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 الملخص :

يهدف البحث الحالي إلى التعرف على فاعلية تكنولوجيا الواقع االفتراضي في التفكير البصري 

اإلنسان ولغرض التحقق من هدف البحث وضع  لدى طلبة كلية التربية األساسية في بايولوجيا

 الصفرية اآلتية :  ةالباحثان الفرضي

( بين متوسط درجات طلبة المجموعة 0.0.ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى) -

التجريبية الذين سيدرسون على وفق تكنولوجيا الواقع االفتراضي، ومتوسط درجات طلبة 

سون على وفق الطريقة االعتيادية في اختبار التفكير البصري المجموعة الضابطة الذين سيدر

 . 

االختبار البعدي الختبار ب المصحوباختار الباحثان التصميم التجريبي ذي الضبط الجزئي   

التفكير البصري، وقد اختيرت عينة البحث قصدياً من طلبة كلية التربية األساسية قسم العلوم 

طالباً وقد وقع االختيار العشوائي على شعبة )أ( المؤلفة من  (18المرحلة األولى، إذ بلغت )

( طالباً لتمثل المجموعة .1( طالباً لتمثل المجموعة التجريبية، وشعبة )ب( المؤلفة من )18)

ضابطة، كوفئت مجموعتي البحث في متغيرات )العمر الزمني باألشهر، ودرجة مادة علم 

ار المعلومات السابقة في مادة علم األحياء، واختبار األحياء في الصف السادس العلمي، واختب

حددت المادة العلمية التي ستدرس لمجموعتي  الذكاء ) لرافن(، واختبار التفكير البصري .

اعد  إذمحاضرة( لكل مجموعة  88البحث اعتمادا على مقرر مادة بايولوجيا االنسان بواقع )

من فرضية البحث أعد ة الضابطة . وللتحقق ( خطة للمجموعة التجريبية ومثلها للمجموع88)

mailto:Khalid.ayyal@gmail.com
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( فقرة من النوع 50من ) التفكير البصري الباحثان اختبارا للتفكير البصري فقد تألف اختبار

والثبات لالختبار .  وبعد انتهاء  حساب الخصائص السايكومترية وجرىاالختيار من متعدد، 

التدريس لمجموعتي البحث طبق اختبار التفكير البصري على مجموعتي البحث )التجريبية 

جمع البيانات ومعالجتها إحصائيا  باستخدام حزمة البرامج االحصائية  جرىوالضابطة(، 

(spss )،  ( حيث تم استخدام (T-test. وأشارت النتائج الى  لعينتين مستقلتين غير متساويتين

وجود فروق ذي داللة احصائية بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية الذين درسوا :

مادة بايولوجيا االنسان على وفق تكنولوجيا الواقع االفتراضي، ومتوسط درجات طلبة 

البصري  المجموعة الضابطة الذين درسوا المادة نفسها بالطريقة االعتيادية في متغير التفكير 

وفي ضوء النتائج قدم الباحثان عددا من التوصيات ، لصالح طلبة المجموعة التجريبية

 .والمقترحات

 

 

The  Effectiveness of Virtual Reality Technology in the Visual 

Thinking of Students of the College of Basic Education in Human 

Biology 

Assist. Prof                                          Researcher 

Azhar Burhan Ismail                               Khaled Eyal Ismail 

University of Diyala College of Basic Education 

 

Abstract  

      The current research aims at identifying the effectiveness of virtual 

reality technology in the visual thinking of students of the College of 

Basic Education in Human Biology. For the purpose of verifying the 

objective of this research   the researchers put the following zero 

hypothesis:. 

-. There is no statistically significant difference at the level of (0.05) 

between the average scores of the experimental group students who 

will study according to virtual reality technology, and the average 

scores of the control group students who will study according to the 

traditional method of visual thinking test. 

   The researchers chose the experimental design with the partial control 

with the dimensional  the visual reasoning test. The research sample 

was intentionally chosen from students of the College of Basic 

Education, Science Department, the first stage, as it reached (81) 

students, and the random selection is divided into section (A) consisting 

of (41) students to represent the experimental group, and section (B) 
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consisting of (40) students to represent the control group. The two 

research groups were categorized in variables of (chronological age in 

months, the mark of biology subject in the sixth scientific grade, the 

test of previous knowledge in biology subject, and the test Raven (for 

intelligence), the Visual Thinking Test). 

  The scientific subject that will be taught for the two research groups 

has been determined based on the course of human biology by (11 

lectures) for each group, where (11) plans were prepared for the 

experimental group and the same for the control group. To verify 

research hypothesis, The researchers prepared a visual reasoning test. 

For the human biology course, while the visual thinking test consisted 

of (25) items of the multiple choice type, and the psychometric and 

stability characteristics were calculated for test. 

   After the completion of the teaching for the two research groups  the 

visual reasoning test were applied to the two research groups 

(experimental and control). The data were collected and statistically 

processed using the statistical software package (spss), where ((T-test) 

was used for two unequal samples. 

Results indicated :  

-   There are statistically significant differences between the mean 

scores of the experimental group students who studied human biology 

according to virtual reality technology, and the average scores of the 

control group students who 

 studied the same material in the traditional way in the visual thinking 

variable for the benefit of the experimental group students. 

 In light of the results, the researchers presented a number of 

recommendations and proposals.  

  

 الفصل االول / التعريف بالبحث

 Research Problem of the: مشكلة البحث   اوالا  

إن الصفة الغالبة في تدريس مادة علم االحياء هي االعتماد على الحفظ والتلقين والتسميع    

واالبتعاد عن الفهم والتفكير ومهاراته، وإن االساليب والطرائق االعتيادية هي السائدة في 

تدريس مادة علم االحياء الذي يغلب عليه طابع الحفظ واالستظهار اذ ان االوساط التعليمية 

قيت على هذا النهج رغم التوصيات الكثيرة والدراسات التي تتطلب االبتعاد عنه بسبب تأثيره ب

الكبير في خفض مستوى التحصيل، وهذا ما جعل الطلبة يتخذون قالبا جامدا في التعليم 

بصفتهم متلقين  للمعلومات ومن مرحلة الى مرحلة دراسية اخرى دون أي تغير في اسلوب 
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فظ اآللي للمعلومات، اذ تكثر شكاوى الطلبة من معاناتهم نسيان المواد التي تدريسهم، من الح

كانوا قد حفظوها، وضمنوا حسن استرجاعها قبل االختبار لكنهم عجزوا عن استرجاعها 

 .(.5: 5.88)السلطاني،   بصورة جيدة عند ادائهم االختبارات

س يؤدي الى فقدان عنصر االثارة وان استخدام الطرائق واالساليب االعتيادية في التدري   

والتشويق فضال عن انها ال تراعي الفروق الفردية بين الطلبة وفي الوقت نفسه تتطلب حفظ 

المقرر الدراسي بشكل ال يساعدهم على تنمية تفكيرهم وال يتيح لهم الفرصة لكي يتعلموا 

وجية الحديثة في بأنفسهم كيف يتعلموا، كما إن ضعف اعتماد وتوظيف المستحدثات التكنل

تدريس علم االحياء بصورة عامة ومادة بايولوجيا االنسان بشكل خاص ادى الى ظهور نتائج 

انعكست سلباً على مستوى التدريس متمثال في ضعف اعتماد الطالب على ما تعلمه في حل 

تولدت  ، لذا ها التنمي طرق التفكير المختلفةالمشكالت التي تواجهه في حياته اليومية فضال عن

الحاجة الى توظيف طرائق واستراتيجيات تدريس حديثة ومستحدثات تكنولوجية في التدريس 

تها يمكن تجاوز هذه المشكالت وهذا ما يتطلب ساطللوصول الى الحلول المناسبة التي بو

تقصي آثار تلك الطرائق واالستراتيجيات والمستحدثات التكنولوجية في التدريس عسى ان 

وهذا ما جاء في نتائج وتوصيات بعض المؤتمرات المنعقدة في  .س نحو االفضلدريتؤدي بالت

( 5.85العراق اذا جاء في مؤتمر جامعة  بابل / كلية التربية االساسية المنعقد في عام)

استخدام طرائق تدريس حديثة تجعل التدريس اكثر فاعلية من خالل تدريب الطلبة  بضرورة

 . (.53-818: 5.85)جامعة بابل،  واالستكشافتعلم الذاتي والتفكير على ال

جااءت توصايات ماؤتمر  الجامعااة المستنصارية / كلياة التربياة األساسااية المنعقاد فاي عااام  إذ   

الحديثاة التاي  للبحاث عان أفضال الطرائاق واإلساتراتيجيات الباحثان( بضرورة تحفيز 5.82)

ة ورفع تكون ذات أثر فاعل وملموس لمواكبة التـقدم العلمي وتحقيق األهداف التربوية المنـشود

 . (.83-8.2:  5.82)الجامعة المستنصرية ، من مستوى تحصيل الطلبة

بتوجيه استبانة استطالعية لمجموعة من التدريسايين فاي ماادة  الباحثانومن خالل ما سبق  قام 

( تدريسي من كليات التربياة االساساية .5اء ومادة بايولوجيا االنسان والبالغ عددهم )علم االحي

في العاراق  حاول طرائاق التادريس المتبعاة فاي تادريس ماادة بايولوجياا وماا هاي نسابة النجاا  

ومسااتوى التحصاايل المعرفااي لاادى الطلبااة علااى ماادى ثااال، ساانوات متتاليااة ،  ومااا ماادى المااام  

ا الواقع االفتراضي وكيفية توظيفها لتدريس مادة بايولوجياا االنساان ، وماا التدريسي بتكنولوجي

 وكانت اإلجابة كما يأتي :،  بمهارات واهمية التفكير البصريمدى معرفة التدريسي 

ماان تدريسااي مااادة بايولوجيااا االنسااان يسااتعملون الطريقااة االعتياديااة فااي %( 90إّن نساابة )   

%( ماان تدريسااي مااادة بايولوجيااا 10ة، المناقشااة( وأّن نساابة )التاادريس المتمثلااة بااـ )المحاضاار

%( ماان .0إّن نساابة )، والحديثااة كطريقااة )العااروض العمليااة(االنسااان يسااتعملون الطرائااق 

التدريسين ليس لديهم معرفاة ساابقة عان تكنولوجياا الواقاع االفتراضاي واساتعمالها فاي تادريس 

%( من تدريسي ماادة بايولوجياا االنساان  ال يساتعملون .0إّن نسبة )، وادة بايولوجيا االنسانم

 . %( يستعملون بعض مهارات التفكير البصري.8مهارات التفكير البصري، وأّن نسبة)

فتبين من خالل ما مر ذكرهُ : أّن مشكلة البحث تتمثل باأن ماادة بايولوجياا االنساان ال يازال ياتم 

ئمة على الحفظ والتلقين والتسميع للطلبة، لاذا لام يكان للطالاب تدريسها بالطرائق واألساليب القا

ااا يااؤدي ذلااك إلااى والمعااارفدوٌر فااي العمليااة التعليميااة، وإنّمااا مجاارد مسااتقبل للمعلومااات  ، ِممَّ
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، لااذا جاااءت )تكنولوجيااا الواقااع  االنخفاااض فااي مسااتوى تحصاايل الطلبااة وتفكياارهم البصااري

تكنولوجياة الحديثاة التاي تنساجم ماع توجهاات التربياة االفتراضي( التي تعاد مان المساتحدثات ال

الحديثة في مجال التعليم، وربما تسهم تكنولوجيا الواقع االفتراضاي فاي تحساين التحصايل لادى 

الطلبة، ولعلها تعمل على استثارة التفكير البصري المرتبط ارتباطا مباشراً فاي ماادة بايولوجياا 

والتااي ماان ا، كيااب اجهاازة جساام االنسااان ووظائفهااكااون هااذه المااادة تخااتص فااي ترلاالنسااان ، 

ومان ات  وبرمجياات توضاح تلاك المفااهيم ،  المفترض ان تدرس باستخدام وسائل واستراتيجي

  : هنا برزت مشكلة البحث بالتساؤل اآلتي

مااا فاعليااة تكنولوجيااا الواقااع االفتراضااي فااي التحصاايل والتفكياار البصااري لااد   لبااة كليااة )

 (.؟لوجيا االنسانالتربية االساسية في بايو

 

 ثانياا : أهمية البحث :

ارف فاي فاروع العلام كافاة حتاى أصابح العلام العالم يمار بثاورة مان المعلوماات والمعا أصبح   

د العلام والتكنولوجياا هاي مقـترنين بالمجتمع المعاصر، وأّن الدولة التاي تمتلاك مقاليا وتطبيـقاته

وقااد أدركااـت العديااد ماان الاادول هااذه . (50:  5.81) سااعادة،  ماان الاادول المتقااـدمة، بااال شااك

الحقيـقة وأخذت تسعى بكل ما توفر لها مان جهاد وطاقاة إلاى تطاوير مجتمعاتهاا ماديااً وفكريااً، 

وسيلة المجتـمع إلحدا، هذا التغير، وهدفها هو اعاداد الطالاب للحيااة المساتقبلية،  والتـربية هي

ومن الصفات التي نادت بها التربية لحادو، التغيار فاي شخصاية الطالاب أنم يفهام طبيعاة العلام 

والتكنولوجيا واستخداماتها في الحياة المعاصرة، وأنم يدرك العالقات األساسية التي يعتمد فيهاا 

لذلك   . (55:  0..5)علي وابراهيم،  كنولوجيا( بعضه على البعض األخر)العلم، والتكل من 

والتربويين الاى نقال المساتحدثات التكنولوجياة الحديثاة الاى المجااالت  الباحثينسعى العديد من 

وان  .( 323:  2..5)محمد ومجدي،  والنهوض بعمليتي التعليم والتعلمالتربوية لإلفادة منها، 

واالسااتفادة منهااا داخاال  اهميااة توظيااف المسااتحدثات التكنولوجيااة فااي مجااال التعلاايم بوجااه عااام

القاعة الدراسية بوجه خاص، لما توفره هذة المستحدثات من اثارة الدافعية للتعلم والتغلب علاى 

ن تواجه الطالب والتدريسي علاى حادس ساواء فاي المواقاف التعليمياة فاي إالصعوبات التي يمكن 

( Guzey&Roehrig,2009:26حالاااة اساااتعمال االسااااليب والوساااائل التقليدياااة االخااارى . )

الوسائل والمستحدثات التكنولوجية الحديثة مان عملياة التعلايم والاتعلم لإلتقاان ممكناة  توأصبح

ويعد الواقع االفتراضي  . (81-83:  5..5) الفار، ، التحقق بتوفير التعلم المناسب لكل طالب

ثات التكنولوجيااـة التااي باادأت تسااتخدم فااي الساانوات القليلااة الماضااية فااي مجااال ماان المسااتحد

التاادريس، نظااراً لإلمكانيااات العدياادة التااي يمكاان أن تسااهم بهااا هااذه التكنولوجيااا فااي رفااع كفاااءة 

وفاعلية العملية التعليمية من ناحية، والتغلب علاى المشاكالت التاي تواجههاا مان ناحياة اخارى، 

مسااتمرة الااى تطااوير العمليااة التعليميااة بصاافة مسااتمرة وإن أحااد أسااالب  وحيااث اننااا فااي حاجااة

 (5..5:5)الحصاري  التطوير قد يتمثل في استخدام مستحدثات التكنولوجيا الواقع االفتراضي

والواقااع االفتراضااي هااو بمثابااة احاادى الخطااوات األساسااية لتحديااـث التاادريس لكااي يصاابح  .

وجد بيئة تعليمية فعالة، ويشاجع الطلباة علاى التسااؤالت تدريس المستقبل، فالواقع االفتراضي ي

حول الحقائق العلمية الواقعية والتخيلياة، واالهتماام بالخياال للوصاول الاى الحقيقاة العلمياة، فلام 
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يعد التدريس عرض معلومات على الطلبة، بل اصبح مصدر اهتمام الطلبة، واالستمتاع بتغيير 

  (35:5.83)الحازمي،  من خالل الواقع االفتراضي سلوكهم، وان ينغمس في جهاز الحاسوب

اإلنسان من أكثر المواد الدراسية حاجة إلى تطوير مناهجها  إن مادة بايولوجيا الباحثانويرى   

باسااتخدام مهااارات التفكياار المختلفااة، والحياااة المعاصاارة تفاارض أن نااوفر فرصااا للطلبااة علااى 

ممارسااة التفكياار وتحوياال المفاااهيم إلااى وحاادات ذات معنااى، وذلااك يتطلااب األخااذ باألساااليب 

لوجيااة الحديثااة التااي تساااعد الطلبااة فااي بناااء والطرائااق واالسااتراتيجيات والمسااتحدثات التكنو

 معرفتهم بأنفسهم وتنمية مهارات التفكير لديهم، وحل المشكالت، وتخاطب قدراتهم العقلية .

كاان ذلاك بصاوره أفي تبادل األفكار بسرعة قياساية ساواء  والتفكير البصري هو أداه عظيمة   

األفكااار والمعلومااات بصااورة  ماان خااالل تفاعاال مجموعااات إذ يساااعد علااى تسااجيل مفرديااة أ

منظمة بغرض عرض ما يمكن عمله أو معالجة اتجاه موضوع أو مشروع ما بصورة واضحة 

ذلاك يتمياز هااذا األسالوب مان التفكيار فاي تنظاايم المعلوماات المعقادة فا ن اخااتالط  وفضاال عان 

علاى ماا يسامى العين تعمال علاى زياادة القادرة  طةسااألشكال في المشاهد المتتابعة الملتقطة بو

باستحضااار المشاااهدة وهااي ذات فائاادة كبياارة ماان خااالل تحصاايل العلاام االسااتيعاب المعلومااات 

 . (3.0: 5.83)رزوقي وسهى،  الجديدة بسرعة وإتقان

أّن الطالب في المرحلة الجامعية بحاجة ماسة إلى التفكير البصري ؛ ألن هاذه  الباحثانويعتقد   

صصه الدراسي ليكون المعلم القادر على مواكبة التطورات المرحلة هي االساس الذي يحدد تخ

 واختيار المساتقبل المهناي وبماا يتناساب وياتالءم ماع قدراتاه  الحاصلة في مجاالت العلم جميعاً 

 وقابليته حتى يصبح مؤهالً علمياً لخدمة المجتمع في مجاالت الحياة كافة.

 مما تقدم يمكن إيجاز أهمية البحث بالنقا  اآلتية: 

( على المستوى المحلي الذي تناول فاعلية الباحثانكونهُ البحث األول )على حد علم ل .1

تكنولوجيا الواقع االفتراضي في التفكير البصري لدى طلبة المرحلة االولى في مقرر 

 بايولوجيا االنسان. 

أهمية جذب اهتمام القائمين في التربية العلمية على اعداد وتطوير تدريسيي العلوم  .2

 عام وتدريسيي بايولوجيا االنسان  بشكل خاص .  بشكل

أهمية تكنولوجيا الواقع االفتراضي في تدريس مادة بايولوجيا االنسان والذي قد تُسهم  .3

 في استثارة وتحسين التفكير البصري لدى الطلبة .

 

 :البحث  ثالثاا : هدف

التفكيار البصاري لادى تكنولوجياا الواقاع االفتراضاي فاي  يهدف البحث للتعارف علاى فاعلياة   

 طلبة المرحلة االولى قسم العلوم في مقرر بايولوجيا االنسان.

 

 :البحث  رابعاا : فرضية

 اآلتية : ة الصفريةالبحث صيغت الفرضي وفي ضوء هدف

 ( بين متوسط درجات طلبة 0.0.ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )

تكنولوجيا الواقع االفتراضي،   بايولوجيا االنسان وفق مادةالمجموعة التجريبية الذي يدرسون 
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وبين متوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة الذين يدرسون على وفق الطريقة االعتيادية 

 .لمادة بايولوجيا االنسان  التفكير البصرياختبار في 

 

 اقتصر البحث على:  خامساا : حدود البحث :

 التربية االساسية / جامعة ديالى .: كلية الحدود المكانية  .1

 م. .5.80/5.5: الفصل الدراسي االول للعام الدراسي الحدود الزمنية  .7

قسام العلاوم /  المرحلاة  -: طلبة جامعاة دياالى /كلياة التربياة االساساية الحدود البشرية  .3

 االولى .

المرحلااة : مفااردات مااادة بايولوجيااا االنسااان المقاارر تدريسااها لطلبااة الحاادود المعرفيااة  .4

 في كلية التربية االساسية فضالً عن المواضيع التي تم أضافتها. -االولى في قسم العلوم 

 

  : سادساا : تحديد المصطلحات

 :عرفها :Effectivenessالفاعلية   - 1

( بأنها : "قدرة او كفاية المنظمة في تحقيق اثر فعال معاين علاى وفاق .5.5الساعدي ) -

 .(.81:5.5التغير والوصول إلى الهدف المنشود" )الساعدي، معايير معينة إلحدا، 

: حجام اثار تكنولوجياا الواقاع االفتراضاي علاى التفكيار  اجرائياا بأنها الباحثانويعرفها  -

 البصري لدى طلبة كلية التربية االساسية في مقرر بايولوجيا االنسان.

 : عرفها: Technologyالتكنولوجيا  -7 

- Galbraith (8022  ) بانهااأ : "التطبيااق النظااامي للمعرفااة العلميااة، او معرفااة منظمااة

 .(Galbraith, 8022:  582)                                   من اجل أغراض عملية "

بانهااا "طريقااة نظاميااة تسااير علااى وفااق المعااارف المنظمااة، وتسااتخدم  (5.82الحيلااة ) -

جميع االمكانيات المتاحة مادية كانت ام غير مادية، ب سلوب فعال إلنجاز العمل المرغاوب فياه 

 . (58: 5.82إلى درجة عالية من اإلتقان ")الحيلة،

 : عرفه  Virtual Realityالواقع االفتراضي  - 3

"بيئات حسية مولدة كمبيوترياً تسمح للطلبة بالمشاركة بطريقة  ( بأنه : .5.8نوفل ) -

:  .5.8)نوفل، ئة الواقع االفتراضي التعليمية"تجاوبية مع االحدا، التعليمية الجارية داخل بي

5.) . 

اجرائياً بأنه : برمجية كمبيوترية تحاكي الواقع في صور ثالثية  الباحثانيعرفه     -

اقع الحقيقي، وتسمح للمستخدم باستخدام كلتا يديه للتفاعل مع االبعاد كما لو كان في الو

 التصميم، والتحكم في اتجاه الحركة دون استخدام معدات باهظة الثمن .

 : : يعرفه Visual thinking التفكير البصري  – 5

"هو نمط التفكير الذي يتضمن مهارة الطالب على  : ( بأنه5.81المسعودي وسنابل، ) -

الذي نستخدمه في  والرموز والرسوم بدال من الكالم تخيل وعرض أفكاره باستعمال الصور

 ( 511:  5.81)المسعودي وسنابل، التواصل مع االخرين"

اجرائياً بأنه : القدرة العقلية لطلبة عينة البحث التي تمكنهم من  الباحثانويعرفه  -

االستجابة للمثيرات البصرية، وتتمثل هذه القدرات بالتعرف على الشكل وتمييزه وادراك 
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العالقات بين إجزاءه وتحليل المعلومات التي يتضمنها الشكل وتفسيرها واستنتاج المعلومات 

لبصري بحيث تمكنه من تحويلها الى لغة منطوقة او مكتوبة، الجديدة التي يتضمنها الشكل ا

 ويقاس بالدرجات التي يحصل عليها الطلبة في االختبار المعد لهذا الغرض.  

 

 

 

  

  الفصل الثاني

 المحور األول : خلفية نظرية

 : Technology Reality Virtualتكنولوجيا الواقع االفتراضي 

  االفتراضي :نشأة وتطوير تكنولوجيا الواقع 

االفتراضي إلى أوائل الثالثينيات من القرن الماضي حينما  الواقع تعود بدايات تكنولوجيا    

حاول العلماء أن يصمموا محاكياً اّلياً كانت مهمته أن يوفر أثناء التدريب على الطيران ظروفا 

طائرات وهمية  مشابهة للطيران الفعلي، وارتبطت حينذاك نشأة الواقع االفتراضي باستخدام

)بركات،   مطابقة تقريباً للطائرات الحقيقية مع بقاء المتدرب في مكانه على االرض

" واحداً من  Ivan sutharlandرالند اث"ابتكر إيفان س .802وفي عام    ( .0..5:.18

تقريراً وصفياً بعنوان  ساثرالندنشر إيفان  8020النظم الرائدة للواقع االفتراضي في عام 

، ويعد بذلك اول من أنشأ مسرحاً للبحث في هذه The Ultimate Dis playالعرض المطلق 

 (5.80:.2 )احمد، ، Reality Virtualالتكنولوجيا، والتي نسميها اليوم بالواقع االفتراضي 

لح لدكتوراه مصطفي رسالته ل  Myron Kruegerاطلق ميرون كرويجر  8021وفي عام  .

كمقابل للواقع الحقيقي، وعرفه بأنه واقع تفاعلي  Artificial reality الواقع االصطناعي

أول من  Jaron Lanierويعد جارون النير  .( 8:5.80خميس ،) ،انغماسي يولد بالكمبيوتر

، كما 8010" وذلك في عام VR Reality Virtual))صاغ مصطلح "الواقع االفتراضي

، والحيز االفتراضي World Virtual أُطلق عليه مصطلحات اخرى مثل العالم االفتراضي 

Cyberspace والبيئة االفتراضية ، Environment Virtual ، ،(5.80:.2 )احمد . 

  تكنولوجيا الواقع االفتراضي :مفهوم 

يعد جارون النير هو واضع  إذتعددت وتباينت مصطلحات الواقع االفتراضي ومرادفاته     

مصطلح الواقع االفتراضي، الذي يشير إلى افتراض شيء ما واقع، فما يعرض على شاشات 

ونراه باستخدام األجهزة المادية نفترض أنه واقع، ويرتبط ذلك بعملية التخيل  الكمبيوتر،

شاشة الكمبيوتر أو أدوات العرض ثالثية األبعاد نفترض أو نتخيل  البصري، فالمعروض على

االطالق  ( هو أكثر المصطلحات استخداما علىVirtual Realityأنه واقعي، ومصطلح )

 حيث عرفه :  (.0:  .5.8)نوفل،  إلى تكنولوجيا الواقع االفتراضي لإلشارة

مشابه للواقع الذي نعيشه، ( : بأنه "مزج الواقع بالخيال، وإنشاء محيط 5.82علي ) -

تجسيدها ويتمثل في إظهار األشياء الثابتة والمتحركة وكأنها في عالمها الحقيقي من حيث 

 .(  11:5.82)علي،وحركتها واإلحساس بها "
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تكنولوجيا الواقع االفتراضي على انها : تكنولوجيا تمكن الطالب من  الباحثانويعرف   -  

الدخول الى بيئة ثالثية األبعاد مولدة ببرامج حاسوبية خاصة تمكن المستخدم من التفاعل 

والتعايش بها في الوقت الحقيقي، مستخدماً حواسه أو بعضها من خالل مجموعة من األجهزة 

واألعمال المطلوبة منه في بيئة خيالية أو مماثلة للواقع وأالدوات الخاصة ألداء المهام 

 .لحقيقيا

 

 

 

 : الواقع االفتراضي والتعليم االفتراضي 

إنهما من  إذيعد الواقع االفتراضي والتعليم االفتراضي من تطبيقات التعليم اإللكتروني    

تطويرها واالستفادة منها في العملية التعليمية، وذلك ب نشاء  جرىالمستحدثات تكنولوجيا التي 

 .( 0..5:.1)الشهري، البيئات االفتراضية باستخدام الحاسب اآللي

يعد التعليم االفتراضي نوع من أنواع التعليم اإللكتروني، يتيح للطالب التعليم االفتراضي :  

ة تعليمية وكتب وتفاعل مع المدرس االستفادة من جميع عناصر العملية التعليمية، من ماد

يتمكن الطالب من الوصول إلى  إذ ،يحه شبكة المعلومات عبر اإلنترنتما تت فضال عن 

 المعلومات المطلوبة بجهد قليل ووقت قصير .

والتعليم االفتراضي شبيه بالتعليم الحقيقي إال أنه يعتمد الوسائط اإللكترونية في تقديم المادة  

وت وصوره إلى الطالب من خالل الفصول االفتراضية عبر اإلنترنت التعليمية من ص

 .( 58: 5.83القريشي، )

وكما ( الفرق بين الواقع االفتراضي والتعليم االفتراضي 7217وقد بين إبراهيم) 

 :يلي

حواس الالواقع االفتراضي : "بيئة اصطناعية ثالثية األبعاد، تخاطب بأكبر قدر ممكن من 

التعليم االفتراضي : "منظومة متكاملة من الخبرات قائمة خمس بقدر ما يتوافر من إمكانات. ال

من خاللها إنشاء عالم تعليم مصغر يشابه الواقع الحقيقي، ويمكن  يجريعلى الحاسوب، 

وأشار أن التعليم االفتراضي مرادف للتعليم اإللكتروني  كة اإلنترنت"الدخول إليه من خالل شب

اإلنترنت والتقنيات بوساطة على تبادل الخبرات عن بعد ال يحدها زمان أو مكان المبني 

 . (8.2:  5.85المتعددة للحصول على المعلومات بأسرع وقت وأقل تكلفه )إبراهيم ، 

 الى:  ( الواقع االفتراضي7212صنف نوفل )

 :  Non Immersive Virtual Realityالواقع االفتراضي الال أنغماسي  – 1

وهو اكثر االنواع شيوعا للواقع االفتراضي، ويشتمل على تطبيقات الواقع االفتراضي    

فاعل المستخدم فقط مع البيئة االفتراضية دون ان يكون هناك انغماس ت يجريالبسيطة التي 

كامل داخل البيئة االفتراضية، ويطلق على هذا النوع من بيئات الواقع االفتراضي احيانا 

، او نافذة على Desktop  Virtual Realityراضي سطح المكتب )المكتبي( الواقع االفت

وكذلك التحتوي على خبرات حسية تقوم على استخدام أدوات  Window on worldالعالم 

الواقع االفتراضي االخرى، ويتمثل هذا النوع في تطبيقات الواقع  اإلحساس الخاصة بانواع

االفتراضي البسيطة ثالثية االبعاد، التي تسمح للمستخدم نوعاً من التفاعل اليتوفر في تطبيقات 
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، وهو يمتاز بسهولة اإلنتاج  Multimedia Applicationالوسائط المتعددة التقليدية 

لفة المادية الالزمة إلنتاجه، مما يساهم في استخدام هذا النوع واالستخدام، الى جانب قلة التك

 في العملية التعليمية في المدارس والجامعات .

 :   Semi Immersive Virtual Realityالواقع االفتراضي شبه االنغماسي  - 7

يمكن ان يشتمل هذا النوع على  إذوهذا النوع يقف متوسطاً بين النوع االول والنوع الثالث، 

تطبيقات الواقع االفتراضي التي تتضمن استخدام بعض ادوات الواقع االفتراضي التي تتيح 

 درجة متوسطة من االنغماس واالحساس

 :Immersive Immersive Virtual Realityالواقع االفتراضي االنغماسي  - 3

تضع المستخدم في مواقف خبرية انغماسية، وهو ذلك النوع من بيئات الواقع االفتراضي التي 

ويشعر الطالب بأنه معزول عن العالم الخارجي، ويندمج تماماً داخل تفاعالت واحدا، البيئة 

ذلك باالعتماد على ادوات الواقع االفتراضي التي تعطي للطالب  ويجرياالفتراضية 

 االحساس باالنغماس مثل شاشات العرض المحمولة على الرأس.

 Immersive Virtual Realityبيئات الواقع االفتراضي القائم على الشبكات – 1

Networked-Based   ويتضمن هذا النوع من بيئات الواقع االفتراضي القائمة على :

الشبكات سواء شبكة االنترنت، او الشبكات الداخلية المحلية، ويشمل هذا النوع بيئات الواقع 

 لواقع االفتراضي الموزعة، والجوالت االفتراضية الميدانية .االفتراضي التشاركية، وبيئات ا

 : Mixed Virtual Realityبيئات الواقع االفتراضي المختلط  او الواقع المزيد  – 5

أنتاجه في مجال الواقع  جرىوهو أحد، انواع بيئات الواقع االفتراضي فهي اّخر ما    

وهي عبارة  ،Augm ented Reality (AR)االفتراضي، ويطلق عليها بيئات الواقع المزيد 

عن دمج بين بيئات الواقع االفتراضي والبيئات الحقيقية في واجهة استخدام واحدة ويعرف بأنهُ 

هذا النوع ثورة في مجال التعليم والتدريب، ك جراء  دتزويد الواقع الحقيقي بواقع افتراضي ويع

ات عن بعد، وتوجيه تعليمات افتراضية انياً العمليات الجراحية عن بعد، واالنغماس وزيارة بيئ

ألفراد يقومون بأداء مهام معقدة مثل رواد الفضاء، الجراحين، ومن يقومون بمهام اصال  

 (.2-22:  .5.8معقدة . )نوفل، 

وعلى الرغم من تعدد تصنيفات بيئات الواقع االفتراضي إال اننا نجد جميعها تحاول أن    

قاً لدرجة االستغراق التي يتيحها كل نوع منها الى المستخدم، أو وفقاً تفرق بين هذه األنواع وف

الى درجة الواقعية والتجريد، أو مستوى التفاعل، كما اننا نجد أن جميعها تشترك في أنها تمنح 

 المستخدم الشعور باالستغراق والتعايش واألمان وهي تختلف من نوع الى اخر.

 Non Immersiveالواقع االفتراضي الال أنغماسي ) نالباحثاوفي هذه الدراسة تبنى    

Desk-top VR) الذي يستخدم بعض األنظمة شاشة حاسوب تقليدية او شاشة الهاتف النقال ،

 لعرض العالم المرئي . 

 ( برمجية الواقع االفتراضي المستخدمة في الدراسة الحاليةMozaik 3D: ) 

تستخدم الدراسة الحالية برمجيه واقع افتراضي تم تصميمها من قبل المختصين في هذا     

والتخصصات تم رفعها  المجال، وهي عبارة عن تصاميم ثالثية األبعاد في مختلف المناهج

لك يمكن الوصول ( وكذhttps://www.mozweb.comعلى شبكة اإلنترنت على الرابط )

( في شبكة االنترنت، ومن بين هذه التصاميم ما mozwebاليها من خالل البحث عن كلمة )

https://www.mozweb.com/
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صممت بطريقة تراعي  إذيختص مادة بايولوجيا اإلنسان وهي برمجيه سهلة االستخدام 

حيث  ، المستخدم من حيث إمكانية الوصول إليها وسهولة استخدامها والتحكم في محتواها

تتيح البرمجية عدة  إذخدام المحتوى ثالثي االبعاد الوارد في البرمجية بعدة طرق، يمكن است

( او 3Dخيارات للمستخدم، سواء عن طريق ارتداء نظارات الواقع االفتراضي، او نظارات )

، كما تتيح للطلبة التحكم في المحتوى ثالثي  مشاهدتها عن طريق شاشة العرض مباشرة

وتفكيكها، واعادة تركيبها، وتكرار تكبير والتصغير، وتدوير االشكال، االبعاد من حيث ال

 المشاهدة لالجزاء المختلفة في الشكل المعروض.

في هذه الدراسة على توفير البرمجية للطلبة وتحميلها على اجهزة الهاتف  الباحثانوقد عمل    

 النقال التي يمتلكونها .

 

 

 ع االفتراضي :األهمية التعليمية لتكنولوجيا الواق 

تكنولوجيا الواقع االفتراضي بمثابة ذروة التطور في مجال تكنولوجيا المعلومات؛  عدّ يمكن    

أداة تمثل نموذجاً فريداً من نوعه في جعل بيئة التدريس بيئة تفاعلية نشطة جداً، فهي  إلنها

تحاكي الواقع الحقيقي، فمن الممكن بواسطتها إجراء زيارات تخيلية لمواقع من الصعب 

الوصول اليها، اما بسبب البعد الزماني كما في االحدا، التاريخية او المكاني كما في البراكين 

الخطورة كما في التفاعالت الكيميائية والمفاعالت النووية، او لصغر حجمها كما في اوبسبب 

الذرات، او بسبب صعوبة الوصول اليها، كما في اعضاء جسم االنسان الداخلية، والحصول 

على كافة المعلومات والتفاصيل بوضو  كبير، ورؤية هذه االشياء مجسمة بألوانها الطبيعية، 

محيطة بهذه االشياء، ويمكن التحكم في رؤية كل جزء على حدة وتكبيرة وسماع االصوات ال

وتتميز تكنولوجيا الواقع  .(0..838:5)هندية، تغيير زاوية المشاهدة لهذا الشيءاو تصغيرة و

االفتراضي بقدرتها على تقديم المفاهيم المجردة بصورة بصرية،  وتسهل على الطلبة القدرة 

مشاركين في بناء المعرفة من خالل التفاعل  وإنهم  يكون ت جديدة اذبناء معلوماعلى التفكير و

يعمل الواقع االفتراضي على نقل الوعي  إذ .(35: 2..5) دوالتي  مع البيئات ثالثية األبعاد

تشكيلها الكترونياً، من خالل تحرير العقل للغوص في تنفيذ  يجرياإلنساني الى بيئة افتراضية 

الجسد، وهو عالم ليس وهمي والحقيقي بدليل حدوثة ومعايشته، مما  الخيال بعيداً عن مكان

 (.00: .5.8)عبد الحميد،،يعطي الطالب الشعور باالستغراق واإلدراك الحسي والنفسي

 :التفكير البصري 

يعيش اإلنسان في بيئة مليئة بالرسائِل البصريِة، بدءاً من الرسائل البصرية المصورة،   

خبرة بصرية، بدأ  هيوالرسائل البصرية المطبوعة، والخبرة التي يكتسبها اإلنسان في حياته 

والتلفاِز، مرورا بالصور التي يشاهدها على  ،من الصور التي يشاهدها على شاشة الهاتف

وب، وانتهاء بالصورة الخيالية التي يتخيلها في عقله، ولذلك ف ن الصورة ال تعد شاشة الحاس

يطر فالصور هي التي  تس ( .83 :5.85)صالح، ، بألف كلمة بل أصبحت بماليين الكلمات

تنوب الصور بقوتها التعبيرية عن الكلماِت، وهي تضيف  إذ، على األفكار ومعاني الكلماتِ 

 ( . 803: 1..5السطور) حسن،  كون غائبةً بيناً ومعاني جديدة تأفكار
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نسان، فقد أكدت العديد من دراسات بأن المهمة لدى اال وتعد حاسة البصر من الحواس   

يتذكره من خالِل الرؤية   %  مما يكتب، في حين 30ا يسمع، و% مم .8 اإلنسان يتذكر بنسبة

 .(81: 5.88)عمار والقباني، % .1الى ما يصل نسبة 

( أن التفكير البصري هو احد انماط التفكير الذي ينشأ نتيجة استثارة 0..5وكما أّكد عطية )   

العقل بمثير بصري يترتب على ذلك إدراك عالقة  واحدة أو أكثر تساعد على حل المشكلة أو 

 (.51:  0..5من حلها )عطية،  االقتراب

سلساالة ماان العمليااات العقليااة التااي يقااوم بهااا الاادماغ بانااه  " (5.83ابااو زاياادة ) عرفااهاذ  

تسااعد هاذه العملياات  إذالبشري عند تعرضه لمثير ثم اساتقباله عان طرياق حاساة البصار، 

الفرد في الوصول الى المعنى الذي يحمله هذا المثير، واالستجابة له، وتخزينه في الاذاكرة 

 . (01:5.83)ابو زايدة،  "واسترجاعه منها عند الحاجة

  اهمية التفكير البصري في العملية التعليمية 
استبدال الكثير من الحشو اللفظي  إذ جرىالتفكير البصري ذات اهمية كبيرة لدى الطلبة،      

 هذه األهمية بما يأتي: (5.88) عمار والقباني، ،رسوم واالشكال البصرية وقد بينهابال

 يجعل من تعلم الطلبة يتسم بالحيوية والنشاط .  – 8

 يجذب الطلبة نحو الموضوعات التي تتضمن اشكاالً بصرية . – 5

 يساعد الطلبة على فهم المفاهيم المجردة . – 3

يساعد الطلبة على فهم وتنظيم وتركيب المعلومات، وتنمية القدرة االبتكار، وإنتاج  – 1

 االفكار الجديدة .

 غلب على مشكلة صعوبة دراسة الموضوعات التي تحتاج لقدرات مكانية .الت – 0

 تطوير قدرة الطلبة على المالحظة الدقيقة . – 2

يعمل على تنمية مهارة حل المشكالت لدى الطلبة ، وكما يساعدهم على اكتساب قدرة  - 2

 (51:5.88)عمار والقباني،التعلم الذاتي.

 : مهارات التفكير البصري 

 ( مهارات التفكير البصري الى خمس مهارات وهي  :5.81سعودي وسنابل )حدد الم

قدرة الطالب على تحديد أبعاد وطبيعة الشكل أو  وهي:  مهارة القراءة البصرية .1

 الصورة المعروضة، وهي أدنى مهارات التفكير البصري .

والتأثر بين وهي القدرة على رؤية عالقة التأثير مهارة ادراك العالقات المكانية :  .7

 مواقع الظواهر المتمثلة في الشكل، او الصورة المعروضة .

وهي القدرة على ايضا  مدلوالت الكلمات، والرموز، مهارة تفسير المعلومات :  .3

 واإلشارات في األشكال، وتقريب العالقات بينها .

االهتمام وهي القدرة على التركيز في التفاصيل الدقيقة، ومهارة تحليل المعلومات :  .4

 والكلية في الشكل. بالبيانات الجزئية،

وهي تعني القدرة على التوصل الى مفاهيم ومبادئ علمية من مهارة إستنتاج المعنى :  .5

 ( 808: 5.81)المسعودي وسنابل،    أو الصورة المعروضة .      خالل الشكل،

في إعداد  نيلباحثااعتماد مهارات التفكير البصري التي ورد ذكرها من قبل  جرىوقد    

 .اختبار التفكير البصري وذلك لمالءمتها لطلبة المرحلة االولى في قسم العلوم )عينة البحث(
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 المحور  الثاني الدراسات السابقة

 سيجريالبحث  التي  ذات العالقة بمتغير في هذا المحور الدراسات السابقة الباحثانسيتناول 

 (8جدول ) وكماعرضها حسب تسلسلها الزمني 

 التفكير البصري  دراسات سابقة تناولت

 ت

اسم 

الباحث 

وسنة 

الدراسة 

 والبلد

 الهدف من الدراسة

حجم العينة 

وجنسها 

والمرحلة 

 الدراسية

المادة 

الدراس

 ية

المنهج  

 الدراسة

ادوات 

 الدراسة
 النتائج الوسائل االحصائية

 الغزالي 1

(7212) 

 العراق

 

 أثر استراتيجية

 التعليم المتمايز

 في تحصيل

  الب الصف

 الرابع العلمي

في مادة الفيزياء 

ومهارات التفكير 

 البصري لديهم

 التفكير البصري لديهم

(  الباا من 27)

 الب الصف 

 الرابع العلمي

شبة  الفيزياء

 التجريبي

اختبار 

 التحصيل

واختبار 

مهارات 

التفكير 

 البصري

التائي االختبار 

لعينتين ( مستقلتين 

t-test( 

ومعادلة كيودر  ,

  -72-ريتشادسون

,  لحساب الثبات

  معامل ارتبا  بيرسون

وغيرها من الوسائل 

 االحصائية

تفوق 

المجموعة 

التجريبية 

على 

المجموعة 

 الضابطة

الفتالوي  2

(7212) 

 العراق

 

أثر انموذج التعرف على 

Fielder and 

Silverman  في

التحصيل ومهارات 

التفكير البصري لد  

 الب الصف الرابع 

 العلمي في مادة الكيمياء(

(  الباا من 25) 

الصف الرابع 

 العلمي

شبة  الكيمياء

 التجريبي

اختبار 

التحصيل و 

اختبار 

مهارات 

التفكير 

 البصري

االختبار التائي 

-tلعينتين (مستقلتين 

test( 

 ومعادلة كيودر ,

  -72-ريتشادسون

,  لحساب الثبات

  معامل ارتبا  بيرسون

وغيرها من الوسائل 

 االحصائية

تفوق 

المجموعة 

التجريبية 

على 

المجموعة 

 الضابطة

 

 الفصل الثالث

 اجراءات البحث

 أوالا: التصميم التجريبي :
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إطاارا يحادد فياه  الباحثاانعاام للتجرباة، لغارض توجيههاا فيقادم  يقصاد باه "إعاداد تخطايط     

)اباو حطاب   البحث" الشروط المضبوطة للحصول على البيانات المستعملة في اختبار فروض

 .(.302:5.8وفؤاد، 

 مجموعتين : وعلى النحو االتيلالتصميم التجريبي ذي الضبط الجزئي ل اختيار جرى

 (التصميم التجريبي المعتمد في البحث1مخطط)

 -وعينته:مجتمع البحث ثانياا: 

 -مجتمع البحث::1 7

 مجتمع البحث مان جمياع طلباة قسام العلاوم فاي كلياة التربياة االساساية / جامعاة دياالى يتألف   

علااى كتاااب تسااهيل مهمااة  الباحثااانوتحقيقاااً لااذلك استحصاال (، .5.5-5.80للعااام الدراسااي )

 الصادر من جامعة ديالى/ كلية التربية األساسية.

 :ثعينة البح :7:2
( طالبااً وطالباة 10تألفت عينة البحث من طلبة المرحلة االولى في قسم العلوم والمؤلفة مان )   

( طالباً وطالباة فاي كال شاعبة علاى التاوالي، وقاد 10،11) موزعين على شعبتين )أ، ب( بواقع

بطريقة السحب العشوائي، إذ تم وقوع االختيار علاى شاعبة ) أ ( لتمثال المجموعاة  الباحثانقام 

تُاادرس باسااتخدام تكنولوجيااا الواقااع االفتراضااي، وشااعبة )ب( لتمثاال  التااي سااوف ريبيااةالتج

ابطة التي سوف تُدرس وفاق الطريقاة )االعتيادياة(، وبالتنسايق ماع رئاساة قسام  المجموعة الضَّ

العلوم  تم الحصول على المعلومات الخاصة بالتحصيل الدراسي لطلبة المرحلة االولى لغرض 

عينة البحاث فاي بعاض المتغيّارات، وقاد وجاد أن هنااك طالبااً واحاداً راساباً،  أجراء التكافؤ بين

وثال، طلبة خريجو معهد إعداد المعلماين فاي الشاعبة )أ(  وطاالبين راسابين وطاالبين خريجاي 

معهد اعداد المعلمين فاي شاعبة )ب(، وقاد تام اساتبعاد الطلباة الراسابين والطلباة خريجاي معهاد 

من بيانات التجربة ماع إبقاائهم فاي القاعاة الدراساية حفاظااً علاى نظاام  اعداد المعلمين إحصائياً 

( طالبااااً وطالباااة 18بواقاااع ) اً ( طالبااا18الكلياااة، وباااذلك أصااابح العااادد النهاااائي لعيناااة البحاااث )

ابطة  اً ( طالب.1للمجموعة التَّجريبية و )  .للمجموعة الضَّ

 

 : اجراءات الضبط ثالثاا:

  : تكافؤ مجموعتي البحث 

 ختبارا المتغير التابع المتغير المستقل التكافؤ المجموعة

 التجريبية
العماااااااار محسااااااااوباً  -

 باالشهور

درجاااات  ماااادة علااام  -

االحيااااااء للصاااااف الساااااادس 

 العلمي

 اختبار الذكاء لرافن -

 التفكير البصري  -

تكنولوجيا الواقع 

 االفتراضي

 

 البصريالتفكير

 

 البصري التفكير

 االعتياديةالطريقة  الضابطة
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على الرغم منم اتباع األسلوب العشوائِي في توزيع الطلبة على الشاعب،  واالختياار العشاوائي  

للمجموعتين التجريبية والضابطة، وإن أفراد عينة البحث من فئات عمرية متقارباة، وللضامان 

أن تكون نتائج البحث صادقة بالدرجة التي يمكن أن يعزى فيها الفرق بين المجموعة التجريبية 

 الباحثااانلمجموعااة الضااابطة إلااى المتغياار المسااتقل ولاايس إلااى عواماال داخليااة أخاارى، قااام وا

  .بأجراء عملية التكافؤ  للمجموعتين في المتغيرات التي قدم تؤثُر في نتائج التجربة

بأجراء عملية التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة في المتغيارات االتياة  الباحثانوقام 

: 

 (7جدول )

القيمة التائية لطلبة مجموعتي البحث في متغيرات )العمر الزمني باألشهر ، الذكاء، 

درجات الطلبة في االمتحان الوزاري للصف السادس العلمي  للعام المعلومات السابقة ، 

 اختبار التفكير البصري( ( م،7212-7212الدراسي )

 المجموعة المتغيرات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

الداللة  (Tالقيمة التائية )

 اإلحصائية

 عند مستو 

(2،25) 
 الجدولية المحسوبة

ي العمر الزمن

 محسوبا باالشهر

 12622 732622 التجريبية

22 

26142 

 غير دالة 1622

 17632 732642 الضابطة

 الذكاء
 5642 42612 التجريبية

2624 
 5622 44622 الضابطة

المعلومات 

 السابقة

 1627 11651 التجريبية
2642 

 7641 11623 الضابطة

)درجات الطلبة 

تحان في االم

الوزاري للصف 

 (السادس العلمي

 2615 21677 التجريبية

26512 

 2622 22635 الضابطة

اختبار التفكير 

 البصري

 7615 11652 التجريبية
26231 

 1622 11652 الضابطة

 )السالمة الخارجية للتصميم التجريبي )ضبط المتغيرات الدخيلة 

 الباحثانيقصد بها تلك المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في المتغيرات التابعة وتخضع لسيطرة    

وال يمكن له من إدخالهاا فاي تصاميم التجرباة، وهاذه المتغيارات وإن كانات غيار معلوماة يجاب 

 أخذها بنظر االعتبار بالنسبة 

صدق نتاائج التجرباة، ودرجاة ، عند مناقشة النتائج وتفسيرها؛ ألنها قد تؤثر في الباحثانإلى    

)الربيعاي وآخارون،  الوثوق بها، وإمكانية تعميم نتائجها على المجتمع الذي أخاذت مناه العيناة.

5.81  :10 ) 

قاادر اإلمكااان ماان ضاابط المتغياارات الدخيلااة غياار  الباحثااانولسااالمة إجااراء التجربااة حاااول    

التجريبية التي يعتقد بأنها إذ لم تضبط ممكن أن تؤدي إلى نتاائج غيار ساليمة، إذ يتعاذر التميياز 
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، وفيماا ياأتي إجاراءات ضابط هاذه  بين تأثيرها وتأثير المتغيار المساتقل فاي المتغيارات التابعاة

 المتغيرات، 

 

 :الحوادث المصاحبة للتجربة

وهاااي الحاااواد، الطبيعياااة التاااي يمكااان أن تحاااد، أثنااااء إجاااراء التجرباااة مثااال : الكاااوار،،    

والفيضانات، واألعاصير والزالزل واألوبئة والحاواد، األخارى كاالحروب، واالضاطرابات، 

 (  11:  5.80والمظاهرات مما يعرقل سير التجربة .    ) المحمداوي، 

تاأخر  إذبسبب االحدا، التي حصلت في البلد مان مظااهرات وتأثيرهاا علاى دوام الجامعاات    

علاى تقاديم الماادة العلمياة بالكامال للحفااظ علاى  الباحثاانالدوام عان الموعاد المحادد، وحارص 

بالتعاون مع رئاسة القسم واستاذ المادة بتعويض ايام تعطيل الدوام سااعة  الباحثانالتجربة، قام 

 اسبوعيا . واحدة

 اإلندثار التجريبي: -1

مناذ الياوم االول بتطبياق التجرباة بمتابعاة حضاور طلباة مجماوعتي البحاث  الباحثاانوقد قام    

وتسااجيله، فلاام يحصاال انقطاااع أي طالااب أو تركااه أو نقلااه خااالل ماادة تطبيااق التجربااة، أمااا مااا 

يخص الغياب الفردي واإلجازات المرضية للطلباة المجماوعتين ف ناه كاان متقاارب إلاى حاد ماا 

 . في المجموعتين التجريبية والضابطة

ويقصااد بااه التغياارات البيولوجيااة والفساايولوجية التااي تحااد، فااي بنيااة عاماال النضااج  :   -7

 301)ملحم،   الكائن الحي وهذا النوع من التغيرات يحد، عند معظم األفراد في نفس العمر.  

 :5...) 

ونظرا لكون مدة التجربة واحدة لمجموعتي البحث، وتقارب أعمار الطلبة في المجموعتين،     

ذا ف ن ما يحد، من نمو سيعود على طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة بالتسااوي، لاذا لام ل

 نتائج البحث .  فييكن لعامل النضج أثر 

 القياس : أداة  -3

ا وتحات ظاروف متشاابهة علاى بالحد مان هاذا العامال إذ طباق أداة القيااس نفساه الباحثانقام    

فكياار البصاارِي، بعااد التأكااد ماان اختبااار  التلبحااث ) التجريبيااة والضااابطة ( وهااي مجمااوعتي ا

 . صدقه وثباته 

 أثر اإلجراءات التجريبية :   -4

على الحد قادر اإلمكاان مان أثار بعاض اإلجاراءات التاي يمكان أن تاؤثر فاي  الباحثانحرص    

 ت فيما يأتي :المتغيرين التابعيين في أثناء تطبيق التجربة، وتمثله هذه اإلجراءا

 

 سرية البحث  ::  1:5

على عدم اخبار الطلبة بأنهم في وضاع تجريباي مان اجال اساتمرار نشااطهم  الباحثانحرص    

 الباحثاانحارص  إذوتعاملهم مع التجربة بصورة طبيعية، لتكون نتائج التجرباة دقيقاة وساليمة، 

على سرية التجربة باالتفاق مع رئاسة قسم العلوم، وتدريسي مادة بايولوجياا اإلنساان فيهاا، فلام 

يخبر الطلبة بطبيعة البحث وهدفه، كي ال يتأثر نشاطهم أو تعاملهم مع التجربة مما قد يؤثر فاي 

 سالمة التجربة والنتائج .
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 : المادة الدراسية: 7:5

لتجرباة موحادة لمجماوعتي البحاث، رر تدريساها والمحاددة فاي اكانت المادة الدراسية المقا      

مادة بايولوجياا االنساان المقارر تدريساها لطلباة المرحلاة االولاى مان قبال وزارة  مفرداتوهي 

 م(..5.5ـــــــ5.80التعليم العالي والبحث العلمي العراقية  للعام الدراسي )

 :المدة الزمنية:3:5

إذ كانت المدة الزمنية لتطبيق التجرباة موحادة باين مجماوعتي البحاث )التجريبياة والضاابطة(، 

( م، وانتهااات فاااي ياااوم االثناااين الموافاااق .5.5/.80/8الموافاااق )بااادأت فاااي ياااوم االربعااااء 

 .م (.51/5/5.5)

 : مدرس المادة :4:5

بالتعاااون مااع ماادرس المااادة بتاادريس مجمااوعتي البحااث بعااد ابااالغ الطلبااة بأنّااه  الباحثااانقااام    

تدريسي جديد لماادة بايولوجياا االنساان، وذلاك لضامان عادم تاأثر الطلباة با ختالف الخصاائص 

 واألسلوب التدريسي للتدريسين .

 الظروف الفيزيقية : :5:5
اختيار القاعات المناسبة للتدريس، واإلضاءة، والمقاعد، وتهيئة الوساائل التعليمياة  بها يقصد   

تاوفير الظاروف  الباحثااننفاس القاعاة الدراساية وحااول تطبياق التجرباة فاي  وجارىالمناسبة، 

 . نفسها من حيث الوقت والتهوية واالنارة

  :توزيع المحاضرات :2:5
باالتفاااق مااع تدريسااي المااادة باا جراء التوزيااع المتساااوي  الباحثااانلضاابط هااذا المتغياار قااام    

 اربااع محاضاارات اساابوعيا بواقااع محاضاارتين لكاال مجموعااة للمحاضاارات، وقااد تاام تاادريس

 ( يبين ذلك :5)رقم ومخطط

 

                

           اليااااااااااوم     

 وقتال

8.:3. 88:3. 

 GA GB االربعاء

 GB GA الخميس

 (7مخطط )

 توزيع حصص مادة بايولوجيا االنسان للمرحلة االولى على مجموعتي البحث 

 ))التجريبية والضابطة

 :: مستلزمات البحثرابعاا 
 بتهيئة بعض المستلزمات الباحثانلغرض تطبيق البحث و تنفيذ إجراءاته قام   

 

 :: تحديد المادة العـلمية 1:4

المشمولة بالبحث التي ستدرس لطلبة مجماوعتي البحاث   المقرر تدريسهاالمادة  الباحثانحدد    

أثناء التجربة وفقاً لموضوعات مادة بايولوجيا االنسان المقاررة تدريساها للمرحلاة االولاى  مان 
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( والمتمثلة بــــ )الجهاز الهيكلي، الجهاز .5.5-5.80الفصل الدراسي االول للعام الدراسي )

الجهاز العصبي، الجهااز الباولي(  التنفسي،ن، الجهاز الهضمي، الجهاز العضلي، جهاز الدورا

 (م..5.5–5.80في الفصل الدراسي االول من العام الدراسي)

  :: صياغة األهداف السلوكية 7:4

السلوكية إعتماداً على محتوى المادة التعليمية وقد بلغ  وعة من األهدافصاغ الباحثان مجم   

التذكر , في المجال المعرفي  للمستويات ) سلوكياً , وفقاً لتصنيف بلوم  ( هدفا850عددها )

 اإلستيعاب , التطبيق , التحليل , التركيب , التقويم(  .

 :إعداد الخطط التدريسية3:4

خطط التدريس اليومية لمجموعتي البحث)التَّجريبياة والضاابطة( وفقااً من العداد   الباحثاناعد 

للمحتوى المقرر تدريسه من مادة بايولوجيا االنسان لطلبة المرحلة االولى في الفصل الدراساي 

 (، وقد مر إعداد الخطط التدريسية بالخطوات اآلتية:.5.5 -5.80االول للعام الدراسي ) 

 للمادة المقرر تدريسها )بايولوجيا االنسان(. بدأ اعداد األهداف السلوكية -

 اإلطالع على بعض األدبيات والدراسات السابقة ، وأخذ رأي بعض ذوي الخبرة.   -

( خطااة تدريسااية للمجموعااة التجريبيااة علااى وفااق 88( خطااة تدريسااية بواقااع )55إعااداد ) -

ى وفق )الطريقة ( خطة تدريسية للمجموعة الضابطة عل88)(، وتكنولوجيا الواقع االفتراضي)

 االعتيادية(.  

الخطط التدريسية علاى عادد مان الخباراء والمختصاين فاي  الباحثانعرض  -

لبيان آرائهم فيهاا، ومادى مالئماة  ،المادة العلمية وفي مجاالت التربية، وطرائق تدريس العلوم 

 لطريقااة التدريسااية ومحتااوى المااادة المقاارر تدريسااها، وأظهاارت النتااائج صااالحية الخطااط

%( فما فاوق مان آراء 10تدريسية مع إجراء بعض التعديالت عليها، إذ اعتمدت نسبة اتفاق )ال

 .الخبراء

 

 :البحث : أداة خامساا 

: التفكيار البصاري، وذلاك للتعارف قياس المتغير التابعل بناء أداةيتطلب أنجاز البحث الحالي    

 تم ما يأتي : االداةتة، ومن اجل إعداد هذه البحث وفرضي ق أهدفعلى مدى تحقي

 : بناء اختبار التفكير البصري :1:5   

 تحديد الهدف من اإلختبار: :1 

فااي بعااض  يهادف اإلختبااار إلاى قياااس قادرة طلبااة المرحلااة االولاى قساام العلاوم )عينااة البحاث( 

 .مهارات لتفكير البصري 

 : صياغة فقرات االختبار التفكير البصري : 7
علااى مجموعااة ماان األدبيااات الخاصااة بااالتفكير بصااورة عامااة، واالتفكياار  الباحثااانبعااد اطااالع 

البصااري بصااورة خاصااة، وإطالعااه علااى بعااض الدراسااات السااابقة فااي مجاااالت ومراحاال  

( ويشمل 508:5.81مختلفة، واستشارة المشرف تم االتفاق على تصنيف )المسعودي وسنابل 

ادراك العالقااات المكانيااة، تحلياال  خمااس مهااارات للتفكياار البصااري وهي)القااراءة البصاارية،

المعلومات، تفسير المعلوماات، اساتنتاج المعناى( لاذا تام أعاداد فقارات االختباار علاى وفاق هاذا 

( فقرة من نوع االختبار الموضوعي )االختياار مان متعادد( 50المهارات الخمسة وتم صياغة )
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اختياار الباديل الصاحيح إذ تضامنت الفقارة صاورة أو شاكل، وعلاى الطالاب  ،ذات االربع بدائل

الدقة العلمياة واللغوياة، وأن تكاون فقارات  الباحثانالذي يتطابق مع مضمون السؤال، وقد راع 

 .متها لمستوى طلبة عينة البحثءاالختبار مماثلة للمحتوى العلمي، ومال

 :اعداد تعليمات االجابة :3:7:5

بصاورة واضاحة للطلباة مان أجال أن يتجناب  تم اعداد التعليمات الخاصة باإلجابة عن اإلختبار

الطالب األخطاء التي تاوثر علاى درجتاه، وبياان الازمن المحادد لإلجاباة عان فقارات االختباار، 

وبعااض اإلحتياطااات الواجااب علااى الطلبااة مراعاتهااا قباال اإلجابااة فااي ورقااة اإلجابااة الملحقااة 

 باإلختبار.

 : مفتاح التصحيح :4:7:5

، )مفتا  التصحيح( عن فقرات اختبار التفكير البصري ابة النموذجيةورقة اإلج الباحثاناعد    

ي تصاحيح اإلختباار ب عطااء درجاة )واحادة( لكال اجاباة صاحيحة االعتماد على المفتا  فإذ تم 

و)صفر( لإلجابة الخاطئة او المتروكة أو إذا كانت اإلجابة على أكثر من بديل، وبهذا تراوحت 

 ( درجة.50-.فقرات بالمدى)درجة اإلجابة الكلية لتلك ال

 نوعين من الصدق الختبار التفكير البصري : الباحثاناستعمل   : صدق االختبار:5:7:5 

 صدق الظاهري ال -أ 

إذ عرض االختبار بصورته األولية على مجموعة من الخبراء، والمحكمين، والمتخصصاين    

متهاا لماا وضاعت ءالفقارات، ومالللتأكاد مان صادق ، في مجال التربية وطرائق تادريس العلاوم

%( فماا فاوق مان اّراء الخباراء، والمحكماين، 10علاى نسابة االتفااق ) الباحثانواعتمد لقياسه، 

والمختصين بشأن صالحية الفقارة كحاد ادناى لقباول الفقارة ضامن االختباار، اذ تراوحات نسابة 

وهاي  (،.5 -001اماـا قيماة مرباع كاـأي فقاد تراوحات باين) %(،..8ـ –% 10االتفااق باين )

(  0.0.( عنااد مسااتوى داللااة ) 8، وبدرجااة حريااة )(3،11أكباار ماان القيمااة الجدوليااة البالغااة )

 . ( فقرة50ولذلك ابقيت فقرات االختبار )

 التطبيق االستطالعي األول الختبار التفكير البصري :

( طالبااً مان طلباة المرحلاة الثانياة .3طبق االختبار على عينة استطالعية أولية مكونة مان )   

قسم العلوم في كلية التربية االساسية جامعة ديالى، وقد تم االتفاق ماع رئاساة قسام العلاوم  علاى 

ولحسااب الازمن المساتغرق (م، 5.80/.2/8موعد االختبار الذي أجري يوم االثنين الموافق )

ابة على فقرات االختبار من خالل حساب متوسط الزمن وذلك بأخذ وقات اول ثالثاة طلباة لإلج

اتموا االختبار، وأخر ثالثة طلبة، واستخدام المعادلاة المعادة لاذلك، فتباين أّن الازمن المساتغرق 

بنفساه علاى تطبياق االختباار، والحاظ أّن  الباحثانوأشرف  ،( دقيقة تقريباً .0) من اإلجابة كان

 . تعليمات االختبار كانت واضحة للطلبة

  التطبيق االستطالعي الثاني الختبار التفكير البصري: 

ماان وضااو  كاال فقاارات االختبااار وتعليماتااه، وحساااب الاازمن الااالزم  الباحثااانبعااد أن تأكااد 

ى عينة ثانية من طلبة المرحلة الثانية بتطبيق اختبار التفكير البصري عل الباحثانلالختبار، قام 

 وجارى(م،  5.80/.1/8في كلياة التربياة االساساية الجامعاة دياالى فاي ياوم الثالثااء الموافاق)

( 6( طالباااً، وقباال تصااحيح االوراق تاام اسااتبعاد )106البصااري علااى ) تطبيااق اختبااار التفكياار

( ورقااة، وبعااد ..8اصاابح العاادد النهااائي )  وماان ثاامّ ورقااة التااي كاناات اجابتهااا غياار منطقيااة، 
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االنتهاء من تصحيح اجابات الطلبة على  فقرات االختبار تم ترتيب درجات الطلباة تنازليااً مان 

 52%   لتمثل المجموعاة العلياا وأدناى 52اعلى درجة الى أدنى درجة، وتم  اخذ اوراق أعلى 

 كومترية الختبار التفكير البصري .%  لتمثل المجموعة الدنيا، لغرض إيجاد الخصائص الساي

 الخصائص السايكومترية : -

 : معامل الصعوبة الفقرات 

باستعمال معادلة معامال الصاعوبة المساتخدمة فاي االختباار  للفقارات الموضاوعية، وجاد أّن    

( وبهااذا تكااون جميااع الفقاارات ذات .01.- 055.معامال الصااعوبة للفقاارات تراوحاات مااا بااين )

(، باأّن فقارات االختباار تعاد مقبولاة إذا 5.80اذ يارى نجام ورحايم ) ،مقباولمساتوى صاعوبة 

 (، وتحذف إذا كانات أصاغر أو أكبار مان هااتين.01. – .05.تراوحت معامل صعوبتها بين)

 . (880:  5.80)نجم ورحيم،   الدرجتين 

 : معامل تمييز الفقرات 
تم حساب معامل التمييز لكل فقارة مان فقارات االختباار باساتعمال معادلاة )القاوة التمييزياة(،    

( وباذلك عادت جمياع فقارات االختباار ذات 025. – 055.وبهاذا وجاد أّن قيمتهاا تتاراو  باين)

 .معامل تمييز مقبول 

 :فاعلية البدائل الخا ئة 

( 50فقرة من فقرات االختباار الباالغ عاددها )تم حساب فاعلية البدائل الخاطئة لكل بديل، ولكل 

فقرة باستعمال معادلة فعالية البدائل الخاطئة، فوجد أّن القيم سالبة جميعها ، أي أنّها جذبت إليها 

اجابات أكثر من طلباة المجموعاة الادنيا مقارناة ب جاباات المجموعاة العلياا، وهاذا يؤكاد  فعالياة 

 ل الفقرات .البدائل، لذا تقرر االبقاء على بدائ

 ثبات االختبار: -

"هو ثبات نتائج االختبار تقريباً في المرات المتعددة التي يطبق فيها االختبار، واالختبار الثابت 

(، وتاام التأكااد ماان ثبااات 0..810:5هااو اختبااار موثااوق بااه ويعتمااد عليااه "  )الزيااود وعليااان:

 االختبار بطريقة التجزئة النصفية .

 :  ريقة التجزئة النصفية -

( طالبااً، تام تقسايم ..8باالعتماد على اجاباات طلباة العيناة االساتطالعية الثانياة والباالغ عادد )

درجااات الطلبااة الااى مجمااوعتين مجموعااة الفقاارات الفرديااة ومجموعااة الفقاارات الزوجيااة، وتاام 

حساب معامل ارتباط  بين الدرجات بطريقة التجزئة النصفية، وقد بلغ معامل ارتبااط بيرساون 

وهذا يادل علاى أن  (،013.) ( وعند تصحيحه باستعمال معادلة )سبيرمان براون( بلغ 028.)

، والعاااملون فااي مجااال القياااس النفسااي الباااحثونبحسااب مااا اشااار اليااه معاماال الثبااات مقبااول 

:  0..5) عاالم، ق ( فماا فاو .02.، إذ يعد االختبار جيد حينماا يبلاغ معامال ثباتاه ) والتربوي

01) 

االبقاااء علااى جميااع فقاارات االختبااار، وأصاابح االختبااار جاااهزاً للتطبيااق فااي صاايغته وبهااذا تاام  

 النهائية لعينة البحث.

 البحث:  سادساا : إجراءات تطبيق التجربة على عينة الطلبة

 الخطوات اآلتية : الباحثانمن أجل تطبيق التجربة على الطلبة بشكل صحيح اتبع     
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مااع رئاسااة القساام الااذي ساايجري فيااه التجربااة علااى ضاارورة عاادم إخبااار  الباحثااان: أتفااق  1:2

 .الطلبة بهدف البحث وطبيعته

: تم االتفاق مع رئاسة القسم على تنظيم جادول المحاضارات فاي ماادة بايولوجياا اإلنساان  7:2

 بواقع حصة واحده أسبوعياً لكل مجموعة من مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة( .

 التجربة بتطبيق تكافؤ بين مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة( كاآلتي :بدأت 

 م. ) .83/8/5.5(، في يوم االثنين الموافق)اختبار الذكاء )رافن 

 ( م..81/8/5.5اختبار المعلومات السابقة، في يوم الثالثاء الموافق) 

 ( م..81/8/5.5اختبار التفكير البصري، في يوم الثالثاء الموافق ) 

باااالتطبيق الفعلاااي للتجرباااة علاااى طلباااة مجماااوعتي البحث)التجريبياااة  الباحثاااانباشااار : 3:2

يااوم (م ولغايااة  انتهاااء التجربااة فااي .80/8/5.5والضااابطة(، وذلااك يااوم االربعاااء الموافااق )

 ( م..5.5-5.80من العام الدراسي) ( م.51/5/5.5االثنين الموافق )

التطبياااق الفعلاااي لطلباااة مجماااوعتي البحاااث  فاااي بداياااة التجرباااة وقبااال الباحثاااانوضاااح  :4:2

 )التجريبية والضابطة( كيفية التعامل مع طريقة التدريس بالنسبة إلى كل مجموعة.

تم تدريس المجموعة التجريبية على وفق تكنولوجيا الواقع االفتراضي  وحسب الخطاط  : 5:2

ي ، أمااا المجموعااة التدريسااية اليوميااة المعاادة علااى وفااق خطااوات تكنولوجيااا الواقااع االفتراضاا

الخطاط التدريساية  الضابطة تم تدريسها في المدة الزمنية نفسها وبالطريقة االعتيادية على وفق

 .المعدَّة لذلك 

تاام تطبيااق اختبااار التفكياار البصااري النهااائي علااى طلبااة مجمااوعتي البحااث )التجريبيااة  :2:2

ولم تحد، أي حاالت غيااب بعاذر، أو  ( م،.51/5/5.5االثنين  الموافق )والضابطة( في يوم 

 من دون عذر.

المعالجة اإلحصائية وتحليل النتائج وتفسيرها إلجاباات طلباة مجماوعتي  الباحثانأجرى  :2:2

 البحث.

 

 :: الوسائل اإلحصائية سابعاا 

تاام جمااع البيانااات، وتحليلهااا، ومعالجتهااا إحصااائياً، السااتخراج النتااائج، وباسااتعمال برنااامج     

، والوسااائل اإلحصااائية التااي اسااتعملها (SPSS)(، وبرنااامج Microsoft Excelــااـ2010)

 في التحليل كما يأتي : الباحثان

 ستعمل اُ  :( لعينتين مستقلتين غير متساويتين T-testاالختبار التائي )اوالا : 

 .لحساب التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة في بعض المتغيرات  .8

لمعرفااة داللااة الفاارق بااين المتوسااطات الحسااابية فااي درجااات الطلبااة بااين المجمااوعتي   .5

 .الصفرية فكير البصري( وللتحقق من الفرضية)التجريبية والضابطة( لمتغيرات البحث )الت

 ثانياا  معامل صعوبة الفقرة  :

 استعمل في حساب صعوبة فقرات اختبار  

X) مربع كآياختبار  ثالثاا :
2

 )  : 

 .واختبار التفكير البصري ستخدم لحساب الصدق الظاهري لألهداف السلوكية، ا

 .  يز وفقرات اختبار التفكير البصرياستعملت إليجاد تمي رابعاا : معادلة قوة تمييز الفقرات  



  0202لسنة  حزيران. والثمانون  سادسالعددال.................................................. ......................مجلة الفتح  
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq    

 

 

-186- 
 

 معادلة فاعلية البدائل الخا ئة ) المموهات( : -خامساا 

 اختبار التفكير البصري .استعملت إليجاد فعالية البدائل الخاطئة في 

: إليجاااد ثبااات االختبااار، والتجزئااة النصاافية وعالقااة الفقاارة سادساااا : معاماال ارتبااا  بيرسااون 

  بالدرجة الكلية للمقياس.

 

  بروان : –معادلة سبيرمان  -

المقيااس ) درجاات الفقارات الفردياة  تم استعمالها لتصحيح  معامل األرتباط بين نصفي إختباار

 والزوجية(، وإيجاد ثبات االختبار والمقياس.

 -: (d)معادلة حجم األثر : سابعا 

 . التفكير البصري لمتغير المستقل في متغيراستعملت المعادلة االتية لحساب حجم تأثير ا

 

 الرابع الفصل

  عرض النتائج وتفسيرها      

 : المتعلقة بالفرضية الصفريةاوالا : عرض النتائج  

لغرض التحقق من الفرضية الصفرية والتي تنُص على أنّهُ: )ال يوجد فرق ذو داللة    

( بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية الذين 0.0.إحصائية عند مستوى داللة )

سط درجات درسوا مادة بايولوجيا االنسان على وفق تكنولوجيا الواقع االفتراضي، وبين متو

طلبة المجموعة الضابطة الذين درسوا على وفق الطريقة االعتيادية في اختبار التفكير 

 البصري المعد ألغراض هذا البحث(.

المتوساااط الحساااابي  الباحثاااانوللتحقاااق مااان صاااحة الفرضاااية الصااافرية الساااابقة، اساااتخرج 

( 3طة( وجادول رقام)واالنحراف المعياري لدرجات الطلبة في المجموعتين )التجريبية والضاب

 : يبين ذلك

 (3جدول )

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لدرجات  لبة 

 المجموعتين )التجريبية والضابطة( في اختبار التفكير البصري

 المجموعة

عدد 

 الطلبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية
 القيمة التائية

الداللة 

االحصائية عند 

 الجدولية المحسوبة (2625مستو )

 التجريبية
41 

12622 7643 
22 

 دالة احصائياا  1622 5672

 الضابطة
42 

13622 7632 

 ( أن قيمة المتوساط الحساابي لادرجات طلباة المجموعاة التجريبياة3نالحظ من خالل جدول)   

أما قيمة المتوسط الحسابي لطلبة المجموعاة  (،5013( بانحراف معياري مقداره)82021تبلغ )

-Tباستعمال االختبار التاائي )، ( .503(  بانحراف معياري مقداره ).8300الضابطة فبلغت)

test لعينتين مستقلتين غير متساويين العدد أظهرت النتاائج ان القيماة التائياة المحساوبة بلغات )
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( 20(، عنااد درجااة حريااة )8000ليااة البالغااة )(، وهااي أكباار ماان القيمااة التائيااة الجدو0050)

( أّن الفارق باين متوساطي المجماوعتين 3لذا نالحظ من خالل جدول) ،(0.0.ومستوى داللة )

دال إحصائيا،ً مما يدل تفوق طلبة المجموعاة التجريبياة اللاذين درساوا ماادة بايولوجياا االنساان 

ة الضاابطة اللاذين درساوا الماادة على وفاق تكنولوجياا الواقاع االفتراضاي علاى طلباة المجموعا

 . هذا ترفض الفرضية الصفريةنفسها بالطريقة االعتيادية في اختبار التفكير البصري وب

  : وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة كل من    

 (.5.80( ، و )الفتالوي، 5.81)الغزالي ،  

حيث اتفقت هذه الدراسات مع الدراسة الحالية بأن المتغير التابع المتمثل بالتفكير البصري    

تأثر بالمتغير المستقل وعكس نتائج ايجابية على مستوى واداء طلبة المجموعة التجريبية وزاد 

من عملية تفكيرهم البصري مما ادى الى تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة 

 ي اختبار التفكير البصري.ف

 والبيان حجم األثر للمتغير المستقل في المتغير التابع:

 )تكنولوجيا( للمتغير المستقل5ƞمعادلة مربع )آيتا( في استخراج حجم األثر ) الباحثاناستخدم 

 :( يُوضح ذلك1، وجدول رقم )التفكير البصري في المتغير التابع الواقع االفتراضي(

 (4جدول ) 

 األثر للمتغير المستقل في متغير التفكير البصريحجم 

مقدار حجم األثر حجم األثر 5ƞقيمة  التابع المتغير المستقل
 

تكنولوجيا الواقع 

 االفتراضي

التفكير 

 البصري
 كبير 0.26

( وهي قيمة مناسبة 052.) ( مقدار حجم األثر بلغت5ƞيتضح من الجدول أعاله أّن قيمة )    

اختبار في ( تكنولوجيا الواقع االفتراضيبـ )كبير لمتغير التدريس   وبمقدار لتفسير حجم األثر

وفقاً للتدرج للطلبة في مادة بايولوجيا االنسان ولصالح المجموعة التجريبية التفكير البصري 

 (، فأن حجم أثر تدريس مادة الفيزياء ب ستراتيجية0جدول )(، وKiess,1996) الذي ذكره

 هرم األفضلية يعد كبيرا.

 (5جدول )

 قيم حجم األثر ومقدار التأثير

 مقدار التأثير dقيمة حجم األثر 

 صغير 1،. – 5،.

 متوسط 2،. – 0،.

 كبير فما فوق  1،. 

 (Kiess,1996:164) 

 ثانياا: تفسير النتائج :

       : تفسير النتيجة المتعلقة بالفرضية الصفرية 

أشااارت النتيجااة إلااى وجااود فاارق ذي داللااة إحصااائية بااين متوسااط درجااات طلبااة المجموعااة 

التجريبية الذين درساوا ماادة بايولوجياا اإلنساان، ومتوساط درجاات طلباة المجموعاة الضاابطة 
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الااذين درسااوا المااادة نفسااها بالطريقااة االعتياديااة فااي متغياار التفكياار البصااري لصااالح طلبااة 

 : ذلك إلى األسباب اآلتية الباحثانيعزو المجموعة التجريبية، و

إّن سبب تفوق طلبة المجموعة التجريبية، هو تزويدهم بمعطيات حسية عن طريق  -8

 حاسة البصر؛ وألّن أدوات التفكير البصري هي: )الصور، والرموز، والرسوم التخطيطية

( وهي نفسها أدوات رئيسة في تكنولوجيا الواقع االفتراضي 3Dوالمجسمات ثالثية االبعاد 

 في تدريس طلبة المجموعة التجريبية. الباحثانالتي استعملهما 

اغناء تكنولوجيا الواقع االفتراضي بالمثيرات البصرية المختلفة والتي عبر عنها طلبة  -5

راءة البصرية، مهارة المجموعة التجريبية بالمهارات المتعلقة بالتفكير البصري )مهارة الق

ادراك العالقات المكانية، مهارة تحليل المعلومات، مهارة تفسير المعلومات، مهارة استنتاج 

المعنى( التي ساعدتهم على فهم المعلومات البصرية والمتمثلة بالرسوم التوضيحية ثالثية 

شكال االتصال االبعاد والصور واإلشكال الملونة التي تتيح الفرصة للطالب ان يجمع بين ا

 البصري واللفظي .

اتاحة تكنولوجيا الواقع االفتراضي للطلبة امكانية التفاعل مع المحتوى من خالل  -3

التكبير والتصغير ،وتفحص االشكال المعروضة من جميع االتجاهات وليس من اتجاه واحد ، 

ت المكانية وادراك العالقا ف على االشكال المعروضة وتفسيرهامما ساعد الطلبة  في التعر

 لهذه االشكال، واستنتاج المعنى من وظائفها.

ان استعمال تكنولوجيا الواقع في التدريس ساعد الطلبة على تنشيط التفكير البصري،  -1

وإثارتهم من خالل طر  االسئلة التي تحد من تشتت التفكير اثناء الدرس وتزيد من تفاعل 

طلبة المجموعة التجريبية اسلوب ذا  الطلبة من خالل عرض الصور، واإلشكال التي اكسبت

معنى مما جعلهم يشاركون بشكل فعال في التعلم عن طريق تزويدهم بالمعطيات الحسية عن 

طريق حاسة البصر كما جعلتهم يدركون، ويحللون، ويركبون  المفاهيم ذات العالقة 

تفسيرهم للمعرفة الجديدة من  فضال عن بالموضوع الدراسي وينظرون اليها نظرة شمولية، 

 خالل االعتماد على المعرفة السابقة الموجودة في البنية المعرفية لديهم .

دراسات سابقة تناولت فاعلية تكنولوجيا الواقع االفتراضي  على التفكير  الباحثانلم يجد     

اعلية تكنولوجيا البصري في مادة بايولوجيا االنسان ، لذلك اتفقت مع الدراسات التي تناولت ف

( في علم 5.82الواقع االفتراضي على التفكير البصري مع مواد اخرى كدراسة الربيعي )

 ( في الكيمياء.5.80( في الفيزياء، ودراسة الفتالوي)5.81االحياء ودراسة الغزالي )

 

 ثالثاا: االستنتاجات:    

ار صحة فرضياته، وتفسيرها تم بتطبيق تجربة البحث، وتحليل نتائجه، واختب الباحثانبعد قيام 

 التوصل إلى االستنتاجات اآلتية :

مة تكنولوجيا الواقع االفتراضي مع مفردات مادة بايولوجيا االنسان لما تتميز ءمال .8

 به هذه المادة من رسوم واشكال توضيحية.

الطلبة في فهم المفاهيم المعقدة والتوصل الى  ساعدت تكنولوجيا الواقع االفتراضي .5

 حول االشكال والرسوم المعروضة .االستنتاج معاني جديدة 
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كان التدريس باستعمال تكنولوجيا الواقع االفتراضي لهُ أثر في تحسين التفكير  .3

ة في مادكلية التربية االساسية / جامعة ديالى المرحلة االولى في قسم العلوم في لطلبة البصري 

 وبحجم اثر كبير .بايولوجيا االنسان 

 

 

 رابعاا : التوصيات:           

 باآلتي: الباحثانفي ضوء نتائج البحث واستنتاجاته التي تم التوصل إليها يوصي 

ضرورة إطالع المعنيين بالتدريس في جامعة ديالى على المستحدثات التكنولوجية  -8

د الدورات  (، وذلك من خالل عقالواقع االفتراضيتكنولوجيا الحديثة في التدريس، والسيما )

 أو الندوات التربوية.

ضرورة استعمال تكنولوجيا الواقع االفتراضي في تدريس مواد العلوم عامة، ومادة  -5

التفكير  بايولوجيا االنسان خاصة؛ ألّن تكنولوجيا الواقع االفتراضي أسهمت في رفع مستوى

 .قسم العلوم / كلية التربية االساسية طلبة المرحلة االولى فيلدى  البصري

إدخال المستحدثات التكنولوجية في التدريس، ومنها تكنولوجيا الواقع االفتراضي في  -3

 برامج طرائق تدريس العلوم العامة التي تدرس لطلبة أقسام العلوم في كليات التربية األساسية.

 .تفكير البصري في التعلممهارات الالتركيز على تعليم الطالب كيف يفكرون واستخدام  -1

 

 خامساا: المقترحات:    

اإلفادة من تكنولوجيا الواقع االفتراضي في إجراء عدد من  الباحثاناستكماال لهذا البحث يقتر  

 الدراسات والبحو، العلمية اآلتية:

ضرورة استعمال تكنولوجيا الواقع االفتراضي في مواد دراسية أُخر)الخلية، االنسجة  .1

 ،االجنة(.

إجراء دراسات للتعرف على فاعلية تكنولوجيا الواقع االفتراضي في مادة بايولوجيا  .2

 االنسان في متغيرات أُخرى مثل )التفكير الناقد، التفكير العلمي ،الدافعية، الميل(.

استعمال تكنولوجيا الواقع االفتراضي في مراحل دراسية أُخرى كأن تكون المرحلة :  .3

 أو االعدادية( . )االبتدائية أو المتوسطة

ستراتيجية في التعليم إجراء دراسة مقارنة بين تكنولوجيا الواقع االفتراضي وإ .4

 .االلكتروني

 

 المصادر : العربية واالجنبية

: تنمية المفاهيم الجغرافية باستخدام تقنياة الواقاع (5.85، علي محمد أبو المعاطي )ابراهيم .8

مجلة الجمعية التربوياة للدراساات االفتراضي الكمبيوتري لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي، 
 ( . .85- 00 )، مصر،12، ع االجتماعية



  0202لسنة  حزيران. والثمانون  سادسالعددال.................................................. ......................مجلة الفتح  
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq    

 

 

-190- 
 

: فاعلياة كتااب تفااعلي محوساب فاي تنمياة مهاارات التفكيار (5.83، أحمد علي )ابو زايدة .5

 رساالة ماجساتير غيارالتكنولوجياا لادى طاالب الصافة الخاامس االساساي بغازة،  البصري  فاي

 غزة. –منشورة، الجامعة االسالمية 

: التصميم الرقماي لتكنولوجياا الواقاع االفتراضاي علاى (5.80أحمد ، هالة ابراهيم حسن ) .3

 . 88 ، ع. 2، مج.  المجلة الفلسطينيةضوء معايير جودة التعلم االلكتروني، 

: "العالقااة بااين التفكياار التااأملي والتحصاايل لاادى عينااة ماان (2005زياااد امااين ) ،بركااات .1

مجلاة الطالب الجامعيين وطالب المرحلة الثانوية فاي ضاوء بعاض المتغيارات الديمغرافياة" ، 
 (. 97،126)، 1ع.، 53.، مج، كلية العلوم ,جامعة البحرين العلوم التربوية والنفسية

المااؤتمر العلمااي الساانوي السااابع : (5.82التربيااة األساسااية )الجامعااة المستنصاارية / كليااة  .0
  العراق. -( أيار، بغداد 0-1للمدة من ) عشر

للفتارة  المؤتمر العلمي الادولي الخاامس عشار: 5.85/ كلية التربية األساسية ) جامعة بابل .2

 العراق. -( تشرين الثاني، بابل 81-83من )

البحااث العلمااي ماادخل لبناااء المهااارات  منهجيااة: (5.81الجبااوري ،حسااين محمااد جااواد ) .2
 ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان . االردن 3، ط البحثية

،  تعلاايم التصااميم الااداخلي بتفعياال تقنيااة الواقااع االفتراضااي(: 5.83الحااازمي ، نجااوى ) .1

 رسالة دكتوراة منشورة ، جامعة ام القرى ، المملكة العربية السعودية .

(: أنماااط الواقااع االفتراضااي وخصائصااة واراء الطااالب 5..5الحصااري، أحمااد كاماال ) .0

، سلساالة دراسااات  والمعلمااين فااي بعااض برامجااة المتاحااة عباار اإلنترناات .تكنولوجيااا التعلاايم
 . 12-3(، الكتاب األول، 85المجلد ) ،وبحو،

: تكنولوجياااا الواقاااع االفتراضاااي وتكنولوجياااا الواقاااع م(5.80خمااايس، محماااد عطياااه ) ..8

المجلة العلمية ، كلية التربية الرياضاية المعزز و تكنولوجيا الواقع المخلوط  تكنولوجيا التعليم، 
 3 -8، 5ع.  50 مج.،  للبنات /جامعة حلوان

: فعالياااة برناااامج قاااائم علاااى تكنولوجياااا الواقاااع (2..5محماااد عباااد الوهااااب ) دوالتاااي، .88

االفتراضااي لتنميااة مفاااهيم البعااد الثالااث وحاال المشااكالت الرياضااية لاادى طااالب الصااف األول 

 ، معهد الدراسات التربوية ، جامعة القاهرة  رسالة ماجستير غير منشورةالثانوي الصناعي، 

، دار صاافاء  8، ط يأسااس البحااث العلماا: (5.81بيعااي، محمااود داوود وأخاارون )الر .85

 . ، عمان ، االردنللنشر والتوزيع

،  التفكير وانواعة )أنماطه(: (5.83وسهى ابراهيم عبد الكريم ) ، رعد مهدي رزوقي .83

 ، بغداد .الجزء الثاني، الكلية التربوية المفتوحة

، المعلم الفعال واستراتيجيات ونمااذج تدريساه: (.5.5لساعدي، حسين حيال محسن  )ا .81

 مكتبة الشروق للطباعة والنشر ،كلية التربية االساسية ، جامعة ديالى .،  5ط

، دار 8، ططرائق التدريس العاماة وتطبيقاتهاا التربوياة( : 5.81سعادة، جودت أحمد ) .80

 الشروق للنشر والتوزيع، عمان ،األردن.

أثر استخدام الخريطة الداللية في التحصيل : (5.88لسلطاني، نسرين حمزة عباس )ا .82

رسالة ماجستير ، الستبقاء لدى تلميذات الصف الخامس االبتدائي في مادة العلوم العامةوا
 .، جامعة بابل / كلية التربية األساسيةمنشورة
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دار صفاء  ، 8، ط القياس في التقويم التربوي: (5.82عبد الرحمن، انور حسين ) .82

 للنشر والتوزيع، عمان .

، دار وراء المعرفااة فااي فهاام المقااروء اسااتراتيجيات مااا(: 0..5، محساان علااي )عطيااة .81

 المناهج للنشر والتوزيع، عمان، االردن .

، التربياة العلمياة وتادريس العلاوم(: 0..5، محمد السيد وابراهيم بسيوني عميارة )علي .80

 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، االردن.3ط

 وطارق التادريساتجاهاات وتطبيقاات حديثاة فاي المنااهج ( : 5.82، محماد السايد)علي ..5

 ،عمان.5،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،ط

التفكياار البصااري فااي ضااوء : (5.88حامااد ونجااوان حامااد القباااني )، محمااد عيااد عمااار .58
 ، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، مصر.تكنلوجيا التعليم

طاالب  أثار اساتراتيجية التعلايم المتماايز فاي تحصايل :(5.81الغزالي، نور عبد االلاه ) .55

رساالة ماجساتير )، اء ومهاارات التفكيار البصاري لاديهمالصف الرابع العلماي  فاي ماادة الفيزيا
 ، جامعة بابل .(، كلية التربية االساسيةمنشورة غير

، ، دار الفكاار8، طاسااتخدام الحاسااوب فااي التعلاايم: (5..5لفااار، ابااراهيم عبااد الوكياال )ا .53

 عمان 

: اثاار اسااتخدام المعاماال االفتراضااية فااي تاادريس (5.83القريشااي، صااالح اباان فلحااان ) .51

وحاادة ماان مقاارر العلااوم علااى التحصاايل الدراسااي لتالمااذة الصااف االول متوسااط بمدينااة مكااة 

 ، جامعة ام القرى ، المملكة العربية السعودية .رسالة ماجستير غير منشورةالمكرمة، 

وتطااويره لاادى الطلبااة  التفكياار المنظااومي: (5.80حمااداوي، اياااد ساابهان يوسااف )الم .50
 ،حروف عراقية للنشر والتوزيع، العراق، بغداد.8، طالعراقيين

اساااتراتيجيات  : (5.81ن سااالمان الهاااداوي )، محماااد حمياااد وسااانابل ثعبااااالمساااعودي .52
 ، دار الرضوان للنشر والتوزيع، عمان8، طالتدريس في البنائية والمعرفية وما وراء المعرفة 

، دار 8"، طالقياااس والتقااويم فااي التربيااة وعلاام الاانفس": (...5ملحاام ، سااامي محمااد ) .52

 المسيرة للطباعة والنشر، عمان

، دار تكنولوجيا الواقع االفتراضي واستخداماتها التعليمياة: (.5.8نوفل، خالد محمود ) .51

 المناهج للنشر والتوزيع، عمان.

تكنولوجيا الواقع االفتراضي ودورها في : (0..5هندية، دينا طوسون احمد ) .50
 ، مركز توثيق الترا، الحضاري ، القاهرة، مكتبة االسكندريةالتدريس والتدريب
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