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المستخلص:
استهدف البحث الحالي التعرّف على أثر إستراتيجية قائمة على تقنية الواقع االفتراضيي ثثثيي اعبعياد عليى تنميية مهيارا
التفكييير المسييتقبلي فييي مقييرر الحييديث والمقافيية ااسييثمية لييدث طالبييا البييي المييا ي المييا وك بمدينيية جييدة ،ولتحقيي

لي قامي

الباحميية بدعييداد دليييل المعلميية السييتعدام الواقييع االفتراضييي فييي تنمييية مهييارا التفكييير المسييتقبلي فييي مقييرر الحييديث والمقافيية
،
سيااال ،وتيم التحقي مي
ااسثمية ،وإعداد اختبيار لمهيارا التفكيير المسيتقبليل والتوقيع التنبيا ،حيل المشيكث ن مكيو مي 51
صدق وثبا مواد وأدوا البحث ،واستعدم الباحمة المينهج بيبا التجريبيي ا التبيميم القبليي -البعيدك ،واعتميد هياا التبيميم
على مجموعة واحدة وطبق اعدوا على عيّنة مكو ة م و03ن طالبة ،وأظهر النتائج وجود فروق ا داللة إحبيائية عنيد
مستوث و3‚31≤ αن ،بي متوسط درجا أفراد عيّنة البحث قبل وبعد تطبي إستراتيجية الواقع االفتراضي في مهارا التفكيير
المستقبلي لبالح القياس البعدك ،ولقياس أثر ااستراتيجية القائمة على الواقع االفتراضي تم حساب سبة مربع إيتا؛ حييث بلتي
النسبة لثختبار كك ّل و39.0ن؛ مما يدل على أ تأثير المتتيير المسيتقل التيدريس باسيتعدام بي ية الواقيع االفتراضيي ثثثيي اعبعياد
على المتتير التابع ومهارا التفكير المستقبلين كبير جد،ا9
وقييد أوص ي الباحميية بالعديييد م ي التوصيييا  ،منهييا تشييجيع المعلمييا علييى التييدريس باسييتعدام تقنييية الواقييع االفتراضييي،
وتدريبه على برامجها ،لكي يتمك َّ م تطبيقها مع طالباته في معتلي المراحل التعليمية9
الكلمات المفتاحية :تقنية الواقع االفتراضي ،تنمية مهارا  ،الواقع االفتراضي ثثثي اعبعاد ،التفكير المستقبلي ،مقرر الحديث
والمقافة االسثمية ،مدينة جدة

The effect of a strategy based on 3D virtual reality technology on developing the future
thinking skills in the course of Hadith and Islamic culture for the 11th grade female
students in Jeddah

Abstract
This study aims to identify the effect of a strategy based on 3D virtual reality technology on
developing the future thinking skills in the course of Hadith and Islamic culture for the 11th grade
female students in Jeddah. In order to achieve this, the researcher prepared a teacher guide on
how to use virtual reality to develop future thinking skills in the course of Hadith and Islamic
culture. The researcher also prepared a test, which consisted of 15 multiple-choice questions, for
future thinking skills: (visual reading, visual discrimination, and information interpretation). The
research instruments were validated. The researcher used the quasi-experimental approach with a
pre-test/post-test design, which depended on one group. The instruments were applied on a
sample of 30 female students. The results showed that there are statistically significant
differences at (α ≤05‚00) level between the average grades of the sample before and after
applying the virtual reality technology for future thinking skills in favor of the post-test. To
measure the effect of the virtual reality strategy, ETA squared was calculated and the proportion
of the whole test was (0.94), which indicates the large effect of the independent variable
(teaching using 3D virtual reality environment) on the dependent variable (future thinking skills).
The researcher pointed out various recommendations, including encouraging teachers to use
virtual reality technology and training them on its programs so they can apply it with their
students in various educational levels.

Keywords: Virtual reality technology, skill development, 3D virtual reality, futuristic thinking,
modern and Islamic culture course, Jeddah city

: المقدمة.1
 لمواكبة ما يتميز با هاا العبر مي ثيورة علميية فيي بيتى،لقد أصبح العملية التعليمية اليوم في أمسّ الحاجة إلى التتيير
 إ يعيد الميتعلم محيور، وميا ييدعمها مي وسيائط وتقنييا حديمية،المجاال المعتلفة وكال التطور الهائل في المجاال التربويية
 وكيال إكسيابا مهيارا، بحييث يسيتطيع اكتسياب المعرفية والعليم بنفسيا،ا عليى إعيدادب،ّ فأصبح االهتمام منبيب،العملية التعليمية
، و ل م أجل أ يتعايش مع العالم،التفكير

ويحل المشكث التي تواجها بكل ثقة وقوة لال تحتم التتيرا العلمية والتكنولوجيية المتسيارعة اييادة االهتميام بدراسية
المستقبل واالستفادة م المبادرا والتوجها  ،والنما ج الحديمة التي تقيدم أفكيا ،را يعيرج بهيا المتعلميو لحيل مشيكثتهم الحاليية
والمستقبلية ،لتتحول م حلول تقليدية قليلة الفاعلية إلى حلول إبداعية منتجة9
حيييث إ دمييج التكنولوجيييا فييي عملييية التعليييم والييتعلم لييم يعييد ترف،ييا؛ بييل أصييبح مطلب،ييا لتطييوير العملييية التعليمييية ،لمييا تقدمييا
التكنولوجيا م

قلة وعية في إعادة صياغة مفردا العملية التعليمية" والحلفاوك1355 ،م ،ص55ن9

و البي ا االفتراضية تمك المتعلم م التفاعل معها م خثل عملية محاكاة لبي ة واقعيية أو خياليية ،ييتم تبيورها وبنا هيا
م خثل إمكا ا مادية وتكنولوجية ،ا تاج مواقي حياتية تجاب م يتفاعل معها وتدخلا في عالمها والمولى1352 ،من9
ياكر بينبيردج و (Bainbridge, 2007أ ا مي أبيهر البي يا االفتراضيية ثثثيية اعبعياد اسيتعدا ،ما فيي التعلييم بي ية الحيياة
الما ية وSecond Lifeن؛ حيث تعد اعقل كلفة واععلى في العائيد التعليميي واعكمير فيي التتلي عليى صيعوبا اليتعلم باسيتعدام
مواقي وبي ا التعلم اعخرث9
حيث أ تنمية مهارا التفكير م أساسييا التيدريس الحديمية ،و النظيرة التربويية تتيير عي السياب  ،فقيد كيا اهتمامهيا
مييل عقييول المتعلمييي بالمعييارف وحشييوها بالمعلومييا  ،ولك ي تلي النظييرة اختلف ي  ،وأصييبح العمييل علييى تنمييية تفكييير المييتعلم
واستمارتا متطلب،ا أساسيّ،ا م أجل تمكي المتعلم م مواجهة تحديا المستقبل وتتيراتا المستمرة وأبو جادو و وفل1352 ،من9
ولما كا

السنة النبوية هي المبيدر الميا ي مي مبيادر التشيريع ،ولميا كا ي تتبيع مينهج القيرر فيي التشيريع ااسيثمي،

فعليا جدها قد اهتم اهتما ،ما بال ،تا بمسألة التفكير والدعوة إليا ،فلم تعل أحاديث الرسول -صلى هللا عليا وسلم -م التنبيا عليى
أهمية التفكير؛ بل جعلا هدف،ا م أهداف التدريس والتعليم ،فقد روث اب مردوييا عي عطيا قيالل قلي لعائشية رضيي هللا عنهيال
أخبريني بأعج ما رأي م رسول هللا -صلى هللا عليا وسلم -قال ل وأك بيأ ا ليم يكي عجب،ياإن إ يا أتيا ي ليلية فيدخل معيي فيي
لحافي ،ثم قالل "ذريني أتعبد لربي" ،فقام فتوضأ ،ثم قام يبلي فبكى حتى سال دموعا على صدرب ،ثم ركع ثم سجد فبكيى ،ثيم
رفع رأسا فبكى ،فلم يزل كال حتى جا بثل فأ ا بالبثة ،فقالل يا رسيول هللا ،ميا يبكيي وقيد غفير هللا لي ميا تقيدم مي
وما تأخرإ قالل أفال أكون عبدًا شكو ًرا ،ولم

بي

أفعمو و مد أنمز هللا –تعمالى -علمي فمي همال الليلمةل ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ

ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ َّ ،ث ا " :ويو لمن رأها ول يتفكر فيها" واعلوسي5..0 ،م ،ص 101ن9
وكال ما رواب اب عباس -رضي هللا عنهميا -قيالل إ قو ،ميا تفكيروا فيي هللا -عيز وجيل -فقيال النبيي صيلى هللا علييا وسيلمل
تفكروا في خلق هللا و تفكروا في هللا ،فإنك لن تقدرول درل وأبو داود133. ،م ،ص030ن9
ومادة الحديث والمقافة ااسثمية في المرحلة الما وية هي أحد فروع مواد العليوم الشيرعية المقيررة التيي تتميم مواضييع
فيي المقافيية ااسييثمية تتميييز بتعلقهييا الكبييير بحييياة المييتعلم ومجتمعييا ،كمييا ال يعفييى دورهييا الكبييير فييي تكييوي بعبيييتا السييوية،
وإحداث تتيير إيجابي في سلوكا9
وفيي سييبيل الوصيول إلييى ميا ترسييما واارة التعلييم مي أهيداف لتييدريس ميواد العلييوم الشيرعية بشييكل عيام ،ومييادة الحييديث
والمقافيية بشييكل خيياص ،قامي بتطييوير مناهجهييا تطييوي ،را اقتمييى إعييادة النظيير فييي جميييع اعبعيياد العاصيية بكييل مييادة والسييعدو ،
1351من9

 .1.1مشكلة البحث:
مي التحييديا التييي رصييدتها رلييية المملكيية العربييية السييعودية و1303من عنييد ا طييثق بر ييامج التحييول الييوطني و1313من
لتطوير التعليم ،ضعي مهارا التفكير ،واالعتماد على طرق التعليم التقليدية ،اعمر الاك يترت علييا االهتميام بتنميية مهيارا
التفكير وحل المشكث لدث المتعلمي  9ورلية المملكة العربية السعودية 03-12 ،1352 ،1303ن
كما جا

توصيا بعض الماتمرا العربية بمرورة االهتمام بتنمية مهارا التفكير وضرورة دمج التقنية فيي تعليمنيا،

والتحول إلى التعليم االفتراضي ،وم تل الماتمرا الماتمر العليجي اعول للتعلييم والتنميية البشيرية و1352من؛ حييث بيدد
توصيييا الميياتمر علييى تفعيييل دور المييدارس فييي تنمييية التفكييير بكييل أ واعييا ،فييي ظييل مييا يشييهدب العييالم م ي أدوا االتبييال
واال فبال9
وكيال المياتمر اليدولي حيول تكنولوجيييا الواقيع االفتراضيي و1352من وجيا مي ضييم تلي التوصييا أ معظيم تقنيييا
الواقع االفتراضي هي تكنولوجيا صديقة ،ليس لها أك أثر سلبي؛ بل لها أثر إيجابي9
وم خثل خبرة الباحمة في مجال التدريس ،الحظ ضعف،ا عا ّم،ا فيي مسيتوث اعسيالي التدريسيية لميواد العليوم الشيرعية،
واعتماد طرق التدريس النمطية ،وبالتالي ضعف،ا في مهارا التفكير العليا اتج،ا ع تل النمطية9
وقام الباحمة باستطثع رأك عينة م معلميا العليوم الشيرعية ومشيرفاتها فيي التعلييم العيام ،بلي( عيدده و522ن معلمية
ومشرفة ،لمعرفة استعدامه لتقنية الواقع االفتراضي فيي تعلييم العليوم الشيرعية ،وتوصيل إليى أ و%129.ن ييري أ للتقنيية
بشكل عام دو ،را في تنمية مهارا التفكيير وو%2390ن مينه ييري أ اسيتعدام التقنيية يسيهل عمليية التعلييم ،وو%0392ن مينه
ليس لديه فكرة ع تقنية الواقع االفتراضي ،وو%2091ن ليم يسيب لهي اسيتعمالها فيي التيدريس ،وو%2295ن ييري أ هنيا
،
قبوال م الطالبا لفكرة دمج التقنية في التعليم ،وو%2192ن يري أ طرق تدريس العليوم الشيرعية تعيا ي الينق

فيي ممييرا

التفكير وملح 5ن9
ليياا اهييتم البحييث الحييالي بييالتعرف علييى أثيير إسييتراتيجية قائميية علييى تقنييية الواقييع االفتراضييي علييى تنمييية مهييارا التفكييير
المستقبلي في الحديث والمقافة ااسثمية لدث طالبا البي الما ي الما وك9
وتحدد مشكلة البحث في الساال الرئيس التاليل
ما أثر إسمتراتييية امممة علمى تقنيمة الوا مت ا فتراثمي ثالثمي البعماد علمى تنميمة مهمارات التفكيمر المسمتقبلي فمي مقمرر
الحديث والثقافة اإلسالمية لدى طالبات الصف الثاني الثانوي بمدينة جدةإ
ويتطل هاا الساال ااجابة ع اعس لة الفرعية التاليةل
 -5ما مهارا التفكير المستقبلي المناسبة لطالبا البي الما ي الما وكإ
 -1ما بي ة الواقع االفتراضي المناسبة لتنمية مهارا التفكير المستقبليإ
 -0ما دليل المعلمة لتنمية مهارا التفكير المستقبلي م خثل تقنية الواقع االفتراضيإ
 -4ما أثر إستراتيجية قائمة على تقنية الواقع االفتراضي ثثثي اعبعاد على تنمية ومهارة التنبا ،التوقع ،حل المشيكث
المستقبليةن في مقرر الحديث والمقافة ااسثمية ،لدث طالبا البي الما ي الما وك بمدينة جدةإ

 .1.1أهداف البحث:
يهدف البحث الحالي إلىل
 -1إعداد قائمة بمهارا التفكير المستقبلي9
 -2تبميم بي ة واقع افتراضي ثثثية اعبعاد9
 -3تقديم دليل للمعلمة لمساعدتها في إعداد خطط الدروس وأ شطتها القائمة على تقنية الواقع االفتراضي9
 -4التعرف على أثر إستر اتيجية قائمة على تقنية الواقع االفتراضي ثثثي اعبعاد على تنمية ومهارة التنبا ،التوقع ،حيل
المشكث المستقبليةن في مقرر الحديث والمقافة ااسثمية ،لدث طالبا البي الما ي الما وك بمدينة جدة9

 .1.1فروض البحث:

-1

ال توجد فروق ا داللة إحبائية عند مستوث و3,31 ≤ αن بي متوسطي درجيا أفيراد عيّنية البحيث ،قبيل وبعيد
تطبي التعليم بواسطة بي ة الواقع االفتراضي ،في اختبار مهارة التوقع9

-2

ال توجد فروق ا داللة إحبائية عند مستوث و3,31 ≤ αن بي متوسطي درجيا أفيراد عيّنية البحيث ،قبيل وبعيد
تطبي التعليم بواسطة بي ة الواقع االفتراضي ،في اختبار مهارة التنبا9

-3

ال توجد فروق ا داللة إحبائية عند مستوث و3,31 ≤ αن بي متوسطي درجيا أفيراد عيّنية البحيث ،قبيل وبعيد
تطبي التعليم بواسطة بي ة الواقع االفتراضي في اختبار مهارة حل المشكث 9

-4

ال توجد فروق ا داللة إحبائية عند مستوث و3,31 ≤ αن بي متوسطي درجا أفراد عيّنية البحيث ،قبيل وبعيد
تطبي التعليم بواسطة بي ة الواقع االفتراضي في اختبار مهارا التفكير المستقبلي ككل.

 .4.1أهمية البحث:
تتمح أهمية البحث في اآلتيل
أو ً  :الهمية النظرية
-1

إثرا مجال تدريس العلوم الشرعية ،باستعدام مجال البي ا االفتراضية لتنمية مهارا التفكير المستقبلي9

-2

إلقا المو على أسلوب التعليم االفتراضي وأدواتا ،ومنها الواقع االفتراضي ثثثي اعبعاد ،باعتبارب أسلوب،ا جديد،ا
في التعليم ع طري الحاس  ،مما يساعد في التتل على النمطية في التعليم9

-3

تقديم خلفية ظرية ع التفكير المستقبلي ،ومهاراتا وطرق تنميتها9

ثانيًا :الهمية التطبيقية
-1

في حدود علم الباحمة ،ال توجيد دراسيا تناولي تقنيية الواقيع االفتراضيي ،والتفكيير المسيتقبلي ومهاراتيا ،فتمييز
هاب الدراسة ببنا بي ة واقع افتراضي مستندة على أسلوب التعليم االفتراضي ،وتنمية مهارا التفكير المستقبلي في
مادة الحديث والمقافة ااسثمية م خثلا9

-2

توجيا أ ظار القائمي على تعطييط المنياهج إليى أهميية تميمي مهيارا التفكيير المسيتقبلي ،عنيد صيياغة اعهيداف
العاصة بها9

-3

تقديم اختبار مهارا التفكير المستقبلي ،الاك يمك االسترباد با عند إعداد اختبارا مشابهة9

-4

تقييديم دليييل للمعلميية يسيياعدها علييى معرفيية خطييوا تنمييية مهييارا التفكييير المسييتقبلي فييي مييادة الحييديث والمقافيية
ااسثمية ،م خثل تقنيا التعليم االفتراضي9

-5

تقييديم دليييل إربييادك لموقييع  /http://www.vacademia.comوكيفييية اسييتعداما فييي بنييا بي ييا واقيع افتراضييي
تعليمية9

-6

إفادة مشرفا العلوم الشرعية ،م خثل إعطائهم صورة واقعية ع إستراتيجية قائمة على الواقع االفتراضي في
تدريس مواد العلوم الشرعية ،وأثرها في التحبيل عند تجريبها على تعببا معتلفة ،مما يعزا دور المشرفي
في تشجيع معلما العلوم الشرعية على استعدامها ،إ ا ثب أثرها بعد إجرا التجربة9

 .1.1حدود البحث:
الحممدود الموثمموعية :تقتبيير علييى مهييارا التفكييير المسييتقبليل ومهييارة التوقييع ،والتنبييا ،وحييل المشييكث المسييتقبليةن،
ومواضيع المقافة ااسثمية التاليةل والشعبية المتميزة للمسلم ،وحقوق الراعي والرعية ،واالحاد ،وااباعة ،والتنبيرن9
الحدود الزمنية :تم تطبي هاا البحث في الفبل الدراسيي الميا ي لعيام 5002هي5002 //هي 9/لوجيود اليدروس المعتيارة فيي
مقرر الفبل الما ي9
الحدود البشريةل عينة م طالبا البي الما ي الما وك بمدينة جدة ومجموعة تجريبية واحدةن9
الحدود المكانية :الما وية المالمة بعد المائة بمدينة جدة9

 .1.1مصطلحات البحث:
الثر ):)Effect
ّ،
مستقث فيي أحيد المتتييرا التابعية ،كميا
عُرف بأ ا "مدث اعثر الاك يمك أ تحدثا المعالجة التجريبية ،باعتبارها متتي ،را
يعرف بأ ا مدث أثر عامل أو بعض العوامل المستقلة على عامل أو بعض العوامل التابعة" وبحاتةوالنجار1330 ،م ،ص10ن9
وتعرفمما الباحثممة إجراميًمما :مقييدار التييأثير اليياك تحدثييا بي يية الواقييع االفتراضييي ثثثييي اعبعيياد ،فييي تنمييية مهييارا التفكييير
المستقبلي ،في مادة الحديث والمقافة ااسثمية ،لدث طالبا البي الما ي الما وك9
اإلستراتييية (:)strategy
ُع رفي بأ هييا "مجموعيية مي اعفكييار أو القواعييد العاميية التييي تعنييى بمجييال مي المجيياال المعرفييية اا سييا ية بشييكل بييامل
ومتكامل ،لتحقي أهداف محددة ،وتمم وسائل تسياعدها فيي تحقيي هياب اعهيداف ،وتشيمل أيم،يا وسيائل تقيويم مثئمية للتعيرف
على درجة جاحها وتحقيقها لتل اعهداف" والعجمي1335 ،م ،ص0.ن9
وتعرفها الباحثمة إجراميًما بهنهما :القواعيد العامية واعهيداف والوسيائل وااجيرا ا التيي تتبعهيا الباحمية ،عنيد تبيميم تقنيية
الواقع االفتراضي ثثثي اعبعاد ،لتدريس بعض موضوعا الحديث والمقافة ااسثمية لطالبا البي الما ي الما وك9
الوا ت ا فتراثي ثالثي البعاد (:)3D virtual reality technology
عُرف بأ ال "مفهوم يركز على تفاعل الفرد مع بي ة ثثثية اعبعاد ،تم توليدها بالكمبيوتر ،وتممل الواقع الحقيقي بكل أبعادب،
ويعتلي ل التفاعل باختثف مط الواقع االفتراضي واعدوا المتاحة بكل مط،

و ُ كر أيم،ا أ مبطلح الواقع االفتراضي يستعدم لوصي أ ظمة رسومية تفاعلية ثثثية اعبعياد ،مميا يجعليا أكمير محاكياة
لبي ة واقعية تعيلية ،يمك أ يتفاعل معها بكل الحواس ،كما يمك أ ياثر فيها ويتأثر بها" والحلفاوك1355 ،م ،ص55ن9
وتعرفا الباحثة إجراميًا بهنال بي ة الواقع االفتراضي ثثثيية اعبعياد ،الياك تقيوم فييا طالبيا المرحلية الما ويية بدراسية ميادة
الحديث والمقافة ااسثمية ،في ضو معايير التعليم االفتراضي ،وبنا  ،على إستراتيجية قائمة عليا9
التفكير المستقبلي (:)Forward thinking
عُرف بأ يا "مجموعية العملييا العقليية ومهيارا التفكيير القائمية عليى الفهيم ،والتفسيير والتحلييل ،والتركيي  999إليي ،التيي
تهدف إلى إدرا المشكث والتحوال المستقبلية وصيياغة فرضييا جدييدة ،والبحيث عي حليول غيير مألوفية ،واقتيرا أفكيار
مستقبلية محتملة ،ويتطل

ل قدرة الطال على إدرا معلوما ع الماضيي والحاضير ،واختييار البيدائل المرغوبية للتوصيل

إلى معرفة المستقبل وأحداثا" وعبدالعليم1352 ،م ،ص5.ن.
وتعرفا الباحثة إجراميًما بهنما :اسيتعدام العقيل للوصيول إليى أفكيار وحليول ُمتوقعية أو غيير ُمتوقعية لمشيكلة تتعلي بظياهرة
،
مستقبث ،م خثل إدرا مقدما هاب المشكلة في الماضي والحاضر ،للوصول إلى أفمل النتائج
ثقافية أو اجتماعية ،قد تحدث
والحلول المستقبلية ،ويتمم مهارا مملل التنبا ،والتوقع ،وحل المشكث المستقبلية ،والتعيل9
تعريف مهارة التخطيط لحو المشكالت المستقبلية:
وستأخا الباحمة بتعريي عبدالعليم و1352م،ص11ن لمهارة التعطيط لحل المشكث المستقبلية حيث عرفتها بأ هيا "عمليية
وضع إستراتيجيا جيدة ومر ة ،تهيدف إليى حيل المشيكث ببيورة عمليية فعالية ،بهيدف تحلييل الظيواهر المقافيية واالجتماعيية
والدينية ،ممل ااباعة والتنبير واالحاد في الماضي والحاضر ،وتقديم حلول لتفادك أضرار المشكلة في المستقبل"9
مهارة التو ت المستقبلي:
وستأخا الباحمة بتعريي حافظ و133.من لمهارة التوقع المستقبلي حيث عرفها بأ ها "القدرة عليى اليتكه بنتيائج اعفعيال،
وتشكيل صورة لمجرث اعحداث القادمة ،على أساس خبرا الماضي"9
مهارة التنبؤل
وستأخا الباحمة بتعريي دا و1351من لمهارة التنبا المستقبلي حيث عرفتها بأ ها "قدرة الفرد على استعدام معلوماتا
السابقة ومشاهداتا الحالية ،في بنا صورة المستقبل"

 .1اإلطار النظري
تمهيد:
يحتوك هاا الفبل على اعدب النظرك العاص بالواقع االفتراضي ،ومهارا التفكير المستقبلي ،بااضافة لعبائ
طالبا المرحلة الما وية وحاجاته  ،وكال الحديث ع مادة المقافة ااسثمية ،واالتجاها الحديمة في تدريسها9

مو

المبحث الو  :التعلي ا فتراثي والوا ت ا فتراثي
يحتوك هاا المبحث على محوري همال

-1

التعليم االفتراضي ،ويشملل مفهوم التعليم االكترو ي ،مفهوم التعليم االفتراضي ،مفهوم بي ا التعلييم االفتراضيي،
أقسام التعليم االفتراضي ،دواعيي التعلييم االفتراضيي ،العواميل التيي تسياعد فيي ا تشيار التعلييم االفتراضيي ،اآلثيار
اايجابيييية للتعلييييم االفتراضيييي ،متطلبيييا التعلييييم االفتراضيييي ،مابيييرا  ،وأرقيييام وتجيييارب ،خبيييائ

التعلييييم

االفتراضي ،ظم إدارة بي ا التعلم االفتراضية،معوقا التعليم االفتراضي9

-2

تقنية الواقع االفتراضي ثثثي اعبعياد ،ويشيملل شيأة الواقيع االفتراضيي ،مفهيوم الواقيع االفتراضيي ،أهميية الواقيع
االفتراضي ،خبائ

الواقع االفتراضي ،أ ماط الواقيع االفتراضيي ،مكو يا الواقيع االفتراضيي ،اسيتعدام الواقيع

االفتراضي في التعليم،بي ا الواقع االفتراضي وخدمة ااسثم9
المحور الو :التعلي ا فتراثي:
تمهيد :
جا

العديد م المبطلحا التي ترادف معنى التعليم االكترو ي ،مملل التعلم االفتراضي  ،Virtual Learningالتعلم

الرقمي  ،Learning Digitalالتعلم ع بُعيد  ،Learning Distancكميا أ هنيا مي يفيرق بيي التعلييم االكترو يي ،واليتعلم
االكترو ي؛ بحكم أ اعول جهد يبال لتحقي أهداف العملية التعليمية م ِقبل المعلم ،والمتعلم ،أما التعلم االكترو ي ،فهو عملية
فردية يقوم بها المتعلم وصالح1350 ،من9
وسوف عرض اع تعريي التعليم االكترو ي ،والتعليم االفتراضي ،وبي ا التعلم االفتراضية9
تعريف التعلي اإللكتروني:
"هو طريقة التعلييم باسيتعدام رلييا االتبيال الحديمية؛ مي حاسي  ،وبيبكاتا ،ووسيائطا المتعيددة؛ مي صيو  ،وصيورة،
ورسوما  ،ورليا بحث ،ومكتبا إلكترو ية ،وكال بوابا إ تر  ،سوا كا

ع بُعد ،أو في الفبل الدراسيي ،والمقبيود

هو اسيتعدام التقنيية بجمييع أ واعهيا فيي إيبيال المعلومية للميتعلم بأقبير وقي  ،وأقيل جهيد ،وأكمير فائيدة" 9والفريحيا 1355م،
ص105ن
تعريف التعلي ا فتراثي:
"هو الجيل اعحدث م التعلم االكترو ي ،والاك يعتمد على مبادئ التعلم ع طري الشيبكة ،وهيو أكمير تقيد ،ما مي التعلييم
ع بُعد؛ ع ا يتيح التفاعل ،والتواصل بي الطلبة ،واعساتاة م خثل طرائ التواصل المتزام " وأبو فعر  ،1351ص02ن9
"طريقة تعليم تساعد المتعلم على الحبول على البيا ا  ،والمعلوميا  ،والتواصيل ،والتيدري مي خيثل بيبكة اا تر ي
علييى بييكل صييو  ،أو صييورة ،أو فيييديو ،أو كت ي إلكترو يَّيية ،حيييث أصييبح التعليييم فييي وقتنييا الحاضيير يعتمييد علييى الوسييائل
االكترو يَّة؛ كاستعدام الحاس اآللي ،وببكا اا تر  ،إلى جا

الطريقة التقليديَّة" ولحدو 1352م ،فقرة 5ن9

مفهوم بيئات التعل ا فتراثية:
"بي ة التعلم االفتراضية وVLEن هي مجموعة م أدوا التعليم ،والتعلم مبممة لتعزيز تجربة الطال التعليمية باستعدام
أجهزة الكمبيوتر ،واا تر

في عملية التعليم 9المكو ا الرئيسة لبي ا التعلم االفتراضية تشتمل على المقررا ،

والمناهج الدراسية ،والتي يتم تقسيمها وعرضها بطرق معتلفة ،هاب النظم تقوم بتتبع الطال  ،وتقيديم اليدعم عبير اا تر ي
لكل م المعلم ،والطال عبر االتباال االكترو ية ،ممل البريد ،والمناقشا االكترو ية ،وغرف الدردبة ،وييتم تعييي هويية
 IDلمستعدمي بي ا التعلم االفتراضية" والحاي 1350م ،الفقرة 0ن9
أ سام التعلي ا فتراثي:
سمت أبو فخر (1111م) التعلي ا فتراثي إلى ما يلي:
 -5س التعلي  :يعت

بتعليم الطثب ،وتقوم با المدارس ،والجامعا  ،أكل إ ا و طابع أكاديمي9

 -1س التمدري ::وهيو مي بيأ الماسسيا المعتلفية ،ويحتياج إلييا الراغبيو فيي الحبيول عليى العبيرة ،والمياهث
الثامة للتوظيي9
دواعي التعلي ا فتراثي:
ياكرها عمار و 1355من في اآلتيل
 -5أهمية التعليم ،وارتفاع سبة الوعي بال في كمير م الدول9
 -1االحتياج المستمر للتدري  ،والتعليم في جميع المجاال 9
 -0ارتفاع تكلفة المبا ي9
 -0ارتفاع أعداد الطثب ،والنق

المقابل لا في أعداد المعلمي 9

متطلبات التعلي ا فتراثي:
يوردها عمار و1355ن في اآلتيل
 -5الوسائل السمعية ،والببرية ،وببكا االتبال ،ومعامل الحاس اآللي9
 -1تأهيل المستعدمي لهاب التقنية م معلمي  ،وطثب ،ومدربي 9
 -0بنا المناهج االكترو ية وف

ظم إدارة المحتوث9

 -0س اع ظمة ،والتشريعا لحماية هاا النوع م التعليم9
 -1بنا ظام معلوما قادر على إدارة عملية التعليم9
خصامص التعلي ا فتراثي:
توردها أبو فعر و1351ن في مجموعة قاط كالتاليل
 -5حبول الطثب على بهادا معتمدة م جامعا االعتماد ،ومبدقة رسميّ،ا9
 -1التفاعل الفاعل داخل بي ا التعليم االفتراضي ،ممل التفاعل مع اعفراد ،والمجموعا 9
 -0يزيد فرص التعليم لف ا محرومة منا ،ممل المعوقي  ،والمحرومي م التعليم النظامي9
 -0يسهم التعليم االفتراضي في ااحساس بالواقع ،عندما يلبس المتعلم لباس،ا إلكترو يّ،ا يحاكي با الواقع9
 -1تعد مسوغا التعليم ع بُعد مسوغا للتعليم االفتراضي9
 -2يواك التعلييم االفتراضيي تطيورا العليم ،والتقنييا بسيرعة ،خيثف الكتي التيي تحتياج لوقي لتعيديلها ،وإضيافة
الجديد9

 -2يقلل التعليم االفتراضي م هجرة العقول الشابة بحم،ا ع المعرفة9
نظ إدارة بيئات التعل ا فتراثية :
 -5أنظمممة إدارة تعلممي مفتوحممة المصممدر ل والتييي يمك ي اسييتعدامها مجا يا  ،،واليح ي عك جهيية بيعهييا ،كمييا أ هييا تعمييع
للتطوير والتعديل م قبل كمير م المهتمي 9
 -1أنظمة أدارة تعلمي مللقمة المصمدر أو تياريمةل وهيي اع ظمية التيي تملكهيا بيركة ربحيية وتقيوم بتطويرهيا وعرضيها
للبيع ،والتسمح باستعدامها إال بترخي

9

وتعممد البيئممة المسممتخدمة فممي همماا البحممث مللقممة المصممدر ،فقممط يسمممح باسممتخدامها فتممرة محممدودة ميانماً ،وفيهمما مميممزات
يمكن الحصو عليها إ بمقابو مادي ،مثو التعديو على المالبس ،حيث تمت إثافتة بنا ًء على طل :المستخدم.
معو ات التعلي ا فتراثي:
 -5ضعي تتطية اا تر  ،وبط سرعتها ،وارتفاع سعرها9
 -1قلة عدد المعلمي الاي يمتلكو مهارا التعامل مع الحاس اآللي9
 -0الحاجة لمزيد م التحمير ،والتبميم ،والتطوير في بي ا التعلم االفتراضية قبل استعدامها9
 -0صعوبة إعداد مادة علمية جيدة تعطى بواسطة التعليم االفتراضي9
 -1قد تظهر مشكث في معادلة الشهادا الممنوحة لعريجي الجامعا االفتراضية9
المحور الثاني :الوا ت ا فتراثي:
تعريف الوا ت ا فتراثي:
يعرف بأ ا "بي ة تفاعلية كمبيوترية متعددة االستعدام ،يكو الفرد فيها أكمر تفاعلية مع المحتوث ،وكال يشار المستعدم
في النشاطا المعروضة مشاركة فعالة م خثل اابحار ،والتجوال ،والتفاعل" 9و وفل 1353م ،ص5.ن
ويُعرف ايما "،تفاعل الفرد مع بي ة ثثثية اعبعياد تيم تولييدها بيالكمبيوتر ،وتمميل الواقيع الحقيقيي بكيل أبعيادب ،ويعتليي لي
التفاعل باختثف مط الواقع االفتراضي ،واعدوا المتاحة بكل مط" 9والحلفاوك واكي 1351م ،ص00.ن
،
فميث عي إمكا يية التتييير اليديناميكي
"بي ا ثثثية اعبعياد تحتيوك عليى كائنيا رقميية يمكي التفاعيل معهيا ،ومعالجتهيا،
،
فمييييث عيييي اسييييتجابة البي يييية لمييييدخث المييييتعلم"9
السييييلس لمحتويييييا هيييياب البي يييية كلمييييا تحيييير بييييداخلها المييييتعلم ،هيييياا
وScheucher,2010,p6ن
خصامص الوا ت ا فتراثي:
أوردها كل م الحلفاوك واكي و1351من ،والحلفاوك و1355من ،والبلطا و1350من و وفل و1353من في اآلتيل
 -5التفاعليةل وتعني السما لمستعدم تطبيقا الواقع االفتراضي بالتفاعل مع محتويا البي ة م خيثل إتاحية الحريية
بالتجوال ،وتكوي الكائنا االفتراضية ،وتعديلها9
 -1التشاركيةل وتعني التعلم التعاو ي؛ و ل لوجود بي ا افتراضية منتشرة في أمياك معتلفية ميزودة بشيبكا اتبيال
تسهل تفاعل اعفراد فيما بينهم ،وهاا التفاعل بي اعفراد يولد تعل ،ما تعاو يّ،ا حقيقيّ،ا9

 -0ا نلماسل وهيو بيعور مسيتعدم البي ية االفتراضيية بأ يا فيي بي ية حقيقيية ،وليسي اصيطناعية ،وهيو أيم،يا إحسياس
المستعدم بأ ا محاط إحاطة كاملة بمكو ا هياب البي ية ،وبالتيالي يتفاعيل معهيا كأحيد مكو اتهيا ،بدرجية تجعليا يعتقيد
بأ ها حقيقية ال تعيلية9
 -0التمثيول وهو البيديل المثثيي اعبعياد المتواجيد داخيل البي ية ثثثيية اعبعياد ،
بيديث عي المسيتعدم الحقيقيي ،ويسيهم فيي
إحساس المشاركة ،والتفاعل داخل البي ة االفتراضية ،ويشترط في هاا البيديل أ يتييح للمسيتعدم رلييا تحكيم عاليية
المستوث ليتحق التمميل اعكمل ،والتحري اعسهل9
 -1اإلبحارل ليا عثقية بالشيعور باال تمياس ،ويتواجيد فيي جمييع أ مياط ،وأ يواع الواقيع االفتراضيي ،ومي خثليا يمكي
للمستعدم القيام بالمثحظة ،والسفر ،والحركة ،والتجوال9
 -2إدارة النظممامل وهييي مجموعيية مي العمليييا التييي تتيييح للمسييتعدم تتيييير واجهيية االسييتعدام ،والتعييديل وفي حاجييا
المتعلمي 9
 -2المقياسل بحيث يمك تتيير المقاييس التي عليها البي ة االفتراضية ،وتتييير أحجيام المسيتعدمي ليتناسي ميع البي ية
االفتراضية ،لكي يببحوا في فس الحجم9
أنماط الوا ت ا فتراثي:
صنفها سويتشر )(Scheucher,2010إلى البيئات التالية:
،
معيدال كبيي ،را مي االسيتتراق ،واال تمياس
 -5بي ا الواقع االفتراضي كاملة االستتراق ،ويحق هاا النوع مي البي يا
داخل البي ة ،ويحتاج أدوا وبرمجيا خاصة ،ممل خو ة الرأس ،أو ظارا البيا ا  ،وتادك إلى عزل المستعدم
تما ،ما ع البي ة العارجية الواقعية ،والشعور بكامل االستتراق9
،
معدال متوسط،ا م االسيتتراق باالعتمياد عليى بابيا العيرض الكبييرة،
 -1بي ا الواقع ببا االستتراقية ،وهي تحق
ممل المستعدمة في السينما ،ويعتمد عليها في العرض الفردك ،والجمعي ،مع ابتراط أ يكو مجال الرلية كبي ،را9
مكونات الوا ت ا فتراثي:
أو ً  :الجهزة وتنقس إلى
أجهزة إدخا ل وهي اعجهزة التي تسمح للمستعدم بددارة الحوار مع الكمبيوتر ،حييث تقيوم بنقيل المعلوميا مي المسيتعدم
للحاس  ،وتشملل
 -5لوحممة المفمماتيح :تعتبيير مي أبسييط اعجهييزة التقليدييية التييي تقييوم علييى اادخييال المبابيير عواميير المسييتعدم ،ممييلل لييو
أراد الطالبة تحري االفتار ،أو الجسم ،فد ها تستعدم اعسهم م خثل لوحة المفاتيح9
 -1الفهرة :تسيتعدم لتلبيية احتياجيا المسيتعدم فيي التحريي فيي أك اتجياب مبابيرة داخيل البي ية االفتراضيية ،وهيي أداة
بسيطة لإلبحار ،ومنها وع رخر ثثثي اعبعاد9
 -0عصا التحك  :تستعدم لتحري عناصر الواقع االفتراضي تبع،ا لثتجاب الاك تتحر فيا العبا9
-0

فازات البياناتل تستعدم في اللمس ،وتسمح للمستعدم بدرجة كبيرة م التفاعل مع البي ة االفتراضية9

ثانيا :البرامج
وتنقس لقسمين:
 -5حقام :أدوات مطور البرنامج :وهيي عبيارة عي مكتبية مي البيرامج محيددة الوظيائي ،مرفي معهيا بيرامج ثا ويية،
تحتاج لعبرة في البرمجة9
 -1منظومممات بممرامج التممهليف :وهيياا النييوع مي البييرامج يمكي اسييتعداما فييور تحميلييا علييى جهيياا المسييتعدم ،وتسييمى
منظومة البرامج الجاهزة ،وهي برامج كاملة ،وال تحتاج لبرمجة؛ ع ها سهلة االستعدام9

المبحث الثاني :التفكير المستقبلي:
مفهوم التفكير المستقبلي:
تعدد تعريفا التفكير المستقيلي وسوف يتم عرضها على النحو اآلتيل
عُرف بأ ا "العملية العقلية التي تهدف إلى إدرا المشكث  ،والتحديا المستقبلية ،وصياغة فرضييا جدييدة تتعلي بتلي
التحييوال  ،والتوصييل الرتباطييا جديييدة باسييتعدام المعلومييا المتييوافرة ،والبحييث ع ي حلييول غييير مألوفيية ،وفح ي

 ،وتقييييم،

واقترا أفكار مستقبلية محتملة في سبيل إ تاج معزو معلوماتي جديد ،يوجياُ الفيرد حيو اعهيداف بعييدة الميدث ،لمحاولية رسيم
البور المستقبلية المفملة ،ودراسة التتييرا التي يمك أ تادك إلى احتمال وقوع هاب البور المستقبلية" 9وحافظ1351 ،م،
ص0.ن
مراحو التفكير المستقبلي:
أوردتها عبدالعليم و1352من ،وهي على النحو التاليل
 -5ا ستطالع ( :)Looking Aroundيتم في هاب المرحلة فهم قوث التتيير الماثرة في المشكلة9
 -1التطلت لألمام (Looking Aheadنل يتم فيها توضيح الماثرا في تشكيل المستقبل9
 -0التخطيط ) :)Planningعمل تعطيط إستراتيجي م أجل التتيير ،ورسم الفجوة بي الواقع الحالي والمستقبل9
 -0التنفيا ) :)Actingفيها يتم تطبي ااستراتيجيا المتوقعة مع المابرا الناتجة9
عوامو تنمية مهارات التفكير المستقبلي:
المعل :
يعد المعلم الماهل مي أهيم عناصير تعلييم مهيارا التفكيير المسيتقبلي ،وقيد أورد كيل مي عرفيةو  1332من ، ،ومبيطفى
و1331من ،عدد،ا م مواصفا معلمة المستقبل على النحو التاليل
التفكير الفعال ،ومهاراتا9

-1

االمام بعبائ

-2

االستماع آلرا الطالبا  ،وتقبّل أفكاره 9

-3

التركيز على المناقشة الفعالة كدحدث طرق إثارة التفكير 9

-4

تشجيع الطالبا على المقة بالنفس ،وإعطائه وقت،ا كافي،ا لإلجابة9

البيئة الصفية:
ثا ي عنبر مهم في إ جا عملية التفكير المستقبلي هول البي ة البفيةل

وترث حسا ي و1350من أ المناخ البفي يلع دو ،را مه ّم،يا فيي إثيارة التفكيير ،وتنميتيا ليدث الطالبيا  ،فالمقاعيد السيليمة،
والمريحية ،والوسيائل التعليمييية المتنوعية ،والحديمية ،والمراجييع المتعيددة ،وطييرق التيدريس ،واع شيطة التعليمييية المناسيبة ،كلهييا
مجاال واسعة ،يمك للمعلمة الناجحة استتثلُها في إيجاد البي ة التعليمية البفية ،التي تشجّع الطالبا على التفكير ،واابداع9
التقوي :
العنبر المالث م عوامل جا التفكير المستقبلي هول أسالي التقويمل
يشيير عرفيية و1332من إليى أ أسييالي التقييويم وإجرا اتيا ينبتييي أ ترتكييز حيول ضييرورة قييياس ميا تعلّمييا الطييثب ،وأ
تت عدث تل اعسالي  ،وتتنوع وف الحاجة ،دو االكتفا بالوسائل التقليدية ،وال بيد مي اسيتعدام تقنييا كالمثحظية ،والسيجث
التراكمية ،ومقياس التقدير ،والمناقشة الجماعية ،والرسم البيا ي ،والتقارير الشفوية الفردية والجماعية9
مهارات التفكير المستقبلي:
يتمم التفكير المستقبلي مهارا  ،ممل باقي أ واع التفكير ،وقد قام الباحمة بعد االطّيثع عليى العدييد مي الدراسيا فيي
هيياا المجييال ،ومنهييال دراسيية متييولي و1355ن ،والسيييد و1350ن ،وحسييا ي و1350ن ،وحييافظ و1351ن ،وعبييدالعليم و1352ن،
باستعثص مهارا التفكير المستقبلي التاليةل
 -1مهارة التصور  /التخيو المستقبلي:
ويقبد بها العملية التي مي خثلهيا تتكيو صيور متكاملية ل حيداث فيي فتيرة مسيتقبلية ،وتتيأثر بعواميل االبتكيار ،والعييال
العلمي في محاولة رسم صيورة للمسيتقبل ،وفيهيا ييتم تكيوي عثقيا جدييدة مي خبيرا سيابقة؛ بحييث تنيتظم هياب العبيرا فيي
صور لم تكو مألوفة مي قبيلُ ،وعمليية التعييل هيي حلقية وصيل بيي الماضيي والحاضير ممتيدة للمسيتقبل ،فالتعييل ييادك إليى
تفسير الحقائ ؛ مما يساعد على تحسي الحياة الحاضرة ،والمستقبلية ،والتعيل يتمم عدة مهارا فرعيية ،منهيال مهيارة تحدييد
اعولويا  ،تحليل المجادال  ،التعرف على وجها النظر ،طر اعس لة ،واالستقرا 9
 -2مهارة التخطيط لحو المشكالت المستقبلية:
هي المهارة التي تُستعدم في التحليل ،ووضع ااستراتيجيا  ،والهدف هو الوصول لحل ساال صع  ،أو موقي معقّيد ،أو
مشكلة تُعي التقدم في جا

م جوا

الحياة ،وهي م المهارا التي تتيح للطيثب تكيوي

هيج خياص بهيم؛ لمسياعدتهم عليى

التكيّي مع المعطيا الجديدة ،والتأقلم مع مشكث المستقبل9
وال تقتبر أهمية حل المشكث على كو ها مهارة ،م مهارا التفكير؛ بل تزيد أهميتها عند تطبيقهيا فيي العمليية التعليميية
كطريقة تدريس معروفة ،أثبت اعبحاث والدراسا الفائدة لكل أطراف العملية التعليمية9
 -3مهارة التنبؤ:
قدرة الفيرد عليى اسيتعدام معلوماتيا السيابقة ،ومشياهداتا الحاليية فيي بنيا صيورة المسيتقبل ،أكل بمعنيى وضيع افتراضيا
مستقبلية للظياهرة ،أو المشيكلة ،وتنيدرج تحتهيا مجموعية مي المهيارا  ،منهيال مهيارة عميل العييارا الشعبيية ،مهيارة طير
الفرضيا  ،مهارة التمييز بي الفرضيا  ،مهارة التحق م تناس الفرضية مع البرها 9

 -4مهارة التو ت:
يقبييد بهييا القييدرة علييى الييتكه بنتييائج اعفعييال ،وتشييكيل صييورة لمجييرث اعحييداث القادميية علييى أسيياس خبييرا الماضييي،
وتتمم مهارة التوقع عدة مهارا فرعية ،منهال مهارة التوقع االستكشافي ،مهارة التوقع المعيارك ،مهارة التوقع المحسوب9

المبحث الثالث :خصامص نمو طالبات المرحلة الثانوية ( ،)11-11وحاجاتهن:
تمهيد:
المرحلة التي تعيشها طالبة المرحلة الما وية هي مرحلة المراهقة ،والشباب ،وهي م أهم مراحل العمر عند اا سا  ،وم
أبلتها أث ،را في تشكيل بعبيتا9
وتتحدد أهمية هاب المرحلة العمرية في عنبري ل
،
مساوال ع تبرفاتا؛ حيث أجميع العلميا ُ عليى
 -5مرحلة جعلها هللا تعالى بداية للتكليي بالشرائع ،ويببح الفرد فيها
أ بلوغ الحُلم هو بداية التكليي9
 -1مرحليية ميياثرة فييي حييياة الفتيياة المسييلمة؛ حيييث يييادك النمييو السييريع المبيياح لهيياب المرحليية إلييى إحييداث تتيّييرا
جوهرييية ،وعمييوية ،و فسييية فييي حياتهييا ،وقييد تييادك إلييى اخييتثل فييي اتزا هييا ،وتشييعرها باالرتبييا " 9وبييريفي،
1350م ،الفقرة 5،1،2ن9
الحاجات اليسدية لطالبة المرحلة الثانوية (:)11-11
كر والمفدث1351 ،من ،وواهرا 1331 ،من عدد،ا م العبائ

الجسدية لطالبة المرحلة الما وية ،تتلع

في اآلتيل

 -5التتيرا الجسمية م أبرا مظاهر النمو في هاب المرحلةل حيث يزداد الطول ،والوا  ،اييادة ،سيريعة ،،كميا تحيد ُ
ُث
تتيرا داخليةٌ في وظائي الجسم عند الفتاة ،و مو سريع لها ،ويحدث البلوغ في بداية هاب المرحلة9
 -1بدة اهتمام الفتاة بجسمها ،وهي تها ،والحساسية الشديدة بكل ما يتعل بها9
 -0اادياد حاجتها للنوم ،والراحة ،والتاا ؛ ظ ،را لتتيّر حركة الهرمو يا  ،وللنميو السيريع الياك تبيرفا فيي اع شيطة
المعتلفة9
الحاجات النفسية لطالبة مرحلة الثانوية ()11-11
أبار المفدث و1350من إلى الحاجا النفسية لطالبة مرحلة الما وية العامة ،وهيل
-1

الحاجة إلى الدي والعبادةل إ حاجة الطالبة إلى الدي وعبادة هللا أمر فطرك ،ثاب  ،وهو ما تحسّا في حالة الشعور
باالفتقار هلل ،والحاجة إليا؛ لجل

العير ،ودفع المر ،أو بعورها بالا  ،أو الشدة ،والعطر ،والعجز ،وحي

تتوجا إلى خالقها؛ لف ُكربتها9
-2

الحاجة إلى فهم النفس ،والشعور بقيمة الاا  ،وما تملكا م مهارا  ،واستعدادا  ،وميول عقلية ،واجتماعية ،ثم
الحاجة إلى تنمية هاب المهارا  ،والميول ،واستممارها في أوقا الفراغ9

-3

الحاجة إلى اعم واالطم نا حاجةٌ مهمة لإل سا عمو ،ما ،والطالبة في هاب المرحلة يزيد احتياجها إلى اعم
واالستقرار؛ بسب

مرورها بالفترة اال تقالية في حياتها ،بما فيها م

تحوال

عقلية ،و فسية ،وا فعالية،

واجتماعية ،فقد يعتريها العوفُ والفزع في كمير م اعحيا  ،وتحتار في أمرها ،وفي صحة ما تتعامل با مع
ربها ،و فسها ،ومع م حولها9
الحاجات العقلية والثقافية لطالبة المرحلة الثانوية (:)11-11
كرتها راقو1332من في النقاط التاليةل
-1

الحاجة إلى االستطثع ،وإبباع الفمول ،وهاب الحاجة تدفع اا سا إلى استكشاف البي ة ،وتحبيل المعرفة،
وجمع المعلوما المفيدة لا في عثقتا بالكو  ،والعال  ،والناس ،وكلما ااداد معرفتا ااد قدرتا على التعامل
مع البي ة ِم حولِا ،والتواف الحس مع الظروف المعتلفة ،والشعور بالطمأ ينة ،والمقة بالنفس ،ولوال وجو ُد هاب
الحاجة الفطرية لما اتسع علوم اا سا م علوما ،ومعارفا9

-2

الحاجة إلى تعلم العلوم الدينيةل تتأكد حاجة الطالبة إلى تعلم العلوم الدينية عامة ،والعلوم المتعلقة بالفروض العينية
التي تنفرد بها النسا خاصة ،كأحكام الدما الطبيعية ،وأحكام الحجاب ،وحقوق الزوجية ،فهاب أحكام علمية
ضرورية لطالبة الما وية؛ ع ها ترتبط بفترة البلوغ والتكليي؛ مما ياكد حاجة الطالبة إلى تعلم أسس العلم الشرعي،
وأحكام الشريعة ،وفقهها9

الحاجات ا جتماعية لطالبة المرحلة الثانوية (:)11-11
أورد المفدث و1350من بعض الحاجا االجتماعية لطالبة المرحلة الما وية ،وهي على النحو التاليل
-1

الحاجة إلى القبولل فهو مطل

فسي واجتماعي ،ال يستتني عنا اا سا ُ  ،فالفرد في وسط البي ة اعسرية

واالجتماعية يسعى للحبول على الرضا ،والمحبة ،والتقدير م اآلخري  ،ويكرب أ يستهي با اآلخرو  ،أو أ
يحتقروب ،ويحسّ بألم وضي

فسي م جرا

ل  ،ويسعى لتثفيا ما استطاع ،والطالبة حي تنتقل م مرحلة

الطفولة إلى مرحلة المراهقة تتمنَّى أ تببح في مباف الكبار ،وترغ

في التقدير والقبول م اآلخري  ،بما

يتناس مع مكا تها الجديدة9
-2

الحاجة إلى تحقي االستقثل الشعبي والعاطفيل ويتوقي إبباع هاب الحاجة على مدث تحقي النمج االجتماعي
الكامل ،الاك ال مكا فيا للسلو الطفولي ،وال العوف م مواقي الحياة ،أو ِم تح ّمل المساوليا االجتماعية9

المبحث الرابت :ا تياهات الحديثة في تدريس الثقافة اإلسالمية:
تمهيد:
تستعرض الباحمة فيي هياا المبحيث تعرييي المقافية ااسيثمية ،أهيداف تيدريس المقافية ااسيثمية ،أهميية المقافية ااسيثمية،
االتجاها الحديمة في تدريس المقافة ااسثمية ،وأهميتها ،وفوائد معرفتها ،واالطثع عليها9
مفهوم الثقافة اإلسالمية:
عُرف بأ ها "المعارف التيي كا ي العقييدة ااسيثمية سيبب،ا فيي بحمهيا ،كعليم التوحييد ،والفقيا ،والتفسيير ،والحيديث ،وعليوم
القييرر  ،وعلييوم الحييديث ،وعلييم اعصييول ،وعلييم التجويييد ،والسيييرة النبوييية ،والتيياريي ااسييثمي ،فهيياب كلهييا ثقافيية إسييثمية؛ ع
العقيدة ااسثمية هي السب في شوئها ،أو بحمها ،وتوسيع دائرتها" و النجار ورخرو 1332 ،م ،ص53ن9

القضايا الفقهية المعاصرة والثقافة اإلسالمية:
القضايا المعاصرة:
ياكر أبو ليب و 1352من أ هيا هيي تلي الموضيوعا التيي تعبّير عي مشيكث فقهيية ،واجتماعيية ،وتميسّ قميايا كليية ،أو
جزئية ،أو أميو ،را أصيلية ،أو طارئية عليى المجتميع ،ولهيا صيفة الحداثية ،وهياب اعميور التيي لهيا صيفة الحداثية ابي ةٌ عي التقيدم
العلمي ،والتكنولوجي ،والتتيرا االقتبادية ،واالجتماعية الطارئة على مجتمعنا ،فأحدث تتيي ،را في عادا اعفراد9
مصادر ا حتكام في القضايا المعاصرة:
ييياكر أبييو لييب و 1352من أ ييا عنييد التعيرّض لقمييية معاصييرة يجي التعييرف علييى حكييم الييدي ااسييثمي فيهييا ،فييث بييد مي
االحتكام إلى مبادر التشريع ااسثمي ،وهي والقرر – السنّة – ااجماع  -القياس – االجتهادن ،و لي كميا ر ُِوك عي معيا بي
جبل -رضي هللا عنا– حينما استعملا الرسول -صلى هللا عليا وسيلم -عليى الييم  ،فقيال -صيلى هللا علييا وسيلم-ل وكيمف تحكم يما
معاذ إذا عرض عليك ضاء؟ قالل أحكم بما جا في القرر الكريم .ا  :فإن ل تيمد؟ قيالل أحكيم بسينة رسيول هللا .ما  :فمإن لم
تيد؟ قالل أجتهد رأيي ،وال رلو ،فقا  :الحمد هلل الاي وفق رسو َ رسو ِ هللا).
أهداف تدريس مادة الثقافة اإلسالمية:
يمك تحديد أهداف تدريس مادة المقافة ااسثمية على النحو التاليل
 -5تبحيح الفكرة ع ااسثم ،وتحبي الشباب م عوامل التدمير ،التي يتعيرض لهيا ،ومي ّدب بأسيباب الفقيا ،والقيوة،
ُعير ُج
والعلم؛ حتى يتبي طريقا لمجد الحياة ،وبرفها ،ويعلم مكا ا منها ،وأ لا مقام البدارة ،والزمام ،وبييدب ميا ي ِ
با الناس م الظلما إلى النور9
 -1إعطا الطالبة فكرة ع ترابط اعسرة ،والتكافل االجتماعي ،والتعاو بي أفراد اعمة ،حس المفهوم ااسثمي9
 -0أ تعرف الطالبة طريقة المسلمي  ،وأسلوبهم في الحياة؛ مي حييث التعاميل ،والوفيا بالوعيد ،والعهيد ،واالسيتقامة،
والبدق ،والسماحة ،و ظام الزواج ،وح الجار9
 -0أ

وجّا الطالبا -م خثل دروس المقافة ااسثمية -االتجاها السليمة ،التي تساعده على التعامل االجتماعي

القويم ،وعلى حُس العثقا مع أفراد المجتمع9
 -1أ

قوك عاطفته القومية التيي تتمميل فيي محبية وطينه  ،واليوال ليا ،واالسيتعداد للتميحية مي أجليا ،والمحافظية

على حريتا ،واستقثلا ،واايما بأ

ل كلا م مبادئ الدي 9

 -2أ تدر الطالبا أ الدي ااسيثمي هيو ديي الحريية ،وااخيا  ،والسيثم بيي جمييع اعميم عليى اخيتثف العقائيد،
واعلوا  ،واعوطا 9
ا تياهات الحديثة في تدريس الثقافة اإلسالمية:
ُ
البحث9
وفيما يلي تبنيي لتل االتجاها  ،وسوف وردها باختبار مع التفبيل لثتجاب الاك يستن ُد عليا
تصنيف ا تياهات الحديثة في تدريس الثقافة اإلسالمية بحس :طبيعة المتعل :
 -5ا تيال الكاديمي :يممل إستراتيجيا التدريس التي اهتمي بالمعرفية ،وتنظيمهيا ،وطيرق تقيديمها ،ويتميم كيال
ااستراتيجيا  ،التي تم بنالها وف موضوعا المقافة ااسثمية9

 -1ا تيال المهماري :يتنياول ااسيتراتيجيا التيي تيدخل ضيم االتجياب المهيارك ،مميلل تنميية مهيارا التفكيير الناقيد،
واابداعي ،واالستنتاجي ،والعلمي9
 -0ا تيممال ا جتممماعيل يهييتم بتييدريس القمييايا ،والمشييكث االجتماعييية ،ومنهييال إسييتراتيجيا تنمييية مفيياهيم التربييية
المهنية ،والبي ية اعمنية ،وإستراتيجيا التعلم التعاو ي ،و التبادلي ،والقائم على المشروعا 9
 -0ا تيال الوجداني :تستعدم فيا ااستراتيجيا لتمبي المبادئ ،والقيم ،واعخثق9
 -1ا تيال التكامليل ربط العبرا  ،واع شيطة ،وأبيرا ااسيتراتيجيا المسيتعدمة فيي تيدريس الوحيدا ؛ لتتكاميل ميع
االتجاها السابقة9
تصنيف ا تياهات الحديثة في تدريس الثقافة اإلسالمية وفق طبيعة العل :
وتنقسم االتجاها الحديمة في تدريس المقافة االسثمية -وف طبيعة العلم -إلى ما يليل
 -5ا تياهات العلمية :تقوم فكرة االتجاب على أ التدريس ما هو إال جملة م ااجرا ا المحددة المنظمة الدقيقة ،التي
هدفُها الوصو ُل عهداف سلوكية محددة سلف،ا ،ويدخل تح هاا االتجاب واتجاب التدريس باعهداف – التدريس بالنظام –
االتجاب اادارك – اتجاب تدريس الكفايا

– اتجاب تدريس تحليل المهما

– اتجاب تدريس المعايير واالتجاب

التكنولوجي ،وسوف لقي ظرة ،أكبر على االتجاب اعخير؛ لعثقتا بالبحث الحالين9
 -1ا تيال التكنولوجي :يمتاا هاا العبر بطفرة تقنية ،خاصة في تكنولوجيا التعليم ،وبدأ
التكنولوجي في التدريس في اعربعينيا

فكرة إدخال االتجاب

م القر العشري  ،ويدرج هاا االتجاب ضم االتجاها

أحدهمال منطقي ،واآلخرل فلسفي ،أما المنطقي فد التكنولوجيا المعاصرة ،واستعدام الحاس

العلمية؛ لسببي ،

في التعليم9والمالكي،

1332من
 -0ا تياهات العلمية اإلنسانية :هي مزيج بي االتجاه ْي السابق ْي ِ  ،وتمم مجموعة م االتجاها

تشمل االتجاب

المنظومي؛ حيث ياك ُد دراسة موضوعا المادة الدراسية في صورة تساعد على ربط العناصر والمكو ا م خثل
عثقة تبادلية ،واالتجاب االتبالي ،ويعتمد هاا االتجاب على مهارا

االتبال ،وظهر مع ظهور ظريا

االتبال

و ما جا 9والمالكي1351 ،من
تصنيف ا تياهات الحديثة في تدريس الثقافة اإلسالمية بحس :طبيعة تدريس المادة:
الفهم العيام للمينهج -يجعلنيا ياكر البنيية اعساسيية فيي التيدريس ،التيي تنقسيم إليى أربعية أركيا رئيسية؛ هيي
التدريس -وف
ِ
عناصر التدريس ،ومبادرها ،وعمليا التدريس ،ومعاييرها ،وم اهت ّم بعناصر التدريس ا درج ضم االتجاب النظيرك ،ومي
غلي اهتمامييا بالعمليييا  ،ومعاييرهييا ،ا ييدرج ضييم االتجيياب العلمييي ،وهيياا االتجاهييا يُبيينفا ضييم االتجاهييا الحديميية فييي
تدريس التربية ااسثمية وف طبيعة المادة 9والمالكي1332 ،من
والشكل التالي يوضح هاب االتجاها 9

االتجاهات الحديثة بحسب طبيعة
العلم

•
•
•
•
•

االتجاه الوجداني
االتجاه التكاملي
االتجاهاالجتماعي
االتجاه املهاري
االتجاه االكاديمي

االتجاهات بحسب طبيعة العلم

االتجاهات بحسب طبيعة التدريس

• االتجاه النظري
• االتجاه العملي

•
•
•

•
•

االتجاهات العلمية
تنقسم االتجاهات العلمية
الى
(التدريس باالهداف -
التدريس بالكفايات -
التدريس بتحليل املهمة -
التدريس بالنظام  -التدريس
التكنولوجي  -االتجاه االداري
 التدريس باملعايير )االتجاهات االنسانية
االتجاهات العلمية االنسانية

الشكل و5ن االتجاها الحديمة في تدريس المقافة ااسثمية

 .1الدراسات السابقة
المحور الو  :دراسات تناولت تقنية الوا ت ا فتراثي:
أجرى الغا (1111م) دراسة ،،هدف إلى التعيرف عليى فاعليية تكنولوجييا الواقيع االفتراضيي فيي تنميية مهيارا التفكيير
الببرك ،لدث طالبا البي التاسع اعساسي بتزة ،واستعدم الباحمة المنهج ببا التجريبي لدراسة فاعلية الواقع االفتراضيي
علييى تنمييية مهييارا التفكييير الببييرك ،وأعييد الباحميية اختبييار مهييارا التفكييير الببييرك ،وطُبي علييى عينيية مكو يية مي و23ن
طالبة ،،وأسفر النتائج ع وجيود فيروق عنيد مسيتوث الداللية و3,31 ≤ αن بيي متوسيط درجيا طالبيا المجموعية التجريبيية
ومتوسط درجا المجموعة المابطة في اختبار مهارا التفكير الببرك لبالح المجموعة التجريبية9
أعد ياجزي (1114م ) دراسة ،،هدف إلى التعرف على فاعلية بي ة تعلم ثثثية اعبعاد فيي تنميية مهيارا اسيتعدام ظيام
إدارة بي ا التعلم االفتراضيية وSloodleن ،ليدث طالبيا ماجسيتير تقنييا التعلييم بجامعية الملي عبيدالعزيز بجيدة ،واسيتعدم
الباحمة المنهج ببا التجريبي ،وأعد اختبار أدا مهارا استعدام بي ا التعلم االفتراضية ،وطُب على عينية مكو ية مي و11ن
طالبة ،،وأظهر النتائج وجود فروق ا داللة إحبائية عند مسيتوث و3931ن بيي متوسيطي درجيا المجموعية التجريبيية فيي
التطبي القبلي والبعدك لثختبار اعدائي لمهارا استعدام بي ا التعلم االفتراضية ،لبالح التطبي البعدك9
وجا

دراسة حسن (1111م) للتعرف على فاعلية بي ة افتراضية ثثثية اعبعاد على ايادة دافعية اا جاا ليدث الطيثب،

واتجاهاتهم حو البي ة االفتراضية في مدينة عي بمس بمبر ،واستعدم الباحمة المنهج ببا التجريبي ،وأعد مقياس دافعيية
اا جاا واالتجاب ،وطُب البحث على عينة م طثب المرحلة الجامعية ،وأسفر النتائج عي وجيود فيروق ا داللية إحبيائية
عند مستوث الداللة و3,31 ≤ αن بي متوسيط درجيا طالبيا المجموعية التجريبيية ومتوسيط درجيا المجموعية الميابطة فيي
مقياس اا جاا واالتجاب ،لبالح المجموعة التجريبية9

،
بيدال مي الفبيول
قام بدر (1111م) بدراسة لقياس أثر استعدام والفبول االفتراضيةن على التحبييل الدراسيي للمتعلميي
التقليدية ،مستعد ،ما المنهج بيبا التجريبيي ،وابيتمل عينية الدراسية عليى و13ن طالب،يا مي طيثب قسيم تكنولوجييا التعلييم بجامعية
المنوفية بمبر  ،ولقد استعدم االختبار كأداة ،وتوصل النتائج إلى أ استعدام الفبول االفتراضية في التعلييم تعميل عليى رفيع
معدل التحبيل لدث عينة الدراسة ،وأ استعدام التقنيا في التعليم يزيد م ثقة الطال 9
جييا
اا تر

دراسممة خليممف (1112م) بهييدف تقييييم تجربيية اسييتعدام والفبييول االفتراض ييةن فييي تقييديم الييدروس المبابييرة عبيير
لطلبة الما وية العامية فيي دولية فلسيطي  ،وابيتمل عينية الدراسية عليى و533ن طالي وطالبية ،وو13ن معل ،ميا ومعلمية،،

يقومو بتقديم الدروس عبر تل الفبول االفتراضية ،واستعدم المينهج الوصيفي ،واالسيتبيا كيأداة ،وجيا

تيائج الدراسية أ

الفبييول االفتراضييية تييادك لزيييادة قُييدرة المعلمييي والطلبيية علييى إيبييال المعلوميية ،واسييتقبالها ،وايييادة التفاعييل بييي الطلبيية
والمعلمي  ،وأ استعدامها يحتاج خبرة في استعدام الحاس اآللي ،وأ استعدام الفبول االفتراضية يادك لزيادة التحبيل9
أجرث بودي ( )Bodie, 2009دراسة ،،هدف إلى استكشاف مدث تفاعل المعلم ميع المتعلميي فيي العمليية التعليميية ،وميع
وسييائل االتبييال فييي والفبييل االفتراضييين ،التييي تيياثر علييى مفيياهيم وررا المشيياركي فييي العملييية التعليمييية فييي جامعيية جنييوب
كاليفور يييا ،وتمييمن الدراسيية عنبييري ؛ همييال سييلوكيا المعلييم ،والوسيييلة المسييتعدمة فييي التواصييل ،وكا ي عينيية الدراسيية
و133ن طال في مادة علم النفس ،واسيتعدم الدراسية عيدة أدوا ؛ منهيال المثحظية ،واالسيتبيا  ،والمقابلية ،واالختبيار لقيياس
اعثر  ،وتوصل الدراسة إلى وجود مست ،وث عال م التفاعلية واالرتباط بي سلو المعلم والوسيلة التعليمية ،التيي أسيهم فيي
ايادة رضا المتعلمي  ،و ل م ررائهم حو هاب التقنية9
أجرث خالد ( 1111م) دراسةً ،هدف إلى استقبا أثر استعدام بي ة تعليم افتراضيية فيي تعلييم العليوم عليى تحبييل طلبية
البي السادس اعساسي في ميدارس وكالية التيوث الدوليية ،فيي محافظية يابلس فيي فلسيطي  ،واسيتعدم المينهج بيبا التجريبيي،
وأجري الدراسة على عينة مكو ة م و502ن طالب،ا ،وقد تم إعداد أداة الدراسة المتمملة في االختبار التحبيلي ،وكا مي أبيرا
النتائجل عدم وجود فروق ا داللة إحبائية في التحبيل الدراسي في مادة العلوم9
قام كيلي وبيتي وKhalili & Petei, 2000ن بدراسة وصفية ،هدف إلى معرفة مدث تأثير والفبيول االفتراضييةن عليى
العملية التعليمية التقليدية ،والمعتمدة على التعليم المبابير ،ومناهجهيا بجامعية اتيال ،بجنيوب أفريقييا ،وتميم

لي دراسية كافية

البرامج ،واآلليا الممكنة ،وتقييم أثر التعلم م خثل تقيييم المعليم والميتعلم ،واسيتعدامهما آللييا االتبيال الحديمية مي حاسي
رلي ،وببكاتا ،ووسائطا ،ورليا البحث ،وابتمل عينة الدراسة عليى عيدد مي طيثب المرحلية المالمية والرابعية مي كليية تقنيية
المعلوما  ،في كلية الحاس اآللي ،وبعض معلميها ،وتوصل

تائج الدراسة إلى أ استعدام خدمة ببكة اا تر ي فيي التعلييم،

والفبول االفتراضية ،تادك إلى تطور ماهل وسريع في العملية التعليمية ،وتحسّنها9
المحورالثاني :دراسات تناولت التفكير المستقبلي:
أعيد عبمدالعلي (1111م) دراسمةً ،هيدف إلييى قيياس فاعليية بر ييامج قيائم علييى التعلييم االكترو يي فييي تيدريس الجترافيييا
لتنمية مهيارا التفكيير المسيتقبلي ،والمفياهيم الجترافيية المرتبطية بهيا ،واسيتعدم المينهج الوصيفي ،وبيبا التجريبيي ،وكا ي
عينة الدراسة مجموعية مي طالبيا البيي اعول الميا وك فيي مبير ،وعيدده و03ن ،وجيا

تيائج البحيث بفاعليية البر يامج

التدريبي في تنمية مهارا التفكير المستقبلي ،والمفاهيم المرتبطة بها لدث طالبا المجموعة التجريبية9

أجر حسانين (1114م) دراسية ،،هيدف هياب الدراسية إليى تنميية مهيارا التفكيير المسيتقبلي ،والمفياهيم االجتماعيية ليدث
طثب المرحلة الما وية العامة في مادة علم االجتماع ،باستعدام بر امج مقتير قيائم عليى البنائيية االجتماعيية ،وكيا عيدد العينية
و 03ن ،واستعدم المنهج الوصفي ،والمنهج ببا التجريبي ،وأدوا البحث ،واختبار مهارا التفكير المستقبلي ،واختبار المفياهيم
الجترافييية ،وتوصييل الدراسيية إلييى فاعلييية البر ييامج المقتيير علييى تنمييية بعييض مهييارا التفكييير المسييتقبلي ،وبعييض المفيياهيم
االجتماعية9
قام الصافوري وعمر (1111م) بدراسة ،هدف إلى التحق م فاعلية بر امج تدريسي مقتر لتنمية التفكيير المسيتقبلي،
باستعدام إستراتيجية التعيّيل مي خيثل االقتبياد المنزليي ،ليدث عينية مي الطالبيا للمرحلية االبتدائيية ،وتكو ي عينية الدراسية
الكلية م و21ن طالبة ،،واستعدم المنهج ببا التجريبي ،وكا
المسييتقبلي ،وأسييفر

أدوا الدراسةل البر امج التدريسي المقتير  ،ومقيياس التفكيير

تييائج البحييث ع ي فاعلييية وكفييا ة البر ييامج المقتيير فييي تحسييي قييدرا التفكييير المسييتقبلي ،لييدث طالبييا

المجموعة التجريبية ،بالمقار ة بطالبا المجموعة المابطة؛ حييث ُوجيد فيروق ا داللية إحبيائية بيي متوسيطا درجيا
الطالبا في المجموعية التجريبيية والمجموعية الميابطة فيي مقيياس التفكيير المسيتقبلي ،كميا أظهير النتيائج وجيود فيروق ا
دالليية إحبييائية بييي متوسييطا درجييا أفييراد المجموعيية التجريبييية فييي القياسييي القبلييي والبعييدك ،لبييالح القييياس البعييدك علييى
مقياس التفكير المستقبلي9
قييام جمماد هللا (1111م) بدراسيية هييدف إلييى تنمييية بعييض عمليييا التفكييير ،والتعييرف علييى كيفييية تنمييية الحييس التيياريعي،
والتفكير المستقبلي ،م خثل اعحداث التاريعية على طثب البي الما ي الما وك ،وتم اختييار أربعيي طالب،يا بطريقية عشيوائية
م طيثب البيي الميا ي الميا وك ،بمعهيد دميرو ااعيدادك اعاهيرك بنيي  ،وقُسيموا إليى مجميوعتي وتجريبيية وضيابطةن 9أعيد
الباحث اختبار حس تاريعي ،وتفكير مستقبلي ،وبطاقة مثحظية لميادة التياريي ،وتوصيل البحيث إليى تفيوّق المجموعية التجريبيية
على المجموعة الميابطة فيي كيل مي مهيارا وفيرض الفيروض ،واختبيار الفيروض ،والتفسييرن ،وتوصيل البحيث إليى تسياوك
المجوعتي والتجريبية والمابطةن في مهارا تحديد والمشكلة والتعميمن9
أجرث السيد (1111م) دراسة هدف إلى معرفة مستوث التحبيل المعرفي والوعي بمواجهة الكوارث البشيرية ،والتفكيير
المستقبلي لدث تثميا البي الما ي ااعدادك ،وعددهم و03ن تلمي ،اا ،واستُعدم المنهج التجريبي التربوك و المجموعية الواحيدة،
والقياس القبلي والبعدك ،وكا

أدوا البحث عبارة ع اختبار مهيارا التفكيير المسيتقبلي ،ووصيل إليى النتيائج التالييةل وجيود

فييرق دال إحبييائيّ،ا عنييد مسييتوث و3931ن بييي متوسييطي درجييا التثميييا ومجموعيية البحييثن قبييل دراسيية البر ييامج وبعييدب فييي
تحبيلهم للمستويا المعرفية المكو ة للكيوارث البشيرية بالبر يامج المقتير  ،لبيالح التطبيي البعيدك ،كميا أبيار النتيائج إليى
فاعلية البر امج المقتر في تنمية التحبيل لديهم ،وكال يوجد فرق دال إحبيائيّ،ا عنيد مسيتوث و3931ن بيي متوسيطي درجيا
التثميا ومجموعة البحثن قبل دراسة البر امج وبعدب في مقياس الوعي بمواجهة الكوارث البشرية ،لبالح التطبي البعدك ،كما
أبار النتائج إلى فاعلية البر امج المقتر في تنمية الوعي بمواجهة الكوارث البشيرية ليديهم ،وأيم،يا يوجيد فيرق دال إحبيائيّ،ا
عند مستوث و  3931ن بي متوسطي درجا التثميا ومجموعة البحثن قبل دراسة البر امج وبعدب في اكتساب اليبعض مهيارا
التفكير المستقبلي لبيالح التطبيي البعيدك ،كميا أبيار النتيائج إليى فاعليية البر يامج المقتير فيي تنميية بعيض مهيارا التفكيير
المستقبلي لديهم9

قام أبو صفية (1111م) بدراسة ،هدف إلى تقبي فاعلية بر امج تدريبي مستند إلى حل المشكث المستقبلية فيي تنميية
مهارا التفكير المستقبلي ،لدث عينة مي طالبيا البيي العابير فيي الزرقيا  ،وكا ي أداة الدراسية مقيياس التفكيير المسيتقبلي،
والميينهج المتبييع هييو الميينهج بييبا التجريبييي ،وتوصييل الدراسيية إلييى أ هنييا أث ي ،را ّ،
داال إحبييائيّ،ا عنييد مسييتوث الدالليية و3931ن
للبر امج التدريبي في تنمية مهارا التفكير المستقبلي ،عند طالبا البي العابر في مدينة الزرقا باعرد 9

 .4منهيية وإجراءات البحث
تمهيد
يتمم هاا الفبل تحديد منهج البحث ،وتحديد مجتمع البحيث ،والعطيوا ااجرائيية التيي تمي بهيا ااجابية عي فيروض
البحث ،واعدوا المستعدمة في البحيث ،وخطيوا تبيميم هياب اعدوا مي حييث مرحلية بنائهيا ،وصيدقها ،وثباتهيا ،وأسيلوب
تطبيقها ،والتحليل ااحبائي المستعدم في معالجة بيا اتها9
وفيما يلي تفبيل ل ل

 .1.4منهج البحث:
اسيتعدم البحيث الحيالي المينهج بيبا التجريبيي للمجموعية الواحيدة ا التبيميم القبليي -البعيدك Pre-Test Post- Test
)Designن ،ويتم اختبارها قبْليّ،ا ،وم ثم تم تنفيا التجربية بددخيال المتتيير المسيتقل عليهيا ،ومي ثيم تيم اختبارهيا بعيديّ،ا ،ويكشيي
الفرق بي االختباري القبْلي والبعْدك ع أثر المتتير المستقل على المتتير التابع 9والحمدا ي ورخرو 512 ،1332 ،ن
خطوا تطبي هاا التبميم في الشكل التالي

ويمك تلعي

• تحدية ة ةةد ينة ة ةةة
البحث
• إ ة ةةداد اختبة ةةار
مهة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةارات
التف ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةر
املستقبلي

1

2
• التطبي ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة
القبلي الختبار
مهة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةارات
التف ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةر
املستقبلي

• اسةةتادات تقنيةة
الوا ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة
اال تراض د ةي
األبع ة ةةاد لتنمية ة ةة
مهة ةةارات التف ة ةر
املستقبلي

4
• التطبي ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة
البعة ةةدي الختب ة ةار
مهة ةةارات التف ة ةر
املستقبلي

3

• املقارن ة ةةة ب ة ة نت ة ةةائج
االختبة ة ة ة ةةار القبل ة ة ة ة ةي
والبعة ة ة ة ة ة ةةدي ملع ة ة ة ة ة ة ةةة
الفة وا ال ةةد ت ةةد ها
تقنية ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة الوا ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة
اال تراض ة ة ة ة ة ة ة د ة ة ة ة ة ة ةةي
األبع ة ة ة ةةاد ة ة ة ةةي تنمي ة ة ة ةةة
مه ة ة ة ة ة ة ة ةةارات التف ة ة ة ة ة ة ة ةةر
5
املستقبلي

الشكل رقم و1ن تبميم البحث

 .1.4ميتمت وعينة البحث:
يشتمل على جا بي رئيسي  ،همال مجتمع البحث ،وعيّنة البحث ،وفيما يلي تفبيل لكلٍّ منهمال
 .1.1.4ميتمت البحث:
يتكو مجتمع البحيث مي جمييع طالبيا البيي الميا ي الميا وك بمدينية جيدة ،الثتيي يدرسي بميدارس تعلييم البنيا التابعية
لواارة التعليم للعام الدراسي 5002 -5002هي ،/والبيال( عيددها و53.ن ميدارس ثا ويية ،تيدرس فيي البيي الميا ي الميا وك بهياب
،
فبث 9وإحبائية إدارة تعليم جدة للعام الدراسي 5002 -5002ه/ن
المدارس و001.0ن طالبة ،مواعا على و5120ن

 .1.1.4عينة البحث:
قام الباحمة باختيار المدرسة الما وية المالمة بعد المائة بمدينة جدة بطريقية مقبيودة لتطبيي البحيث؛ لتحقي بيروط العينية
المطلوبة فيها ،وهيل
5ن تعاو مديرة المدرسة ،وموافقتها على تطبي البحث9
1ن مث مة المدرسة م حيث توافر اامكا ا الثامة للتطبي 9
وتم اختييار العيّنية بالطريقية العشيوائية البسييطة ،عي طريي اختييار فبيل واحيد مي فبيول المدرسية؛ هيو الفبيل الميا ي
الما وك ،ويتكو م  03طالبة9
إعداد مواد وأدوات البحث:
المواد التعليمية:
 إعداد قائمة بمهارا التفكير المستقبلي المناسبة لطالبا البي الما ي الما وك9
 اختيار وتبميم البي ة االفتراضية ثثثية اعبعاد9
 إعداد دليل المعلمة9
 إعداد دليل إربادك لإلبحار داخل بي ة الواقع االفتراضي ثثثي اعبعاد9
 .1.4أدوات البحث:
 إعداد اختبار مهارا التفكير المستقبلي9
إعداد بيئة الوا ت ا فتراثي وفق نموذج التصمي التعليمي ()ADDIE
 .1مرحلة التحليو
هي أولى خطوا هاا النمو ج ،وفيما يلي خطواتهال
تحديد خصامص المتعلمين
قبل البد في تبميم بي ا الواقع االفتراضي ثثثي اعبعاد حدد خبائ

الف ة المستهدفة التعليمية ،وهي كالتاليل

 القدرة على االتبال العقلي مع اآلخري والمناقشة بفاعلية9 لديه قدر كبير م المقة ،واالستقثل في التفكير ،وح االستكشاف9 لديه خبرة في التعامل مع الحاس اآللي9 -لديه خدمة اا تر

في منااله ؛ مما يمكنه م الدخول لبي ة الواقع االفتراضي بسهولة9

الصورة النهامية لقاممة مهارات التفكير المستقبلي
تم التوصل للبورة النهائية لقائمة مهيارا التفكيير المسيتقبلي ،بعيد التعيديل فيي ضيو ررا المحكميي  ،وقيد ابيتمل عليى
و0ن مهارا رئيسة ،وو1.ن مهارة فرعية 9وملح  0ن
وباال تها م هاب العطوة تم ااجابة ع الساال الما ي م تسالال البحث وهيول مما مهمارات التفكيمر المسمتقبلي التمي
يهدف البحث لتنميتها لدى طالبات الصف الثاني الثانوي؟

تحليو محتوى مقرر الحديث والثقافة للصف الثاني الثانوي:
وقد اتبع الدراسة الحالية عند تحليل المحتوث العطوا التاليةل
الهدف من تحليو المحتوى:
مدث تمم مقرر الحديث والمقافة لمهارا التفكير المستقبلي الساب تحدييدها ،وهيي مهيارا "التوقيع المسيتقبلي– مهيارة
التعيل_ التنبا المستقبلي– حل المشكث المستقبلية"9
اختيار موضوعا دراسية في ضو تائج التحليل؛ اجرا التجربة الميدا ية للبحث عليها9
تحديد فئات التحليو:
تييم تحديييد ف ييا التحليييل ،وهييي مهييارا التفكييير المسييتقبليل "التوقييع المسييتقبلي– مهييارة التعيييل_ التنبييا المسييتقبلي– حييل
المشكث المستقبلية ".
تحديد وحدة التحليو:
تبن الباحمة وحدة "الفقرة" كوحدة تحليل؛ حيث إ ها أكمر مناسبة عغراض الدراسة الحالية9
تحديد أداة التحليو:
تم إعداد استمارة لجمع البيا يا  ،ورصيد معيدال التكيرار لمهيارا التفكيير المسيتقبلي ،فيي ضيو قائمية مهيارا التفكيير
المستقبلي التي تم إعدادها سابق،ا9
تحديد ميتمت التحليو:
يتممل مجتمع التحليل في موضوعا مقرر الحديث والمقافة ااسثمية للبي الما ي الما وك الاك أقرتا واارة التعليم للعام
الدراسي 5002 -5002ه9/
إجراءات تحليو محتوى مقرر الحديث والثقافة اإلسالمية للصف الثاني الثانوي:
التزم الباحمة خثل عملية التحليل بالموابط التاليةل
 تحليل محتوث الوحدة الما ية التي تشمل موضوعا المقافة ااسثمية ،ثم قيام اميلا بالتحليل مرة أخرث9 بمل التحليل فقرا كل درس ،واع شطة داخل كل درس9 تم استبعاد مقدمة الكتاب ،واعس لة الواردة هاية كل درس9 تم رصد التكرارا وتفريتها في استمارة التحليل9ياس صدق التحليو:
وللتأكييد م ي صييدق التحليييل تييم عييرض تحليييل الفبييل والوحييدة الما يييةن م ي المقافيية ااسييثمية م ي كتيياب الحييديث والمقافيية
ااسثمية على مجموعة م المحكمي المعتبي بالمناهج وطرق التدريس ،وم ثم تيم تعيديل التحلييل عليى حسي ميا ورد فيي
التحكيم ،وبال يعتبر تحليل المحتوث صادق،ا ،ثم تم إعداد قائمة هائية لتحليل الوحدةو ملح 0ن9
ياس ثبات التحليول
تعت بر إعادة التحليل أ س الطرق لمبا تحليل المحتوث ،وهنا طريقتا يمك مي خثلهميا تقيدير ثبيا تحلييل المحتيوث،
همال

 -5أ يقوم الباحث بنفسا بتحليل المحتوث مرتي  ،ويكو بينهما فترة م الزم  ،بشرط أال يعود للتحليل الساب 9
 -1أ يكلَّي بع

رخر بتحليل المحتوث بنفس الطريقة التي اتبعها الباحث ،وفي كلتا الطريقتي يج

أ يتم حساب

معامل االتفاق الاك م خثلا يتمح معامل ثبا تحليل المحتوث ،و ل ع طري استعدام معادلة كوبر9
وقد قام الباحمة باختيار إحدث طرق ثبا التحليل؛ وهي تكليي اميلة م

فيس التعبي

باسيتعدام فيس ااجيرا الياك

اتبعتا الباحمة في تحليل المحتوث ،وم ثم حساب معامل المبا باستعدام
عدد مرات التفاق

معادلة كوبر:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدد مرات التفاق × عدد مرات ا ختالف
وبتطبيي المعادليية السييابقة كا ي النتيجيية و 2282ن؛ ممييا يييدل علييى ارتفيياع متوسييط معامييل االتفيياق ،و لي يييدل علييى ثبييا
التحليل بدرجة كبيرة9
جدو ر (  ) 1الترتي :التنازلي لمهارات التفكير المستقبلي وفقًا لعدد الفقرات التي تنطبق عليها بنود استمارة التحليو ،ونسبتها
المئوية بالنسبة إلجمالي عدد فقرات الكتاب ككو ،ونسبتها المئوية إلجمالي عدد الفقرات التي تنطبق عليها بنود ا ستمارة:

م

مهارات التفكير المستقبلي

عدد الفقرات

النسبة إلجمالي فقرات
المقرر

النسبة لعدد الفقرات
التي تنطبق عليها بنود
استمارة التحليو

5

مهارة حل المشكث المستقبلية

02

%1293

0291

1

مهارة التوقع

52

%51901

1191

0

مهارة التنبا

51

%53912

52921

0

مهارة التعيل

.

%2952

55911

ااجمالي

23

%533

تحليو المصادر واإلمكانات:
تم القيام بمسح بامل للموارد المتيوافرة ،ووسيائل التعلييم ومبيادرب ،ثيم االجتمياع بالطالبيا لميدة أسيبوع ،والطلي مينه
إحمار أجهزته الشعبية ،والتأكد م صثحيتها ،وتحميل بر امج الواقع االفتراضي عليها ،والتأكد م وجود اتبال إ تر
لدث كل طالبة في المنزل9
المعو ات التي واجهت الباحثة:
 -عدم توافر سماعا اع

عند الطالبا ؛ وقام الباحمة بتوفيرها9

 عدم مطابقة أجهزة بعض الطالبا ع ظمة البر امج؛ وتم التتل عليها م خثل توفير أجهزة مطابقة9 -1مرحلة التصمي
في هاب المرحلة يتم تحديد اعهداف ااجرائية للنظام التعليمي؛ تحديد المحتوث ،وتنظيما ،وطريقة تقديميا ،وطيرق التفاعيل
معا ،وإستراتيجيا التعليم ،وتحديد اعدوا وطريقة تقديم السيناريو9
 صياغة الهداف التعليمية
قام الباحمة ببياغة اعهداف في ضو قائمة اعهداف التي تم إعدادها سابق،ا على النحو التاليل
 الهدف العام :تنمية مهارا التفكير المستقبلي م خثل بي ة واقع افتراضي ثثثية اعبعاد9 الهداف اإلجراميةل تتممل في اعهيداف ااجرائيية لكيل درس المدرجية فيي دلييل المعلمية ،والمبنيية عليى أسياس قائميةمهارا التفكير المستقبلي.
 تحديد المحتوى التعليمي وتنظيما
تم تحديد المحتوث التعليمي فيي مجموعية مي دروس وحيدة المقافية ااسيثمية ،هييل خبيائ

الشعبيية المسيلمة ،حقيوق

الراعي والرعية ،ااباعة ،االحاد ،التنبير ،وتم تقديما في صورة مهما عمل ،وبأسلوب حل المشكث 9
 خطوات تصمي اإلستراتييية
م ي خييثل هيياب العطييوة اسييتهدف الباحميية تبييميم ااسييتراتيجية التعليمييية المتبعيية التييي م ي خثلهييا يييتم تحديييد ااجييرا ا
والعطوا المعتلفة لتقديم المحتوث التعليمي ،وتحديد طرق تقديم اع شطة والتفاعث التعليمية9
وتتممل ااستراتيجية في البداية في عرض مقدمة جا بة للطالبا تحوك ترحيب،ا به  ،وبيا الهيدف مي البي ية االفتراضيية،
ثم يبدأ عرض اليدروس تيدريجيّ،ا وفي تسلسيل امنيي خياص لكيل درس ،وطريقية عيرض محتيوث خاصية ،ولكيل درس اع شيطة
العاصة با ،ثم التقويم للدرس9

المقدمة

عرض محتوى البيئة االفتراضية

التقويم المرحلي

،وانتقاالت
مناسبة

الشكل و0ن يوضح معطط،ا لإلستراتيجية المستعدمة

التقويم والتغذية الراجعة

• تحتوي لى
رسالةالتر يب
وبيا الهدف
م البيئة
اال تراضية

• ض محتوى
الدروس و
تسلسل زمند
باستادات
شاشات الع ض
داخل البيئة
مد ما كل درس
بعدد م
الوسائط
التعليمية
املاتلفة

• عرض أسئلة
خاصة
بمهارات
التفكير
املستقبلي
مرتبطة
بفقرات
الدرس

• يتمثل في
األسئلة
الخاصة
بكل درس
وتجيب
عنها
الطالبة
نهاية
الدرس

 ثبط أحداث التعل
 ا ستحواذ على انتبال المتعل ل االستحوا على ا تباب الطالبا م خثل تتيير تبميم الفبيل مي درس آلخير؛ تجنب،ياللملل ،وكل تبميم مزود بأدوا الجاب م اعليوا واعصيوا المناسيبة لمحتيوث اليتعلم والمرحلية العمريية ،كيال
حرية اختيار المثبس للشعبية كا عامل جاب كبي ،را للطالبا  ،ودافع،ا للحماس9
 تعريف المتعل بههداف التعل ل تبيميم عيروض اليدرس بواسيطة بر يامج العيروض التقديميية وPower pointن ،ميعمراعاة بروط تبميم العروض التقديمية ،وكا

العروض مشتملة على اعهداف العامة لكل درس9

 تحريممر وتنشمميط اسممتيابة المممتعل  :المرو يية والحرييية فييي التجييوال داخييل البي يية التعليمييية ،وسييهولة اسييتعدام اعارارواال تقال ،وتشار سطح المكت ومحررا النبوص مع المعلمة ،ويتا للطالبة اختيار المحتوث المناس  ،وايارة
مكتبة الفبل ،وتحميل العروض والملفا منها ،وحفظها على جهااها وطباعتها9
 عرض المثيرات :تممل في الوسائط التعليمية المتعددة ،مي أصيوا وصيور ثابتية ،وكيال الكائنيا ثثثيية اعبعياد،والشعبيا االفتراضية ،ومراف البي ة االفتراضية؛ م مكتبة ،وجلسية اجتماعيا  ،صيمم بطريقية جاابية تناسي
خبائ

المتعلمي  ،وأهداف المحتوث ،بااضافة إلى طرق اابحار المعتلفة9

 تقدي التلاية الراجعةل م خثل المناقشة مع الطالبا  ،وتبحيح اعفكار ،وتنظيمها؛ لتحقي الهدف المقبود9 تحديد النشطة
راع الباحمة عند تبميم اع شطة أ تكو مرتبطة باعهداف ااجرائيية لكيل درس ،وأ تحتيوث عليى ميا ينميي مهيارا
التفكير المستقبلي ،وتحق التعلم التعاو ي بي الطالبا 9
 أنماط التفاعو داخو بيئة الوا ت ا فتراثي:
اهتم الباحمة بتحقي مجموعة م التفاعث في بي ة التعلم عبر اا تر  ،وتتمركز كلها حول المتعلم9
-

تفاعو متعل مت متعل  :م خثل تبادل اعفكار م خيثل الشعبييا االفتراضيية لكيل طالبية ،ومي خيثل الشيا
الكتابي ،والشا البوتي اللاي تتيحهما بي ة الواقع االفتراضي9

-

تفاعممو المممتعل مممت المعل م  :م ي خييثل تواصييل الطالبييا مييع المعلميية؛ م ي أجييل االستفسييار م ي خييثل بي يية الواقييع
االفتراضييي ،وم ي خييثل التتاييية الراجعيية التييي تقييدمها المعلميية ،وم ي خييثل مراقبيية المعلميية اجابييا الطالبييا ،
وإبحاره داخل بي ة الواقع االفتراضي9

-

تفاعممو المممتعل مممت المحتمموى :ويشييمل تفاعييل الطالبييا مييع جميييع مكو ييا المحتييوث؛ ميي صييور ،وعييروض،
وفيديوها تعليمية9

 تصمي أدوات القياس
تم إعداد اختبار لقياس مهارا التفكير المستقبلي ،وفيما يلي خطوا تبميم أداة البحث9
 تحديد الهدف من ا ختبار:
هدف االختبار إلى قياس أثر تقنية الواقع االفتراضي في تنمية مهارا التفكيير المسيتقبليل والتنبيا ،التوقيع ،حيل المشيكث
المستقبليةن لدث تلمياا البي الما ي الما وك9

 تحديد نوع ا ختبارلقام الباحمة باالطثع على الدراسا السابقة التي تناول التفكير المسيتقبلي ،وتيم اختييار االختبيار مي

يوعي اختييار مي

متعدد ،والمقالي القبير؛ لكو ا أكمر مث مة ،لقياس مهارا التفكير المستقبلي9
 صياغة فقرات ا ختبار:روعيي عنيد صييياغة فقيرا االختبيار جوا ي عيدة ،هيييل أ تكيو اعسي لة واضييحة ودقيقية مي الناحييية العلميية واللتوييية،
متنوعيية ،بيياملة للمحتييوث التعليمييي ،تراعييي الفييروق الفردييية بييي التلمييياا  ،مناسييبة لمسييتواه العقلييي ،وفييي ضييو

لي تمي

صياغة فقرا االختبار9
 الصورة الولية لالختبار:تمييم االختبييار فييي صييورتا اعولييية و51ن سي ،
يااال ،منهييا و1ن أسي لة لمهييارة التنبييا ،و1ن أسي لة لمهييارة التوقييع ،و1ن أسي لة
لمهارة حل المشكث المستقبلية9
 صدق ا ختبار:للتحق م صدق االختبار تم اتباع ما يليل
 95الصدق الظاهري (صدق المحكمين):
 -5مدث قدرة اعس لة على قياس مهارا التفكير المستقبلي التي يراد تنميتها9
 -1مدث مث مة االختبار لمستوث طالبا البي الما ي الما وك9
 -0البياغة السليمة عس لة االختبار9
 -0إبدا أك مثحظا أو اقتراحا أخرث9
وقد أسفر

تيجة التحكيم ع تعديل بعض مفردا وفقرا االختبار ،على النحو اآلتيل

 تعديل صياغة بعض اعس لة9 تعديل البدائل لبعض الفقرا 9وبنا على ررا المحكمي تم تعديلا بالبورة النهائية 9وملح 1ن
 .1ا تساق الداخلي:
تم التحق م صدق االتساق الداخلي بحساب معامل ارتباط بيرسو بي درجا كي ّل فقيرة مي فقيرا االختبيار ،والدرجية
الكلية لثختبار ،والجدول التالي يوضح ل ل
جدو ر ( )1ي معامالت ا رتباط بين درجات ك ِّو فقرة من فقرات ا ختبار والدرجة الكلية لالختبار
مهارة التنبؤ

مهارة التو ت

مهارة حو المشكالت المستقبلية

م

معامو ا رتباط

م

معامو ا رتباط

م

معامو ا رتباط

1

**1.111

1

**1.010

11

**1.110

1

**1.111

0

**1.111

11

**1.141

1

**1.121

1

**1.111

11

**1.111

4

**1.141

2

**1.101

14

**1.141

1

**1.111

11

**1.111

11

**1.111

** دا إحصاميًا عند مستوى د لة 1.11
يتمح م الجدول الساب أ معامث ارتباط كل فقرة م فقرا االختبار ،والدرجة الكلية لثختبار جميعها دالة إحبيائيّ،ا
عند مستوث داللة و3835ن؛ مما يدل على توافر درجة عالية م صدق االتساق الداخلي لثختبار9
 ثبات ا ختبار لمهارات التفكير المستقبلي:يقبد بمبا االختبار درجة االتساق في النتائج التي تعطيها أداة التقويم إ ا ما طبق على عينة م الممتحني أكمر م ميرة
في ظروف تطبيقية متشابهة 9وايتو 5... ،م ،ص 203ن
 التطبيق ا ستطالعي لالختبار:بعد إجرا التعديث التي أبار إليها المحكمو قام الباحمة بتطبي االختبار -في صورتا النهائية -على عيّنة اسيتطثعية
وغير عينة البحثن م طالبا البي الما ي الما وك في الما وية المالمة بعد المائة ،في الفبل الما ي لعام 5002 /5002هي ،/بلي(
عددها و03ن طالبة؛ للتحق مما يليل
 وضو تعليما االختبار9 تحديد الزم المناس لثختبار9 تحديد معامل السهولة والبعوبة والتمييز لمفردا االختبار9 إيجاد معامل البدق والمبا لثختبار9أظهر تطبي االختبار على العينة االستطثعية وضو تعليما االختبار ،وسثمة مفرداتا ،كما أظهر التطبي عيدم وجيود
حاجة اجرا أك تعديث 9
 تعليمات ا ختبارلبعد صياغة الفقرا تم وضع تعليما االختبار؛ بهدف إرباد الطالبا إلى ما يج اتباعا قبل البد بااجابة عي اعسي لة،
وهي كاآلتيل
 كتابة البيا ا العاصة بالطالبة ،وتتمم ل االسم ،البي ،الفبل9
 تعليما خاصة بوصي االختبارل وع االختبار ،وعدد الفقرا  ،وعدد البدائل9
 تعليما خاصة بااجابة ع جميع اعس لة 9وملح 1ن
 طريقة التصحيح:تم تبحيح االختبار بدعطا درجة واحدة لإلجابة البحيحة ،وصفر لإلجابية العطيأ ،تيم إعيداد ميو ج لإلجابية عي أسي لة
االختبار لتسهيل التبحيح 9وملح 2ن

 .1تحديد الزمن المناس :لالختبار:
تم حساب الزم المناس لثختبار ع طري حساب متوسط الزم باستعدام المعادلة اآلتيةل

زمن انتهاء أول طالبة

ام االختبار =

 +زمن ا تها

آخر طالبة

1
وسيد وسالم ،م1331ن
الزم المناس = 13 + 03

=  01 = .3دقيقة

1

1

معامو الصعوبة لسئلة اختبار مهارات التفكير المستقبلي:
يقبد بمعامل صعوبة الساال النسبة لم أجابوا ع الساال إجابة خطأ ،ويعبر عنا بالمعادلة التاليةل وفتح هللا1331 ،من
عدد الاي حاولوا ااجابة على الساال
معامل البعوبة = ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
عدد م أخطأ في ااجابة على الساال
جدو ر (  )1معامو الصعوبة لسئلة ا ختبار التحصيلي لمهارات التفكير المستقبلي
السؤا

معامو الصعوبة

السؤا

معامو الصعوبة

السؤا

معامو الصعوبة

س1

1.02

س1

1.12

س11

1.11

س1

1.11

س0

1.12

س11

1.11

س1

1.11

س1

1.11

س11

1.12

س4

1.14

س2

1.02

س14

1.02

س1

1.41

س11

1.02

س11

1.11

معامو التمييز لمفردات ا ختبار:
يقبد بمعامل التمييز قدرة الفقرة على تمييز الفروق الفردية بي اعفراد الاي يعرفو ااجابة ،والياي ال يعرفيو ااجابية
البحيحة لكل فقرة أو ساال م االختبار9
وتم حساب معامث التمييز عس لة االختيار على النحو التاليل
 -5ترتي الدرجا م اععلى إلى اعد ى9
 -1تقسيم الدرجا إلى مجموعتي ل  %13تممل الدرجا العليا ،و %13تممل الدرجا الد يا9
 -0تحديد عدد الطالبا الثتي أجب إجابة صحيحة في كل مجموعة ع كل مفردة على حدة9

 -0تطبي المعادلة التاليةل

ما=

س-ص
_______

حيثل
م ال معامل التمييز9
ص عل عدد طالبا الف ة العليا الثتي أج ْب

ع الساال إجابة صحيحة9

ص دل عدد طالبا الف ة الد يا الثتي أج ْب

ع الساال إجابة صحيحة9

ل عدد الطالبا في إحدث الف تي 9
جدو ر (  )4معامو التمييز لسئلة ا ختبار التحصيلي لمهارات التفكير المستقبلي
السؤا

معامو التمييز

السؤا

معامو التمييز

السؤا

معامو التمييز

س5

3912

س2

3923

س55

3911

س1

3901

س2

391.

س51

3923

س0

3913

س2

3911

س50

3912

س0

3902

س.

3923

س50

3911

س1

3911

س53

390.

س51

3902

اإلخراج النهامي لالختبار:
،
سااال ،وبيمل اعسي لة ثيثث مهيارا مي مهيارا التفكيير المسيتقبلي عليى
تكو االختبار في صورتا النهائية م و51ن
النحو اآلتيل

.1

عدد اعس لة في مهارة القرا ة والتوقع و1ن أس لة ،وتمملها أرقام اعس لة م و5ن إلى و1ن9

.2

عدد اعس لة في مهارة التمييز والتنبا و1ن أس لة ،وتمملها أرقام اعس لة م و2ن إلى و53ن9

.3

عدد اعس لة في مهارة حل المشكث المستقبلية و1ن أس لة ،وتمملها أرقام اعس لة م و55ن إلى و51ن 9ملح و1ن

سيناريو البيئة التعليمية ا فتراثية:
السيناريو التعليمي ترجمة ل هداف والمحتوث المراد تقديما إلى إجرا ا تفبيلية على الورق ،وقيد تيم تبيميم السييناريو
باستعدام اعجزا التاليةل
رقم ااطار ،الجز المرئي ،الجز المسموع ،الوصي ،أسلوب الربط ،تبوير الشابة 9وملح 2ن
تييم التأكييد م ي صييثحية السيييناريو بعرضييا علييى مجموعيية م ي المحكمييي فييي مجييال تقنيييا التعليييم ،وتييم ااجميياع علييى
صثحيتا9

شكل رقم ( )0نموذج لسيناريو تعليمي لبيئة واقع افتراضي تعليمية
 -4مرحلة التطوير :
في هاب المرحلة يتم الحبيول عليى الميواد والوسيائط التعليميية التيي سيب تحدييدها واختيارهيا فيي مرحلية التبيميم؛ و لي
بالحبول عليها جاهزة ،أو إ تاجها وتبميمها9
وقد قام الباحمة بد تاجها على النحو التاليل
-

النصوص المكتوبة :قامي الباحمية بكتابية النبيوص العاصية بيالمحتوث مي خيثل بر يامج Microsoft Word
)2010ن ،وم خثل بر امج العروض التقديمية وحفظها ببيتة )PDFن؛ لسهولة الحفظ واالستعدام9

-

الصور الثابتة والرسومات :حبل الباحمة على البور والرسوما م خثل محركا البحث9

-

مقاطت الفيديو :حبل الباحمة على الفيديوها م خثل محركا البحث9

-

تصممممي بيئمممة الوا مممت ا فتراثمممي ثالثيمممة البعممماد :تيييم حجيييز إحيييدث البي يييا االفتراضيييية الجييياهزة مييي موقيييع
 /http://www.vacademia.comوهو موقع يقيدم العدمية ،وتيم تعيديلها بميا يتناسي ميع الطيابع ااسيثمي؛ مي
خييثل بييرا الييزك ااسييثمي ،واختيييار الفبييول الدراسييية االفتراضييية بمييا يتناسي مييع أعييداد الطالبييا  ،واختيييار
السبورا ؛ وعددها ثثث سبورا  ،ودعم مكتبة الفبل االفتراضية بالمواد التعليمية 9بر الموقع وملح .ن

 -1مرحلة التنفيا:
قام الباحمة في هاب المرحلة بتوايع المواد واعدوا وف العطوا التاليةل
 رفع المحتوث التعليمي؛ م فيديوها  ،وملفا العروض التقديمية ،والبور إلى بي ة الواقع االفتراضي التعليمية9 رفع الملي ااربادك الستعدام بي ة الواقع االفتراضي العاص بالطالبا 9 عمل اسم مستعدم خاص لكل طالبة للدخول لبي ة الواقع االفتراضي التعليمية9 -مساعدة الطالبا على تحميل البر امج في اعجهزة العاصة به 9

 -1مرحلة التقوي :
في ه اب المرحلة تم قياس كفا ة بي ة الواقع االفتراضي؛ و ل م خثل تبميم بطاقة تقيييم معيايير بي ية الواقيع االفتراضيي
التعليمييية ،وعرضييها علييى مجموعيية م ي المحكمييي فييي مجييال تقنيييا التعليييم ،ومشيياركة البي يية معهييم م ي خييثل دخييولهم للبي يية
التعليمية العاصة بالمعلمة بواسطة مشاركة سطح المكت م خثل بر امج تيم فيور وTeam Viewerن ،وقد أبيار المحكميو
إلى صثحية بي ية الواقيع االفتراضيي التعليميية؛ وبيال أصيبح البي ية جياهزة لثسيتعدام ،وتيم تجريي البي ية ميع مجموعية مي
طالبا الفبل بل( عدده و53ن طالبا ؛ بترض الكشي ع صعوبا االستعدام قبل البد  ،وقد ظهر بعض البعوبا فيي
الدخول ،مملل تعارض ظام جهاا الطالبة مع البر امج ،وعدم توافر كار البو وكار الشابية لعيرض البي ية؛ وتيم التتلي
عليها بتحميل المواد الناقبة في كل جهاا ،وبال أصبح بي ة الواقع االفتراضي التعليمية جاهزة لثستعدام9
وبالك تمت اإلجابة عن سؤا البحث الثماني :مما همي بيئمة الوا مت ا فتراثمي التعليميمة المناسمبة لتنميمة مهمارات التفكيمر
المستقبلي؟
إعداد دليو المعلمة:
تم إعداد الدليل وفق،ا للعطوا التاليةل
الرجوع إلى العديد من المراجت والمصادر لبناء الدليو ،مثو:
وحييييافظ133. ،من ،ووأبييييو صييييفية1353 ،من ،وو ييييدا1351 ،من ،ووالسيييييد1350 ،من ،ووحسيييي 1350 ،من ،ووعبييييدالعليم،
1352من9
تحديد الهدف العام والهداف الخاصة:
الهدف العام من الدليو:
يهدف الدليل إلى توضيح خطوا استعدام تقنية الواقع االفتراضي ثثثي اعبعاد لتنمية مهارا التفكير المسيتقبليل ومهيارة
التنبا ،ومهارة التوقع ،ومهارة حل المشكث المستقبليةن في الحديث والمقافة ااسثمية لدث طالبا البي الما ي الما وك9
الهداف الخاصة:
أ تكو المعلمة قادرة علىل
 إعييداد خطييط دروس يومييية؛ لتنمييية مهييارا التفكييير المسييتقبلي بالحييديث والمقافيية ااسييثمية م ي خييثل بي يية الواقييعاالفتراضي التعليمية9
 تنفيا اع شطة التعليمية المستعدمة في التقويم المرحلي لك ّل مهارة9 استعدام تقنية الواقع االفتراضي في التدريس9 قياس مهارا التفكير المستقبلي م خثل تنفيا المهما المدرجة في الدروس ،وحل المشكث 9الخطة الزمنية لتنفيا اللقاءات التدريبية:
بل( عدد الحب
ل ل

و53ن حب

 ،بمعدل ستة أسابيع ،بدأ م 5002/2/1ه /إلى 5002/2/12هي ،/ويوضيح الجيدول التيالي

جدو ( )1الخطة الزمنية لتنفيا البحث
السبوع

الموثوع

اعولل الفترة م يوم اعحد

التطبي القبلي الختبار مهارا التفكير

5002/2/1ه/

المستقبلي لمجموعة البحث

الما يل الفترة م يوم ااثني
5002/2/2ب

الزمن

تقديم خلفية للطالبا ع مهارا التفكير
المستقبلي ،وأهمية كل منها ،والدروس

الزم  01دقيقة
حبتا دراسيتا مدة كل حبة 01
دقيقة

المعتارة لتطبي البحث
تنبي بر امج البي ة االفتراضية،

المالث الفترة م و5002/2/5.ب إلى

خمس حب

وبر طريقة اابحار والتفاعل داخل

500./2/10بن

 01دقيقة

هاب البي ة

5002/2/12ب

التدريس وتم تقسيم كل درس لحبتي دراسيتي ن

5002/2/12ب
5002/2/0ب
5002/2/1ب
5002/2/55ب
5002/2/51
5002/2/52ب
5002/2/5.ب
5002/2/11ب
5002/2/12ب

دراسية مدة كل حبة

حبتا دراسيتا مدة كل حبة 01

مميزا الشعبية المسلمة

دقيقة
حبتا دراسيتا مدة كل حبة 01

االحاد

دقيقة
حبتا دراسيتا مدة كل حبة 01

حقوق الراعي والرعية

دقيقة
حبتا دراسيتا مدة كل حبة 01

ااباعة

دقيقة
حبتا دراسيتا مدة كل حبة 01

التنبير

دقيقة

يتمح م الجدول الساب أ كل درس استترق حبتي بزم قدرب و01ندقيقة لكل حبة9
المحتوى التعليمي:
الجدول أد اب يوضح المحتوث التعليميل
جدو ( )1موثوعات مهارات التفكير المستقبلي
م

اس المهارة

المحتوى

1

مهارة التنبا

خبائ

الشعبية المسلمة ،حقوق الراعي والرعية

1

مهارة التوقع

خبائ

الشعبية المسلمة ،حقوق الراعي والرعية

1

مهارة حل المشكث

ااباعة– االحاد -التنبير

الدوات التعليمية:
تشمل بي ة البي االفتراضية مجموعة م الوسائل المشابهة لماهو موجود فيي البيي النمطيي ،مميلل وبابيا العيرض،
العروض التقديمية ،البور ،الفيديو ،النبوص ،الحركة ،وغيرهان9
إستراتييية التعلي :
 -1تعتمد ااستراتيجية التعليمية للبحث على استعدام أدوا التعليم االكترو ي المعتميدة عليى الحاسي اآلليي ،وأهمهيال
بر ييامج التعليييم التعيياو ي االكترو ييي كدحييدث أدوا التعليييم االكترو ييي فييي عييرض البي يية االفتراضييية فييي صييورة
صي افتراضي؛ حيث إ ا أكمر مث مة لطبيعة التقنية9
 -1المحاكاة؛ لقيام الفبل االفتراضي على محاكاة البي النمطي9
 -0بر امج التدري والممارسة؛ حيث تقوم كل طالبة بحل التدريبا واع شطة أثنا عملية التدريس9
أسالي :التقوي :
 المهما 9 تكليفا منزلية9 اختبار مهارا التفكير المستقبلي وقبلي وبعدكن9صدق الدليو (الصدق الظاهري):
بعد أ أعد الباحمة دليل المعلمة ببورتا اعولية قام بعرضا على مجموعة مي المحكميي المتعببيي فيي المنياهج
وطرق تدريس العلوم الشرعية،و ملح 1ن؛ و ل للتأكد م اآلتيل
 -5السثمة العلمية اللتوية لموضوعا الدليل9
 -1خطوا التعليم وف بي ة التعلم االفتراضية9
 -0مناسبة ااستراتيجية التعليمية المستعدمة9
 -0مدث مناسبة أس لة التقويم واع شطة لك ّل مهارة9

 .4.4المعالية اإلحصامية:
استعدم الباحمة مجموعة م اعسالي ااحبائية بواسطة بر امج الحزم ااحبائية للعلوم االجتماعية وSpssن ،هيل
أو ً  :اإلحصاء الوصفي:
 -5المتوسطا الحسابية9
 -1اال حرافا المعيارية9
 -0النسبة الم وية9
ثانيًا :اإلحصاء ا ستد لي:
 -5معامل ارتباط بيرسو التساق االختبار9

 -1معامل ألفا كرو باخ  Alpha Coefficientلحساب المبا 9
 -0اختبييار و ن وpaired-samples-T testن؛ للتعييرف علييى مييا إ ا كا ي هنييا فييروق ا دالليية إحبييائية بييي
درجا عيّنة البحث في االختبار القبلي والبعدك9
 -0معامل مربع إيتا وη2ن؛ لمعرفة حجم اعثر ،وقوة التأثير9

 .1عرض ومنا شة النتامج وتفسيرها
تمهيد
يتناول الفبل الحالي عرض النتائج التي تم التوصل إليها ،ومناقشة تل النتيائج ،وربيط النتيائج التيي توصيل لهيا الدراسية
الحالية بنتائج الدراسا السابقة وتفسيرها9
التحقق من صحة الفرض الو :
للتحق م مدث صحة الفرض اعول الاك ين

على أ ال " توجد فروق ذات د لة إحصامية عند مسمتوى ()1,11 ≤ α

بين متوسطي درجات أفراد عينة البحمث بمو وبعمد تطبيمق التعلمي فمي بيئمة الوا مت ا فتراثمي فمي اختبمار مهمارة التو مت" تيم
اختبار البيا ا باختبار كلمجيروف -سيمر وف وKolmogorov-Smirnovن؛ للتحقي مي أ البيا يا تتيواع توايع،يا طبيعيّ،يا،
ويتمح ل في الجدول التاليل
جدو ( )0اختبار كلميروف -سمرنوف ( )Kolmogorov-Smirnovلبيانات درجات الطالبات في اختبار مهارة التو ت
مهارة التو ت

يمة Z

الد لة

1.111

1.141

والختبار صحة الفيرض تيم اسيتعدام اختبيار " " للعينيا المرتبطية وPaired-SamplesT-Testن؛ لبييا داللية الفيروق
بي متوسطي درجا أفراد عيّنة البحث قبل وبعد تطبي تقنية الواقيع االفتراضيي فيي مهيارة التوقيع ،ولبييا حجيم التيأثير حسي
مربع إيتا ) ،(2ويوضح الجدول التالي ل ل
جدو ر ( )1نتامج اختبار تحليو "ت" لعينتين مرتبطتين ( )Paired-Samples T-Testللفروق بين متوسطي درجات
طالبات الميموعة التيريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لمهارة التو ت

المتلير

التطبيق

العدد

المتوسط

القبلي

11

11.10

ا نحراف
المعياري

يمة (ت)

1.410

مهارة التو ت
البعدي

11

* وجود د لة عند مستوى ()1.11

الد لة

1.111

) (2حي
التهثير
1.11

11.12112.10

مستوى

مربت إيتا

*1.111

تهثير كبير
ج ًدا

يتمح م الجدول الساب وجود فروق ا داللة إحبائية و3831ن بي متوسيطي درجيا عيّنية البحيث فيي مهيارة التوقيع
لبالح التطبيي البعيدك؛ حييث بلتي قيمية " " و5590.3ن عنيد مسيتوث داللية و38333ن ،وهيي قيمية دالية عنيد مسيتوث و ≥ α
3931ن9
ولمعرفة حجم تأثير المتتير المستقل في إحداث الفيرق الحاصيل للمتتيير التيابع؛ تيم حسياب مربيع إيتيا وفق،يا للمعادلية اآلتييةل
وKiess,1989ن

 +و 2-2 +1ن

معامل مربع إيتا =

ت

²

حيث يرمز " " إلى قيمة اختبار " " للعينا المستقلة ،وو 1-1 +5ن تعني درجية الحريية التيي تحسي مي خيثل عيدد
أفراد عيّنة البحث مطروح،ا منا 91
وتحس العثقة بي مربع إيتا وحجم التأثير باستعدام المعادلةل
حجم التأثير=  1والجار التربيعي لمربع إيتان  /والجار التربيعي لمربع إيتا 5-ن9
وأبار فام و 5..2من إلى أ حجم التأثير المرتبط بقيمة مربع إيتا وη²ن يأخا ثثثة مستويا  ،هيل
يكو حجم التأثير صتي ،را إ ا كا 93832 ˃η ² ˃ 3835
يكو حجم التأثير متوسط،ا إ ا كا 93850 ˃η ² ˃ 3832
يكو حجم التأثير كبي ،را إ ا كا 9η ² ˃ 3850
ويظهر م الجدول الساب و2ن أ قيمة  η²لمهارة التوقع بلت و3821ن وهي سبة كبيرة تقع في طاق حجم التيأثير الكبيير
لمستويا حجم التأثير السابقة9
وبنا على هاب النتيجة رفم الباحمة الفرض الاك ين

على أ ال " توجد فروق ذات د لة إحصمامية عنمد مسمتوى (α

≤  )1,11بممين متوسممطي درجممات أفممراد عينممة البحممث بممو وبعممد تطبيممق التعلممي فممي بيئممة الوا ممت ا فتراثممي فممي اختبممار مهممارة
التو ت".
التحقق من صحة الفرض الثاني:
للتحق م مدث صحة الفرض الما ي الاك ين

على أ ال " توجد فروق ذات د لة إحصامية عند مسمتوى ()1,11 ≤ α

بين متوسطي درجات أفمراد عينمة البحمث بمو وبعمد تطبيمق التعلمي فمي بيئمة الوا مت ا فتراثمي فمي اختبمار مهمارة التنبمؤ" تيم
اختبار البيا ا باختبار كلمجيروف -سيمر وف وKolmogorov-Smirnovن؛ للتحقي مي أ البيا يا تتيواع توايع،يا طبيعيّ،يا،
ويتمح ل في الجدول التاليل
جدو ( )2اختبار كلميروف -سمرنوف ( )Kolmogorov-Smirnovلبيانات درجات الطالبات في اختبار مهارة التنبؤ
مهارة التنبؤ

يمة Z

الد لة

1.110

1.114

والختبار صحة الفيرض تيم اسيتعدام اختبيار " " للعينيا المرتبطية وPaired-SamplesT-Testن؛ لبييا داللية الفيروق
بي متوسطي درجا أفراد عيّنة البحث قبل وبعد تطبي تقنيية الواقيع االفتراضيي فيي مهيارة التنبيا ،ولبييا حجيم التيأثير حسي
مربع إيتا ) ،(2ويوضح الجدول التالي ل ل
جدو ر ( )11نتامج اختبار تحليو "ت" لعينتين مرتبطتين ( )Paired-Samples T-Testللفروق بين متوسطي درجات
طالبات الميموعة التيريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لمهارة التنبؤ
المتلير

ا نحراف

التطبيق

العدد

المتوسط

القبلي

03

1922

09350

03

529.3

59120

المعياري

يمة (ت)

159222-

مهارة التنبؤ
البعدي

مستوى

مربت إيتا )(2

الد لة

حي التهثير

*39333

 39.0تأثير كبير

* وجود د لة عند مستوى ()1.11
وبنا على هاب النتيجة رفم الباحمة الفرض الاك ين

على أ ال " توجد فروق ذات د لة إحصمامية عنمد مسمتوى (α

≤  )1,11بممين متوسممطي درجممات أفممراد عينممة البحممث بممو وبعممد تطبيممق التعلممي فممي بيئممة الوا ممت ا فتراثممي فممي اختبممار مهممارة
التنبؤ".
 1-1التحقق من صحة الفرض الثالث:
للتحقي مي مييدث صييحة الفييرض المالييث اليياك ييين

علييى أ ييال " توجممد فممروق ذات د لممة إحصممامية عنممد مسممتوى (≤ α

 )1,11بين متوسمطي درجمات أفمراد عينمة البحمث بمو وبعمد تطبيمق التعلمي فمي بيئمة الوا مت ا فتراثمي فمي اختبمار مهمارة حمو
المشممكالت المسممتقبلية" تييم اختبييار البيا ييا باختبييار كلمجييروف -سييمر وف وKolmogorov-Smirnovن ،للتحق ي م ي أ
البيا ا تتواع توايع،ا طبيعيّ،ا ،ويتمح ل في الجدول التاليل
جدو ( )11اختبار كلميروف -سمرنوف ( )Kolmogorov-Smirnovلبيانات درجات الطالبات في اختبار مهارة حو
المشكالت
مهارة حو المشكالت المستقبلية

يمة Z

الد لة

39035

39122

والختبار صحة الفيرض تيم اسيتعدام اختبيار " " للعينيا المرتبطية وPaired-SamplesT-Testن؛ لبييا داللية الفيروق
بي متوسطي درجا أفراد عيّنة البحث قبل وبعد تطبي تقنية الواقع االفتراضي في مهارة حيل المشيكث  ،ولبييا حجيم التيأثير
حس مربع إيتا  (2)،ويوضح الجدول التالي ل ل

جدو ر ( )11نتامج اختبار تحليو "ت" لعينتين مرتبطتين ( )Paired-Samples T-Testللفروق بين متوسطي درجات
طالبات الميموعة التيريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لمهارة حو المشكالت
المتلير

التطبيق

العدد

المتوسط

ا نحراف
المعياري

مهارة حو
المشكالت
المستقبلية

القبلي

03

2900

191.2

البعدي

03

52900

59251

يمة (ت)

529125-
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* وجود د لة عند مستوى ()1.11
 4-1التحقق من صحة الفرض الرابت:
للتحقي مي مييدث صييحة الفييرض الرابييع اليياك ييين

علييى أ ييال " توجممد فممروق ذات د لممة إحصممامية عنممد مسممتوى (≤ α

 )1,11بين متوسطي درجات أفراد عينة البحث بو وبعد تطبيق التعلي في بيئة الوا ت ا فتراثي في اختبمار مهمارات التفكيمر
المسممتقبلي ككممو" تييم اختبييار البيا ييا باختبييار كلمجييروف -سييمر وف وKolmogorov-Smirnovن ،للتحقي مي أ البيا ييا
تتواع توايع،ا طبيعيّ،ا ،ويتمح ل في الجدول التاليل
جدو ( )11اختبار كلميروف -سمرنوف ( )Kolmogorov-Smirnovلبيانات درجات الطالبات في اختبار مهارات
التفكير المستقبلي ككو
الد لة

يمة Z
مهارات التفكير المستقبلي ككو

3912.

39235

والختبار صحة الفيرض تيم اسيتعدام اختبيار " " للعينيا المرتبطية وPaired-SamplesT-Testن؛ لبييا داللية الفيروق
بي متوسطي درجا أفراد عيّنة البحث قبل وبعد تطبيي تقنيية الواقيع االفتراضيي فيي مهيارا التفكيير المسيتقبلي ككيل ،ولبييا
حجم التأثير حس مربع إيتا ) ،(2ويوضح الجدول التالي ل ل
جدو ر ( )14نتامج اختبار تحليو "ت" لعينتين مرتبطتين ( )Paired-Samples T-Testللفروق بين متوسطي درجات
طالبات الميموعة التيريبية في التطبيقين القَبلي والبَعدي لمهارات التفكير المستقبلي ككو
ا نحراف

المتلير

التطبيق

العدد

المتوسط

مهارات التفكير

القبلي

03

109.2

29521

المستقبلي ككو

البعدك

03

10903

0930.

المعياري

يمة (ت)

139.01-

* وجود د لة عند مستوى ()1.11
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 .1ا ستنتاجات والتوصيات والمقترحات
 .1.1ا ستنتاجات:
إ ارتفاع متوسط درجا المجموعة التجريبية في اختبار التفكير المستقبلي البعدك قد يكو عائد،ا إلى التالي ل
 -5أثر بي ة الواقع االفتراضي في مساعدة الطالبيا عليى التنبيا ،والتوقيع ،وحيل المشيكث  ،وإبيدا ررائهي بكيل سيهولة
وبدو خوف م العطأ والمواجهة9
 -1أثيير بي يية الواقييع االفتراضييي فييي مسيياعدة الطالبييا علييى البحييث فييي مبييادر البحييث االكترو ييي بكييل حرييية مسييتعينة
بالمواقع التي تحددها المعلمية ،ومي ثيم ترتيي أفكارهيا إلكترو يّ،يا بواسيطة محيررا النبيوص المعتلفية ومشياركتها
اميثتها ،كل ل وهي مستمتعة بقدر م الحرية9
 -0أثر بي ة الواقع االفتراضي في مساعدة الطالبا على تحليل وتفسير اعحداث ومسبباتها9
 .1.1توصيات البحث:
 95تممي المقررا الدراسية -وخاصة مقرر ا التربية ااسثمية -بأ شطة تسمح للطالبا بممارسة مهيارا التفكيير
المستقبلي9
 91تممي مقررا طرق التدريس في الجامعيا عليى إسيتراتيجية التيدريس القائمية عليى الواقيع االفتراضيي ،وتيدري
،
ماهث9
الطالبة المعلمة عليها قبل التدريس ليكو
 90إعداد دورا تدريبية الستعدام تقنية الواقع االفتراضي والفبيول االفتراضيية والواقيع المعيزا للمعلميي والمعلميا
م قبل الواارة ،وتدري الطالبا عليها9
 90تبيميم مواقيع إلكترو يية عربيية تقيدم خدمية البي يا االفتراضيية خاصية بيالتعليم فقيط؛ ليسيهل عليى المعلمية والطالبية
استعدامها ،وم ثم إ شا برامج إدارة محتوث مرتبطة بهاب البي ة9
 91اعتماد البي ا االفتراضية للتعليم والتعلم ع بعد ،وتحويل المقررا إلكترو يّ،ا؛ لجاب الطالبا لعملية التعلم9
 92االهتمام بتزويد طالبا المرحلة الما وية بمهارا التفكير المستقبلي9

 .0المراجت والمصادر:
.1.0

المراجت العربية

أبو فعر ،ظريفة 9و1351من 9أثر التعلم االفتراضي في تحبيل طرائ تدريس عليم االجتمياع ليدث طلبية دبليوم التأهييل التربيوك
في الجامعة االفتراضية السورية9اتحاد الجامعا العربية للتربية ااسثمية،والعدد 0ن9
أبو لب ،وجيا المرسي9و1352من9طرائ تعليم التربية ااسثمية9القاهرة لدار الفكر العربي9
إبييراهيم ،بييريي بييعبا  9و1352من 9العوامييل االفتراضييية ثثثييية اعبعيياد ودورهييا فييي دعييم الييتعلم االكترو ييي ،مجليية الييتعلم
االكترو ي ،العدد والمالث عشرن9

إبراهيم ،علي محمد أبو المعياطي 9و1350من 9بر يامج قيائم عليى تقنيية الواقيع االفتراضيي لتنميية المفياهيم الجترافيية ليدث تثمييا
البي اعول ااعدادك 9ورسالة ماجستيرن 9كلية التربية ،جامعة عي بمس9
إسماعيل ،سعيد 9و1332من 9واتعليماب 9القاهرةل مكتبة عالم الكت 9

بدر ،منار فرماوك 9و1353من 9أثر استعدام الفبول االكترو ية على التحبيل الدراسي لدك طيثب تكنولوجييا التعلييم ،جامعية

المنوفية ،مبر9
البلطا  ،إبراهيم 9و1350من 9التكنولوجيا الرقمية وتطبيقاتها في تعلم العلوم 9عما ل دار الشروق9
التعييرك ،محمد أحمد حس  9و1331من 9أسس دراسة المستقبل في التربية ااسثمية 9دراسة تأصيلية9

جاد هللا ،رمما فواك المنتبر 9و1350من 9تنمية بعض عمليا التفكير ،والتعرف على كيفية تنمية الحيس التياريعي والتفكيير
المسييتقبلي مي خييثل اعحييداث التاريعييية علييى طييثب البييي المييا ي المييا وك 9ورسييالة ماجسييتيرن 9كلييية التربيية ،جامعيية
اعاهر9

حافظ ،عماد حسي  9و 133.من 9أثر التفاعل بي أسالي عرض المحتيوث و ميط الياكا فيي تيدريس الدراسيا االجتماعيية عليى
تنمية مهيارا التفكيير المسيتقبلي ليدث تثمييا المرحلية الما يية مي التعلييم اعساسيي 9رسيالة دكتيوراب غيير منشيورة ،كليية
التربية ،جامعة حلوا  ،مبر9
حافظ ،عماد حسني  9و1351من 9التفكير المستقبلي ،المفاهيم -المهارا  -ااستراتيجيا  9القاهرةل دار العلوم9
الحاي  ،هيام 9و1350من 9كيي أصبح التعلم االفتراضي ضيرورة حتميية فيي عبير الرقمنية 9مدو ية سييج فقيرة 90تيم االسيترداد
م ل 9http://blog.naseej.com/topic
حبي ،مجدك عبدالكريم9و1330من9تعليم التفكير ،استراتيجيا مستقبلية ل لفية الجديدة9القاهرةلدار الفكر العربي9

حسام ،مياا 9و1331من 9التربيية العلميية لتعلييم مهيارا التفكيير المعرفيية وفيوق المعرفيية ،الجمعيية المبيرية للتربيية العلميية9
الماتمر العلمي التاسع ومعوقا التربية العلمية في الوط العربين ،القاهرة9

حسيا ي  ،ماجييدة سييعيد 9و1350من 9فاعلييية بر ييامج مقتيير فييي علييم االجتميياع قييائم علييى البنائييية االجتماعييية علييى تنمييية مهييارا
التفكير المستقبلي والمفاهيم االجتماعية لدث طثب المرحلة الما وية 9رسيالة دكتيوراب ،كليية التربيية ،جامعية عيي بيمس،
مبر9

حس  ،مروة حامد 9و1351من 9فاعلية بي ة افتراضية ثثثية اعبعاد على ايادة دافعية اا جاا لدث الطثب واتجاهاتهم حيو البي ية
االفتراضية 9ورسالة دكتورابن 9كلية التربية ،جامعة عي بمس9
الحلفاوك ،وليد سالم 9و1355من 9التعليم االكترو ي تطبيقا مستحدثة 9القاهرةل دار الفكر العربي9
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