبناء برامج الواقع االفتراضي التعليمية. على تكنولوجيا الواقع االفتراضي وقد خصص نوفل نمو 

وقد مر تصميم البرنامج التعليمي المحوسب القائم على تكنولوجيا الواقع االفتراضي بالمراحل 
 التالية:

 المرحلة األولى: مرحلة التحليل:

 تحديد المشكلة التعليمية وطري ة معالجتها بت نية الواقر االفترا ي: .1

التفكيددر البصددري لدددى طالبددات الصددف التاسددع  فددي صددعوبة تنميددة مهدداراتيددة تتمثددل المشددكلة التعليم
لمدا تحتويده مدن مفداهيم بالطريقدة االعتيدادي ,  (المنظدور)األساسي وذلك عند دراسة الرسم الهندسدي 

 لمفاهيم الرسم الهندسي والمنظور.عروض تفاعلية ثالثية األبعاد عاد, وضرورة ثالثية األب

بتقنيددة الواقددع االفتراضددي تسدداعد الطالبددات علددى إكتسدداب  برنددامج تعليمدديوتددرى الباحثددة بددأن تصددميم 
مهارات التفكير البصدري, وبالتدالي الفهدم العميدق لوحددة الرسدم الهندسدي, حيدت أن الواقدع االفتراضدي 

البصددري,  والبرمجيددات ثالثيددة األبعدداد تنمددي تفكيددر الطالبددة, وقدددرتها علددى تحديددد المفهددوم والمخطددط
دراك عالقاتده, وتتابعده,  وتفسيره, وترجمته والتمييز بينه وبين األشدكال والرسدوم الهندسدية األخدرى, وا 

 وبالتالي اكتساب مهارات التفكير الالزمة لوحدة الهندسة بشكل عام.

 تحديد اليئة المستهدفة وخصائصها: .2

 سع األساسي بمديريدة غدرب الطالب الذين سيستفيدون من هذه البرمجية هم طالبات الصف التا
 عام. 16-15والذين تتراوح أعمارهم بين  2014-2013غزة للعام الدراسي 

  وجميددددع هددددؤالء الطالبددددات يتمددددتعن بكافددددة الحددددواس وال يوجددددد أي طالددددب مددددن ذوي االحتياجددددات
 الخاصة.

 تحديد األهداف العامة للبرنامج: .3

يدددر البصدددري لددددى طالبدددات الصدددف إن الهددددف األساسدددي مدددن تصدددميم البرندددامج تنميدددة مهدددارات التفك
 التاسع األساسي.
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 :تحديد المحتو  التعليمي المناسب .4

وهددي وحدددة الرسددم الهندسددي حيددت تحتددوى هددذه الوحدددة علددى طددرق رسددم المنظددور مددن رسددم المنظددور 
األيزومتريددك  ورسددم المنظددور الفنددي باسددتخدام بددؤرة تالشددي وباسددتخدام  -المتددوازي بطريقددة األوبليددك 

 بؤرتي تالشي.

 حديد المهام التعليمية:ت .5

 بعد دراسة هذه البرمجية ستكون الطالبات قادرات على:

 .تحديد الفرق بين الرسم الحر والرسم الهندسي 

 .معرفة ماهية المنظور 

 .معرفة طرق رسم المنظور 

 .تمييز منظور األوبليك 

 .تمييز منظور األيزومتريك 

 .إدراك ألنواع المنظور باستخدام بؤرة تالشي واحدة 

 .إدراك المنظور باستخدام بؤرتي تالشي 

 

 تحديد المتطلبات ال بلية "الخبرات الساب ة": .6

 .تمييز المجسمات بأنواعها 

 .مهارة اإلسقاط العمودي 

 .مهارة استخدام الحاسوب 

 

 تحديد نوع برمجية الواقر االفترا ي واألدوات المستخدمة : .7
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اقددع االفتراضددي الددال انغماسددي والمعروفددة باسددم تعتبددر البرمجيددة التددي اعتمدددتها الباحثددة مددن بددرامج الو 
(Desktop Virtual Reality وتعتمدد هدذه البرمجيدة علدى الحاسدوب بشدكل أساسدي, والسدبورة .)

 (L.C.Dالتفاعلية إضافة إلى أجهزة عرض )

 مكونات البرمجية والت نيات المستخدمة:

 لتح يق أهداف الدراسة: مايليقامت الباحثة بإنتاج 

 ثالثية األبعاد. بيئات وعروض 

 .إنتاج برنامج وسائط متعددة 

 .رسوم متحركة ثالثية األبعاد 

 .نص مكتوب 

 .الصوت 

 أما بالنسبة للت نيات المستخدمة فهي:

 ( لغة التجسيدAvatar.) 

 ( تقنية تفاصيل ثالثيات األبعادLOD.) 

 تحديد نوع البيئة المحيطة: .8

 األساسددية للبنددات والددذي يحتددوي  ستسددتخدم الباحثددة مختبددر الحاسددوب فددي مدرسددة صددالح خلددف
 حاسوب. 20على 

 .ستستعين الباحثة بالسبورة التفاعلية أثناء العرض 

 

 :المرحلة الثانية : مرحلة التصميم

 تحديد تصور لمرحلة اإلنتاج: .1

عملية إنتداج البرمجيدة حدوالي  استغرقتوضع تصور مبدئي للزمن الالزم والتكلفة المادية للبرمجية: 
 أشهر وذلك ألن إنتاج مجسمات ثالثية األبعاد تستغرق وقتا كبيرًا. 4
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 و ر خريطة للمياهيم المت منة داخل البرمجية: .2

 
 

 (4.1شكل )

 تحديد األهداف اإلجرائية: .3

لقدددد توصدددلت الباحثدددة إلدددى األهدددداف اإلجرائيدددة عدددن طريدددق تحليدددل المحتدددوى لوحددددة الرسدددم الهندسدددي 
)المنظددور( فددي ضددوء مهددارات التفكيددر البصددري, وقامددت بتوثيددق هددذه األهددداف فددي قائمددة المهددارات 

 (.5المشار إليها في ملحق رقم )

 تحديد استراتيجية استخدام البرنامج )نمط التعليم وأساليبه(: .4

 ت نمط التعلم الفدردي: حيدت تقدوم كدل طالبدة بدالتحرك فدي البرندامج والتفاعدل الفعدال وفقدا لتعليمدا
 المعلمة, ويمكن للطالبة استخدام البرنامج دون وجود المعلمة أيضًا.

  نمط التعلم  الجماعي: حيت استخدمت المعلمة السبورة الذكية في عدرض البرندامج بدالتزامن مدع
 التعلم الفردي واإلجابة على أسئلة التقويم الختامي.

 

 تحديد استراتيجية التعليم والتعلم: .5

 :ةليب التالياستخدمت الباحثة األسا
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 .استراتيجية المدخل البصري 

  التعلم باالكتشاف .أسلوب 

 .أسلوب المناقشة واالستناج 
 وصف مصادر التعلم .  .6

 وسدائط متعدددةويجمع البرنامج بدين عدروض ثالثيدة األبعداد وتمثيدل ثالثدي األبعداد للمجسدمات و 
 ثنائية األبعاد .

 تحديد عناصر المحتو : .7

 الرسم الهندسي.تم عمل تحليل لمحتوى وحدة 
 إعداد سيناريو برمجية الواقر االفترا ي )المخطط األولي للبرمجية(:  .8

تددم عمددل سدديناريو للبرمجيددة بحيددت تحتددوى علددى وصددف دقيددق لمحتويددات المشدداهد مددن صددور ورسددوم 
 ونصوص وأصوات وسلوك الكائنات االفتراضية .

 تحديد درجة الحرية خالل البيئة االفترا ية: .9

اإلبحددار خددالل برمجيددة الواقددع االفتراضددي وفقددا لمبدددأ الدددرجات السددت للحريددة, حيددت للمسددتخدم حريددة 
يمكندده: اإلبحددار خددالل المحددور السدديني والصددادي ومحددور العمددق, إمكانيددة تحريددك بعددض الكائنددات 

 (.Bitch – Yow - Rollحول هذه المحاور بما يعرف )
 تحديد سلوك الكائنات ثالثية األبعاد: .10

ك المجسمات ثالثية األبعاد لتمثل المنظور, وتم بنداء بيئدة ثالثيدة األبعداد يمكدن تم تحديد طريقة تحر 
 التجول من خاللها.

 المرحلة الثالثة: مرحلة التطوير:

 إعداد السيناريو بالشكل النهائي: .1

 التخطيط لإلنتاج: .2

 وصف مكونات البرمجة. -أ 

 .المتطلبات المادية والبشرية إلنتاج برمجية الواقر االفترا ي -ب

 برامج التأليف المستخدمة إلنتاج هذه البرمجية:
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  برنامجFlash. 

   3برنامجD MAX. 

  برنامجAdobe Photoshop. 

  برنامجVisual Basic. 
 و ر جدول زمني لإلنتاج: -ج 

 ر .شهأ أربعةاستغرق إنتاج البرمجية 

 التح ير لإلنتاج اليعلي لبرمجية الواقر االفترا ي: -د 

العلمددي لوحدددة الرسددم الهندسددي )المنظددور( للصددف التاسددع مددن مددادة فددي البدايددة تددم تجهيددز المحتددوى 
 علمية وصور ومخطط لمقاطع  ثالثية األبعاد.

, ونددوع بيئددة قامددت الباحثددة باالتفدداق مددع فريددق عمددل لبرمجددة اللقطددات ثالثيددة األبعدداد ألنددواع المنظددور
لصددور والسدديناريو ومخطددط , وقددد تددم تزويددد المبددرمجين بالمددادة العلميددة واالواقددع االفتراضددي المطلوبددة

 المقاطع ثالثة األبعاد.

 اإلنتاج اليعلي لبرمجية الواقر االفترا ي: .3

تدددم التنفيدددذ حسدددب الخطدددة المرسدددومة ,حيدددت تدددم كتابدددة النصدددوص , وبرمجدددة المقددداطع ثالثدددة األبعددداد 
 وبرمجة بيئة الواقع االفتراضي التي تم دمجها مع البرمجية وتحضير مقاطع الصوت .

  المبدئي لبرمجية الواقر االفترا ي:اإلخراج 

 حيت تم إنتاج البرمجية في صورتها المبدئية. 
 الت ويم البنائي للبرمجية: .4

عرضددت الباحثددة البرمجيددة علددى مجموعددة مددن المحكمددين مددن ذوي الخبددرة واالختصدداص فددي مجددالي 
عرضه على مجموعة تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا المعلومات ومجال المناهج وطرق التدريس , وتم 
 من معلمي التكنولوجيا إلبداء رأيهم فيه وفق معايير تم إدراجها مع البرمجية.

 وقد تم تعديل البرمجية وفق آراء وتوجيهات المحكمين.

 التشطيب واإلخراج النهائي للبرمجية: .5

 حيت تم إعداد النسخة النهائية للبرمجية وتجهيزها لالستخدام ونسخها على اسطوانات.
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 حلة الرابعة: الت ويم النهائي.المر 

 تم تقويم البرمجية من خالل الخطوات التالية:

 لبرمجية.إعداد قائمة بمعايير ا 

  تجريددب البرمجيددة فددي موقددف تعليمددي حقيقددي علددى عينددة مددن طالبددات الصددف التاسددع
 األساسي.

 .تجريب البرمجية على عينة من أجهزة الحاسوب 

 .تدريس مجموعة باستخدام البرمجية 

 .تطبيق اختبار مهارات التفكير البصري 

 .المعالجة اإلحصائية للنتائج 

 .تحليل النتائج ومناقشتها وتفسيرها 

 .اتخاذ قرار بشأن االستخدام 

 

 :خطوات الدراسة اإلجرائية 

تحقيقددًا ألهددداف الدراسددة قامددت الباحثددة بمجموعددة مددن الخطددوات العمليددة للتعددرف إلددى فاعليددة برنددامج 
 الفتراضي في تنمية مهارات التفكير البصري, وكانت خطوات التطبيق كالتالي:قائم على الواقع ا

  االطدددالع علدددى األدب التربدددوي والدراسدددات السدددابقة ذات العالقدددة بدددالتفكير البصدددري, والواقدددع
 االفتراضي.

 .)تحديد الوحدة الدراسية التي سيتم إعداد الدروس من خاللها, وهي )وحدة الرسم الهندسي 

  لتحليل محتوى الوحدة الدراسية في ضوء مهارات التفكير البصري.إعداد بطاقة 

 .استخالص المهارات الواردة وتوافرها بشكل نسبي 

 الواقع االفتراضي في تدريس وحدة الرسم الهندسي. تكنولوجيا إعداد برنامج قائم على 

 ار عينة من طالبات الصف التاسع األساسي بمدارس مديرية غرب غزة.ياخت 
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 بار مهارات التفكير البصري.إعداد اخت 

 .عرض أدوات الدراسة على مجموعة من المحكمين 

 .تجريب أدوات الدراسة على عينة استطالعية والتأكد من صدق األدوات وثبات نتائجها 

 .اختيار عينة الدراسة الفعلية, وتقسيمها إلى مجموعتين تجريبية وضابطة 

 .تطبيق أدوات الدراسة قبليًا 

  الطريقدة لددى طالبدات المجموعدة التجريبيدة, وتددريس المجموعدة الضدابطة بتوظيف البرنامج
 .االعتيادية

 .تطبيق أدوات الدراسة بعديًا 

 .مقارنة النتائج 

 .الحكم على فعالية البرنامج من خالل االختبارات اإلحصائية المناسبة 

 .صياغة التوصيات والمقترحات 

حيدت بددأ التطبيدق فدي  2013/2014وقد تم تطبيق أدوات الدراسة في الفصل الدراسي األول للعدام 
 .  15/12/2014واستمر التطبيق حتى  20/10/2013

 اإلحصائية األساليب : 

 المعددروف( SPSS) االجتماعيددة للعلددوم اإلحصددائي التحليددل رزمددة برنددامج اسددتخدام تددم الدراسددة أهددداف
 مددن والتحقددق التسداؤالت علددى ولإلجابدة ,(Statistical Package for Social Science) باسدم

 :وهي المناسبة واالختبارات اإلحصائية والمعالجات األساليب من مجموعة استخدام تم الفروض

 (.Frequencies and Percentageالتكرارات والنسب المئوية ) -

 معادلة هولستي. -

 معامل الصعوبة. -
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 معامل التمييز. -

 االرتباط: للتحقق من صدق االختبار وثبات نتائجه.معامالت  -

 (Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية ) -

(: للتعرف على الفروق بين مجموعتين Independent Sample T - Testاختبار ) -
 مستقلتين.

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. -

 (: للتعرف على حجم تأثير البرنامج.d(, وقيمة )2معادلة مربع إيتا ) -

 معامل الكسب لبالك. -
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 امناقشتهو النتائج عرض
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 اليصل الخامس

 عرض النتائج ومناقشتها

 الم دمة:

التفكير البصري لدى  الواقع االفتراضي في تنمية تكنولوجياتهتم الدراسة بالكشف عن فاعلية 
طالبات الصف التاسع األساسي, ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بعرض مجموعة من 
اإلجراءات في الفصل الرابع, أما الفصل الخامس فيتناول اإلجابة على أسئلة الدراسة, والتحقق من 

 ة.الفروض, كذلك يتضمن عرضًا لتوصيات الباحثة ومقترحاتها للبحوت المستقبلي

اإلجابة عن السؤال األول ونصه: ما مهارات التيكير البصر  المراد تنميتها لد  طالبات الصف 
 التاسر بغزة؟

السابقة ,  والدراسات لإلجابة عن السؤال األول قامت الباحثة باالطالع على األدبيات التربوية
الرسم الهندسي في مقرر بتحليل وحدة  بإعداد صورة أولية لمهارات التفكير البصري ,وقامت وقامت

, لتحديد المهارات الفرعية التي التكنولوجيا لطالبات الصف التاسع األساسي بمديرية غرب غزة
 .تتضمنها الوحدة

, وعرضت التي تتضمنها وحدة الرسم الهندسي ومن ثم قامت ببناء قائمة بمهارات التفكير البصري
, والمناهج وطرق التدريس, وكانت قائمة هذه القائمة على مجموعة من المحكمين, والمختصين 

مهارات أساسية ينبثق عنها العديد من المهارات  في صورتها النهائية عبارة عن ستالمهارات 
 الفرعية.

(, يبين لنا قائمة مهارات 6والجدول التالي يوضح قائمة مهارات التفكير, مع العلم بأن الملحق رقم )
 التفكير في صورتها النهائية:
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(5.1)الجدول   

 مهارات التيكير البصر 
 اليرعية المهارات الرئيسة المهارة

 البصر  التصور

 البعد إضافة بعد ثنائية/ انتقالها/ دورانها/ انعكاسها بعد األجسام تصور
 المجسمات/ فكها بعد المجسمات/ الثالت البعد حذف بعد مجسمات/ الثالت
 .األجسام منظور/ هندسيا إسقاطها بعد

 البصرية الترجمة
 صورة إلى مجردة فكرة تحويل أو معين شيء عن بصرية صورة تكوين
 (.لفظية للغة البصرية الصورة تحويل)  عنها تعبر بصرية

 البصر  التمييز

 أو بصرية رموز عدة بين االختالف أو الشبه أوجه مالحظة علي القدرة
 مواصفات إلى بالرجوع, المماثل والشكل الشاذ أو المختلف الشكل تمييز
دراك واالتجاه والحجم والشكل اللون  مثيرات نتيجة  مشكلة حل أو عالقة وا 
 .بصرية

 العالقات إدراك
 المكانية

 المتعلم على يتعين حيت الفراغ في األشياء موضع على التعرف علي القدرة
 مع الشيء لهذا مكانية عالقة في ما شيء تسكين إمكانية على يتعرف أن

 .المحيطة األشياء

 البصر  التتابر
 متسلسلة صور عرض أو متتابعة بصرية صور واستدعاء تذكر على القدرة
 .الناقص الرمز اختيار ثم معينة فكرة حيت من

 .فقط الشكل من محددة أجزاء تظهر عندما الكلي الشكل إدراك علي القدرة البصر  اإلغالق

البصري الواجب تنميتها لدى طالبات الصف التاسع  الجدول السابق يوضح أن مهارات التفكير
األساسي تتكون من ست مهارات رئيسة, ومجموعة من المهارات الفرعية, قامت الباحثة بمراعاتها 

 في تصميم البرنامج, وتنظيم الدروس التي قامت بتطبيقها على الطالبات.

ولوجيا الواقر ال ائم على تكن اإلجابة عن السؤال الثاني ونصه: ما الصورة الم ترحة للبرنامج
 التيكير البصر  لد  طالبات الصف التاسر األساسي؟ االفترا ي لتنمية

والدراسات السابقة, وقامت  ياتقامت الباحثة باالطالع على األدبلإلجابة على السؤال الثاني 
ها, بتحليل محتوى وحدة الرسم الهندسي في ضوء مهارات التفكير البصري التي قامت بإعداد

واالطالع على نماذج للتصميم التعليمي وذلك لبناء البرمجية بناء على خطوات منهجية , بناء على 
نموذجي خالد نوفل ومحمد عطية خميس ,كما قامت الباحثة بعرض البرنامج على مجموعة من 

ورة , حتى تم الوصول إلى الصوفقًا لتلك المقترحات المحكمين والمختصين وقامت بتعديل البرنامج
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, أما الملحق رقم (, يوضح قائمة بأسماء المحكمين لبرنامج الدراسة2والملحق رقم ) النهائية للبرنامج
 المعلم في استخدام البرنامج المقترح. ( فيوضح دليل10)

اإلجابــة عــن الســؤال الثالــث ونصــه: هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســط درجــات 
ومتوسـط درجـات طالبـات  المجموعـة ال ـابطة فـي اختبـار التيكيـر طالبات المجموعة التجريبية  

 ؟البعد  البصر 

باستخدام اختبار ت للفروق بين  ألولا باختبار الفرضولإلجابة عن السؤال الثالت قامت الباحثة 
 :علىوينص هذا الفرض  (Independent Samples T testمجموعتين )

( بين متوسط درجات α  ≤ 0.05    داللة )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو 
طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة ال ابطة في اختبار التيكير 

 البصر  البعد .

 (5.2) الجدول

 اختبار ت لليروق في متوسط درجات الطلبة في التطبيق البعد 

 العدد المجموعة البعد  التطبيق
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعيار 

 قيمة
(T) 

 الداللة

 التصور
 البصري

 0.784 3.500 40 التجريبية المجموعة
7.10 

 (0.01) عند دالة

 فروق توجد 1.163 1.925 40 الضابطة المجموعة

 البصرية الترجمة
 1.035 4.825 40 التجريبية المجموعة

7.552 
 (0.01) عند دالة

 فروق توجد 1.344 2.800 40 الضابطة المجموعة

 البصري التمييز
 1.149 4.750 40 التجريبية المجموعة

7.706 
 (0.01) عند دالة

 فروق توجد 1.114 2.800 40 الضابطة المجموعة

 العالقات إدراك
 المكانية

 0.911 6.125 40 التجريبية المجموعة
6.598 

 (0.01) عند دالة

 فروق توجد 1.768 4.050 40 الضابطة المجموعة

 البصري التتابع
 0.628 2.625 40 التجريبية المجموعة

4.640 
 (0.01) عند دالة

 فروق توجد 0.974 1.775 40 الضابطة المجموعة

 اإلغالق
 البصري

 0.905 3.275 40 التجريبية المجموعة
5.345 

 (0.01) عند دالة

 فروق توجد 1.280 1.950 40 الضابطة المجموعة

 الكلية الدرجة
 3.507 25.100 40 التجريبية المجموعة

9.863 
 (0.01) عند دالة

 فروق توجد 5.214 15.300 40 الضابطة المجموعة

 2.66( =α ≤ 0.01( وعند مستوى داللة )78ت الجدولية عند درجات حرية )
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  :ت حالجدول السابق يمن 

 أوال: بالنسبة لمهارة التصور البصر  كأحد أبعاد االختبار:

( وللمجموعة 3.500الحسابي في التطبيق البعدي للمجموعة التجريبية يساوي )كان المتوسط 
 (.0.01( وهي دالة إحصائيا عند )7.100( وكانت قيمة "ت" المحسوبة )1.925الضابطة )

 ثانيا: بالنسبة لمهارة الترجمة البصرية كأحد أبعاد االختبار:

( وللمجموعة 4.825ريبية يساوي )كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للمجموعة التج
 (.0.01( وهي دالة إحصائيا عند )7.552( وكانت قيمة "ت" المحسوبة )2.800الضابطة )

 ثالثا: بالنسبة لمهارة التمييز البصر  كأحد أبعاد االختبار:

( وللمجموعة 4.750كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للمجموعة التجريبية يساوي )
 (.0.01( وهي دالة إحصائيا عند )7.706( وكانت قيمة "ت" المحسوبة )2.800الضابطة )

 رابعا: بالنسبة لمهارة إدراك العالقات المكانية كأحد أبعاد االختبار:

( وللمجموعة 6.125كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للمجموعة التجريبية يساوي )
 (.0.01( وهي دالة إحصائيا عند )6.598)( وكانت قيمة "ت" المحسوبة 4.050الضابطة )

 خامسا: بالنسبة لمهارة التتابر البصر  كأحد أبعاد االختبار:

( وللمجموعة 2.625كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للمجموعة التجريبية يساوي )
 (.0.01( وهي دالة إحصائيا عند )4.640( وكانت قيمة "ت" المحسوبة )1.775الضابطة )

 سا: بالنسبة لمهارة اإلغالق البصر  كأحد أبعاد االختبار:ساد

( وللمجموعة 3.275كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للمجموعة التجريبية يساوي )
 (.0.01( وهي دالة إحصائيا عند )5.345( وكانت قيمة "ت" المحسوبة )1.950الضابطة )

 سابعا: بالنسبة للدرجة الكلية لالختبار:
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( وللمجموعة 25.100المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للمجموعة التجريبية يساوي )كان 
 (.0.01( وهي دالة إحصائيا عند )9.863( وكانت قيمة "ت" المحسوبة )15.300الضابطة )

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند وهذا يدلل على أنه يجب رفض الفرض الصفري القائل: 
( بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات α ≤ 0.01مستو  داللة )

 .طالبات المجموعة ال ابطة في اختبار التيكير البصر 

داللة إحصائية بين متوسط درجات طالبات  وق ذوجد فر ينا يمكن التأكيد على أنه ومن ه
, البعدي المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في اختبار التفكير البصري

 الفرق لصالح طالبات المجموعة التجريبية لكل مهارة على حدة, وللمهارات ككل. ذلكوكانت 

حيت أن طالبات المجموعة التجريبية , استخدام البرنامج المقترحق إلى الفر  اهذوتعزو الباحثة 
االفتراضي, بينما درست طالبات المجموعة  واقعالتكنولوجيا درسن باستخدام برنامج قائم على 

, كما يمكن أن نستخلص بأن البرنامج ساهم في تنمية مهارات التفكير الطريقة االعتياديةالضابطة ب
 كانت لكل مهارات التفكير البصري.البصري الرئيسة, والمهارات الفرعية حيت أن الفروق 

وترى الباحثة بأن استخدام البرنامج القائم على تكنولوجيا الواقع االفتراضي تعتبر طريقة شيقة 
وممتعة لتعلم مبحت التكنولوجيا خاصة فيما يتعلق بالرسم الهندسي)المنظور(, كما أن البرنامج 

والمجسمات ومفاهيم تخيل األشكال  ثالثية األبعاد ساعدت الطالبات على عروضاشتمل على 
 , حيت أن البرنامج, كما أن الباحثة الحظت تفاعل الطالبات أثناء تطبيق بطريقة جيدةالمنظور 
تكوين اتجاهات ايجابية نحو التعلم بشكل عام, ونحو مبحت التكنولوجيا بشكل  في ساهم البرنامج

بما تحتويه من مشاهد ثالثية األبعاد ساعدت على إثارة دافعية الطالبات,  البرنامجخاص, كما أن 
ثارة قدراتهن العقلية وعملت على تنمية مهارات التفكير البصري.  وا 

كان لها دور  كما تعتقد الباحثة بأن االستراتيجيات التدريسية التي تم اعتمادها أثناء تطبيق البرنامج
والتعلم باالكتشاف, والتعلم التفاعلي,  تراتيجية المدخل البصري حيت استخدمت الباحثة اس, مساعد

وحدة الرسم مفاهيم المنظور في الطالبات ل في تصوروأسلوب المناقشة واالستنتاج كان لها تأثير 
دراك العالقات المكانية لهذه المفاهيم, والقدرة على اإلغالق  الهندسي)المنظور(, والتمييز بينها وا 

 م في تنمية مهارات التفكير البصري.مما ساهالبصري 
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 ( لقياس حجم األثر, ومقارنة النتائج بالجدول المرجعي:dواستخدمت معادلة مربع إيتا وقيمة )

 صغير متوسط كبير جداً  كبير التأثير

 0.20 0.14 0.06 0.01 (2) مرجر

 1.1 0.8 0.5 0.2 (d) قيمة مرجر

 
 (, حسب المعادلة التالية:dحيت قامت الباحثة باحتساب قيمة مربع إيتا, وقيمة )
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 (5.3)الجدول 
 ل ياس حجم التأثير لكل مهارة وللدرجة الكلية لالختبار ( d)(، وقيم 2قيم مربر إيتا )

 األثر حجم (d) قيمة (2) قيمة (T) قيمة الرئيسة المهارة

 جداً  كبير 1.608 0.393 7.100 البصر  التصور
 جداً  كبير 1.710 0.422 7.552 البصرية الترجمة
 جداً  كبير 1.745 0.432 7.706 البصر  التمييز

 جداً  كبير 1.494 0.358 6.598 المكانية العالقات إدراك
 جداً  كبير 1.051 0.216 4.640 البصر  التتابر
 جداً  كبير 1.210 0.268 5.345 البصر  اإلغالق
 جداً  كبير 1.608 0.393 7.100 الكلية الدرجة

 
طالع على الجدول السابق ومقارنة النتائج بالجدول المرجعي نالحظ بأن حجم التأثير من خالل اال

 كان كبيرًا لكل مهارة, وللدرجة الكلية.

 بالنسبة لحجم التأثير لمهارة التصور البصر :أواًل: 

ηبلغت قيمة مربع إيتا "
 ( وبذلك يعتبر حجم التأثير كبير جدًا.0.20( وهي أكبر من )(0.393" 2

 :ثانيًا: بالنسبة لحجم التأثير لمهارة الترجمة البصرية

ηبلغت قيمة مربع إيتا "
 التأثير كبير جدًا.( وبذلك يعتبر حجم 0.20( وهي أكبر من )(0.422" 2

 ثالثًا: بالنسبة لحجم التأثير لمهارة التمييز البصر :
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ηبلغت قيمة مربع إيتا "
 ( وبذلك يعتبر حجم التأثير كبير جدًا.0.20( وهي أكبر من )(0.432" 2

 رابعًا: بالنسبة لحجم التأثير لمهارة إدراك العالقات المكانية:

ηبلغت قيمة مربع إيتا "
 ( وبذلك يعتبر حجم التأثير كبير جدًا.0.20أكبر من )( وهي (0.358" 2

 خامسًا: بالنسبة لحجم التأثير لمهارة التتابر البصر :

ηبلغت قيمة مربع إيتا "
 ( وبذلك يعتبر حجم التأثير كبير جدًا.0.20( وهي أكبر من )(0.216" 2

 سادسًا: بالنسبة لحجم التأثير لمهارة اإلغالق البصر :

ηإيتا "بلغت قيمة مربع 
 ( وبذلك يعتبر حجم التأثير كبير جدًا.0.20( وهي أكبر من )(0.268" 2

 سابعًا: بالنسبة لحجم التأثير لدرجة الكلية لالختبار:

ηيتضح من الجددول أن قيمدة مربدع إيتدا "
( وهدي أكبدر مدن (0.393للدرجدة الكليدة لالختبدار بلغدت " 2

 ( وبذلك يعتبر حجم التأثير كبير جدًا.0.20)

وهدددذا يددددل علدددى أن برندددامج الواقدددع االفتراضدددي الالانغماسدددي لددده تدددأثير كبيدددر جددددًا فدددي تنميدددة مهدددارات 
ثالثية األبعاد ويتديح  اعروضالتفكير البصري, حيت أن البرنامج يعتمد على جهاز حاسوب يعرض 

تكلفدة قليلدة القدرة على اإلبحار والتجول خالل بيئات ثالثية األبعاد من خالل الفأرة ولوحة المفداتيح ب
نسددبيًا مقارنددة ببددرامج الواقددع االفتراضددي االنغماسددي ودون اسددتخدام خددوذة الددرأس أو العصددا السددحرية, 
وبذلك فهو نموذج سهل التعامل, وباسدتطاعة أي معلدم اسدتخدامه, ويعتبدر طريقدة شديقة تثيدر حدواس 

 . من خالل هذه العروض البصري الطالبات, ويساعد في تنمية مهارات والتفكير

الواقـر االفترا ـي فـي  تكنولوجيـا ونصـه: مـا فاعليـة برنـامج قـائم علـى برار اإلجابة على السؤال ال
 تنمية التيكير البصر  لد  طالبات الصف التاسر األساسي بغزة؟

باختبددار الفددرض التددالي والددذي يددنص ولتحديددد فاعليددة البرنددامج الددذي اقترحتدده الباحثددة, قامددت الباحثددة 
 :على

في تنمية التيكير البصر  لد   بالياعلية الواقر االفترا ي اتكنولوجيالبرنامج ال ائم على  يتصف 
 .لبالك الكسب معدل حسب طالبات الصف التاسر األساسي بغزة
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تدددم اسدددتخدام معددددل الكسدددب لدددبالك بنددداء علدددى الفدددروق بدددين متوسدددطات درجدددات طالبدددات المجموعدددة 
التجريبية على اختبار التفكير البصري في التطبيق القبلي, والتطبيدق البعددي, وذلدك حسدب المعادلدة 

  التالية:   

 حيت أن:
 ص: المتوسط البعدي.
 س: المتوسط القبلي.

 الكلية.د: الدرجة 
 والجدول التالي يوضح معامالت الكسب لبالك لكل مهارة وللدرجة الكلية لمهارات التفكير البصري:

 (5.4)الجدول 
 ومعامالت الكسب لبالك للدرجة الكلية لمهارات التيكير البصر  ةالمتوسطات ال بلية والبعدي

 لبالك الكسب ال بلي المتوسط البعد  المتوسط الرئيسة المهارة

 1.23 10.68 25.10 الكلية الدرجة

 

(, حيدت حددد بدالك 1.2أعلدى مدن ) الكسدب حسدب بدالك كدان معاملمن الجدول السابق يتضح أن 
( معيارًا للحكم على فاعلية البرامج التدريبيدة, وهدذا يددلل علدى أن البرندامج المقتدرح القدائم علدى 1.2)

التفكير البصري بمبحت التكنولوجيا وتحديدًا فدي الواقع االفتراضي فعال في تنمية مهارات تكنولوجيا 
 وحدة الرسم الهندسي لدى طالبات الصف التاسع األساسي.

الواقر االفترا ي في تنمية التيكير البصر  تكنولوجيا  ال ائم على  برنامجالوتعزو الباحثة فاعلية 
الت ليديـة فـي تـدريس إلى العديد من الجوانـب والخصـائص التـي يتميـز بهـا البرنـامج عـن الطـرق 

 وحدة الرسم الهندسي وأهمها:

ساعد على تنمية عروض ثالثية األبعاد ووسائط متعددة ثنائية األبعاد احتواء البرنامج على  -1
 التفكير البصري للطالبات .

قد استطاعت الطالبة مدن فأتاح البرنامج خاصية التجول خالل بيئة افتراضية ثالثية األبعاد  -2
كيرا بصريا واستنتاج مفاهيم المنظور مثل مفاهيم بؤرة التالشي وخط األفدق خالله التفكير تف

 والبعد والقرب عن خط األفق وبالتالي تنمية مهارات التفكير البصري.

 معدل الكسب لبالك
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أتدداح البرنددامج للطالبددات الوجددود داخددل بيئددة الواقددع االفتراضددي ممددا أعطدداهن الشددعور بددأنهن  -3
 داخل الحدت.

يدددة األبعددداد وتمثيدددل مفددداهيم المنظدددور بالرسدددومات ثالثيدددة احتدددواء البرندددامج علدددى مشددداهد ثالث -4
األبعددداد المجسدددمة كاألوبليدددك واأليزومتريدددك ونقطدددة التالشدددي والتدددي يصدددعب تمثيلهدددا وفهمهدددا 

 بالطريقة االعتيادية.
تفاعددل الطالبددات مددع البرنددامج أدى إلددى تنميددة التفكيددر البصددري, حيددت اسددتطاعت الطالبددات  -5

مشاهدة المجسمات ثالثية األبعاد خالل االستدارة ومن خالل الرسم بأنفسهن في البرنامج ,و 
 منظورات مختلفة ومن جهات مختلفة.

 تفاعل الطالبات بصور فردية وجماعية أتاح الفرصة الكافية للطالبة للتفكير تفكيرا بصريا. -6
احتددواء البرنددامج علددى تمرينددات بصددرية تفاعليددة عمددل علددى إثددارة اهتمددامهن وتنميددة التفكيددر  -7

 ي بجميع مهاراته.البصر 
 قدرة البرنامج على جذب انتباه الطالبات . -8
بعد الثالت ورؤية المجسم من جميع االتجاهات وحركدة المجسدم ال قدرة البرنامج على عرض -9

 أدي إلى شعور الطالبات بالواقع.
 قدم البرنامج عروضا يصعب توفرها في الكتاب المدرسي. -10
فدددي البرندددامج مدددن حيدددت  الطالبدددة لهدددا دور كبيدددراعتمددداد أسدددلوب الدددتعلم النشدددط حيدددت كاندددت  -11

 دماج داخل البيئة.نالتفاعل واال
 احتواء البرنامج على المعالجات البصرية ثالثية األبعاد ذات التأثير األكبر في شد االنتباه. -12

 
( , زنقددددور 2013( , العشددددي )2013وتتفددددق هددددذه النتيجددددة مددددع نتيجددددة دراسددددة كددددل مددددن أبددددو زايدددددة )

( حيدددت كشدددفت عدددن 2006( , حمدددادة )2006مهددددي )(, 2013ح وحدددرب)أبدددو جحجدددو ( , 2013)
فددروق لصددالح المجموعددة التجريبيددة وعددن فاعليددة بددرامج الوسددائط المتعددددة وااللكترونيددة والمسددتحدثات 

 على تنمية التفكير البصري.كالمحاكاة الحاسوبية  التكنولوجية

 Samsudin  & others  (2014 , )Yurtدراسدة كدل مدن كذلك تتفق نتائج الدراسة الحالية مدع 

& SÜNBÜL (2012( بشدير ,)2007( ,القبداني )2009,) Chen (2006 فدي الكشدف عدن )
 . والتفكير البصري المكاني التفكير البصري فاعلية تكنولوجيا الواقع االفتراضي في تنمية
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دوالتدي (, 2008( , خالدد )2010( , أحمدد )2012وكذلك تتفق مدع نتدائج دراسدة كدل مدن إبدراهيم )
فاعليددة  وفددروق لصددالح المجموعددة التجريبيددة  (  حيددت كشددفت عددن وجددود2007( ,متددولي )2007)

 تكنولوجيا الواقع االفتراضي.
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 التوصيات

الواقددع االفتراضددي تكنولوجيددا الدراسددة الحاليددة مددن أن التدددريس باسددتخدام  هفددي ضددوء مددا أسددفرت عندد
 بما يلي:تنمية التفكير البصري فإن الباحثة توصي يعمل على 

تعمدديم اسددتخدام تكنولوجيدددا الواقددع االفتراضدددي الالانغماسددي فددي التعلددديم بشددكل عدددام وفددي تعلددديم  -1
 .مجردةالتكنولوجيا بشكل خاص لما تحتاجه المادة من جوانب عملية وجوانب نظرية 

 إعادة النظر في محتوى مناهج التكنولوجيا بما يتناسب وتكنولوجيا الواقع االفتراضي. -2
مؤسسات تعليميدة مشدروعات لنشدر تكنولوجيدا الواقدع االفتراضدي شدبه االنغماسدي ضرورة تبني  -3

 واالنغماسي .
ضدددرورة اسدددتخدام تكنولوجيدددا الواقدددع االفتراضدددي الالانغماسدددي فدددي تددددريس المدددواد النظريدددة ذات  -4

 الحاسبات (. –االلكترونيات  –الطبيعة المجردة مثل )الرسم الهندسي 
لكترونيددددة علددددى شددددبكة االنترنددددت للتعامددددل مددددع بددددرامج الواقددددع تزويددددد الطلبددددة بددددبعض المواقددددع اال -5

 االفتراضي في المواد المقررة عليهم.
نتداج  -6 نتداج البدرامج ثالثيدة األبعداد وا  ضرورة االهتمام بتدريب معلمي التكنولوجيا علدى تصدميم وا 

 برامج الواقع االفتراضي.
 تصميم برامج ثالثية األبعاد لمناهج التكنولوجيا. -7
القائمين على مناهج التكنولوجيا بأن تدريس مفاهيم المنظور يتطلب استخدام ضرورة توعية  -8

 الوسائط البصرية ثالثية األبعاد نظرا لطبيعتها التي تعتمد تصوير المجسمات ببعدها الثالت.
ضرورة إفراد مادة مقرر مستقل عن تكنولوجيا الواقع االفتراضي بأقسام الحاسوب وتكنولوجيا  -9

 المعلومات.
اهتمام القائمين على إعداد معلمي التكنولوجيا بحيت يكونوا قادرين على برمجة  ضرورة -10

 مناهج التكنولوجيا بما يتناسب مع تكنولوجيا الواقع االفتراضي.
 ضرورة االهتمام بإنتاج البرامج التعليمية المحوسبة لتنمية القدرة على التفكير البصري. -11
 تراضي.ضرورة االهتمام بتطوير برامج الواقع االف -12
 إجراء المزيد من البحوت حول فاعلية تكنولوجيا الواقع االفتراضي في تدريس المواد المختلفة. -13
 عقد ورش عمل للمعلمين لتدريبهم على كيفية تنمية مهارات التفكير البصري. -14
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االهتمام بالعديد من العوامل التي تساعد في تنمية مهارات التفكير البصري كالثقافة البصرية  -15
 اك البصري والتفكير البصري.واإلدر 

 إنشاء عوالم افتراضية في الحياة الثانية تعمل على تدريس المواد الدراسية المختلفة. -16
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 الم ترحات

 بناء على ما أسفر عنه البحت من نتائج , تقترح الباحثة ما يلي:

في التعليم ستراتيجية اانغماسي و إجراء دراسة للمقارنة بين تكنولوجيا الواقع االفتراضي الال -1
 االلكتروني.

دراسة فاعلية تكنولوجيا الواقع االفتراضي الالانغماسي في تنمية مهارات تفكير متنوعة, مثل  -2
 التفكير الناقد, والتفكير الهندسي, والتفكير التأملي, والتفكير العلمي.

 .دراسة فاعلية تكنولوجيا الواقع االفتراضي لمراحل دراسية أخرى في مادة التكنولوجيا -3
دراسة فاعلية تكنولوجيا الواقع االفتراضي في تدريس المواد الدراسية األخرى خاصة   -4

 الرياضيات والعلوم.
دراسة معايير إنتاج وتصميم برامج الواقع االفتراضي االنغماسي وشبه االنغماسي  -5

 والالانغماسي.
البصري والقدرة دراسة فاعلية برنامج الواقع االفتراضي الالانغماسي في تنمية اإلدراك  -6

 المكانية.
 دراسة فاعلية المعامل االفتراضية ثالثية األبعاد في تدريس المواد العملية. -7
 دراسة فاعلية العوالم االفتراضية في تدريس المواد الدراسية المختلفة. -8
دراسة الكفايات التكنولوجية الالزمة لمعلم التكنولوجيا في تصميم وتنفيذ البرامج القائمة على  -9

 اقع االفتراضي بأنواعه وعلى اختالف برمجياته.الو 
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 المراجع قائمة
 : العربية المراجع:  أوالا 

 القرآن الكريم.

 . غزة, فلسطين.تصميم البحث التربو  (:1999األغا, إحسان واألستاذ, محمود ) .1

فاعلية استخدام شبكات التيكير البصر  في العلوم  (:2006ابراهيم , عبداهلل علي محمد) .2
لتنمية مستويات "جانييه" المعرفية ومهارات التيكير البصر  لد  طالب المرحلة 

تحديات الحاضر  ,المؤتمر العلمى العاشر , التربية العلمية .ورقة مقدمة إلى  المتوسطة
 135 – 73مصر, ص  ,1ورؤى المستقبل  , مج 

باستخدام تقنية الواقع تنمية المفاهيم الجغرافية  (:2012إبراهيم, علي محمد أبو المعاطي ) .3
مجلة الجمعية التربوية االفتراضي الكمبيوتري لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي, 

 120- 95ص  مصر, ,47, ع للدراسات االجتماعية

فاعلية التصميمين األفقي و العمودي  :(2013أبو جحجوح, يحيى محمد وحرب, سليمان) .4
لموقع الويب التعليمي في اكتساب مهارات فرونت بيج و التعلم الذاتي و التفكير البصري 

, مجلة جامعة ال دس الميتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنيسية .لدى المعلمين
  206 – 163المجلد األول, , فلسطين, ص 

ال ياس والت ويم في (:2002إبراهيم و أبو مغلي, سمير )أبو حويج, مروان و الخطيب,  .5
 , عمان :دار الثقافة للنشر والتوزيع.التربية وعلم النيس

أثر توظيف النماذج المحسوسة في تدريس وحدة الكسور على  (:2013أبو دان, مريم ) .6
لة رسا .تنمية التحصيل ومهارات التيكير البصر  لد  طالبات الصف الرابر األساسي بغزة

 ماجستير غير منشورة, الجامعة اإلسالمية ,غزة

, الطبعة ال ياس والت ويم الصيي المياهيم واإلجراءات لتعلم فعال (:2008أبو دقة, سناء ) .7
 الثانية, دار آفاق للنشر والتوزيع, غزة.
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فاعلية كتاب تياعلي محوسب في تنمية مهارات التيكير  :(2013أبو زايدة, أحمد علي ) .8
. دراسة ماجستير غير التكنولوجيا لد  طالب الصف الخامس األساسي بغزةالبصر  في 

 غزة ,فلسطين.–منشورة ,الجامعة االسالمية 

أثددر اسددتخدام المعمددل االفتراضددي فددي تحصدديل المفدداهيم  (:2010أمددال سددعد سدديد  ) أحمددد, .9
ت الصددف الفيزيائيددة واكتسدداب مهددارات التفكيددر العليددا والدافعيددة نحددو تعلددم العلددوم لدددى طالبددا

 46 - 1, , 6, ع 13مصر , مج  , مجلة التربية العلميةالثالت اإلعدادي . 

ــــر المنطــــق الريا ــــي والتــــدريس  (:2001أحمددددد, نعيمددددة حسددددن وعبدددددالكريم, سددددحر ) .10 أث
ـــــة  ـــــة ال ـــــدرة المكاني ـــــتعلم والتيكيـــــر وتنمي بالمـــــدخل البصـــــر  المكـــــاني فـــــي أنمـــــاط ال

ـــــي مـــــادة ـــــاني اإلعـــــداد  ف ـــــذ الصـــــف الث ـــــوم وتحصـــــيل تالمي  . ورقدددددة مقدمدددددة إلدددددىالعل
,الجمعيددددددددة المصددددددددرية 2المددددددددؤتمر العلمددددددددي الخددددددددامس, التربيددددددددة العمليددددددددة للمواطنددددددددة, مددددددددج 

 .للتربية العملية, كلية التربية ,جامعة عن شمس

الطبعة األولى,  ,تكنولوجيا المعلومات وتحديث التعليم :(2001زاهر)الغريب إسماعيل,  .11
 .القاهرة: عالم الكتب 

, التعليم االلكتروني من التطبيق إلى االحتراف والجودة(:2009زاهر )إسماعيل, الغريب  .12
 , القاهرة: عالم الكتب.1ط

, ت مين التيكير الريا ي في برامج الريا يات المدرسية :(2008بدوي, رمضان مسعد) .13
 . دار الفكر ناشرون و موزعون: عمان 

دراسة مقارنة  (:2004) بدوي, محمد محمد عبد الهادي وعبد الرحمن, عبد الحفيظ محمد .14
لمهارات استخدام الصور والرسوم التوضيحية في الدراسات االجتماعية والعلوم لدى تالميذ 

, جامعة األزهر ,كلية التربية بالدقهلية , 23, العددمجلة كلية التربيةالمرحلة اإلعدادية, 
 قسم تكنولوجيا التعليم.

مجلة "دراسة نظرية".  خاطره, تطورهالواقع االفتراضي: فرصه, م :(2006بركات, مطاع ) .15
 (, العدد الثاني.22, المجلد )جامعة دمشق
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( تأثير البيئة االفتراضية على تحسين التصور البصري و 2009بشير, هدى إبراهيم ) .16
كلية رياض  , مجلة الطيولة والتربية .إدراك مفاهيم الفضاء لدى أطفال ما قبل المدرسة

 352 - 323, 2, ع 1مصر , مج  ,جامعة اإلسكندرية ,األطفال 

استخدام المعامل االفترا ية في تدريس العلوم (: 2011طان, إبراهيم بن عبد اهلل )البل .17
دراسة دكتوراة غير  .بالمرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية "الواقر وسبل تطويره

 .منشورة, كلية التربية, جامعة أم القرى, المملكة العربية السعودية

أثر توظيف استراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية على تنمية  :(2010جبر, يحيى ) .18
. دراسة المياهيم ومهارات التيكير البصر  في العلوم لد  طلبة الصف العاشر األساسي

 ماجستير غير منشورة ,كلية التربية ,الجامعة اإلسالمية, غزة, فلسطين.

. رسدالة الداخلي بتيعيل ت نية الواقـر االفترا ـيتعليم التصميم (: 2013الحازمي, نجدوي ) .19
 دكتوراة, جامعة أم القرى, المملكة العربية السعودية.

فاعلية استخدام المدخل البصري في تدريس  :(2013حافض , عبدالرحمن محمد ) .20
 .الرياضيات بمساعدة الحاسوب في تنمية الحس المكاني لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية 

 267 – 228, مصر , 4, ع 16, مج   الريا ياتمجلة تربويات 

مستوى التصور البصري المكاني لدى طالب (:2011الحربي , إبراهيم بن سليم رزيق  ) .21
, 25, ع مجلة كلية التربية بأسوانرنة . أقسام الرياضيات بجامعة أم القرى : دراسة مقا

 36 - 1ص  مصر,

ية مقترحة في التفكير البصري على أثر استراتيج :(2008) حسن , ثناء عبدالمنعم رجب .22
مجلة دراسات في  .تنمية الخيال األدبي والتعبير اإلبداعي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية 

 192 – 132 ,,مصر  132 ,ع المناهج وطرق التدريس

ايير تصميم وبناء بيئة تعلم افتراضية ثالثية األبعاد ضمن (: مع2011حسن, مروة حسن ) .23
, 12 ع ,دراسات وبحوت ,تكنولوجيا التربية. Virtual Worldsضية الحالية العوالم االفترا

467-486 
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فاعلية التيكير البصر  في حل مشكالت التصميم لمنتجات (: 2010حشاد, عماد شفيق) .24
الدولي الثاني(,االتجاهات  -. ورقة مقدمة إلى المؤتمر السنوي )العربي الخامساألثاثات

المؤسسي واألكاديمي في مؤسسات التعليم العالي النوعي في الحديثة في تطوير األداء 
 إبريل. 15-14مصر والعالم العربي, 

أنماط الواقع االفتراضى وخصائصه وآراء الطالب  (: 2002الحصرى, أحمد كامل )  .25
سلسلة دراسات ,  تكنولوجيا التعليم .المعلمين  فى بعض برامجه المتاحة عبر اإلنترنت 

 .46-3( , الكتاب األول ,  12وبحوت , المجلد ) 

, 1, طمستحدثات تكنولوجيا التعليم في عصر المعلوماتية(: 2006الحلفاوي, وليد سالم) .26
 عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع

اسددددتخدام األلعدددداب التعليميددددة بددددالكمبيوتر لتنميددددة التحصدددديل (: 2006حمددددادة, فددددايزة أحمددددد ) .27
مصدر  , المجلـة التربويـة .لمرحلدة االبتدائيدةوالتفكير البصري فدي الرياضديات لددى تالميدذ ا

 271-223 ,22,ع

فاعلية شبكات التفكير البصري في تنمية مهارات التفكير  (:2009حمادة , محمد محمود ) .28
البصري والقدرة على حل وطرح المشكالت اللفظية في الرياضيات واالتجاه نحو حلها 

,ع  المناهج وطرق التدريسمجلة دراسات في  .لتالميذ الصف الخامس االبتدائي
 64-14,مصر, 146

فاعلية استخدام المدخل البصري المكاني في تنمية المفاهيم  (:2011حناوي , زكريا جابر) .29
,  مجلة كلية التربية بأسيوط لدى تالميذ المرحلة االبتدائية. الهندسية والحس المكاني

 389 - 349 , 1, ع 27مصر , مج 

, عمددان : دار  2, طتصــميم التعلــيم )نظريــة وممارســة( (:2003الحيلددة, محمددد محمددود ) .30
 المسيرة للنشر والتوزيع.

أثر استخدام بيئة تعلم افترا ية في تعليم العلوم  (:2008خالد, جميلة شريف محمد ) .31
على تحصيل طلبة الصف السادس األساسي في مدارس وكالة الغوث الدولية في 

 جامعة النجاح, فلسطين. , رسالة ماجستير غير منشورة .محافظة نابلس
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مستو  توظيف معلمي اللغة العربية في المرحلة (: 2012الخالدي, فاطمة موسى ) .32
. رسالة ماجستير غير الثانوية للمستحدثات التكنولوجية في  وء معايير الجودة الشاملة

 منشورة, الجامعة اإلسالمية.
فاعليــة موقــر إلكترونــي علــى التيكيــر  (:2006الخزندددار , نائلددة نجيددب و مهدددي, حسددن ) .33

.  يـة بجامعـة األقصـىالبصر  والمنظـومي فـي الوسـائط المتعـددة لـد  طالبـات كليـة الترب
,  المدددؤتمر العلمدددي الثدددامن عشدددر , منددداهج التعلددديم وبنددداء االنسدددان العربددديورقدددة مقدمدددة إلدددى 

 645 – 620 ,   2جامعة عين شمس, مج 

المعوقات والتحديات التي تواجه التعليم االفتراضي  (:2012الخناق, سناء عبد الكريم ) .34
دارية أبحاث .التجربة الماليزية والعربية –الجامعي   , العدد الحادي عشر.اقتصادية وا 

ــيم(: 2003)خمدديس , محمددد عطيددة .35 ــا التعل ــات تكنولوجي , مكتبددة دار , القدداهرة ,مصددرعملي
 الكلمة.

, القدداهرة ,مصددر, مكتبددة دار منتوجــات تكنولوجيــا التعلــيم(: 2003)خمدديس , محمددد عطيددة .36
 الكلمة.

, 1, طالوسائط المتعددةالكمبيوتر التعليمي وتكنولوجيا (: 2007خميس, محمد عطية) .37
 القاهرة: دار السحاب للنشر والتوزيع.

فعالية برنامج قائم على تكنولوجيا الواقر االفترا ي (: 2007دوالتي, محمد عبد الوهاب ) .38
لتنمية مياهيم البعد الثالث و حـل المشـكالت الريا ـية لـد  طـالب الصـف األول الثـانو  

 ة ,جامعة القاهرة.يد الدراسات التربو دراسة ماجستير غير منشورة ,معه. الصناعي

أثر برمجية تفاعلية قائمة على المحاكاة الحاسوبية  (:2013زنقور , ماهر محمد صالح) .39
لألشكال الهندسية ثالثية األبعاد في تنمية مهارات التفكير البصري و التعلم المنظم ذاتيًا 

, ع 16, مج الريا يات مجلة تربويات .لدى طالب الصف الثاني المتوسط بمنطقة الباحة
 104 – 30 , , مصر, 2

http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-basket.pl?bib_list=37898/38896/50089/36871/36809/1591465/1641517/1678637/1679681/503261/1081149/1371213/&verbose=0
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-basket.pl?bib_list=37898/38896/50089/36871/36809/1591465/1641517/1678637/1679681/503261/1081149/1371213/&verbose=0
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 و التشخيصية و النظرية االسس: التعلم صعوبات (:1998الزيات , فتحي مصطفى ) .40
, القاهرة : دار النشر االكاديمية ال درات و المعرفية العمليات ا طرابات العالجية

 للجامعات.

 ق ايا - التعلم صعوبات ذوو ع ليا المتيوقون (:2002الزيات, فتحي مصطفى ) .41
 , المنصورة.العالج و التشخيص و التعريف

,  تكنولوجيـا التعلـيم فـي عصـر المعلومـات واالتصـال (:2004زيتون, كمال عبدد الحميدد ) .42
 .الكتب  معال : القاهرة

المعــايير البنائيــة لجــودة برمجيــات الواقــر االفترا ــي (: 2010زيددن الدددين, محمددد محمددود) .43
الندوة األولى في تطبيقات تقنية المعلومات واالتصال فدي  .األبعادالتعليمي والبيئات ثالثية 

 إبريل. 14-12جامعة الملك بن سعود , كلية التربية, الفترة بين  التعليم والتدريب,

 1ط ,تدريس مهارات التيكير )مر مئات األمثلة التطبي يـة( (:2003سعادة, جودت أحمدد) .44
 دار الشروق للنشر والتوزيع :,عمان

فاعليدددة معمدددل العلدددوم االفتراضدددي ثالثدددي األبعددداد فدددي (: 2011, السدددعدي الغدددول )السدددعدي .45
ضديا لددى تالميدذ تحصيل المفاهيم الفيزيائية المجردة وتنمية التجاه نحو إجدراء التجدارب افترا

 , كلية التربية ,جامعة أسيوط.المجلة العلمية المرحلة الثانوية.

. المســت بل علــى تصــميم البيئــة التعليميــةتــأثير ت نيــات (: 2011سددمرة, مدددحت شددعبان ) .46
 دراسة ماجستير, جامعة المنصورة, مصر.

, القدداهرة عددالم مــه وتنميــة مهاراتــهيالتيكيــر أساســياته وأنــواع تعل(: 2011سددليمان, سددناء ) .47
 الكتب.

فاعليددددة اسددددتخدام إسددددتراتيجية التدددددريس المعملددددي فددددي تنميددددة  (2011)هويدددددا محمددددود سدددديد,  .48
الميددذ المرحلددة االبتدائيددة المتفددوقين عقليددا ذوي صددعوبات الددتعلم فددي اإلدراك البصددري لدددى ت

 131 – 86,  2, ع 27مصر , مج ,  مجلة كلية التربية بأسيوط. الرياضيات
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ـــر (: 2012الشدددربيني, فدددوزي عبدددد السدددالم ) .49 ـــا الواق ـــي تكنولوجي ـــامج ف ـــرح لبرن تصـــور م ت
البحث الم ترح لجامعة الملك عبد االفترا ي ألقسام الجغرافيا بالجامعات العربية ومشروع 

 , جامعة الملك عبد العزيز, المملكة العربية السعودية.العزيز

(: إثراء محتو  الهندسة اليراغية في منهاج الصف العاشر األساسي 2010شعت, ناهل) .50
. دراسدة ماجسدتير غيدر منشدورة ,كليدة التربيدة ,الجامعدة اإلسدالمية بمهارات التيكير البصـر 

 ين.,غزة ,فلسط

أثـــر اســـتخدام المختبـــرات االفترا ـــية فـــي  (:2009الشددهري, علدددي بدددن محمددد بدددن ظدددافر ) .51
إكساب مهارات التجارب المعملية في م رر األحياء لطالب الصف الثالـث الثـانو  بمدينـة 

 رسالة دكتوراة, كلية التربية , جامعة أم القرى , المملكة العربية السعودية. جدة.

أثــر توظيــف المــدخل المنظــومي فــي تنميــة الميـــاهيم  (:2010الشددوبكي, فددداء محمددود ) .52
. رسدالة ماجسددتير ومهـارات التيكيـر البصـر  بالييزيـاء لـد  طالبــات الصـف الحـاد  عشـر

سالمية, غزة, فلسطين.  غير منشورة, الجامعة اإلإ

ــى  (:2009الشددوربجي, محمددد إبددراهيم رجددب) .53 ــره عل دور الواقــر االفترا ــي فــي النحــت وأث
العربدددددي  –المدددددؤتمر السدددددنوي )الددددددولي األول  ورقدددددة مقدمدددددة إلدددددى ,الجماليـــــة إدراك الرؤيـــــة 

الرابع(,االعتمددداد األكدددداديمي لمؤسسددددات وبدددرامج التعلدددديم العددددالي الندددوعي فددددي مصددددر والعددددالم 
 ابريل  9-8العربي "الواقع والمأمول". في الفترة 

التيكيـــر : انماطـــه و نظرياتـــه و اســـاليب  (:2012الصددداحب, منتهدددى و العفدددون, ناديدددة ) .54
 دار صفاء للنشر والتوزيع عمان: ,تعلمهتعليمه و 

تقويم محتوى كتب العلوم بالمرحلة اإلعدادية على ضوء  (:2012)  صالح , صالح محمد .55
دراسات عربية في التربية وعلم  .ي ومدى اكتساب التالميذ لهامهارات التفكير البصر 

 54 – 11, السعودية, ص 3, ج 31, ع النيس

(: فعالية برنامج تددريبي لتنميدة مهدارات 2011صقر, السيد أحمد و أبو قورة, كوثر قطب ) .56
اإلدراك البصدددري علدددى صدددعوبات الكتابدددة لددددى تالميدددذ الصدددف الثالدددت بالحلقدددة األولدددى مدددن 

 224 – 135, 2, ع21, جامعة االسكندرية, مج مجلة كلية التربيةم األساسي. التعلي

http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-basket.pl?bib_list=37898/38896/50089/36871/36809/1591465/1641517/1678637/1679681/503261/1081149/1371213/1453613/1555049/1640937/94776/95853/142661/143193/250337/343193/1136049/1167325/1671241/188605/1080797/6686/22433/49932/33771/47370/79732/13919/173833/54830/23097/1388833/1650661/1651581/1679521/95901/111025/134593/143189/183757/190437/250161/282253/61247/68369/239497/68413/
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-basket.pl?bib_list=37898/38896/50089/36871/36809/1591465/1641517/1678637/1679681/503261/1081149/1371213/1453613/1555049/1640937/94776/95853/142661/143193/250337/343193/1136049/1167325/1671241/188605/1080797/6686/22433/49932/33771/47370/79732/13919/173833/54830/23097/1388833/1650661/1651581/1679521/95901/111025/134593/143189/183757/190437/250161/282253/61247/68369/239497/68413/
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أثــر برنــامج م تــرح فــي مهــارات التواصــل الريا ــي علــى تنميــة  (:2011طددافش ,إيمددان) .57
التحصــيل العلمــي و مهــارات التيكيــر البصــر  فــي الهندســة لــد  طالبــات الصــف الثــامن 

 ية التربية ,جامعة األزهر ,غزة ,فلسطين.دراسة ماجستير غير منشورة ,كل األساسي بغزة.

 -انية ميهومــه (: تحليــل المحتـو  العلمــي فـي العلــوم اإلنسـ2004طعيمدة ,رشددي أحمدد) .58
 دار الفكر العربي. استخداماته، –أسسه 

(: األســلوب اإلحصــائي واســتخداماته 2002العبددد, عدداطف عدددلي و عزمددي, زكددي أحمددد. ) .59
دار , العينــات –تحليــل المحتــو   -فــي بحــوث الــرأ  العــام واإلعــالم )الدراســات الميدانيــة

 الفكر العربي .

(: تحليل المحتو  في بحوث اإلعالم ) من التحليل الكمي إلى 2010عبد الحميد, محمد ) .60
ــر اإل ــل محتــو  المواق ــة وتحلي ــي الدراســات الكييي ــل ف ــة(التحلي عددالم الكتددب .  1ط ،عالمي

 األولى. الطبعة 

(: أثدددددر اسدددددتخدام المحاكددددداة اإللكترونيدددددة لتددددددريس مقدددددرر 2011عبددددددالجليل , علدددددي سددددديد ) .61
, مصر ,  مجلة كلية التربية بأسيوط .التكنولوجيا في تنمية مهارات التفكير العلمي والتآزر

 291 – 260, 2, ع 27مج 

(: برنامج تعلم الكتروني مددمج قدائم علدى المددخل البصدري 2010عبد الملك, لوريس اميل) .1
والمكدداني لتنميددة التحصدديل فددي العلددوم ومهددارات قددراءة البصددريات وتقدددير الددذات لدددى تالميددذ 

ــاهج وطــرق التــدريسالمرحلددة اإلعداديددة المعدداقين سددمعيا.  , مصددر , ع دراســات فــى المن
159 ,150 -299. 

 (: الثقافة البصرية , القاهرة : دار البشرى للطباعة والنشر.2000عم, علي )عبد المن .2

فعالية استخدام خرائط التفكير في تحصيل مادة  (:2012عبده , أماني ربيع الحسيني ) .62
 اقين سمعيًا بالمرحلة االبتدائية.العلوم وتنمية بعض مهارات التفكير البصري لدى التالميذ المع

 32 – 1, مصر, 1, ج 80, ع بالمنصورةمجلة كلية التربية 
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الطبعة األولى,  ,التيكير والمنهاج المدرسي (:2003عبيد, وليم وعفانة ,عزو إسماعيل ) .63
 الكويت, مكتبة الفالح

تنمية مهارات التيكير، (:2011)عبد الناصر وبشارة, موفقوالجراح ,  عدنانالعتوم , .64
 المسيرة للنشر والتوزيع., عمان :دار  3, طنماذج نظرية وتطبي ات عملية

تدددأثير برندددامج (: 2006مدددد , هيدددثم عبدالمجيدددد محمدددد )عزمدددي , عصدددام الددددين محمدددد و مح .65
للطالب المعلم بشعبة تعليمي باستخدام تكنولوجيا الواقع االفتراضي على المهارات التدريسية 

 المجلة العلميـة للتربيـة البدنيـة والريا ـة جامعة المنيدا, -التدريس بكلية التربية الرياضية 
  , مصر.279 – 239, , ص 48,ع 

مكتبدددة الريددداض :, المـــدخل إلـــى البحـــث فـــي العلـــوم الســـلوكية (:1995العسدداف, صدددالح ) .66
 العبيكان للنشر والتوزيع.

فاعليـــة برنـــامج بالوســـائط المتعـــددة لتنميـــة المبـــاد ء (: 2013)العشددي, ديندددا إسدددماعيل  .67
العلمية ومهارات التيكير البصر  لـد  طـالب الصـف السـادس األساسـي فـي مـادة العلـوم 

 فلسطين. . دراسة ماجستير غير منشورة , الجامعة اإلسالمية ,غزة ,بغزة

تنمية ال درة على حل (: أثر استخدام المدخل البصر  في 2001عفانة , عزو إسدماعيل ) .68
. ورقدة مقدمدة  المسائل الريا ية واالحتيـاظ بهـا لـد  طلبـة الصـف الثـامن األساسـي بغـزة

المؤتمر العلمي الثالدت عشدر , منداهج التعلديم والثدورة المعرفيدة التكنولوجيدة المعاصدرة ,  إلى
 يوليو. 25-24,جامعة عين شمس , 2مج 

ية  إلدارة األنشطة والتياعالت التعليمية فاعلية استراتيج(: 2012عقل, مجدي سعيد ) .69
االلكترونية في تنمية مهارات تصميم عناصر التعلم بمستودعات التعلم االلكتروني لد  

 . رسالة دكتوراة , جامعة عين شمس.طلبة الجامعة اإلسالمية

(: التيكيـــر البصـــر  فـــي  ـــوء 2011نجدددوان حامدددد) عمدددار, محمدددد عيدددد حامدددد و القبددداني, .70
 , اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة.لتعليمتكنولوجيا ا

http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=102772
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=102772
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=102772
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=102772
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أثر استخدام معمل الريا يات االفترا ي في تنمية مهـارات  (:2013عمر , دعاء خالدد ) .71
رسدالة ماجسدتير  .الترابط الريا ي لد  تلميذا الصف الرابر األساسي بمدينة مكة المكرمة

 السعودية. غير منشورة, كلية التربية, جامعة أم القرى ,المملكة العربية

(:اسددتخدام فنيددات التفكيددر البصددري لتنميددة التحصدديل ودافعيددة اإلنجدداز 2012علدديش, نهلددة ) .72
مجلة الجمعية التربوية للدراسات من خالل تدريس الفلسفة لطالب المرحلة الثانوية العامة. 

 260-189, 42, مصر, ع االجتماعية

التعدددرف البصدددري فدددي (: أثدددر الصدددور علدددى مهددداره 2011العويضدددي, وفددداء حدددافظ عشددديش ) .73
, 32, السدعودية , س  رسـالة الخلـيج العربـىالقراءة لدى تلميذات الصف األول االبتدائي, 

 230 - 199,  120ع 

,عمددان: دار الفكددر للطباعددة  الحاســوب فــي التعلــيم(: 2002الفددار , إبددراهيم عبددد الوكيددل ) .74
 والنشر والتوزيع.

ــات  (:2003الفددار, إبددراهيم عبددد الوكيددل) .75 ــرن الحــاد  تربوي ــر ال  الحاســوب وتحــديات مطل
 , العين: دار الكتاب الجامعي.والعشرون

تصــــميم التــــدريس بــــين النظريــــة (:2009الفلددديح , خالددددد و الصددددرايرة , باسددددم و آخددددرون ) .76
 عالم الكتب الحديت. , اربد:1,طوالتطبيق

تنميــة فاعليــة برنــامج قــائم علــى الواقــر االفترا ــي فــي (: 2007القبدداني, نجددوان حامددد ) .77
ال ــدرة علـــى التيكيـــر البصـــر  و التخيـــل البصــر  وفهـــم بعـــض العمليـــات والميـــاهيم فـــي 

. دراسدة دكتدوراه غيدر منشدورة ,كليدة التربيدة, الهندسة الكهربية لد  طالب التعليم الصناعي
 جامعة االسكندرية.

واقـر اسـتخدام اليصـول االفترا ـية فـي (: 2010القحطاني, ابتسام بنت سدعيد بدن حسدن ) .78
رنامج التعليم عن بعد من وجهة نظر أع اء هيئة التدريس بجامعـة الملـك عبـد العزيـز ب

 . رسالة ماجستير, كلية التربية, جامعة أم القرى, المملكة العربية السعوديةبمدينة جدة
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(: فعاليددددة حقيبددددة تعليميددددة مقترحددددة فددددي تنميددددة مهددددارات اإلدراك 2011القددددداح, أمددددل أحمددددد ) .79
 544-482, 2,ج 44,جامعة طنطا , مصر,ع تربيةمجلة كلية الالبصري . 

أثـر اسـتخدام المعامـل االفترا ـية فـي تـدريس وحـدة (: 2013القرشي, صالح بن فلحدان ) .80
مــن م ــرر العلــوم علــى التحصــيل الدراســي لتالميــذ الصــف االول المتوســط بمدينــة مكــة 

 السعودية.. رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة أم القرى, المملكة العربية المكرمة

 ,القاهرة: مكتبة وهبة.7, طمباحث في علوم ال رآن(: 2000القطان, مناع ) .81

تصميم و ت نين بطارية اختبارات ل ياس المهارات البصرية (: 2012كامل , جمال محمد) .82
ــات معلمــات ريــاض األطيــال  ــد  طالب , ورقددة مقدمددة إلددى المددؤتمر العلمددي الحددادي عشددر ل

 - 311ت التعليمية , كلية التربية , جامعدة الفيدوم ,مصدر,  بعنوان أزمة القيم في المؤسسا
423 

, عمدان :دار جريدر ال ياس والت ويم ، تجديـدات ومناقشـات(:2007الكبيسي, عبد الواحد ) .83
 للنشر والتوزيع.

فاعليــة توظيــف البيــت الــدائر  فــي تنميــة الميــاهيم ومهــارات (: 2012الكحلددوت, آمددال ) .84
. دراسدة ماجسدتير غيدر   طالبات الصـف الحـاد  عشـر بغـزةالتيكير البصر  بالجغرافيا لد

 منشورة , كلية التربية, الجامعة اإلسالمية, غزة, فلسطين. 

معجم المصطلحات التربوية المعرفة في المنـاهج (: 2003اللقاني ,أحمد و الجمل ,علي ) .85
 ,القاهرة :عالم الكتب. وطرق التدريس

االفترا ــي وعــروض الييــديو التعليميــة كإحــد  أثــر الواقــر (: 2007متدولي, تددامر محمدد ) .86
ـــيم , دراسدددة أدوات التعلـــيم االلكترونـــي علـــى الســـعة الع ليـــة لـــد  طـــالب تكنولوجيـــا التعل

 ماجستير غير منشورة , كلية التربية النوعية ,جامعة طنطا.

, تنمية التيكير البصر  في الريا يات لتالميذ المرحلة االبتدائية(: 2004محمد, مديحة ) .87
 , القاهرة: عالم الكتب1ط
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(: فعالية برنامج في قراءة الصور في تنميـة مهـارة التيكيـر 2006المرسي, محمد حسن ) .88
, ورقددة مقدمددة إلددى المددؤتمر العلمددي السددادس للجمعيددة المصددرية التــأملي والتيكيــر اإلبــداعي

  15 – 6,   3للقراءة والمعرفة) من حق كل طفل أن يكون قارئًا متميزًا ( , مصر , مج 

 , جامعة الشارقة.1, طمبادئ ال ياس والت ويم في التربية(: 2009المنيزل, عبد اهلل ) .89

فاعليــــة اســــتخدام برمجيــــات تعليميــــة علــــى التيكيــــر البصــــر  (: 2006مهدددددي, حسددددن ) .90
. دراسدة ماجسدتير والتحصيل في تكنولوجيا المعلومـات لـد  طالبـات الصـف الحـاد  عشـر

 غزة ,فلسطين. -عة اإلسالمية غير منشورة , كلية التربية ,الجام

(: برنامج مقترح لتدريب أعضاء هيئة التدريس بجامعة 2009النجار, حسن عبد اهلل ) .91
مجلة الجامعة األقصى على مستحدثات تكنولوجيا التعليم في ضوء احتياجاتهم التدريبية. 

-709,  1, ع17: سلسلة الدراسات اإلنسانية, الجامعة اإلسالمية, غزة, مج اإلسالمية
751. 

رؤية مست بلية للتربية العملية في عصر المعلوماتية (: 2000نصر, محمد على ) .92
.ورقة مقدمة إلى المؤتمر العلمي الرابع: التربية العملية للجميع,  والمستحدثات التكنولوجية

 اغسطس 3-يوليو  31, 2القاهرة , الجمعية المصرية للتربية العملية, مج 

برنامج م ترح إلكساب طالب قسم تكنولوجيـا التعلـيم بعـض (: 2007نوفل, خالد محمود ) .93
. دراسدة دكتدوراة , كليدة التربيدة النوعيدة  مهارات إنتاج برمجيات الواقر االفترا ي التعليميـة

 , جامعة عين شمس.

ـــة2010نوفدددل, خالدددد محمدددود ) .94 , عمدددان: دار (: الواقـــر االفترا ـــي واســـتخداماتها التعليمي
 .المناهج للنشر والتوزيع

ــة(: 2010نوفددل, خالددد محمددود ) .95 ــات الواقــر االفترا ــي التعليمي ــاج برمجي , عمددان: دار إنت
 المناهج للنشر والتوزيع.

بدددددددراهيم , حمدددددددادة ) .96 ـــــــيم (:2009هندددددددداوي, أسدددددددامة ومحمدددددددود, إبدددددددراهيم وا  ـــــــا التعل تكنولوجي
 , القاهرة: عالم الكتب للنشر والتوزيع والطباعة.والمستحدثات التكنولوجية
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 (1ملحق رقم )

 قائمة بأسماء المحكمين
 لمهارات التيكير البصر  واختبار مهارات التيكير البصر 

 الدرجة العلمية االسم .م

 مشارك أستاذ األغا عاطفد.  1

 شاركمالمناهج وتكنولوجيا التعليم ال أستاذ عياد فؤاد د. 2

 مساعد أستاذ الرنتيسي محمود د. 3

 مشارك أستاذ النجار حسن د. 4

 مشارك أستاذ الناقة صالح د. 5

 دكتور أستاذ ش ير أبو محمد د. أ. 6
 المساعد التعليم تكنولوجيا أستاذ ع ل مجد  د. 7

 دكتوراه مهد  حسن د. 8

 مشارك أستاذ األسطل إبراهيم د. 9

 مساعد أستاذ العجرمي سامح د. 10

 أستاذ دكتور األغا المعطي عبد أ.د. 11

 غزة غرب بمديرية" تكنولوجيا" تربو  مشرف برغوث محمود د. 12

 خانيونس بمديرية" تكنولوجيا" تربو  مشرف اليرا أحمد أ. 13

 غزة غرب بمديرية" تكنولوجيا" تربو  مشرف العكلوك أيمن أ. 14

 ماجستير الحجار سهير أ. 15

 ماجستير برهوم أماني أ. 16

 تكنولوجيا مبحث – بكالوريوس شنب أبو ةرغدأ.  17
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(2ملحق رقم )  

 قائمة بأسماء المحكمين لبرنامج الواقر االفترا ي

 الصية االسم .م

 دكتوراه برهوم توفيقد.   1

 دكتوراه األغا محمد إياد د.  2

 غزة غرب بمديرية التكنولوجيا مشرف برغوث محمود د.  3

 أستاذ مساعد سامح العجرمي د.  4

 خانيونس بمديرية التكنولوجيا مشرف اليرا أحمد أ. 5
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(3ملحق رقم )  

 تحكيم مهارات التيكير البصر  بطاقة
 غزة اإلسالميــة اجلامعـة

 العليا الدراسـات عمادة 
 الرتبيـــــــــة كليــــــة

  التدريس وطرق املناهج قسم

 

 السيد: ..................................................... حفظه اهلل.

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

فاعلية تكنولوجيا الواقر االفترا ي في تنمية ال درة على تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان: "
". ضمن متطلبات الحصول على درجة لد  طالبات الصف التاسر األساسي بغزةالتيكير البصر  

 الماجستير في مناهج وطرق تدريس تكنولوجيا من الجامعة اإلسالمية بغزة.

ولتحقيق أهداف الدراسة اقترحت الباحثة قائمة  بمهارات التفكير البصري تضمنت ستة مهارات 
وحدة الرسم الهندسي )المنظور( في منهاج التكنولوجيا قامت بتحليل و , رئيسة تم تعريفها إجرائيا

توضيح للصف التاسع األساسي ,لتحديد مهارات التفكير البصري المتضمنة في الوحدة , وقامت ب
 .وحدة الرسم هذه الاألهداف السلوكية المشتقة من مهارات التفكير البصري في 

بداء رأيكم في   ضوء خبرتكم بهذا المجال من حيت:لذا أرجو من سيادتكم االطالع عليها وا 
 .مدى مالءمة التعريف اإلجرائي لكل مهارة 
 .الصحة العلمية واللغوية 
 .اإلضافة والتعديل بما ترونه مناسبا 

  ...................................... :التخصص

  ...................................... :العمل مكان

 الباحثة ...................................... :العلمية الدرجة

 األغا منى  

 شكرًا لحسن تعاونكم
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 (4ملحق رقم  )

 مهارات التيكير البصر 

 اليرعية المهارات الرئيسة المهارة

 البصر  التصور

 البعد إضافة بعد ثنائية/ انتقالها/ دورانها/ انعكاسها بعد األجسام تصور
 المجسمات/ فكها بعد المجسمات/ الثالت البعد حذف بعد مجسمات/ الثالت
 .األجسام منظور/ هندسيا إسقاطها بعد

 البصرية الترجمة
 صورة إلى مجردة فكرة تحويل أو معين شيء عن بصرية صورة تكوين
 (.لفظية للغة البصرية الصورة تحويل)  عنها تعبر بصرية

 البصر  التمييز

 أو بصرية رموز عدة بين االختالف أو الشبه أوجه مالحظة علي القدرة
 مواصفات إلى بالرجوع, المماثل والشكل الشاذ أو المختلف الشكل تمييز
دراك واالتجاه والحجم والشكل اللون  مثيرات نتيجة  مشكلة حل أو عالقة وا 
 .بصرية

 العالقات إدراك
 المكانية

 المتعلم على يتعين حيت الفراغ في األشياء موضع على التعرف علي القدرة
 مع الشيء لهذا مكانية عالقة في ما شيء تسكين إمكانية على يتعرف أن

 .المحيطة األشياء

 البصر  التتابر
 متسلسلة صور عرض أو متتابعة بصرية صور واستدعاء تذكر على القدرة
 .الناقص الرمز اختيار ثم معينة فكرة حيت من

 .فقط الشكل من محددة أجزاء تظهر عندما الكلي الشكل إدراك علي القدرة البصر  اإلغالق
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 (5ملحق رقم )

 )الصورة األولية( قائمة مهارات التيكير البصر  في وحدة الرسم الهندسي 

 البصر  التصور
( البصر  الثبات)
 (الحركي الثبات)

 إضدافة بعدد ثنائيدة/ انتقالهدا/ دورانهدا/ انعكاسدها بعدد األجسدام تصدور :للمهـارة اإلجرائي التعريف
 إسقاطها بعد المجسمات/  فكها بعد المجسمات/ الثالت البعد حذف بعد مجسمات/ الثالت البعد

 .األجسام منظور/ هندسيا

 البصر  التصور لمهارة السلوكية األهداف

 . للمكعب األوبليك منظور يمثل الذي الشكل يحدد أن 1

 للمكعب األيزومتريك منظور يمثل الذي الشكل يحدد أن 2

 .واحدة تالشي ببؤرة منظور يمثل الذي الشكل يحدد أن 3

 .تالشي بؤرتي باستخدام منظور يمثل الذي الشكل يحدد أن 4

 .مستطيالت لمتوازي األوبليك منظور يمثل الذي الشكل يحدد أن 5

 .المستطيالت لمتوازي األيزومتريك منظور يمثل الذي الشكل يحدد أن 6

 .لمجسم األساسية المساقط عن صورة يكون أن 7

 البصرية الترجمة
 فكرة تحويل أو معين, شيء عن بصرية صورة تكوين: البصرية للترجمة اإلجرائي التعريف
 (.لفظية للغة البصرية الصورة تحويل) عنها تعبر بصرية صورة إلى مجردة

 البصرية الترجمة لمهارة السلوكية األهداف

 .المنظور يمثل الذي الشكل يختار أن 1

 .لمجسم األوبليك منظور يرسم أن 2

 .لمجسم األيزومتريك منظور يرسم أن 3

 .األيزومتريك منظور إلى المساقط يحول أن 4

 .واحدة تالشي ببؤرة لمجسم منظور يرسم أن 5

 .تالشي ببؤرتين  بناية منظور يرسم أن 6

 .ساريات ثالت ل المتوسطة النقطة منظور يرسم أن 7
 .األفق خط يمثل الذي الشكل يختار أن 8

 .التالشي بؤرة يمثل الذي الشكل يختار أن 9

 .النظر مستوى يمثل الذي الشكل يختار أن 10

 .الصورة مستوى يمثل الذي الشكل يختار أن 11

 .النظر خطوط يمثل الذي الشكل يختار أن 12

 .النظر زاوية يمثل الذي الشكل يختار أن 13
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 البصر  التمييز

 عدددة بددين االخددتالف أو الشددبه أوجدده مالحظددة علددي القدددرة: البصــر  للتمييــز اإلجرائــي التعريــف
 مواصددفات إلددى بددالرجوع.. المماثددل والشددكل الشدداذ أو المختلددف الشددكل تمييددز أو بصددرية, رمددوز
دراك واالتجاه والحجم والشكل اللون  .بصرية مثيرات نتيجة  مشكلة حل أو عالقة وا 

 البصر  التمييز لمهارة السلوكية األهداف

 .الهندسي والرسم الحر الرسم بين يميز أن 1

 .الفني والمنظور المتوازي المنظور بين يميز أن 2

 .األيزومتريك ومنظور األوبليك منظور بين يميز أن 3

 .تالشي بؤرتي ومنظور واحدة تالشي بؤرة منظور بين يميز أن 4

 .الصغير وللطفل البالغ للشخص النظر مستوى بين يميز أن 5

 النظر زاوية و النظر خطوط بين يميز أن 6

 . األفق وخط التالشي نقطة بين التالشي نقطة يميز أن 7
 .النملة عين ومنظور الطائر عين منظور بين يميز أن 8

 .الطائر عين ومنظور اإلنسان عين منظور بين يميز أن 9

 .الحقيقة وبين الرسم في المتوسطة النقطة منظور بين يميز أن 10

 .الحقيقة وبين الثمن بقاعدة مرسوم مبلط ممر منظور بين يميز أن 11

 العالقات إدراك
 المكانية

 بددين المكانيددة العالقددات علددي التعددرف علددي القدددرة :المكانيــة العالقــات إلدراك اإلجرائــي التعريــف
دراك األشدددياء  إلدراك هامدددة تعتبدددر وهدددذه) الدددبعض بعضدددها مدددن أكثدددر أو شددديئان موضدددع وفهدددم وا 
 (.وبين وخلف وأمام وتحت وفوق ويسار يمين عالقة

 المكانية العالقات إدراك لمهارة السلوكية األهداف

 .الصورة على األفق خط موقع يحدد أن 1

 .الصورة على التالشي بؤرة موقع يحدد أن 2

 .الشارع منظور في المناسب موقعها في األشجار يرسم أن 3

 .المتوسطة السارية منظور في الوسط السارية موقع يحدد أن 4

 .األفق خط أعلى تقع التي األجسام يحدد أن 5

 .األفق خط أسفل تقع التي األجسام يحدد أن 6

 .التالشي بؤرة يمين تقع التي األجسام يحدد أن 7
 .التالشي بؤرة يسار تقع التي األجسام يحدد أن 8

 .األوبليك لرسم المناسب المثلت يحدد أن 9

 .األيزومتريك لرسم المناسب المثلت يحدد أن 10

 .األوبليك منظور في أوال يرسم الذي المسقط يحدد أن 11

 .األيزومتريك منظور في أوال يرسم الذي المسقط يحدد أن 12

 .وحجمه الجسم بعد بين العالقة يحدد أن 13

 .األفق خط وبعد الشخص ارتفاع بين العالقة يحدد أن 14
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 .الجسم من نراه وما و النظر زاوية بين العالقة يحدد أن 15

 .الصورة على النظر خطوط يحدد أن 16

 

 البصر  التتابر
 عرض أو متتابعة بصرية صور واستدعاء تذكر على القدرة :البصر  للتتابر اإلجرائي التعريف
 .الناقص الرمز اختيار ثم معينة فكرة حيت من متسلسلة صور

 البصر  التتابر لمهارة السلوكية األهداف

 .الشارع منظور في الشجر مكان ينظم أن 1

 .المتوسطة النقطة منظور في ساريتين من ألكثر المتوسطة السارية مكان يرسم أن 2

 . بعده حسب المناسب الجسم حجم تتابع  ينظم أن 3

 .النظر زاوية حسب الجسم من نراه ما كمية تتابع  ينظم أن 4

 (.المبلط الممر منظور رسم خطوات يرتب أن)الثمن قاعدة في الخطوط بين العالقة يدرك أن 5

 البصر  اإلغالق

 أجدزاء تظهدر عنددما الكلي الشكل ادراك علي القدرة :البصر  اإلغالق لمهارة اإلجرائي التعريف
 األشددياء علددى التعددرف إلددى ويشددير ندداقص وهددو الشددكل تمييددز مهددارة أو فقددط, الشددكل مددن محددددة
كمالها الناقصة  .وا 

 البصر  اإلغالق لمهارة السلوكية األهداف

 . األوبليك منظور في العمق خط يكمل أن 1

 .للمنظور النهائي الشكل يلون أن 2

 .للمجسم األساسية المساقط يظلل أن 3

 . بعده حسب الناقص الجسم حجم  يحدد أن 4

 .نراه ما لكمية المناسبة النظر زاوية يحدد أن 5

 .لمجسم األيزومتريك منظور يكمل أن 6

 .لمكعب واحدة تالشي بؤرة منظور يكمل أن 7
 .لمبنى تالشي بؤرتي  منظور يكمل أن 8

 .الثمن قاعدة باستخدام المبلط الممر منظور على الناقصة الخطوط موقع يحدد أن 9
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(6ملحق رقم )  

 )الصورة النهائية( البصر  في وحدة الرسم الهندسيقائمة مهارات التيكير 

 البصر  التصور
( البصر  الثبات)
 (الحركي الثبات)

 إضدافة بعدد ثنائيدة/ انتقالهدا/ دورانهدا/ انعكاسدها بعدد األجسدام تصدور :للمهـارة اإلجرائي التعريف
 إسقاطها بعد المجسمات/  فكها بعد المجسمات/ الثالت البعد حذف بعد مجسمات/ الثالت البعد

 .األجسام منظور/ هندسيا

 البصر  التصور لمهارة السلوكية األهداف

 . للمكعب األوبليك منظور يمثل الذي الشكل يحدد أن 1

 للمكعب األيزومتريك منظور يمثل الذي الشكل يحدد أن 2

 .واحدة تالشي ببؤرة منظور يمثل الذي الشكل يحدد أن 3

 .تالشي بؤرتي باستخدام منظور يمثل الذي الشكل يحدد أن 4

 .مستطيالت لمتوازي األوبليك منظور يمثل الذي الشكل يحدد أن 5

 .المستطيالت لمتوازي األيزومتريك منظور يمثل الذي الشكل يحدد أن 6

 .لمجسم األساسية المساقط عن صورة يكون أن 7

 البصرية الترجمة
 فكرة تحويل أو معين, شيء عن بصرية صورة تكوين: البصرية للترجمة اإلجرائي التعريف
 (.لفظية للغة البصرية الصورة تحويل) عنها تعبر بصرية صورة إلى مجردة

 البصرية الترجمة لمهارة السلوكية األهداف

 .المنظور يمثل الذي الشكل يختار أن 1

 .لمجسم األوبليك منظور يرسم أن 2

 .لمجسم األيزومتريك منظور يرسم أن 3

 .األيزومتريك منظور إلى المساقط يحول أن 4

 .واحدة تالشي ببؤرة لمجسم منظور يرسم أن 5

 .تالشي ببؤرتين  بناية منظور يرسم أن 6

 .ساريات ثالت ل المتوسطة النقطة منظور يرسم أن 7
 .األفق خط يمثل الذي الشكل يختار أن 8

 .تالش بؤرة به يوجد الذي الشكل يحدد أن 9

 .النظر مستوى يمثل الذي الشكل يختار أن 10

 .الصورة مستوى يمثل الذي الشكل يختار أن 11

 .النظر خطوط يمثل الذي الشكل يختار أن 12

 .النظر زاوية يمثل الذي الشكل يختار أن 13
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 البصر  التمييز

 عدددة بددين االخددتالف أو الشددبه أوجدده مالحظددة علددي القدددرة: البصــر  للتمييــز اإلجرائــي التعريــف
 مواصددفات إلددى بددالرجوع.. المماثددل والشددكل الشدداذ أو المختلددف الشددكل تمييددز أو بصددرية, رمددوز
دراك واالتجاه والحجم والشكل اللون  .بصرية مثيرات نتيجة  مشكلة حل أو عالقة وا 

 البصر  التمييز لمهارة السلوكية األهداف

 .الهندسي والرسم الحر الرسم بين يميز أن 1

 .الفني والمنظور المتوازي المنظور بين يميز أن 2

 .األيزومتريك ومنظور األوبليك منظور بين يميز أن 3

 .تالشي بؤرتي ومنظور واحدة تالشي بؤرة منظور بين يميز أن 4

 .الصغير وللطفل البالغ للشخص النظر مستوى بين يميز أن 5

 النظر زاوية و النظر خطوط بين يميز أن 6

 . األفق وخط التالشي نقطة بين التالشي نقطة يميز أن 7
 .النملة عين ومنظور الطائر عين منظور بين يميز أن 8

 .الطائر عين ومنظور اإلنسان عين منظور بين يميز أن 9

 .الحقيقة وبين الرسم في المتوسطة النقطة منظور بين يميز أن 10

 .الحقيقة وبين الثمن بقاعدة مرسوم مبلط ممر منظور بين يميز أن 11

 العالقات إدراك
 المكانية

 بددين المكانيددة العالقددات علددي التعددرف علددي القدددرة :المكانيــة العالقــات إلدراك اإلجرائــي التعريــف
دراك األشدددياء  إلدراك هامدددة تعتبدددر وهدددذه) الدددبعض بعضدددها مدددن أكثدددر أو شددديئان موضدددع وفهدددم وا 
 (.وبين وخلف وأمام وتحت وفوق ويسار يمين عالقة

 المكانية العالقات إدراك لمهارة السلوكية األهداف

 .الصورة على األفق خط موقع يحدد أن 1

 .الصورة على التالشي بؤرة موقع يحدد أن 2

 .الشارع منظور في المناسب موقعها في األشجار يرسم أن 3

 .المتوسطة السارية منظور في الوسط السارية موقع يحدد أن 4

 .األفق خط أعلى تقع التي األجسام يحدد أن 5

 .األفق خط أسفل تقع التي األجسام يحدد أن 6

 .التالشي بؤرة يمين تقع التي األجسام يحدد أن 7
 .التالشي بؤرة يسار تقع التي األجسام يحدد أن 8

 .األوبليك منظور في أوال يرسم الذي المسقط يحدد أن 9

 .األيزومتريك منظور في أوال يرسم الذي المسقط يحدد أن 10

 .وحجمه الجسم بعد بين العالقة يحدد أن 11

 .األفق خط وبعد الشخص ارتفاع بين العالقة يحدد أن 12

 .الجسم من نراه وما و النظر زاوية بين العالقة يحدد أن 13

 .الصورة على النظر خطوط يحدد أن 14
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 البصر  التتابر
 عرض أو متتابعة بصرية صور واستدعاء تذكر على القدرة :البصر  للتتابر اإلجرائي التعريف
 .الناقص الرمز اختيار ثم معينة فكرة حيت من متسلسلة صور

 البصر  التتابر لمهارة السلوكية األهداف

 .الشارع منظور في الشجر مكان ينظم أن 1

 .المتوسطة النقطة منظور في ساريتين من ألكثر المتوسطة السارية مكان يرسم أن 2

 . بعده حسب المناسب الجسم حجم تتابع  ينظم أن 3

 .النظر زاوية حسب الجسم من نراه ما كمية تتابع  ينظم أن 4

 (.المبلط الممر منظور رسم خطوات يرتب أن)الثمن قاعدة في الخطوط بين العالقة يدرك أن 5

 البصر  اإلغالق

 أجدزاء تظهدر عنددما الكلي الشكل ادراك علي القدرة :البصر  اإلغالق لمهارة اإلجرائي التعريف
 األشددياء علددى التعددرف إلددى ويشددير ندداقص وهددو الشددكل تمييددز مهددارة أو فقددط, الشددكل مددن محددددة
كمالها الناقصة  .وا 

 البصر  اإلغالق لمهارة السلوكية األهداف

 . األوبليك منظور في العمق خط يكمل أن 1

 .للمنظور النهائي الشكل يلون أن 2

 .للمجسم األساسية المساقط يظلل أن 3

 . بعده حسب الناقص الجسم حجم  يحدد أن 4

 .نراه ما لكمية المناسبة النظر زاوية يحدد أن 5

 .لمجسم األيزومتريك منظور يكمل أن 6

 .لمكعب واحدة تالشي بؤرة منظور يكمل أن 7
 .لمبنى تالشي بؤرتي  منظور يكمل أن 8

 .الثمن قاعدة باستخدام المبلط الممر منظور على الناقصة الخطوط موقع يحدد أن 9

 

  



 
 

185 

 تحكيم اختبار التيكير البصر  بطاقة:  (7ملحق رقم )

 غزة اإلسالميــة اجلامعـة
 العليا الدراسـات عمادة 

 الرتبيـــــــــة كليــــــة
  التدريس وطرق املناهج قسم

 

 تحكيم اختبار مهارات على التيكير البصر    المو وع

 السيد/.................................................................  حفظه اهلل 

 ,,,  السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

فاعلية تكنولوجيا الواقر االفترا ي في تنمية ال درة على : "  تقوم الباحثة بإجراء بحت بعنوان
" ضمن متطلبات الحصول على درجة  ير البصر  لد  طالبات الصف التاسر األساسي بغزةالتيك

 الماجستير في مناهج وطرق تدريس تكنولوجيا من الجامعة اإلسالمية بغزة.

ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بإعداد اختبار للتفكير البصري بناء على تحليل مهارات 
 وحدة الرسم الهندسي في منهاج التكنولوجيا للصف التاسع األساسي.التفكير البصري المتضمنة في 

بداء رأيكم في ضوء خبرتكم بهذا المجال من حيت:  لذا أرجو من سيادتكم اإلطالع عليها وا 

 مدى تمثل االختبار لمهارات التفكير البصري 

 مدى صحة صياغة فقرات االختبار 

 مدى الصحة اإلمالئية لفقرات االختبار 

  ...................................... :التخصص

  ...................................... :العمل مكان

 الباحثة ...................................... :العلمية الدرجة

 األغا منى  

 شاكرًة لكم حسن تعاونكم
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 (8ملحق رقم )

 اختبار التيكير البصر )الصورة األولية(

 حددي الشكل الذي يمثل منظور األوبليك لمكعب. .1

   -ج  -ب -أ

        -د

 الشكل الذي يمثل منظور األيزومتريك هو: .2

      -ج   -ب     -أ 

 -د
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 أمامك مجسم هندسي. )أي المساقط التالية هي المساقط األساسية له(. .3

 

 

 -ب                -أ  

 

 

 

 

 -د                                                     -ج 

 

 

 سم: 3,  4,  5ارسم منظور األيزومتريك لمتوازي مستطيالت أبعاده  .4
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 سم: 3ارسم منظور األوبليك مكعب طول حرفه  .5

 

 

 

 

 

 

 أمامك المساقط األساسية لمجسم . أي األشكال يمثل منظور األيزومتريك لها. .6
                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

   -ج ب_ -أ

 -د
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 الشكل الذي تم رسمه باستخدام بؤرتي تالشي: .7

    -ج   -ب  -أ

 -د

 بؤرة تالشي واحدةالشكل الذي تم رسمه  باستخدام  .8

   -ج    -ب   -أ

 -د

 

 الشكل التالي يتضح فيه .9

 

 مستوى النظر   -أ

 مستوى الصورة    -ب
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 عين الطائر   -ج

 عين النملة -د

 

 الشكل التالي يبين:  .10

 

 مستوى النظر للشخص البالغ -أ

 مستوى النظر للطفل -ب

 مستوى الصورة  -ج

 خطوط النظر -د
 

 كل ما يلي يمثل المنظور المتوازي ما عدا: .11

     -ج    -ب  -أ

 -د
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 ساريات ( المسافة بين السارية  ا والسارية ب 3انظر إلى الشكل التالي ) منظور ل  .12

                

                   

 تساوي المسافة بين السارية ب والسارية ج   -أ

 أكبر من المسافة بين السارية ب والسارية ج   -ب

 أصغر من المسافة بين السارية ب والسارية ج   -ج

 ال تساوي المسافة بين السارية ب والسارية ج   -د

 

 الشكل الذي يمثل منظور عين الطائر هو: .13

 -ب        أ

 -د        -ج
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 أي األشكال التالية  ال تمثل منظور عين اإلنسان: .14

 -ب               -أ

 -د                -ج        

 

 الشكل الذي ال يوجد به بؤرة التالشي هو : .15

 -ب            -أ                  

 -د                       -ج                  
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 المنظور الذي يرسم باستخدام المثلت التالي هو: .16

 

 

 

 منظور األيزومتريك -ب     منظور األوبليك-أ 

 منظور بؤرتي تالشي -د   منظور بؤرة تالشي واحدة-ج  

 

 من خالل الشكل التالي: .17

 

        

 

 المسقط الذي يتم رسمه أوال في منظور األوبليك هو 

 المسقط الجانبي -المسقط األمامي       ب -أ 

 ليس مما سبق -المسقط الجانبي       د -ج
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 حددي خط األفق في الصور التالية: .18

 

 

 

 التالية باللون األخضر.حددي بؤرة التالشي في الصور  .19
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 حددي األحرف التي تقع أعلى خط األفق: .20

 

 

 

 حددي األحرف التي تقع على يسار بؤرة التالشي: .12

 

 

 حددي خطوط النظر بعين الناظر: .22
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 صلي بين زاوية النظر و حسب ما نراه من الفاكهة: .23

  -أ

 

  -ب

 

 

  -ج

 

 

  -د
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 رتبي الصور التالية من البعيد إلى القريب: .24

    -د               -ج          -ب -أ

___________     __________     __________      _________ 

 

 الطالب بإلصاق الشجر مكانه .يقوم الصقي الشجر بحجمه المناسب في الصورة  .25

 

 

 أكملي الصورة الرابعة حسب نظرية النقطة المتوسطة: .26
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 لوني المنظور بطريقة صحيحة لكي يظهر المنظور بشكله النهائي. .27

 

                                

 

 

  

 أكملي منظور مبنى باستخدام بؤرتي تالشي و لوني الشكل النهائي: .28

 

 

حددي موقع الخط الناقص في منظور الممر المبلط باستخدام قاعدة الثمن ولوني الشكل  .29
 النهائي للممر.
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 أكملي رسم منظور مكعب باستخدام بؤرة تالشي واحدة وظللي الشكل الناتج. .03
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(8ملحق رقم )  

 )الصورة النهائية(اختبار مهارات التيكير البصر 

 غزة اإلسالميــة اجلامعـة
 العليا الدراسـات عمادة 

 الرتبيـــــــــة كليــــــة
  التدريس وطرق املناهج قسم

 
 

  :الدرجة الهندسي الرسم وحدة في اختبار

 30  : ..............الشعبة : .................................االسم

 دقيقة. 45الزمن: 

 عزيزتي الطالبة:

مهارات التفكير البصري المتضمنة في وحدة الرسم الهندسي من يهدف هذا االختبار إلى قياس 

 مقرر التكنولوجيا لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغزة.

 تعليمات االختبار:

 اقرئي األسئلة بشكل جيد قبل اإلجابة عليها. .1

 سؤال.30يتكون هذا االختبار من  .2

حدى الخيارات اختيار من متعدد لكل سؤال  الجزء األول من االختبار أسئلة .3 أربع خيارات, وا 
 األربع هي اإلجابة الصحيحة, وعليك بوضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة.

 الجزء الثاني من االختبار أسئلة تتطلب منك اإلجابة كما مطلوب . .4

 بالتوفيق والنجاح

 الباحثة : منى مروان األغا
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 ( الصورة النهائية الختبار التيكير البصر 9ملحق رقم )
 دائرة حول اإلجابة الصحيحة: عي 

 

 

 .    للمكعب األوبليك منظور يمثل الذي الشكل. 1

(أ

 

(ب

 

(ج

 

(د

 

     األيزومتريك منظور يمثل التالية األشكال من. 2

(أ

 

(ب

 

(ج

 

(د

 

 المجسم لهذا األساسية المساقط اختاري.3

 
 (أ

 
 (ب
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 (د (ج

 المساقط منظور تمثل المجسمات أي. 4

   التالية

 

 (أ

(ب

 

(ج

 

(د

 

     تالشي بؤرتي باستخدام رسمه تم الذي الشكل  .5

(أ

 

(ب

 
 

 (ج

(د

 



 
 

205 

 

 

 

 هو واحدة تالشي بؤرة باستخدام  رسمه تم الذي الشكل .6

 (أ

 

(ب

 

(ج

 

(د

 

 :التالية الصورة في يتضح .7

 
   النظر مستوى (أ

 
   الصورة مستوى (ب

 
 النملة عين منظور(د   الطائر عين منظور (ج

 

 :توضح التالية الصورة.8

 
 النظر مستوى (أ

   البالغ للشخص

 النظر مستوى (ب

 . الصغير للطفل

 النظر خطوط(د   الصورة مستوى (ج

 

 :     عدا المتوازي المنظور يمثل يلي ما جميع .9

(أ

 

(ب

 

(ج

 

(د
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 بين الحقيقةالمسافة في .10

 (ب) والسارية(  أ)  السارية

 

 بين المسافة تساوي(أ
 (ج) والسارية( ب)  السارية

 بين المسافة  من أكبر(ب
 (ج) والسارية(ب)  السارية

)  السارية بين المسافة من أصغر(ج
 (ج) والسارية( ب

 بين المسافة  تساوي ال( د
 (ج) والسارية(ب)  السارية

 :التالشي بؤرة يسار التي األحرف. 11

 
 Z ,Y,N,N  األحرف (أ

 

 األحرف( ب
L,N,Z,Y 

 

 L , N األحرف  (ج
,L,E 

 

 L,E,N,N  األحرف  (د

 

 :    عدا اإلنسان عين منظور يمثل يلي ما كل. 12

 (أ

 

 (ب
 

 

 (د (ج
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 عين منظور يمثل الذي الشكل.  13

 :       يلي مما الطائر
 

 (ب (أ

 (د (ج

 :   التالشي بؤرة بها يوجد  ال التالية األشكال أي .14

(أ

 

(ب

 

(ج

 

(د

 

 :الحر الرسم يمثل الذي الرسم. 15

(ب (أ

 

 (د (ج
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 أجيبي عن األسئلة التالية كما هو مطلوب منك:

 :التالية الصورة في األفق خط حددي.1

 
 

 

 

 

 

 في أوال رسمه يتم الذي المسقط . 16

  : هو األوبليك منظور

 العلوي المسقط( د األفقي المسقط( ج الجانبي المسقط ب األمامي المسقط(أ

 :األفق خط أعلى تقع التي األحرف. 17

 
 Z ,Y,N,N  األحرف (أ

 

 األحرف( ب
L,N,Z,Y 

 

 L , N األحرف  (ج
,L,E 

 

 L,E,N,N  األحرف  (د
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 :بالمجسم النظر خطوط صل. 2

 

 

 

 :التالية الصورة في التالشي بؤرة حددي.3
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 (:ب) العمود سب ينا ما( أ) العمود من اختاري.4

  (ب)   (أ)

(1) 

 

 

)    ( 

 

 

(2) 

 

 
 

 

)    ( 

 
 

 

(3) 

 

 

 

)    ( 

 

(4) 

 
 
 

 

 

)    ( 
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 البعيد من التالية الصور ترتيب أعيدي.5

 :القريب إلى

  

 

(1) 

 
 

(2) 

 
 
 

(3) 

(4) 
    

 

  :الطريق جانبي على المبينة الحمراء بالنقاط الشجر صل. 6

 

 

 

  

  

  
 . 
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 :المتوسطة النقطة نظرية حسب الثالثة الصورة أكملي.  7       

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 
 

 .  منظوره يكتمل كي للمجسم األساسية المساقط لوني.8
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 .المبلط الممر منظور أكملي.9

 

 

 

 تالشي بؤرتي باستخدام مبنى منظور أكملي.10

 

 

  

 واحدة تالشي بؤرة باستخدام مكعب منظور رسم أكملي .11

 

 

 



 
 

214 

 

 سم 2,  3,  4 أبعاده مستطيالت لمتوازي األيزومتريك منظور ارسمي.12

 
  

 

 . سم 3 حرفه طول مكعب األوبليك منظور ارسمي.13
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 انتهت األسئلة تأكد  أنك أجبت على كافة األسئلة

 

 

 

 

 

 

 

 :منظور التالي الشكل يمثل .18

 

 
 .األوبليك (أ

 

 

 .األيزومتريك (ب

 

 

 .التالشي بؤرتي (د التالشي بؤرة (ج
 

 
    

 :منظور التالي الشكل يمثل .19

 
 .التالشي بؤرتي (ب التالشي بؤرة (أ

 

 

 .األوبليك (ج

 

 

 .األيزومتريك (د
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 (10ملحق رقم )

 دليل المعلم لتدريس وحدة الرسم الهندسي)المنظور(

 من م رر التكنولوجيا للصف التاسر األساسي.
 عزيز  المعلم:

الواقع االفتراضي تقدم الباحثة هذا الدليل اإلرشادي المخصص لتطبيق برنامج القائم على تكنولوجيا 
 في تدريس وحدة الرسم الهندسي)المنظور(

, والذي أعدته الباحثة ضمن إجراءات تطبيق الدراسة للصف التاسع األساسيمن مقرر التكنولوجيا 
:" فاعلية تكنولوجيا الواقر االفترا ي في تنمية التيكير البصر  لد  طالبات الصف بعنوان 

  التاسر األساسي بغزة ".

 ويتضمن ما يلي:

 .الهدف من الدراسة 

  الواقر االفترا ي.تكنولوجيا ماهية 

  ومهاراته. التيكير البصر 

 . استراتيجية التدريس باستخدام المدخل البصر 

 )خطة تدريس وحدة الرسم الهندسي )المنظور 

 .أوراق العمل 

 مع أجمل أمنياتي لكم بالتوفيق والسداد

األغا خليل الباحثة/منى مروان  
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 .الهدف من الدراسة 

تنمية القدرة على التفكير يتم تطبيق البرنامج للكشف عن فاعلية تكنولوجيا الواقع االفتراضي في 
 البصري.

  الواقر االفترا ي.تكنولوجيا ماهية 

الكترونية, تحاكي العالم الحقيقي اصطناعية تكنولوجيا تمكن المتعلم من الدخول إلى بيئة   هي
األبعاد, ويتفاعل  عروض ثالثيةلألشياء, بحيت يندمج المتعلم في هذا العالم االفتراضي من خالل 

 مع مكوناتها وكأنها حقيقية ويتم عرضها على شاشة الحاسوب.

 .التيكير البصر  ومهاراته 

 البصرية الحسية بالجوانب مباشرة مرتبطة مجموعة من المهاراتقدرة  عقلية تتضمن هي 
 التصور مهارة: المهارات هذه وتتمثل التكنولوجيا, بمبحت األساسي التاسع الصف لطالبات
 مهارة المكانية, العالقات إدراك مهارة البصري, التمييز مهارة البصرية, الترجمة مهارة البصري,
البصري تقاس بواسطة اختبار لقياس القدرة على التفكير البصري  اإلغالق مهارة البصري, التتابع

 أعدته الباحثة.

 مهاراته 

 اليرعية المهارات الرئيسة المهارة

 البصر  التصور

 البعد إضافة بعد ثنائية/ انتقالها/ دورانها/ انعكاسها بعد األجسام تصور
 المجسمات/ فكها بعد المجسمات/ الثالت البعد حذف بعد مجسمات/ الثالت
 .األجسام منظور/ هندسيا إسقاطها بعد

 البصرية الترجمة
 صورة إلى مجردة فكرة تحويل أو معين شيء عن بصرية صورة تكوين
 (.لفظية للغة البصرية الصورة تحويل)  عنها تعبر بصرية

 البصر  التمييز

 أو بصرية رموز عدة بين االختالف أو الشبه أوجه مالحظة علي القدرة
 مواصفات إلى بالرجوع, المماثل والشكل الشاذ أو المختلف الشكل تمييز
دراك واالتجاه والحجم والشكل اللون  مثيرات نتيجة  مشكلة حل أو عالقة وا 
 .بصرية

 العالقات إدراك
 المكانية

 المتعلم على يتعين حيت الفراغ في األشياء موضع على التعرف علي القدرة
 مع الشيء لهذا مكانية عالقة في ما شيء تسكين إمكانية على يتعرف أن
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 .المحيطة األشياء

 البصر  التتابر
 متسلسلة صور عرض أو متتابعة بصرية صور واستدعاء تذكر على القدرة
 .الناقص الرمز اختيار ثم معينة فكرة حيت من

 .فقط الشكل من محددة أجزاء تظهر عندما الكلي الشكل إدراك علي القدرة البصر  اإلغالق

 

 . استراتيجية التدريس باستخدام المدخل البصر 

 يتم اتباع الخطوات التالية للتدريس باستخدام استراتيجية المدخل البصر :

 عرض الشكل  البصري. (1

 رؤية العالقات في الشكل البصري. (2

 ربط العالقات القائمة في الشكل البصري. (3

 إدراك الغموض أو الفجوات في الشكل . (4

التفكيدر بصدريا فدي الشدكل فدي ضدوء مدواطن الغمدوض ,و محاولدة اسدتخدام مفداهيم أو نظريدات  (5
 سابقة لتفسير الغموض .

 استخالص الحل وتكون هذه الخطوة محصلة الخطوات السابقة (6

 )خطة تدريس وحدة الرسم الهندسي )المنظور 

 وتتضمن:
 األهداف السلوكية الخاصة لكل درس. -

 إجراءات تنفيذ كل درس واألنشطة المصاحبة. -

 المصادر والوسائل. -

 التقويم -

 أوراق العمل -
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           حصة  الزمنية :المدة  المبحث : تكنولوجيا        الصف : التاسر األساسي        الدرس : المنظور                           

  :أسئلة تقويم مبرمجة الت ويم الختامي. 
 :قارني بين المنظور الفني والمنظور المتوازي. النشاط البيتي 

 التعلم ال بلي:
 عرفي الرسم الهندسي

 

 أوراق العمل. –برنامج محوسب  –السبورة الذكية  – الحاسوب :المصادر والوسائل 

 الت ويم المرحلي األنشطة األهداف
تستعرض الطالبات عرضا ثالثي األبعاد يعرض لقاء مع مهندس ولقاء مع رسام  أن يميز بين الرسم الحر والرسم الهندسي. 

, مع تكليف الطالبات برسم مثلت ومجموعة أخرى ترسم شجرة, وباستخدام 
استراتيجية المدخل البصري  فيم تم رؤيته يتم مناقشة الطالبات للتفريق بين 

 مفهومي الرسم الهندسي والرسم الحر ومن ثم حل ورقة العمل.

 (1ورقة العمل )

تكلف المعلمة الطالبات باستعراض عروض ثالثية األبعاد توضح منظور بعض  أن يختار الشكل الذي يمثل المنظور
متوازي مستطيالت , ومن ثم يتم مناقشة الطالبات حول المجسمات مكعب ,
 ماهية المنظور .

 اختاري الشكل الذي يمثل منظور المكعب

    ,   
أن يميز بين المنظور المتوازي والمنظور 

 الفني.
 

تقوم الطالبات بالتجول خالل عروض ثالثية األبعاد توضح منظور شجرة , 
ومنظور بعض المجسمات الهندسية  من خالل البرمجية , ومن خالل معرفة 
الطالبة للفرق بين الرسم الهندسي والرسم الفني تستنتج الفرق بين المنظور 

 المتوازي والمنظور الفني. 

 (2ورقة عمل )
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            حصة اليترة الزمنية :                     منظور األساسي        الدرس : الالمبحث : تكنولوجيا        الصف : التاسر 

 

 
 .أسئلة تقويم مبرمجةالت ويم الختامي: 

 سم. 3: ارسمي المساقط األساسية لمكعب طول ضلعه النشاط البيتي

 التعلم ال بلي:
 ما الفرق بين المنظور الفني والمنظور المتوازي.

 

 أوراق العمل.–برنامج محوسب  –السبورة الذكية  –الحاسوب  :المصادر والوسائل 

 الت ويم المرحلي األنشطة األهداف
 أن يلون الشكل النهائي للمنظور.

 
تستعرض الطالبات منظور بعض المجسمات بألوانها من خالل البرنامج وبيان 

 (3ورقة عمل ) طريقة تلوين المساقط الظاهرة من المنظور.

أن يكون صورة عن المساقط األساسية 
 .لمجسم

تقوم الطالبات باستعراض عروض ثالثية األبعاد يوضح افراد المجسمات 
وطريقة تجميعها لتصبح مجسما , ويتم توضيح المساقط األساسية ألي مجسم 

 المسقط األفقي(. –المسقط الجانبي –)المسقط األمامي 

 (3ورقة عمل )

 أن يظلل المساقط األساسية للمجسم.
 

تتجول الطالبات خالل البرمجية ثالثية األبعاد وتستعرض بعض المجسمات, 
 (3ورقة عمل ) وتكليفهم بتظليل المساقط األساسية لمجسم.ومن ثم توزيع ورقة العمل 



 
 

221 

            حصة اليترة الزمنية :             منظور األوبليك    المبحث : تكنولوجيا        الصف : التاسر األساسي        الدرس : 

 

 التعلم ال بلي:
 ما الفرق بين المنظور الفني والمنظور المتوازي.

 

 أوراق العمل.–برنامج محوسب  –السبورة الذكية  –الحاسوب  :المصادر والوسائل 

 الت ويم المرحلي األنشطة األهداف
مخطط ذهني باستخدام البرنامج يوضح أنواع المنظور يتم عرض  أن يبين أنواع المنظور المتوازي

 المتوازي مع عرض صور وعروض ثالثية األبعاد توضح ذلك.
ارسمي مخطط ذهني يوضح أنواع المنظور. 

 (4ورقة عمل )
أن يحدد الشكل الذي يمثل منظور األوبليك 

 للمكعب .
 

من خالل البرنامج,  تستكشف الطالبات منظور ثالثي األبعاد لألوبليك
تستخدم المعلمة استراتيجية المدخل البصري الستنتاج منظور األوبليك 

 للمكعب .
حددي أي الشكلين يمثل منظور األوبليك لمكعب 

 وأيهما منظور األوبليك لمتوازي مستطيالت

 

أن يحدد الشكل الذي يمثل منظور األوبليك 
 لمتوازي مستطيالت.

 

تقوم الطالبات باستعراض عرض ثالثي األبعاد يوضح منظور األوبليك 
و من خالل خطوات قراءة الشكل البصري )العرض لمتوازي المستطيالت 

ثالثي األبعاد( تميز الطالبات بين منظور األوبليك لمكعب ولمتوازي 
 مستطيالت.
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            حصتان اليترة الزمنية :                  منظور األوبليكالمبحث : تكنولوجيا        الصف : التاسر األساسي        الدرس : 
 

ارسمي منظور األوبليك لمتوازي الت ويم الختامي:   مستطيالت.)من خالل البرنامج(
 من خالل رؤيتك لخطوات رسم منظور األوبليك .ما هو المسقط الذي يتم رسمه أوال عند رسم منظور األوبليك.: النشاط البيتي 

 

 التعلم ال بلي:
 ما هو منظور األوبليك؟

 

 أوراق العمل.–برنامج محوسب  –السبورة الذكية  –الحاسوب  :المصادر والوسائل 

 الت ويم المرحلي األنشطة األهداف
تستعرض الطالبات خطوات رسم األوبليك باستخدام البرنامج الذي   أن يرسم منظور األوبليك لمجسم

 يبين هذه الخطوات بشكل واضح باستخدام أدوات الرسم الهندسي.
  .من خالل ما رأيته ما األدوات التي تستخدم لرسم منظور األوبليك 

 

 (5ورقة عمل )

أن يحدد المسقط الذي يرسم أوال في منظور 
 األوبليك.

 

  من خالل عرض خطوات الرسم وباستخدام استراتيجية المدخل
البصري يتم مناقشة الطالبات للوصول للمسقط الي يتم رسمه أوال عند 

 رسم منظور األوبليك.

 متابعة صحة اإلجابات

 الطالبات بالرسم من خالل البرنامج.يتم تكليف   أن يكمل خط العمق في منظور األوبليك .
 متابعة صحة الرسم
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  حصة اليترة الزمنية :             منظور األيزومتريك   المبحث : تكنولوجيا        الصف : التاسر األساسي        الدرس : 

 

 
 

 التعلم ال بلي:
 ما طرق رسم المنظور المتوازي؟

 

 أوراق العمل.–برنامج محوسب  –السبورة الذكية  –الحاسوب  :المصادر والوسائل 

 الت ويم المرحلي األنشطة األهداف
أن يحدد الشكل الذي يمثل منظور األيزومتريك 

 للمكعب .
 

تستعرض الطالبات عرض ثالثي األبعاد يوضح منظور لأليزومتريك 
للمكعب , ومن خالل خطوات استراتيجية المدخل البصري تتوصل 

 الطالبات إلى طريقة النظر إليه .

لمكعب  حددي أي الشكلين يمثل منظور األوبليك
 وأيهما منظور األوبليك لمتوازي مستطيالت

 
 

, 

أن يحدد الشكل الذي يمثل منظور األيزومتريك 
 لمتوازي مستطيالت.

 

تقوم الطالبات باستكشاف عرض ثالثي األبعاد يوضح منظور األيزومتريك 
وباستخدام أسلوب التعلم باالكتشاف تميز الطالبات لمتوازي المستطيالت 

الفرق بين منظور األيزومتريك لمكعب و منظور األيزومتريك لمستطيل 
 من خالل ربط الطالبات بين خصائص المكعب وخصائص المستطيل.

أن يميز بين منظور األوبليك ومنظور  .5
 األيزومتريك.

 

تقوم المعلمة بعرض  باستخدام خطوات استراتيجية المدخل البصري
 المنظورين بتقنية ثالثية األبعاد للتوصل للفروق بينهما.

 (6ورقة عمل )
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            حصتان اليترة الزمنية :               منظور األيزومتريكالمبحث : تكنولوجيا        الصف : التاسر األساسي        الدرس : 

 
 سم.)من خالل البرنامج( وأسئلة تقويم مبرمجة. 3لمكعب طول ضلعه  أرسمي منظور األيزومتريكالت ويم الختامي: 

 األوبليك ومنظور األيزومتريك؟ما الفرق بين منظور  التعلم ال بلي:

 أوراق العمل.–برنامج محوسب  –السبورة الذكية  –الحاسوب  :المصادر والوسائل 

 الت ويم المرحلي األنشطة األهداف
باستخدام  تقوم الطالبات باستعراض خطوات رسم منظور األيزومتريك  أن يرسم منظور األيزومتريك لمجسم

البرنامج الذي يبين هذه الخطوات بشكل واضح باستخدام أدوات الرسم 
 الهندسي.

 من خالل ماتم رؤيته تستنتج الطالبات األدوات المستخدمة في الرسم 

 (7ورقة عمل )

 أن يحدد المسقط الذي يرسم أوال في منظور األيزومتريك.
 

 البصري مناقشة الطالبات للوصول للمسقط الي  باستخدام استراتيجيةالمدخل
 يتم رسمه أوال عند رسم منظور األيزومتريك.

 متابعة صحة اإلجابات

تستعرض الطالبات مساقط مجسم من خالل البرنامج ووتتابع كيفية تحويل   أن يحول المساقط إلى منظور األيزومتريك
أليزومتريك الطالبات هذه المساقط إلى مجسم ثالثي األبعاد بستخدام منظور ا

 في منظور األيزومتريك الذي يمثل هذه المساقط.
 متابعة صحة اإلجابات

 أن يكمل منظور األيزومتريك لمجسم .
 

 .متابعة صحة الرسم تقوم الطالبات بالرسم من خالل البرنامج 



 
 

225 

            حصتان اليترة الزمنية :       منظور بؤرة تالشي واحدةالمبحث : تكنولوجيا        الصف : التاسر األساسي        الدرس : 

  :أسئلة تقويم مبرمجة.الت ويم الختامي 

 التعلم ال بلي:
 ما طرق رسم المنظور الفني ؟

 

 أوراق العمل.–برنامج محوسب  –السبورة الذكية  –الحاسوب  :المصادر والوسائل 

 الت ويم المرحلي األنشطة األهداف
أن يحدد األمور األساسية لرسم المنظور 

  باستخدام بؤرة تالشي واحدة

  األبعاد )نقطة يتم عرض األمور األساسية لرسم منظور بؤرة تالشي من خالل عرض ثالثي
زاوية  –مستوى النظر  –مستوى الصورة  –بعد الجسم أو قربه   –خط األفق  –التالشي 
 النظر (

  تقوم الطالبات بالتجول خالل عروض ثالثية األبعاد ومن خالل استراتيجية الدخل البصري
 والتعلم باالكتشاف تتبلور هذه المفاهيم بصريا في ذهن الطالبة.

 (8ورقة عمل )

تستعرض الطالبات  خطوات رسم مجسم باستخدام بؤرة تالشي واحدة, ومن ثم تقوم بحل ورقة   يرسم منظور لمجسم ببؤرة تالشي واحدةأن 
 العمل المرفقة.

 (9ورقة عمل )

أن يحدد األشكال التي تم رسمها باستخدام 
 بؤرة تالشي واحدة.

  يتم عرض منظور باستخدام بؤرة تالشي واحدة وعرض عدة أشكال تمثل هذا المنظور)منظور
 منظورشارع ( -منظور شجر –منظور سارية  -غرفة  

 متابعة صحة اإلجابات

 أن يكمل منظور بؤرة تالشي واحدة لمكعب.
 

 .التنفيذمتابعة صحة  يتم تكليف الطالبات باكمال رسم منظور مكعب من خالل البرنامج 
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    حصتان المبحث : تكنولوجيا        الصف : التاسر األساسي      الدرس : منظور بؤرة تالشي واحدة )منظور السارية(      اليترة الزمنية :
         

  :أسئلة تقويم مبرمجة.الت ويم الختامي 

 ما األمور الالزمة للرسم باستخدام بؤرة تالشي واحدة. التعلم ال بلي:

 أوراق العمل.–برنامج محوسب  –الذكية السبورة  –الحاسوب  :المصادر والوسائل 

 الت ويم المرحلي األنشطة األهداف
أن يميز بين منظور عين الطائر ومنظور عين 

 النملة ومنظور عين اإلنسان.
 

  تقوم الطالبات بالتجول خالل البرنامج , مع توجيه المعلمة من خالل جهاز العرض
عرض ثالثي األبعاد يوضح المرئي كيفية التجول, ومن ثم تستعرض الطالبات 

الفرق بين  منظور عين الطائر ومنظور عين النملة ومنظور عين اإلنسان كما 
 يبدو في الحقيقة.

قارني بين منظور عين النملة ومنظور 
 عين الطائر ومنظور عين اإلنسان

 أن يرسم منظور النقطة المتوسطة ل ثالت ساريات
  األبعاد يوضح منظور النقطة المتوسطة , تتجول الطالبات خالل برنامج ثالثي

وتوضح المعلمة من خالل جهاز العرض المرئي طريقة التجول, ومن ثم يتم 
 عرض منظور النقطة المتوسطة لثالت ساريات.

 (10ورقة عمل )

أن يميز بين منظور النقطة المتوسطة في الرسم 
 وبين الحقيقة.

 

 من خالل ما رأينه لتوضيح  من خالل العرض السابق يتمم مناقشة الطالبات
 هل يكون منظور السارية كما هو في الحقيقة. الفرق بين منظور السارية المتوسطة وكيف يكون مكانها في الحقيقة.

أن يرسم األشجار في موقعها المناسب في منظور 
 الشارع.

 

  تكليف  بعدا التجول في البرنامج بالطريقة التي تحددها المعلمة,يتم
 الطالبات بترتيب وضعية األشجار على جانبي الطريق باستخدام البرنامج.

 متابعة صحة التنفيذ
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  حصة (      اليترة الزمنية :قاعدة الثمنالمبحث : تكنولوجيا        الصف : التاسر األساسي      الدرس : منظور بؤرة تالشي واحدة )

  :أسئلة تقويم مبرمجة.الت ويم الختامي 

 التعلم ال بلي:
 ما استخدامات رسم المنظور باستخدام بؤرة تالشي واحدة؟

 

 أوراق العمل.–برنامج محوسب  –السبورة الذكية  –الحاسوب  :المصادر والوسائل 

 الت ويم المرحلي األنشطة األهداف
أن يميز بين منظور ممر مبلط مرسوم 

 الثمن وبين الحقيقة.بقاعدة 
 

  تتجول الطالبات خالل العروض ثالثية األبعاد , ويتم توجيه الطالبات
بطريقة التحرك ليتم توضيح منظور الممر ,ومن خالل استراتيجية 
المدخل البصري )ما تراه وربطه بالمسافات الحقيقية بين البالط( 

 الستخالص شكل منظور البالط.

يشبه  هل يكون منظور الممر المبلط
 المسافات في الحقيقة.

أن يحدد موقع الخطوط الناقصة على 
 منظور الممر المبلط باستخدام قاعدة الثمن.

  ,تستعرض الطالبات خطوات رسم ممر مبلط باستخدام قاعدة الثمن
 ومن خالل ما تم رؤيته يتم تحليل هذه الخطوات وصوال لقاعدة الثمن.

 ماهي قاعدة الثمن

بالنسبة لكل من بؤرة  أن يحدد موضع مجسم
 التالشي وخط األفق.

 

  تستعرض الطالبات عروضا ثالثية األبعاد يوضح موضع مجسم
بالنسبة لبؤرة التالشي وخط األفق ,حيت يبين شكلها كما تبدو في 

الحقيقة, ومن خالل ما تم رؤيته يتم تحليل موقع األجسام بالنسبة لخط 
والتفكير تفكيرا بصريا  األفق وبؤرة التالشي, وربطه هذه العناصر

وصوال للنتيجة وهي تكليف الطالبات بتحديد موضع جسم بالنسبة لخط 
 األفق وبؤرة التالشي.

 متابعة صحة الحل 
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            حصة اليترة الزمنية :        منظور بؤرتي تالشيلمبحث : تكنولوجيا        الصف : التاسر األساسي        الدرس : ا

  :أسئلة تقويم مبرمجة.الت ويم الختامي 

 

 ال بلي:التعلم 
 ما طرق رسم المنظور الفني ؟

 لم يستخدم رسم المنظور باستخدام بؤرة تالشي واحدة؟

 أوراق العمل.–برنامج محوسب  –السبورة الذكية  –الحاسوب  :المصادر والوسائل 

 الت ويم المرحلي األنشطة األهداف
أن يحدد الشكل الذي يمثل منظور باستخدام 

 بؤرتي تالشي.
 

  الطالبات خالل عرض ثالثي األبعاد يوضح منظور مبني من خالل تتجول
البرنامج , وعرض صور ثنائية األبعاد توضح منظور بؤرتي تالشي وبعدها 

 يتم مناقشة الطالبات واستخدام استراتيجية المدخل البصري:
 .كم نقطة تم استخدامها لرسم منظور المبنى من الخارج 
  باستخدام بؤرتي تالشي.لم نستخدم طريقة رسم المنظور 

 متابعة صحة اإلجابات

 (11ورقة عمل) يتم عرض خطوات رسم منظور مبنى ببؤرتي تالشي باستخدام البرنامج.   أن يرسم منظور بناية  ببؤرتين تالشي

أن يميز بين منظور بؤرة تالشي واحدة 
 ومنظور بؤرتي تالشي.

 تالشي وباستخدام  تستعرض الطالبات المجسمات المرسومة باستخدام بؤرة
 (12ورقة عمل ) بؤرتي تالشي)من خالل البرنامج( ثم يتم تكليف الطالبات بالتمييز بينهما.

 أن يكمل منظور  بؤرتي تالشي لمبنى.
 

 .متابعة صحة الرسم تقوم الطالبات بالرسم من خالل البرنامج 
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 : أوراق العمل   (11ملحق رقم )

 (1)ورقة عمل   

 درس المنظور
 أن يميز بين الرسم الهندسي والرسم الحر. 1الهدف:  
 

 سم : 2ارسمي مربعا  طول  لر  .1
 

 

 

 ارسمي شجرة جميلة: .2

 

 

 

 

 

 من خالل ما سبق أكملي اليراغات التالية: .3

  استخدام أدوات هندسية ...............................ما هو الرسم الذي تم 

  ما هو الرسم الذي تم رسمه بدون أبعاد ,  وعبرت فيه عن المشاعر
 واألحاسيس...............
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 (2) ورقة عمل

 درس المنظور

 أن يميز بين المنظور المتوازي و المنظور الفني.. 1الهدف:  
 

 المتوازي واألشكال التي تمثل المنظور الفني.حددي األشكال التي تمثل المنظور  (1

 ......................................... 

 ................................................ 

 .......................................... 

 ......................................................... 
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 (3) ورقة عمل

 درس المنظور

 أن يكون صورة عن المساقط األساسية لمجسم. .1

 .أن يلون الشكل النهائي للمنظور .2

 

  3,  4,  5ارسمي المساقط األساسية لمتوازي مستطيالت أبعاده. 

  

  

 

  ظللي المساقط األساسية للمجسم طي يتضح منظوره: 
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 (4ورقة عمل )

 المنظور المتواز .أن يصنف أنواع  .1
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 (5ورقة عمل )

 منظور األوبليك

 ر األوبليكأن يرسم منظو  .1
 

 عزيزتي الطالبة سبق وأن درست المساقط األساسية للمجسم وهي كما يلي:  -أ
                   
 

 

 

 

 

 ) الطول , العمق , االرتفاع( 3،  4،  5لمتواز  مستطيالت أبعاده  أرسمي منظور األوبليك (1

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 

 جانبيال المسقط األمامي المسقط

 فقياأل المسقط
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 (6ورقة عمل  )

 منظور األيزومتريك

 حدد  طري ة رسم منظور المجسمات التالية : .1

 ...................................... 

 ......................................... 

 

 ...................................... 

 

 .......................................... 

 ........................................... 
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 (7ورقة عمل )

 منظور األيزومتريك

 يزومتريك لمجسم.أن يرسم منظور األ .1
 

 أكملي اليراغات التالية: (1
                .................,.......................,......................ما هي هذه المساقط    -أ
 سقط الذي يتم رسمه أوال عند رسم منظور األيزومتريك.............................الم ما -ب

  سم 4لمكعب طول  لعه  يزومتريكاألأرسمي منظور  (2

                                   
                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 

 

 

 



 
 

236 

 (8ورقة عمل )

 رسم المنظور باستخدام بؤرة تالشي واحدة

 .أن يميز بين خط األفق وبؤرة التالشي.1الهدف : 

 .أن يميز بين مستو  الصورة ومستو  النظر.2          

 حدد  ما يشار إليه في الصور التالية:

 ............................................. 

 ................................................ 

  

 ........................................................... 

 .................................................... 
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 (9ورقة عمل )

 رسم المنظور باستخدام بؤرة تالشي واحدة

 

 . أن يحدد العنصر األساسي للرسم باستخدام بؤرة تالشي واحدة.1الهدف:

 .أن يرسم منظور شارع باستخدام بؤرة تالشي واحدة2       

 

 :أكملي 

باستخدام بؤرة تالشي واحدة يجب تحديد منظور شارع لرسم  -أ
 ............... أوال....,...............

يستخدم رسم المنظور باستخدام بؤرة تالشي واحدة لرسم  -ب
 منظور...............,...............

 

 .ارسمي منظور مكعب باستخدام بؤرة تالشي واحدة 
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 (10ورقة عمل )

 المتوسطةرسم منظور الن طة 

 الهدف :أن يرسم منظور الن طة  المتوسطة

 

 الشكل التالي يبين المسافة الح ي ية بين ثالث ساريات 

 

 

 

 

 

 

  ارسمي منظور الن طة المتوسطة لثالث ساريات 
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 (11ورقة عمل )

 رسم المنظور باستخدام بؤرتي تالشي

 الهدف: أن يرسم منظور بناية باستخدام بؤرتي تالشي. .1

 

 أكملي: (1

 ..تستخدم طريقة رسم المنظور باستخدام بؤرتي تالشي إلظهار ........................ -أ

 من طرق رسم المنظور الفني  ........................,............................ -ب

 لرسم المنظور باستخدام بؤرتي تالشي يجب تحديد ................,................... أوال . -ج

 

 ارسمي منظور بناية باستخدام بؤرتي تالشي: (2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

240 

 (12ورقة عمل )

 

الهدف :أن يميز بين المنظور باستخدام بؤرة تالشي واحدة والمنظور باستخدام بؤرتي  .1
 تالشي.

 

  حدد  أ  األشياء تم رسمها باستخدام بؤرة تالشي واحدة وأيهما تم رسمها باستخدام بؤرتي
 تالشي.

 ...................................................... 

 ................................................. 

  

 ................................................... 

 ................................................................................... 
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 (12ملحق رقم )

 كتب تسهيل مهمة
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