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 امللخص:

لدى طالبات الصف العاشر األساس ي في مادة التربية اإلسالمية  التخيلي  هدفت لدراسة تقص ي أثر استخدام تقنية الواقع املعزز في تنمية التفكير  

قيق ( ضابطة. واستخدم املنهج شبه التجريبي. ولتح32( تجريبية و)30( طالبة، قسمت إلى مجموعتين؛ )62. تكونت عينة الدراسة من )بسلطنة عمان

 20أهداف الدراسة أعد مقياس التفكير التخيلي ويحتوي على ثالث مهارات تتضمن )
ا
، تم التحقق من صدق محتواه بعرضه على مجموعة من  ( سؤال

ثباته فبلغ )  0,80املحكمين، وأما معامل 
ا
الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا نتائج  أظهرت  الت  (. وقد  املجموعتين  جريبية بين متوسطي درجات طالبات 

ونوقشت النتائج في ضوء اإلطار النظري، ونتائج  تقنية الواقع املعزز،    استخدمتوالضابطة في مقياس التفكير التخيلي لصالح املجموعة التجريبية التي  

  .الدراسات السابقة، وخلصت الدراسة على مجموعة من التوصيات واملقترحات

 التربية اإلسالمية.  ؛التفكير التخيلي ؛الواقع املعزز  فتاحية:املكلمات ال

 : املقدمة

عد مادة التربية اإلسالمية ذات أهمية كبيرة في تربية األجيال تربية خلقية صحيحة؛ ألن لها كيان كامل وإطار متوازن للعملية التعلي
ُ
ضوء    مية، فيت

تعيش فهي  كل عصر،  مرونتها وصالحيتها،  )الرواس،    في  نهوض  كل  وتواكب  جيل،  لكل  الجهات 2014وتصلح  من  واضحة  جهود  ُبذلت  فقد  ولذلك   ،)

اإلسالمية التربية  مادة  تدريس  لتطوير  ا املختصة  فكر  على  بدورها  تؤثر  التي  املفتوحة،  املعرفية  الثورة  ظل  في  املعاصرة  التحديات  ملواجهة  ملتعلمين  ؛ 

واستراتيجيا بطرائق  ا  واسعا ا  اهتماما يستدعي  كما  التعليمية،  العملية  في  النظر  إعادة  يستدعي  األمر  فإن  التطور  وملواكبة هذا  التدريس، وسلوكهم.  ت 

وقد  تطور واستمراريته،  واإلمكانات املختلفة إلحداث تغيرات مرغوبة في سلوك املتعلمين بشكل شامل ومتوازن إلعداد جيل قادر على مواجهة سرعة ال

ذلك   بها. وافق  والحتفاظ  للمعلومات  اكتسابهم  تعلمهم، وتحسين  تطوير  املتعلمين من  لتمكن  تعليمية جديدة،  إستراتيجيات  تطوير  إلى  املربين  دعوة 

ا على اإلسهام في فاملعلم الناجح هو الذي يستطيع أن ينمي اإلبداع والبتكار لدى املتعلم، ويعمل على إكسابه املهارات والقدر  ات الالزمة له كي يكون قادرا

 (. 2018صنع املستقبل )الهشامية، 

 
ُ
ت اإلستراتيجيات الحديثة في التدريس القائمة على التكنولوجيا الحديثة من أكثر اإلستراتيجيات التي تسهم في زيادة التحصيل وتنمية قدرا   عدوت

ف التقانة  توفر  كما  املتعلمين،  لدى  وتطبيقية  عملية  مهارات  وتكوين  الذاتي،  والتعلم  التفكير،  فيها  بما  املجالت  من  العديد  في  للمعلمين  رصا الطلبة  ا 

املحوسبة  البرامج  خالل  من  انتباههم  زيادة  التركيز  في  صعوبة  يواجهون  الذين  الطلبة  فيمكن  الخاصة،  الطلبة  حاجات  حسب  التدريس  لتكييف 

 (. 2008والتقنيات الفاعلة )البركاتي، 

التكنولوجية،   األدوات واألجهزة  املعلوماتية، واتساع  التكنفقد  وفي عصر  التعليم  األخيرة شهدت حركة  السنوات  ا في 
ا
ا ملحوظ حيث   ،ولوجي تطورا

التقانا وتعددت  األجهزة  األجهزة  انتشرت  باتت  كما  وزمان.  في كل مكان  ا  متاحا وتخزينها  واسترجاعها،  ا،  رقميا وتمثيلها  املعارف  الحصول على  وأصبح  ت، 
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ا يسعى له معظم الناشئة. وعليه اللوحية والهواتف الذكية في أيدي الصغار والكبار، وأضحى ُحب الستكشاف والتجر  يب باستخدام هذه األجهزة مطلبا

املتطورة في التعليم واستخدامها بما يتناسب مع اهتمامات هذا الجيل وميوله، ومن  ج التقاناتسعى التربويون والقائمون على التعليم التكنولوجي إلى دم

عزز )ما ُيعرف بالواقع  بين التي شاع استخدامها في مجالت متعددة  
ُ
( والذي يرمز لها Augmented Realityاملعزز املضاف أو الواقع املزيد أو الواقع امل

ا لختالف الترجمة وحداثة املوضوعARِ  بالرمز ) ا؛ نظرا ا طبيعيا  .(. وُيعد اختالف التسميات أمرا

املعزز   وتعّرف الواقع  "  تقنية  الواقعبأنها  في  املوجودة  املعلومات  إثراء  على  تعمل  وتكمن    تقنية  التكنولوجية،  األجهزة  في  املتوفرة  باملعلومات 

ُيعززه فقط ويكمله الرقمي  الحقيقي، فاملحتوى  املحتوى  ).  (Cabero & Barroso, 2016, p.44" )املعلومات األساسية في   ,Craig, 2013وعرفها كريج 

p.20ا مع العالم امل ا وزمانيا ادي، وتتصف ( بأنها "وسيلة دمج املعلومات الرقمية في العالم املادي، بحيث يتم عرض تسجيل هذه املعلومات الرقمية مكانيا

الحقيقي".   الوقت  لبأنها تفاعلية في  املناسب  الفتراض ي  بالعنصر  الحقيقي  الواقع  املعزز على ربط معالم من  الواقع  ا في  وتعتمد تقنية  ها واملخزن سابقا

با العملية  الحقيقي، وتتم هذه  بالواقع  أي معلومات أخرى مرتبطة  أو  أو فيديو تعريفي  املكان  أو معلومات عن  لستعانة ذاكرته، كإحداثيات جغرافية 

البرنامج بربطه ب الذي يعمل  الحقيقي  الواقع  أو نظارات خاصة لرؤية  النقال  الهاتف  أو  اللوحي  الجهاز  الحقيقية بكاميرا  للمعلومة  افتراض ي ُمعزز  واقع 

 (. 2017)العمرجي، 

 
ُ
ا من أنواع التعلم اإللكتروني، التيت املعزز نوعا مجموعة من النظريات التربوية، كالنظرية التصال في التعلم، التي من تستند إلى    عد تقنية الواقع 

ا في أدوات وأجهزة غير بشرية، والقد هي و (، 2016رة على الحتفاظ باملعرفة من أجل تسهيل عملية التعلم )تمام ومحمد، مبادئها أن التعلم يكون موجودا

املحمولة   لألجهزة  استخدامها  املبادئ، من  التقنية مع هذه  عليها هذه  ما قائمة  ومراجعة  أكثر من مرة  استخدامها  الطلبة  يستطيع  بطريقة  واملصممة 

التعلم عملية  (.  Kaufmann, Steinbügl, Dünser, Glück, 2005تعلمه بشكل جيد ) أن  التعلم،  في  البنائية  الحديثة كالنظرية  التعلم  وتؤكد نظريات 

، كما أن التعلم يكون أفضل وأكثر فاعلية عندما ىنشطة تفاعلية، وأن الطالب يبني معرفته بنفسه، ولديه الفرصة للتفكير، ومن ثم يكون التعلم ذا معن

تتميز   اجتماعي، وهذا ما  الطالب واملحتوى يتم في سياق  بين  تتم  التي  التفاعالت  املعزز، فهي تفاعلية وسهلة الستخدام، حيث تدعم  الواقع  به تقنية 

ا، وهذا يمكنهم من تحديد املشكالت في املواقف التعليمية من خالل التعاون والعم ل الجماعي  والوسائل التعليمية، والتفاعل بين الطلبة بعضهم بعضا

(Chiang, Yang & Kipper & Ramplla, 2013 .) 

وأندرسون  لياروكابيس  ذكر  حيث  عامة،  بصورة  التعلم  عملية  تحسين  في  منها  الستفادة  يمكن  التي  املميزات  من  بالعديد  التقنية  هذه   وتمتاز 

(Liarokapis & Anderson, 2010  أن تقنية الواقع املعزز ُتمكن املعلم من إدخال معلوماته وبياناته وإيصالها ) بطريقة سهلة، باإلضافة لفاعليتها من

 نزل. حيث التكلفة وقابليتها للتوسع بسهولة، كذلك تشجع على التعلم الذاتي؛ ملا توفره من محتوى تعليمي يسهل على الطالب الرجوع إليه في امل

الفرصة لل لترجمة ما يراه من صور حقيقة، وتتيح  الفرصة  الطالب  املعزز تعطي  الواقع  أن تقنية  امللونة، ورؤية صور ثالثية  كما  العقلية  تأمالت 

التقليدي، وينمي لدي الروتين  الطالب من سيطرة  إذ يخرج  التخيل،  إليها متعة  املجردة مفاهيم محسوسة مضافة  املفاهيم  ه مهارة األبعاد، فيجعل من 

 وتزيد املتعلم  حقيقية، وتشجع بيئة في والحقيقة الخيال بين زج( بأن تقنية الواقع املعزز تمAzuma, et al., 2001وآخرون ) التخيل، وهذا ما أكده أزوما

 واإلدراك.   التخيل على وقدرته إبداعه، من

ا، فكل إنسان على اختالف مكانته ومستواه التعليمي يمتلك هذه  عدويُ    التخيل من أعظم النعم التي مّن هللا بها على اإلنسان، ولم يخص بها أحدا

، وما يالحظ في الوا 
ا

كما يقوم قع،  املهارة، كما ُيعد محور التفكير البشري، حيث يجمع بين الخبرة والشعور والحدس، وينظر ما وراء ما هو موجود فعال

القدرة على رؤية األشياء  "بأنه التخيل ( 9، 2014(. ويعرف الحراشة )Hadzigeorgiou & Fotinos, 2007على تعميق القدرات، وتكوين الصور الذهنية )

بنا التخيل يركز على  أن  التعريف يتضح  القيام بمعالجتها" ومن هذا  العقلية، ومن ثم  الصور واألفكار  أي تكوين  العقل،  التي بعين  للمعلومات  ء صور 

 تصل للدماغ ومعالجتها؛ للوصول إلى حلول وتفسيرات. 

الحاليويُ  العصر  في  الحديثة  التربوية  النظريات  بها  تنادي  التي  التجاهات  أهم  التعليمية من  املمارسات  في  التخيل  تنشيط عنصر  كالنظرية  -عد 

البنائية والنظرية  ا  -املعرفية،  نظرا والنوع   لالختالف؛  في الكمي  التخيل  توظيف  فإن  لذا  أخرى؛  جهة  الطلبة من  طبيعة  واختالف  جهة،  للمعارف من  ي 

 (. 2016التعليم يزيد من فاعليته )البحرية، 

( 2003فالتخيل يسهم في تنمية التفكير بصفة عامة عند الطلبة، ويسهل عملية التعلم، وتحقيق األهداف بصفة خاصة، ويؤكد الجزار وأحمد )

التخيل يعين أي نشاط تعليمي مثمر. ويضيف   أن  التفكير، وهو مطلب ملمارسة  أو موضوع، وهو مركز لكل مجالت  املعنى ألي فكرة  بناء  الطلبة على 

 ( إلى أن التخيل عملية عقلية تتصل بالتفكير والتذكر وفهم اللغة واملحاكمة العقلية، ويساعد على تنشيط العمليات العقلية. 2014الحراحشة )

أهم   األفكومن  بناء  والتعليم، فيعمل على  التعلم  ا في عملية  ا مهما التخيلي، حيث يؤدي دورا التفكير  التخيل مهارات  ينميها  التي  التفكير  ار  مهارات 

دف، هذا ها  الفّعالة التي ليست منفصلة عن الواقع، كما أنه ل يصرف الطلبة عن الواقع واملعرفة، بل يمكنهم من التفاعل بين الواقع واملعرفة بشكل

املعاني طريقها  باإلضافة أنه يمكنهم من رؤية الحقائق التي ل يمكن عرضها في ظل الظروف القائمة، وهو الطريقة الوحيدة التي تجد من خاللها األفكار و 

إلى أهمية تنمية التفكير التخيلي لدى الطلبة في   (Eckhoff & Urbach, 2008)وقد أشارت دراسة ايكاف وإرباخ  (. Nelson, 2001إلى التفاعل اإليجابي )
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ب من تكوين الصور الصحيحة للمفاهيم واكتسابهم لها، كما يجعل من املفاهيم املجردة مفاهيم محسوسة مضافة إليها متعة التخيل، إذ يخرج الطال

 سيطرة الروتين التقليدي، وينمي لدى الطالب مهارة التخيل.  

وهذا إعادة البناء والتركيب للصور العقلية والخبرات السابقة ودمجها من جديد،    خصائص التفكير التخيلي ومنها:( إلى  2004وأشار عبد الرزاق )

كما أن التفكير التخيلي يأتي بعد التفكير البصري، حيث ُيسقط التفكير البصري على الرسومات واألشكال والصور ومقاطع   يؤدي إلى اإلبداع والبتكار،

امل معانيها  الفيديو  وتحديد  واألشكال  الصور  هذه  بين  املتضمنة  الحقيقية  العالقات  إيجاد  املتعلم  يحاول  بينما  التخيلي عروضة،  التفكير  باستخدام 

 (. 2001)عفانة، 

أمل والتفكير وحل وتتمثل مهارات التفكير التخيلي لدى الطلبة بقدرتهم على التأليف بين الصور، وإعادة تشكيلها بصور مبتكرة، هذا إلى جانب الت

ا في تنمية هذا Harris, 2000املشكالت وربط الخبرات السابقة بالخبرات الجديدة ) (. ونتيجة للتطورات التكنولوجية واستخدامها في التعليم كان لها دورا

ما بينهم وبين املوقف التعليمي، ومراعاة الفروق ُتمكن الطلبة من التفاعل في افتراضيةالنوع من التفكير؛ لقدرتها على محاكاة الواقع، وبناء بيئة تعليمية 

انتشار املتعددة، وبخاصة بعد  الوسائط  بالعديد من  التي أصبحت تزخر  اهتمامهم وميولهم وواقع حياتهم،  إلى محاكاة  بينهم، إضافة  األجهزة   الفردية 

 التعليمية الذكية. 

ا   الطالعومن خالل   أشارت عددا التربوي،  األدب  الدراسات    على  ومنلمن  التخيلي،  التفكير  تنمية  في  التكنولوجيا  توظف  التي  التدريس  ها  طرائق 

( التي أشارت2018دراسة طلبة  التإلى وجود    (  تنمية مهارات  التجريبية في  املجموعة  ا لصالح  التخيلي والتي درست باستخدام فروق داله إحصائيا  فكير 

الروضة، أطفال  لدى  إلكتروني  تعليمي  الحادي   برنامج  القرن  في  التعلم  قاعدة  لبناء  كمدخل  الذهني  التخيل  بمهارات  الهتمام  بضرورة  وأوصت 

( إلى قياس فاعلية وحدة مقترحة في القتصاد املنزلي قائمة على إستراتيجية التخيل العقلي بتقنية الواقع املعزز 2017وهدفت دراسة الحلو )  والعشرين.

ال  حب  وأبعاد  البصري  التفكير  التخيل على  فاعلية  عن  النتائج  وأسفرت  السعودية،  العربية  باململكة  بحائل  السادس  الصف  طالبات  لدى  ستطالع 

( والتي أشارت بأثر استخدام 2016أيضا أشارت دراسة شعيب )العقلي بتقنية الواقع املعزز على تنمية التفكير البصري وحب الستطالع لدى الطالبات. 

مية التفكير التخيلي والتحصيل ودقة العلم لدى طالبات الصف الثالث اإلبتدائي، وأوصت بالستفادة من تقنية الواقع املعزز  تقنية الواقع املعزز في تن

وأظهرت اإلبتدائية،  املرحلة  طلبة  لدى  التخيلي  التفكير  تنمية  )  في  متولي  دراسة  التفكير  2016نتائج  تنمية  على  النانو  تطبيقات  استخدام  فاعلية   )

به دراسة عباس )التخيلي   ( من أثر بيئة اإلنترنت التي أثبتت فاعليتها في تنمية 2013لدى طالبات الصف الثالث البتدائي، هذا باإلضافة إلى ما أشارت 

 التفكير التخيلي لدى طالب الصف األول الثانوي، واستخدام الوسائط املتعددة لتنمية هذا النمط من التفكير. 

الدراسات   تلك  املعزز  وبناءا على  الواقع  تقنية  استخدام  بأن  القول  يمكن  لها  السابقة،  الطلبة،   كان  لدى  التخيلي  التفكير  تنمية  في  إيجابي  أثر 

يمة، وتدريب املعلمين في أثناء الخدمة على استخدامها،  هاوأوصت الدراسات بتطبيق
ّ
أوصت بإجراء دراسات مماثلة  كما وتبّنيها في العملية التعليمية التعل

التي استخدمت تقنية الواقع املعزز في تدريس مادة التربية   -حسب علم الباحثين-ضا قلة الدراساتفوف ومواد وموضوعات مختلفة، واملالحظ أيعلى ص

المية لدى اإلساإلسالمية على وجه الخصوص، ومن هنا تهدف الدراسة إلى استخدام هذه التقنية ومعرفة أثرها في تنمية التفكير التخيلي في مادة التربية 

 طالبات الصف العاشر األساس ي. 

 مشكلة الدراسة:

ودراسة  (،  2017ودراسة بني يونس )(،  2018كدراسة الشمري ورحيم )  همن أهمية التفكير التخيلي، إل أن الدراسات السابقة التي تناولت  م غبالر 

وجود ضعف في القدرة في التفكير التخيلي، أكدت  ،De Beni, et al., 2006)وآخرون ) بني ودراسة دي ،  (King, N. 2007) ودراسة كنج (،2016شعيب )

ل يوجد اهتمام بتنمية هذه القدرات    كما أنهورسم الصورة الذهنية لبعض األشياء املحسوسة واملجردة، وصعوبة في استخدامها في مواقف التعلم، ،  

األنش إلى  املعلمين ل ينظرون على نحو واع  الطلبة، وأن  أن  لدى  العقلية، بل  املهارات  تنمية هذه  التي يستخدمونها ملساعدتهم على  طة واإلستراتيجيات 

هم املقدرة على طرق التدريس املستخدمة ل تنمي هذا النوع من التفكير لديهم، ونتيجة لذلك يأتي الطلبة إلى مرحلة املراحل التعليمية العليا وليس لدي

 تمثيل املعرفة، وانما حفظ املعلومات واستظهارها.  التفكير التخيلي، كونهم ل يستطيعون 

الفقهية على طرق التلقين    للمواضيعيركزن في تدريسهن    أن غالبية املعلماتفي مجال تدريس التربية اإلسالمية، لحظا    ومن خالل خبرة الباحثين

ينسجم   بما  الحقيقية  املهارات  وامتالك  املعرفة  وإنتاج  املعنى  بناء  من  تمكنهن  التي  الحقيقية  الفرص  للطالبات  توفر  ل  التي  في واإللقاء،  التنوع  مع 

ما يؤدي إلى نفورهم من املوضوعات الفقهية، الخصائص والقدرات العقلية والتفضيالت التعليمية للطلبة، ول يحقق فهم الطلبة للمواضيع الفقهية، ك

( الكيالني  السابقة كدراسة  الدراسات  نتائج  أكدته  ما  وهذا  اإلسالمية  التربية  في حصص  واستمتاعهم  ارديعات 2018وانخفاض مشاركتهم  (، ودراسة 

لوب اإللقاء  إلى أسباب عدة، منها اإلعتماد على أس  (، وعزت ذلك2016(، ودراسة التميمي )2017(، ودراسة النعانعة )2018(، ودراسة الهاجري )2018)

التدريس في  نتيج  والتلقين  بها، وعزز ذلك  قاما  التي  الستطالعية  الدراسة  )  ة  الطالبات قوامها  بمقدرة  30على عينة من  الفعلي  الواقع  لرصد  طالبة   )

الفقهية مخ إبداعية وتخيلية جديدة ملواقف ومشكالت  أفكار  الطالباتالطالبات على توليد  النتائج أظهرت ضعف  أن  إل  ا،  على    تلفة تم دراستها قبليا

 تخيلية وإبداعية لها، إل أن الظاهر في هذه الحلول الحفظ لألحكام وعدم القدرة على  ربطها وتوظيفها بمواقف ومشكالت جديدة.  توليد أفكار جديدة 
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لطالبات في التفكير التخيلي لدى طالبات لصف العاشر في التربية اإلسالمية، فإن مشكلة الدراسة تتمثل في وجود ضعف لدى ا وبناءا على ما سبق  

الذي  اإلسالمية  األمر  التربية  في  العاشر  للصف  "الفقه"  في وحدة  التخيلي  التفكير  لديهن  تنمي  واستراتيجيات حديثة  طرائق  عن  البحث  وقد يتطلب   ،

 تقنية الواقع املعزز في عالج هذا الضعف.  اختار الباحثان

 أسئلة الدراسة:

 تتمثل أسئلة الدراسة في السؤال التالي: 

اقع املعزز في تنمية التفكير التخيلي لدى طالبات الصف العاشر األساس ي في مادة التربية اإلسالمية بسلطنة ع  مان؟ ما أثر استخدام تقنية الو

 :الدراسة فرض

 : التيتمثل فرض الدراسة في 

 
ا
التطبيق البعدي    علىطالبات الصف العاشر في مادة التربية اإلسالمية   بين متوسط درجات(  α≤0.05)عند مستوى    ل توجد فروق دالة إحصائيا

  .(العتياديةطريقة التدريس  -تعزى لطريقة التدريس )تقنية الواقع املعزز قياس التفكير التخيلي مل

  الدراسة: هدفأ

استخدام تقنية الواقع املعزز في تنمية التفكير التخيلي لدى طالبات الصف العاشر في مادة التربية تقص ي أثر  تسعى الدراسة إلى تحقيق الهدف اآلتي:

 اإلسالمية. 

 أهمية الدراسة: 

 تكمن أهمية الدراسة في عدة اعتبارات منها: 

 يفيد قد مما التربية اإلسالمية، تدريس في املعزز  تقنية الواقع وهي التكنولوجية املستحدثات ألبرز  توظيفها  خالل من الحديثة، التجاهات مواكبتها •

 .املتقدمة التكنولوجية الوسائل باستخدام التعليم  تطوير دعم  في التربويين واملختصين الخبراء،

 العملية التعليمية.  في التقنية هذه  إدخال العتبار بعين األخذ طريق عن وذلك ها، وتطوير  التربية اإلسالمية منهاج تخطيط عند املنهاج واضعي تفيد •

علمية • مادة  توظيف على تدريبهم  أجل من للمعلمين؛ تدريبية لقاءات عقد في التربويين للمشرفين توفر   العملية في املعزز  الواقع تقنية كيفية 

 .والتكنولوجي العلمي التطور  ملواكبة التعليمية

التربية   • مجال  في  للباحثين  ا  حافزا تشكل  أن  املؤمل  تعليمية  من  وملراحل  أخرى  متغيرات  في  التقنية  هذه  استخدام  فاعلية  في  للبحث  اإلسالمية، 

 مختلفة. 

 :متغيرات الدراسة

 (، والتدريس بالطريقة املعتادة.Augmented Realityاملتغير املستقل: طريقة التدريس ولها مستويان: التدريس القائم على تقنية الوقع املعزز ) •

 التفكير التخيلي.  املتغير التابع: •

 حدود الدراسة:

 تتمثل حدود الدراسة في اآلتي: 

املوضوعية األساس ي، الحدود  العاشر  الصف  كتاب  من  )الفقه(  الثالثة  للوحدة  املعزز  الواقع  تقنية  استخدام  أثر  معرفة  على  الدراسة  اقتصرت   :

 م. 2018ه، عام 1439الفصل الدراس ي األول، الطبعة األولى، 

 طالبات الصف العاشر في محافظة جنوب الباطنة بسلطنة عمان. البشرية:الحدود 

 في محافظة جنوب الباطنة بسلطنة عمان.  مدرسة هند بنت أسيد األنصارية: الحدود املكانية

 م. 2018/2019: الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي الحدود الزمنية

 :التعريفات االصطالحية واإلجرائية

اقع   • عزز ) الو
 
"  (: Augmented Realityامل بأنه  إنشاؤها ُيعّرف  افتراضية تم  الحقيقي بمعلومات  العالم  املشاهد في  لتعزيز  ستخدم 

ُ
ت تقنية حيوية 

، 2018" )الريامية، على أجهزة الحاسوب أو األجهزة الذكية، وتكون على شكل صور، أو أصوات أو مقاطع فيديو، أو أشكال تفاعلية ثالثية األبعاد

17.) 



اقع املعزز في تنمية التفكير التخيلي لدى طالبات الصف العاشر األساس ي     ...                                                   الصقرية & السامليأثر استخدام تقنية الو

 474 -463، ص: 2020 -2، العدد8املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 467 

 

ا بأنها تقنية تفاعلية تشاركية تقوم على ربط عناصر من كت عّرف إجرائيا
ُ
ب التربية اإلسالمية للصف العاشر األساس ي بوسائط متعددة )صور، ابينما ت

 اللوحية أو شاشات الهواتف الذكية.  باألجهزة فيديو، كائنات ثالثية األبعاد،.....( باستخدام برامج تقنية وعرضها باإلستعانة 

العقلية الناتجة  186،  2013ويعرفه عباس )  (:Imaginative Thinkingالتفكير التخيلي )  • ( بأنه "نشاط عقلي يعمل على تجميع الصور الذهنية 

لها   الصورة وإجراء تجارب ذهنية  بهذه  املرتبطة  السابقة  الخبرة  التي يمر بها مع  الحسية  باملدركات  الخاصة  التعليمي  املوقف  وإعادة من معطيات 

 مختلفة لدى الطالب". تشكيلها بطريقة مبتكرة، ويتم الستدلل 
ا

 عليها من خالل السلوك الظاهر الذي يتخذ أشكال

إعادة    وُيّعرف إجرائيا بأنه نشاط عقلي ينتج عنه صور ذهنية ينتجها الفرد في موضوعات وحدة الفقه للصف العاشر األساس ي، والتي تتكون من خالل

الفرد من خالل املوضوعات، والتي يدركها  لتلك  املعرفي  الذي   التمثيل  التخيلي  التفكير  اختبار  الطالبة في  التي تحصل عليها  بالدرجة  حواسه، ويقاس 

 أعده الباحثان لهذا الغرض. 

 : جراءاتالطريقة واإل 

 :منهج الدراسة

التجريبي املنهج شبه  الدراسة  املعزز   مجموعة تجريبية  القائم علة مجموعتين،  اتبعت  الواقع  بتقنية  بالطرية    تردس  ، ومجموعة ضابطةدرست 

  .العتيادية

  :مجتمع الدراسة

للتربية والتعليم بمحافظ العامة  للمديرية  التابعة  الحكومية  املدارس  العاشر، واملنتظمات في  الصف  الدراسة من جميع طالبات  ة تكون مجتمع 

من   األول  الدراس ي  الفصل  خالل  الباطنة  الدراس ي  جنوب  )2018/2019العام  عددهن  والبالغ  الدراس ي 2728م،  العام  احصائيات  حسب  طالبة،   )

 (.2018)وزارة التربية والتعليم، قسم اإلحصاء واملؤشرات،  2018/2019

 عينة الدراسة: 

سمت إلى مجموعتين، مجموعة تجريبية ( طالبة من طالبات الصف العاشر من مدرسة هند بنت أسيد  62عينة الدراسة من )تكونت 
ُ
األنصارية، ق

 ( طالبة.32( طالبة، ومجموعة ضابطة ضمت )30ضمت )

 أداة الدراسة: 

 :بناءه وفق اإلجراءات اآلتيةإعداده و تم  وقد مقياس التفكير التخيلي،استخدمت الدراسة 

 لدى طالبات الصف العاشر ألساس ي في وحدة "الفقه". التفكير التخيليهدف املقياس إلى قياس تحديد الهدف من املقياس:  .1

 املقياس من ثالث مهارات أساسية هي: تكون تحديد مهارات مقياس التفكير التخيلي:  .2

وإعادة  • بها  والحتفاظ  الذاكرة  في  املعلومات  تخزين  بهدف  املتعلم  به  يقوم  الذي  النشاط  ذلك  بها  ويقصد  العقلية:  الصور  استرجاع  مهارة 

 مرة أخرى.  استرجاعها

واإلزاحة،  • والتدوير،  والتجميع،  واإلضافة،  )بالحذف،  لألشياء  العقلي  التمثيل  على  تعديالت  إجراء  بها  ويقصد  العقلية:  التحويالت  مهارة 

 والنعكاس(. 

 مهارة إعادة التركيب: ويقصد بها إعادة بناء عناصر الصور العقلية إلنتاج معاني غير واقعية وجديدة.  •

، تضم الثالث املهارات السابقة20مواقف، تضمنت )تم بناء أربعة 
ا

 الطالبات.  اعليه تجيب املقياس على شكل استبانة ، وقد ظهر( سؤال

 صدق املقياس:

بناءه ومراجعته،   النتهاء من  املقياس بعد  آرائهم    هعرضتم  للتحقق من صدق  إبداء  إليهم  لب 
ُ
املتخصصين، حيث ط املحكمين  على مجموعة من 

العاشر  الصف  لطالبات  والعبارات  املواقف  مناسبة  ومدى  فيه،  وضعت  الذي  للموقف  عبارة  كل  وانتماء  العبارات،  صياغة  حيث  من  وملحوظاتهم 

 األساس ي.

 :املقياس ثبات 

املحكمون على   أبداها  التي  التعديالت  إجراء  بق،  املقياسبعد 
ُ
)  ط الطالبات عددهن  الدراسة، وُحسب  31على عينة من  خارج عينة  طالبة من   )

 عند استخدامه.  املقياس( وهي قيمة مقبولة، مما يدعو إلى الثقة في نتائج 0,80(، حيث بلغ )Cronbach’s alphaمعامل الثبات ألفا لكرونباخ )

 : الدراسة مواد

 الدراسة اآلتي:  موادتضمنت 

املعزز لوحدة "الفقه" .1 التدريس القائم على تقنية الواقع  الصف وقد تم إعداده  :  دليل املعلم في  لالستعانة به في تدريس وحدة )الفقه( من كتاب 

املعزز وإج الواقع  الدليل والهدف منه، وأهدافه توظيف  املعزز، وقد تضمن مقدمة ملحتويات  الواقع  . كذلك اشتمل راءاتهالعاشر عشر باستخدام 
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ا لبعض برمجيات الواقع املعزز.كما  على الخطط اليومية لتدريس موضوعات الوحدة باستخدام الواقع املعزز.   بعد النتهاء من إعداد و   تضمن شرحا

ى مجموعة من املشرفين التربويين الدليل، ُعرض على عدد من مختص ي مناهج التربية اإلسالمية باملديرية العامة للمناهج بوزارة التربية والتعليم، وعل 

يل، من حيث دقة الذين يشرفون على تدريس التربية اإلسالمية في وزارة التربية والتعليم؛ إلبداء آرائهم وملحوظاتهم العلمية والتربوية حول محتوى الدل

املقدمة للموضوعات، ومراعا األنشطة  الدروس، ومدى مناسبة  العلمية، ووضوح تحضير خطط  الطالبات، وفي ضوء  املادة  بين  الفردية  للفروق  تها 

 آرائهم وملحوظاتهم أجريت التعديالت الالزمة. 

 أنشطة التعلم والفيديوهات التعليمية، وبعض املفردات التقويمية املعززة للكتاب املدرس ي، التي تربط باستخدام برنامج الواقع املعزز.  .2

الباحثان في تصميم   املعزز   تقنية اتبع  )  الواقع  التعليم  العام لتصميم  النموذج  الذي ADDIE Modelأسلوب  ،  رئيسة  من خمس مراحليتكون    (، 

 متداخلة ومتشابكة ل نهاية لها. املراحل متسلسلة و هي: التحليل، والتصميم، والتطوير، والتنفيذ، والتقويم. وتعد هذه و 

: وهو عبارة عن منصة مفتوحة HP Revealتطبيق  :  والتطبيقين هما  للدراسة الحالية،  ينيقين رئيسيفي تصميم تطب  املراحلاتبعا الباحثان هذه  

في التصميم والتطبيق، باإلضافة لشهرتها بين املعلمين    استخدامهالتصميم الواقع املعزز لغير املبرمجين، تم اختيارها إلتاحتها بشكل مجاني، وسهولة  

ّوع بما يتناسب وأهداف الدراسة الحالية في مجال التعليم    QR code Readerوالطلبة، وتطبيق  
ُ
املعروف باستخدامه في املعامالت التجارية، ولكنه ط

 بتفعيل النصوص القرآنية وروابط اإلنترنت. 

 استخدام تطبيقات مساندة للدراسة، وهي:إضافة إلى ذلك، تم 

 تطبيق بالنت نت. •

 .  CollectAتطبيق  •

 . Partonتطبيق  •

، حيث تم تصميم هذه التطبيقات  QR code Reader، وتطبيق  HP Revealوفيما يلي تفصيل مراحل إنتاج تقنية الواقع املعزز، املتمثلة في تطبيق 

 الذي يتكون من خمس مراحل هي: ADDIEوفق نموذج 

 وتتضمن هذه املرحلة ما يلي:  :Analysis Stageمرحلة التحليل   .1

الصف  تحديد الهدف العام من التقنية • التخيلي لدى طالبات  التفكير  تنمية  الدراسة وأهدافها، واملتمثلة في  الهدف من مشكلة  ينبثق  : حيث 

 عاشر األساس ي. ال

سنة، لذلك جاءت هذه   16-15: استهدفت التقنية طالبات الصف العاشر األساس ي، اللواتي يقعن في الفئة العمرية  تحديد خصاص املتعلمين •

 التقنية مراعية لخصائص هذه الفئة، من حيث:  

 مرونة التعامل مع التطبيق، ووضوح تعليماته. . أ

 واأللوان.ومقاطع الفيديو الحرص على الحداثة والجاذبية في التصميم من حيث األشكال  .ب

 وضوح لغة التطبيق، واألصوات املصاحبة. . ج

ا، ووقع الختيار  تحليل املحتوى: • تم اختيار الوحدة الثالثة من كتاب التربية اإلسالمية " الفقه" للصف العاشر األساس ي، ودراسة محتواها جيدا

الوحدة ملرونة موضوعاتها،على   املتمثل في تنمية مهارات  لبوقا  هذه  الدراسة  الوحدة لهدف  التقنية، وكذلك مالءمة  التعامل معها وفق هذه  ية 

 التفكير التخيلي. 

لكتروني، وتوفر  جاء اختيار املدرسة مكان التطبيق بناء على إمكاناتها من حيث توفر قاعة خاصة بالتعلم اإلتحديد إمكانات البيئة التعليمية:   •

على  الباحثان  حرص  املتوفرة؛  غير  التجهيزات  يخص  ما  أما  البروجكتر،  وأجهزة  الالزمة  والتوصيالت  التقنية  لتطبيق  الالزمة  اإلنترنت   شبكة 

 توفيرها، مثل: األجهزة اللوحية. 

 : وتضمنت:Design Stageمرحلة التصميم   .2

ة لكل درس من دروس الوحدة بالرجوع إلى األهداف الواردة في دليل املعلم لكتاب التربية  ُحددت األهداف اإلجرائيتحديد األهداف التعليمية:   •

 اإلسالمية للصف العاشر.

التفاعل:  • ونوع  التعلم  أنماط  تطبيقي    تحديد  في  ا  جماعيا أو  ا  فرديا التعلم  بطريقة    HP Reveal & QR Code Readerيكون  ُصمما  اللذين 

 فيكون بين الطالب واملحتوى.  نوع التفاعلتتناسب مع أنماط التعلم، أما 

حيث تم اختيار الوسائط املناسبة، سواء كانت : HP Reveal & QR Code Readerاختيار الوسائط التعليمية والروابط املناسبة في تطبيقي   •

التطبيقين با أو مواقع ويب، وربطها عن طريق  أو روابط لنصوص  أو مقاطع فيديو،  أو مشاهد مرئية،  ا  العالمات صورا املعزز باستخدام  لواقع 

Markers   كالصور الثابتة في الكتاب املدرس ي أو أوراق العمل، مع الحرص على مناسبة املادة العلمية املقدمة ألهداف الكتاب املدرس ي، والفئة

 العمرية للطالبات.
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ا من العالمات، التي ستمثل مادة تفعيل التطبيق، بحيث   : Development Stageمرحلة التطوير  .3 تم تصميم عدد من البطاقات التي تتضمن عددا

 تتضمن واجهة البطاقة اسم التطبيق املستخدم، والعالمة، وبمجرد تسليط الجهاز على العالمة ستتم تفعليها وإظهار املحتوى املراد.

التنفيذ   .4 بعض  Implementationمرحلة  اختيار  تم  تطبيق  :  في  دمجها  تم  التي  الفيديو  ومقاطع  كطبقاتHP Revealالصور  واستخدامها   ، 

Overlay بشكل مباشر بالصور الثابتة املستخدمة كعالمات في الكتاب املدرس ي أو أوراق العمل، محفزة التطبيق لعرض املحتوى التقني.  مرتبطة 

 :هما من مرحلتين  تتكون هذه املرحلة   Evaluation:مرحلة التقويم  .5

طورين في تقنيات التعلم والتعليم وتكنولوجيا  املو تخصصين  امل: ُعرضت التطبيقات في صورتها األولية على عدد من  عرض التقنية على املحكمين •

لب إليهم تقديم مالحظاتهم حول التقنية.
ُ
 التعليم، ومناهج وطرق التدريس، وط

ل  بجهاز  وبعد تحكيم التقنية؛ ُنّصبت التطبيقين في األجهزة اللوحية الخاصة بالطالبات، بواقع جهاز واحد لكل طالبتين، وجهاز للمعلمة موصوا

 العرض. 

: تم تجريب تقنية الواقع املعزز في التطبيقين املثبتين على جميع أجهزة الطالبات على عينة من طالبات التطبيق التجريبي على عينة استطالعية •

أ  التي تهدف لتحسين  املالحظات  التطبيقين، وتدوين  التأكد من جاهزية  الدراسة؛ بهدف  العاشر خارج عينة  يق  بما يضمن تحق  دائهماالصف 

 أهداف الدراسة. 

 : الدراسة خطوات تنفيذ

 شمل تنفيذ الدراسة مجموعة من الخطوات من أهمها:

التدريس   أخذ .1 آليات  وشرح  الدراسة،  بأهداف  للتعريف  معها  لقاءات  عدة  عقد  من خالل  املتعاونة  املعلمة  وتدريب  للتنفيذ،  الرسمية  املوافقات 

 وضوابطه، والرد على استفساراتها وتساؤلتها حولها. 

البدء   .2 قبل  التخيلي  التفكير  مقياس  في  والضابطة(  )التجريبية  املجموعتين  تكافؤ  من  متوسطي  التحقق  بين  الفرق  دللة  حساب  تم  التطبيق،  في 

 ( يبين نتائج التحليل.1درجات طالبات املجموعتين، حيث تم استخدام اختبار "ت" للعينتين املستقلتين، وجدول )

 التخيلي التفكير  مقياس  موعتين )التجريبية والضابطة( فياختبار)ت( للتحقق من تكافؤ املجنتائج : (1)جدول 

 املتوسط  الدرجة الكلية  العدد  املجموعة 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 قيمة درجات الحرية 

 )ت(

 مستوى الداللة 

 0.063 1.897 60 3.501 6.23 20 30 التجريبية 

 3.284 4.60 20 32 الضابطة 

 1يتضح من جدول )
ا
يدل على عدم وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى    ( وهذا α≤0.05)عند مستوى الدللة    ( أن قيمة )ت( غير دالة إحصائيا

(α≤0.05 )  املقياسبين املجموعتين في متوسطي الدرجة الكلية في مقياس التفكير التخيلي. مما يعني تكافؤ املجموعتين في. 

الدراس ي   .3 العام  من  األول  الدراس ي  الفصل  خالل  من  املعزز  الواقع  باستخدام  التجريبية  املجموعة  املجموعة م2019/2020تدريس  وتدريس   ،

 ( حصص في األسبوع. 4الضابطة الدروس نفسها بالطريقة العتيادية، وقد استغرق التطبيق ثالثة أسابيع بمعدل )

ا. النتهاءتم التطبيق البعدي ألداتي الدراسة بعد  .4  من التجربة على مجموعتين الدراسة، ومن ثم احتساب درجات الطالبات ومعالجتها إحصائيا

   :املعالجة اإلحصائية

 ( كما يأتي:  SPSSاستخدم برنامج الحزمة اإلحصائية ) تم  الدراسة سؤاللإلجابة عن 

 .استخدام معادلة )ألفا كرونباخ( للتأكد من ثبات مقياس التفكير التخيلي •

 استخدمت املتوسطات الحسابية، والنحرافات املعيارية لتحليل نتائج البحث.  •

 ( لعينتين مستقلتين، للكشف عن دللة الفروق بين املجموعتين.T-testاستخدم اختبار ) •

 من خالل مربع إيتا.  لقياس حجم األثر( Cohen, 1988, 281معادلة كوهين )استخدم  •

 : نتائج الدراسة ومناقشتها  

ونصه به  الخاص  والفرض  الدراسة  سؤال  عن   :  اإلجابة 
ا
إحصائيا دالة  فروق  توجد  مستوى    ل  درجاتα≤0.05)عند  متوسط  بين  الصف  (  طالبات 

اإلسالمية   التربية  مادة  في  التخيلي  العاشر  التفكير  ملقياس  البعدي  التطبيق  املعزز على  الواقع  )تقنية  التدريس  لطريقة  التدريس   -تعزى  طريقة 
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املجموعتين التجريبية   متوسطي   تحقق من دللة الفروق بين اختبار "ت" للمجموعتين املستقلتين، وذلك لل  العتيادية(. ولفحص الفرض تم استخدام

 (. 2، كما يظهر في جدول )والضابطة في مقياس التفكير التخيلي

 اختبار "ت" لداللة الفروق بين متوسطي املجموعتين التجريبية والضابطة في مقياس التفكير التخيلي : (2) جدول 

الدرجة   العدد  املجموعة 

 الكلية 

املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 درجات 

 الحرية  

 قيمة  

 )ت(

مستوى  

 الداللة 

 قيمة

2η
 

 األثر حجم 

 كبير  0.38 0.000 6.128 60 1.56 15.63 20 30 التجريبية 

 6.16 8.50 20 32 الضابطة 

 *
2η(0.01( ،تأثير صغير )0.14( متوسط، )0.06 ).كبير        

املجموعتين(  2)يالحظ من جدول   بين  إحصائيا  دالة  )عند مستوى    وجود فروق  املجموعة    (α0.05دللة  لصالح  التخيلي  التفكير  في مقياس 

املعزز في تنمية التفكير التخيلي لدى الطالبات، وملعرفة حجم أثر املتغير املستقل "الواقع املعزز"  ،التجريبية  على    وهذه النتيجة تؤكد فاعلية الواقع 

عزز في تنمية إلى أن حجم أثر التدريس الواقع املالقيمة املحسوبة  وتشير  (،  0.38فكانت )  مربع إيتا،قيمة  تم حساب  املتغير التابع "التفكير التخيلي"  

 . الواقع املعزز أن الفروق بين املجموعتين لم تكن وليدة الصدفة، بل كانت بتأثير  التفكير التخيلي كبير. مما يدلل على

النتيجة مع نتائج دراسات كل من دراسة شعيب )و  دراسة  و   ( ،2018دراسة طلبة )و ،  (Azuma, et al.,. 2001) (. ودراسة أزوما2016اتفقت هذه 

 (.2016ودراسة متولي ) ( ،2017الحلو )

 ها: ويمكن أن ُيعزى تفوق أداء املجموعة التجريبية على املجموعة الضابطة في مقياس التفكير التخيلي في الدراسة الحالية إلى عدة عوامل من

ض الوسائط املختلفة تمت بطريقة مناسبة أن تقنية الواقع املعزز أتاحت عرض املعلومات بطريقة تختلف عن الطرق التدريسية املعتادة، فإن عر  •

لك في تقريب املفاهيم املجردة، فكانت محفزة لهن على التفكير التخيلي للمواقف املختلفة  ذوقريبة من واقع الطالبات ومستواهن العقلي، فساهم  

 بصورة واقعية عما هو بطريقة نظرية فقط. 

ضة، ممل املواقف واألحداث املختلفة املعرو   لحسية واملعنوية بإشراك جميع الحواس لتخيل كما أن هذه التقنية تجعل الطالبة تركز على الجوانب ا  •

 يسهل على الدماغ التعامل مع الصور الذهنية وتخزينها واستدعائها مما كان له أثر على هذه النتيجة. 

لهن  التقنيةساعدت   • املعروضة لكل درس، ومهد  الوسائط  الطالبات نحو هذه  إثارة دافعية  توظيفها في حل مشكالت ومواقف أخرى بصورة   على 

املقدمة لهن، كانت تقوم على تصور  الصفية والالصفية  األنشطة  إلى  ا    هن سلسة، هذا باإلضافة  للمشكلة بحدودها وأبعادها، وعلى استدعاء صورا

 ية العليا. ، مما ساعدهن على تحقيق األهداف املعرفمية التفكير والخيال لديهنحسية سابقة، مما ساهم ذلك تن

بات على ربط كما أن تهيئة البيئة الصفية املحفزة لتطبيق تقنية الواقع املعزز، من األدوات ووسائل التعزيز الفردية والجماعية، زاد من قدرة الطال •

ا.   الصور واملقاطع املألوفة بصور ومواقف خيالية، فأكسبهن ثراءا تخيليا

للطالبات فرص  • املعززَّ  الواقع  املعرفية وتنمية  أتاحت تقنية  الطالبات على تحسين مستوياتهن  أكبر، مما ساعد  املوضوعات بشكل  التعمق وفهم  ة 

 .قدراتهن على توظيف هذه املعلومات في مواقف تعليمية جديدة 

 واملقترحات:   التوصيات

 التوصيات اآلتية:الباحثان بعلى النتائج التي توصلت إليها الدراسة، تقدم  بناءا 

 عقد دورات تدريبية ملعلمي التربية اإلسالمية ومعلماتها؛ لتدريبيهم على كيفية توظيف الواقع املعزز في اثناء التدريس.  •

 قع املعزز. قيام املعنيين باملناهج بتطويرها لتواكب املستجدات التعليمية مثل تقنية الوا  •

 ضرورة اهتمام املعلمين بتنمية التفكير التخيلي؛ ملا له من أهمية بالغة في العديد من املجالت املختلفة. •

الذاتي، والتفكير البصري، • والدافع    إجراء دراسات مماثلة لتقص ي أثر تقنية الواقع املعزز في مواد دراسية أخرى، وفي متغيرات جديدة مثل: التعلم 

 املعرفي. 

 راء دراسة حول أثر استخدام تقنية الواقع املعزز لعالج ضعف الطلبة في إتقان أحكام التجويد. إج •

 إجراء دراسات أخرى تهدف إلى تنمية التفكير التخيلي بالستعانة باستراتيجيات ونماذج وتقانات تدريسية مختلفة. •
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 :املراجع

 :
ً
 :العربية املراجعأوال

  ".ثر استخدام ٕاستراتيجية التنقيب الحواري في تحصيل املفاهيم الفقهية لدى طلبة الصف الثامن األساس ي في األردن"ٔ(. ا 2018)  .ارديعات، عبد هللا .1

ل البيت )رسالة ماجستير غير منشورة(.
ٓ
 األردن.  .جامعة ا

تنمية مهارات  "(.  2016)  .البحرية، مريم محمد .2 املوجه في  التخيل  إستراتيجية  الثامن األساس يفاعلية  الصف  القرائي عند طالبات  )رسالة   ".الفهم 

 سلطنة عمان..ماجستير غير منشورة(. جامعة السلطان قابوس

نيفينالبركاتي .3  ،.  (2008  .)"( و  الست  والقبعات  املتعددة  الذكاءات  استراتيجيات  باستخدام  التدريس  والترابط  K.W.Lأثر  والتواصل  التحصيل  في   )

 اململكة العربية السعودية. .)رسالة دكتوارة غير منشورة(. جامعة أم القرى  ".الصف الثالث املتوسط بمدينة مكة الكرمةالرياض ي لدى طالبات 

أثر التدريس بالخرائط الذهنية في تنمية مهارات التفكير التخيلي وتغيير املفاهيم البديلة في الكيمياء لدى طلبة الصف  " (.2017)  .بني يونس، موفق .4

 .األردن .جامعة العلوم اإلسالمية العاملية. رسالة دكتوراه غير منشورة() ".التاسع األساس ي

 القاهرة. . السحاب للنشر والتوزيع.  رؤية جديدة في نظريات التعلم (. 2016) .تمام، إسماعيل؛ ومحمد، عبد هللا .5

الذكاءات املتعددة على تحصيل املفاهيم الفقهية لدى طلبة الصف الثامن  أثر استخدام إستراتيجية تدريس معتمدة على "(. 2016) .التميمي، ايمان .6

 
ا
 .  65-48 :(1)10 .مجلة الدراسات التربوية والنفسية: جامعة السلطان قابوس   ."األساس ي في األردن: محافظة الزرقاء نموذجا

والي .7 وأحمد،  نجفة،  تنمية  "(.  2003)  .الجزار،  في  التدريس  إستراتيجيات  بعض  املرحلة  فاعلية  تالميذ  لدى  اإلجتماعية  الدراسات  في  التخيل  مهارة 

 . 153-117 :(3)18 .كلية التربية -مجلة البحوث النفسية والتربوية: جامعة املنوفية  ."اإلبتدائية

الناقد والدافعية نحو التعلم   أثر برنامج تعليمي قائم على إستراتيجية التخيل في تدريس العلوم في تنمية مهارات التفكير"(. 2014) .الحراحشة، كوثر .8

 .    221-188 :(1)12 .كليه التربية -مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس: جامعه دمشق  ."لدى طلبة املرحلة األساسية في األردن

العقلي بتقنية الواقع املعزز لتنمية التفكير   املنزلي قائمة على إستراتيجية التخيل  القتصادفاعلية تدريس وحدة مقترحة في  "(.  2017)  .الحلو، نرمين .9

 . 150-87 :91 .دراسات عربية في التربية وعلم النفس: رابطة التربويين العرب ."البصري وحب الستطالع لدى تلميذات املرحلة البتدائية

السبورة التفاعلية على التحصيل الفوري وبقاء أثر التعلم لدى فاعلية تدريس التربية اإلسالمية باستخدام  "(.  2014)  .الرواس، حنان عبد الحكيم  .10

 سلطنة عمان. . جامعة السلطان قابوس )رسالة ماجستير غير منشورة(. ".طالبات الصف السابع بسلطنة عمان

لعلمية لدى طالبات الصف الخامس  أثر استخدام تقنية الواقع املعزز في تنمية التفكير الفراغي واكتساب املفاهيم ا "(.  2018)  .علىالريامية، مثلى   .11

 سلطنة عمان. . جامعة السلطان قابوس )رسالة ماجستير غير منشورة(. ".الساس ي

أثر استخدام تقنية الواقع املعزز في تنمية التفكير التخيلي وعالقته بالتحصيل ودقة التعلم لدى تالميذ  "(.  2016)  .شعيب، إيمان محمد مكرم منهى .12

 .  104-34 :7 .كلية التربية النوعية -مجلة البحوث في مجالت التربية النوعية: جامعة املنيا  ."البتدائيةاملرحلة 

ثناء، ورحيم، هند .13 الجامعة"(.  2018)  .الشمري،  التخيلي لدى طلبة  التفكير  النفس: .  "بناء وتطبيق مقياس مهارات  التربية وعلم  في  دراسات عربية 

 .  341-319 :94.رابطة التربويين العرب

رشا .14 األول "(.  2013)  .عباس،  الصف  طالب  لدى  التخيلي  التفكير  مهارات  بعض  تنمية  في  فاعليته  وقياس  الجراف  نظرية  في  إثرائي  برنامج  بناء 

 . 216-173 :(2)41 .دراسات عربية في التربية وعلم النفس: رابطة التربويين العرب ."الثانوي 

 وحدة ثقافة الطفل بشركة سفير: القاهرة. . تنمية اإلبداع لدى األبناء، سلسلة سفير التربوية(. 2004) .، محمدعبد الرزاق .15

16. ( الصفي   استخدام"(.  2001عفانة، عزو اسماعيل سالم.  التعليم  املرحلة األساسية حول  لتقييم تصورات معلمي  املفاهيم كأداة بحث  مخططات 

 . 475-420 :(2)16 :كلية التربية -: جامعة املنوفية مجلة البحوث النفسية والتربوية. "الفعال

فاعلية استخدام تقنية الواقع املعزز في تدريس التاريخ للصف األول الثانوي على تنمية التحصيل  "(. 2017العمرجي، جمال الدين إبراهيم محمود. ) .17

 . املجلة التربوية الدولية املتخصصة: دار سمات للدراسات واألبحاث.  "ومهارات التفكير التاريخي والدافعية للتعلم باستخدام التقنيات لدى الطالب

6(4): 135-155 . 

رهام حسن محمدطلبة .18 قائم  "(.  2018)  .،  إلكتروني  تعليمي  برنامج  وحل   علىتصميم  التخيلي  التفكير  مهارات  لتنمية  الذهني  التصور  استراتيجية 

 . 46-1 :4 .النوعية: املؤسسة العربية للتربية والعلوم واآلداباملجلة العربية للتربية  ."املشكالت لدي أطفال الروضة

أحمد .19 الذاتية"(.  2018)  .الكيالني،  وفعاليتهم  األساس ي  التاسع  الصف  لطلبة  الفقهية  املفاهيم  تحصيل  في  البنائي  التوليدي  النموذج  مجلة .  "أثر 

 .  78-59 :(2)4 :جامعة الحسين بن طالل للبحوث

فاعلية برنامج مقترح في القتصاد املنزلي بتطبيقات النانو تكنولوجي على تنمية التنور العلمي والتفكير التخيلي لدى طالبات "(. 2016) .متولي، شيماء .20

 .  166-111 :(3)24 :كلية الدراسات العليا للتربية -العلوم التربوية: جامعة القاهرة  ."املرحلة اإلعدادية واتجاههن نحو العلم وتقنية النانو



اقع املعزز في تنمية التفكير التخيلي لدى طالبات الصف العاشر األساس ي     ...                                                   الصقرية & السامليأثر استخدام تقنية الو

 474 -463، ص: 2020 -2، العدد8املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 472 

 

املفاهيم الفقهية في مبحث التربية اإلسالمية وتنمية التفكير  اكتسابالرحالت املعرفية الويب كويست في  استخدامأثر  "(. 2017) .النعانعة، إبراهيم  .21

   .29-1 :(2)2 : مجلة جامعة الحسين بن طالل للبحوث . "لدى طلبة املرحلة الثانوية في األردن الستقرائي

سارة  .22 املعزز   استخدامأثر  "(.  2018)  .الهاجري،  الفقه   Augmented Reality الواقع  مقرر  في  العملي  األداء  ومهارات  الدراس ي  التحصيل  تنمية  في 

 .  211-127 :98 .كلية التربية -دراسات تربوية ونفسية: جامعة الزقازيق  ." لطالبات الصف األول املتوسط في مدينة الرياض

اإلسالمية  "(.  2018)  .ندى الهشامية،   .23 التربية  مادة  في  في سلطنة عمان  الحادي عشر  الصف  طالبات  تحصيل  املوجه على  التخيل  إستراتيجية  أثر 

 سلطنة عمان. . )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة السلطان قابوس ".واتجاههن نحو اإلستراتيجية

 (. قسم اإلحصاء واملؤشرات. سلطنة عمان: وزارة التربية والتعليم. 2018) والتعليم وزارة التربية  .24

 :
ً
 :املراجع األجنبيةثانيا

[1] Azuma, R., Baillot, Y., Behringer, R., Feiner, S., Julier, S. & MacIntyre, B. (2001). “Recent advances in augmented reality”. 

 34. :IEEE Computer Graphics and Applications, Computer Graphics and Applications, IEEE, IEEE Comput. Grap. Appl, (6)  

[2] De Beni, R., Paazzaglia, F. & Gardinin, S. (2006). “The role of mental rotation and age in spatial perspective-tacking tasks 
Applied Cognitive psychology”, 20: 807-821. 

[3] Chiang, T. C., Yang, S. H., & Hwang, G.-J. (2014). “An Augmented Reality-based Mobile Learning System to Improve 
Students’ Learning Achievements and Motivations in Natural Science Inquiry Activities”. Journal of Educational 
Technology & Society. 17(4): 352–365. 

[4] Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. New York: Academic Press. 

[5] Craig, A. B. (2013). “Understanding augmented reality: concepts and applications”. Waltham, MA: Morgan Kaufmann. 
Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edshlc&AN=edshlc.014083021.9&lang=ar&site=eds-
live&scope=site 

[6] Eckhoff, A., & Urbach, J. (2008). “Understanding Imaginative Thinking During Childhood: Sociocultural Conceptions of 
Creativity and Imaginative Thought”. Early Childhood Education Journal. 36(2): 179–185, https://doi.org/10.1007/s10643-
008-0261-4. 

[7] Hadzigeorgiou, Y., & Fotinos, N. (2007). “Imaginative Thinking and the Learning of Science”. Science Education Review, 
6(1): 15–23. 

[8] Harris, P. (2000). The Work of the Imagination. London: Blakwell. 

[9] Kaufmann, H., Steinbügl, K., Dünser, A., Glück, J. (2005). “Improving Spatial Abilities by Geometry Education in 
Augmented Reality - Application and Evaluation Design”. Proceeding of the Virtual Reality International Conference 
(VRIC). Vienna, 25-34.  

[10] King, N. (2007). “Developing Imagination, Creativity, and Literacy through Collaborative Storymaking: A Way of 
Knowing”. Harvard Educational Review. 77(2): 204–227, https://doi.org/10.17763/haer.77.2.0u63476x37122g67. 

[11] Kipper, G., & Rampolla, J. (2013). Augmented Reality: An Emerging Technologies Guide to AR. Rockland, MA: Syngress. 

[12] Liarokapis, F., & Anderson, E, F. (2010). “Using Augmented Reality as a Medium to Assist Teaching in Higher Education”. 
Creative Education. 7(9): 9-16.  

[13] Nelson, A. R. (2001). Education and democracy. [electronic resource]: the meaning of Alexander Meiklejohn, 1872-1964. 
Madison, Wis.: University of Wisconsin Press, c2001. 

[14] Wu, H.-K., Lee, S. W.-Y., Chang, H.-Y., & Liang, J.-C. (2013). “Current status, opportunities and challenges of augmented 
reality in education”. Computers & Education. 62: 41–49, https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.10.024. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



اقع املعزز في تنمية التفكير التخيلي لدى طالبات الصف العاشر األساس ي     ...                                                   الصقرية & السامليأثر استخدام تقنية الو

 474 -463، ص: 2020 -2، العدد8املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 473 

 

The impact of using augmented reality technology on imaginative thinking 
improvement of 10th grade female students in Islamic education in Sultanate of 

Oman 

Rabea Mohammed Alsqria 
The Ministry of Education, Sultanate of Oman 

rabeeah107048@moe.om 

Mohsin Nasser Al-Salmi 
College of Education -Sultan Qaboos University, Sultanate of Oman 

mohsins@squ.edu.om 

Received Date : 12/5/2020                     Accepted Date : 2/6/2020                   DOI : https://doi.org/DOI:10.31559/EPS2020.8.2.16 

 
Abstract: This study aimed to investigate the impact of using augmented reality technology in the Imaginative 
thinking improvement of 10th grade students in Islamic education. The study has used the quasi experimental 
design, with a sample 62 female students. The sample was further, divided into two groups; namely, experimental 
(30), and control (32). To achieve the objectives of the study, the Imaginative thinking scale consisted three skills  
including (20) questions. The validity of its content was verified by a group of arbitrators. The reliability of the 
test was established (0.80). The results indicate that the experimental group has outperformed the controlled 
group in the Imaginative thinking scale. The results of this study were discussed in the light of latest reviewed 
literature followed by recommendations and suggestions for future studies and investigations. 

Keywords: Augmented Reality; Imaginative thinking; Islamic education. 
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