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 :قدمةامل

ا  وآمال  وتطلعات  وتلبي طموحات  ومعتقداتها،  وثقافتها  فلسفتها  بواسطة  املتعلمين  بناء شخصية  في  الفعالة  األداة  الدراسية  املناهج  عد 
ُ
ألجيال  ت

مية والتكنولوجية  القادمة، وتؤدي دوًرا مهًما في بناء شخصية اإلنسان، ويشهد تدريس العلوم تقدًما واضًحا على املستوى العاملي ملواكبة التطورات العل

 (. 3: 2010التي حدثت، ويستمد هذا التقدم من طبيعة العلم، فالعلم له بنيته التي تميزه عن غيره من الفروع األخرى )مصلح،  

يتوقف بالدرجة  ي أمة من األمم أي كافة املجاالت التي تهتم باألفراد واملجتمعات، فتقدم األمم وازدهارها فا رئيسًيا في تقدم دورً   هج العلوممناتؤدي و 

   الكثير من التطورات والجهود لتطوير املناهج وإصالحها  آلونة األخيرة وشهدت ا على نظامها التعليمي،    الكبيرة 
ً
 باملحتوى وأساليب   بدءا

ً
من األهداف مرورا

 (.  7: 2010م مخرجاتها التعليمية )زيتون، التدريس، وانتهاء بتقييمها وتقيي

العلوم، إال   وُيعد تعليم العلوم عملية مهمة في جميع البلدان، ويتعرض إلى العديد من التغيرات املتعددة واملتزايدة، وبالرغم من تنوع مصادر تعليم 

على   والتغلب  لإلصالح،  اإليجابية  الظروف  لتهيئة  واألخالقية  العلمية  املسؤولية  تحمل  في  األكبر  الدور  له  يبقى  العلوم  معلم  املتسارعة أن  التحديات 

 (. 486:  2018والعقبات التي تواجه التعليم )الحوامدة وبني خلف، 

تكوين   الى  تهدف  والتي  العلوم،  بتدريس  تتعلق  املتخصصة معايير  الهيئات  كثير من  يكون  وقد وضعت  بحيث  وتكنولوجًيا؛  متنور علمًيا  مجتمع 

بال املتعلقة  املهمة  القضايا  مناقشة  قادرين على   أفراده 
ً
وتكنولوجيا متنورين علمًيا  أفراد  بتقديم  املعايير  اهتمت  والتكنولوجيا، فقد  ما علم  ، وتلخيص 
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 :امللخص

تالميددذ الصددف الثددامن التفكيددر التدد ملي لدددى  وأثرهددا فددي( Hologramتصددميم وحدددة تعليميددة بتقنيددة التصددوير التجسدديمي )هدددفت الدراسددة 

للبنددددين، وحددددي إحدددددى املدددددارء الواقعددددة فددددي لددددواء بنددددي عبيددددد، وتددددم اختيارهددددا مدرسددددة زهدددداء الدددددين الحمددددود الثانويددددة ، تددددم اختيددددار األساسدددديي فددددي األردن

بالطريقة قصديه، وتم اختيار شعبتين مددن طددالص الصددف الثددامن بالطريقددة العشددوائية مددن بددين الشددعب املتددوفرة باملدرسددة وعدددد الطددالص  هدداتين 

. تم اسددتخدام ( طالب30)وعددها مجموعة ضابطة  واألخرى ( طالب 30)وعددها كمجموعة تجريبية  أحداهما( طالب، وتم تعين 60) الشعبتي

وأظهددرت  شبه التجريبي في تصميم وحدة تدريسية تعليمية وقياء أثرها في تنمية التفكير التدد ملي لدددى طددالص املرحلددة األساسددية فددي األردن.  املنهج

مقارنددة بدد فراد  قددة التدددريس بواسددطة تقنيددة التصددوير التجسدديميفددروك كانددت لصددالح املجموعددة التجريبيددة الددذين تعرضددوا لطريأن هندداك النتددائ  

استخدام طريقة التدريس بواسطة تقنية الهولوجرام في تنمية مهارات التفكير الت ملي، ملددا أظهددرت نتددائ  ، وأوصت الدراسة املجموعة الضابطة

 هذه الدراسة من أهمية في استخدام هذه الطريقة.

 املرحلة األساسية. ؛التفكير الت ملي ؛تقنية التصوير الجسمي ؛وحدة تعليمية الكلمات املفتاحية:
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)الطناوي،  يحتاجه املتعلمون ملعرفته وفهمه وما يجب أن يكونوا قادرين على أدائه على مستوى الصفوف الدراسية املختلفة لكي يتحقق التنور العلمي  

2005 :8  .) 

من ثورة وطنية من خالل إدخال العلوم الحديثة والتكنولوجيا في املناهج الدراسية، حيث أصبح التعليم ركيزة أساسية ومهمة  وُيعد التعليم أكثر  

و  اإلنتاجية،  رفع  في  وأهميته  واملجتمع  الفرد  باحتياجات  الوطنية، الرتباطه  املشروعات  تحسين  في  في  تسهم  ومنهجيات متعددة  استراتيجيات  أن وجود 

الطال  داخل تعلم  التدريس  في  استخدامها  تم  كما  العلوم،  تدريس  في  مهًما  دوًرا  واالستراتيجيات  النماذج  العلوم قدمت  تاريخ  وعلى مدار  العلوم،  في   ص 

 .)11Ashour, 2010 :(الغرفة الصفية والتي أدت إلى تحسين تعلم الطلبة للعلوم 

التعلي مية، وله أهمية كبيرة في سير العملية التعليمية، فقد ظهرت الكثير من الطرائق وُيعد استخدام تكنولوجيا التعليم من أساسيات العملية 

املجا اإللكتروني وتدخل التقنيات الحديثة في جميع  التكنولوجيا، كالتعلم عن بعد والتعلم  التي تعتمد على استخدام  الت التربوية، واألنظمة التعليمية 

الزيادة في مردود العملي  أن ع  ة التعليمية،األمر الذي يؤدي إلى  املتركز حول  كما  إدخال التكنولوجيا في التعليم تعمل على تحقيق التعلم التفاعلي  ملية 

بيئة   تحقيق  في  وتساعد  وفعالة  الطالب،  املشكالت  للمتعلم جذابة  من  العديد  وظهرت  الضعف،  نقاط  وتحسين  القوة  نقاط  وتعزز  واجهت  ،  التي 

التع تكنولوجيا  أدوات  توظيف  في  الكفاءة  ذات  للمعلمين  املؤسسات  تلك  افتقار  التكنولوجية مثل  املستحدثات  توظيف  في  التعليمية  ليم، املؤسسات 

، من خالل دم  التكنولوجيا وتوظيفها  جب أن يواكب التغيرات التي تطرأ على الساحة التعليمية ، واملعلم الناجح يالتجهيزات واإلمكانات للمعلمينوقلة  

 (. 109 :2015في املواقف التعليمية وإجراءات التدريس لتحقيق األهداف التعليمية )العمري، 

السنوات األخيرة دعوات الستخدام وسائل وأساليب   اإلدراك، والخبرات تقدًما  أكثروقد ظهرت في  التي تعتمد على  ، وحي األساليب والتكنولوجيا 

دام املحسوسة، وتشجع مشاركة الطلبة واندماجهم بشكل أكبر في العملية التعليمية، األمر الذي يستدعي البحث عن برام  وطرك جديدة تعزز استخ

 (.  22: 2019التكنولوجيا في التعليم )أحمد، 

املؤسسات من  كثير  سعت  الخدمات    وقد  من  لالستفادة  جاهدة  في التعليمية  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  دم   خالل  من  التكنولوجية 

قدمت التطورات التكنولوجية دوًرا مهًما في تحسين التعليم،  وقدالتعليم، وهذا بدوره أنت  نماذج جديدة من التعليم ، وغيرت هذه النماذج وجه التعلم، 

ك داة جديدة ( Hologram)ديد من املؤسسات التعليمية تستخدم تكنولوجيا متطورة مثل شاشات اللمس، وهنا جاءت تكنولوجيا فعلى سبيل املثال الع 

 . )698Ghuloum, 2010 :(يمكن أن تدعم التدريس والتعلم في املؤسسات التعليمية 

  :مشكلة الدراسة

 كمالًيا، بل أصبح أمًرا ضرورًيا ومتطلًبا أساسًيا
ً
من متطلبات    لم يعد استخدام تكنولوجيا التعليم في العملية التربوية على اختالف مراحلها شكال

املتعلقة في تكن الدراسات  أن  إال  التعليم،  الى  التكنولوجيا  الرغم من مضيي سنوات طويلة على دخول  التعليمية، وعلى  العملية  التصوير نجاح  ولوجيا 

، وهذا ما دفع البحث للقيام  هذه الدراسة، ويرى الباحث  
ً
 التجسيمي قليلة جدا

ً
أن هناك قصورا في تفعيل املستحدثات   من خالل خبرته في امليدان  أيضا

بحاجه إلى هذه التكنولوجية  بما فيها الهولوغرام، وكذلك بعض الدراسات التي تؤكد الحاجة إلى استخدامها في تدريس مادة العلوم كدراسة، وأن املتعلم 

للمتعلم، ومحاول التشويق  إدخال  الواحد والعشرين، والقادرة على  القرن  للتعلم في  إكسا هم معارف علمية وطرائق تفكير تساعدهم في حل التقنية  ة 

الدراسة بوجود حاجة في تطوير املستقبلي، وتتمثل مشكلة  للعمل  بيئته وما يؤهله  بين  املتعلم  أساليب   مشكالتهم، وكذلك محاولة توفير تعليم يربط 

وقياء أثرها في التفكير الت ملي لدى تالميذ الصف الثامن   ((HOLOGRAMتدريس العلوم من خالل  تصميم وحدة تعليمية بتقنية التصوير التجسيمي  

 .باألردن

 أسئلة الدراسة: 

 تالميذ الصف الثامن األساسيي في األردن؟التفكير الت ملي لدى  في( Hologramتصميم وحدة تعليمية بتقنية التصوير التجسيمي )ما أثر  •

 فرضية الدراسة:

ُيعزى إلى طريقة  التفكير الت ملياختبار  التجريبية والضابطة فيمجموعتي الدراسة  متوسطي درجات  بين( α=0.05ال يوجد فرك ذو داللة إحصائية ) •

 (.    العاديةالتدريس )تقنية التصوير التجسيمي، الطريقة 

  :أهمية الدراسة

تقنية   على  قائمة  تعليمية  وحدة  بتصميم  الدراسة  هذه  من  يتوقع  النظري  فالجانب  والتطبيقية،  النظرية  الناحيتين  من  الدراسة  أهمية  تنبثق 

نية الل تقالتصوير التجسيمي،  هدف اإلسهام في عملية التجديد والتنويع في طريقة التعلم والتعليم التي يستخدمها املعلمون في الغرف الصفية من خ

 تثير اهتمامهم في مراجعة املمارسات التقليدية في التعليم، وتساهم    تكنولوجية
ً
في سد النقص في الدراسات العربية، واإلسهام بإثراء التدريس من   أيضا

املوضوع حقه بشكل مناس ي خذ  األردن بشكل خاص، حيث لم  العربية بشكل عام وفي  الدراسات والبحوث  الهولوغرام في  الدراسات  خالل تقنية  ب في 

 في مناهج وأساليب تدريس العلوم. -في حدود علم الباحث  -والبحوث العربية 
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من  أما الجانب العملي فتتمثل الدراسة أنها ستسهم ملخططي املناهج في تخطيط مناهج العلوم في ضوء تقنية الهولوغرام وإعداد وحدات دراسية  

تقنية   تعتمد على  املناهج  وتعليم الهولوغرامقبل مطوري  الهولوغرام من    ،  تقنية  وفق مدخل  العلوم  تدريس  تنمية قدرات    أجلاملعلمون على ضرورة 

 الطلبة العلمية والعقلية. 

  :حدود الدراسة

 يقتصر تعميم نتائ  الدراسة في ضوء االتي:

 م.2019/2020اقتصرت هذه الدراسة على وحدة )الوراثة( من كتاص العلوم املقرر لطلبة الصف الثامن األساسيي للعام الدراسيي  •

 م. 2019/2020الثامن األساسيي ذكور في مديرية بني عبيد للعام الدراسيي   تالميذ الصفاقتصرت على عينة من  •

 املستخدم في الدراسة.صفات وخصائص األدلة واألدوات واملقياء  •

 :مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية

 من الدقة والوضوح، حيث إنها حزمة من املوجات الضوئية التي تصطدم بالجسم  تقنية الهولوغرام:
ً
هو تصوير مجسم ثالثي األبعاد بدرجة عالية جدا

األداة بتخطيطه عن التخطيط ثالثي األبعاد )  Universalاملراد تصويره وتقوم بتخطيطه ثم تقوم املوجات الضوئية  بنقل بيانات الجسم التي قامت 

Hologram, 2009: 14.)    :
ً
إجرائيا تصميم وتعرف  تم  التي  التقنية  تعليمية  ال  حي  في وحدة  األساسيي  الثامن  الصف  تالميذ  تدريس  تم  والتي  من خاللها 

 .األردن

وتحليلها بعمق للوصول إلى ( أنه "قدرة الطالب على التعامل مع املواقف واألحداث واملثيرات التعليمية بيقظة،  22 :2005: يعرفه بركات )التفكير التأملي

:  ن لتحقيق األهداف املتوقعة منه".اتخاذ القرار املناسب في الوقت واملكان املناسبي
ً
مجموعة من املهارات العقلية التي تتمثل في الرؤية   ويعرف إجرائيا

 .، والوصول إلى استنتاجاتالبصرية، والكشف عن املغالطات

 اإلطار النظري 

   :كل منها والخصائص ومميزات، تم توضيح مفهومها واألهمية تقنية الهولوغرام، التفكير الت ملي(تضمن هذا الجزء قسمين )

 :
ً
 تقنية الهولوغرامأوال

التاس القرن  بالستينات من  الفيكتورية  املسارح  في  يستخدم  كان  الذي  الفلفل"  "شبح  باسم  املعروف  الوهم  الى  الهولوغرام  ع  ترجع جذور تقنية 

ة  عشر إلنتاج أشباح واقعية، من خالل سلسلة من التوقعات البصرية، حيث تقوم من خالل وضع ورقة ضخمة من لوحة زجاج على خشبة املسرح بزاوي

، كانت هناك العديد من املحاوالت م(  1862لتاسع عشر، وتحديدا في عام )ا  في القرن و  . )35LEE, 2013 :( هاالخاصة    واإلضاءة درجة مع الشاشات    45

األبعاد، والتي حملت  نظريته لتكوين األجسام الضوئية ثالثية  للحصول على صورة ثالثية األبعاد، حيث نجح العالم البريطاني "جون هنري بيبر" في تقديم 

: 2017)عوض،    الهواءألنها تعتمد على استخدام املرايا بزوايا مائلة، لكي تتبادل انعكاسات صورة األجسام فتظهر طافية في  Pepper's Ghost" اسمه"

101.) 

في محاولة منه لتحسين قوة التكبير في   "جابور م، عندما من قبل املهندء املجري "دينيس 1947" يعود الى عامالهولوغراملكن تاريخ ظهور تقنية "

حقا   تكن  لم  الوقت  ذلك  في  املتاحة  الضوء  اإللكتروني. وألن موارد  إلى وقت   متماسكة امليكروسكوص  املجسم  التصوير  ظهور  ت خر  لذا  اللون،  احادية 

 :Hariharan, 2002)قام علماء من الواليات املتحدة واالتحاد السوفيتي بابتكار تقنية التصوير التجسيمي،    1962في عام  م، و1960ظهور الليزر عام  
23) . 

هولوغرام يجمع بين الصور    أول تمكن العالم لويد كروز من صناعة  (  1972). وفي العام  (1967)عام   هولوغرام  أول عدها توالت التجارص فعرض  

ثالثية   وفي    األبعاداملجسمة  البعدين.  ذات  من   أوائلوالسينما جرافي  لكال  الهولوغرام  تسجيل  في  الليزر  استخدام ضوء  تم  العشرين  القرن  ثمانينات 

املتحدة   السوفيتي  األمريكيةالواليات  وقت    واالتحاد   واحد  في 
ً
تطبيقات  تقريبا في  لتدخل  الهولوغرام  تقنية  بتطوير  االهتمام  بدا  الوقت  ذلك  ومنذ   ،

 (.2: 2017)عوض، متعددة علمية وصناعية

 تعريف تقنية الهولوغرام

بمعنى "مكتوص" والهولوغرام هو سجل ثالثي    gramبمعنى "الرؤية الكاملة"     holosمقطعينالهولوغرام هو مصطلح من اللغة اليونانية تتكون من  

التداخل   نتيجة  الليزر    اإليجابياألبعاد  ثالثي  (Universal Hologram, 2009: 4)بين موجات  تصوير مجسم  الهولوغرام هو  ، وحي حزمة من األبعاد. 

  :2016ومعيذر،    )القحطاني   وتقوم بتخطيطه ثم تقوم املوجات الضوئية بنقل بيانات الجسم املوجات الضوئية التي تصطدم في الجسم املراد تصويره  

254  .) 
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تبدو بشكل حقيقي وواضح للجسم    إذ،  األبعادبشكل ثالثي    األصلي( تكنولوجيا الهولوجرام ب نها خيال لصورة الجسم  12:  2009مصطفى )وعرف  

االتجاهات. الفراغ، ويمكن مشاهدته بشكل مباشر   ويمكن رؤيتها من جميع  الذي تسقطه في  الكائن  األبعاد تتشكل عن طريق ضوء  وحي صورة ثالثية 

 (. Lobo, 2016: 21Anil & ) األملنيومرقائق  أووالتي يمكن عرضها على لوح  األبعادبصورة ثالثية 

الهولوجراموفي   تقنية  أن مفهوم  الباحث  يستخلص  السابقة  التعريفات  ثالثي   ضوء  انعكاء    األبعادحي مجسم  الفراغ    أشعةنات  من  في  الليزر 

 الطلبة. أمامبحيث يمكن رؤيته من جميع االتجاهات وبشكل واضح يسهل على املعلم تدريس املجسمات التي يصعب عرضها 

( في توجيه شعاع الليزر الى مجزئ الضوء والذي يقوم بفصل  Ghuloum, 2010: 695( كما ذكرها ))الهولوغراموتقوم فكرة التصوير التجسيمي  

ح لتتحول  مفرقة  عدسة  عبر  الشعاعين  كال  ويمر  املحدد،  الهدف  إلى  الشعاعين  مسار  لتوجيه  املرايا  استخدام  ويتم  شعاعين،  إلى  الليزر  زمة شعاع 

الجسم املراد تصويره ونسمي هذا الشعاع بشعاع الجسم، فينعكس الشعاع عن الجسم الض وء املركزة إلى حزمة عريضة، وتوجيه أحد الشعاعين إلى 

 ويسقط على الفيلم. 

 أهمية تقنية الهولوغرام في مجال التعليم

  واإلعالم فاعليتها في مجال التسويق والدعاية    أثبتتتوظيف تقنية الهولوجرام في مجال التعليم خاصة بعدما    أهميةعديد من الباحثين الى  الأشار  

االستفادة من   يمكن  والهندسة، حيث  الطب  التقنية،  هومجال  )ين  فقد  ذه     نأ (  Orocs. 2018: 166أوركس 
ً
دورا تلعب     التقنية 

ً
اكتساص  في    إيجابيا

تعليمية   و تطبيقات  حقيقةتقنية    إمكانياتن  أ جديدة،  يمكن    الهولوجرام  على   إنكارهاال  القدرة  لها  الهولوجرام  وتقنية  التعلم.  ومحتويات  العلوم  في 

وتبادل املعرفة، وتكنولوجيا التصوير التجسيمي    بناء ن يغير طريقة  أ تقنية الهولوغرام موردا يمكن    إحداث ثورة في جوانب التدريس والتعلم، وقد تصبح 

النوع من التكنولوجيا يعزز البيئة املتمحورة حول الطالب، وحيث يمكن للطالص التفاعل مع   وهذا ثالثي األبعاد يمكن ان تكون فعالة للتعلم والتعليم،  

 (. Lee, 2013: 36بيئة التعليم الخاصة  هم وبناء معارفهم القائمة على خبراتهم التعليمية )

م واملتعلم في العملية التعليمية،  زيادة التفاعل املشترك بين املعلام في العملية التعليمية في  أهمية تقنية الهولوجر (  644:  2016)  القحطاني   وحدد

ظيف التقنيات  تساعد في تو م في تطوير أساليب التعلم عن بعد، وتسهم في زيادة الدافعية للتعلم، و تسهفي اكتساص مهارات تدريسية جديدة، و   تسهم و 

 خبرات التفكير العلمي.  إبرازتسهم في تدريس، و الحديثة في ال

)  وذكر األول 64Vpadhye, 2018 :ذبادحي  الضوء  األبعاد، حيث يقوم مصدر  تتكون عن طريق خلق وهم لصورة ثالثية  الهولوغرام  ان صورة   )

وتتكون الفكرة من  شوء صورة ثالثية األبعاد. بإضاءة الشكل ويضييء الضوء الثاني، ويتفاعل املصدران الضوئيان مع بعضهما البعض ويسبب التداخل ن

تنفيذها باستخدام حزمة ليزر من خالل كائن يتم عرض شعاع ثاني على انعكاء الشعاع األول، مما يسمح لخلق صورة وهم    بعاد ويتم صورة ثالثية األ

 .(168Orocs, 2018 :) بصرية ثالثية األبعاد

  واإلعالم فاعليتها في مجال التسويق والدعاية    أثبتتبعدما    توظيف تقنية الهولوجرام في مجال التعليم خاصة  أهميةأشار عديد من الباحثين الى  

   نأ (  Orocs, 2018)  وركسبين أ ومجال الطب والهندسة، حيث يمكن االستفادة من هذه التقنية عندما  
ً
   التقنية تلعب دورا

ً
في اكتساص تطبيقات    إيجابيا

. وتقنية الهولوجرام لها القدرة على إحداث ثورة في جوانب التدريس  في العلوم ومحتويات التعلم   إنكارهاحقيقية ال يمكن    إمكانياتهاتعليمية جديدة، وان  

للتعلم والتعليم،   ان تكون فعالة  املعرفة، يمكن  ان يغير طريقة خلق وتبادل  البيئة   وهذا والتعلم، وقد تصبح موردا يمكن  التكنولوجيا يعزز  النوع من 

 (. Lee, 2013: 35يم الخاصة  هم وبناء معارفهم القائمة على خبراتهم التعليمية )املتمحورة حول الطالب، ويمكن للطالص التفاعل مع بيئة التعل

تسهم في اكتساص مهارات م واملتعلم في العملية التعليمية، و زيادة التفاعل املشترك بين املعلتقنية بمجال التعليم في  ويمكن االستفادة من هذه ال

و تدريسية   أساليب  تسهجديدة،  تطوير  في  و م  للتعلم،  الدافعية  زيادة  في  وتسهم  بعد،  عن  تو التعلم  في  التدريس،  تساعد  في  الحديثة  التقنيات  ظيف 

العلمي  إبرازي  تسهم فو  التفكير  الطالص يشاهدون شريط فيديو  ، و )250:  2016)القحطاني ومعيذر،    خبرات  ، األبعادلتجربة علمية بشكل ثالثي  جعل 

 . (66: 2017الهادي،  )عبد تاريخية يصعب زيارتها في الواقع ملواقع ألبعادا منح الطالص جولة افتراضية ثالثية و 

 مميزات توظيف تقنية الهولوجرام في مجال التعليم

لتجربة  جعل الطالص يشاهدون شريط فيديو  توفر تقنية الهولوجرام العديد من امليزات والتي يمكن االستفادة منها في مجال التعليم، واملتمثلة في  

 .(71: 2017الهادي،  )عبد تاريخية يصعب زيارتها في الواقع ملواقع األبعادمنح الطالص جولة افتراضية ثالثية ، و األبعادعلمية بشكل ثالثي 

 .(41: 2019)محمد، ص للمحتوى التعليمي عدم الشعور املتعلم بامللل أثناء عملية التعلم، وشعوره بالتحكم باملجسم مما يولد له االنتباه والجذو 

  تسجيل دقيق ملوجات الضوء املنعكسة من الجسم   للمتعلم ألنهاتمكن املتعلم من رؤية املجسم من كل االتجاهات، وبالتالي تنت  صورة واقعية  و 

): 14Ahmad, Abdullah, & Abubakre, 2015( . 

الحواء لدى الطلبة من خالل مشاهدة املجسم  ويرى الباحث من خالل تطبيقه لتقنية الهولوجرام قد تم التوصل إلى مزايا أخرى تمثلت في تنمية  

 في الفراغ دون الحاجة إلى الوسيط.املعروض بتقنية الهولوجرام 
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 تحديات استخدام تقنية الهولوغرام في مجال التعليم

 يعبد الهاد التقنيات بعض التحديات، حيث أشار أنها تواجه كغيرها من التعليمية ‘إالبالرغم من أن تقنية الهولوغرام لها أهمية كبيره في العملية  

فائق السرعة، والحاجة إلى توفر األدوات التجهيزات   إنترنتان تقنية الهولوجرام تواجه بعض التحديات ومنها التكلفة العالية، وتحتاج إلى  (  88:  2017)

 تطبيقها.  أجلاملناسبة من 

تطبيق هذه التقنية في التدريس  ( أن الصعوبات التي تواجه  239:  2016وفي ضوء ما سبق فقد أشارت االستبيان الذي أجراه القحطاني ومعيذر )

 "قلة وعي املسؤولين بدور تقنية الهولوجرام في التعليم والتكاليف املالية واملادية التي يصعب دم  التقنية في العملية التعليمية. 

أن   الحاضر ف صبح ت ثيرها قليل، حيث  الوقت  أما في  السابق مؤثرة،  التحديات كانت في  أن هذه  الباحث  الحاضر متاح   ت اإلنترنويرى  الوقت  في 

الوقت    وبسرعةللجميع   يوفر  بشكل جذاص  الصور  الطالص  ويشاهد  الحاضر،  وقتنا  في  أصبح غير مكلف  التقنية  هذه  استخدام  فإن  فائقة، وكذلك 

 والجهد ويشعر الطالص بالرغبة في رؤية املجسمات في العلوم.

 مميزات الهولوجرام

أبرزها:( عدة  650:  2016)  القحطاني ذكرت   للهولوجرام من   رؤي  مميزات 
ً
الجسم كامال االتجاهات، و   ة  الطرف األخر  من كافة  عند رؤية طرف فان 

 
ً
 التي تود مشاهدتها. واألشكالتوفر الذاكرة لتخزين الصور من الجسم فان الجزء األيسر يختفي، و  األيمن لو شاهدنا الجزء  يختفي، فمثال

: التفكير التأملي
ً
 ثانيا

يمكن   املعلوماتية  ال  عصر  ملواكبة  النهوض  على  تساعدهم  التي  املختلفة  التفكير  مهارات  يمتلكون  أفراده  كان  إذا  إال  يتطور  أن  مجتمع  ألي 

هم أهداف والتكنولوجيا واختيار املناسب لقيم املجتمع وتقاليده ومتطلباته في عملية التطور الشاملة، حيث أصبحت مهارات التفكير للمتعلمين من أ 

ما فيه مهارة س املناهج، ملا لها من دور في توجيه في توجيه سلوك املتعلم وفي تنشيط ذاكرته، وهو ما يمكن أن يسهم في تنمية مهارات التفكير لديه بتدري

 (.41: 2017، رعبد القادالتفكير الت ملي )

ديوي   يشير  كما  الت ملي  وا Dewey, 1910: 11)فالتفكير  والتردد  الحيرة  من  حالة  أنه  عملية  (  منها  تنبثق  قاعدة  تصبح  ثم  الفرد  تواجه  لشك 

هو أن يت مدل الطلبدة املوقدف الدذي أمدامهم، ويحللونده و  التفكير، ثم البحث واالستقصاء للوصول إلى حلول تسهم في التخلص من حالة الحيرة والشك.

ضوء الخطط التي   إلدى عناصدره ويرسدمون الخطدط الالزمة لفهمه، حتى يصلوا إلى النتائ  املطلوبة في هذا املوقف، ثم يقوموا بتدصميم هدذه النتدائ  فدي

 (. 17: 2005ه )إبراهيم، أجلوضعت من 

( للفرد، حول معتقداته وخبراته ومعرفته  ال(  7Schon,1983:ويعرف شون  أنه استقصاء عقلي نشط واعي ومت ن  الت ملي    واإلجراءات   املفاهيم تفكير 

العلمية،   املشكالت  لحل  الفرد  يتوصل  بحيث  اشتقاك   وإظهاروتحليلها  الى  املعنى  هذا  يوصله  بحيث  جديد.  بمعنى  الوعي  سطح  الى  الضمنية  املعرفة 

   .براته املرغوص تحقيقها باملستقبلاستدالالت لخ

تفكير م45:  2007)الخوالدة  ويرى   الت ملي هو  التفكير  أن  العقلية  (  العمليات  يوجه  تتطل  أهدافلى  إ وجه، حيث  فاملشكلة  ب مجموعة  محددة، 

 الوصل الى حل معين.  أجلستجابات، من معينة من ا 

الذي   للموقف  الفرد  ت مل  هو  الت ملي  من    أمامهوالتفكير  الالزمة  الخطط  ورسم  عناصر  الى  الخطط    أجلوتحليله  ضمن  النتائ   الى  الوصول 

)حبيب،   التي    (. 14:  1996املرسومة  العقلية  األنشطة  من  "مجموعة  ب نه  الت ملي  التفكير  عيسيى  بني  اليومية   يمارسهاورأى  حياتنا  في  املت مل  اإلنسان 

ليص  
ً
 إلجاباتها ومجربا

ً
وواضعا لألسئلة   

ً
للموقف وطارحا  

ً
فيعمل فكرة محلال ناجح،  تفسير وحل  له عن  فيبحث   ،

ً
مثيرا  

ً
يواجه موقفا الحل عندما  إلى  ل 

 (. 11: 2016بني عيسيى، املناسب" )

الكبيسيي البصرية،  270:  2011)  ويعرف  الرؤية  مهارات  لهدف معين من خالل  للوصول  الفرد  فيه  يتمعن  نشاط عقلي  انه  الت ملي على  التفكير   )

وهو أن يصبح املتعلم  تفسيرات مقنعة، ووضع حلول مقترحة للمشكالت التي يتم اختبارها.  وإعطاءوالكشف عن املغالطات، والوصول الى استنتاجات،  

 على تبصر املواقف ا 
َ
لتعليمية، وتحديد نقاط القوة والضعف، والقدرة على اتخاذ القرارات، وقيامه باإلجراءات املناسبة بناَء على دراسات واقعية قادرا

 (.33: 2002منطقية للموقف التعليمي )عفانة واللولو، 

 التفكير التأملي   هاراتم

 من
ً
كال وتتعدد مراحلها فحدد  الت ملي  التفكير  مهارات  )  عفانة  تتنوع  الت ملي    هارات( م11:  2002واللولو  وحي    وبالتالي،التفكير  البصرية:  الرؤيدة 

مكن  القدرة على عرض جوانب املوضوع والتعرف علدى مكوناته سدواء كان ذلك من خالل طبيعة املوضوع أو إعطاء رسم أو شكل يبين مكوناته بحيث ي

بصرًيا املوجودة  العالقات  العالقات غير الكشف عن  ،  اكتدشاف  تحديدد  خدالل  وذلدك من  املوضدوع،  فدي  الفجدوات  تحديدد  علدى  القدرة  وحي  املغالطات: 

الوصدول إلدى اسدتنتاجات: وهدي القددرة علدى التوصدل  املهام التربوية،  الصحيحة أو غير املنطقية أو تحديد بعض التدصورات الخاطئة أو البديلة في إنجاز

إعطاء تفسيرات مقنعة: وحي القدرة على إعطاء معنى منطقي  ، و عيندة مدن خدالل رؤيدة مضمون املوضوع والتوصل إلى نتائ  مناسبةإلدى عالقدة منطقيدة م
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 على معلومات ساب
ً
وضع حلدول مقترحدة: وهدي القددرة قة أو على طبيعة املوضوع وخصائصه،  للنتدائ  أو العالقدات الرابطدة وقدد يكون هذا املعنى معتمدا

 ت ذهنية متوقعة للموضوع املطروح.علدى وضدع خطدوات منطقيدة لحدل املوضدوع املطدروح وتقدوم تلك الخطوات على تصورا 

( إلى:  مهارات(  Hatton & Smith, 1995: 14وصنف هالتون وسميث  الت ملي  و   التفكير  أو موقف معين،  املمكنة تحوصف حدث  األسباص  ديد 

 تحديد أسباص اتخاذ قرار ما. البيانات املتوفرة، و لحدوث الوقف، وتفسير كافة 

 مراحل التفكير التأملي

للمشكلة من خالل إجراء مشا هة بينها وبين   التفكير الت ملي في التعرف على املشكالت التربوية، واالستجابة  راحلم(  Ross, 1999: 22حدد روء )

تجربة الحلول املقترحة والكشف عن نتائ  الحلول، واملغزى والنظر عليها من عدة جوانب، و شكلة تفحص املكالت أخرى جرت في سياقات متماثلة، و مش

 تقديم الحل املقترح.اهرة، والضمنية لكل حل ثم تجربته، و من اختبار كل حل وتفحص النوات  الظ

تصنيف البيانات  الحلول املقترحة و   وإيجاد  باملشكلة، وفهم املشكلة،الوعي    أن مراحل التفكير الت ملي حي:  ا فاعتبرو (  22:  2002)  والولو  أما عفانة

 قبول أو رفض الحلول، و  –استنباط نتائ  الحلول املقترحة واكتشاف العالقات، و 
ً
 قبول أو رفض النتيجة.  -اختبار الحلول تجريبيا

( النجار  حي:  أ (  35:  2013وترى  الت ملي  التفكير  مراحل  و   اإلحساءن  باملشكلة،  املتصلة  العالقات  وتوضيح  بقبول    تصنيفباملشكلة،  البيانات 

 الفروض او رفضها، واختيار أنسب الحلول، و 
ً
 . اختبار الحلول عمليا

 مستويات التفكير التأملي

  اآلخر ( التفكير الت ملي الى خمسة مستويات هرمية متداخلة ومرتبطة بعضها بالبعض  Taggret & Wilson, 1998: 14صنف تاجرت وويلسون )

مع التركيز على للت مل: وهو أبسط مستويات الت مل، وهو يتعلق بقدرة املعلم على اختيار الطرائق والوسائل الالزمة  تقنيوهذه املستويات حي: املستوى ال

 .هم الطالص والعواطفتحقيق الهدف، وتتجاهل الحلول البديلة، وف

، ويبذل املعلمين فيه للت مل: يتعلق بفهم ما وراء املمارسات من افتراضات ونظريات واستيضاح العالقة بين النظرية والتطبيق  ياملستوى السياق  

 لتنوير الظروف املمكنة وراء املشكلة املطلوص حلها. 
ً
 جهدا

الجدلي:   املساملستوى  بالتساؤل  الفرد  باهتمام  األمور، والدفايتعلق  إلى  والنظر بعمق  اهتماماته،  أدلة يجمعها،  تمر حول  ع عن خياراته في ضوء 

 جتماعية واملعلومات حول الطالب.ويدرء فيها املعلمون ت ثير الظروف اال 

التقنية: وحي تحقيق  في    ( ثالثة مستويات للتفكير الت ملي:Van Manen, 1977: 30وصنف فان مانن ) أهداف املناهج الدراسية بغض  العقالنية 

أي مشا باملدرسة،النظر عن  او  الدراسيي  الفصل  في  وحي  و   كل  التداولية:  الكالم،العقالنية  قيم سياك  توضيح  نقد  و   ت كد على  وحي  الحرجة:  العقالنية 

 ساواة والحرية. العدالة وامل أساءالقمعية للسلطة ويتم اتخاذ القرارات التعليمية على   واألشكال مستمر لهيمنة املؤسسات 

الت مل وحي:Hatton & smith, 1995: 38)  هاتون وسميث  ا وحدد لتح  ( مستويات  التربوية  للمعرفة  الفعال  التطبيق  التقنية: وحي  قيق  العقالنية 

و  شك،  محل  وليست  مسلم  ها  القرارات  غايات  بعد  ت تي  التي  واالقتناعات  االفتراضات  تحليل  وحي  والت ويل:  بالقيم الوصف  وربطها  والخطط 

البديل األفضل، و الحوار: يتضمن املداولة والفهم ووزن وجهات النظر  االتجاهات، و و   وإعادةالتفكير الناقد: ويشمل تفكيك املقوالت  املتباينة واختيار 

ورؤية   و واملم  األهدافبناءها  األخالقية،  املعايير  في ضوء  املتعددة: ويضمن وضعارسات  النظر  ما   ت طير وجهات  الجوانب مع  املتعدد  سياقة  في  العمل 

 يترتب من عواقب على كل سلوك يتخذ ألداء العمل.

الهدايبة  املشار السالموذكر عبد   في  )  اليه  وحي:  ( 14:  2015وأمبوسعيدي  الت ملي  التفكير  ال   مستويات  الذي  الت مل  وهو  اليومي:  العابر  الت مل 

 
ً
 ، بينما ال يذهب هذا الشكل من الت مل أعمق من التفكير والتذكر. يشترط عندما يكون الفرد وحيدا

املدروءو  الت مل    -الت مل  يتضمن  مراجاملتعهد:  يتضمن  الذي  املدروء  وتطويره  عاملت ني  الشخص،  الطرك   ةللممارسة  من  عدد  ب ي  الفردية 

 املدروسة التي يمكن أن تكون فردية أو تعاونية. 

 التطوير، حيث يحدث الت مل من خالل اإلجراء أو العمل. والثابتة وبرام املبرم : يحدث ضمن املراجعة املعتمدة  -واملنظوميت مل املدروء الو 

  أهمية التفكير التأملي 

أ  أنسب  من  الت ملي  التفكير  بطريقة  يعتبر  املشكالت  حل  على  املتعلمين  قدرة  تنمية  في  ولدوره  عليا،  عقلية  قدرات  إلى  لحاجته  التفكير؛  نماط 

 (.202: 2005منطقية، تكمن أهمية التفكير الت ملي كما ذكره )عبد الوهاص، 

 وبعدها.  إثناءهايتضمن التفكير الت ملي التحليل واتخاذ القرار، وقد يسبق عملية الت مل ويحدث  .1

، ويقيم أسلوبه للعمليات والخطوات التي يتخذها إلصدار الحكم.  .2
ً
 املت مل هو الذي يخطط ويراقب دائما

 املتبعة  ها. املشكالت والخطواتزمة لحل التفكير الت ملي مهم للتعلم بمساعدته على التفكير الجيد بعمق في العمليات الال  .3

 املشكالت.يساعد املتعلم في املهارات املتعلقة في التعلم القائم على حل  .4

 ينمي للمتعلم شعوره بالثقة ملواجهة املهمات املدرسية والحياتية.  .5
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التعليمية التقليدية املوجودة في  األنماط( على ان التفكير الت ملي يساعد املعلمين من عدم االستقرار على Korthagen, 2001: 33وشدد كورثغن )

م املدارء.  يعزز  كونه  والتعلم؛  التعليم  عمليتي  في  الضرورية  العمليات  أحد  الت مل  )ويعتبر  الطلبة  لدى  الناقد  التفكير  (.  Phan, 2007:22هارات 

ا   والتفكير الت ملي يجعل 
ً
تعزيز نقاط القوة   أجلولعمليات التفكير التي يمارسه، ويوضح جوانب القوة والضعف لدى األفراد من    يتعلمهملا    لفرد واعيا

 . (Erozlu & Arslan, 2009: 14)ومعالجة نقاط الضعف 

أن  التفكير الت ملي تبرز  أهمية  ن  أ إلى  (  78Kish and Sheehan,1997:ويلخص كيش وشيهان ) يات تعليمية جديدة،  آلاستكشاف    يساعد املتعلم علىفي 

املوقف املشكل، و يساعد املتعلم علمن خالل تطبيقه للتحليل والت مل، و   يساعد املتعلم على حل املشكالتو  يساعد املعلم الوقوف  ى التفكير بدقة في 

 تعمل على تطوير البيئة الصفية. تدريسيةاملعلم ب ساليب  يزودبات التي ترتبط باملوقف التعليمي، و بوجه الصعو 

 دور املعلم في التفكير التأملي

( الشريف  من  35:  2013ذكر  التحلي  ها  املعلمين  على  يجب  التي  السلوكيات  من  مجموعة  املنا  أجل(  الصفية  البيئة  عملية    إلنجاحسبة  توفير 

الطالص، ومنح   أفكار، وتشجيع التعلم النشط، وتقبل  تشجيع املناقشة والتعبيرالتفكير وتعلمه في مراعاة االستماع للطالص، واحترام التنوع واالنفتاح، و 

 الطالص. أفكارتثمين وقت كافي للتفكير، وزرع ثقة الطالص ب نفسهم وتنميتها، ومنح تغذية راجعة إيجابية، و 

 :لسابقةالدراسات ا

 :قام الباحث بالرجوع إلى الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية، وكان من أهمها

أثردراسة هدفت للكشف    ( 2019حمد )دراسة م • الكل( واألسلوص    عن:  إلى  الجزء( ومن )الجزء  إلى  املحتوى من )الكل  بين نمط عرض  التفاعل 

الهولوجرام بيئة تعلم قائمة على تقنية  التعقيد( في  البصري   :املعرفي )التبسيط مقابل  الرياضيات والتفكير  تنمية مهارات حل مشكالت  وأثره في 

الثانوي  ( طالبة من طالص الصف الثاني40الدراسة من )وتكونت عينة  .جمهورية العربية املصريةفي ال والتدفق النفسيي لدى طالص املرحلة الثانوية

تقسيمهم   وتم  )20)  مكونة من  تجريبية  كالتالي مجموعة  )علمي(،  إلى  املعرفي مقسمين  التبسيط  أسلوص  ذوي  طالبة من  تعرضن  10(  طالبات   )

( طالبات تعرضت للمعالجة التي تناولت املحتوى وفق نمط العرض 10) الجزء إلى الكل(، و)للمعالجة التي تناولت املحتوى وفق نمط العرض من  

( طالبات تعرضن للمعالجة  10) إلى( طالبة من ذوي أسلوص التعقيد املعرفي مقسمين 20)مجموعة أخرى ضابطة مكونة من من)الكل إلى الجزء(؛ و 

إلى عدم وجود اثر أساسيي  . أظهر دور الهولوغرام في النتائ   ( طالبات تعرضت10الكل(، و)التي تناولت املحتوى وفق نمط العرض من ) الجزء إلى  

أثر لنمط عرض املحتوى ) من الكل إلى الجزء( مقابل من )الجزء إلى الكل( في التفكير البصري وحل مشكالت الرياضيات والتدفق النفسيي، ووجود 

ذ الطالبات  لصالح  املعرفي  األسلوص  الختالف  نمط عرض أساسيي  إلى  ترجع  التدفق  مقياء  في  فروك  وجود  وعدم  املعرفي،  التعقيد  أسلوص  وي 

في   املحتوى، ولكن توجد فروك ترجع إلى األسلوص املعرفي لصالح مجموعة التعقيد، وعدم وجود أثر للتفاعل بين عرض املحتوى واألسلوص املعرفي

والتفكير الرياضيات  مشكالت  حل  ومهارات  الدراسيي،  في   التحصيل  املعرفي  واألسلوص  املحتوى  عرض  نمط  بين  للتفاعل  أثر  ووجود  البصري، 

 فق النفسيي لصالح مجموعة التعقيد. مقياء التد

في الهند دراسته  هدف فهم أهمية تكنولوجيا الهولوغرام في حياتنا وفي التدريس والتعلم، وتحديد نقاط القوة   (Vpadhye, 2018أجرى ذبادهي ) •

( معلم يعملون في مختلف املعاهد الهندسية. حيث تم توزيع استبيان  200والضعف بتقنية الهولوغرام ك داة تعليمية. ت لفت عينة الدراسة من )

%( من املجيبين على االستبانة يعتقدون ان تكنولوجيا  68وأوضحت النتائ  أن )  الهندسية.عات في مختلف املعاهد  جام  أربع( معلم في  200على )

%( من املجيبين على االستبانة يعتقدون ان تكنولوجيا الهولوغرام ال  32الهولوغرام تدعم عملية التعلم وأنها أداة تعليمية فعالة للمستقبل، وأن )

التعلم و  ارتفاع تدعم عملية  التعلم حي  بيئات  الهولوغرام في  التي تحول دون دم  تكنولوجيا  الرئيسية  العوائق  التقني، وان  التعليم  ال تفيد وجه 

 عالي السرعة.  إنترنتتكلفة التطبيق، وشرط اتصال 

بلدة   (Orocs, 2018أوركس )وجاءت دراسة   • إل ، و إسبانيالوغرينوا في    في  إذا كان  هدفت  التعليم  ى تقييم ما  األبعاد يعزز  استخدام صورة ثالثية 

( طالب من طالص املرحلة الرابعة، تم توزيعهم بالتساوي إلى مجموعة ضابطة يدرسون بالطريقة  40الهادف لالنقسام الخلوي. تكونت العينة من )

ا  اختبار قبلي وبعدي. وأسفرت  التجسيمي، حيث أجري  التصوير   قدره  التقليدية وتجريبية يدرسون بطريقة 
ً
 ملحوظا

ً
أن هناك فرقا   2.55لنتائ  

 تحفيزية. (، والنظر إلى الهولوغرام كإمكانات التدريس املتوسطة وكذلك أداة α=0.05نقطة عند مستوى الداللة)

( في تقنية الهولوجرام وأثره -بعد  -أثناء  -تقديم التوجيه )قبل  توقيت  إلى معرفة أثر    (2018سالم وفرهود )   دراسةوفي سياك مكمل فقد هدفت   •

، واستخدم املنهجين الوصفي وشبه التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من  على تنمية بعض املفاهيم االجتماعية وبقاء التعلم لدى أطفال الروضة

إلى ثالث مجموعات متسا75) األولى من رياض األطفال، وتم تقسيمهم  املرحلة  أطفال  املقدم لهم من ( طفل وطفلة من  التوجيه  وية حسب نوع 

 "وبعد تطبيقها، وكانت النتائ     إثناءهاحيث قبل تطبيق الهولوجرام وفي  
ً
املجموعات الثالثة لصالح  درجات  بين متوسطي    يوجد فرك دال إحصائيا

 الهولوجرام. يرجع إلى أثر األساسيي الختالف توقيت تقديم توجيه )قبل، أثناء، بعد( في فيلم  التطبيق البعدي 
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 أعضاء للكشف عن االتجاه نحو استخدام تقنية التصوير التجسيمي )الهولوجرام( بالتعليم عن بعد لدى  فقد هدفت  (2017دراسة محمد )أما  •

الكليات العلمية( نحو استخدام تقنية    -  األدبية، وقياء الفروك باالتجاه لدى كال من هيئة التدريس والطالص في)الكليات  هيئة التدريس والطالص

( عضو وعضوة هيئة التدريس من الكليات األدبية والعلمية، 42عينة البحث من)، وتكونت  التصوير التجسيمي )الهولوجرام( في التعليم عن بعد

، وقد استخدام املنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع البيانات عن طريق توزيع استبانة تضمنت  من الكليات األدبية والعلمية  طالب وطالبة(  142و)

التدريس  أعضاءاتجاه   النتائ  عدم وجود فروك ذات داللة إحصائية    والطالص  هيئة  التدريس. وأوضحت  التقنية في  بين متوسطي  لتطبيق هذه 

االتج مقياء  على  لدى  الدرجات  بعد  عن  التعليم  في  الهولوجرام  التجسيمي  التصوير  تقنية  استخدام  نحو  التدريس    أعضاءاه  )الكليات هيئة 

العلمية(، بينما توجد فروك ذات داللة إحصائية بين متوسطي الدرجات على مقياء االتجاه نحو استخدام تقنية التصوير التجسيمي   -األدبية

 العلمية( لصالح طالص الكليات األدبية. -طالص )الكليات األدبية الهولوجرام في التعليم عن بعد لدى 

د • في مل  (2017راسة عوض )وسعت  الهولوغرام  تقنية  ودور  أهمية  وتوضيح مدى  املرئية،  الفنون  إلثراء  الهولوغرام  تقنية  استخدام  عرفة مدى 

ولوجية تطوير الفنون املرئية خاصة في ظل التطور التكنولوجي، واستخدم الباحث املنهج التاريخي الوصفي، وكانت نتائ  الدراسة أن الثورة التكن

في مصر، وتفتح    األنى ظهور أشكال جديدة للفن تضيف طابًعا بصرًيا على أعمال الفنون املرئية التي لم تستخدم حتى  والتقنيات الحديثة أدت إل

 تطبيقات تقنية الهولوغرام عوالم جديدة في مجاالت الفنون املرئية، وتعطي ت ثيرات إبداعية في تكوين أعمال الفنون املسرحية.

• ( زكي  دراسة  استرات  (2017وهدفت  وحدة أثر  املفاهيمي   يجية  االستيعاص  على  وأثرها  الهولوجرام  بتكنولوجيا  معززة  العلوم  تدريس  في  مقترحة 

عينة الدراسة وتكونت    واستخدمت الباحثة املنهج شبه التجريبي،  ،اإلعدادي وتنمية التفكير املنطقي والتنور الجيولوجي لدى طالص الصف األول  

،  ( طالبة40ضابطة) واألخرى ( طالبة 40تجريبية ) إحداهماوتم توزيع الطلبة بمجموعتين ، اإلعدادي بمحافظة سوهاج( طالبة من الصف 80من )

درجات املجموعة التجريبية وأفراد املجموعة الضابطة في التطبيق البعدي بين متوسطي    إحصائيةذو داللة    فرك   وأشارت النتائ  إلى عدم وجود

 . قياء التنور التكنولوجيواختبار التفكير املنطقي وم

ما    حاولت  فقد    (Golden, 2016غولدن)دراسة  أما   • التعلم إ تحديد  نتائ   زيادة  يعمل على  التعليمية  العملية  في  الهولوغرام  استخدام  كان  ذا 

شبه   املنهج  الباحث  واستخدم  التعليمية،  لألغراض  الهولوغرام  استخدام  حول  الطالص  نظر  ووجهات  عينة للطلبة،  وكانت  والنوعي،  التجريبي 

التجريبي ) للمنهج شبه  املراقبة ومجموعة 70الدراسة  إلى فئتين مجموعة  الطب، وتم توزيعهم بشكل عشوائي  األولى في  السنة  ( طالب من طالص 

التقليدية وامتحان   بالطريقة  الذين درسوا  الطالص  امتحان قبلي على جميع  العظام، وتم تطبيق  ( طالب درسوا  63بعدي على)العالج في موضوع 

نة في باستخدام تقنية الهولوغرام، وكانت عينة الدراسة للمنهج النوعي تت لف من املتطوعين الذين تم اختيارهم في مجموعة العالج من نفس العي

اإل آرائهم عن  البحث شبه التجريبي، وتم إجراء مقابالت معهم عن طريق البريد  التعليم، وأشارت لكتروني والسكايب حول  التقنيات في  استخدام 

 لتعلم.النتائ  الى زيادة طفيفة في املعدل لنتائ  املجموعة التجريبية على نتائ  املجموعة الضابطة، وأن معظم الطالص يبحثون عن طرك جديدة ل

• ( وسعيد  وصالح  الفقي  دراسة  فاعليتها،    (2014أما  لرفع  التعليمية  الوسائط  تصميم  على  األبعاد  الثالثية  التقنيات  تطبيق  إلى  هدفت  فقد 

األبعاد.  الرابع وعمل صور ثالثية  الصف  العلوم  لكتاص  داخلية  لصفحات  تصميم  تم عمل  التحليلي، حيث  الوصفي  املنهج  الباحثون  استخدم 

تم   استبانة  البيانات من خالل  الحصول على  تم  الرقمية،  حيث  التعليمية  للوسائل  تقبلهم  الطلبة ملعرفة مدى  توزيعها على عينة عشوائية من 

باستخدام التقنيات ثالثية األبعاد، وأسفرت النتائ    اإللكترونيةواستبانة لبعض من املدرسين ملعرفة آرائهم عن جودة التعليم والتطور في املناهج  

ف العلمية  املادة  مع  الطالص  تفاعلية  أفضل من  زيادة  بشكل  الطالص  يستخدمها  الرقمية  التعليمية  والوسائط  األبعاد،  الثالثية  التقنيات  ي وجود 

قدراتهم   وزيادة  الطالص  مهارات  وتنمية  التعليمية  العملية  تحسين  على  ساعدت  األبعاد  الثالثية  التصميمات  واستخدام  التقليدية،  الكتب 

 اإلبداعية. 

طرح طرك مبتكرة كالتصوير املجسم يمكن    هدفت إلىدراسة    (Ahmad, Abdullah, & Abubakre, 2014)  بكري   وأبو   وعبد هللاوأجرى أحمد   •

التعليم   تطبيقها في التعليم، ومعرفة مدى قبول التصوير املجسم في التدريس بين كليات التربية النيجيرية، ولتحديد الفرك بين الجنسين في كليات 

( مؤسسة تعليمية في نيجيريا، حيث تم  12( مدرء من )100جسم في التدريس. تكونت عينة الدراسة من )النيجيرية في موقفهم تجاه التصوير امل

املج التصوير  بين  إيجابية  التعليم، ووجود عالقة  التصوير املجسم يمكن توظيفه في  أن  النتائ   الدراسة، وأظهرت  استبيان على عينة  سم  توزيع 

 يمكن ان تكون أداة مستقبلية في كل مساعي البشرية.  وتعزيز التعليم والتعلم، وأن الهولوغرام

ؤالء  من خالل استعراض الدراسات السابقة التي بحثت عن تقنية الهولوجرام فقد تباينت الدراسات من ناحية املنهجية التي تم تناولها من قبل ه

( ودراسة محمد Vpadhye, 2018تجريبي، وركزت دراسة ذبادحي )(  ركزت على املنهج ال2017( ودراسة زكي )Orcos,2018) أوركسالباحثين؛ ففي  دراسة 

على املنهج الوصفي، بينما   (Ghuloum, 2010)ودراسة غوالم  (Ahmad, Abdullah, & Abubakre, 2015)(( ودراسة أحمد وعبدهللا وأبوبكري  2017)

 ( باملنهج الوصفي التاريخي.2017(، ودراسة عوض )2018( ودراسة سالم )2019اجتمع املنهج التجريبي والوصفي في دراسة محمد)
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ي إسبانيا وعلى حيث أجريت ف( Orocs, 2018)  أوركس: أجريت فيها وطبقت عليها: ففي دراسةالتي اينت الدراسات من ناحية أماكن  والعينة بكما ت 

التي  (  Vpadhye, 2018، وركزت دراسة ذبادحي )بالجمهورية العربية املصرية  ( التي أجريت بمحافظة سوهاج  2017)ودراسة زكي  طالص املرحلة الرابعة،  

الجامعات،   الهند على طالص  التي    (Ahmad, Abdullah, & Abubakre, 2015)بكري    (( ودراسة أحمد وعبدهللا وأبو2017ودراسة محمد )أجريت في 

التي أجريت في الجمهورية العربية املصرية (  2019، بينما دراسة محمد)  (Ghuloum, 2010)ودراسة غوالمعلى طلبة الكليات التربوية،    نيجيرياأجريت في  

 على طلبة املرحلة الثانوية،  

الدراسة الباحث-  وتتميز هذه  التصوير    -في حدود إطالع  بتقنية  أثر تصميم وحدة تعليمية  التي تقصت  األولى  العربية  الدراسات  عن سابقتها من 

ب ث تختص  تجريبية  شبه  دراسة  أول  ب نها  وتميزت  كما  األردن،  في  األساسية  املرحلة  طلبة  لدى  الت ملي  التفكير  في  )الهولوجرام(  تقنية  التجسيمي  ر 

في   التعليم،  الهولوجرام  في  الهولوجرام  تقنية  استخدام  نشر  في  الدراسة  هذه  تميز  كان  بالتالي  الطالص.  نتائ   على  بناءا  الت ملي  وتشجيع التفكير 

 استخدامها في تحسين طرائق وأساليب التدريس املتبعة في املدارء. 

 الطريقة واإلجراءات

 :منهج الدراسة

في   ون الباحث   تبعأ  األساسية  املرحلة  لدى طالص  الت ملي  التفكير  تنمية  في  أثرها  وقياء  تعليمية  تدريسية  وحدة  تصميم  في  التجريبي  شبه  املنهج 

 األردن.

 :مجتمع الدراسة

ردن للعام الدراسيي  في األ   للواء بني عبيد  ملديرية التربية والتعليم   تكون مجتمع الدراسة من جميع طالص الصف الثامن األساسيي في املدارء التابعة

2019/2020 .   

 :عينة الدراسة

( الدراسة من  للبنين، وحي 60تكونت عينة  الثانوية  الحمود  الدين  )بواقع شعبتين( من مدرسة زهاء  الثامن األساسيي  الصف   من تالميذ 
ً
تلميذا  )

اختيارها بالطريقة القصدية كون الباحث يدرء في هذه املدرسة، ولتوافر إمكانيات تطبي ق التجربة إحدى املدارء الواقعة في لواء بني عبيد، وقد تم 

 واألخرى مثلث املجموعة  30مثلت املجموعة التجريبية وعددها )  إحداهماشعبتي الدراسة بطريقة عشوائية على مجموعتين،   ها، وقد تم توزيع  
ً
( تلميذا

، ويوضح الجدول )30الضابطة وعددها )
ً
 ( توزيع أفراد العينة حسب متغير طريقة التدريس1( تلميذا

 متغيرات الدراسة حسب  التكرارات والنسب املئوية :(1جدول )

 النسبة  التكرار  طريقة التدريس  الفئات  

 50% 30 تقنية الهولوجرام تجريبية  املجموعة 

 % 50 30 االعتيادية  ضابطة 

 100% 60 60 املجموع 

 أداة الدراسة: 

  اختبار تحصيلي ملهارات التفكير الت ملي كالتالي:لإلجابة عن أسئلة الدراسة والتحقق من فرضياتها تم استخدام 

 تبار التفكير التأملي اخ

 هدف  ،  وفق تنقية الهولوجرام  وحدة )الوراثة( من كتاص العلوم في    من األساسييااكتساص طالص الصف الث  لقياء   التفكير الت ملي  اختبار  إعدادتم  

 وفقبدائل  أربعةلكل واحدة منها  ،فقرة من نوع االختبار من متعدد (24)من في صورته النهائية   وقد تكون االختبارقياء اكتساص الطالص لهذه املهارات، 
ً
ا

 لخطوات االتية:ل

؛  2011)الحارثي، الت ملي،  هدف اكتساص مهارة بناء االختبار،  مهارات التفكيرتم مراجعة عدد من البحوث والدراسات السابقة التي تناولت قياء  •

 (.  2010القطراوي، 

 تم صياغة فقرات االختبار بصورتها األولية. •

  ( فقرة.24تم بناء اختبار مهارات التفكير الت ملي مكون من ) •

البصري، والكشف عن املغالطات، والوصول إلى االستنتاج، وإعتم   • التفكير  االتية )مهارة  الت ملي  طاء توزيع فقرات االختبار وفق مهارات التفكير 

 .(2) مبين في الجدول  ،يرات مقنعة، واقتراح حلول بديلة(تفس
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 توزيع فقرات االختبار على مهارات التفكير التأملي (: 2) جدول 

 النسبة املئوية عدد الفقرات  أرقام الفقرات في االختبار  املهارة

 29.16 7 1،2،3،4،5،6،7 التفكير البصري 

 20.86 5 8،9،10،11،12 الكشف عن املغالطات

 16.66 4 13،14،15،16 الوصول إلى االستنتاج

 16.66 4 17،18،19،20 إعطاء تفسيرات مقنعة

 16.66 4 21،22،23،24 اقتراح حلول بديلة

 % 100 24 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوع   املجمدددددددددددددددددددد                            

 صدق اختبار مهارات التفكير التأملي 

االختبار من خالل عرضه على مجموعة من املحكمين من قسم املناهج والتدريس ذوي الخبرة من حملة الدكتوراه في    محتوى   من صدك   كدتم الت

وراه واملاجستير في ، وعدد من مشرفين تربويين يحملون درجة الدكتفي عدد من الجامعات األردنية  مناهج العلوم وأساليب تدريسها وفي القياء والتقويم 

إبداء الرأي حول شمول فقرات االختبار ومالءمتها لكل مهارة،  ، حيثمناهج العلوم العربية للت كد من   طلب إليهم  كما تم عرضه على مختص في اللغة 

  إعداد بعد االنتهاء من التعديل تم  و . وفي ضوء مالحظات املحكمين تم تعديل بعض الفقرات، ولم تحذف أي فقرة،  السالمة اللغوية والنحوية للفقرات

وقد روعي وضوح العبارات، ومستوى   األسئلةفقرة من نوع متعدد ب ربعة بدائل، ولكل مهارة مجموعة من    وعشرين  أربعة ليشمل  ر بصورته النهائياالختبا

 .  جود أكثر من احتمال لإلجابةالطلبة، وعدم و 

مع   املقياء  مهارات  ارتباط  معامالت  استخرجت  للمقياء،  البناء  صدك  دالالت  عينة  الستخراج  خارج  من  استطالعية  عينة  في  ككل  املقياء 

( طالب، حيث تم تحليل مهارات املقياء وحساص معامل ارتباط كل مهارة مع املقياء، حيث أن معامل االرتباط هنا يمثل داللة 30الدراسة تكونت من )

 ( معامالت االرتباط بين املهارات واالختبار. 3للصدك بالنسبة لكل مهارة، ويبين جدول )

 االختبار ات و معامالت االرتباط بين املهار  :(3) جدول 

 مع االختبار معامل االرتباط  املهارة  الرقم  

 849.** الرؤية البصرية  1

 675.** الكشف عن املغالطات  2

 681.** الوصول إلى استنتاجات  3

 736.** إعطاء تفسيرات  4

 403.* وضع حلول منطقية 5

 *دالة                                                
ً
 **دالة  //(0.05عند مستوى الداللة )  إحصائيا

ً
 (.  0.01عند مستوى الداللة ) إحصائيا

 . الداخلي االتساك( أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة إحصائيا، مما يشير صدك 3يتبين من الجدول )

 : الختبار التفكير التأملي معامالت الصعوبة والتميز 

( حجمها  بلغ  استطالعية  لعينة  الت ملي  التفكير  اختبار  لفقرات  والتمييز  ومعامالت  الصعوبة  معامالت  حساص  خا  30تم  من  عينة طالب(  رج 

بين    الدراسة، الصعوبة  معامالت  تراوحت  )0.80و)(  0.46)وقد  بين  التمييز  معامالت  تراوحت  حين  في   ،)0.13( و  ألغراض 0.66(  مقبولة  وجميعها   ،)

 . (Doran, 1980)الدراسة الحالية كما أشار 

 ثبات اختبار مهارات التفكير التأملي

من الشعبة )ج(    األساسيي( طالب من طالص الصف الثامن  30)على  خارج عينة الدراسة  من مجتمع الدراسة    طبق االختبار على عينة استطالعية

حسب معادلة   طريقة االتساك الداخلي  وتم حساص ثبات االختبار باستخدام  وهذه الشعبة لم يتم اختيارها كمجموعة تجريبية وال كمجموعة ضابطة،

   (.2012مالئمة لغايات هذه الدراسة عودة )وقد اعتبر الباحث هذه القيمة  0.70وقد بلغ ثبات االختبار الكلي كرونباخ ألفا، 

 تكافؤ مجموعتي الدراسة في اختبار التفكير التأملي القبلي 

القبلي، حسب املتوسطان الحسابيان، واالنحرافان املعياريان، ألداء عينة الدراسة القبل ي على للتحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة في االختبار 

 ( يبين ذلك. 4)الهولوجرام، االعتيادية(، والجدول  )تقنيةمهارات التفكير الت ملي وفًقا لطريقة التدريس 
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ا لطريقة التدريس (: 4جدول )
ً
افات املعيارية" ألداء عينة الدراسة القبلي على مهارات التفكير التأملي وفق  املتوسطات الحسابية واالنحر

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي طريقة التدريس 

 2.092 8.03 تقنية الهولوجرام 

 2.223 7.77 االعتيادية

( وجود فرك ظاهري بين املتوسطات الحسابية ألداء عينة الدراسة القبلي على مهارات التفكير الت ملي وفًقا لطريقة التدريس؛  4يتبين من الجدول )

الداللة   مستقلتين    اإلحصائيةوملعرفة  ملجموعتين  )ت(  اختبار  استخدم  الظاهري؛  للمقارنة(t-test for Two Independent Test)للفرك  بين    ، 

 (.5هو مبين في الجدول )جوعتين كما متوسطي درجات امل

 لي نتائج اختبار )ت( ملقارنة املتوسطات الحسابية ألداء عينة الدراسة القبلي على مهارات التفكير التأم(: 5دول )ج

 املجموعة 
املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 قيمة

 "ت" 
 الداللة اإلحصائية درجات الحرية 

 2.092 8.03 التجريبية 

 

.478 

 

58 

 

.634 

 2.223 7.77 الضابطة 
   

( وحي أكبر من مستوى الداللة 0.634)  إحصائية( بداللة  0.478بلغت )  للمجموعة التجريبية( يلحظ ان قيمة )ت(  5وبالنظر إلى نتائ  في الجدول )

،  وجود فرك دال    وتشير إلى عدم(،  =0.05αإحصائية )
ً
مجموعتي الدراسة على مهارات التفكير الت ملي،   التجريبي(بمعنى تكافؤ )تحقق الضبط  إحصائيا

 . (ANCOVA)استخدم تحليل التباين املصاحب  اإلحصائيوملزيد من الضبط 

 :متغيرات الدراسة

  اشتملت الدراسة على عدد من املتغيرات والتي يمكن تصنيفها على النحو االتي:

 وتت لف من متغير مستقل واحد وهو استراتيجية التدريس ولها مستويان:: املتغير املستقل .1

 استراتيجية التدريس )بواسطة تقنية الهولوجرام(. •

 االعتيادية(. )الطريقةالتدريس بالطريقة التقليدية  •

 لتفكير الت ملي.: التابع  ملتغيرا  .2

 :تصميم الدراسة

 .عة ضابطة وقياء قبلي وقياء بعدي التصميم القائم على وجود مجموعة تجريبية ومجمو تصميم شبه تجريبي من نوع اتبعت الدراسة 

 :املادة التعليمية

الهولوجرام لوحدة )الوراثة( الخاص باستخدام تقنية  املعلم والطالب  الدراسة وحي: دليل  لتنفيذ هذه  الالزمة  التعليمية  املادة  إعداد  في مادة   تم 

 األساسيي، وذلك حسب الخطوات االتية:العلوم للصف الثامن 

 . 2020/ 2019تم اختيار وحدة )الوراثة( من كتاص العلوم للصف الثامن األساسيي املقرر للعام  •

 تم تحديد النتاجات التعليمية املرجو تحقيقها لدى الطالص كما في دليل املعلم الستخدام تقنية الهولوجرام.  •

ا  • تقنية  الستخدام  املعلم  دليل  تصميم  صياغة  تم  وتم  التدريس   اإلجراءاتلهولوجرام،  خطوات  لتنفيذ  اتباعها  والطالب  املعلم  على  ينبغي  التي 

 بتقنية الهولوجرام، كما تم تضمينه بمجموعة من أوراك العمل الخاصة بكل درء. 

العلوم،  • تدريس  وأساليب  العلوم  مناهج  في  املتخصصين  املحكمين  من  مجموعة  على  األولية  بصورته  بعرضه  الدليل  صدك  من  التحقق  تم 

ء على 
ً
 إلى عدد من املشرفين. وبنا

ً
املحكمين واقتراحاتهم   أراءومتخصصين في القياء والتقويم من أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك، إضافة

ية، وتعديل بعض النتاجات  ء التعديالت املناسبة، وكان التغيير في بعض الصياغات اللغوية، وبعض التوضيحات اإلضافية عن االستراتيجتم إجرا 

 الخاصة.
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 :املعالجة اإلحصائية

الرزم   واالنحرافات املعيارية للقياسين القبلي والبعدي على   اإلحصائيةاحتساص املتوسطات  تم  و   (SPSS)  للعلوم التربوية  اإلحصائيةتم استخدام 

التحليالت    اة دأ  )  مناملناسبة    اإلحصائيةالدراسة، ومن ثم استخدام  الفا  ,t-test independent sample, Ancovaخالل اختبار  (، ومعادلة كرونباخ 

 للت كد من ثبات التطبيق.

به املتعلق  والفرض  الدراسة  سؤال  عن  )ال  :  اإلجابة  إحصائية  داللة  ذو  فرك  التجريبية   بين(  α=0.05يوجد  الدراسة  مجموعتي  درجات   متوسطي 

        والضابطة في اختبار التفكير الت ملي ُيعزى إلى طريقة التدريس )تقنية التصوير التجسيمي، الطريقة العادية(.     

  ا   فيهارات التفكير الت ملي  ة ملحسبت املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعياري  الختبار الفرض السابق
ً
لطريقة التدريس  لقياسين القبلي والبعدي تبعا

 (: 6وذلك كما يتضح في الجدول ) )تقنية الهولوجرام، االعتيادية(،

افات املعيارية :(6جدول )    ملجموعتي الدراسة لقياسين القبلي والبعديا فيالتفكير التأملي  هارات  مل املتوسطات الحسابية واالنحر

 

 املجموعة 

 األداء البعدي  األداء القبلي 

 االنحراف   املتوسط   االنحراف   املتوسط  

 املعياري  الحسابي املعياري  الحسابي

 1.042 20.47 2.092 8.03 التجريبية 

 1.098 10.37 2.223 7.77 الضابطة 

  وجود فرك ظاهري بين املتوسط الحسابي القبلي والبعدي ألداء طالص املجموعة التجريبية التي درست بتقنية الهولوجرام،  ( 6يتضح من الجدول )

الفروك الظاهرية ذات    ألداء مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية.البعدي    املتوسط الحسابيوجود فروك ظاهرية بين  و  وملعرفة فيما إذا كانت هذه 

للقياء البعدي ملهارات التفكير الت ملي وفقا للمجموعة    (One way ANCOVA)تحليل التباين األحادي املصاحب  اختبار  ، تم استخدام  داللة إحصائية

 (:7)تجريبية، ضابطة( بعد تحييد أثر القياء القبلي لديهم، وفيما يلي عرض لهذه النتائ  كما هو مبين في الجدول )

،  تقنية الهولوجرام) التدريسلطريقة  وفقاالتفكير التأملي هارات  مل  للقياس البعدي( One way ANCOVA)  املصاحبنتائج تحليل التباين األحادي  : (7جدول )

 بعد تحييد أثر القياس القبلي لديهم (االعتيادية

 مجموع املربعات  مصدر التباين
درجات  

 الحرية 

متوسط مجموع  

 املربعات 

 قيمة

 ف 
 الداللة مستوى 

مربع إيتا 
2η 

 958. 000. 1335.906 1530.150 1 1530.150 املجموعة 

 1.145 58 66.433 الخطأ 
   

 59 1596.583 الكلي 
    

( الجدول  من  )7يتضح  داللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروك  وجود   )α=0.05 ،تجريبية( للمجموعة  وفقا  الت ملي  التفكير  ملهارات   )

، مما يعني وجود أثر في تنمية التفكير الت ملي 0.000( بداللة إحصائية مقدارها )1335.906بلغت قيمة )ف( )ضابطة(، فقد  
ً
(، وحي قيمة دالة إحصائيا

 تعزى لطريقة التدريس.

سرت قيمة مربع أيتا )  التفكير الت مليمهارات  ( أن حجم أثر  7كما يتضح من الجدول )
َ
؛ فقد ف

ً
فسر  95.8( ما نسبته )2ηكان كبيرا

ُ
%( من التباين امل

 تنمية التفكير الت ملي لدى طالص املرحلة األساسية تعزى لطريقة التدريس.)املتنبئ به( في املتغير التابع وهو 

، وذلك كما هو مبين في الجدول لها وفقا للمجموعة  واالنحرافات املعياريةولتحديد لصالح من تعزى الفروك، تم استخراج املتوسطات الحسابية  

(8.) 

افات  املتوسطات الحسابية و (: 8جدول )  (االعتيادية،  الهولوجرامتقنية ) لطريقة التدريس وفقا ككل هارات التفكير التأمليملاملعيارية لها  االنحر

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي البعدي  طريقة التدريس  املهارات 

 االختبار ككل 

 )التفكير التأملي(

 1.042 20.47 تقنية الهولوجرام 

 1.098 10.37 االعتيادية

الذين تعرضوا لطريقة التدريس بواسطة تقنية التصوير التجسيمي ( إلى أّن الفروك كانت لصالح املجموعة التجريبية  8تشير النتائ  في الجدول )

 مقارنة ب فراد املجموعة الضابطة.
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من امليزات والتي يمكن االستفادة  توفر العديد االعتيادية، ألنهاطريقة التدريس بواسطة تقنية الهولوجرام على الطريقة  إلى فاعليةوقد يعزى ذلك 

  األبعاد، ومنح الطالص جولة افتراضية ثالثية  األبعادمنها في مجال التعليم، واملتمثلة في جعل الطالص يشاهدون شريط فيديو لتجربة علمية بشكل ثالثي  

الواقع. في  زيارتها  يصعب  تاريخية  التعلم   ملواقع  عملية  أثناء  بامللل  املتعلم  الشعور  والجذص وعدم  االنتباه  له  يولد  مما  باملجسم  بالتحكم  وشعوره   ،

تسجيل دقيق ملوجات الضوء املنعكسة   للمتعلم ألنهاوتمكن املتعلم من رؤية املجسم من كل االتجاهات، وبالتالي تنت  صورة واقعية ، للمحتوى التعليمي

ل إلى مزايا أخرى تمثلت في تنمية الحواء لدى الطلبة من خالل مشاهدة ويرى الباحث من خالل تطبيقه لتقنية الهولوجرام قد تم التوص  من الجسم.

 وقد يعزى ذلك    املجسم املعروض بتقنية الهولوجرام في الفراغ دون الحاجة إلى الوسيط.
ً
إلى دور املعلم في توصيل املعلومة وتنمية مهارات التفكير   أيضا

ا  تقنية  طريق  التدريس عن  طريقة  بواسطة  للطلبة  أفضل  الت ملي  بشكل  ذلك  لهولوجرام  يعزى  وقد  االعتيادية،  الطريقة   عن 
ً
الطلبة   أيضا تفاعل  إلى 

 أنفسهم مع طريقة التدريس بواسطة تقنية الهولوجرام، مما أدى إلى ظهور هذه النتيجة. 

 وقد يعزى ذلك 
ً
وحي: الرؤيدة البصرية: وحي  ساعدت بشكل كبير على نجاح هذه الطريقة على الطريقة االعتيادية مهارات التفكير الت مليإلى أن  أيضا

كان ذلك من خالل طبيعة املوضوع أو إعطاء رسم أو شكل يبين مكوناته بحيث يمكن  أ القدرة على عرض جوانب املوضوع والتعرف علدى مكوناته سدواء  

الكشف بصرًيا،  املوجودة  العالقات  العالقات غير   اكتدشاف  تحديدد  خدالل  وذلدك من  املوضدوع،  فدي  الفجدوات  تحديدد  علدى  القدرة  وحي  املغالطات:  عن 

الوصدول إلدى اسدتنتاجات: وهدي القددرة علدى التوصدل  الصحيحة أو غير املنطقية أو تحديد بعض التدصورات الخاطئة أو البديلة في إنجاز املهام التربوية،

دة معيندة مدن خدالل رؤيدة مضمون املوضوع والتوصل إلى نتائ  مناسبة، وإعطاء تفسيرات مقنعة: وحي القدرة على إعطاء معنى منطقي  إلدى عالقدة منطقي

 على معلومات سابقة أو على طبيعة املوضوع وخصائصه، وضع حلدول مقترحدة
ً
درة : وهدي القدللنتدائ  أو العالقدات الرابطدة وقدد يكون هذا املعنى معتمدا

، إذ يتضح لنا أن هذه املهارات علدى وضدع خطدوات منطقيدة لحدل املوضدوع املطدروح وتقدوم تلك الخطوات على تصورات ذهنية متوقعة للموضوع املطروح

 التفكير الت ملي.  تحتاج مثل هذه التقنية في عملية التدريس لكي تسهل عملية االستيعاص لدى الطلبة وتساعدهم على تنمية هذه املهارات من مهارات

( من  كل  دراسة  نتائ   مع  النتيجة  هذه  )(Vpadhye,2018واتفقت  و   ،Orcas,2018  ،وفرهود و)سالم  )أحمد،  2018(،  )عوض،  2017(،   ،)2017 ،)

(Golden, 2016).   ،(.2016(، و )القحطاني واملعيذر، 2017(، و )زكي،  2017(، و)محمد، 2019بينما لم تتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من )محمد 

 التوصيات:

 في ضوء ما تقدم من عرض مناقشة النتائ ، يقدم الباحثون مجموعة من التوصيات كاآلتي:

م هذه  استخدام طريقة التدريس بواسطة تقنية الهولوجرام في تنمية مهارات التفكير الت ملي، ملا أظهرت نتائ  هذه الدراسة من أهمية في استخدا •

 يقة.الطر 

 إجراء دراسات مشا هة لهذه الدراسة مع مراعاة االختالف في العينة املختارة غير التي استخدمت في هذه الدراسة.  •

 تعميم نتائ  هذه الدراسة على جميع مدراء اململكة لالستفادة من نتائجها.  •

 املراجع:

 :
ً
 :املراجع العربيةأوال
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املشكالت االجتماعية في (.  2007الخوالدة، محمود ) .9 الت ملي ومهارات تحديد  التفكير  تنمية مهارات  القضايا في  القائم على  املدخل  أثر استخدام 
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Abstract: The study aimed to Designing an Educational Unit Using Hologram Technology and Measuring its 
Effect on the Reflective Thinking, Among Primary Students. The Zahwa Al-Din Al-Hamoud Secondary School 
for Boys was chosen, and it is one of the schools located in the Bani Ubaid Brigade, and it was chosen 
intentionally, and two class students were chosen the eighth is by random means among the people available 
in the school and the number of students in these two divisions is (60) students, one of them was appointed 
as a pilot group of (30) students and the other was a control group of (30) students. The quasi-experimental 
approach was used in designing an educational teaching unit and measuring its effect in developing 
contemplative thinking for basic stage students in Jordan. The results showed that there were differences that 
were in favor of the experimental group who were exposed to the method of teaching by means of stereotaxic 
imaging technology compared to the members of the control group, and the study recommended the use of 
the teaching method by the hologram technique in developing contemplative thinking skills, because the 
results of this study showed the importance of using this method. 

Keywords: educational unit; body imaging technology; contemplative thinking; basic stage. 
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