
 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٣٢٧  ( 
 

 ٢٠١٩أكتوبر ) ٢٤( العدد -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

نم�ط ع��رض المحت��وى الق��ائم عل��ى تقني��ة الهول��وجرام واألس��لوب المعرف��ى وأثرهم��ا ف��ى  
 الت الرياضايات لدى طالب المرحلة الثانويةتنمية مهارات التفكير البصرى وحل مشك

 

 :مقدمة

 بتطبيق معايير الجودة داخل المؤسسات التعليمية  لياًا حهتمامااليزداد 

لإلرتقاء بالمستوي التعليمي في ضوء تلك المعايير و التي تضم جميع 

مكونات المنظومة التعليمية ومن بين هذه المكونات المناهج التعليمية والمتعلم 

تعليمي في ضوء نواتج التعلم ونواتج التعلم، فهي تدعو إلي تنظيم المحتوي ال

، وذلك  المرغوبة وبما يتوافق مع خصائص المتعلمين وأساليبهم المعرفية

يتفق مع اإلتجاه حديثًا في مجال تكنولوجيا التعليم نحو البحوث 

والتي تهدف إلي تحسين  ” Research and Development ” يةالتطوير

نواعها للوصول بها إلي أعلي  أختالفإبالتعليمية والبيئات وتطوير البرامج 

أخذين بعين اإلعتبار نمط تنظيم عرض المحتوي  والكفاءةمستويات الجودة 

تأسيسا داخل بيئات التعلم بما يتناسب مع نواتج التعلم وخصائص المتعلمين، و

 التي تتسم العلوم تكنولوجيا التعليم من أكثر أن علم علي ذلك وفي ضوء

ا في تجدد  كثيرة ومتنوعة ودائمةات التكنولوجيبالتطور السريع، فالمستحدث

طور وتسعي المؤسسات التعليمية إلى دمج تلك التقنيات الحدثية في تو

الخدمات التعليمية المقدمة للمتعلمين، وهناك عديد من التقنيات التكنولوجية 

ستفادة منها في مجال التعليم بهدف الوصول إلى أعلي مستويات التي يمكن اإل

  .ن في التعليم، ومن بين هذه التقنيات تقنية الهولوجرامتقااإل

تعد تقنية الهولوجرام واحدة من أكثر التقنيات الحديثة التي حيث 

ستفادة من امكانيتها الدراسات إلى ضرورة توظيفها واإلعديد من بدأت تدعو 

، فرناندو "هذه الدراسات دراسةبين ومميزتها في العملية التعليمية ومن 

زهراء عبد الجليل و  " و ؛(Fernando& Barbara, 2016)" راوبارب



 

 

 آت أمر  اى / ا

)  ٣٢٨  ( 
 

 ٢٠١٩ أكتوبر) ٢٤(العدد  -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

 "؛   (Zahra Abduljalil& Zeeshan Jawed, 2016 )"زيشان جويد

 أهمية  حيث أشارو جميعا إلي(Husain Ghuloum, 2010)" حسين غلوم

كوسيلة فعالة وأداة " الصور المجسمة ثالثية األبعاد" استخدام تقنية الهولوجرام

والتي تكمن تقنية الهولوجرام ؛ وذلك في ضوء أبرز مميزات ستقبليةتعليمية م

توفر مجسم واقعي ثالثي األبعاد لموضوع التعلم يراه المتعلم أمامه في أنها 

التفاعل مع ما يعرض ابدون نظاره أو وسيط وتتيح هذه التقنية للمتعلم أيض 

 الطالب إهتمام جذب تعمل علي تعليمية أداة فهي، أمامه من معلومات

، و تتيح إمكانية التحكم في أسلوب عرض المحتوي المقدم من فهمهم وتعزيز

 أن إلي (Nurul, Noor, 2016)" نوران، نور" ج ئ نتاتوصلتفقد خاللها، 

 وصف  التعليم يكمن في إتاحة إمكانيةية دور تقنية الهولوجرام فيهمأ

تقنية  له يمكن من خالألن، وذلك للفهم أسهل شكل إلى معقد موضوع

 .الطالب فهم حسني ألبسط شكل معقدال موضوعال تفكيك الهولوجرام

 محتوي المناهج   وعرضعملية تنظيمفي هذا السياق وفي ضوء أن 

، برامج وبيئات التعلمهتمام القائمين بتصميم وإعداد إوالبرامج التعليمية يشغل 

تتفق مع وال يمكن أن تكون تلك البرامج فعالة إال إذا صممت بطريقة 

خصائص المتعلم وطريقة تخزين المعلومات في الذاكرة، وتنظيم محتواها 

بشكل يؤدي إلى تحقيق األهداف المنشودة في أقل وقت وجهد ممكنين، وبأقل 

 حسن؛ وفي ضوء ما أشار إليه )١٤٩، ٢٠١٤نبيل جاد، (تكلفة 

 أنه ال يوجد أسلوب تنظيمي أفضل من غيره من حيث) ١٢٦، ٢٠٠٩(أحمد

 نمط محدد لتتابع الخبرات التعليمية أفضل من نمط أخر، ولكن تختلف وال

ختالف خصائص المتعلم وقدراته، وطبيعة األهداف ا إلب واألنماط تبعالياألس

 ,Messick,S)" ميسيك "، وما أكده التعليمية، ومكونات الموضوع التعليمي



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٣٢٩  ( 
 

 ٢٠١٩أكتوبر ) ٢٤( العدد -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 
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 أسلوبب المعرفيه تمدنا بأساس جيد لربط الي أن األسمن حيث (1984

عرض الدرس بالخصائص المعرفية للمتعلمين من أجل تحسين مستوي 

تعلمهم، فعند حدوث عدم التوافق بين أسلوب عرض الدرس والخصائص 

الوظيفية ألسلوب التعلم المعرفي فأن ذلك يؤدي إلى خلل في نجاح العملية 

 . التعليمية واكتساب مهارات التفكير لدي المتعلمين

ئيس للبحث الحالي هو التعرف علي أفضل نمط فقد كان الهدف الر

لعرض المحتوي القائم علي تقنية الهولوجرام في ضوء األسلوب المعرفي 

 . للمتعلمين

من أكثر المجاالت التعليمية  الرياضياتومن جانب أخر تعد مادة 

عصام وصفي، محمد أحمد، (الثرية بموضوعاتها التعليمية وفروعها المختلفة 

مثل الهندسة أحد الفروع المهمة في علم الرياضيات وأحد وت، )٣٥، ٢٠٠١

مكونتها األساسية ألنها تزود المتعلمين بالمهارات األساسية والضرورية 

ة لتطبيق الشكل الجديد الذي اليوتعتبر الهندسة وسيلة بالغة الفع للحياة العلمية،

بالل ؛ كما أشار )١، ٢٠٠٤حفيظة الوهيبي،(يتطلبه التعليم في المستقبل

بحاجة إلى الهندسيه  أن هناك كثير من المسائل إلى) ٤، ٢٠١٥(زاهر

توضيح بصري يمكن المتعلم من تصور الحلول الممكنه، وان اعتماد حل 

ستعانة باألشكال المسائل الهندسية علي النظريات والرموز دون اإل

والرسومات يجعل تلك المادة مجرد خطوات نظرية يقوم المتعلم بحفظها دون 

إلى ) ٢٠١٠ (سلوي عبد الوهاب  دراسة، و في هذا السياق قد أوصتوعي

أنه يجب علي القائمين علي المناهج مراعاة كيفية تقديم مادة الهندسة، والعمل 

رتقاء بالتفكير الهندسي علي تصميم األنشطة األضافية الكافية من أجل اإل



 

 

 آت أمر  اى / ا

)  ٣٣٠  ( 
 

 ٢٠١٩ أكتوبر) ٢٤(العدد  -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

الرياضيات أن مادة ) ٢، ٢٠١٣(تركي سعيدان؛ و أوضحت دراسة للتالميذ

تتكون من مفاهيم وتعميمات ومهارات ومشكالت رياضية، والمشكالت 

الرياضية من أهم مكونات هذا المحتوي، ألن حل المشكالت الرياضية 

م من وخاصة اللفظية منها هي أحد الوسائل المعينة علي تحقيق هدف سٍا

أهداف كل مجتمع وهو قدرة الفرد علي حل المشكالت والمساهمة في حل 

 .مشكالت مجتمعة

فإسنادا إلي ما سبق قد جاء البحث الحالي للكشف عن أفضل نمط 

لعرض المحتوي التعليمي داخل بيئة تعلم قائمه علي تقنية الهولوجرام لتنمية 

التفكير البصري ومهارات حل مشكالت الرياضيات لدي طالب المرحلة 

 .الثانوية

 : مشكلة البحث

 :تالىال البحث في مشكلةمكن تحديد ي

نظرا إلنخفاض مستوي تحصيل الطالب في مقرر الرياضيات، وعدم          -

قدرتهم علي استيعاب كثير من موضوعتها، وأحد األسـباب الكامنـه           

وراء ذلك يرجع إلـي طريقـة و أسـلوب تنظـيم محتـوي مقـرر                

الرياضيات، وطريقة وعرض تلك المحتوي بالطريقة التقليديـة التـي          

 .وليس الفهمتعتمد علي التلقين والتحفيظ 

و في إطار الدعوة التربوية الحديثة إلي تطبيق معايير الجودة داخـل             -

المؤسسات التربوية لإلرتقاء بها إلي أعلي المراتب وذلك من خـالل           

التركيز علي عناصر ومكونات المنظومة التعليمية والتي من أهمهـا          

إعادة تنظيم محتوي المناهج بما يتناسب مع تحقيـق نـواتج الـتعلم             



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٣٣١  ( 
 

 ٢٠١٩أكتوبر ) ٢٤( العدد -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 
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لمرغوبة أخذين بعين االعتبـار خصـائص المتعلمـين وأسـاليبهم           ا

 .المعرفية

الحاجة إلى اإلستفادة من تقنية الهولوجرام فـي العمليـة          وفي ضوء   - -

التعليمية استنادا إلى دعوة عديد مـن الدراسـات السـابق عرضـها             

بضرورة اإلستفادة من امكانيات ومميزات تلك التقنيـة فـي العمليـة            

 .التعليمية

 لتنمية مهارات حل    األنسبتحديد نمط عرض المحتوي     الحاجة إلى   و   -

مشكالت الرياضيات والتفكير البصري لطالب المرحلة الثانوية  والذي  

، و تحديـد    يتحقق معه أعلي فاعلية عند توظيفة مع تقنية الهولوجرام        

التبسـيط  (نمط عرض المحتوي األنسب لخصائص األسلوب المعرفي        

 ).مقابل التعقيد

إلـى تحديـد     تتلخص في الحاجة     ت مشكلة البحث الحالى والتي    جاء

  مـن خـالل    )المعلومات واألنشطة التعليميـة   (أفضل نمط لعرض المحتوي   

األسلوب المعرفي المناسب لها وقيـاس  وفي ضوء استخدام تقنية الهولوجرام  

 .مهارات حل مشكالت الرياضياتالتفكير البصري و في تنمية أثرهما

مكن معالجة مشكلة البحث من خـالل اإلجابـة          ماتقدم ي  ضوءوفي  

 :علي السؤال التالى

في مقابـل مـن     ) الكل إلى الجزء  (من  ما أثر نمط عرض المحتوي      

في بيئة تعلـم    ) التبسيط مقابل التعقيد  (واألسلوب المعرفي   ) الجزء إلى الكل  (



 

 

 آت أمر  اى / ا

)  ٣٣٢  ( 
 

 ٢٠١٩ أكتوبر) ٢٤(العدد  -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

مهـارات حـل    والتفكيـر البصـري      قائمة علي تقنية الهولوجرام في تنمية     

 ياضيات لدي طالب المرحلة الثانوية؟مشكالت الر

 :ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية 

من الكـل   (قائم علي تقنية الهولوجرام      ال نمط عرض المحتوي   ما أثر  )١

التفكيـر  علـى مهـارات   )  في مقابل من الجزء إلى الكل      إلى الجزء 

 وية؟ لدي طالب المرحلة الثانةمشكالت الرياضيالحل  والبصري

 علـى   ) المعرفي مقابل التعقيد في  التبسيط  (ما أثر األسلوب المعرفي      )٢

 لـدي طـالب     ةمشكالت الرياضي  وحل ال  التفكير البصري مهارات  

 المرحلة الثانوية؟

 ما أثر التفاعل بين نمط عرض المحتوي القائم علي تقنية الهولوجرام          )٣

ت مشكالال  وحل   التفكير البصري  على مهارات    واألسلوب المعرفي 

   لدي طالب المرحلة الثانوية؟ةالرياضي

  :أهداف البحث

 :يهدف هذا البحث إلى

قائم علي تقنية الهولـوجرام     ال نمط عرض المحتوى     الكشف عن أثر   )١

 لـدي    وحل مشكالت الرياضيات   التفكير البصري تنمية مهارات   في  

 .طالب المرحلة الثانوية

لتفكيـر  ا علـي تنميـة مهـارات         األسلوب المعرفي  الكشف عن أثر   )٢

لدي طـالب المرحلـة     ومهارات حل مشكالت الرياضيات     البصري  

 .الثانوية



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٣٣٣  ( 
 

 ٢٠١٩أكتوبر ) ٢٤( العدد -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 
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 الكشف التفاعل بين نمط عرض المحتوي القائم علي تقنية الهولوجرام )٣

مشكالت ال  وحل   التفكير البصري  على مهارات    واألسلوب المعرفي 

 .  لدي طالب المرحلة الثانويةةالرياضي

  :أهمية البحث

م البحث الحالي في المجال التربوي علي النحـو         من المتوقع أن يسه   

 :التالي

تطوير المنظومة التعليمية داخل المؤسسات التعليمية بما يسـهم فـي            )١

 .تحسين نواتج التعلم في ضوء معايير الجودة التعليمية

قائم علي  تقنيـة الهولـوجرام        ال أفضل نمط لعرض المحتوي   تحديد   )٢

مهارات حل مشـكالت    و  ري  واألكثر مناسبة في تنمية التفكير البص     

 . لدي طالب المرحلة الثانويةالرياضيات

توجيه أنظار مصممي المناهج والبـرامج التعليميـة و المسـئولين            )٣

التربويين إلى مراعاة األسلوب المعرفي لدي المتعلمين في اختيـار          

نمط عرض المحتوي القائم علي تقنية الهولوجرام بمايتناسـب مـع           

 .خصائص كل أسلوب

تائج هذا البحث في تشجيع الباحثين في مجال تكنولوجيا التعليم          تفيد ن  )٤

علي التوجه إلجراء مزيد من البحوث المتعلقة بتقنية الهولوجرام في          

 .مراحل تعليمية مختلفه في ضوء أساليبهم المعرفية

 



 

 

 آت أمر  اى / ا

)  ٣٣٤  ( 
 

 ٢٠١٩ أكتوبر) ٢٤(العدد  -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

 : فروض البحث

 متـوطي  بين) ٠,٠٥ (≥يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي دالله         )١

الكل إلى  (نمط العرض من     التجريبيتين وعتينالمجم طالب درجات

يرجـع   البصري التفكير في) الجزء إلى الكل  (في مقابل من    ) الجزء

 .العرض نمط إلى أثر

٢(    ا عند مستوي دالله     يوجد فرق دال إحصائي≤) متوسطي بين) ٠,٠٥ 

الكل إلى  (نمط العرض من     التجريبيتين المجموعتين طالب درجات

 حـل  مهـارات  تنميـة   في )جزء إلى الكل  ال(في مقابل من    ) الجزء

 .العرض نمط يرجع إلى أثر الرياضيات مشكالت

٣(    ا عند مستوي دالله      يوجد فرق دال إحصائي≤) متوسطي بين) ٠,٠٥ 

 مقابل التعقيـد  في  التبسيط  (التجريبيتين   المجموعتين طالب درجات

 اخـتالف األسـلوب     يرجـع إلـي   التفكير البصري    يف  )المعرفي

 .المعرفي

 متوسطي بين) ٠,٠٥ (≥جد فرق دال إحصائياً عند مستوي دالله        يو )٤

 مقابل التعقيـد  في  التبسيط  (التجريبيتين   المجموعتين طالب درجات

 اختالف  يرجع إلي   مهارات حل مشكالت الرياضيات    يف  )المعرفي

 .األسلوب المعرفي

 متوسطي بين) ٠,٠٥ (≥يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي دالله         )٥

المجموعات التجريبية علي التفكير البصري يرجـع        بطال درجات

 . المعرفياألسلوبنمط عرض المحتوي و  أثر التفاعل بين إلي



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٣٣٥  ( 
 

 ٢٠١٩أكتوبر ) ٢٤( العدد -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

نم�ط ع��رض المحت��وى الق��ائم عل��ى تقني��ة الهول��وجرام واألس��لوب المعرف��ى وأثرهم��ا ف��ى  
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 متوسطي بين) ٠,٠٥ (≥يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي دالله         )٦

المجموعات التجريبية علي مقياس التـدفق النفسـي         طالب درجات

 األسـلوب  نمـط عـرض المحتـوي و       أثر التفاعل بين   يرجع إلي 

 .المعرفي

    ينتمي هذا البحث إلـى فئـة البحـوث         : منهج البحث و إجراءاته

حيثُ يهـدف   Design Based Research”(DBR)” القائمة علي التصميم

هذا المنهج إلي تحسين الممارسات التربوية، من خالل تطبيق مجموعه مـن            

يعتمد علـي   و) التحليل، والتصميم، والتطوير، والتنفيذ   (اإلجراءات تتمثل في    

 .  التشارك بين المتعلمين والممارسين عبر مواقف تعلم حقيقية

   في ضوء المتغيـر المسـتقل موضـع     :التصميم التجريبي للبحث

ويوضـح  ،  )٢×٢(البحث الحالي وأنماطه، تم إستخدام التصميم التجريبـي         

 التجريبية موضـع البحـث      التصميم التجريبي للمجموعات  لتالي  ا) ١(الشكل

 .الحالي

 )الكل إلى الجزء(عرض المحتوي من  )الجزء إلى الكل(رض المحتوي من ع
 نمط عرض المحتوي

 األسلوب المعرفي

معالجة نمط عرض المحتوي من 
الجزء إلي الكل واألسلوب المعرفي 

 التبسيط

معالجة نمط عرض المحتوي من الكل 
 إلي الجزء واألسلوب المعرفي التبسيط

 أسلوب التبسيط المعرفي

ة نمط عرض المحتوي من معالج
الجزء إلي الكل واألسلوب المعرفي  

 التعقيد

معالجة نمط عرض المحتوي من الكل 
 إلي الجزء واألسلوب المعرفي التعقيد

 أسلوب التعقيد المعرفي

 التجريبية للمجموعات التجريبي التصميم التالي) ١(الشكل

 



 

 

 آت أمر  اى / ا

)  ٣٣٦  ( 
 

 ٢٠١٩ أكتوبر) ٢٤(العدد  -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

 -: علي البحث الحالي اقتصر:حدود البحث

 : الحدود موضوعية )١

يقصد به إعادة أسلوب سرد و تقديم مكونـات         : نمط عرض المحتوي   -

وسوف يقتصر البحث الحالي علي نمطي       المحتوي التعليمي للمتعلمين  

في مقابـل   ) الكل إلى الجزء  (  منلعرض المحتوي هما نمط العرض      

 . بتقنية الهولوجرام)الجزء إلى الكل (نمط العرض من

 ).التعقيدالتبيسط مقابل (األسلوب المعرفي  -

وحـدة المسـتقيمات    : الهندسـة الفراغيـة   ( فرع   –مادة الرياضيات    -

 . لطالب الصف الثاني الثانوي) والمستويات في الفراغ

طالب الصف الثـاني الثـانوي تخصـص      : الحدود البشرية  )٢

 .علمى

الفصل الدراسـي األول للعـام الدراسـي        : الحدود الزمنية  )٣

٢٠١٨/٢٠١٩. 

ء بنت أبي بكر الثانوية، مدرسة مدرسة أسما: الحدود المكانية  )٤

 . العبور الثانوية بإدارة العبور التعليمية

 :متغيرات البحث

ولـه   في تقنية الهولـوجرام      نمط عرض المحتوي  :  تغير المستقل   الم -أ 

 :نمطان 

 .نمط عرض المحتوي من الكل إلى الجزء -



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٣٣٧  ( 
 

 ٢٠١٩أكتوبر ) ٢٤( العدد -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 
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 .نمط عرض المحتوي من الجزء إلى الكل -

   :المتغير التصنيفي -ب 

 .رفي التبسيط مقابل التعقيداألسلوب المع -

 :المتغيرات التابعه -ج 

 .مهارات حل مشكالت الرياضيات -

 . التفكير البصريمهارات -

تتمثل مواد المعالجـة التجريبيـة فـي        :   مواد المعالجة التجريبية    

نمـط  وهـم    تقنية الهولـوجرام،     نمطين لعرض المحتوي القائم علي    تصميم  

 فـي   )الجزء إلى الكـل   ( رض من  نمط الع  و،  )الكل إلى الجزء  ( العرض من 

 .ضوء األسلوب المعرفي التبسيط مقابل التعقيد

 : إجراءات البحث

إعداد اإلطار النظري للبحث؛ وذلك بإستقراء نتائج البحوث المرتبطة          )١

بالبحث واألدبيات ذات العالقة، وتفسير متضمناتها، واإلستدالل بهـا         

 .في توجيه فروض البحث ومناقشة نتائجه

د نماذج التصميم والتطوير التعليمي المالئمة لطبيعة البحث        اختيار أح  )٢

 .الحالي، والعمل وفق إجراءاته المنهجية

إعداد قائمة بالمفاهيم الرياضية من منهج الرياضيات للصف الثـاني           )٣

الثانوي التي يتضمنها البرنامج، وعرضها على المتخصصـين فـي          

 .إلجازتهامجال طرق تدريس الرياضيات 



 

 

 آت أمر  اى / ا

)  ٣٣٨  ( 
 

 ٢٠١٩ أكتوبر) ٢٤(العدد  -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

نمطي عرض المحتوي القائم علـي      –المعالجة التجريبية   إنتاج مواد    )٤

تقنية الهولوجرام و إعداد أدوات القياس وعرضها علي المحكمـين          

 .إلجازتها

إجراء التجربة اإلستطالعية، وأداوات القياس؛ بهدف قياس ثبات هذه          )٥

األدوات، والتعرف علي أهم الصعوبات التى تواجه الباحثة أو أفراد          

 .  التجربة األساسيةالعينة عند إجراء

 . اختيار عينة البحث األساسية من طالب الصف الثاني الثانوي )٦

 على أفراد العينة قبل عرض مواد المعالجة        أدوات القياس قبليا  تطبيق   )٧

 .التجريبية عليهم

عرض مواد المعالجة التجريبية على أفراد العينـة وفـق التصـميم             )٨

 . التجريبي للبحث وبدء نشاط تعلم الطالب

طبيق أدوات القياس بعدياً على نفس أفراد العينة بعد عرض مـواد            ت )٩

 . المعالجة التجريبية عليهم

األسـاليب  سـتخدام   إإجراء المعالجة اإلحصائية للنتـائج؛ وذلـك ب        )١٠

  .ئية المناسبةاإلحصا

 ضوء اإلطـار النظـري،      فيعرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها      )١١

 .والدراسات المرتبطة ونظريات التعلم

 .ة توصيات البحث ومقترحاتهصياغ )١٢

 



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٣٣٩  ( 
 

 ٢٠١٩أكتوبر ) ٢٤( العدد -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 
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 :مصطلحات البحث

تعرف الباحثة تقنية الهولوجرام : (Hologram)تقنية الهولوجرام -

تكنولوجية تتيح لطالب الصف الثاني الثانوي رؤية :ا بأنهاإجرائي 

) أشكال فرع الهندسة الفراغية ثالثية األبعاد( المادة العلمية المتمثلة في

 .الفراغ  دون أي وسيط للرؤيةوالتفاعل معها باليد في 

عرفت الباحثة إجرائيا نمط عرض المحتوي بأنه : نمط عرض المحتوي -

أسلوب سرد وتقديم مكونات المادة العلمية المتمثلة في وحدة 

المعلومات ( المستقيمات والمستويات في الفراغ بكل ما تحتويه من

 .المقدمة لطالب الصف الثاني الثانوي) واألنشطة

تعرفه الباحثة إجرائيا بأنه  : المحتوي من الكل إلى الجزءنمط عرض -

أسلوب عرض تقدم فيه المعلومات واألنشطة الهندسية بصورتها الكلية 

ا لبداية الجزء المكون لتلك المحتوي ا وصولًثم تطرد أجزائها تدريجي 

 تعرفه الباحثة إجرائيا بأنه :نمط عرض المحتوي من الجزء إلى الكل -

 من العرض الذي يبداء باألجزاء المكونة للمعلومات تلك األسلوب

 .اواألنشطة الهندسية ويتدرج بها وصوالً للشكل النهائي له

تبنت الباحثة تعريف أنور محمد الشرقاوي : األسلوب المعرفي -

هي تلك "لألساليب المعرفية حيثُ عرفها بأنها ) ٢٢٩، ٢٠٠٣(

 بين األفراد ليس األساليب التي يمكن بواستطها الكشف عن الفروق

فقط في نطاق عملية اإلدراك والعمليات المعرفية األخري كاإلنتباه 



 

 

 آت أمر  اى / ا

)  ٣٤٠  ( 
 

 ٢٠١٩ أكتوبر) ٢٤(العدد  -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

 Informationوالتذكر والتفكير وتكوين المفاهيم، ومعالجة المعلومات 

Processingولكن كذلك في المجال اإلجتماعي ودراسة الشخصية . 

باحثة تبنت ال: أسلوب التعقيد المعرفي مفهوم أسلوب التبسيط مقابل -

 التعقيد -جيثُ عرف أسلوب التبسيط) ٢٠٠٣(تعريف أنور الشرقاوي 

ميل األفراد لتفسير ما يحيط بهم من مدركات ، فالفرد " المعرفي بأنه

الذي يتميز بالتبسيط المعرفي يتعامل مع المحسوسات بدرجة أفضل 

من المجردات، ويكون أقل قدره على إدراك ما حوله بصورة تحليلية، 

يتميز الفرد الذي يميل إلي التعقيد المعرفي بأن يكون أكثر في حين 

قدرة علي التعامل مع األبعاد المتعددة للمواقف بصورة تحليلية 

 .  ويستطيع مع ما يدركه في شكل تكاملي

 التفكير البصري بأنه نمط من إجرائياالباحثة  تعرف: التفكير البصري -

مهارة (العقلية المتمثلة في أنماط التفكير يتضمن مجموعة من العمليات 

التعرف علي الشكل ووصفه، مهارة تحليل الشكل، مهارة ربط العالقة 

) في الشكل، مهارة إدراك وتفسير الغموض، مهارة إستخالص المعني

واألنشطة البصرية المرتبطة بوحدة المستقيمات والمستويات في 

تخيل البصري، الفراغ، و التي يتم من خاللها ترجمة قدرة الفرد على ال

وقراءة األشكال والرسومات البصرية المختلفة في الفراغ؛ ومن ثم 

تحليلها إلدراك العالقات، والتماثالت، واإلختالفات البصرية بها 

 . للوصول إلى استنتاجات وحلول للمشكالت الرياضية المتضمنه بها

تبنت الباحثة : الرياضيات”Problem Solving“مفهوم حل مشكالت  -

عملية يستطيع من خاللها "بأنها ) ١٤٤، ٢٠٠٠( اسامة إسماعيلتعريف



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٣٤١  ( 
 

 ٢٠١٩أكتوبر ) ٢٤( العدد -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 
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الفرد استخدام معلومات رياضية اكتسبها مسبقًا، ويربطها بالمشكلة 

الجديدة ليصل إلى حل للمشكلة، التي تبدو ألول وهلة غامضة وليس 

 ".لها طريقة حل حاضرة في الذهن

 اإلطار النظري: 

 :يةاستهدف البحث الحالي المحاور التال

 من حيث المفهوم Holograms“ ”تقنية الهولوجرام يتناول: المحور األول

 .  والخصائص، وأنماط تقنية الهولوجرام، وأهمية توظيفها في مجال التعليم

 األسلوب في ضوء يتضمن نمط عرض محتوي الهولوجرام :المحور الثاني

 .المعرفي التبسيط  المعرفي مقابل التعقيد المعرفي

 . يتضمن التفكير البصري ومهارات حل مشكالت الرياضيات:ثالثالمحور ال

 :”Holograms“تقنية الهولوجرام 

مجال تكنولوجيا التعليم يسعي دائماً إلى التطوير والتغلب علي 

المشكالت التربوية من خالل توظيف التقنيات الحديثة لخدمة العملية 

ة بل يآمل ويسعي إلي التعليمية، ولكن ال يقتصر فقط علي التقنيات الحديث

التطوير واإلبتكار في إستخدام التقنيات قديمة العهد أيضا لخدمة العملية 

التعليمية من خالل اإلبداع في توظيفها بصورة جديدة تؤدي إلي تحقيق 

األهداف التعليمية المنشودة، ومن بين هذه التقنيات تقنية عرفت بتقنية 

 .١٩٤٧كتشفت منذ عامالهولوجرام فهي من التقنيات التي ُأ



 

 

 آت أمر  اى / ا

)  ٣٤٢  ( 
 

 ٢٠١٩ أكتوبر) ٢٤(العدد  -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

تقنية جديدة لرؤية العالم Talbot  (1991)" تالبوت" فقد شرح 

، وأشار إلى أن هذه النظرة لن (Holograms)والكون أال وهي الهولوجرام 

تنشئ نموذج أو نظرية صارمة تحقق الواقع الذي نحياه بكل شروطه 

ح وتفاصيله، بل هي نوع من اإلستعارة أو القياس أو وسيلة لشر

 قنياتعلى الرغم من أن الت؛ و )Michael L. Hecht, 2018, 5(الحقيقة

 الثالثية األبعاد عادة ما يتم تطويرها وتنفيذها خارج الساحة األكاديمية، إال أن

اإلمكانات في األوساط التعليمية يمكن أن تكون الخطوة التالية توظيف تلك 

 النماذج التعليمية من  مع تحولعلم؛في تعزيز تجارب كل من المتعلم والم

من المهم النظر في لذلك التركيز على المعلم إلى نماذج مركزية للطالب، 

 ,Contero, Naya, Company) . للمتعلماألدوات التي تعزز نقل المعرفة

& Saorín, 2006, 470) 

 :(Holograms)مفهوم تقنية الهولوجرام 

قنية ناتجة من  الهولوجرام بأنه ت(Harper, 2010)  "هاربير"عرف 

التصوير الثالثي األبعاد، تحدث مجسما ذو ثالث أبعاد، تتم تلك العملية 

بإستخدام أشعة الليزر علي شكل ضوء ينعكس في الفراغ تسمي عملية 

 ومن عملية التصوير نحصل علي  ”Holography“التصوير بالهولوجرافي 

 . مجسم الهولوجرام

 .A. Blanche , A)"بالنش وببيومين وآخرون"كما عرف 

Bablumian, R. Voorakaranam, and many others, 2010, Pp1) 

 تقنية تستخدم لعرض الكائنات في صورة ثالثية األبعاد، "الهولوجرام بأنه 



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٣٤٣  ( 
 

 ٢٠١٩أكتوبر ) ٢٤( العدد -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 
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بحيث يمكن رؤيتها بالعين البشرية بنفس الطريقة التي يرى فيها الشخص كل 

 ." المحيطة بهالبيئة في عينهبواسطة شيء 

 :ف تقنية الهولوجرام في مجال التعليمأهمية توظي

قد أشار عديد من الباحثين إلي أهمية توظيف تقنية الهولوجرام في 

مجال التعليم، وخاصة بعد أن أثبتت فاعليتها في عديد من المجاالت منها 

كما تم توظيفها في مجال الطب ) التسويق، الدعاية و اإلعالن، البيئة(

ا باهرا، لذلك يمكننا اإلستفادة من هذه التقنية في والهندسة و حققت نجاح

 : مجال التعليم بأشكال مختلفة منها 

 .واقعي للمستخدم  على تقديم عرض مقنع والقدرة )١

 .المستخدمين في مواقع مختلفةمع القدرة على التواصل  )٢

 .قدرة على التواصل جذابة وفعالةتوفير  )٣

ــ  )٤  ب الشخصــيات الشـهيرة مــرة أخــرى إلــى القـدرة علــى جل

   (Pradeem , Ashu, 2015, 49)لحياةا

مسؤول   الدور الرئيسي في عملية التعلم الذاتي ويصبح       للطالبيصبح   )٥

 .عن البحث والوصول إلى المعلومات بسهولة من العالمات التفاعلية

ستفادة  من وجهات النظر الواقعية والمقنعـة        تتيح للطالب فرصة اإل    )٦

 .Pradeep K, Ashu M, K.M.D.N ) .للمـواد الدراسـية  

Bandara, 2015, 50) 

 



 

 

 آت أمر  اى / ا

)  ٣٤٤  ( 
 

 ٢٠١٩ أكتوبر) ٢٤(العدد  -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

 :استخدامات تقنية الهولوجرام في مجال التعليم

 لقد استُخدمت تقنية الهولوجرام في كثير من المجاالت منها الصناعة،

السلع والخدمات وبدأ اإلتجاه حديثًا إلى توظيفها  الدعاية واإلعالن، وعرض

 :اليةفي مجال التعليم، حيث ممكن أن تستخدم  في الفروع الت

التصميم   على تقدم الفنون من خالل دراسة       تقنية الهولوجرام    ساعدت )١

 ختالفًا في كيفية حصول العلماء على المعلومات      إالمرئي الذي أحدث    

منتجـات  ( المتوقع حدوثها علـي المنـتج المتوقـع       حول التغييرات   

 ).المواد

 الفضـاء التجسـيم     المتخصصـة فـي علـوم       الشـركات    تستخدم )٢

غيـر  وقياسات الدقيقة للغاية    ال إلجراءير التدميري    غ الهولوجرامي

 .خرىاألوسائل الب ممكنة ال

بطـرق يمكـن للوسـائط       الطالبلتعليم  ام  جريمكن استخدام الهولو   )٣

        معاها  االمطبوعة والوسائط اإللكترونية أن ال تكون قابلة للمقارنة أبد 

ستنساخ الحجم الدقيق لألجسام من حيث الطول والعرض والعمـق        كإ

 .ختالف المنظر وخيارات عرض الحركةإع م

ستخدامات العملية للصور المجسمة لمساعدة الطـالب       اإلهناك أيضا    )٤

 هـذه   ،في وضع تصور ألشياء كاملة ال يمكن تجربتها بشكل مباشر         

 جـذب إنتبـاه    الصور المجسمة غير مكلفة ولديها القدرة على تحمل         

 .بأساليب مختلفة ومتنوعة المتعلم 



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٣٤٥  ( 
 

 ٢٠١٩أكتوبر ) ٢٤( العدد -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

نم�ط ع��رض المحت��وى الق��ائم عل��ى تقني��ة الهول��وجرام واألس��لوب المعرف��ى وأثرهم��ا ف��ى  
 الت الرياضايات لدى طالب المرحلة الثانويةتنمية مهارات التفكير البصرى وحل مشك

 

هتمام بالعلوم   أن يحفز اإل   تقنية الهولوجرام   م الذي يستخدم    يمكن للمعل  )٥

 .وأن يشرح أن عملية تطوير العقل يمكن أن تسفر عن نتائج مثيرة

منح الطالب القدرة علـى العمـل علـى         ل تستخدم في  مجال الطب       )٦

علـي  (التطبيق علي المريض الحقيقـي    األجهزة الثالثية األبعاد قبل     

 ,Jacqueline M. Layng, 1995) .)الحالة المرضـية الفعليـة  

161,160,195) 

 ):الصورة الهولوجرامية(أنواع الصور المجسمة ثالثية األبعاد 

يوجد عديد من أنواع  الصور المجسمة ثالثية األبعاد أشار إليها كلًا 

 Shweta Anil and)   "، نورال نور، أبوكاسيسشويتا أنيل ولوبو"من

Lobo, 2016, 2); (D. Abookasis and J. Rosen, 2003, 1); ( 

Nurul M, Noor D, 2016, 257)  وتم  إجمالهم في ثالث أنواع رئيسة

 :لكلًا منها مميزاتها واستخدامتها وتلك األنواع تتمثل في التالي

 : ”The reflection hologram ”الصورة المنعكسة )١

 داألبعا ثالثية الصورة رؤية يتم األبعاد، ثالثية المنعكسة الصورة في

 المعارض، وفيها تُضيء في شيوعا األكثر النوع وهو سطحها، من بالقرب

 تُحفظ ، المتوهج األبيض الضوء من" بقعة"األبعاد  ثالثية العاكسة الصورة

 الصورة المرئى من/ المشاهد جانب على وتقع محددين ومسافة بزاوية

 ,Nurul M, Noor D )). الصورة الهولوجرامية(األبعاد ثالثية العاكسة

2016, 258) 



 

 

 آت أمر  اى / ا

)  ٣٤٦  ( 
 

 ٢٠١٩ أكتوبر) ٢٤(العدد  -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

المرسلة أو التي تبث مباشرة / الصورة المنقولة )٢
“Transmission holograms”: 

 ليزر ضوء مع المرسلة النموذجية األبعاد الثالثية الصورة إلى ينظر

 الليزر ضوء توجيه يتم حيث التسجيل، في المستخدم النوع نفس من عادة

 ىلإ الهولوجرامية الصورة لنق يتم وثالثية األبعاد  صورة خلف من النافذ

 .، وتتسم الصورة الهولوجرامية المنقولة بهذه الطريقة بالعمقالمشاهد جانب

(Shweta Anil and Lobo, 2016, 2) 

الصورة المجسمة ثالثية األبعاد والمولدة بواسطة الحاسوب  )٣

“Computer Generated Holograms”: 

  قادرة)CGH(حاسوب المولدة بال األبعاد ثالثية فالصورة المجسمة

والناتج من مراقبة أحجام األجسام  الحقيقي كثير من الوهم إنشاء/ خلق على

 .من قبل العين المجردة

 ,Wenjian Cai, Rafael Piestun) "وينجان، روفائيل"فقد أشار

 المولدة بالحاسوب تحتوي   إلي أن الصورة المجسمة ثالثية األبعاد(1 ,2005

ثنائية  المجسمة الصور إلى بالنسبة لإلهتمام لمثيرةا المزايا من عديد على

إعطاء  وإمكانيات الزاوية / الطيفية واالنتقائية الكفاءة حيث األبعاد من

  .إحتماالت متنوعة للمحتوي

 الصورة( إسنادا إلي ما سبق فقد استخدمت الباحثة النوع الثالث

 Computer “الحاسوب بواسطة والمولدة األبعاد ثالثية المجسمة

Generated Holograms”رسوم ثالثية األبعاد لألشكال   حيث تم إنشاء

 .الهندسية الخاصة بمفاهيم الهندسة الفراغية 



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٣٤٧  ( 
 

 ٢٠١٩أكتوبر ) ٢٤( العدد -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

نم�ط ع��رض المحت��وى الق��ائم عل��ى تقني��ة الهول��وجرام واألس��لوب المعرف��ى وأثرهم��ا ف��ى  
 الت الرياضايات لدى طالب المرحلة الثانويةتنمية مهارات التفكير البصرى وحل مشك

 

 Modeling“كما يدعم هذا االختيار أيضا نظرية نمذجه السلوك 

Behavior Theory” والتي تنص علي أن المتعلمين الذين يتعرضون 

 هذه النماذج في مواقف جديدة، وكلما كان لنماذج سلوكية يتجهون إلي تعميم

النموذج مشابهاً للواقع، كان اكثر تقليدا واستخداما، وأن للمحاكاة التعليمية  

 )٤٢، ٢٠١٥محمد عطيه خميس، .(الدور الرئيس في بناء هذه النماذج

 برامج ومن جانب أخر تعد تقنية الهولوجرام من التقنيات التي تقدم

مل على إشراك المتعلمين من خالل البصر والصوت تعليمية تفاعلية تع

طرح أسئلة (مثل  ستفادة من العديد من التقنيات لتعزيز التفاعلواللمس واإل

 ) ).ثريه حول موضوع التعلم وتزويد المتعلمين بمعلومات ،الجمهور

Fernando S,  Barbara , 2015, 5) 

 كان تشي ،نخا  جاويد" تجربة   و يؤكد علي هذا ما أوضحته نتائج

تقنية  من حيث أن(J. Khan, C. Can, A. et al, 2013) " و آخرون

 إعادة بسبب مع المشاهد الحقيقي الوقت في الهولوجرام تتيح إمكانية التفاعل

الفراغ، و ذلك من خالل توافر عدد من / الجو في بحرية الصورة بناء

 أو الجو في الرسم للمستخدم تتيح والتي للعرض البسيطة  واألدواتالتطبيقات

 . أخرى إجراءات إلى تؤدي التي واألزرار الرموز لمس

 Contiguity“وفي ضوء نظرية الترابط بين المثير واالستجابة 

Theory” والتي تنص علي أن المتعلم يتعلم ما يعمل، وأن ما يالحظه يصبح 

مثيرا يرتبط باإلستجابات التي تحدث، وعندما تظهر هذه المثيرات مرة 

ري، يتجه المتعلم بتكرار نفس االستجابات التي ارتبطت بها؛ ونظرية أخ

 تركز علي النشاط أو   التي”Activity/ Action Theory“الحدث / النشاط



 

 

 آت أمر  اى / ا

)  ٣٤٨  ( 
 

 ٢٠١٩ أكتوبر) ٢٤(العدد  -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

الحدث الذي يقوم به المتعلم بإستخدام أدوات معينة في البيئة التعليمية لدعم 

 وليس من خالل عملية التعلم، والتعلم هو عملية بناء الحدث من خالل العمل

؛ قد إعتمد البحث )٤٠، ٢٠١٥محمد عطية خميس، (التلقي السلبي للمعرفة 

الحالي علي توفير إمكانية التفاعل مع الكائن الهولوجرامي الممثل للمحتوي 

داخل المشاهد ) لوحدة المستقيمات والمستويات في الفراغ(التعليمي 

 ”motion sensor“ ركةالح إستشعار الهولوجرامية من خالل إستخدام جهاز

 القائم علي إيماءات أصابع اليد، وذلك في ضوء التطبيقات التربوية لنظرية 

بياجية والتي يجب أن يتبعها معلم الرياضيات وتنص علي معلم الرياضيات 

يجب أن يعي أن المفاهيم الرياضية التي تنشأعند المتعلم من خالل األفعال 

يتعلمون المفاهيم الرياضية من مجرد واألنشطة التي يقوم بها، فهم ال 

المشاهدة، ولذلك البد لمعلم الرياضيات أن يتيح للمتعلم لمس األشياء التي 

 )٢٨، ٢٠١٥ميرفت محمود، .(تجسد المفهوم وفصلها وتحريكها

نمط عرض محتوي الهولوجرام في ضوء األسلوب المعرفي 

 :التبسيط مقابل التعقيد

إهتمام  جذب فعالة، حيث تعمل علي ليميةتع أداة تعد تقنية الهولوجرام

فهمهم، فهي تتيح إمكانية التحكم في أسلوب عرض المحتوي  الطالب وتعزيز

المقدم من خاللها؛ ففي هذا السياق وفي ضوء ما أتفق عليه كالً 

 ,Gagne,R.M) ;(Bruner,J,S, 1966) ;(Ausubel.D.p, 1964)من

1977); (Reigeluth,C.M, 1983)في أن )٤٦٦، ١٩٩٣ير، أفنان نظ( ؛ 

 وطريقة تعلمه بطريقة منطقية ، وتنظيم عرضه،تنظيم المحتوي التعليمي

يساعد المتعلم علي فهم المعلومات المتعلمة وإستيعابها وخزنها في الذاكرة 



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٣٤٩  ( 
 

 ٢٠١٩أكتوبر ) ٢٤( العدد -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

نم�ط ع��رض المحت��وى الق��ائم عل��ى تقني��ة الهول��وجرام واألس��لوب المعرف��ى وأثرهم��ا ف��ى  
 الت الرياضايات لدى طالب المرحلة الثانويةتنمية مهارات التفكير البصرى وحل مشك

 

بطريقة تسهل عليه إسترجاعها، وتوظيفها، واإلفادة منها في المستقبل كما 

 .يقة منظمة ومتسلسلةأنها تساعد المعلم علي التدريس بطر

 أن أي موضوع يمكن (Bruner, 1966, 35)" برونر"كما أفترض 

تعلمه بدرجة عالية إذا ما قُدم بطريقة تناسب تمثيالت المتعلم، والمسماه 

بفرضية األستعداد للتعلم إسهاما عظيما له، وقد سميت باإلفتراض المعرفي 

أبو جابر، نايفة قطامي، يوسف قطامي، ماجد . (البيئي لإلستعداد للتعلم

٦٤، ٢٠٠٢.( 

علي أنه ال ) ٤٦، ٢٠٠٣رمضان مسعد، (ومن جانب أخر فقد أكد 

توجد طريقة مثالية للتدريس وعرض المحتوي التعليمي، فالطريقة المثالية 

هي تلك الطريقة التي تحقق جميع األهداف التربوية، وتراعي جميع الفروق 

  .الفردية الكائنة بين التلميذ

 ما أشار إليه صالح عبد اللطيف أسيسا علي ذلك وفي ضوءو ت

أن معلمي الرياضيات يتبعوا أحدي اإلستراتيجيتين ؛ من حيث )٢٠١٠،١٧١(

 :التاليتين عند عرض المحتوي الرياضي وهم 

 فيها يتم تقديم المحتوي فـي صـورة أجـزاء           :إستراتيجية األجزاء  )١

ء منفصل أولًا قبـل     الواحدة تلو األخري، ويتم التدريب على كل جز       

 .أن تتكامل

في هذه اإلستراتيجية يتم توجيه المتعلم إلى تعلـم         : إستراتيجية الكل  )٢

التسلسل المناسب لمكونات المحتوي، وبدل أن يكون التركيز علـى          

تعليم وممارسة كل جزء بمفرده يكون التركيز على تعلم وممارسـة           

 .     الكل كوحدة واحدة



 

 

 آت أمر  اى / ا

)  ٣٥٠  ( 
 

 ٢٠١٩ أكتوبر) ٢٤(العدد  -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

) الكل إلى الجزء( نمط عرض المحتوي من فقد قامت الباحثة بإختيار

 )الجزء إلي الكل(مقابل نمط عرض المحتوي من 

 : مفهوم نمط عرض المحتويأوالً

  عبارة عن مجموعة التعريفات والمفاهيم "يعرف المحتوي بأنه 

والعالقات والحقائق والقوانين والنظريات والمهارات والقيم 

احد الكتب الدراسية المقررة واإلتجاهات التي تشكل مادة التعلم في 

علي الطالب بأي من المراحل الدراسية يتم اختيارها وتنظيمها وفق 

فتحي يونس، سعيد " (معايير علمية محددة بهدف تحقيق أهداف المنهج

 )٩٣، ٢٠٠٥السعيد وآخرون، 

 ):  الكل إلى الجزء(ثانيا نمط عرض المحتوي من 

، ٢٠١٧(؛ محمد زيدان )٢١٧، ٢٠٠٦(قد أتفق كالً من محمد عطية 

الكل إلى ( علي أن نمط عرض المحتوي من (Yang, 2000)" يانج"؛ )٢٣٥

يقصد به تنظيم وتركيب عناصر المحتوي التعليمي في صفحة )" الجزء

الكتاب اإللكتروني التفاعلي في إطار معلوماتي واحد، مكتمل ومكتفي بذاته، 

تعلمون يمكنهم أن ويعرض المحتوي بشكل كلي علي دفعة واحدة، والم

يتحكموا في عرض المحتوي من خالل تحريك شريط التمرير أعلي وأسفل، 

أو علي الجانب األيمن أو األيسر من الكتاب مع وجود روابط فائقة ونقاط 

 ".    مرجعية وأزرار تفاعل أسفل صفحة الكتاب اإللكتروني

ومن النظريات الداعمه لهذا األسلوب في عرض وتنظيم المحتـوي          

 ".ريجليوث" ، و" الجشطالت"التعليمي كالً من نظرية 



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٣٥١  ( 
 

 ٢٠١٩أكتوبر ) ٢٤( العدد -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

نم�ط ع��رض المحت��وى الق��ائم عل��ى تقني��ة الهول��وجرام واألس��لوب المعرف��ى وأثرهم��ا ف��ى  
 الت الرياضايات لدى طالب المرحلة الثانويةتنمية مهارات التفكير البصرى وحل مشك

 

 أن التعلم يحدث نتيجة "Gestalts"حيث تري نظرية الجشطالت

األستبصار في الموقف وينتج عن هذا األستبصار إدراك وفهم وتنظيم 

للعالقات القائمة في الصورة الكلية للموضوع، وليس للعالقات القائمة بين 

 الشكل الكلي للموضوع أكبر من مجموع أجزائه بصورة منفصلة ألن

   )٣٠-٢٩، ٢٠١٥بهيرة شفيق، . (أجزائه

 Reigeluth“كما دعم هذا اإلتجاه أيضاً نظرية ريجليوث التوسيعية 

Elaborative Theory” حيث تناولت نظرية ريجليوث التوسيعية تنظيم 

ية علي محتوي المادة الدراسية على المستوي الموسع، وقد تم بناء هذه النظر

أساس مفاهيم المدرسة الجشتالطية التي تؤمن بأن التعلم يتم عن طريق الكل 

، ٢٠٠٢يوسف قطامي، ماجد أبو جابر، نايفة قطامي، . ( وليس الجزء

١٢١( 

وقد اتفقت نتائج عديد من الدراسات مع مبادئ تلك النظرية منها  

الواحد عبد (؛   ,Sayed,H) (David ,W, Morsy,H, et.al 2005دراسة 

؛ والتي هدفت إلي التعرف علي أفضل نمط )٢٠١٠حميد، أشواق طالب، 

 ،لتنظيم محتوي الرياضيات في كلًا من المرحلة اإلبتدائية و المرحلة اإلعدادية

 وجود فروق في التحصيل بين متوسط درجات طالب ىتوصلت النتائج إلو

وذلك المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة 

 الذي يقوم علي نموذج رايجلوثالتي درست وفق لصالح طالب المجموعة 

 .التعلم عن طريق الكل وليس الجزء

 



 

 

 آت أمر  اى / ا

)  ٣٥٢  ( 
 

 ٢٠١٩ أكتوبر) ٢٤(العدد  -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

 ):الجزء إلى الكل(ثالثًا نمط عرض المحتوي من 

 علي (chen, 2004)؛ )٢٣٥، ٢٠١٧(قد أتفق كلًا من محمد زيدان

تركيب يقصد به تنظيم و) " الجزء إلى الكل(أن نمط عرض المحتوي من 

عناصر المحتوي التعليمي في صفحة الكتاب اإللكتروني بحيث تحتوي 

الصفحة علي إطار معلوماتي واحد، مكتمل ومكتفي بذاته، ويعرض المحتوي 

بشكل جزئي وليس دفعة واحدة والمتعلمون يمكنهم أن يتصفحوا ويتحكموا في 

وأزرار عرض المحتوي من خالل الروابط الفائقة التي تزود بها كل شاشة 

 ".  التفاعل أسفل الشاشة أو من خالل المتصفح

ويدعم هذا النمط في عرض وتنظيم المحتوي التعليمي كلًا من العالم 

  المعرفية  " برونر"، فقد أشارت نظرية " سكينر" والعالم " برونر" 

“Bruner's Theory Of Cognitive Development” إلى أنه يجب تقديم 

ي بداية عملية التعلم ثم يليها التعرف على العموميات، الخصوصيات للمتعلم ف

حيث أفترض برونر أن عملية التعلم تكون أكثر فاعلية عندما يتعرض المتعلم 

ألجزاء المادة العلمية البسيطة في بداية التعلم، بإستخدام طريقة عرض 

 منظمة تضم كل أنواع المواد التعليمية ثم التعرض للمفاهيم الشاملة، فيكون

أفضل أنواع التعلم هو الذي يبدأ باألجزاء البسيطة ويليها عرض األجزاء 

 )٤٦، ١٩٩٧زاهر أحمد، .(الكلية المركبة

" سكينر"اإلتجاه ما أوضحة العالم ويتفق مع ذلك 

 (Frederic Skinner) يقوم علي أساس تحليل "  سكينر"فالتتابع الخطي لدي

 ”Frame“لي كل جزء منه إطار  أجزاء منفصلة يطلق عىالمادة الدراسية إل



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٣٥٣  ( 
 

 ٢٠١٩أكتوبر ) ٢٤( العدد -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

نم�ط ع��رض المحت��وى الق��ائم عل��ى تقني��ة الهول��وجرام واألس��لوب المعرف��ى وأثرهم��ا ف��ى  
 الت الرياضايات لدى طالب المرحلة الثانويةتنمية مهارات التفكير البصرى وحل مشك

 

يوسف .( وتتوالي األطر في خط أفقي متتابع يطلق عليه الخط المستقيم 

 ) ١١٥، ٢٠٠٢قطامي، ماجد أبو جابر، نايفة قطامي، 

 ,Richard)" ريتشارد"وفي هذا السياق قد دعمت نتائج دراسة 

داء النظريات السابقة، حيث هدفت تلك الدراسة إلي مقارنة أ  (396 ,2001

المتعلمين في اختبار حل المشكالت والقدرة علي التذكر عند استخدامهم 

طريقة العرض الكلي ثم الجزئي، وكانت النتائج لصالح المجموعة التي 

 ).الجزء إلي الكل(استخدمت طريقة العرض من 

ونظراً إلختالف األراء ونتائج الدراسات في هذا اإلتجاه، وإسنادا إلي 

 من أن األساليب  (Messick, 1984) أشار إليه أوضح نظرية برونر، وما

المعرفية تمدنا بأساس جيد لربط أسلوب عرض الدرس بالخصائص المعرفية 

للمتعلمين من أجل تحسين مستوي تعلمهم؛ وفي ضوء ما أوضحته أوضحته 

 ;(Tiedeman, 1989) ;(Bieri, 1966)عديد من الدراسات منها دراسة 

(Corfield, 1969); (Gabinet, 1973) بأن األفراد ذوي أسلوب التعقيد 

المعرفي لديهم طالقة فكرية ولفظية عالية، وحجم العالقات اإلجتماعية لديهم 

كبير، ويتميزون بدرجة ذكاء أعلي من منخفضي التعقيد المعرفي؛ و أن 

أسلوب التعقيد المعرفي يشير إلى عدد أبعاد الحكم التي يستخدمها الفرد بهدف 

لمه، وهذا يعني وضوحا فكريا مرتفعا، ألنه يستخدم نسبه عالية وضوح عا

من البنايات المعرفية الداخلية في وصف األفراد، أما أسلوب التبسيط 

المعرفي يشير إلي عدد أقل من أبعاد الحكم التي يستخدمها الفرد بهدف تفسير 

فضه في عالمه، وهذا يعني وضوحا فكريا منخفضا، ألنه يستخدم نسبة منخ

البنايات المعرفية الداخلية في وصف األفراد؛ فكان أحد أهم أهداف البحث 



 

 

 آت أمر  اى / ا

)  ٣٥٤  ( 
 

 ٢٠١٩ أكتوبر) ٢٤(العدد  -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

الحالي هو الكشف عن أفضل نمط لعرض المحتوي التعليمي للمتعلمين ذوي 

األسلوب المعرفي التبسيط مقابل التعقيد من خالل العرض القائم على تقنية 

 .   الهولوجرام

 Cognitive“لتعقيد المعرفيمفهوم أسلوب التبسيط مقابل أسلوب ا

Complexity Vs. Cognitive Simplicity”: 

 -أسلوب التبسيط Signell, 1966, Pp197)" سيجنيل"عرف 

التعقيد المعرفي بأنه درجة التماييز بين المفاهيم المتاحة للفرد، أو عدد 

األبعاد المتاميزة والمتاح للفرد استخدامها في إدراك األشياء ويمكن قياسه 

 . دد األبعاد التي يستخدمها الفرد في التمييز بين األشياءبع

: خصائص الطالب ذوي األسلوب المعرفي التبسيط مقابل التعقيد

من حيث أن األفراد ذوي ) ١٩٩٩(قد أشارت نتائج دراسة محمد أحمد 

أسلوب التعقيد يتميزون عن األفراد ذوي أسلوب التبسيط المعرفي في 

 :الخصائص التالية

 اد  ذوي أسلوب التعقيد المعرفي أكثر دقة في الحكم وتقييم الفروق األفر

 .بين أنفسهم واآلخرين مقارنة باألفراد ذوي أسلوب التبسيط

  األفراد ذوي أسلوب التعقيد المعرفي يتميزون بالبحث النشط عن

المعلومات، والقدرة علي التعميم، والتجريد، ودمج األجزاء المنفصلة 

ادة توظيف المعلومات في تصنيفات ومواقف في كل متكامل، وإع

 .جديدة

  األفراد ذوي أسلوب التعقيد المعرفي لديهم القدرة المرتفعة على التنبؤ

 .بسلوك اآلخرين نظرا لما لديهم من تمايز بين التكوينات



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٣٥٥  ( 
 

 ٢٠١٩أكتوبر ) ٢٤( العدد -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

نم�ط ع��رض المحت��وى الق��ائم عل��ى تقني��ة الهول��وجرام واألس��لوب المعرف��ى وأثرهم��ا ف��ى  
 الت الرياضايات لدى طالب المرحلة الثانويةتنمية مهارات التفكير البصرى وحل مشك

 

  األفراد ذوي أسلوب التعقيد المعرفي يتميزون بالمشاركة النشطة مع

 .اآلخرين، ومشاركتهم وجدانيا

أسلوب التبسيط المعرفي مقابل أسلوب (فقد تناولت البحث الحالي 

 .التعقيد المعرفي

في هذا السياق وإسنادا إلى ما أشار إليه أنور محمد 

من حيث أن األساليب المعرفية تهتم بالطريقة ) ٢٣١، ٢٠٠٣(الشرقاوي

التي يتناول بها الفرد المشكالت التي يتعرض لها في العالم المحيط به؛ 

 من حيث (Morgan, 1998, 24-25)" مورجان"وفي ضوء ما ذكره 

 Visual Mathematicsأهمية عرض الرياضيات بصورة بصرية 

لمساعدة المتعلم علي إدراك الصلة بين الرياضيات والفن، فالرياضيات 

 إلدراك البعد الخلفي غير Visual Artهامة في دراسة الفن المرئي 

 .الظاهر للعين مباشرة

ان أحد أهداف البحث الرئيسة هو دراسة أثر استخدام تقنية فقد ك

الهولوجرام علي تنمية التفكير البصري ومهارات حل مشكالت الرياضيات، 

والتي من أبرز سماتها أنها تعتمد علي الرؤية البصرية، والتي تطلب تفكيرا 

بصريا للوصول لحل المشكالت الرياضية المطلوبة، لذلك سوف تتناول 

 . حثة التفكير البصري بشئ من التفصيلالبا

 :مفهوم التفكير البصري

التفكير ) ٢٠، ٢٠١١(قد عرف كالً من محمد عيد، نجوان حامد

البصري  بعد اإلطالع على عديد من التعريفات له في ضوء مستويات 



 

 

 آت أمر  اى / ا

)  ٣٥٦  ( 
 

 ٢٠١٩ أكتوبر) ٢٤(العدد  -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

القدرة علي التصور البصري لألشكال والرسومات "قدراته الفرعيه بأنه 

 ".عد اتخاذها وضع مغاير للوضع الذي كانت عليهالمختلفة في الفراغ ب

 :عمليات التفكير البصري

 :يعتمد التفكير البصري علي عمليتين هما

 بإستخدام حاسة البصر لتعريف وتحديد مكان :Visionاإلبصار  .١

 .األشياء وفهمها وتوجيه الفرد لما حوله في العالم المحيط

عـن   لجديـدة الصور ا  هي عملية تكوين  : Imaginaryالتخيل   

طريق تدوير وإعادة استخدام الخبرات الماضية والتخيالت العقلية، وذلك         

في غياب المثيرات البصرية وحفظها في عين العقل، فاإلبصار والتخيـل           

هما أساس العمليات المعرفية بإستخدام مهارات خاصة في المـخ تعتمـد            

 )٤٣، ٢٠٠٣وليم عبيد، عزو عفانة، . (علي ذاكرتنا للخبرة السابقة

 :أهمية التفكير البصري

التفكير البصري له أهمية كبيرة بالنسبة للمعلم والمتعلم والمناهج 

، طارق عبد )٣٧، ٢٠١٦(الدراسية، و قد لخص كلًا من اسامة محمود حنان

أهمية التفكير البصري في النقاط ) ٦٣، ٢٠١٦(الرؤوف، ايهاب عيسي

 :  التالية

ات بصور وأشكال ورموز بصرية يربط األشياء واألفكار والمعلوم .١

 .مما يسهل استيعابها وفهمها

يسهم في األبتعاد عن اللفظية من خالل استخدام أدوات وأنشطة التفكير  .٢

 .البصري

 .يساعد علي تحويل المسأله اللفظية إلي شكل بصري .٣



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٣٥٧  ( 
 

 ٢٠١٩أكتوبر ) ٢٤( العدد -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

نم�ط ع��رض المحت��وى الق��ائم عل��ى تقني��ة الهول��وجرام واألس��لوب المعرف��ى وأثرهم��ا ف��ى  
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يجعل المتعلمين ينظرون إلي المشكالت من زوايا مختلفه، ويتخيلون  .٤

 .ن التعبير عن ذلك برسوم تخطيطيةحلولًا بديله ثم يحاولو

 .يجعل التعلم يتسم بالحيوية والنشاط .٥

 .   اكتساب مهارة النظرة الشاملة للموقف ثم تجزئته .٦

 .بناء صورة كلية للمعرفة وإيجاد العالقات بين عناصر المعرفة .٧

 .تسهيل عملية اإلتصال والتواصل مع اآلخرين .٨

 .إبراز العالقات البينية المكانية .٩

البصري يساعد في فهم عدد من المواد المختلفة مثل الفيزياء التفكير  .١٠

 .والرياضيات حيث أن هذه المواد بحاجة إلى التفكير الهندسي

وفي ضوء ماسبق نجد أن ما يقدمة التفكير البصري، يتفق مع 

مبادئ النظرية الجشطالتية، حيث تري هذه النظرية وفقاً لمبدأ التشكيل أو 

لحسية التي يمارسها الفرد إنما هي انعكاس مباشر التماثل أن اإلدركات ا

لقوي تنظيمية موجودة في مجال وظائف الدماغ كإستجابة للموقف 

الخارجي، وتري بإن المشكلة تكمن في إنعدام التوازن في المجال 

المعرفي حيث يجب اصالحه عن طريق إعادة بناء هذا المجال في شكل 

علي الحاجة إلي التفكير المستمر توازن جيد أو منتظم، وتؤكد النظرية 

سعيد عبد العزيز، (إلكتساب األستبصار الالزم للحلول الممكنة للمشكالت 

٦٨، ٢٠١٣.( 

ويتضح لنا من العرض السابق مدي أهمية التفكير البصري ومدي 

إرتباطه بالتعلم القائم علي الرموز واألشكال والرسوم البصرية، وأن مجال 

 بالمهارات التي تنمي وتنشط التفكير البصري الرياضيات يعد مجال خصب



 

 

 آت أمر  اى / ا

)  ٣٥٨  ( 
 

 ٢٠١٩ أكتوبر) ٢٤(العدد  -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

لدي المتعلمين، وأن فرع الهندسة من الفروع التي تتطلب لهذا النوع من 

التفكير، لذلك كان التفكير البصري من محاور اختيار محتوي البحث الحالي 

حيث تم اختيار وحدة المستقيمات والمستويات في الفراغ من تطبيقات 

 . اني الثانويالرياضيات للصف الث

ويدعم هذا اإلختيار نظرية بياجية المعرفيه، حيث يري بياجيه أن 

التنظيم (هناك وظيفتان أساسيتان للتفكير ال تتغيران مع العمر وهما 

، وهما فطريتان عند اإلنسان، فالتنظيم يتكون من وحدات معرفية )والتكيف

د ترتيب وتنسيق مترابطة ومتكاملة، ووظيفة التنظيم تتمثل في نزعة الفر

العمليات الفعلية في أنظمة متناسقة ومتكاملة، أما التكيف فهو نزعة الفرد إلي 

 .التالؤم مع بيئته وان لكل فرد طريقته الفريدة في التكيف

، )التمثيل والمواءمة( ولكي يتم التكيف البد من وجود عمليتين هما 

خل مواقف أو فالتمثيل هو عبارة عن نزعة موجودة لدي الفرد لكي يد

خبرات من العالم الخارجي في بنائه المعرفي، كأن يغير من صورة شئ ما، 

لتتناسب مع ما يعرفه، أما المواءمة هي نزعة الفرد ألن يغير من استجاباته 

لتالئم بيئته المحيطة كأن يغير الفرد من بناءاته المعرفيه ليواجه مطالب 

الفكري العقلي ترجع إلى النشاط البيئة، لذلك يري بياجيه أن عملية النمو 

المستمر بين عمليتي التمثيل والمواءمة، أما اذا مانشطت عملية المواءمة علي 

سعيد عبد . (حساب عملية التمثيل، فهذا سوف يؤدي إلي التقليد والمحاكاة

 )٧٢-٧١، ٢٠١٣العزيز، 

والبحث الحالي يهدف إلي محاكاة األشكال في وحدة المستقيمات 

وتمثيلها من خالل تقنية الهولوجرام وقياس ) فرع الهندسة الفراغية(والفراغ 



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٣٥٩  ( 
 

 ٢٠١٩أكتوبر ) ٢٤( العدد -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

نم�ط ع��رض المحت��وى الق��ائم عل��ى تقني��ة الهول��وجرام واألس��لوب المعرف��ى وأثرهم��ا ف��ى  
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 .   أثر ذلك علي تنمية التفكير البصري لدي الطالب

 :مهارات التفكير البصري

تعد مهارات التفكير البصري من المهارات الضرورية  التي يجب 

 أن تنمي لدي المتعلمين من خالل األنشطة المختلفه، فهي تعمل علي تنمية

لغة المتعلم وجذب اهتمامه وزيادة دافعيته وتنظيم أفكاره وتنمي لديه القدرة 

 .علي التخيل والتعبير عن رأيه وتكوين الصور الزهنيه وتنظيمها

) ٨، ٢٠٠٦حسن مهدي، ، نائلة الخزندار(ولقد عرف كالً من 

منظومة من العمليات تترجم قدرة الفرد على بأنها  مهارات التفكير البصري 

اءة الشكل البصري، وتحويل اللغة البصرية التي يحملها ذلك الشكل إلى قر

 . منه، واستخالص المعلومات )مكتوبة أو منطوقة(لغة لفظية 

وهناك عديد من الدراسات التي أهتمت بتحديد مهارات التفكير 

البصري لذلك تعددت وتنوعت تلك المهارات بما يتناسب مع طبيعة محتوي 

بدر (إلطالع علي عديد من تلك الدراسات منها دراسة كل دراسة؛ فبعد ا

اسامة ؛ ٢٠١٥نضال ماجد،  ؛ ٢٠١١إيمان أسعد ،  ؛٢٠٠٣محمد،

قامت الباحثة بتحديد المهارات التالية  )٢٠٠٦؛ حسن مهدي، ٢٠١٦محمود، 

للتفكير البصري وذلك في ضوء مدي مناسبتها لطبيعة المحتوي العلمي 

 .موضع البحث الحالي

وهي القدرة على تحديـد أبعـاد        :لتعرف علي الشكل ووصفه   مهارة ا  .١

 ).  ٢٣، ٢٠١٥نضال ماجد، (وطبيعة الشكل المعروض



 

 

 آت أمر  اى / ا

)  ٣٦٠  ( 
 

 ٢٠١٩ أكتوبر) ٢٤(العدد  -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

 تعني القدرة على رؤية العالقات في الشكل، :مهارة تحليل الشكل .٢

وتحديد خصائص تلك العالقات وتصنيفها حيث يكون لدي المشاهد 

لتي به شكل واضح يستطيع من خالله التوصل إلى العالقات ا

وتفسيرها تفسيرا جديدا وكذلك التوصل إلي تحديد خصائص كل 

 .عالقة

 القدرة على الربط بين عناصر الشكل :مهارة ربط العالقة في الشكل .٣

محمد شلتوت، (وفهم العالقات وإيجاد التوافقات والتعارضات بينها

٢٦، ٢٠١٦.( 

 القدرة علي توضيح الفجوات :مهارة إدراك وتفسير الغموض .٤

طارق عبد الرؤوف، إيهاب (لمغالطات في العالقات والتقريب بينها وا

 ).٨٠، ٢٠١٦عيسي، 

 هي مهارة استخالص معاني جديدة :مهارة استخالص المعاني .٥

والتوصل إلى مفاهيم علمية أو نتائج من خالل الشكل البصري 

 )٣٥، ٢٠١٦اسامة محمود، (المعروض

تعد مادة : اتالتفكير البصري ومهارات حل مشكالت الرياضي 

الرياضيات من أكثر المواد الخصبة باألنشطة والمهام التي تطلب تفكيراً 

للوصول إلى حل للمشكالت التي تتضمنها تلك األنشطة أو المهام، وبالتالي  

توجد عالقة بين عملية التفكير ومهارات حل المشكالت، فحل مشكلة ما 

مناسب لها، ويثني على هذا يتطلب أن يسبقة تفكير ذهني للوصول إلى الحل ال

في عالقة التفكير بحل ) ١٧٧-١٧٦، ٢٠١٦( األتجاه ما أوضحه حسن غانم 

 -:المشكالت حيث أشار إلى تلك العالقة من خالل اللنقاط التالية



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٣٦١  ( 
 

 ٢٠١٩أكتوبر ) ٢٤( العدد -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

نم�ط ع��رض المحت��وى الق��ائم عل��ى تقني��ة الهول��وجرام واألس��لوب المعرف��ى وأثرهم��ا ف��ى  
 الت الرياضايات لدى طالب المرحلة الثانويةتنمية مهارات التفكير البصرى وحل مشك

 

  المشكلة هي عائق موجود في موقف ما، ويحول هذا العائق بين الفرد

 .والوصول إلى هدفه

 ذهني يقوم به الفرد من أجل التفكير في أما التفكير فهو مجهود عقلي و

عدة طرق وأساليب يتمكن من خاللها من تخطي هذه العقبات وحل 

 .المشكلة

 طالما أن المشكلة قائمة يستمر الفرد في التفكير. 

 ا أدي ذلك إلى حل المشكلةا وجديدا ومبتكركلما كان التفكير مبدع. 

 :الرياضيات”Problem Solving“مفهوم حل مشكالت 

 التعليمية بوجه عام يعرف بأنه ”Problem Solving“حل المشكلة 

مجموعة من األنشطة واإلجراءات التي يقوم بها الطالب من " عبارة عن 

خالل استراتيجية تعليمية لحل المشكالت، مستخدما الخبرات التي مر بها أو 

على موقف المعلومات السابق تعلمها أو المهارات التي اكتسبها بهدف التغلب 

السعيد ".  (مشكل غير مألوف له من قبل بحيث يتوصل إلي حل هذا الموقف

 )٨٠، ٢٠١٧جمال، 

) ١٤٤، ٢٠٠٠(أما حل المشكلة الرياضية فقد عرفها اسامة إسماعيل

عملية يستطيع من خاللها الفرد استخدام معلومات رياضية اكتسبها "بأنها 

ى حل للمشكلة، التي تبدو ألول مسبقًا، ويربطها بالمشكلة الجديدة ليصل إل

 ".وهلة غامضة وليس لها طريقة حل حاضرة في الذهن

 -:خصائص المشكالت الرياضية

يوجد مجموعة من الخصائص التي تتسم بها المشكلة الرياضية، 



 

 

 آت أمر  اى / ا

)  ٣٦٢  ( 
 

 ٢٠١٩ أكتوبر) ٢٤(العدد  -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

 :والتي يمكن إجمالها في النقاط التالية

 .أن تتضمن المشكلة مفهوم رياضي محدد .١

 . من الحلول وليس لحل واحدأن تُسلم المشكلة نفسها لعدد .٢

يمكن تعميم المشكلة أو طريقة حلها إلي عدد من المواقف  .٣

 ).٢٩٠، ٢٠٠٣فريد كامل، (األخري

 .أن ترتبط المشكلة بالخبرات السابقة للطالب .٤

 .أن تثير المشكلة اهتمامات الطالب .٥

، ٢٠١٣تركي سعيدان، (أن تناسب المشكلة المرحلة العمرية للطالب .٦

٢٢ .( 

 : المشكالت الرياضيةأهمية حل

إلي أن عديد من ) ٦١١ -٦١٠، ٢٠٠٦(قد أشارت فريـال عبده 

التالميذ يجدون صعوبة في حل المشكالت الهندسية غير النمطية لعدة أسباب 

 :منها

وجود صعوبة في التعرف على كلمات المشكلة واستدعاء معانيها من  .١

 .الذاكرة وفهم تركيب العبارات

المشكلة الرياضية إلى أشكال هندسية عدم القدرة علي تحويل  .٢

 .وترجمتها إلي صيغ رياضية بطريقة صحيحة ومفهومة

عدم القدرة علي تمييز المعطيات والمطلوب، وبالتالي ال يستطيع أن  .٣

 .يضع الخطة البدائية لبرهنة المشكلة



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٣٦٣  ( 
 

 ٢٠١٩أكتوبر ) ٢٤( العدد -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

نم�ط ع��رض المحت��وى الق��ائم عل��ى تقني��ة الهول��وجرام واألس��لوب المعرف��ى وأثرهم��ا ف��ى  
 الت الرياضايات لدى طالب المرحلة الثانويةتنمية مهارات التفكير البصرى وحل مشك

 

التردد في حل المشكلة الهندسية؛ حيث يعاني عديد من التالميذ من  .٤

ئل الرياضية التي يتعرضون لها، وبخاصة إذا التردد في حل المسا

 .كانت جديدة عليهم أي غير نمطية

كثرة اعتمادهم على المشكالت المكررة يضعف من قدرتهم على حل  .٥

 .المشكالت التي بها أفكار جديدة

" بوهلمان"ويثني على هذا اإلتجاه ما أشارت إليه دراسة 

(Bohlmann, 1997, 123) بتقييم قدرات الدراسين  والتي قام فيها المعلم

لحل بعض المشكالت الرياضية غير النمطية بإختبار خطواتهم لحل 

المشكالت، وقد أوضحت النتائج أن الطالب الذين سمح لهم بتطوير طرقهم 

لحل المشكالت كانوا يقومون بحل المشكلة ونطق حلولهم بوضوح لآلخرين 

 .   وأصبحوا معلمي أنفسهم

 :ضياتنماذج حل مشكالت الريا

" جيلفورد"نموذج  ( عديد من نماذج حل المشكالت منها يوجد

(Guilford, 1986)  ميتس"  لحل المشكالت، نموذج"( Mettes, 1980)  

 .لحل المشكالت  (Polya, 1975)بوليا" لحل المشكالت، نموذج  

عند تصميم " بوليا"قد استندت الباحثة في البحث الحالي علي نموذج 

ت الرياضيات، وذلك ألنه من النماذج التي صممت لحل اختبار حل مشكال

 .المشكالت بشكل عام وحل مشكالت الرياضيات بصفة خاصة

حيث أشار ) ١١١، ٢٠١٦( وذلك في ضوء ما أشار إليه زكريا جابر

إلي أن مهارات حل مشكالت الرياضيات بصفة عامة والمشكالت الهندسية 



 

 

 آت أمر  اى / ا

)  ٣٦٤  ( 
 

 ٢٠١٩ أكتوبر) ٢٤(العدد  -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

في العمليات التي تتضمن معلومات ومهارات يستخدمها بصفة خاصة تتمثل 

المتعلم للوصول إلى حل للمشكلة التي تواجهه، وتبدأ هذه المهارات بتحديد 

المشكلة وتنتهي بحلها، وتندرج هذه المهارات ضمن المراحل األربعة لنموذج 

حيث توصلت إلي ) ٣٧،  ٢٠٠٩(، وما توصلت إليه فاطمة مخلوف "بوليا"

 بوليا يعد من النماذج الهامة لحل المشكالت الرياضية ألنه نموذج أن نموذج

صمم بشكل خاص لمادة الرياضيات، و تم تطبيقة في مجال الرياضيات 

 . واثبت فعاليته

 :اإلجراءات المنهجية للبحث

  نمط عرض المحتوي القائم علي تقنية الهولوجرام في         تصميم وتطوير

و بنـاء    تصميم بحث الحالي هو  الهدف من ال   :ضوء األسلوب المعرفي  

نمط عرض المحتوي وتقديمه من خالل تقنية الهولوجرام بهدف تحديد          

أفضل نمط لعرض المحتوي من خالل تلك التقنية و ذلك فـي ضـوء        

األسلوب المعرفي وقياس مدي فاعليتها في تنمية مهارات حل مشكالت    

قامت وقد  ،  الرياضيات والتفكير البصري لدي طالب المرحلة الثانوية      

 وفـق   نمط عرض المحتوي القائم علي تقنية الهولوجرام      الباحثة ببناء   

ن هذا النموذج يعتبـر النمـوذج األم الـذي      حيث أ  ”ADDIE“نموذج  

وقد أجرت الباحثة   إنبثقت منه كل نماذج التصميم والتطوير التعليمي،        

 بمـا يتناسـب مـع طبيعـة         بعض التعديالت على النموذج المستخدم    

، وفيما يلـي    لمقدم والفئة المستهدفة وطبيعة متغيرات البحث     المحتوي ا 

  . وفقاً لهذا النموذجا ومحتوياته بيئة التعلمعرض لتصميم

 



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٣٦٥  ( 
 

 ٢٠١٩أكتوبر ) ٢٤( العدد -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

نم�ط ع��رض المحت��وى الق��ائم عل��ى تقني��ة الهول��وجرام واألس��لوب المعرف��ى وأثرهم��ا ف��ى  
 الت الرياضايات لدى طالب المرحلة الثانويةتنمية مهارات التفكير البصرى وحل مشك

 

  تحليلالمرحلة: 

   مشكلة البحث في الـدعوة إلـي        تتلخص :تحليل المشكلة وتحديدها

تطبيق معايير الجودة داخل المؤسسات التعليمية والتي تقوم علـي          

م وعرض المحتوي بمـا يحقـق نـواتج الـتعلم           أساس إعادة تنظي  

المرغوبة أخذين بعين اإلعتبار خصـائص المتعلمـين وأسـاليبهم          

ضـرورة  إلـي   من الدراسـات  المعرفية باإلضافة إلي دعوة عديد   

 واإلسـتفادة مـن     توظيف تقنية الهولوجرام في العملية التعليميـة      

ـ             ذه خصائص تلك التقنية لتطوير العملية التعليميـة ومـن بـين ه

 Zahra )"زهراء عبد الجليل و زيشان جويـد " دراسة الدراسات 

Abduljalil& Zeeshan Jawed, 2016)   حسـين   "دراسـة  ؛

أمل سـفر، ريـم   ( دراسة ؛(Husain Ghuloum, 2010)" غلوم

 تجاه البحـوث  والتي تتفق جميعها مع إ    ) ٣٢٨، ص ٢٠١٦عبداهللا،  

وصـل  ف إلـي ال في مجال تكنولوجيا التعليم الذي يهـد     التطويرية

داخـل   المحتويفضل تصميم لبيئات التعلم وأفضل نمط لعرض        إل

 ،تلك البيئات بما يتناسب مع خصائص المتعلمين وأساليبهم المعرفية        

مـادة  مـوجهي   جراء مقابالت شخصية مـع بعـض        إومن خالل   

الرياضيات للمرحلة الثانوية والتي كشفت عن وجود مشكلة في مادة 

 الفراغية أدت إلي وجود انخفـاض فـي         الرياضيات فرع الهندسة  

درجات الطالب في هذه الجزئية من المقرر وأنهـا بحاجـة إلـي             

مصادر أخري تقدمها بأسلوب مختلف للمتعلمين تسهل عليهم فهمها         

 .وإستيعابها



 

 

 آت أمر  اى / ا

)  ٣٦٦  ( 
 

 ٢٠١٩ أكتوبر) ٢٤(العدد  -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

 في هذه الخطـوة تـم تحديـد المهمـات      :  المهمات التعليمية  تحليل

هندسة الفراغية والمتمثلة الرياضيات فرع الالتعليمية النهائية لمفاهيم 

المستقيمات والمستويات  (مفاهيم المتضمنة داخل وحدة     ال في بعض 

 ).في الفراغ

 تحديد الفئة المستهدفه الممثلة لعينة البحث : 

       علي ) التبسيط مقابل التعقيد  (تم تطبيق مقياس األسلوب المعرفي

) ١٠٠(الطالبات الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي وبلغ عددهم         

لب، وذلك للكشف عن العينة األساسية واإلستطالعية موضع        طا

 .البحث

  ثم تم تحليل نتائج المقياس والكشف عن عينة البحث الحالي والتي

الممثلين لعينة الطالبات ) ٣٨( قسموا إلي عدد ) ٧٦( بلغ عددها 

الممثلين لعينة الطالبات   ) ٣٨( ذوي أسلوب التبسيط، وإلي عدد      

مـن الطالبـات     ) ٢٤(وتم إستبعاد عـدد     ذوي أسلوب التعقيد،    

لبعدهم عن المستوي األساسي ألسـلوبي التبسـيط والتعقيـد،          

، تم  )٥٢(وبالتالي بلغ عدد الطالبات الممثلن لعينة البحث الحالي         

طالبـه للمجموعـة    ) ١٢(تقسيم عينة البحث الحالي إلي عـدد        

طالبه للمجموعة األساسيةعلي نحـو     ) ٤٠( اإلستطالعية وعدد   

  .طالبات لكل معالجة تجريبية) ١٠(

 مرحلة التصميم : 

 لوحـدة  ضوء تحديد العناصر األساسية     في  : األهداف التعليمية  تحديد

، تـم   المستقيمات والمستويات في الفراغ للصف الثـاني الثـانوي        

 في عبارات سلوكية تحدد بدقة التغييـر        بيئة التعلم صياغة أهداف   



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٣٦٧  ( 
 

 ٢٠١٩أكتوبر ) ٢٤( العدد -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

نم�ط ع��رض المحت��وى الق��ائم عل��ى تقني��ة الهول��وجرام واألس��لوب المعرف��ى وأثرهم��ا ف��ى  
 الت الرياضايات لدى طالب المرحلة الثانويةتنمية مهارات التفكير البصرى وحل مشك

 

قائمـة  ناءا عليه تـم بنـاء       ، وب المطلوب إحداثه في سلوك المتعلم    

 .  هدفاً) ٤٧(األهداف وأصبحت تتكون من 

 قد اتبعت الباحثة    :التعليمي و إستراتيجيات تنظيمه    المحتوى   تصميم

في تنظيم عرض المحتوي طريقة التتابع الهرمي والتي تـم فيهـا            

الهـرم  ، يليه  الهرمدرس(تنظيم عرض المحتوي علي النحو التالي   

، يليه شبكة المجسمات للهرم، يليه المساحة رم القائمالهيليه  ،المنتظم

الجانبية والمساحة الكلية للهـرم، يليـه حجـم الهـرم؛ ثـم درس        

،  شبكة المخروط القائم   ، يليه المخروط الدائرى القائم  المخروط، يليه   

يليه المساحة الجانبية والمساحة الكليـة للمخـروط، يليـه حجـم            

تمـد علـي التـدرج فـي        ؛ حيث أن هـذا التنظـيم يع       )المخروط

الموضوعات وفقاً ألهميتها من األقل أهمية إلى الوصول للموضوع         

الباحثـة بتصـميم     كما قامت    األكثر أهمية في نهاية الموضوعات،    

نمطي لعرض المحتوي التعليمي داخل بيئة التعلم وهما نمط عرض         

مقابـل نمـط عـرض      ) الجزء إلى الكـل   (المحتوي التعليمي من    

كمـا قسـمت الباحثـة      ،  )الكل إلى الجزء  (مي من   المحتوي التعلي 

 : أساسين كالتاليموضوعين التعلم إلي موضوعات



 

 

 آت أمر  اى / ا

)  ٣٦٨  ( 
 

 ٢٠١٩ أكتوبر) ٢٤(العدد  -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

 . المحتوىموضوعاتشاشة تقسيم ) ٢(شكل 

 تقوم التفاعالت التعليمية هنا على      : طبيعة التفاعالت التعليمية   تحديد

المحتـوي  أساس التعلم الذاتي، الذي يتفاعل فيه المتعلمـون مـع           

 بأنفسهم، وقد اقتصر دور الباحثة علـى        اخل بيئة التعلم  التعليمي د 

في بداية دراسة المحتوي داخـل       طالبتقديم المساعدة والتوجيه لل   

في بيئة التعلم المصممة والقائمة علي تقنية الهولوجرام وبيئة التعلم، 

 من  ”Sensor“كان التفاعل مع المحتوي التعليمي قائم علي وجود 

كان يتم التفاعل من خـالل قيـام المـتعلم     حيث ”Kinect“ النوع 

إمساك الشـكل، وإفـالت الشـكل،       ( بحركات اليد الممثله لعمليات   

ويقوم السينسور بقراء تلك الحركات     )  درجه ٣٦٠وتحريكه بزاوية 

التـالي يوضـح    ) ٣(وترجمتها وتطبيقها داخل الشاشة والشـكل       

 .حركات اليد والوظيفة التي تؤديها كل حركة

 

 



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٣٦٩  ( 
 

 ٢٠١٩أكتوبر ) ٢٤( العدد -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

نم�ط ع��رض المحت��وى الق��ائم عل��ى تقني��ة الهول��وجرام واألس��لوب المعرف��ى وأثرهم��ا ف��ى  
 الت الرياضايات لدى طالب المرحلة الثانويةتنمية مهارات التفكير البصرى وحل مشك

 

 حركات اليد االتي يتفاعل من خاللها المتعلم مع المحتوي داخل المشاهد الهولوجرامية) ٣(شكل 

   ستندت الباحثة فـي تصـميم      ا : العامة لتدريستصميم إستراتيجية ا

 : التعلم العامة علي الخطوات التالية/ إستراتيجية التدريس

 نتباه وذلك من خالل جذب اإل    : ستعداد للتعلم  الدافعية واإل  ستثارةإ

 وتعريف المتعلم بخصائص تقنية الهولـوجرام       لعلم باألهداف وا

 . وطبيعة أسلوب التفاعل داخل بيئة التعلم

   عن طريق عرض تتابعات المحتوى واألمثلة     : تقديم التعلم الجديد 

 . وأسلوب التفاعل معها

  من خالل مجموعة : ستجاباتهمإتشجيع مشاركة المتعلمين وتنشيط

 . لتوجيه للتعلم، والتعزيز والرجعمن التدريبات التكوينية، وا

 



 

 

 آت أمر  اى / ا

)  ٣٧٠  ( 
 

 ٢٠١٩ أكتوبر) ٢٤(العدد  -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

 أدوات القياسمن خالل تطبيق : قياس األداء . 

 التعليم وتطبيقه في مواقف جديدةممارسة  . 

باإلضافة إلى ما سبق قد إستندت الباحثة أيضا علـي إسـتراتيجيات            

في تصميم األنشطة التعليمية، و إستراتيجية حل المشكلة البصـرية           : األلغاز

 .تبار مهارات حل المشكالت المرتبط بالمحتويفي تصميم اخ

  تـأليف و إنتـاج عناصـر       تشمل هذه المرحلة علي     : طويرمرحلة الت

، في هذه المرحلة تم إنتاج المشاهد الهولوجرامية        ومكونات بيئة التعلم  

  .بمكونتها الداخلية وكذلك تم ضبط التفاعالت

  

 

 

 

 

 

 مط العرض من الجزء إلى الكل وفق ن شاشات المحتوى التعليمي) ٤(شكل



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٣٧١  ( 
 

 ٢٠١٩أكتوبر ) ٢٤( العدد -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

نم�ط ع��رض المحت��وى الق��ائم عل��ى تقني��ة الهول��وجرام واألس��لوب المعرف��ى وأثرهم��ا ف��ى  
 الت الرياضايات لدى طالب المرحلة الثانويةتنمية مهارات التفكير البصرى وحل مشك

 

  

 

 

 

 

 

 

  وفق نمط العرض من الكل إلى الجزء شاشات المحتوى التعليمي)٥(شكل 

   للمتعلمـين   التقليدية بيئة التعلم في هذه المرحلة تم تهيئة       :التنفيذمرحلة  

بالتأكد من إجراء كافة التوصيالت الكهربيـة، وتوصـيل الكـابالت،           

عملية العرض والتفاعل والسابق ذكرها لكـي   وضبط البرامج الالزمة ل   

تتم عمليات اإلنعكاس المطلوبة لشاشات المحتوي التعليمي من جهـاز          

 إلي الفراغ من خالل اللوح الزجـاجي،        ”LCD“الكمبيوتر إلي شاشة    

 .وذلك للحصول علي الصورة الهولوجرامية في الفراغ

 هارية والوجدانيـة   تم تقويم جوانب التعلم المعرفية والم     :  التقويم مرحلة

بعد دراسة المتعلم المحتوي من خالل تقنية الهولوجرام، وذلـك مـن            

خالل تطبيق عليه إختبار مهارات التفكير البصري لقيـاس الجانـب           



 

 

 آت أمر  اى / ا

)  ٣٧٢  ( 
 

 ٢٠١٩ أكتوبر) ٢٤(العدد  -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

المهاري المتعلق بقدرته علي التفكير البصري، و إختبار مهارات حل          

ت المشكالت لقياس الجانب المهاري المتعلق بقدرته علي حل المشكال        

 .الرياضية المرتبطة بموضوعات البحث الحالي

 و  )التعقيد/ التبسيط( مقياس األسلوب المعرفي     : البحث والقياس  أدوات ،

إختبار مهارات التفكير البصري المرتبط بالجوانب المهاريـة لوحـدة          

، و إختبار مهارات حل المشكالت      "المستقيمات والمستويات في الفراغ   "

المستقيمات والمستويات  "نب المهارية لوحدة    الرياضيات المرتبط بالجوا  

 ".في الفراغ

هناك عديد مـن    ): التعقيد/ التبسيط( مقياس األسلوب المعرفي     -١

المقاييس التي أعدت لقياس أسلوب التبسيط والتعقيد منهـا مقيـاس الـدور             

 ”Role Construct Repertory Test (REP)“اإلجتمــاعي لكيلــي 

(Kelly, 1955) المقياس هو أشهرهم وأوسعهم إنتشـاراً هـو    ، ويعد  هذا

 ,Birei, 1955)" بيـري "مقياس واستخدم في عديد من الدرسات، وعدلـه  

، لذلك )١٩٨٩(، وقام بإستخدامه ونقلة للبيئة العربية عبد العال عجوة (1966

 .قد استخدمت الباحثة مقياس كيلي في البحث الحالي

  يـتم إعطائهـا    هذا المقياس يتكون مـن ورقـة        : وصف المقياس

للمفحوص، ويوجد بتلك الورقة مصفوفة مكونة من عشرة أعمـدة          

متقاطعة مع عشر صفوف، ويختلف عدد األعمدة والصفوف علـي       

حسب العمر الزمني ألفراد العينة، وكذلك الفترة الزمنية المسـموح         

بها لإلستجابة علي المقياس، وليس شرطاً تساوي عدد الصفوف مع          

مفحوص كتابة عدد من أسـماء األشـخاص        األعمدة؛ يطلب من ال   



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٣٧٣  ( 
 

 ٢٠١٩أكتوبر ) ٢٤( العدد -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

نم�ط ع��رض المحت��وى الق��ائم عل��ى تقني��ة الهول��وجرام واألس��لوب المعرف��ى وأثرهم��ا ف��ى  
 الت الرياضايات لدى طالب المرحلة الثانويةتنمية مهارات التفكير البصرى وحل مشك

 

المعروفين جيداً له، والذين يمثلون له األدوار اإلجتماعيـة التـي           

يحددها الباحث وهؤالء األفراد يمثلون علي أعمدة المصفوفة، ثـم          

يعطي للمفحوص عددا من الصفات وعكس كلًـا منهـا، وتعتبـر            

ي المكونات تمثل صفوف المصفوفة، وتوضع كل صفة وعكسها عل        

ويطلب منه أن يقيم كـل فـرد       ) ٦-١(مقياس إستجابة يتراوح من     

 . درجات٦علي كل صفة وعكسها بإعطائه درجة من 

  كلما اختلف أحكام المفحـوص علـي الشـخص         : تصحيح المقياس

عبر التكوينات فهذا يعني أن لديه نظام أكثـر         ) الدور اإلجتماعي (

 . معرفياتمايزا من األبعاد، وبالتالي يكون أكثر تعقيدا

  تم حساب صدق المقياس من خالل حساب صـدق         : صدق المقياس

التكوين الفرضي بمعامالت اإلرتباط بين درجات األدوار العشـرة         

، ٠,٥٦(والدرجة الكلية، وتراوحت قيم معامالت اإلرتباط ما بـين          

، وجميع هذه المعامالت مقبولة ودالة إحصائيا عند مستوي         )٠,٧٦

)٠,٠٥ .( 

  تم حساب ثبات المقياس من خالل طريقة التجزئـه         : سثبات المقيا

النصفية، حيث تم تقسيم المقياس إلي فقراته الفردية والزوجية، ثـم           

لإلختبار؛ وقد بلـغ ثبـات      " سيبرمان، وبراون " تم إستخدام معادلة    

 ). ٠,٠٥(وهذه القيمة دالة عند مستوي ) ٠,٥٢(المقياس 

ا االختبار بمجموعه مـن   مر بناء هذ  :  إختبار التفكير البصري   -٢ 

 : المراحل تتمثل في التالي



 

 

 آت أمر  اى / ا

)  ٣٧٤  ( 
 

 ٢٠١٩ أكتوبر) ٢٤(العدد  -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

 الهدف من هذا اإلختبار هو قياس مهارات : الهدف من اإلختبارتحديد

المستقيمات والمستويات فـي    " التفكير البصري  المرتبطة  بوحدة       

 . لدي طالب الصف الثاني الثانوي" الفراغ

 باحثة ببناء  قامت ال :  محتوي إختبار مهارات التفكير البصري     تحديد

المسـتقيمات  "اإلختبار لقياس مهارات التفكير البصري في وحـدة         

في مادة تطبيقات الرياضيات فرع الهندسة      " والمستويات في الفراغ  

الفراغية، علي ضوء مهارات التفكير البصري المحكمة وعـددهم         

مهارات، وعلي ضوء األهداف التعليميـة موضـع البحـث          ) ٥(

 . الحالي

 ٢٤(قد تكون اإلختبـار مـن        :إلختبار وتعليماته  فقرات ا  صياغة (

أسئلة إختيـار مـن     (مفردة أغلبها من نوعية األسئلة الموضوعية       

وذلك لما تتميز به من الموضوعية      ) متعدد، وأكمل، ورتب األشكال   

 .التامة في بناء وتصحيح اإلختبار

   لكـل إجابـة    ) درجة واحـدة  (تم تقدير    : اإلختبار   درجاتتقدير

لكل إجابة خطأ، وتم مراعـاة األسـئله التـي       ) صفر(صحيحة، و   

تتضمن خطوتين لحل فتم احتساب درجة لكل خطوة، ومن ثم تكون           

  .درجة) ٢٤( الدرجة الكلية لإلختبار 

   علـي   اختبار التفكير البصري  عقب تطبيق   : رختباحساب زمن اال 

أفراد عينة التجربة االستطالعية، تم حساب متوسط الـزمن الـذي     

 عند اإلجابة عن مفردات االختبار، وذلك بجمـع         الطالباتاستغرقه  

 علي حده ألداء االختبار، وقسـمة        طالبه ه كل تالزمن الذي استغرق  

  .) دقيقة٤٠(، وبلغ متوسط زمن االختبار الطالباتالناتج علي عدد 



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٣٧٥  ( 
 

 ٢٠١٩أكتوبر ) ٢٤( العدد -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

نم�ط ع��رض المحت��وى الق��ائم عل��ى تقني��ة الهول��وجرام واألس��لوب المعرف��ى وأثرهم��ا ف��ى  
 الت الرياضايات لدى طالب المرحلة الثانويةتنمية مهارات التفكير البصرى وحل مشك

 

   تـم حسـاب    :  الختبار التفكير البصري    الداخلي االتساقصدق

 مفردةاالرتباط بين درجة كل لحساب مدى " بيرسون"ارتباط معامل 

أن جميع معامالت   للبعد الذي تنتمي اليه، وقد تبين       والدرجة الكلية   

 جـاءت دالـة     للبعد والدرجة الكلية    مفردةاالرتباط بين درجة كل     

إلى أن   ، مما يشير  )٠,٠١(،  )٠,٠٥(إحصائياً عند مستويات الداللة     

وبحسـاب   خلي تتمتع بدرجة كبيرة من االتساق الدا      المفرداتجميع  

) ١(معامالت االتساق الداخلي ألبعاد االختبار ككل فـي الجـدول           

                      : التالي

 معامل االتساق الداخلي الختبار مهارات التفكيال البصري) ١(جدول 

 البعد
التعرف 
علي 
 الشكل

تحليل 
 الشكل

ادراك 
 العالقات

إدراك 
وتفسير 
 الغموض

استخالص 
 المعني

االختبار 
 كلك

التعرف علي 
 الشكل

٠٫٧٥ ٠٫٧٨ ٠٫٧١ ٠٫٦٧ ٠٫٦٩ ١ 

 ٠٫٧٨ ٠٫٧٩ ٠٫٧٣ ٠٫٧٨ ١  تحليل الشكل

 ٠٫٧٣ ٠٫٨١ ٠٫٦٨ ١   ادراك العالقات

إدراك وتفسير 
 الغموض

   ٠٫٦٩ ٠٫٦٤ ١ 

استخالص 
 المعني

    ٠٫٧٩ ١ 

يتضح أن قيم معامالت االرتباط بين درجات األبعاد والدرجة الكلية 

 .تفعة مما يعكس االتساق الداخلي وصدق االختبارلالختبار مر

 بطريقـة  تم حساب معامل ثبات االختبار     قد   : ثبات االختبار  حساب 

االختبارعند حذف المفردة    ثبات حساب تم حيث كرونباخ، ألفا



 

 

 آت أمر  اى / ا

)  ٣٧٦  ( 
 

 ٢٠١٩ أكتوبر) ٢٤(العدد  -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

وهـذا  ، وعند حذف المفردة  نجد أن معامل الثبات يـنخفض            

بـات  يعني أن حذف أي من المفردات يؤثر سلبا علـي درجـة ث            

، و قد تم حساب معامـل الثبـات ألبعـاد االختبـار             االختبار

 أن  و اتضـح   التالي) ٢(واالختبار ككل كما يوضحها الجدول      

 .، وصالحيته للتطبيقالثبات من عالية بدرجة يتمتع االختبار

 معامل الثبات الختبار مهارات التفكيال البصري) ٢(جدول 

 البعد
التعرف 

 علي الشكل
تحليل 
 الشكل

اك ادر
 العالقات

إدراك 
وتفسير 
 الغموض

استخالص 
 المعني

االختبار 
 ككل

معامل 
 ألفا للثبات

٠٫٧٥٤ ٠٫٧٣٣ ٠٫٦٩٢ ٠٫٧٦١ ٠٫٧٢١ ٠٫٦٥٧ 

 مـر بنـاء هـذا االختبـار         :  إختبار مهارات حل المشكالت     -٣

 : بمجموعه من المراحل تتمثل في التالي

    ياس قـدرة  الهدف من هذا اإلختبار هو ق   : تحديد الهدف من اإلختبار

" الطالب علي حـل مشـكالت الرياضـيات المرتبطـة بوحـدة             

لدي طـالب الصـف الثـاني       " المستقيمات والمستويات في الفراغ   

 . الثانوي

 قامت الباحثة ببناء اإلختبار في صورة       :صياغة فقرات اإلختبار  

) ٤(مشكالت هندسية مرتبطة بمواقف حياتية وتكـون اإلختبـار مـن            

ل تلك المشكالت وفق إتبـاع خطـوات حـل          مشكالت هندسية، وتم ح   

 لحـل )  Polya, 1975(" بوليـا  " نمـوذج المشكالت المتضمنة داخل 

 .المشكالت



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٣٧٧  ( 
 

 ٢٠١٩أكتوبر ) ٢٤( العدد -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

نم�ط ع��رض المحت��وى الق��ائم عل��ى تقني��ة الهول��وجرام واألس��لوب المعرف��ى وأثرهم��ا ف��ى  
 الت الرياضايات لدى طالب المرحلة الثانويةتنمية مهارات التفكير البصرى وحل مشك

 

  تم عرض اإلختبار بصورتة األولية علي مجموعة       : آراء المحكمين

من السادة المحكمين المتخصصين في مجال المناهج وطرق تدريس 

ه، والتأكد من صدق ، وذلك إلبداء الرأي في )٧(الرياضيات وعددهم   

 .اإلختبار

 لكل مرحلـة مـن     ) درجة واحدة ( تم تقدير     : درجات اإلختبار  تقدير

لكـل إجابـة    ) صفر(مراحل، و   ) ٥(مراحل حل المشكلة وعددهم     

 . درجة) ٢٠(خطأ، ومن ثم تكون الدرجة الكلية لإلختبار

 اختبـار  عقب تطبيق   : ر حل مشكالت الرياضيات    زمن اختبا  حساب

 علي أفراد عينة التجربة االستطالعية، تـم        مشكالتمهارات حل ال  

 عند اإلجابـة عـن      الطالباته  تحساب متوسط الزمن الذي استغرق    

 علي   طالبه ه كل تمفردات االختبار، وذلك بجمع الزمن الذي استغرق      

، وبلغ متوسط   الطالباتحده ألداء االختبار، وقسمة الناتج علي عدد        

  .) دقيقة٤٠(زمن االختبار 

   تم حسـاب   : الختبار مهارات حل المشكالت     الداخلي تساقاالصدق

 بين درجة كل بنـد      لحساب مدى االرتباط  " بيرسون"ارتباط  معامل  

أن جميع معامالت االرتباط بين     والدرجة الكلية لالختبار، وقد تبين      

 جـاءت دالـة     للبعد الذي تنتمي اليه   درجة كل بند والدرجة الكلية      

إلـى أن جميـع      ، مما يشير  )٠,٠١ (ا عند مستويات الداللة   إحصائي

، كمـا تـم حسـاب     البنود تتمتع بدرجة كبيرة من االتساق الداخلي      

معامالت االرتباط بين درجات كل بعد بالدرجة الكلية لالختبار كما          

يتبين أن جميع معامالت االرتبـاط      التالي وقد   ) ٣(يوضحها الجدول 



 

 

 آت أمر  اى / ا

)  ٣٧٨  ( 
 

 ٢٠١٩ أكتوبر) ٢٤(العدد  -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

ذات  مي اليـه  لالختبار الذي تنت   والدرجة الكلية    بعدبين درجة كل    

 تتمتـع بدرجـة     األبعادإلى أن جميع     ، مما يشير  ة إحصائي دالالت

 . وأن االختبار صادق لما وضع لقياسهكبيرة من االتساق الداخلي

 معامل االتساق الداخلي الختبار مهارات حل مشكالت الرياضيات) ٣(جدول 

 البعد
قراءة 
 المشكلة

تحديد المعطيات 
 والمطلوب

تحديد خطوات 
 الحل

نفيذ ت
 الحل

مراجعة خطة 
 الحل

االرتباط بالدرجة 
 الكلية لالختبار

٠٫٧٩ ٠٫٦٩ ٠٫٧٧ ٠٫٧٤ ٠٫٨١ 

 تم حساب معامل قد  :  ثبات اختبار حل مشكالت الرياضياتحساب

 ثبـات  حسـاب  تـم  حيث كرونباخ، ألفا بطريقة ثبات االختبار 

االختبار عند حذف المفردة وقد اتضح        ثبات وحساب االختبار

وهذا يعني أن حذف أي من المفـردات     ل الثبات ينخفض    أن معام 

، وقد تم حساب معامل الثبات  يؤثر سلبا علي درجة ثبات االختبار     

) ٤(ألبعاد االختبار واالختبار ككل كمـا يوضـحها الجـدول           

التالي، وقد تبين أن معامل الثبات لالختبار مرتفع وذلك يعنـي       

 .انه يتمتع بدرجة عالية من الثبات

 معامل الثبات الختبار مهارات حل مشكالت الرياضيات) ٤(جدول 

 البعد
قراءة 
 المشكلة

تحديد 
المعطيات 
 والمطلوب

تحديد خطوات 
 الحل

 تنفيذ الحل
مراجعة 
 خطة الحل

االختبار 
 ككل

معامل ألفا 
 للثبات

٠٫٧١٤ ٠٫٦٩٩ ٠٫٧٠٩ ٠٫٦٩٧ ٠٫٧٠٣ ٠٫٧١٢ 

  التجربة االستطالعيةإجراءات  : 

ق المعالجات التجريبية وفـق نمطـي عـرض         قامت الباحثة بتطبي  



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٣٧٩  ( 
 

 ٢٠١٩أكتوبر ) ٢٤( العدد -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

نم�ط ع��رض المحت��وى الق��ائم عل��ى تقني��ة الهول��وجرام واألس��لوب المعرف��ى وأثرهم��ا ف��ى  
 الت الرياضايات لدى طالب المرحلة الثانويةتنمية مهارات التفكير البصرى وحل مشك

 

واألسلوب المعرفي  ) من الجزء إلى الكل   (و  ) من الكل إلى الجزء   (المحتوي  

علي المجموعة اإلستطالعية فـي العـام الدراسـى         ) التبسيط مقابل التعقيد  (

  وتـم    ٣٠/١٢/٢٠١٨ إلـي    ٣٠/١١/٢٠١٨، في الفتره من     ٢٠١٩-٢٠١٨

طالبات لكل مجموعة، ودرست كل     ) ٣(تقسيم المجموعة االستطالعية بواقع     

طالبة علي حدى المحتـوي التعليمـي المعـروض مـن خـالل المشـاهد               

 ومالحظـة   الطالباتوقامت الباحثة بمتابعة    الهولوجرامية داخل بيئة التعلم،     

 .، مع تدوين هذه المالحظاتالمعالجاتردود أفعالهم تجاه 

م الباحثة بأخـذ    وبعد إنتهاء كل طالبة من دراسة المحتوي كانت تقو        

أسلوب العرض القائم علي تقنية الهولوجرام والتفاعل باليد         في   الطالبات آراء

جـراء  إراء فـي     من هذه اآل    واالستفادة ،من بعد مع الكائنات الهولوجرامية    

 .التعديالت الالزمة قبل التطبيق علي المجموعة األساسية

 التجربة األساسيةإجراءات  : 

، فقًا لألسلوب المعرفي التبسيط مقابل التعقيد     وتم إختيار عينة البحث     

، تم تقسيمهم علي المعالجـة      طالبة) ٤٠(وقد بلغ إجمالي عينة البحث الحالي       

طالبة من ذوي أسلوب التبسيط المعرفي مقسمين علي        ) ٢٠(التجريبية بواقع   

طالبات تعرضت للمعالجة التي تناولت المحتوي وفق نمط        ) ١٠(النحو التالي   

طالبات تعرضت للمعالجـة التـي      ) ١٠(، و   )الجزء إلى الكل  ( العرض من 

طالبة من  ) ٢٠(؛ و )الكل إلى الجزء  ( تناولت المحتوي وفق نمط العرض من     

طالبـات  ) ١٠(ذوي أسلوب التعقيد المعرفي مقسمين علي النحـو التـالي           

الجزء إلـى   ( تعرضت للمعالجة التي تناولت المحتوي وفق نمط العرض من        

 طالبات تعرضت للمعالجة التي تناولت المحتوي وفق نمـط          )١٠(، و   )الكل



 

 

 آت أمر  اى / ا

)  ٣٨٠  ( 
 

 ٢٠١٩ أكتوبر) ٢٤(العدد  -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

اختبـار التفكيـر    بتطبيـق  الباحثة قامت، ثم )الكل إلى الجزء( العرض من

تحديـد السـلوك   قبليا ، بهدف  ، واختبار حل مشكالت الرياضيات البصري

لالستفادة منها فـي تحديـد      ، ثم تم رصد الدرجات القبلية       المدخلي لكل طالبه  

 المعرفية لدي المتعلمين الخاصة بالمحتوي موضع البحـث الحـالي،           الخلفية

 .وحساب التكافؤ بين المجموعات التجريبية للبحث الحالى

  تطبيق المعالجات التجريبية: 

 نمـط  وفق يتعلمون أنهم لهم  وأوضحتطالباتالباحثة بال التقت -

عن زمالئـه   مستقلة بصورة متعلم كل يعمل حيث ،التعلم الذاتي

 .الذاتية رعتهس وفق

 يعبرمرفق معه فيديو  مختصراً تمهيداً شرحا الباحثة أعدت  كما -

 علي تقنية الهولوجرام والهـدف مـن المعالجـة      العرض القائمفكرة عن

 .دراسته نهاية في من كل متعلم والمتوقع التجريبية

  قامت الباحثة بتطبيق اختبار التفكيـر       : القياس بعدياً    واتتطبيق أدا

اختبار حل مشكالت الرياضيات الخاص بمحتوي وحدة       البصري، و 

المستقيمات والمستويات في الفراغ علي عينة البحث بعد اإلنتهـاء          

من دراسة المحتوي، ثم قامت بتصحيح األختبار، ومن ثم تفريـغ           

امت الدرجات ورصدها في كشوف تمهيدا لمعالجتها إحصائيا، وقد ق    

ري، حيث يعد هذا األسلوب هو  اإلحصاء الالبارامتباستخدامالباحثة 

األنسب من بين األساليب اإلحصائية لمعالجة البيانات علي ضـوء          

التصميم التجريبي للبحث، وذلك لصغر حجم العينة، وقدا استخدمت         

 . للتحليل اإلحصائي”SPSS“الباحثة برنامج  

 



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٣٨١  ( 
 

 ٢٠١٩أكتوبر ) ٢٤( العدد -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

نم�ط ع��رض المحت��وى الق��ائم عل��ى تقني��ة الهول��وجرام واألس��لوب المعرف��ى وأثرهم��ا ف��ى  
 الت الرياضايات لدى طالب المرحلة الثانويةتنمية مهارات التفكير البصرى وحل مشك

 

 النتائج ومناقشتها وتفسيرهاتحليل : 

 : البحثنتائج عرض  أوالً-

 :مط عرض المحتوي القائم علي تقنية الهولوجرامج أثر نائنت -أ 

نمـط عـرض     ما أثـر  :  فيما يتعلق بالسؤال األول الذي ينص علي       -

 في مقابـل مـن      من الكل إلى الجزء   (قائم علي تقنية الهولوجرام      ال المحتوي

 ةمشكالت الرياضـي  الحل   و التفكير البصري على مهارات   ) الجزء إلى الكل  

 ؟لدي طالب المرحلة الثانوية

: قامت الباحثة بإختبار صحة الفرض األول والذي ينص علي أنـه          

 درجات متوسطي بين) ٠,٠٥ (≥يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي دالله        

في مقابل  ) الكل إلى الجزء  (نمط العرض من     التجريبيتين المجموعتين طالب

 نمـط  يرجع إلـى أثـر     البصري التفكير علي اختبار ) الجزء إلى الكل  (من  

المتوسـط  ( صف وتلخيص بيانـات البحـث بحسـاب   من خالل وض، العر

لـدرجات  ) ، أكبر درجـة، أصـغر درجـة       نحراف المعياري الحسابي، اإل 

 مـن   – الجزء   ىلإمن الكل   (مجموعتي الطالب حسب نمط عرض المحتوي       

 : التالي)٥ (دولجكما يوضحها  إلختبار التفكير البصري، ) الكلىلإالجزء 

الب مجموعة البحث وفقًا لنمط عرض الهولوجرام علي اختبار  طدرجاتمتوسطي ) ٥(جدول

 التفكير البصري

 اإلختبار
نمط عرض 

 المحتوي
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

أصغر 
 درجة

أكبر 
 درجة

الدرجة 
 النهائية

من الكل الي 
 الجزء

٢٤ ١٠ ٤٫١٦ ١٨٫٦٠ ٢٠ 

من الجزء 
 الي الكل

٢٤ ١٤ ٣٫٦٥ ١٨٫٩٥ ٢٠ 

إختبار 
التفكير 
 البصري

 ٢٤ ١٠ ٣٫٨٧ ١٨٫٧٨ ٤٠المجموع 

٢٤ 



 

 

 آت أمر  اى / ا

)  ٣٨٢  ( 
 

 ٢٠١٩ أكتوبر) ٢٤(العدد  -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

  الكلي 

 درجـات   يمتوسـط تقـارب بـين      وجـود  )٥(يتضح من الجدول  

المجموعتين بالنسبة إلختبار التفكيـر البصـري حيـث متوسـط درجـات             

 من الدرجة النهائية ومقـدارها    ) ١٨,٦(بلغ  ) من الكل إلى الجزء   (المجموعة  

من الجزء (مجموعة وسط الحسابي لدرجات  من المتقريب درجة، وهو )٢٤(

هـو   والفارق بينهما درجة من الدرجة النهائية     ) ١٨,٩٥(الذي بلغ   ) إلى الكل 

وجود فرق بين متوسطى درجـات      عدم  علي   مما يدل فارق صغير هامشي    

بناءا علي المجموعتين حسب نمط عرض المحتوي إلختبار التفكير البصري، 

ـ " ذي ينص علـي     تم رفض الفرض ال    تلك النتيجة   داللـة و  ذ فـرق  دووج

 المجموعتين في التطبيق البعـدي إلختبـار        درجاتي  متوسط بين إحصائية

وهذه النتيجة ال تتفق مع ما توقعه البحـث الحـالي فـي             ". التفكير البصري 

 .الفرض الموجه

يوجد فرق دال    :وبإختبار صحة الفرض الثاني والذي ينص علي أنه       

طـالب  درجـات  متوسـطي  بـين ) ٠,٠٥ (≥ا عند مستوي دالله     إحصائي 

في مقابل مـن    ) الكل إلى الجزء  (نمط العرض من     التجريبيتين المجموعتين

يرجع إلـى    الرياضيات مشكالت حل مهارات  علي اختبار  )الجزء إلى الكل  (

صف وتلخـيص بيانـات البحـث بحسـاب         ومن خالل   العرض،   نمط أثر

) رجـة، أصـغر درجـة     ، أكبـر د   المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري   (

 الجزء ىلإمن الكل (لدرجات مجموعتي الطالب حسب نمط عرض المحتوي 

 )٦ (كما يوضحها الجـدول    إلختبار حل المشكالت،     ) الكل إلى من الجزء    –

 :التالي



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٣٨٣  ( 
 

 ٢٠١٩أكتوبر ) ٢٤( العدد -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

نم�ط ع��رض المحت��وى الق��ائم عل��ى تقني��ة الهول��وجرام واألس��لوب المعرف��ى وأثرهم��ا ف��ى  
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متوسطي درجات طالب مجموعة البحث وفقًا لنمط عرض الهولوجرام علي اختبار حل ) ٦(جدول

 مشكالت الرياضيات

 االختبار
مط عرض ن

 المحتوي
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

أصغر 
 درجة

أكبر 
 درجة

الدرجة 
 النهائية

من الكل الي 
 الجزء

٢٠ ٦ ٤٫١٩ ١٦٫٧٠ ٢٠ 

من الجزء الي 
 الكل

٢٠ ٤ ٤٫٥٧ ١٥٫٥٥ ٢٠ 

إختبار حل 
مشكالت 
 الرياضيات

 ٢٠ ٤ ٤٫٣٧ ١٦٫١٣ ٤٠ المجموع الكلي

٢٠ 

المجمـوعتين   درجات   يمتوسطتقارب   بقالسا) ٦(يتضح من جدول  

بالنسبة إلختبار حل مشكالت الرياضيات حيث متوسط درجات المجموعـة          

 )٢٠ ( من الدرجـة النهائيـة ومقـدارها   ) ١٦,٧(بلغ  ) من الكل إلى الجزء   (

من الجزء إلـى  (مجموعة  من المتوسط الحسابي لدرجات     قريبدرجة، وهو   

هو فارق   والفارق بينهما جة النهائية   درجة من الدر  ) ١٥,٥٥(الذي بلغ   ) الكل

وجود فـرق بـين متوسـطى درجـات         عدم  مما يدل علي    صغير هامشي   

المجموعتين حسب نمط عرض المحتوي إلختبار حل مشكالت الرياضيات،         

 داللة ذا فرق دووج" تم رفض الفرض الذي ينص علي    بناءا علي تلك النتيجة   

لتطبيق البعدي إلختبار حل     المجموعتين في ا   درجاتي  متوسط بين إحصائية

وهذه النتيجة ال تتفق مع ما توقعه البحث الحالي فـي           ". مشكالت الرياضيات 

 .الفرض الموجه

 :ج أثر األسلوب المعرفيائنت -ب 



 

 

 آت أمر  اى / ا

)  ٣٨٤  ( 
 

 ٢٠١٩ أكتوبر) ٢٤(العدد  -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

مـا أثـر األسـلوب      : فيما يتعلق بالسؤال الثاني والذي ينص علـي       

 ريالتفكير البص  على مهارات    ) المعرفي مقابل التعقيد في  التبسيط  (المعرفي  

قامـت الباحثـة      لدي طالب المرحلة الثانويـة؟     ةمشكالت الرياضي ال وحل  

يوجـد فـرق دال      :بإختبار صحة الفرض  الثالث والذي ينص علـي أنـه          

طـالب  درجـات  متوسـطي  بـين ) ٠,٠٥ (≥ا عند مستوي دالله     إحصائي 

 علـي اختبـار     ) المعرفي مقابل التعقيد في  التبسيط  (التجريبيتين   المجموعتين

صـف  و، من خـالل      اختالف األسلوب المعرفي   يرجع إلي  البصري   التفكير

، المتوسط الحسابي، االنحـراف المعيـاري  (وتلخيص بيانات البحث بحساب  

وعتي الطـالب حسـب األسـلوب       لدرجات مجم ) أكبر درجة، أصغر درجة   

كمـا يوضـحها     إلختبار التفكير البصـري،      )التعقيد  – التبسيط(المعرفي  

 : التالي)٧(الجدول

لألسلوب المعرفي علي إختبار التفكير متوسطي درجات طالب مجموعة البحث وفقًا ) ٧(ولجد

 البصري 

 اإلختبار
األسلوب 
 المعرفي

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

أصغر 
 درجة

أكبر 
 درجة

الدرجة 
 النهائية

 ٢٤ ١٠ ٣٫٧٦ ١٧٫١٥ ٢٠ التبسيط

 ٢٤ ١٥ ٣٫٣٢ ٢٠٫٤٠ ٢٠ التعقيد

إختبار 
التفكير 
 البصري

 ٢٤ ١٠ ٣٫٨٧ ١٨٫٧٨ ٤٠ المجموع الكلي

٢٤ 

 )التبسيط(مجموعة   أن متوسط درجات     السابق) ٧(يتضح من جدول    

 )٢٤ ( من الدرجة النهائية ومقدارها) ١٧,١٥(ت بلغبالنسبة للتفكير البصري    

الذي بلـغ  ) التعقيد(مجموعة  من المتوسط الحسابي لدرجات    أقلدرجة، وهو   

المجموعتين متوسطى درجات   وجود فرق بين    ة مما يدل علي     درج) ٢٠,٤(

تم قبول الفرض البديل الذي      بناءا علي تلك النتيجة   حسب األسلوب المعرفي،    



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٣٨٥  ( 
 

 ٢٠١٩أكتوبر ) ٢٤( العدد -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

نم�ط ع��رض المحت��وى الق��ائم عل��ى تقني��ة الهول��وجرام واألس��لوب المعرف��ى وأثرهم��ا ف��ى  
 الت الرياضايات لدى طالب المرحلة الثانويةتنمية مهارات التفكير البصرى وحل مشك

 

بـين  ) ٠,٠٥ (≤فرق دال إحصائياً عند مستوي داللـه        وجود  " ينص علي   

 يرجع إلي متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبيتين في تنمية التفكير         

وللداللـة   ،الطالب ذوي أسلوب التعقيد المعرفـي      لصالح    المعرفي   األسلوب

 وهـي تعنـي أن حجـم    ٠,٥وبلغت قيمته  : Rالعملية تم حساب حجم التأثير    

وهذه النتيجة تتفق مـع مـا توقعـه        التأثير للفروق بين المجموعتين متوسط    

 .البحث الحالي في الفرض الموجه

يوجد فرق دال    : أنه و إختبار صحة الفرض الرابع والذي ينص علي       

 طـالب  درجـات  متوسـطي  بـين ) ٠,٠٥ (≥إحصائياً عند مستوي دالله     

علي اختبـار     ) المعرفي مقابل التعقيد في  التبسيط  (التجريبيتين   المجموعتين

، من   اختالف األسلوب المعرفي   يرجع إلي  مهارات حل مشكالت الرياضيات   

ابي، االنحراف  المتوسط الحس (صف وتلخيص بيانات البحث بحساب      وخالل  

لدرجات مجموعتي الطـالب حسـب      ) ، أكبر درجة، أصغر درجة    المعياري

 إلختبار حل مشكالت الرياضـيات،      )التعقيد  – التبسيط (األسلوب المعرفي   

     : التالي)٨(كما يوضحها الجدول

لألسلوب المعرفي علي إختبار حل متوسطي درجات طالب مجموعة البحث وفقًا ) ٨(جدول

 رياضيات مشكالت ال

 العدد األسلوب المعرفي اإلختبار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

أصغر 
 درجة

أكبر 
 درجة

الدرجة 
 النهائية

 ٢٠ ٤ ٥٫٢٦ ١٤٫٥٠ ٢٠ التبسيط

 ٢٠ ١٤ ٢٫٤٥ ١٧٫٧٥ ٢٠ التعقيد

إختبار حل 
مشكالت 
 الرياضيات

 ٢٠ ٤ ٤٫٣٧ ١٦٫١٣ ٤٠ المجموع الكلي

٢٠ 



 

 

 آت أمر  اى / ا

)  ٣٨٦  ( 
 

 ٢٠١٩ أكتوبر) ٢٤(العدد  -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

مجموعة  أن متوسط درجات لسابقا) ٨( يتضح من الجدول

من الدرجة النهائية ) ١٤,٥(ت بلغبالنسبة لحل المشكالت  )التبسيط(

مجموعة  من المتوسط الحسابي لدرجات أقل درجة، وهو )٢٠ (ومقدارها

متوسطى وجود فرق بين درجة مما يدل علي ) ١٧,٧٥(الذي بلغ ) التعقيد(

م قبول ت ءا علي تلك النتيجةبناالمجموعتين حسب األسلوب المعرفي، درجات 

فرق دال إحصائياً عند مستوي دالله وجود " الفرض البديل الذي ينص علي 

بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبيتين في تنمية ) ٠,٠٥ (≤

وهذه النتيجة تتفق مع ما توقعه .  األسلوب المعرفييرجع إليحل المشكالت 

الثالث (يتضح من نتائج الفروضوالبحث الحالي في الفرض الموجه، 

في بيئة تعلم ) دالتبسيط مقابل التعقي(األسلوب المعرفي مدي تأثير )والرابع

الهولوجرام علي التفكير البصري ومهارات حل مشكالت قائمة علي تقنية 

وللداللة العملية تم حساب حجم . التعقيد مجموعةالرياضيات لصالح 

عني أن حجم التأثير للفروق بين  وهي ت٠,٣٦وبلغت قيمته  :Rالتأثير

 .المجموعتين قليل

 : أثر التفاعل بين نمط عرض المحتوي واالسلوب المعرفينتائج -ج 

ما أثر التفاعل بـين     : فيما يتعلق بالسؤال الثالث والذي ينص علي         

 علـى    واألسلوب المعرفي  نمط عرض المحتوي القائم علي تقنية الهولوجرام      

 لدي طـالب المرحلـة      ةمشكالت الرياضي  ال  وحل التفكير البصري مهارات  

 ؟الثانوية

 :قامت الباحثة بإختبار صحة الفرض الخامس والذي ينص علي أنـه     

 درجات متوسطي بين) ٠,٠٥ (≥ دالله مستوي عند إحصائياً دال فرق يوجد



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٣٨٧  ( 
 

 ٢٠١٩أكتوبر ) ٢٤( العدد -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

نم�ط ع��رض المحت��وى الق��ائم عل��ى تقني��ة الهول��وجرام واألس��لوب المعرف��ى وأثرهم��ا ف��ى  
 الت الرياضايات لدى طالب المرحلة الثانويةتنمية مهارات التفكير البصرى وحل مشك

 

 التفاعـل  أثر إلي يرجع البصري التفكير علييبية  التجر عاتالمجمو طالب

 .المعرفي سلوبواأل المحتوي عرض نمط بين

 لدراسة أثر التفاعل بين متغيري البحث مدخلي نمط عرض المحتوي         

 –التبسـيط  (واألسلوب المعرفي )  من الجزء إلى الكل    –من الكل إلى الجزء     (

 علي إختبار التفكير البصري تم استخدام إختبار تحليل التباين ثنـائي            )التعقيد

ين علي المتغير التابع، والجدول     اإلتجاه لدراسة التفاعل بين المتغيرين المستقل     

 :يوضح نتائج تحليل التباين) ١٠(

 . الحسابية واإلنحرافات المعيارية لدرجات المجموعاتالمتوسطات) ٩(جدول 

 اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد األسلوب المعرفي نمط عرض المحتوي

 ٤٫٦٤ ١٦٫٧ ١٠ التبسيط
 من الكل الي الجزء

 ٢٫٦٤ ٢٠٫٥ ١٠ التعقيد

 ٢٫٨٠ ١٧٫٦ ١٠ التبسيط
 من الجزء الي الكل

 ٤٫٠٣ ٢٠٫٣ ١٠ التعقيد

 تحليل التباين ثنائي االتجاه ) ١٠( جدول 

 مصدر الفروق
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 ف
الداللة 

 اإلحصائية

Corrected 
Model 

٢٫٧٨٧ ٣٦٫٦٢٥ ٣ ١٠٩٫٨٧٥ 
غير دالة 
 إحصائًيا

Intercept ١٠٧٣٫٠٠ ١٤١٠٠٫٠٢٥ ١ ١٤١٠٠٫٠٢٥ 
دال عند 
مستوي 
٠،٠١ 

 ٠٫٠٩٣ ١٫٢٢٥ ١ ١٫٢٢٥ مدخل المحتوي
غير دالة 
 إحصائًيا

األسلوب 
 المعرفي

٨٫٠٣٧ ١٠٥٫٦٢٥ ١ ١٠٥٫٦٢٥ 
دال عند 
مستوي 
٠،٠١ 

التفاعل بين 
مدخل المحتوي 

واألسلوب 
٠٫٢٣ ٣٫٠٢٥ ١ ٣٫٠٢٥ 

غير دالة 
 احصائيا



 

 

 آت أمر  اى / ا

)  ٣٨٨  ( 
 

 ٢٠١٩ أكتوبر) ٢٤(العدد  -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

 المعرفي

السابق عدم وجود فروق في درجات إختبار ) ١٠(يتضح من الجدول 

التفكير البصري ترجع إلى نمط عرض المحتوي، بينما توجد فروق ترجع 

إلى األسلوب المعرفي، ويتضح عدم وجود فروق دالة إحصائيا في إختبار 

من  (التفكير البصري ترجع الي التفاعل بين مدخلي نمط عرض المحتوي

 –التبسيط (واألسلوب المعرفي)  الي الكل من الجزء–الكل الي الجزء 

 فروق ذات داللة ، وبالتالي يتم رفض الفرض الذي ينص علي وجود)التعقيد

 بين متوسطات درجات الطالب في )٠,٠٥(إحصائية عند مستوى داللة 

 ترجع إلى التفاعل بين شكلي نمط عرض المحتويختبار التفكير البصري إ

 –التبسيط(واألسلوب المعرفي )  إلى الكل من الجزء-من الكل إلى الجزء (

، وهذه النتيجة ال تتفق مع ما توقعه البحث الحالي في الفرض )التعقيد

 .الموجه

يوجد  : والذي ينص علي أنهالسادسوإختبار صحة الفرض 

بين متوسطي درجات ) ٠,٠٥ (≤فرق دال إحصائياً عند مستوي دالله 

رات حل مشكالت الرياضيات  في تنمية مهاية التجريباتطالب المجموع

واألسلوب المعرفي في بيئة   التفاعل بين نمط عرض المحتوييرجع إلى

 .تعلم قائمة علي تقنية الهولوجرام لدي طالب المرحلة الثانوية

 لدراسة أثر التفاعل بين متغيري البحث مدخلي نمط عرض المحتوي

 –التبسيط (رفيواألسلوب المع)  من الجزء إلى الكل–من الكل إلى الجزء (

 علي إختبار حل مشكالت الرياضيات تم استخدام إختبار تحليل التباين )التعقيد



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٣٨٩  ( 
 

 ٢٠١٩أكتوبر ) ٢٤( العدد -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

نم�ط ع��رض المحت��وى الق��ائم عل��ى تقني��ة الهول��وجرام واألس��لوب المعرف��ى وأثرهم��ا ف��ى  
 الت الرياضايات لدى طالب المرحلة الثانويةتنمية مهارات التفكير البصرى وحل مشك

 

ثنائي اإلتجاه لدراسة التفاعل بين المتغيرين المستقلين علي المتغير التابع، 

 :يوضح نتائج تحليل التباين) ١٢(والجدول 

 

 

ات المجموعات في إختبار حل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرج) ١١( جدول 

 الرياضياتمشكالت 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد األسلوب المعرفي نمط عرض المحتوي

 ٥٫٢٣ ١٥٫٣ ١٠ التبسيط
 من الكل الي الجزء

 ٢٫٣٣ ١٨٫١ ١٠ التعقيد

 ٥٫٤٤ ١٣٫٧ ١٠ التبسيط
 من الجزء الي الكل

 ٢٫٦٣ ١٧٫٤ ١٠ التعقيد

 ل التباين ثنائي االتجاهتحلي) ١١(جدول 

 مصدر الفروق
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 ف
الداللة 

 اإلحصائية

Corrected 
Model 

٢٫٣٢٦ ٤٠٫٢٩٢ ٣ ١٢٠٫٨٧٥ 
غير دالة 
 إحصائًيا

Intercept ٦٠٠٫٥١٧ ١٠٤٠٠٫٦٢٥ ١ ١٠٤٠٠٫٦٢٥ 
دال عند 
مستوي 
٠٫٠١ 

 ٠٫٧٦٤ ١٣٫٢٢٥ ١ ١٣٫٢٢٥ مدخل المحتوي
دالة غير 

 إحصائًيا

األسلوب 
 المعرفي

٦٫٠٩٩ ١٠٥٫٦٢٥ ١ ١٠٥٫٦٢٥ 
دال عند 
مستوي 
٠٫٠٥ 

التفاعل بين 
مدخل المحتوي 

واألسلوب 
 المعرفي

٠٫١١٧ ٢٫٠٢٥ ١ ٢٫٠٢٥ 
غير دالة 
 إحصائًيا



 

 

 آت أمر  اى / ا

)  ٣٩٠  ( 
 

 ٢٠١٩ أكتوبر) ٢٤(العدد  -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

عدم وجود فروق في إختبار حل مشكالت ) ١١(يتضح من الجدول 

 فروق ترجع إلى الرياضيات ترجع إلى نمط عرض المحتوي، بينما توجد

األسلوب المعرفي، ويتضح عدم وجود فروق دالة إحصائيا في اختبار حل 

من الكل إلى  (المشكالت ترجع الي التفاعل بين مدخلي نمط عرض المحتوي

 .  ) التعقيد–التبسيط (واألسلوب المعرفي)  من الجزء إلى الكل–الجزء 

ذات داللـة   فروق وبالتالي يتم رفض الفرض الذي ينص علي وجود 

بين متوسطات درجات الطـالب فـي       )  ٠,٠٥(إحصائية عند مستوى داللة     

الرياضيات ترجع إلى التفاعل بين شكلي نمط عـرض          حل مشكالت ختبار  إ

، وهذه النتيجة ال تتفق مع مـا توقعـه البحـث     واألسلوب المعرفي  المحتوي

 .الحالي في الفرض الموجه

 :نتائجثانيا مناقشة وتفسير ال

ج المتعلقة بأثر نمط عرض المحتوي القـائم علـي          ائير النت  تفس -أ

ترجع هذه النتائج التـي أسـفرت عـن تقـارب نتـائج             : تقنية الهولوجرام 

فـي  ) من الكل إلي الجزء ومن الجزء إلي الكـل        (المجموعتين التجريبيتين   

اختبار التفكير البصري واختبار حل مشكالت الرياضيات، وكانـت النتـائج           

إلي أن من أفضل أساليب عرض المحتوي  ية في كال النمطين،مرتفعة وإيجاب

األسلوب اإلستقرائي من الجزء إلي الكل، واألسـلوب        في مجال الرياضيات    

، ويتفـق   )١٧١،  ٢٠١٠صالح عبد اللطيف   (اإلستنباطي من الكل إلى الجزء    

فى أنه ال توجـد طريقـة   ) ٤٦، ٢٠٠٣( إلي ما أكده رمضان مسعدذلك مع  

س وعرض المحتوي التعليمي، فالطريقـة المثاليـة هـي تلـك     مثالية للتدري 

الطريقة التي تحقق جميع األهداف التربوية، وتراعي جميع الفروق الفرديـة           



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٣٩١  ( 
 

 ٢٠١٩أكتوبر ) ٢٤( العدد -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

نم�ط ع��رض المحت��وى الق��ائم عل��ى تقني��ة الهول��وجرام واألس��لوب المعرف��ى وأثرهم��ا ف��ى  
 الت الرياضايات لدى طالب المرحلة الثانويةتنمية مهارات التفكير البصرى وحل مشك

 

الكائنة بين التلميذ؛  كما ترجع الباحثة هذه النتيجة إلي تأثير تقنية الهولوجرام             

ـ      متعلمين ال   تلك التقنية  مكنتُحيث    وجهـات نظـر     ى مـن الحصـول عل

،  لـه  )خارجيـة (، ورؤية مركزيـة وسـطحية     الموضوع على نفس     ددةمتع

م في عملية التعلم من خالل السماح لهم بفهم جوانب مختلفـة مـن              هساعدوت

  (Pradeep, Ashu, 2015, 47). بشكل واضحلموضوع ا

كما توافقت هذه النتيجة مع مبادئ النظريات التي تدعم نمط عرض 

 "Gestalts"تية الجشطالها النظرية ومن) الكل إلى الجزء(المحتوي من 

اإلهتمام بالبنية الكلية والعالقات حيثُ أتفقت النظريتين علي  ونظرية أوزبل

( .بين أجزاء الكل الواحد وبين الكليات نفسها والتي لكل منها بنيته الداخلية

، وتتفق أيضا مع النظريات التي )٢١٥ -٢٠٩، ١٩٩٠مصطفي ناصف، 

ومنها النظرية المعرفية و ) الجزء إلى الكل(ي من تدعم نمط عرض المحتو

علي أنه يجب تنظيم المادة التعليمية حيثُ أتفقوا (Gagne)  نظرية جانيية

عتبار التتابع المنطقي من السهل إلى الصعب بطريقة جيدة تأخذ بعين اإل

حسن أحمد (تهم وميولهم رابحيث تنسجم المعلومات مع حاجات المتعلمين وقد

 Modeling“، كما تتفق مع نظرية نمذجه السلوك )٦٧، ٢٠٠٩محمود، 

Behavior Theory” والتي تنص علي أن المتعلمين الذين يتعرضون 

لنماذج سلوكية يتجهون إلي تعميم هذه النماذج في مواقف جديدة، وكلما كان 

النموذج مشابهاً للواقع، كان اكثر تقليدا واستخداما، وأن للمحاكاة التعليمية  

والتي ) ٤٢، ٢٠١٥محمد عطيه خميس، .(لدور الرئيس في بناء هذه النماذجا

 .تدعم الميزات التي توفرها تقنية الهولوجرام



 

 

 آت أمر  اى / ا

)  ٣٩٢  ( 
 

 ٢٠١٩ أكتوبر) ٢٤(العدد  -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

ترجع الباحثة هـذه    : ج المتعلقة بأثر األسلوب المعرفي    ائ تفسير النت  -ب

النتائج التي أسفرت عن تفوق الطالب ذوي األسلوب المعرفي التعقيد علـي            

ب المعرفي التبسيط في اختبار التفكير البصري، واختبار    الطالب ذوي األسلو  

مهارات حل مشكالت الرياضيات، إلي أن المتعلمين ذوي أسـلوب التعقيـد            

 :المعرفي يتميزون بالخصائص التالية

               األفراد  ذوي أسلوب التعقيد المعرفي أكثر دقة فـي الحكـم وتقيـيم 

 . أسلوب التبسيطالفروق بين أنفسهم واآلخرين مقارنة باألفراد ذوي

             األفراد ذوي أسلوب التعقيد المعرفي يتميزون بالبحـث النشـط عـن

المعلومات، والقدرة علي التعميم، والتجريد، ودمج األجزاء المنفصـلة         

في كل متكامل، وإعادة توظيف المعلومات في تصـنيفات ومواقـف           

 .جديدة

          على التنبـؤ   األفراد ذوي أسلوب التعقيد المعرفي لديهم القدرة المرتفعة

 .بسلوك اآلخرين نظرا لما لديهم من تمايز بين التكوينات

 توجد عالقة موجبة بين التعقيد المعرفي والقدرة علي التفكير اإلبتكاري. 

  والقدرة اللفظيةتوجد عالقة موجبة بين التعقيد المعرفي. 

 ,Bieri)ج عديد من الدراسات منها دراسة ائوذلك يتفق مع نت

1966); (Tiedeman, 1989); (Corfield, 1969); (Gabinet, 

 والتي اتفقت علي أن األفراد ذوي أسلوب التعقيد المعرفي لديهم (1973

طالقة فكرية ولفظية عالية، وحجم العالقات اإلجتماعية لديهم كبير، 

 .ويتميزون بدرجة ذكاء أعلي من منخفضي التعقيد المعرفي
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عل بين نمـط عـرض المحتـوي        ج المتعلقة بأثر التفا   ائتفسير النت  -ج  

 :واألسلوب المعرفي

للتفاعل أثر  وجود  عدم     ترجع الباحثه هذه النتيجة التي أسفرت عن        

بين نمط عرض المحتوي واألسلوب المعرفي في بيئة تعلم قائمة علي تقنيـة             

اضـيات  تنمية التفكير البصري و مهارات حل مشكالت الري        في الهولوجرام

ي بينما توجد فروق ترجـع إلـي األسـلوب          ترجع إلي نمط عرض المحتو    

 :إلي األسباب التاليةالمعرفي لدي طالب المرحلة الثانوية 

 من أفضل أساليب عرض المحتوي في مجال الرياضـيات األسـلوب            -

اإلستقرائي من الجزء إلي الكل، واألسلوب اإلستنباطي من الكل إلـى           

ما أكده   إلي، ويتفق ذلك مع     )١٧١،  ٢٠١٠صالح عبد اللطيف  (الجزء  

فى أنه ال توجد طريقة مثالية للتـدريس        ) ٤٦،  ٢٠٠٣( رمضان مسعد 

وعرض المحتوي التعليمي، فالطريقة المثالية هي تلك الطريقة التـي          

تحقق جميع األهداف التربوية، وتراعي جميع الفروق الفردية الكائنـة          

جرام ؛  كما ترجع الباحثة هذه النتيجة إلي تأثير تقنية الهولو          بين التلميذ 

 وجهـات نظـر     ى من الحصول عل   متعلمين ال   تلك التقنية  مكنتُحيث  

،  لـه )خارجية(، ورؤية مركزية وسطحيةالموضوع على نفس   متعددة

م في عملية التعلم من خالل السماح لهم بفهم جوانب مختلفـة           هساعدوت

  (Pradeep, Ashu, 2015, 47). بشكل واضحلموضوع من ا

لوب التعقيد المعرفي في كلًا من نمط        مجموعات الطالب ذوي أس    تفوق -

العرض من الكل إلى الجزء ونمط العرض من الجزء إلى الكل وذلك            

 .يرجع إلي خصائص الطالب ذوي أسلوب التعقيد المعرفي
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)  ٣٩٤  ( 
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  يلامن خالل النتائج التي توصل إليها البحث الح        :توصيات البحث 

ف  يجب إتباعها عند توظي    ييمكن تحديد مجموعة من التوصيات الت     

 :  تقنية الهولوجرام داخل بيئات التعلم لطالب المرحلة الثانوية

إتاحة إمكانية التفاعل مع الكائنات الهولوجرامية المعروضه باليـد دون      -

وسيط ألن ذلك يحفز المتعلمين ويدفعهم لإلستمرار في عملية الـتعلم           

دون الشعور بالملل، وتجعل المتعلم هو المسيطر والمتحكم في عمليـة         

 .مهتعل

مراعاة إستمرار عرض الكائن الهولوجرامي أمام المتعلم لفترات طويله         -

 .حتي يتمكن من دراسته بكل تفصيله

 الكائنات الهولوجرامية بكل تفصيلها بحيث تعكس الواقع الـذي          تصميم -

 . تمثله

 المراجع : 

توظيف أسلوب حل المشكالت في حل المشكالت ). ٢٠٠٠. (اسامة إسماعيل إبراهيم -١
، جامعة عين شمس مجلة كلية التربيةية المتضمنة في مقرر الرياضيات، الرياض

 ).٢٤(، عدد٢مجلد 
، القاهرة، دار السحاب إستراتيجيات التفكير المتشعب). ٢٠١٦.(أسامة محمود الحنان -٢

. 
أثر نظرية رايجلوث التوسعية في تنظيم المحتوي ). ١٩٩٣. (دروزه أفنان نظير -٣

ة الهرمية، والطريقة العشوائية علي ثالث مستويات في التعليمي مقارنة بنظرية جاني
مجلة العلوم التربوية والدراسات التعلم التذكر الخاص والتذكر العام والتطبيق، 

 .٢، عدد٥، جامعة الملك سعود، مجلد اإلسالمية
، مكتبة األنجلو علم النفس المعرفي المعاصر). ٢٠٠٣. (أنور محمد الشرقاوي -٤

 .٢المصرية، القاهرة، ط
أثر نموذج فان هايل في تنمية مهارات التفكير الهندسي ). ٢٠٠٣. (بدر محمد بدر -٥

: ، رسالة ماجستير، كلية التربيةواألحتفاظ بها لدي طالب الصف التاسع األساسي
 . الجامعة األسالمية بغزة



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٣٩٥  ( 
 

 ٢٠١٩أكتوبر ) ٢٤( العدد -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 
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أثر استخدام المدخل البصري في تنمية القدرة علي ). ٢٠١٥.(بالل زاهر اسماعيل -٦

 الرياضية في الهندسة الفراغية واألتجاه نحوها لدي طالب الصف حل المسائل
 .كلية التربية. ، رسالة ماجستير، الجامعة األسالميةالعاشر األساسي بغزة

، المملكة العبية المدخل إلى تصميم التعليم). ٢٠٠٩.(حسن أحمد محمود نصر -٧
 .السعودية، جدة، دار خوارزم للنشر والتوزيع

، دار استراتيجيات في تعليم وتقويم تعلم الرياضيات). ٢٠٠٣. (رمضان مسعد بدوي -٨
 .الفكر، عمان

، تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية: تكنولوجيا التعليم). ١٩٩٧. (زاهر أحمد محمد -٩
 .  القاهرة، المكتبة األكاديمية

فاعلية السقالت التعليمية في تنمية حل المشكالت ). ٢٠١٦. (زكريا جابر حناوي -١٠
مجلة تربويات ، خفض العبء المعرفي لدي تالميذ الصف الثاني اإلعداديالهندسية و
 .   ٨، عدد ١٩جامعة أسيوط، مجلد: ، كلية التربيةالرياضيات

: ، عالم الكتبالمدخل التربوي وحل المشكالت). ٢٠١٧. (السعيد جمال عثمان -١١
 . القاهرة

عمان، دار ، أساليب تدريس الرياضيات). ٢٠١٠. (صالح عبد اللطيف أبو اسعد -١٢
 .الشروق للنشر والتوزيع

فاعلية تنظيم محتوي ). ٢٠١٠. (عبد الواحد حميد الكبيسي، أشواق طالب شاهر -١٣
مجلة جامعة ، مادة الرياضيات وفق النظرية التوسعية في التحصيل واإلحتفاظ

 .٤، عدداألنبار
تعليم وتعلم الرياضيات في ). ٢٠٠١.(عصام وصفي روفائيل، محمد أحمد يوسف -١٤

 .القاهرة، مكتبة األنجلو المصريةرن الحادي والعشرون، الق
التفاعل بين بعض األساليب المعرفية ومستوي تجهيز ). ١٩٩٩. (محمد أحمد علي -١٥

المعلومات وعالقتها بحل المشكالت في الرياضيات لدي طالب الصف االول 
 .، رسالة دكتوراة، كلية التربية، جامعة المنصورةالثانوي

أثر التفاعل بين نمط عرض المحتوي التعليمي ). ٢٠١٧. (الحميدمحمد زيدان عبد  -١٦
وبنية اإلبحار للكتاب اإللكتروني التفاعلي في تنمية التحصيل )  كلي-تدريجي(

، والدافعية لإلنجاز في العلوم، مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس
 .٨٣السعودية، عدد 

، وكالة أساس طيط إلي اإلنتاجاألنفوجرافيك من التخ). ٢٠١٦.(محمد شلتوت -١٧
 .للدعاية واإلنتاج، الرياض، المملكة العربية السعودية

، القاهرة، دار سحاب مصادر التعلم االلكتروني). ٢٠١٥. (محمد عطية خميس -١٨
 .للنشر والتوزيع

التفكير البصري في ضؤ ). ٢٠١١. (محمد عيد حامد، نجوان حامد القباني -١٩
 .اإلسكندرية: ة الجديدة، دار الجامعتكنولوجيا التعليم

 .، الكويت، دار عالم المعرفةنظريات التعلم). ١٩٩٠.(مصطفي ناصف -٢٠

http://www.logosnet.org/
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، لمركز ديبونو مصادر تطوير تعليم الرياضيات). ٢٠١٥. (ميرفت محمود محمد -٢١
 . لتعليم التفكير للنشر والتوزيع

فاعلية موقع إلكتروني على ). ٢٠٠٦(نائلة نجيب الخزندار، حسن ربحي مهدي -٢٢
ر البصري والمنظومي في الوسائط المتعددة لدى طالبات كلية التربية بجامعة التفكي

، جامعة عين )١٨(، مناهج التعليم وبناء اإلنسان العربي-المؤتمر العلمي، األقصى
 .شمس

 .، القاهرة، دار الفكر العربيبيئات التعلم التفاعلية). ٢٠١٤.(نبيل جداد عزمي -٢٣
، مكتبة الفالح،  تفكير والمنهاج المدرسيال). ٢٠٠٣. (وليم عبيد وعزو عفانة -٢٤

 .الكويت
، عمان، تصميم التدريس). ٢٠٠٢. (يوسف قطامي، ماجد أبو جابر، نايفة قطامي -٢٥
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