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 المستخمص:
في تنمية  اإلفتراضيىمية الواقع أىميتو من أستمد البحث الحالي ا
في  ا فاعًل ذ أن تطبيق ذلك الواقع سيؤدي دورً إالتعميم والتعمم،  عمميةوتطوير 

تطوير النظام التعميمي ومسايرة روح العصر ومعالجة المشكلت التي اثقمت 
تصميم برنامج مقترح قائم عمى لى إىدف البحث لذا  كاىل التعميم التقميدي.

ة لطلب وطالبات يتضمن بعض مقررات تقنيات التعميم الدراسيالواقع اإلفتراضي 
في تنمية ميارات العقل  توتعرُّف فاعمي، و الماجستير بكمية التربية جامعة بيشة

 اختبار أداء في ميارات العقل المنتج.وتمثمت أداة القياس في  .ييمالمنتج لد
تبع المنيج التجريبي ذو التصميم شبو التجريبي الذي يعتمد عمى المقارنة بين وا

فاعمية . وخمصت أىم النتائج إلى بعدي لمجموعة البحثالتطبيقين القبمي وال
قائم عمى بيئة التعمم اإلفتراضي في تنمية الميارات العقمية المقترح البرنامج ال

المكونة لعادات العقل المنتج لدى طلب وطالبات الماجستير بكمية التربية 
 .جامعة بيشة

 .المنتجميارات العقل التعمم اإلفتراضي، الكممات المفتاحية: 
 

The Effectiveness of Using a Suggested Program Based on Virtual 

Reality in Development the Skills of the Productive Mind of the 

Students of the Master of the University of Bisha  
Abstract: 

                                                 
1
 .جامعة بيشة ،كمية التربية، ستاذ المناىج وتقنيات التعميمأ  

2
 .جامعة بيشة ،كمية التربية، تقنيات التعميمأستاذ مشارك   
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The current research draws its importance from the importance 

of the virtual reality in the development of the teaching and learning 

process. The application of this reality will play an active role in the 

development of the educational system and in keeping with the spirit of 

the age and addressing the problems that have burdened traditional 

education. Therefore, the aim of the research is to design a proposed 

program based on the virtual reality that includes some of the courses 

of teaching learning technology for the master students at the Faculty of 

Education, Bisha University, and its effectiveness in developing the 

skills of the productive mind. The measurement instrument was a 

performance test in the skills of the productive mind. The experimental 

approach is followed by semi-experimental design, which is based on 

comparing the tribal and remote applications of the research group. The 

most important results were the effectiveness of the proposed program 

based on the virtual learning environment in the development of mental 

skills, which is composed of the habits of the mind produced by the 

students and masters of the Faculty of Education, Bisha University. 

Keywords: Virtual Learning, Product Mind Skills. 
 

 : Introduction مقدمة
ال يتجزأ من حياة  اوتطبيقاتو جزءً  اإلفتراضيالواقع  أصبحلقد 

غزو معظم مرافق الحياة في زمن قياسي. ي أصبحالمجتمعات العصرية. و 
واإلنسان تقترب من المسافة التي  اإلفتراضيةت المسافة بين المعمومة أصبحو 

 أصبح. وأما زمن الوصول إلييا فافشيئً  اتفصمو عن مفتاح جياز الكمبيوتر شيئً 
عمى كل مجتمع يريد المحاق بالعصر المعموماتي  ابالدقائق والثواني. فكان لزامً 

وتقنياتو ويؤىميم  اإلفتراضينشئ أجيالو عمى الخوض في غمار الواقع أن ي
لمجابية التغّيرات المتسارعة في ىذا العصر، ومن ثمَّ وضعت بعض الدول 

 ارئيسً  اعنصرً  اإلفتراضيومن ضمنيا جعل الواقع  إستراتيجيةمعموماتية  اخططً 
 افي التعميم تبعً  اإلفتراضيفي مناىجيا التعميمية، وتختمف خطط إدخال الواقع 
االنتقال من تدريس عموم  االختلف الدول، وعمى أي حال فإن التوجو العام حاليً 

لزيادة التدريس المعتمد عميو  اإلفتراضياالىتمام بالتخطيط لمواقع  لىإالكمبيوتر 
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عبر المناىج الدراسية، ويمتاز العصر الحالي بكم ىائل من المعرفة والمعمومات، 
وتغيرات سريعة، وتحوالت جوىرية في التطبيقات العممية والتقنية، وبتقدم تقني، 

مما أدى إلى تسميتو بعصر المعمومات، ولعمو بات من المسمَّم بو ضرورة 
ذو الصمة بالعمل التعميمي، لتحقيق  اإلفتراضياالستعانة بما يعرف الواقع 

ا لو من أىداف التعميم عمى وجو أفضل، وبأفضل المستويات الممكنة، ذلك لم
علقة بمختمف الحواس، ولما لو من أثر في استيعاب المعرفة وكسب الميارة 

 والخبرة، خاصة في إجراء التجارب بأنواعيا المختمفة.
 أجيزة الكمبيوتر ذاكرة في يتشكل بديل يعبِّر عن عالم اإلفتراضيوالواقع 

 مصطمح وىو البشرية، لتطور اخرً آ افقً أ ويعطي المكتمل التواجد من حالة يخمق
 اإلنساني الوعي نقل عمى اإلفتراضي الينر(. ويعمل الواقع جورن)العالم  ابتكره
 في لمغوص العقل تحرر خلل ، مناإلكترونيً  تشكيميا يتم إفتراضية بيئة إلى
 ومعايشة حدوثو بدليل احقيقيً  ليس عالم الجسد، وىو مكان عن ابعيدً  الخيال تنفيذ

الحقيقة  في ليس لكن المفترض الواقع في حداثاأل تنفيذ يتم بيئتو، ففيو
 .(*) (ٕٙٓٓ)الحمفاوي، 

 من أصبح التكنولوجية، االنظمة في الحادث السريع لمتطور اونظرً 
 من تعميمية أغراض تحقيق بغرض اإلفتراضي الواقع خصائص استخدام المتاح
وتصميمو،  اإلفتراضي الواقع تنفيذ في البشري العامل لقضايا العامة النظرة خلل

 جلأمن  الرموز قواميا عوالم بناء ىلإ اإلفتراضي الواقع تكنولوجيا وتسعي
 صنيعة  الوىم عوالم نياأ بو ليل صمة ال خالية عوالم قامةإ وأ الواقع محاكاة
 ممارستيا عميو يصعب خبرات ليمارس الفرد يستخدميا المتعددة والوسائط الرقمية

 يتعمم لممعرفة حضانات اإلفتراضية العوالم ىذه من يتخذ أو الحقيقي عالمو في
(. ولقد تم  ٕٗٓٓقيود ) زيتون،  بل والخطأ التجربة خلل من ظميا في

                                                 

(*)
  

تم التوثيق في ضوء نمط الـ 
APA Manual
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في مؤسسات التعميم العالي متمثمة في الجامعات  اإلفتراضياستخدام الواقع 
 .Virtual Universities (Feldmann, 2001) اإلفتراضية

 بدقة والخيال المتقدمة معموماتال بتمثيل اإلفتراضي الواقع وييتم
 بثلثة ترتبط بانورامية اعروضً  اإلفتراضي الواقع تكنولوجيا وتوفر متناىية،
 اإلفتراضي الواقع معايشة مما يتيح العين، والسمع، واأليدي في تتمثل مكونات
 (.ٕٔٓٓ، إسماعيل) معو المباشر والتفاعل كامل

 بو االىتمام بدأ والذي ،اإللكتروني مالتعمُّ  أنواع أحد اإلفتراضي ُيعد الواقع
 العمم سمات من أساسية سمة أصبحو  العشرين، القرن من األخيرة اآلونة في

 اإللكتروني التعمُّم أنواع بين وواضحة متميزة مكانة لو تأصبح كما الحديث،
لكل من البرامج  والمتلحقة السريعة التطورات ذلك ىعم ساعد األخرى، وقد
(Software)،  األجيزة و(Hardware)، المعموماتية، واالنتشار الواسع  والثورة

 .اإلنترنت لشبكات
 التقنية التعميمي أحدث اإلفتراضيحيث يرى طنطاوي أن الواقع 

 في فعال أثر ليا يكون أن يمكن التي( Information Technology) المعموماتية
 يوفر الذي( Interactive Learning Environment) التفاعمي التعميم مناخ توفير

 المعموماتية الجدارة أو الكفاءة مستوى ورفع لممتعمم، الذاتي التعميم ميارات
(Information Competency )الواقع أن يعني وىذا التعمم، متمقي لدى 

 مفيوميا في تختمف المبادئ من عدد إلى فمسفتو في يستند التعميمي اإلفتراضي
 ديموقراطية مبدأ: " في تتمثل التقميدية جامعةال منيا تنطمق التي المبادئ عن

 ومبدأ تعممو، لعممية المتعمم ضبط ومبدأ وتفريده، التعميم برمجة ومبدأ التعميم،
، ٕٔٓٓ) طنطاوي، "واستمراريتو التعميم تطوير ومبدأ الذاتية، الدوافع إثارة
ٕٜٙ.) 

 الواقع فإنوالتعمُّم،  لمتعميم طريقة ُيعد اإللكتروني التعمُّم كان فإذا
 ،صور ،صوت) المتعددة ، والوسائطاإلنترنتو  الكمبيوتر ميستخد اإلفتراضي
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 إلنتاج (المتحركة والرسوم ،واألشكال التوضيحية الرسوم ،الفيديو لقطات
 سواء الواقع عمي معاينتيا يمكن ال التي الواقعية األحداث تحاكي برمجيات
 الجغرافي لبعدىا أو ،والمعممية لنوويةا والتجارب والزالزل البراكين :مثل لخطورتيا

 التاريخية األحداث مثل التاريخي لبعدىا أو ،أعماق البحار والنجوم الكواكب مثل
 فصول في المتعممين من مجموعة ربط أو ،لممتعمم تقريبيا بيدف الغابرة

 ,Baxter & Miller) وميمير  العالم، حيث أكدت دراسة باكستر حول إفتراضية

 .اإلفتراضيفي تعميم الطلب كبداية لمتعمم  اإلنترنتدام الكمبيوتر و استخ (1998
 امثيرً  اتطورً  األخيرة اآلونة في والتعمم التعميم أساليب تطورت ولقد

، اإللكتروني والتعمم التعميم عمى المعتمدة الحديثة التقنيات ظيور بعد اخصوصً 
 تناولت التي الدراسات نم عديد فيناك ،اإلفتراضيوالذي من أحد تقنياتو الواقع 

 استخدام وأثر ،اإللكترونيالكمبيوتر كآلية لمتعميم والتعمم  استخدام أىمية
 ( أنٙٔ، ٜٜٔٔ)البيطار  دراسة أظيرتحيث  التعميم، في التعميمية البرمجيات
 القادمة، لألجيال أفضل بمستقبل يبشر التعميمية العممية في الكمبيوتر استخدام
 والتعمُّم. التعميم عممية نلتحسي بتوظيفو وذلك

( عمى أن ىناك ضرورة ٛٔ، ٜٜٓٔالعبد القادر ) ذلك أكد كما 
 بعد ايومً  وأنيا تزداد المتقدمة الدول في التعميمية العممية في الكمبيوتر الستخدام

 .اإلفتراضييوم، بما يؤدي إلى زيادة االىتمام بالواقع 
والذي  اإللكتروني تعممال أن ( إلىٛٗ ،ٕ٘ٓٓ)الموسى والمبارك  وأشار

 المواد في الطلب تحصيل رفع عمى يعمل اإلفتراضيُيعبر عنو بالواقع 
 مع المتعمم بيا يتفاعل التي التدريبات من اليائل الكم إتاحة خلل من المختمفة،
 ".Feed –back المرتدة التغذية ووجود التعميمية، البرمجيات

 زيادة في اإللكتروني لتعمما إسيام ( عمىٗٗ ،ٙٔٗٔأبو راس ) أكد كما
 وىو التعميمية، العممية محور ُيعد المتعمم إن حيث المتعمم، لدى بالنفس الثقة
 .ويجيب يسأل الذي



 ميارات العقل المنتج لدى طالب الماجستير بجامعة بيشة يةفاعمية برنامج مقترح قائم عمى بيئة التعمم اإلفتراضي في تنم
 

 

 44 التاسع عشر العدد –مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 
 

 التعمم عن يختمف اإلفتراضيوالذي ينبثق منو الواقع  اإللكتروني والتعمم
 (. ٖٗٔ ،ٕٓٔٓيتيحيا )عارف،  التي الكبيرة المرونة من الرغم عمى التقميدي

 عديدة استخدامات مجموعة يتضمن اإللكتروني التعمم فإن ثم ومن  
 تكنولوجية وسائل من تنتقل االستخدامات وىذه ،اإلفتراضيالواقع  عممية لتسييل
 أي في لمطلب التعميم فرصة يتيح بما اتقدمً  أو اتعقيدً  أكثر وسائل إلى بسيطة
 يمكن وىنا التعميم، في اتيملسرع اووفقً  الخاصة لقدراتيم اوفقً  زمان أي وفي مكان
 .(Bird, 2007)وتفوق  بنجاح بو يتعمم كيف الطالب يتعمم أن مبدأ تحقيق

من  اإلفتراضي،( أن ىناك عدة ميزات لمواقع ٕٗٓٓويرى زيتون )
 أىميا:
المرونة: تتوافر المرونة أثناء التعامل مع البيئات المختمفة دون أي  .ٔ

 استثناءات عند االستعمال.
متعمم ان يواجو ويتفاعل مع أي نماذج تماثل تمك التي يستطيع ال .ٕ

 افترضيا وتعامل معيا.
 باألمان، ويمكن فرضو بسيولة في أي وقت. اإلفتراضييتسم الواقع  .ٖ
 اإلفتراضييزيد من درجة السيطرة والتحكم عمى عممية محاكاة الواقع  .ٗ

 والذي قد يصعب التحكم فيو.
التي توجد في الواقع الحقيقي عمى الصعوبات  اإلفتراضييتغمب الواقع  .٘

 والتي تمثل خطورة عمى الفرد أثناء التعامل.
احساس الحضور الحقيقي خلل  اإلفتراضيمن الميزات االصمية لمواقع  .ٙ

ومحاكاتو لمواقع  اإلفتراضي، مما ييسر تطبيق الواقع اإلفتراضيةالبيئة 
 الحقيقي.

و عن العالم ن المستخدم يعزل نفسh اإلفتراضيمن تطبيقات الواقع 
. وىذا ما أكدتو اافتراضيً  االخارجي، ويغمف بالكامل بالبيئة المولدة التي تعد واقعً 

 (.Sorókina, 2001; Clark, 2002) دراسة كل من:
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مجموعة خصائص، لو  اإلفتراضيأن الواقع  (ٕٓٔٓعبد الحكيم )يشير 
 :منيا

وخاصااة  ياإلفتراضااأحااد السامات الميمااة لعااروض الواقاع  تعاادالتشااركية:  .ٔ
اإلنترنت حياث يمكان لمجموعاة تمك العروض التي يتم نشرىا عمى شبكة 

فاي الوقات نفساو  اإلفتراضاين يساتخدموا نفاس تطبياق الواقاع أفاراد من األ
ن يتشاااركا فااي مشااروعات تعميميااة أوبيااذه التقنيااة يمكاان لممعماام والمااتعمم 

 خرون بتدويرىا وفحصيا في المحظة نفسيا.آيقوم 
نااااو محاااااط أب اإلفتراضااااياس المسااااتخدم لبيئااااات الواقااااع حسااااإاالنغماااااس:   .ٕ

حاطااة كاممااة بمكونااات ىااذه البيئااة فيتفاعاال الفاارد فااي ىااذه البيئااة مااع كاال إ
بصاااورة تاماااة تجعماااو  اإلفتراضااايةمكوناتياااا فيعااايش الفااارد الخبااارة التعميمياااة 

 .نو يتعامل مع واقع حقيقي ال تخيميأيعتقد 
ن أ اإلفتراضايةحاداث البيئاة أحدى طرق مشاركة المساتخدم فاي إالتمثيل:  .ٖ

ويتفاعااال كمااا لااو كاااان  اإلفتراضاايةيااتحكم فااي كااائن يتواجاااد داخاال البيئااة 
داخاااااال البيئااااااة  يمتواجااااااد فعميااااااا فييااااااا، وُيعاااااارف المسااااااتخدم الااااااذي يحاااااااك

 بالتجسيد. اإلفتراضية
 ساساية التاياإلفتراضاي التقنياة األفي بيئاات الواقاع  اإلبحار: يعد اإلبحار .ٗ

خدم بالشاعور باالنغمااس وتوجاد فاي تكيفاات الواقاع يم في تزويد المساتتس
يمكن التحكم في نقاط الرؤية ببيئات الواقاع  اإلبحارباستخدام  اإلفتراضي
 وتحديد الموضع أو االتجاه الذي يقصده. اإلفتراضي

ىاام طاارق التفاعاال المميااز أالقاادرة عمااى التعااديل: ىااذه الخاصااية ُتعااد ماان  .٘
بيااااا قاااادرة الفاااارد المسااااتخدم لمواقااااع  ، والمقصااااوداإلفتراضاااايلبيئاااات الواقااااع 

ماان كائناااات  اإلفتراضاايةعمااى التعاماال مااع مااا تحتويااو البيئااة  اإلفتراضااي
حجااااام وصاااافات أشااااكال و أوالقاااادرة عمااااى االنتقاااااء والتعااااديل والتغياااار فااااي 

حساااااااس المسااااااتخدم باالنغماااااااس إممااااااا يزيااااااد ماااااان  اإلفتراضاااااايةالكائنااااااات 
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 والحضور في تمك البيئات.
لى ميمة يقوم بيا المستخدم تؤثر إالنظام  إدارةممية النظام: تشير ع إدارة .ٙ

وامااار أبأكمماااو حياااث يتقبااال النظاااام  اإلفتراضااايعماااى مجمااال نظاااام الواقاااع 
وامر تؤثر في طريقة عمماو مان حياث حالتاو األ محددة من المستخدم ىذه

عطااااء إولويااة لعمميااة اإلفتراضاااي تكااون األتطبيقااات الواقااع  يالعامااة، وفاا
دوامر لمنظام، و األ ن أالنظاام مجموعاة العممياات التاي تتايح لممساتخدم  ارةا 

لاااى حاااد ماااا فاااي واجياااة االساااتخدام وتيااادف ىاااذه الخاصاااية مقابماااة إيغيااار 
 النظام لكافة احتياجات واختلفات المستخدمين.

مكانيااة المسااتخدم ماان تغيياار النقطااة التااي ياارى إنقطااة الرؤيااة: تعباار عاان  .ٚ
 زاوية. البيئة من خلىا وتحريك عينيو في مكان وبأي

 :Search problemمشكمة البحث 
 تبمورت مشكمة البحث في ضوء ما يمي:

 :المالحظة الميدانية ـ أوًل 
من خلل ملحظة الباحثان في ضوء عمميما بقسم تقنيات التعميم بكمية 
التربية جامعة بيشة، تم ملحظة وجود انخفاض في ميارات العقل المنتج لدى 

ومن ىنا ظيرت  ،د دراستيم بالطريقة التقميديةطلب وطالبات الماجستير عن
لى تنمية مياراتيم العقمية المنتجة تمك المتعمقة بالبحث العممي في مجال إالحاجة 

تقنيات التعميم بيدف الوصول بمستوى الطلب والطالبات إلى الميارات العقمية 
 المنتجة المستيدفة.

 :اإلستطالعيةالدراسة  ا ـثانيً  
ستطلعية تم تطبيقيا عمى بعض من طلب إدراسة أجرى الباحثان 

جامعة بيشة، حيث تم تطبيق اختبار لميارات  اوطالبات الماجستير بكمية التربية 
 العقل المنتج وكانت النتائج كما يمي:

 (: النسب المئوية لعدد ميارات العقل المنتج1جدول )
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عدد الميارات  المجال م
 المتوقعة

 الميارات
 % العدد

تسير البرمجة وفق مراحل، وكل مرحمة ليا خصائصيا  1
ذا حدث إومظاىرىا، وتعتمد المراحل عمى بعضيا البعض، ف
أكبر  أكتبخمل في مرحمة ما ستؤثر عمى المراحل اآلتية. 

لى الرتباط بين مراحل إعدد من المظاىر التي تشير 
 .البرمجة المختمفة

11 1 11 

ل أنو بقياس إسنة، خمسة عشر  يفردان عمرىما الزمن 2
حدى عشرة إمعامل ذكاءىما وجد أن عمر أحدىما العقمي 

خر سبعة عشر سنة. بم تفسر ىذا الختالف في سنة واآل
 أكتب. يالعمر العقمي عمى الرغم من تساوي عمرىما الزمن

 .أكبر عدد من التفسيرات

11 2 21 

ثبات ذاتو، إلى إفي مرحمة بداية التقنية يحتاج الفرد  3
لى الستقالل والنتماء، والرغبة في تحقيق الذات. إسعى وي

ن يتبعيا الوالدين أدوار التي ينبغي أكتب أكبر عدد من األ
 يجابية السابقة.لتنمية الرغبات التقنية اإل

11 1 1 

الذكي وىب اهلل تعالى لكل فرد إمكانيات وقدرات فيناك  لقد 4
يحدث لو تساوى  ماذا ذكاًء في التقنية.وىناك األقل  التقني
 .عدد من األفكار أكبرأكتب  الذكاء التقني. فياألفراد 

11 1 1 

ن اختمفوا فالفرد يمر ا  البشر يمرون بنفس المراحل و  جميع 5
الستخدام إلى مرحمة اإلنتاج إلى مرحمة  مرحمة من

ماذا يحدث لو توقف الفرد عند  التصميم في مجال التقنية
من األفكار المترتبة عمى  عدد أكبرأكتب  النتاجمرحمة 

 ذلك.

11 1 11 

المحيطة  التقنيةتعرض فردان لنفس العوامل والظروف  إذا 6
عدد من األفكار  أكبرأكتب  يختمف.ن أن سموكيما لبد و إف

 .التي تفسر ذلك

11 1 11 

 

في ضوء ما سبق تبين وجود ضعف لدى طلب وطالبات جامعة بيشة 
متعمقة بتقنيات التعميم مما يؤدي إلى عدم سيرىم في ميارات العقل المنتج تمك ال

% ٓنسبة عدد الميارات ) امتدتفي البحث العممي بالمستوى المطموب، حيث 
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 %( من عدد الميارات المتوقعة.ٕٓلى إ
 لذلك فإن البحث الحالي محاولة لإلجابة عن السؤال: 

 ميةفاعمية برنامج مقترح قائم عمى بيئة التعمم اإلفتراضي في تن"ما 
 ؟".ميارات العقل المنتج لدى طالب الماجستير بجامعة بيشة

  :Search Terms البحث تمصطمحا
 :Virtual Reality اإلفتراضيالواقع  ـ1

ُيعرف بأنو تكنولوجيا تعميم ومعمومات متقدمة توفر بيئة تعمم مجسمة 
النغماس مولدة بالكمبيوتر بديمة عن الواقع الحقيقي وتحاكيو تمكِّن المتعمم من ا

فييا والتفاعل معيا والتحكم فييا بوسائل خارجية تربط حواسو بالكمبيوتر 
 (.ٕٖٚ، ٖٕٓٓ)خميس، 

ُيستخدم فييا  إفتراضيةبأنو تكنولوجيا  إجرائًيا اإلفتراضيوُيعرَّف الواقع 
الذي يحول  اإلفتراضيةالكمبيوتر وممحقاتو لخمق بيئة تخيمية متمثمة في الفصول 

اذج تكافئ الواقع وتجبر المتعمم عمى التفاعل معيا وكأنما ىو المخرجات الى نم
 مغموس في بيئة الواقع ذاتو.

 : The skills of the productive mind ميارات العقل المنتجـ 2
تشير إيمان عصفور عمى أنيا عبارة عن مجموعة من الميارات الفكرية 

تتضمن العقل ق ذكية، و الفرد عمى السموك بطر واالتجاىات والميول التي تساعد 
 (. ٖٛٔ ،ٕٛٓٓ: والسموك والوجدان )إيمان عصفور

نشطة الذىنية مجموعة من الميارات العقمية واأل نياأب إجرائًياتعرف 
والسموكيات الذكية المختمفة التي يقوم بيا طمبة الماجستير والتي يمكن تنميتيا 

 .اإلفتراضيمن خلل بيئة التعمم 
 :Search Aimsىدفا البحث 

 :اآلتيينلى تحقيق اليدفين إىدف البحث الحالي 
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 تصميم برنامج مقترح قائم عمى الواقع اإلفتراضي.  .ٔ
في تنمية ميارات  اإلفتراضيتعرُّف فاعمية البرنامج القائم عمى الواقع  .ٕ

 العقل المنتج لدى طلب وطالبات الماجستير بكمية التربية جامعة بيشة.
 سؤال البحث:

 : اآلتيينولة لإلجابة عن السؤالين البحث الحالي محا
 .ما صورة البرنامج المقترح القائم عمى الواقع اإلفتراضي؟ .ٔ
في تنمية ميارات العقل  اإلفتراضيما فاعمية البرنامج القائم عمى الواقع  .ٕ

 .وطالبات الماجستير بكمية التربية جامعة بيشة؟ المنتج لدى طلب
  :Search Toolsأداتا البحث 

 )من إعداد الباحثان(: اآلتيةاستخدام األدوات تم تصميم و 
برنامج مقترح في ضوء الواقع اإلفتراضي يتضمن مقررا دراسًيا في  .ٔ

 تقنيات التعميم لطلب وطالبات الماجستير بكمية التربية جامعة بيشة.
 اختبار أداء في ميارات العقل المنتج. .ٕ

  :Search Importanceأىمية البحث 
في تنمية  اإلفتراضيىمية الواقع أىميتو من أستمد البحث الحالي ا
في  ا فاعًل ذ أن تطبيق ذلك الواقع سيؤدي دورً إالتعميم والتعمم،  عمميةوتطوير 

تطوير النظام التعميمي ومسايرة روح العصر ومعالجة المشكلت التي اثقمت 
 كاىل التعميم التقميدي.

مة في بيئة التعميم بمنظومتو المتكام اإلفتراضيكما أن استخدام الواقع 
لى التطوير النوعي المطموب إممتو الحاجة أا ا ضروريً مرً أا و ا ميمً متطمبً  أصبح

لممحتوى العممي لممناىج والمقررات الدراسية ووسائل التدريس اللزمة في تفعيل 
 ساليب وتكنولوجيا ضرورية.أثراء البيئة التعميمية بمعطيات و ا  و 

لى ضرورة تبني إدى أتربوية فاعمة ىمية بناء مكونات تعميمية و أن إ
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لى مخرجات تعميمية ذات مستوى عممي إتعميمية تؤدي بشكل عممي  إستراتيجية
لى التطوير ا  لى معترك الحياة العممية و إيؤىل الطمبة الخريجين من خلل الدخول 

 العممي المستقبمي بكل جدارة واقتدار.
في ضوء الواقع برنامج مقترح  تقديم في البحث ىذا أىمية وتكمن  
يتضمن بعض مقررات تقنيات التعميم الدراسية لطلب وطالبات  اإلفتراضي

 الماجستير بكمية التربية جامعة بيشة.
 إضافًة لما سبق، فإن البحث الحالي:

  يأتي في ضوء جودة التعميم واالعتماد األكاديمي في المؤسسات
في بيئات  اضياإلفتر التعميمية والذي يركِّز عمى ضرورة دمج الواقع 

 التعميم والتعمُّم الجامعية.
 جديدة في مجال العممية  طرق عن الكشف في البحث ىذا يسيم قد

وانغماسو الكمي أو  المتعمم عمى التعميمية التعمُّمية من خلل التركيز
 .اإلفتراضيالجزئي في الواقع 

 عمى التعميمية البرامج ومصممي المعممين البحث ىذا يشجع أن يمكن 
المقررات  تصميم في التعميمي لمتصميم المنظمة العممية يفتوظ

من أجل  اإلفتراضيالمختمفة في شتى التخصصات باستخدام الواقع 
خفض التكمفة وتخطي الحدود الزمانية والمكانية خاصًة بالنسبة 

 لمطالبات.
 تحد التي الفعمية المعوقات بعض البحث ىذا من المحتمل أن يكشف 

 في العممية التعميمية. اإلفتراضي الواقع استخدام من
 ي:يتوقع أن يسيم البحث فإضافة إلى ذلك، 

  رفع كفاءة طلب الماجستير ومياراتيم في العمل داخل بيئة تعمم
 .إفتراضية

  تنمية ميارات طلب الماجستير في تدريس مقرراتيم باستخدام تقنية
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 .اإلفتراضيالواقع 
  في الكمية يةاإلفتراضوضع نواة لتصميم مركز لمبيئة. 

 :Research Hypothesesفرضية البحث 
عمى الدراسات السابقة في ىذا المجال والتي تم عرضيا،  اإلطلعبعد 

 أو أو التي لم يتم تناوليا في خطة البحث الحالي، فإنو يمكن التأكد من تحقق
 :اآلتية الفرضية تحقق عدم

وسطي ِنَسْب ( بين مت٘ٓ.ٓيوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى )
امتلك طلب المجموعة في كل من التطبيقين القبمي والبعدي لميارات العقل 

 المنتج في االختبار الُمعد لذلك لصالح التطبيق البعدي. 
 : Search Limitationمحددات البحث 

تم تدريس بعض مقررات الماجستير لطلب وطالبات الماجستير بكمية 
في الفصل  اإلفتراضيامج مقترح قائم عمى الواقع جامعة بيشة وفق برن االتربية 

 ىا.ٜٖٗٔ/ٖٛٗٔالدراسي الثاني من العام الجامعي 
  منيج البحث:

تبع البحث الحالي المنيج التجريبي ذو التصميم شبو التجريبي الذي ا
يعتمد عمى المقارنة بين التطبيقين القبمي والبعدي لمجموعة البحث من خلل 

، لتعرُّف فاعمية البرنامج المقترح في تنمية ميارات اوبعديً  اميً داة القياس قبأتطبيق 
العقل المنتج لدى طلب وطالبات الماجستير تخصص تقنيات التعميم بكمية 

 التربية.
 البحث: إجراءات

 :اآلتيةلإلجراءات  اوفقً  الحالي البحثسار 
 :لمبحثاإلطار النظري  أوًل ـ

 راضي:المحور األول ـ بيئة التعمُّم اإلفت
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 يعدفيو  ،في أنو مثل الواقع الحقيقي اإلفتراضيتكمن أىمية الواقع 
فمن خللو يمكن تكوين  ،وسيمة فعالة لمحاكاة الواقع ميما كان ظروفو وصعوبتو
 .التعايش معيا مثًل  إلييا أوبيئات مختمفة تحكي الواقع ال يمكن لمفرد الوصول 

ي بيئة المدرسة أن يعيش بيا واقعيا، لمفرد المتعمم ف نال يمكفالبيئة الفضائية 
في تكوين بيئة تماثل البيئة الفضائية وتمكن  اإلفتراضيوىنا يأتي دور الواقع 

 الحقيقة.الفرد من التفاعل معيا وكأنو في البيئة 
من المحاكاة الكمبيوترية، وفييا  اإلفتراضيوقد جاءت فكرة الواقع 

فيو المكونات مع بعضيا البعض تتفاعل  واقعييعرض الكمبيوتر تقميد لعمل 
وبذلك فإنيا تسمح لمطالب بمواجية  الواقع، فيتحدث  التيبنفس االجراءات 

قاعة الدراسة بسبب صعوبات  فيعادة ما تكون غير متوفرة  التيالظواىر 
النظام  فيلذا فإنيا تسمح لمطالب بأن يستكشف ما يحدث  اقتصادية،طبيعية أو 

مما يشجع عضو ىيئة التدريس عمى تحقيق  اعميقً  االمحيط بو وأن يفيمو فيمً 
 (ٖٛٛ، ٜٕٓٓ، إسماعيل) محدد تعميميىدف 

ألول مرة في  Virtual Reality اإلفتراضيةولقد طرح مصطمح الحقيقة 
م، وقد أطمقت مصطمحات أخرى عديدة تشير إلى ىذا المفيوم منيا: ٜٜٛٔعام 

 Cyberspaceالسبعينيات، وعام في  Artificial Realityالحقيقة االصطناعية 
 اإلفتراضيةوالبيئات  Virtual Worlds اإلفتراضية، ومؤخرا العوالم ٜٗٛٔعام 

Virtual Environments .(.ٕٕٔٓ، فريحات) في التسعينيات 
المفكر األمريكي آرثر كلرك من أوائل من حمم ومن جانب آخر فإن 

سماه الواقع والنجوم، وقد ا عن الخيال العممي أوأصدر كتابً  اإلفتراضيبالواقع 
تخيل في عرضو لمكتاب منذ نصف قرن من الزمان إلى وجود مدينة مستقبمية 
يقوم أفرادىا باالتصال فيما بينيم من خلل االجتماعات والمؤتمرات بواسطة 
أجيزة إلكترونية متقدمة يتشاورون ويناقشون كثيرا من القضايا الميمة عبر ىذه 

تي ال تتطمب حضورىم إلى تمك المواقع عمى الرغم من ة الاإللكترونياألجيزة 
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 (.ٕٕٛه، ٖٕٗٔ)الشرىان،  تباعد أماكنيم بمسافات طويمة
ن من اآل أصبحنظمة التكنولوجيا التطوير السريع الحادث في األإن 

تعميمية وذلك  أغراضبغرض تحقيق  اإلفتراضيالمتاح استخدام خصائص الواقع 
 وكينيدي ناوليا كل من "ستاني، ومور انتن،التي ت العامةمن خلل النظرة 

تكنولوجيا  ىوتسع وتصميمو اإلفتراضيلقضايا العامل البشري في تنفيذ الواقع 
قامة إو أجل محاكاة الواقع أ بناء عوالم قواميا الرموز من ىلإ اإلفتراضيالواقع 

متعددة نيا عوالم الوىم  صنيعة الرقمنة والوسائط الأ ليا بوعوالم خالية ال صمة 
يستخدميا الفرد ليمارس خبرات يصعب عميو ممارستيا في عالمو الحقيقي أو 

حضانات لممعرفة يتعمم في ظميا من خلل  اإلفتراضيةيتخذ من ىذه العوالم 
 .(ٕٔٔ، ٕٗٓٓزيتون، التجربة والخطأ بل قيود )

من الباحثين  عديدجذب اىتمام  في اإلفتراضيتكنولوجيا الواقع  بدأت
 اإلفتراضيةت البيئات أصبحف االتجاىات وفى مختمف المجاالت حيث من مختم

 (VE)  اإلفتراضيوالواقع (VR)  ميدان التربية وواسعة  فيشائعة التطبيق
من الدراسات عمى استخدام البيئة  عديدىذا المجال، وتركز  فياالنتشار 
حداث التعمم (Knowledge construction) لبناء المعرفة اإلفتراضية وانحصر ، وا 

 توالتطبيقا، والطبي، العسكريالمجال  فيفييا معنى استخدام ىذه التكنولوجيا 
والتطوير السريع  ،الكفاءة الكمبيوترية فيالصناعية، ونتيجة لمزيادة اليائمة 

من المتاح استخدام خصائص  اآلن أصبحاألنظمة التكنولوجية؛  فيالحادث 
وذلك  ،Educational Purpose ميميةتع أغراض؛ بغية تحقيق اإلفتراضيالواقع 

 "من "ستانى" و "مودانت" و "كينيدى تناوليا كًل  التيمن خلل النظرة العامة 
(Stanny, 1998)  يلقضايا العالم البشر  Human factor Issues تصميم  في

 .وتنفيذه اإلفتراضيالواقع 
 :اإلفتراضيمعنى الواقع 

بأنو: "أحد  فتراضياإل( الواقع ٖٕٓٓ) الحصريف أحمد عرِّ يُ 
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إضافة إلى بعض األجيزة تستخدم الكمبيوتر  التيالمستحدثات التكنولوجية 
إنشاء بيئة تخيمية ثلثية األبعاد  فيوالبرامج كمنظومة من خلل حواس متكاممة 

بحيث يشعر  األخرى،ن الفرد من المعايشة والتعامل معيا وبعض األدوات مكِّ تُ 
وتختمف درجة  أبعاده،بكل  الحقيقيويتفاعل مع الواقع ىذا الفرد كما أنو يتعايش 

لمفرد باختلف نمط  اإلفتراضيالواقع يطيحيا  التيالواقعية واالستغراق والمعايشة 
 .ذاتو اإلفتراضيالواقع 

ا ما تمد المتعممين بأنو التكنولوجيا التي غالبً ( ٕٙٔٓالدين )سعد  وفعرِّ ويُ 
 Virtual Environment إفتراضيةخل بيئة دا Real Experiences بخبرات واقعية

  .Realistic Image (http://fathkg.forumegypt.net/t15-topic) مع صور واقعية

تكنولوجيا تعميم ومعمومات متقدمة نو أ( بٕٖٚ، ٖٕٓٓس )خمي وويعرف
وتحاكيو تمكن  الحقيقيتوفر بيئة تعمم مجسمة مولدة بالكمبيوتر بديمة عن الواقع 

االنغماس فييا والتفاعل معيا والتحكم فييا بوسائل خارجية تربط  المتعمم من
 .حواسو بالكمبيوتر

من خلل كل التعريفات السابقة يمكن استخلص عدة نقاط تتعمق 
 :اإلفتراضيبتعريف الواقع 

 TEC تكنولوجيا كمبيوترية خالصة يدخل معيا اإلفتراضيالواقع  .ٔ
  .التقنية واليندسة الرقميالتصوير 

، فيديو، نص ،وصورة، )صوتبيئات متعددة الوسائط  اإلفتراضيقع الوا .ٕ
 متحركة(.رسوم 

دوات بيا الفرد من خلل مجموعة من األ خبرة يمر اإلفتراضيالواقع  .ٖ
 .الواقع ليحاكيوالتقنيات 

 .اإلفتراضيبيئات التعمم 
وتقوم بتوفير  اإلنترنتعادة من خلل  اإلفتراضيةتعمل بيئة التعمم 

األدوات المناسبة لمعممية التعممية مثل التقييم، )وال سيما التي يمكن مجموعة من 
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ا مثل اختبارات االختيارات المتعددة(، واالتصاالت، وتحميل تمقائيً  تصحيحيا
دارةالمحتوى، وتسميم عمل الطلب، وتقييم األقران، و  المجموعات الطلبية،  ا 
وأدوات تتبع ومراقبة، وما إلى وجمع وتنظيم درجات الطلب، والقيام باالستبيانات 

ذلك. وتشمل الميزات الجديدة في ىذه النظم استخدام الويكي، والمدونات وقارئات 
بيئات التعمم ، كما أن اآلر إس إس ومساحات التعمم الظاىري ثلثية األبعاد

معين، أو عمى  معنىتظير وتؤكد لمطلب أن التعمم ال يقتصر عمى  اإلفتراضية
 (.ٕ٘ٓٓ، جينكينز، م، ت ر براون ووكر) لحظة واحدةمكان واحد أو 

بعض المؤسسات المعتمدة مثل كمية تشابمان وجامعة تورو، وكمية و 
دورات تدريب المعممين لكسب دراسات عميا تصل  اإلنترنتآدمز تقدم عمى 
يتم تشجيع المدارس في المممكة المتحدة و . (ٖٕٓٓبولسن، )لدرجة الماجستير 

 ستراتيجيةاإلالحكومية  DCSFمنصات التعميم. نشرت  عمى االستفادة من
( التي تحدد عمى أولوية حصول كل متعمم في المدارس eStrategyة )اإللكتروني

، (ٕٚٓٓماكمين، ))ة. اإللكترونيوالحافظة  اإلنترنتعمى مساحة تعمم عبر 
 (.ٕٚٓٓ، ويمر)

 :اإلفتراضيةتعريف بيئة التعمم 
رنامج حاسوبي يسيل التعمم المحوسب أو ب ىي اإلفتراضيةبيئة التعمم 

 :ة أسماء متعددة مثلاإللكتروني. ويطمق عمى أنظمة التعمم اإللكترونيالتعمم 
  التعمم إدارةنظام  (LMS: Learning Management System) 
  المحتوى إدارةنظام  (CMS: Content Management System) 
  التعمم والمحتوى إدارةنظام  (LCMS: Learning Content 

Management System) 
 بيئة تعمم مدارة  (MLE: Managed Learning Environment) 
 نظام دعم التعمم  (LSS: Learning Support System) 
  اإلنترنتمركز التعمم عبر  (OLC: Online Learning Centre) 
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  المقررات المفتوحة (OCW: OpenCourseWare) 
 منصة تعمم  (LP: Learning Platform) 
 تعميم عبر االتصال بوساطة الحاسوب  (CMC: Education Via 

Computer-Mediated Communication) 
 اإلنترنت برالتعميم ع. 

. اإلفتراضيةلمتعمم أكثر صحة من بيئة التعمم  إفتراضيةمصطمح بيئة 
ىي البيئة وليس التعمم. فمصطمح  اإلفتراضيةىذا يزيل أي غموض إذ 

 .اا أو أصميً االرتباك إذ قد يدل أن التعمم ليس حقيقيً  " يسيم فييفتراضإ"
كمصطمحين   LMSو CMS مصطمحييستعمل في الواليات المتحدة 

التدريب في الشركات أكثر  دارةما يرتبط ببرامج إل عادةً   LMSــالشائعين إال أن 
 .منو في المؤسسات التربوية

 فيستعمل مصطمح من البمدان، عديدأما في المممكة المتحدة وأوروبا و 
VLE وMLE   دمختمفان. إذ يع شيئانإال أنو من الضروري الملحظة أن ىما 

الذي يشير إلى مجال أوسع يتضمن البنية التحتية   MLEالا  فرع من VLE اااال
. عمى نطاق أوسع. اإللكترونيلنظم المعمومات في المؤسسة التي تستخدم التعمم 

ليشمل البنية المادية التي يحدث فييا التعمم  MLE ااوفي الواقع يمتد، معنى ال
 .)مثل المباني والصفوف(

لذلك، استحدثت منظمة بيكتا، في المممكة المتحدة، صيغة "منصة تعمم" 
معا كما ىو مستخدم في قطاع المدارس. ومنصة   MLEو VLEلتشمل كل من 

التعمم مصطمح يصف مجموعة واسعة من أنظمة تكنولوجيا المعمومات 
تصاالت المستخدمة لتوفير ودعم التعمم. من خلل فكرة منصة التعمم، يصبح واال

ا من المنظومة التي توفر طرق المعدات والبرمجيات والخدمات المساندة جزءً 
 أليأكثر فاعمية لمتعمم داخل وخارج الفصول الدراسية. من أىم العوامل المطموبة 

يستخدميا في تعممو.  رنتاإلنتمنصة تعمم توفر مساحة خاصة لمتمميذ عمى 



 ميارات العقل المنتج لدى طالب الماجستير بجامعة بيشة يةفاعمية برنامج مقترح قائم عمى بيئة التعمم اإلفتراضي في تنم
 

 

 45 التاسع عشر العدد –مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 
 

المساحة ولوج المعممين والتلميذ إلى العمل المخزن، وموارد  هوينبغي أن تتيح ىذ
مكانية تتبعة، واالتصال والتعاون مع األقران، اإللكترونيالتعميم  . التقدم وا 

 (ٕ٘ٓٓ، مورغان، زاي)
ة مجموعة من األنظمة البرمجيعبارة عن  اإلفتراضيأي أن بيئات التعّمم 

المبنية لغرض نمذجة العممية التعميمية التقميدية من خلل دمج مجموعة من 
الموازية لممفاىيم التقميدية، بحيث تصبح تمك األدوات متاحة  اإلفتراضيةالمفاىيم 

بشكل مستمر لمطلب سواء من شبكة الجامعة الداخمية أو من خلل شبكة 
 .اإلنترنت

 :اإلفتراضيأنماط الواقع 
 :فتراضيةالمعامل اإل

 مفيوم المعامل اإلفتراضية:
بيئة منفتحة يتم من خلليا محاكاة  عبارة عن اإلفتراضيةلمعامل ا   

مختبر العموم الحقيقي والقيام بربط الجانب العممي بالجانب النظري، ويتم من 
خللو تدريس ميارات التفكير، ويكون لدى الطلب مطمق الحرية في اتخاذ 

 ون أن يكون لذلك أي آثار سمبية.القرارات بأنفسيم د
 :اإلفتراضيةالمكونات الرئيسة لممعامل 

لممعامل  الرئيسة( إلى المكونات ٕٖ-ٕٛ ،ٕٙٓٓ)البياتي أشار 
 ، وذلك لتشمل ما يمي:اإلفتراضية

ا لمتجربة المعممية ونوع المختبر فإنو تبعً  والمعدات المعممية: األجيزة .1
ستلم البيانات واألوامر الخاصة باإلمكان ربط أجيزة متخصصة تقوم با

عطاء إشارات التحكم اللزمة، وكذلك تغيير قيم  بتغيير األجيزة وا 
المدخلت حسب متطمبات التجربة، كما تقوم ىذه األجيزة بميمة إرسال 
البيانات الخاصة بنتائج التجربة والقراءات المحصمة والملحظات 

معامل تساعد عمى اإللمام الخاصة بالتجربة، وقد تتوافر كاميرات في ال
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 المدخمة. تالمعطيابنوعية األجيزة وكيفية عمميا حسب 
يحتاج الطالب أو الباحث إلجراء التجربة جياز  الحاسب اآللي: أجيزة .2

حاسب شخصي متصل بالشبكة المحمية أو اإلنترنت ليستطيع العمل 
لعمل عن بعد في أي زمان ومكان مباشرة في المعمل أو ليتمكن من ا

افة إلى البرامج الخاصة لتصفح الشبكة إضافة إلى البرامج الخاصة إض
 بالمحاكاة.

في حالة إجراء التجارب عن  :التصالت واألجيزة الخاصة بيا شبكة .3
بعد وبما أن ربط جميع المستفيدين مع المختبر يكااااااون عن طريق 
التراسل الرقمي فيجب أن تربط جميع األجيزة مع شبكة الحاسوب وأن 
تكون خطاااااوط االتصال مأمونة، وأن يتوفر لممستفيد قناة اتصال ذات 
جودة عالية تمكنو من التواصاااااااال مع المعمل عن طريق الشبكة المحمية 

 أو العالمية حتى يستطيع القيام بجميع التجارب المطموبة.
تنقسم إلى نوعين النوع األول  الخاصة بالمعمل اإلفتراضي: البرامج .4

عمااااااام أداء التجارب وتوفير ما تتطمبو التجربة، والثاني يتضمن خاص بت
برامج المحاكاة والمصممة من قبل المتخصصين في المجال وكيفية 

 استخداميا.
المعمل والعاممين في أداء  إدارةتتعمق بكيفية  المشاركة واإلدارة: برامج .5

الطلب  التجارب من طاالب وباحثين، حيث تقوم ىذه البرامج بتسجيل
في البرنامج المختبري وتحديد أنواع حقوق الوصااااااااااول الواجب توافرىا 

 لكل مستخدم بالمعمل في التجارب المختمفة.
 :اإلفتراضيةميزات المعامل 

استخدام المعامل  ( ميزاتٕٓٔٓ) اإللكترونيحدد المركز القومي لمتعميم 
 في: اإلفتراضية

ية الحقيقية لعدم توفر التمويل النقص في اإلمكانات المعمم تعوض .ٔ
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 .الكافي
إجراء التجارب المعممية التي يصعب تنفيذىا في المعامل  إمكانية .ٕ

الحقيقية بسبب خطورتيا عمي المتعمم مثل تجارب الطاقة النووية أو 
 الحيوية أو غيرىا. اأو البيولوجيالكيمياء 

يا من العرض المرئي لمبيانات والظواىر التي ال يمكن عرض إمكانية .ٖ
 خلل التجارب الحقيقية.

تغطية كل أفكار المقرر الدراسي بتجارب عممية تفاعمية وىذا  إمكانية .ٗ
يصعب تحقيقو من خلل المعمل الحقيقي نتيجة لمحدودية اإلمكانات 

 والمكان والوقت المتاح لمعممي.
النظرية والتطبيق العممي حيث أن  األفكاربين عممية شرح  التزامن .٘

ممية الحقيقية مرتبطة بجدول معامل منفصل عن التجارب المع
 المحاضرات النظرية.

 التجارب المعممية لممتعممين في كل األوقات ومن أي مكان. إتاحة .ٙ
 عمىة أي عدد ممكن من المرات طبقا لقدرة المتعمم بإجراء التجر  إمكانية .ٚ

 االستيعاب وفي الوقت المناسب لو ودون وجود رقيب بشري.
ة بمخرجات التجر  عمىاملت المختمفة ودراسة أثرىا تجريب المع سيولة .ٛ

 .إفتراضيةمن خلل لوحات تحكم 
 من بعد. بةالتفاعل والتعاون مع آخرين في إجراء نفس التجر  إمكانية .ٜ

توثيق نتائج التجارب إلكترونيا بيدف تحميميا أو معالجتيا أو  إمكانية .ٓٔ
 مشاركتيا مع اآلخرين.

 تقييم إداء الطالب إلكترونيا ومتابعة تقدميم في إجراء التجربة. إمكانية .ٔٔ
 مع قدرات المتعمم. يتلءمشخصنة التجارب المعممية بما  إمكانية .ٕٔ
 تدريس المعامل. ميكنة .ٖٔ
 في إجراء التجارب. المرونة .ٗٔ
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 االقتصادات الضعيفة بتوفير المواد المستيمكة مثل الكيماويات.  دعم .٘ٔ
 

 :اإلفتراضيةستخدام المعامل المعوقات التي تحد من ا
( بعض المعوقات التي تحد من ٙٙٔ-٘ٙٔ: ٕ٘ٓٓ)زيتون حدد حسن 

 استخدام ىذه التقنية في:
تتطمب أجيزة حاسب آلي ومعدات ذات مواصفات خاصة وذلك لتمثيل  .ٔ

 الظواىر المعقدة بشكل واضح.
نتاجيا إلى فريق عمل متخصص من المبرمجين  .ٕ يحتاج تصميميا وا 

 خبراء المناىج وخبراء المادة الدراسية وعمماء النفس.والمعممين و 
 ندرة المعامل اإلفتراضية التي تعتمد عمى المغة العربية في التعامل معيا. .ٖ
 نقص التفاعل الحقيقي مع األجيزة واألدوات والمواد والمعمم والزملء. .ٗ

من ِقَبْل مجموعة البحث الحالي  اإلفتراضيةولقد تم استخدام المعامل 
تم تدريسييم محتوى البرنامج الحالي في ىذه المعامل، إضافة إلى بعض حيث 

 .اإلفتراضيالجمسات اإلثرائية من خلل بيئة التعمم 
 :ميارات عادات العقل المنتجالمحور الثاني ـ 

 :العقل المنتجة ميارات عاداتمفيوم 
تعد ميارات عادات العقل أحد السموكيات الذكية التي يجب أن يتمتع بيا 

حل  فيلدى الفرد  الذكيفميارات عادات العقل سموكيات التفكير  المتعمم،
( بأنيا ميل الفرد إلى التعامل ٗ، ٕٙٓٓ :ويعرفيا )سعيد تعممو،مشكلتو وتنظيم 

وتساعد ميارات عادات العقل المتعممين عمى  ما،بذكاء عندما تواجيو مشكمة 
 .مشكلتيمتنظيم تعمميم الذاتي، وحل 

( بأنيا الميارات واالتجاىات والقيم التي ٛٙ، ٕٛٓٓ :)نوفلكما يعرفيا 
كما تشير إيمان عصفور  الذكية،تمكن الفرد من بناء تفضيلت من السموكيات 
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 التيعمى أنيا عبارة عن مجموعة من الميارات الفكرية واالتجاىات والميول 
دان وىى تتضمن العقل والسموك والوج ذكية،تساعد الفرد عمى السموك بطرق 

 . (ٖٛٔ،ٕٛٓٓ: )عصفور
أن ميارات عادات العقل مجموعة من الميارات الذىنية  انويرى الباحث

وتشمل وتتضمن العقل والعاطفة  ما،التي يقوم بيا الفرد لحل مشكمة أو موقف 
أن ميارات عادات العقل تظير بصورة يتبيَّن ومن التعريفات السابقة . واألداء

 .معينأو عند وجود عائق  مشكمة،يمثل  واضحة عند مواجية موقف
 

 :المنتجةخصائص ميارات عادات العقل 
تتسم ميارات عادات العقل المنتجة بعدة خصائص توجد لدى األفراد 

أوردتيا ىيئة  تجعل منيم مفكرين أكفاء والتي العقمية،الذين يمتمكون العادات 
 ، فيما يمي:(Kestrel Consulting 2007,1) ستشاراتلل كيستريل

  القدرةAbility:  امتلك الفرد الميارات والقدرات األساسية  فيتتمثل
 .العقميةلتنفيذ العادات 

 التقييم Assesment: لى اختيار العادات العقمية المناسبة إشير ي
حل  فيكثر فاعمية من غيرىا أ ألنيامواجية مشكمة ما  فيواستخداميا 

 .المشكمة
 :ممارسة العادات  فيتحسين األداء المتواصل ل السعيلى إتشير  االلتزام

 .العقمية
 :العقميةإدراك وجود الفرص المناسبة الستخدام العادات  الحساسية. 

 :العقلالميارات العقمية المكونة لعادات 
لى أن الميارات العقمية المكونة لعادات العقل إيشير روبرت مارزانو 

 :فيتتضمن ثلثة ميارات تتمثل 
لى قدرة الفرد عمى إتشير  :Creative Thinking اإلبداعيالتفكير  ميارة .ٔ
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الميمة والتعامل مع المواقف بنظرة بعيدة عن  فيالمثابرة واالندماج 
 .(ٗٛٔ ،ٜٜٜٔالحدود المألوفة )مارزانو وآخرون،

يتميز الفرد الذي يتسم بيذه  Self-Regulation : الذاتتنظيم  ميارة .ٕ
من  در اللزمة واالستفادةالميارة بالقدرة عمى التخطيط والوعي بالمصا

 .التفكيربعممية  والوعي األداء،نتائج 
لى قدرة الفرد عمى إتشير  Critical Thinking : الناقدالتفكير  ميارة .ٖ

 .التقييمالعقمي والقدرة عمى  عنيا، والتفتحتحرى الدقة والبحث 
 ايل أن ميارات عادات العقل تتضمن أن يكون الفرد نشيطً ايؤكد ج

وفرض الفروض واالستقصاء  المشكلت،بة التأممية ويمارس حل ويحب الكتا
  (Gail,2006,103) والملحظة وجمع المعمومات

( إلى أن ميارات عادات العقل تتكون ٕٔ،ٖٕٓٓكوستا، كاليك، ) يشير
التفكير  فيوالتفكير  االندفاع، Dمن ستة عشر ميارة منيا المثابرة والتحكم ف

والتساؤل وطرح مشكلت والتطبيق واإلبداع  قة،لمد والسعي المرن،والتفكير 
 .والتخيل والتفكير الجمعي

 :الطالبتنمية ميارات عادات العقل المنتج لدى  في المعممدور 
 :منيا ،تنمية العادات فيمن األدوار  عديدلممعمم 

وذلك من خلل : العقلقدرة الطلب عمى فيم ميارات عادات  تنمية .ٔ
مثمة أادة من ميارات عادات العقل وضرب حمقة نقاش حول كل ع إدارة

عمييا من بيئة المتعممين ومن واقع ثقافتيم وممارسة الميارات أمام 
ليا علقة  التيومشاركة المتعممين ببعض النوادر الشخصية  المتعممين،
 .العقلبعادات 

يقوم فييا الطلب بممارسة ميارات  :لممتعممين اإليجابيالدعم  توفير .ٕ
وتكميف  المعمم،ن خلل ملحظة زملءىم وتوجيو عادات العقل م

 العقل،لقدرتيم عمى استخدام ميارات عادات  ذاتيالطلب بعمل تقييم 
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 . وتوفير التغذية الراجعة
الطلب عمى تطوير االستراتيجيات ذات العلقة بتنمية ميارات  مساعدة .ٖ

ريقة التفكير بصوت عال يتم ذلك من خلل استخدام ط :العقلعادات 
 .العقلستراتيجيات المحددة لتنمية بعض ميارات عادات لتوضيح اإل

من  :العقلتنمية واستخدام ميارات عادات  فيبيئة تعمم تسيم  تنمية .ٗ
ومزج ميارات عادات العقل  العقل،خلل تصميم نموذج لعادات 

وتحديد العادات  والممصقات،باألنشطة اليومية وتطوير عرض الصور 
 .(Marzano,et al,2001,300-301)  األكثر فائدة

 
 :العقلأىمية اكتساب ميارات عادات 

 :اآلتي فيتتمثل أىمية اكتساب ميارات عادات العقل    
  إتاحة الفرصة لمطلب عمى رؤية مسار تفكيره الخاص، واكتشاف كيف

 .المشكلتأثناء حل  عقمويعمل 
  برة والتقييم الحياة العممية مثل المثا فياكتساب الطلب العادات المفيدة

 .التفكير فيوالتفكير 
  مساعدة الطلب عمى اكتساب القدرة عمى مزج قدرات التفكير الناقد

 .(ٖٔٗ-ٕٛٗ، ٕٙٓٓوالتنظيم الذاتي )سعيد،  واإلبداعي
 :دراسات تناولت ميارات عادات العقل

 إستراتيجية(: ىدفت الدراسة إلى أثر استخدام ٕٙٓٓ) سعيددراسة 
تنمية ميارات عادات العقل لدى طلب الصف  في استقصى(، أسأل، حمل)

 ستراتيجيةاإلوأشارت النتائج إلى فاعمية  الكيمياء،األول الثانوي من خلل مادة 
تنمية كل من التحصيل واالتجاه والميارات العقمية المكونة لعادات العقل لدى  في

الطمبة عن عدم وجود فروق ذات داللة بين  أفراد المجموعة التجريبية فضًل 
 .الثلثةوالطالبات فى المقاييس 
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الدراسة إلى الوقوف عمى فاعمية برنامج  ت(: ىدفٕٙٓٓ) دراسة ثابت
تنمية حب االستطلع المعرفي في  فيتدريبي قائم عمى ميارات عادات العقل 

( ٛٔ) وبمغ قوام المجموعة التجريبية الروضة،الذكاء االجتماعي لدى أطفال 
وأشارت النتائج إلى تفوق أطفال المجموعة  ،طفلً  (ٕٓوالضابطة ) ،طفلً 

التجريبية عن أطفال المجموعة الضابطة في الذكاء االجتماعي واالستطلع 
 .المعرفي

الدراسة إلى تقويم دور منيج  ت(: ىدفٜٕٓٓ)زعبد العزيدراسة محمد 
من وجية نظر المعممين  الطلب، وذلكالقراءة في تنمية العادات العقمية لدى 

والوقوف عمى أكثر العادات العقمية مناسبة لمقرر القراءة لتضمينيا  المشرفين،و 
المحتوى، وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا ضعف الدور الذي تسيم بو  في

تنمية العادات العقمية لدى الطلب من وجية نظر المعممين  فيمناىج القراءة 
 .العقميةوضعف االىتمام بالعادات  والمشرفين،

الدراسة  تىدف:  (Jonah E. Rockoff & Cecilia Speroni, 2010)ةدراس
وتم إعداد مقياس لقياس  المعممين،إلى تنمية ميارات عادات العقل لدى الطلب 

وتم تدريب الطلب عمى  الواحدة،وتم استخدام المجموعة  العقل،ميارات عادات 
سات تدريسية معينة الميارات، وأشارت النتائج إلى أن كل عادة عقمية ليا ممار 

 .تنميتياتعمل عمى 
ىدفت الدراسة إلى تنمية بعض  :(ٕٔٔٓ) وعمر ،الصافوريدراسة 

وتم إعداد  األسرية،العادات العقمية عند الطلب من خلل تدريس مادة التربية 
 .لذلكوتم استخدام المنيج التجريبي  لذلك،برنامج 

نمية ميارات عادات لى تإالدراسة  ت(: ىدفٕٔٔٓ)عبد الحميد. دراسة 
كساب تلميذ الصف األول  من  التأمميميارات التفكير  اإلعداديالعقل المنتج وا 

وتوصمت النتائج إلى  الرياضيات،خلل استخدام أستوديو التفكير في تدريس 
تفوق المجموعة التجريبية التي استخدمت أستوديو التفكير عن الضابطة في 
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 .جةالمنتمقياس ميارات عادات العقل 
 :تعقيب

من  عديداىتمت الدراسات بتنمية ميارات عادات العقل المنتج من خلل 
 فيالمتغيرات المستقمة المختمفة، تتشابو الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة 
 ليا،تنمية ميارات عادات العقل المنتج وبالتحديد الميارات العقمية المكونة 

تنمية الميارات العقمية المكونة  في وتختمف الدراسة عن الدراسات السابقة
متغيرىا المستقل  فيكما تختمف عنيا  استبيان،لمعادات وليس العادات من خلل 

 الثانيمتغيرىا التابع  فيوكذلك تختمف  التفكير،بعاد أنموذج  يالذى يتمثل ف
 كاديمي.األ لإلنجازالدافعية  فيالذى يتمثل 

 :لمبحثالجانب اإلجرائي  ثانًيا ـ
 فرضيتو،الحالي وتحقيق أىدافو والتحقق من  البحثجابة عن أسئمة لإل

 :اآلتيةتم القيام باإلجراءات 
 :المحتوى ـ تحميل1

مقرر الحاسب اآللي في التعميم لطلب وطالبات تم إجراء تحميل محتوى 
بغرض االستفادة منو في إعداد األدوات السابقة، وتضمن تحميل  الماجستير

 :اآلتيةالمحتوى اإلجراءات 
 والتعميمات،تم تحميل المحتوى بيدف الحصول عمى المفاىيم، والمبادئ  .أ 

 .لتحكيمياوُوِضَعْت في قائمة  والميارات،
تم التيقن من صدق التحميل من خلل عرض قائمة التحميل عمى  .ب 

إلبداء آرائيم فييا والتأكد من شمولية تقنيات التعميم مجموعة محكمين في 
والميارات المتضمنة  والتعميمات،والمبادئ  المفاىيم،نتائج التحميل لجميع 

ولقد جاءت النتائج لتؤكد شمولية قائمة التحميل وأن كل البنود  بالوحدة،
الُمشار إلييا في القائمة أتت مطابقة لميدف الذي ُوِضَعْت من أجمو مما 

 .إجرائويؤكد صدق تحميل المحتوى الذي تم 



 ميارات العقل المنتج لدى طالب الماجستير بجامعة بيشة يةفاعمية برنامج مقترح قائم عمى بيئة التعمم اإلفتراضي في تنم
 

 

 45 التاسع عشر العدد –مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 
 

يق تحميل نفس المحتوى من ِقَبْل باحث تم التأكد من ثبات التحميل عن طر  .ج 
وتم  الميارة.أو  التعميم،والمبدأ أو  المفيوم،آخر في ضوء معنى كٌل من 

إليجاد نسبة االتفاق بين التحميمين وُوِجَد أنو  Cooper تطبيق معادلة كوبر
، وىي درجة عالية من ثبات تحميل المحتوى، مما يدل (ٖٜٔٗ.ٓ)يساوي 

من قاما بتحميل المحتوى، ويشير ذلك إلى أن عمى اتفاق كامل بين 
وبذلك تم الحصول عمى القائمة النيائية  مرتفعة، التحميل يتمتع بدرجة ثبات

 .                لتحميل محتوى وحدة
البرنامج المقترح : تينرئيسأداتين الحالي  البحثتضمن  :البحثإعداد أدوات ـ 2

 اختبار ميارات العقل المنتج. ، و اإلفتراضيالقائم عمى بيئة التعمُّم 
 :البرنامج المقترح .أ 

 :والذي نص عمى الحالي البحثلإلجابة عن السؤال األول من أسئمة 
 ما صورة البرنامج المقترح القائم عمى الواقع اإلفتراضي؟"."

 تم ما يمي:
 بموضاااوع الصاامة ذات والدراسااات األدبيااات لاابعض تحميميااة دراسااة إجااراء 

الواقااااااع  عمااااااى القااااااائم البرنااااااامج لمحتااااااوى العااااااام اإلطااااااار لتحديااااااد البحااااااث
 كمياة التربياة،طالب وطالباات الماجساتير ب ماع ياتلءم والذي اإلفتراضي،

 جامعة بيشة.
 .اختيار مقرر الحاسب اآللي في التعميم كمحتوى لمبرنامج 
 موضااااوعات مقاااارر الحاسااااب اآللااااي فااااي التعماااايم لطاااالب صااااياغة  إعااااادة

مجمااوع ماان األسااابيع تشاامل الفصاال  عمااى ىيئااة وطالبااات تقنيااات التعماايم
لبيئاة الاتعمُّم ، وفقًاا المقاررباالستفادة من التحميل السابق لمحتوى الدراسي 

 :عمى أسبوعبحيث احتوى كل  (Black Board) اإلفتراضي
 اإلفتراضي لمموضوع. الفصل 
 معمومات عن الموضوع. 
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 .عرض الموضوع 
 .تنزيل الموضوع 
 .منتدى حول الموضوع 
 لموضوع.تكميفات في ا 
 .تقييم الموضوع 

فاي ضاوء األساس ساابقة الاذكر،  لممقارربعد الوصول إلى الصورة العامة 
مان  ا لإلفاادةكمجموعاة محكماين  اا تقنياات التعمايمتام عرضايا عماى بعاض أسااتذة 

توجيياتيم وآراءىم حول المقرر بصورتو الجديدة، وفي ضوء ذلك أمكن الحصول 
لبيئااة الااتعمُّم اإلفتراضااي. وماان خاالل مااا ساابق وفقًااا  لممقااررعمااى الصااورة النيائيااة 

أمكن الحصول عمى صورة البرنامج المقترح القائم عمى الواقع اإلفتراضاي )ممحاق 
ٕ.) 

  :ولإلجابة عن السؤال الثاني من أسئمة البحث الحالي والذي نص عمى
ج لدى طالب "ما فاعمية البرنامج القائم عمى الواقع اإلفتراضي في تنمية ميارات العقل المنت

 ."وطالبات الماجستير بكمية التربية جامعة بيشة؟
 : تحقيق فرضية البحث ونصياو  

( بين متوسطي ِنَسْب امتالك طالب 1.15يوجد فرق ذو دللة إحصائية عند مستوى )
المجموعة في كل من التطبيقين القبمي والبعدي لميارات العقل المنتج في الختبار الُمعد 

 :ما يمي تم بيق البعدي.(لذلك لصالح التط
، ماان خاالل تحمياال المحتااوىتصااميم اختبااار أداء لميااارات العقاال المنااتج:  .ٔ

تااام تصااااميم اختبااااار أداء لمياااارات العقاااال المنااااتج، وتااام تحكيمااااو وحساااااب 
 (.ٔصدقو وثباتو وأصبح في صورتو النيائية جاىز لمتطبيق )ممحق 

ياااات تطبيااق االختبااار عمااى مجموعااة مااان طاالب وطالبااات تخصااص تقن .ٕ
 التعميم كمية التربية قبل التجربة.

 تطبيق البرنامج المقترح. .ٖ
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تطبيق االختبار عمى مجموعة الطلب والطالبات التي تام اختيارىاا، بعاد  .ٗ
 إجراء التجربة.

 وقد كانت نتائج التطبيقين كما يمي:
 (: النسب المئوية لعدد ميارات العقل المنتج تجريبًيا2جدول )

 المجال م
عدد 

الميارات 
 المتوقعة

 الميارات الممموكة
 بعد التجربة قبل التجربة

 % العدد % العدد
تسير البرمجة وفق مراحل، وكل مرحمة ليا  1

خصائصيا ومظاىرىا، وتعتمد المراحل عمى 
بعضيا البعض، فاذا حدث خمل في مرحمة ما 
ستؤثر عمى المراحل اآلتية. أكتب أكبر عدد من 

الرتباط بين مراحل المظاىر التي تشير الى 
 .البرمجة المختمفة

11 1 11 8 81 

فردان عمرىما الزمنى خمسة عشر سنة، ال أنو  2
بقياس معامل ذكاءىما وجد أن عمر أحدىما 
العقمي احدى عشرة سنة والخر سبعة عشر 
سنة. بم تفسر ىذا الختالف في العمر العقمي 
عمى الرغم من تساور عمرىما الزمنى. أكتب 

 عدد من التفسيراتأكبر 

11 2 21 8 81 

تؤثر البيئة عمى النمو التقني تأثيرا كبيرا. أكتب  3
 أكبر قدر من الدلئل واألفكار التي تؤكد العبارة

11 1 11 9 91 

يسير النمو التقني من العام الى الخاص. أكتب  4
أكبر عدد من األفكار التي تشير الى كون النمو 

 صالتقني يسير من العام لمخا

11 1 1 8 81 

في مرحمة بداية التقنية يحتاج الفرد الى اثبات  5
ذاتو، ويسعى الى الستقالل والنتماء، والرغبة 
في تحقيق الذات. أكتب أكبر عدد من الدوار 
التي ينبغي ان يتبعيا الوالدين لتنمية الرغبات 

11 1 1 7 71 



 ميارات العقل المنتج لدى طالب الماجستير بجامعة بيشة يةفاعمية برنامج مقترح قائم عمى بيئة التعمم اإلفتراضي في تنم
 

 

 44 التاسع عشر العدد –مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 
 

 التقنية اليجابية السابقة.

ألفراد في استخدام توجد فروق فردية بين ا 6
التقنية، فكل شخص يختمف عن الخر في كل 
الجوانب، بل أن جوانب استخدام التقنية في 
الفرد الواحد أيضا مختمفة، لدرجة أن األفراد ذو 
المستوى الواحد غير متشابيين تماما بل يوجد 
بينيا اختالفات ماذا يحدث عند عدم وجود 

م لمتقنية؟ فروق فردية بين األفراد في استخدامي
أكتب أكبر عدد ممكن من النتائج المترتبة عمى 

 ذلك.

11 1 11 8 81 

لقد وىب اهلل تعالى لكل فرد إمكانيات وقدرات  7
فيناك الذكي التقني وىناك األقل ذكاًء في 
التقنية. ماذا يحدث لو تساوى األفراد في الذكاء 

 التقني. أكتب أكبر عدد من األفكار

11 1 1 8 81 

جميع األفراد في نموىم التقني نمط  يتبع 8
متشابو، فكل إنسان يمر بمراحل يمر بيا األفراد 
اآلخرون. ماذا يحدث لو قفز الفرد من مرحمة 
الستخدام في التقنيات إلى مرحمة التصميم؟ 

 أكتب أكبر عدد ممكن من األفكار

11 1 1 7 71 

جميع البشر يمرون بنفس المراحل وان اختمفوا  9
مر من مرحمة الستخدام إلى مرحمة فالفرد ي

اإلنتاج إلى مرحمة التصميم في مجال التقنية 
ماذا يحدث لو توقف الفرد عند مرحمة النتاج 

 أكتب أكبر عدد من األفكار المترتبة عمى ذلك.

11 1 11 9 91 

جميع البشر يمرون بنفس المراحل وان اختمفوا  11
ة فالفرد يمر من مرحمة الستخدام إلى مرحم

اإلنتاج إلى مرحمة التصميم في مجال التقنية 
ماذا يحدث لو توقف الفرد عند مرحمة النتاج 

 أكتب أكبر عدد من األفكار المترتبة عمى ذلك.

11 1 11 9 91 

جميع البشر يمرون بنفس المراحل وان اختمفوا  11
فالفرد يمر من مرحمة الستخدام إلى مرحمة 

11 1 11 8 81 
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مجال التقنية  اإلنتاج إلى مرحمة التصميم في
ماذا يحدث لو توقف الفرد عند مرحمة التصميم 

 أكتب أكبر عدد من األفكار المترتبة عمى ذلك.

معدلت النمو التقني ليست ثابتة في كل  12
المراحل فنمو استخدام التقنية في البداية يكون 
سريع ثم تبطئ حتى ترتفع وبشدة في النتاج. 

ممحوظة وتسير باستمرار، والنمو عممية غير 
وتختمف من مرحمة ألخرى وفًقا لمعديد من 

 العوامل.

 أجب:

 اليدف الرئيس من النص-أ

ما األسئمة الذاتية التي يمكن أن أطرحيا 
 وتساعدني في فيم العبارة

 ما المعمومات الغامضة في النص-ج

11 1 1 7 71 

إذا تعرض فردان لنفس العوامل والظروف  13
يطة فان سموكيما لبد وان يختمف. التقنية المح

 أكتب أكبر عدد من األفكار التي تفسر ذلك:

11 1 11 8 81 

تمتد الختالفات بين األفراد إلى الختالف داخل  14
جوانب الفرد الواحد في الجوانب التقنية لديو 
الستخدام، اإلنتاج، التصميم، ويترتب عمى ىذه 

عدد ممكن الفروق عديد من النتائج. أكتب أكبر 
من النتائج المترتبة عمى الفروق بين الفراد 

 والفروق داخل الفرد الواحد

11 1 11 8 81 

مع مرور األيام يتحول التقني من شخص ل  15
يحتمل اإلحباط وعدم تحقيق األىداف الى 
شخص يتحمل اإلحباط ويثابر عمى العمل، ومن 
سرعة النفعال الى التحكم النفعالي، ومن 

ة الى الغيرية، ومن التطرف الى النسبية، الذاتي
وتتأثر العوامل السابقة بالبيئة والتعمم والمعاممة 

 الوالدية.

11 1 11 8 81 
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( ميارة ٕٔارتفاع عدد ميارات العقل المنتج من )يتضح من الجدول 
( ميارة في التطبيق البعدي من العدد الكمي ٖٛٔفي التطبيق القبمي إلى )

امتلك ميارات ى مدى تفوق وىذا يشير ال( ميارة، ٓٚٔلمميارات المتوقعة )
، مما يعكس مدى فاعمية العقل المنتج لمجموعة البحث بعد تجربة البحث

تنمية الميارات العقمية المكونة لعادات العقل  في اإلفتراضيبيئة التعمم استخدام 
ثناياه  فييتضمن  اإلفتراضيبيئة التعمم ويرجع الباحث ذلك الى أن  ،المنتج
تعمل عمى تنمية ميارات التفكير بمختمف أنواعيا  التيت من االستراتيجيا عديد

والمقارنة الحوار المناقشة وابداء اآلراء والتداعي الحر مثل استراتيجيات 
وما قبل القراءة واثناءىا وما بعدىا  اإلبداعيواالستنتاج وما وراء المعرفة والتفكير 

صدار اإلفتراضيبيئة التعمم  تتضمنكما   فياألحكام مما يسيم  اتخاذ القرارات وا 
تنمى  التيمن األنشطة الذىنية الفائقة  عديدمن ممارسة  مجموعة البحثتمكين 
 دوجارى ة:مثل دراس، من الدراسات عديدوتتفق نتائج الدراسة الحالية مع  .تفكيره

من المفاىيم والخصائص العامة لمنص  -
 السابق

في ىذه الفترة يستطيع التقني أن يصمم وسائط  16
تقنية متزايدة. كما ان خيالو يتسع ويكون لديو 

ى التفكير المجرد والقدرة عمى حل قدرة عالية عم
 المشكالت.

من األىداف التي يمكن تحقيقيا بعد فيم -أ  
 النص

 العنوان المناسب لمنص-ب

11 1 1 9 91 

البيئة ليا تأثير مباشر وغير مباشر عمى النمو  17
 والرتقاء التقني.

 اليدف األساسي من النص-أ
من األسئمة الذاتية التي يمكن أن أطرحيا -ب
 ساعدني في فيم العبارة السابقةوت

11 1 11 9 91 

.81 138 7.16 12 171 المجمـــــــــــوع
18 
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(Dujari, 1994)؛ ( براونBrown, 1995) ؛ (ٖٕٓٓ، )إبراىيم؛ (ٕٔٓٓخالد، )؛
)رضا أحمد  ؛(ٕٙٓٓحسانين، )؛ (ٖٕٓٓ، أبو بكر)؛ (Tony , 2002توني )

لى مدى إأشارت  التي( ٕٚٓٓ)عبير إبراىيم زيدان ؛ (ٕ٘ٓٓ ،حافظ األدغم
 من المتغيرات التابعة. عديدتنمية  في اإلفتراضيبيئة التعمم فاعمية 

 :ممخص نتائج البحث
 :فيما يمي البحثيمكن تمخيص نتائج 

واقع اإلفتراضي بيدف تنمية ميارات تم تصميم برنامج مقترح قائم عمى ال .ٔ
 .العقل المنتج لدى طلب وطالبات الماجستير بكمية التربية جامعة بيشة

فاعمية استخدام بيئة التعمم اإلفتراضي في تنمية الميارات العقمية المكونة  .ٕ
 .لعادات العقل المنتج

 :توصيات البحث
 :يميمن نتائج يمكن التوصية بما  البحثفي ضوء ما أسفر عنو 

البحث عن بيئات التعمم اإلفتراضي تتضمن أساليب تنمية ميارات  ينبغي .ٔ
 .العقل المنتج لدى طمبة الماجستير في جامعة بيشة

صياغة محتوى مقررات الماجستير في جامعة بيشة وفق بيئات  إعادة .ٕ
لى تنمية ميارات العقل المنتج حتى يتيح إالتعمم اإلفتراضي بما يؤدي 

 .حث العمميزيادة ميارات الب
أساتذة مقررات الماجستير في جامعة بيشة عمى استخدام نمط  تدريب .ٖ

 .بيئات التعمم اإلفتراضي في تدريس المقررات
االىتمام بتدريب طمبة الماجستير عمى استخدام بيئة التعمم  ضرورة .ٗ

 .اإلفتراضي في دراسة مقرراتيم
 :مقترحةبحوث 

 بحثفإنو يمكن القيام بالالحالي  الحثىا امن خلل النتائج التي أبد
 :اآلتيةالمقترحة 
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فاعمية استخدام بيئات التعمم اإلفتراضي في تنمية ميارات العقل المنتج  .ٔ
 .لدى طمبة البكالوريوس بجامعة بيشة

تجريب تدريس مقررات المرحمة المتوسطة باستخدام بيئات التعمم  .ٕ
 .اإلفتراضي ومعرفة أثرىا عمى تنمية أنواع عميا من التفكير

المقارنة بين أسموب بيئات التعمم االفتراض والطريقة التقميدية في تدريس  .ٖ
 .مقررات المرحمة الثانوية

 :لمبحثالقيمة التربوية والنظرية والتطبيقية 
البحث الحالي إطاًرا نظرًيا في بعض مصطمحات اإلنترنت  تضمن .ٔ

ن أوعلقتيا بالتعمم اإلفتراضي، وميارات العقل المنتج التي ينبغي 
 .يمتمكيا طمبة الماجستير

أحد أىداف التربية الميمة في أي مجتمع من المجتمعات الرقي  من .ٕ
بأفراده، واالرتفاع بمستوى ميارات تفكيرىم، ومعاونتيم لكي يمتمكون 
ميارات عقمية منتجة، لذا فإنو من أحد تربويات ذلك البحث تنمية 

ئة التعمم ميارات العقل المنتج لدى طمبة الماجستير من خلل بي
 .اإلفتراضي

كشف البحث الحالي عن فاعمية بيئة التعمم اإلفتراضي في تنمية ميارات  .ٖ
لى تقدميم في البحث العممي، وبذلك يمكن لفت إالعقل المنتج بما يؤدي 

نظر المسئولين والمخططين التربويين إلى ما يمكن أن يسيم في فاعمية 
رة ومبدعة ومبتكرة وقادرة العممية التعميمية ودفعيا لتخريج أجيال مفك

 .عمى تحمل المسئولية
وفي البحث الحالي تم تصميم موقع لبيئة التعمم اإلفتراضي، ومقياس  .ٗ

لميارات العقل المنتج يمكن االسترشاد بيا من ِقَبْل كل من أساتذة 
 .الجامعات والباحثين والميتمين بتنمية الميارات العقمية

التوصيات الخاصة انبثقت من مجموعة متنوعة من  بحثقدمت تمك ال .٘
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نتائجيا في مجال ميارات العقل المنتج، إضافَة إلى مجموعة من 
 بحثالدراسات المستقبمية المقترح تنفيذىا في المجال من منطمق نتائج ال

 ، واستكمااًل ليا.الحالي
  المراجع والمصادر:

 أوًل ـ المراجع العربية:
(: "فعالية استخدام نموذج مارزانو ٖٕٓٓإبراىيم، عبد العزيز محمد البعمي )

ألبعاد التعمم في تدريس العموم في التحصيل وتنمية بعض عمميات العمم 
مجمة التربية العممية، الجمعية لدى تلميذ الصف الثاني اإلعدادي"، 

، ديسمبر، ص ص المصرية لمتربية العممية، المجمد السادس، العدد الرابع
ٙ٘-ٜٖ. 
" أثر استخدام نموذج أبعاد في  (.ٖٕٓٓ. )بد القادرعبد المطيف ع أبو بكر،

مجمة بسمطنة عمان لمبلغة واتجاىيم نحوىا،  تحصيل طلب الثانوية
، يوليو، ص ٕٗالقراءة والمعرفة، الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة، العدد

 .ٚٗ: ٕٓص، 
التوثيق مجمة (. التعميم بواسطة الكمبيوتر. ٙٔٗٔأبو راس، عبد اهلل بن سعيد. )

 . ٛٗ-ٖٗ(، ٖ٘جامعة الممك سعود، ع)ا الرياض: كمية التربية  التربوي.
 تكنولوجيا المعمومات وتحديث التعميم.(. ٕٔٓٓإسماعيل، الغريب زاىر. )
 المنصورة: عالم الكتب.

 . القاىرة: عالم الكتب.التعميم اإللكتروني(. ٜٕٓٓإسماعيل، الغريب زاىر. )
(. " أثر استخدام نموذج أبعاد التعمم في ٕ٘ٓٓاألدغم، رضا أحمد حافظ. )

تدريس النحو عمى التحصيل واالتجاه وتحسين األداء المغوي لدي طلب 
مجمة كمية التربية بدمياط، جامعة الصف األول الثانوي بسمطنة عمان " 

 .ٜٕٛ- ٜٕ٘، يناير، ص ص ٚٗالمنصورة، العدد 
والتطبيقية في التعميم  (. "األبعاد العمميةٕٙٓٓالبياتي، ميند محمد. )
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اإللكتروني". الشبكة العربية لمتعميم المفتوح والتعميم عن بعد، عمان: 
 األردن

الكمبيوتر وأىميتو في الحياة العممية. (. ٜٜٔٔالبيطار، عبد الحكيم أحمد. )
، (ٕٔمجمة التربية، وزارة التربية والتعميم، اإلمارات العربية المتحدة. ع)

ٔٔٚ-ٖٕٔ. 
(. أنماط الواقع اإلفتراضي وخصائصو وأراء ٖٕٓٓأحمد كامل. )الحصري، 

الطلب والمعممين في بعض برامجو المتاحة عبر اإلنترنت وتكنولوجيا 
سمسمة دراسات وبحوث ُمحكمة. الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم. 
 . القاىرة. المجمد الثاني.التعميم

ت تكنولوجيا التعميم في عصر مستحدثا(. ٕٙٓٓالحمفاوي، وليد سالم محمد. )
 . القاىرة: دار الفكر لمنشر والتوزيع.المعموماتية

الوسائل التعميمية ومستجدات تكنموجيا ه(. ٖٕٗٔالشرىان، جمال عبد العزيز. 
 ، دار الرشد: الرياض.ٖالتعميم، ط

(. تنمية عادات ٕٔٔٓالصافوري، إيمان عبد الحكيم، وعمر، زيزي حسن. )
لدى طالبات المرحمة الثانوية من خلل تدريس مادة العقل والتحصيل 
المؤتمر العممي السنوي العربي السادس، )تطوير برامج التربية األسرية، 

التعميم العالي النوعي في مصر والوطن العربي في ضوء متطمبات عصر 
 .ٜٙٙٔ-ٚٗٙٔ، ص ص ٖمج-المعرفة( 

واستخدام الحاسبات (. أثار تدريس ٜٜٓٔالعبد القادر، عبد اهلل بن حسن. )
رسالة الخميج دراسة ميدانية. ا  االتجاىات نحوىا لدى الطمبة الجامعيين

( ، السنة العاشرة، ٕٗ. ع)العربي. مكتب التربية العربي لدول الخميج
 الرياض.

(. دليل ٕٓٔٓالمركز القومي لمتعميم اإللكتروني بالمجمس األعمى لمجامعات. )
احة معمل افتراضي لممقررات العممية رشادي ونموذج التقدم لطمب إتإ
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 بالجامعات المصرية. سبتمبر.
(. " دور الرياضياات في تنمياة اإلبداع لدى ٜٜٔٔالمفاتي، محماد أماين. )

، القاىرة: المركز القومي لمبحوث ندوة اإلبداع والتعميم العامالمتعممين. "، 
 التربوية.

م(. ٕ٘ٓٓحمد بن عبد العزيز. )الموسى، عبد اهلل بن عبد العزيز؛ والمبارك، أ
 الرياض: دار الرشد. األسس والتطبيقات.ا  التعمُّم اإللكتروني

(: برنامج مقترح لتنمية بعض عادات ٕٛٓٓإيمان حسنين محمد عصفور )
مجمة العقل والوعي بيا لمطالبات المعممات شعبة الفمسفة واالجتماع، 

 .ٕٓٔ-٘٘ٔ، ص ص الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية
التعمم اإللكتروني ا  التعميم عبر اإلنترنت ونظم إدارة التعمم(. ٖٕٓٓبولسن. )

 . أوسمو.العالمي من منظور الدول اإلسكندنافية
(: فاعمية برنامج تدريبي مستند الى عادات العقل في تنمية ٕٙٓٓثابت، فدوى )

لة رساحب االستطلع المعرفي والذكاء االجتماعي لدى أطفال الروضة، 
 ، جامعة عمان العربية لمدراسات العميا، عمان.دكتوراه

: استطلعات القدس عبر التاريخ(. ٕٚٓٓجينكينز، م، ت ر براون ووكر. )
لمتعميم  ٕ٘ٓٓومارس  ٖٕٓٓ، مارس ٕٔٓٓمنظور الطولية بين مارس 
 .UCISAالعالي في المممكة المتحدة. 

امج معد وفق نموذج أبعاد (. " فاعمية برنٕٙٓٓحسانين، محمد عبد الكريم. )
التعمم في تدريس الفيزياء عمى اكتساب المفاىيم والتفكير المركب واالتجاه 

رسالة دكتوراه، كمية نحو تعمم الفيزياء لدى طلب الصف األول الثانوي "، 
 ، جامعة المنياالتربية

 (. "معوقات اإلبداع في المجتمع العربي وأساليبٜٜ٘ٔحماودة، رفيقاة سميام. )
 .ٔ، جإمجمة مستقبل التربية العربية، العددالتغمب عمييا. "، 

(: "فعالية نموذج مارزانو ألبعاد التعميم في تدريس ٕٔٓٓخالد، صلح عمى)
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مادة الكيمياء عمى التحصيل والتفكير المركب واالتجاه نحو المادة لدى 
ية الجمعية المصرية لمتربطلب الصف األول الثانوي العام بالبحرين"، 

، اإلسكندرية العممية، المؤتمر العممي الخامس، التربية العممية لممواطنة
 .ٚٗٗ: ٖٔٗأغسطس، ص ص  –يوليو  ٜٕ

: دار منتوجات تكنولوجيا التعميم. القاىرة(. ٖٕٓٓخميس، محمد عطية. )
 الكممة.

اإللكتروني ا (. رؤية جديدة في التعميم  التعمم ٕ٘ٓٓزيتون، حسن حسين. )
التقييم(. الرياض: الدار الصولتية لمنشر  االتطبيق  االقضايا  ا)المفيوم 
 والتوزيع.

تكنولوجيا التعميم في عصر المعمومات (. ٕٗٓٓزيتون، كمال عبد الحميد. )
 القاىرة: عالم الكتب.  واالتصاالت.

(. " استخدام نموذج أبعاد التفكير / مارزانو في ٕٚٓٓزيدان، عبير إبراىيم. )
رسالة ير العمميات لمراضيات بالمرحمة اإلعدادية "، معاي تحقيق بعض

 ، كمية التربية، جامعة طنطا.دكتوراه
 . متاح في:الواقع اإلفتراضي في التعميم(. ٕٙٔٓسعد الدين، محمد. )

topic-http://fathkg.forumegypt.net/t15  :ٔتاريخ الدخول/ٖ/ٕٓٔٛ 
   "استقصى-أسأل-(: أثر استخدام إستراتيجية "حملٕٙٓٓسعيد، أيمن حبيب. )

A-A-I عمى تنمية عادات العقل لدى طلب الصف األول الثانوي من
تحديات  المؤتمر العممي العاشر، التربية العممية،الكيمياء،  خلل مادة

 .ٗٙٗ-ٜٖٔ، ص صٕالمستقبل، مصر، مج الحاضر ورؤى
(. مشروع الجامعة المصرية لمتعميم ٕٔٓٓد محمد عبد الحميم. )طنطاوي، محم

عن بعد: التشخيص ومتطمبات النجاح في ضوء بعض الخبرات المحمية 
 (. سبتمبر. ٜٖ. العدد )جامعة الزقازيقا  مجمة كمية التربيةوالعالمية، 

(. فاعمية برنامج مقترح في اكساب تلميذ ٕٓٔٓعارف، احلم دسوقي. )

http://fathkg.forumegypt.net/t15-topic
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العدادية بعض ميارات التعمم اإللكتروني وتنمية االتجاه نحوه. المرحمة ا
 جامعة اسيوط.، كمية التربيةه، رسالة دكتورا

(. فعالية برنامج أثرائي في بعض ٕٓٔٓعبد الحكيم، منى زىران محمد. )
مستحدثات تكنولوجيا التعميم لتنمية التفكير اإلبداعي لمطلب المتفوقين 

 .جامعة أسيوط، الة دكتوراه، كمية تربيةرسبالصف االول الثانوي، 
. الرياض: دار عمم النفس التربوي(. ٕٗٓٓعبد الحميد، محمد إبراىيم. )

 الشروق.
(. استخدام استوديو التفكير في تدريس ٕٔٔٓعبد الحميد، ناصر السيد. )

عادات العقل المنتج ومستويات التفكير التأممي لدى  الرياضيات لتنمية
دراسات في المناىج وطرق التدريس، ول اإلعدادي، األ تلميذ الصف

 .ٚٗٔ-ٖٓٔص  ، صٖٚٔع
، التفكير اإلبداعي: مفيومو، أنواعو، خصائصو(. ٕٓٔٓعرفات، فضيمة. )

 . متاح في:مكوناتو، مراحمو والعوامل المؤثرة فيو
icle.asp?id=91424http://www.alnoor.se/art  :م.ٕٙٔٓ/ٓٔ/٘ٔتاريخ الرجوع 

(. برنامج مقترح لتنمية بعض عادات ٕٛٓٓ، إيمان حسنين محمد. )عصفور
مجمة العقل والوعي بيا لمطالبات المعممات شعبة الفمسفة واالجتماع، 

 .ٕٓٔ-٘٘ٔ، ص ص الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية
فتراضية ماىيتيا، وبعض تطبيقاتيا الحقيقة اإل(. ٕٕٔٓفريحات، عصام. )

 . متاح في:التربوية. مراكز مصادر التعمم والمكتبات المدرسية
http://www.informatics.gov.sa/lrc/readarticle.php?article_id=13  :تاريخ الرجوع

 م.ٕٛٔٓ/ٔ/ٔٔ
(. عادات العقل الشائعة لدى طمبة المرحمة األساسية ٕٙٓٓنوفل، محمد بكر. )

مجمة المعمم الطالب، )األونروا وكالة الغوث الدولية في األردن،  العميا في
 ./ اليونسكو(، العدد األول والثاني

http://www.alnoor.se/article.asp?id=91424
http://www.informatics.gov.sa/lrc/readarticle.php?article_id=13
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، أبعاد التعمم بناء مختمف لمفصل المدرسي(. ٜٜٜٔمارزانو، روبرت، وآخرون. )
، جابر عبد الحميد جابر، صفاء األعسر، نادية شريف، القاىرة: ترجمة

 دار قباء لمطباعة والنشر والتوزيع.
 . YHGfL / Cleveratomمنصات التعمم(. ٕٚٓٓماكمين، ه. )

 التفكير االبداعي. متاح في:(. ٖٕٔٓ، موسى نجيب موسى. )معوض
tp://www.alukah.net/social/0/62160/ht  :تاريخ الرجوع

 م.ٕٙٔٓ/ٓٔ/ٛٔ
استخدام أنظمة إدارة كمية دورة تدريبية في المممكة (. ٕ٘ٓٓمورغان، زاي )
 .المتحدة
. لندن: اإلفتراضية استخدام، واختيار وتطوير بيئات التعميم(. ٕٚٓٓويمر، م. )
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