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 ملخص البحث 
هدف البحث إلى تنمية التحصيل المعرفى بمقرر األحياء ومهارات التصور            

أثر تصميم بيئة البصرى المكانى لدى طالب المرحلة الثانوية، وذلك من خالل قياس 
تعلم للهولوجرام قائمة على  توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية )حر/ مقيد(، وتم 

( طالب فى الصف الثانى 06تطبيق التجربة األساسية على عينة تكونت من )
بالمرحلة الثانوية بمدرسة كشك بزفتى فى محافظة الغربية فى الفصل الدراسى األول 

سيم الطالب عشوائيا إلى مجموعتين وضمت كل م، وتم تق9602/9696للعام 
( طالب، وتظهر بالترتيب: المجموعة التجريبية األولى)بيئة تعلم 06مجموعة تجريبية)

للهولوجرام قائمة على توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية حر(، والمجموعة التجريبية 
م الرقمية مقيد(، وبعد الثانية)بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض كائنات التعل

تنفيذ التجربة تم حساب درجات الطالب ومعالجة النتائج اإلحصائية، وكشفت النتائج 
عن عدم وجود فرق دال إحصائيا بين المجموعتين التجريبيتين فى التطبيق البعدى 
لإلختبار التحصيلى المعرفى بمقرر األحياء، بينما تفوقت المجموعة التجريبية األولى 

طبيق البعدى لمقياس التصور البصرى المكانى على المجموعة التجريبية فى الت
الثانية، باإلضافة إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين درجات طالب المجموعتين 
التجريبيتين فى كل أدوات البحث، كما أكدت النتائج على تحقيق تصميم بيئة تعلم 

الرقمية نسبة كسب فى درجات  للهولوجرام قائمة على توقيت عرض كائنات التعلم
طالب المجموعتين التجريبيتين فى كل أدوات البحث، وحققت المجموعة التجريبية 

 األولى أعلى معدل كسب.
الهولوجرام، كائنات التعلم الرقمية، توقيت عرض حر، توقيت  الكلمات المفتاحية:

 عرض مقيد، مقرر األحياء، التصور البصرى المكانى.
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Abstract 
        The research aimed to develop cognitive achievement of  
biology course and spatial visual perception skills for secondary 
stage students, through measuring effect of designing  learning 
environment for hologram based on timing of display digital 
learning objects (open/limited), the application of the basic 
experiment did on (60) students in the second grade of the 
secondary stage at the Kiosk School in Zefta on Gharbia 
Governorate in the first semester of the year 2019/2020m, and the 
students were randomly divided on two groups and each 
experimental group included (30) students, which appear  in 
order: the first experimental group ( learning environment for 
hologram based on open timing of display digital learning 
objects) and the second experimental group (( learning 
environment for hologram based on limited timing of display 
digital learning objects), after the implementation of the 
experiment the students' grades were calculated and the statistical 
results were processed, the results revealed that there was no 
statistically significant difference between the two experimental 
groups in the post-application of the biology course cognitive 
achievement test, while the first experimental group in the post-
application of spatial visual perception scale outperformed the 
second experimental group, in addition to a positive correlation 
between the degrees of students of the two experimental groups 
in all research tools, also the results confirmed achieving design 
learning environment for hologram based on  timing of display 
digital  learning objects for the two experimental groups a gain 
ratio in the grades of all research tools, and the first experimental 
group achieved the highest gain rate. 
Keywords: Hologram, Digital Learning Objects, Open Display 
Timing, Limited Display Timing, Biology Course, Spatial Visual 
Perception. 
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 مقدمة:
يتسم العصر الحالى بالتطور والتغير المستمر؛ مما أدى إلى ظهور كثير من     

التقنيات التكنولوجية التى يمكن إستخدامها وتوظيفها فى العملية التعليمية لمساعدة 
المتعلمين على بناء المعرفة والمعلومات من خالل تبسيطها إلستيعابها والعمل على 

إلى زيادة مستوى دافعية المتعلمين نحو بيئة التعلم من خالل  تفاعلهم معها، باإلضافة
جعلها ممتعة وشيقة لتجذب إهتماماتهم وتحقق إحتياجاتهم التعليمية، وتعمل على 
التغلب على الصعوبات والعقبات التى تواجههم لسد ثغراتهم العلمية، ومن أهمها تقنية 

 الهولوجرام. 
 

هولوجرام التى يمكن توظيفها واستخدامها فى وفى ذلك السياق ظهرت تقنية ال    
على أنها  Cerezo et al., (2019, 15)0بيئات التعلم، حيث أكد سيريزو وزمالؤه 

" تقنية تعتمد على إستخدام الموجات الضوئية لتكوين التجسيم ثالثى األبعاد لألجسام 
 Heهى وزمالؤه  المختلفة بكفاءة عالية لتبدو وكأنها معلقة فى الفضاء"، وكذلك أوضح

et al., (2020, 125)  أنها " تقنية تتيح إعادة تكوين الصورة التجسيمية بأبعادها
وعمقها لنقل صورة كاملة عنها كمجسم ثالثى األبعاد يبدو وكأنه يطفو فى الهواء 

نتاج عرض تعليمى يشبه نقل األجسام إلى الواقع الحقيقى أمام أعين المتعلمين".  وا 
 

، وكيم وزمالؤه Haussler et al.,(2017, 47)هايسلر وزمالؤه وكذلك اتفق    
Kim et al., (2019, 219)  على أن تقنية الهولوجرام تتميز بمجموعة من

الخصائص من أهمها تجسيم الصور والرسومات فى شكل ثالثى األبعاد، وتوفير بيئة 
متعلم رؤية تعليمية ذات جودة عالية، تتسم بالشمولية والتى يمكن من خاللها لل

 Bruckheimer etبريسكهيمر وزمالؤه األجسام من جميع اإلتجاهات، وكذلك أكد 
al., (2016, 847) كاججيانسى وزمالؤه ،Caggianese et al., (2020, 152) 

على أهمية توظيف تقنية الهولوجرام فى العملية التعليمية حيث أنها تعمل على تلبية 
ن خالل تبسيط المادة التعليمية فى شكل عرض شيق احتياجات المتعلمين التعليمية م

                                           
 APA "Americanنظتتتتتتام توثيتتتتتتق جمعيتتتتتتة علتتتتتتم التتتتتتنفس األمريكيتتتتتتة " الباحثتتتتتتةاتبعتتتتتتت   0

Psychology Association Style( اإلصتتدار الستتادس ،APA Ver 6.0 )The 6th 

Editionث تتتم كتابتتة ) إستتم العائلتتة، ستتنة النشتتر، أرقتتام الصتتفحات( فتتى الدراستتات األجنبيتتة، ، حيتت
بينمتتا فتتى الدراستتات العربيتتة يتتتم كتابتتة ) إستتم المؤلتتف، اللقتتب، ستتنة النشتتر، أرقتتام الصتتفحات( فتتى 

 المتن، على أن يكتب توثيق المرجع وبياناته كاملة فى قائمة المراجع.
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وممتع يثير إهتمامهم ويعمل على تغلبهم على الصعوبات التى تواجههم وسد ثغراتهم 
 المعرفية وصوال إلى مستوى اإلتقان.

 

، ونوجهانى وزمالؤه Orlov et al., (2019, 216)أورلوف وزمالؤه  كما أشار    
Noghani et al., (2020, 135) لى ظهور مجموعات من النظريات التى تدعم إ

 Gestalt)توظيف تقنية الهولوجرام فى العملية التعليمية، ومنها نظرية الجشطالت )
Theory  والتى أشارت إلى ضرورة اإلدراك الكلى للصور واألشكال من جميع جوانبها

لى أه مية ذلك فى وأبعادها وعمقها  بدال من اإلعتماد على رؤية الشكل المجرد لها، وا 
نظرية المستويات المتعددة لإلبصار التمييز واإلدراك البصرى للصور؛ وكذلك 

(Multiple Levels of Vision Theory والتى أشارت إلى أهمية تحليل رؤية )
األجسام والصور من خالل عدة مستويات تبدأ من مستوى  إدراك الصورة فى شكل 

ى تحليل الصورة والتعرف على أجزائها مبسط إلى التعرف على تفاصيلها وصوال إل
المختلفة فى حال تغيير إتجاهاتها؛ وبذلك تتضح أهمية تقنية الهولوجرام فى مساعدة 

 المتعلم على التعرف على جميع أبعاد الصورة وحركتها وتفاصيلها الدقيقة.
 

وفى سياق ما سبق، اتضح للباحثة إعتماد تقنية الهولوجرام على تكوين الصور      
واألشكال المختلفة فى صورة مجسمة ثالثية األبعاد والتى يتم تصميمها من خالل 
كائنات التعلم الرقمية، ولذلك فمن األهمية تصميم وتوظيف كائنات التعلم الرقمية 

 David etلعرضها من خالل تقنية الهولوجرام، وفى ذلك اإلطار أشار دافيد وزمالؤه 
al., (2019, 352)  التعلم الرقمية هى " المواد التعليمية التى تستخدم إلى أن كائنات

فى إعداد محتوى الدروس التعليمية وتتضمن الصور، األشكال، الملفات الصوتية، 
ملفات الفيديو، المحاكاة التفاعلية لتحقيق األهداف التعليمية المنشودة ويمكن 

 إستخدامها فى مواقف تعليمية متنوعة".
 

، وتريجيللو Darmadi et al., (2018, 123)ؤه كما أكد دارمادى وزمال    
على أهمية توظيف كائنات  Trujillo &  Sucerquia (2019, 15)وسيسيركيا 

التعلم الرقمية داخل التقنيات التكنولوجية لما تتميز به من خصائص كونها تقدم فى 
لية دقيقة(، لتوفير بيئة تعلم تفاع 01-0شكل وسائط متعددة مجزأة صغيرة الحجم )

بريا  قابلة للعمل على أنواع مختلفة من األجهزة التقنية، وفى نفس اإلطار أشار
إلى  Li et al., (2020, 135)، ولى وزمالؤه Bria et al., (2016, 19)وزمالؤه 

أهمية كائنات التعلم الرقمية فى تقسيم المحتوى التعليمى إلى أجزاء صغيرة، تعزيز 
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ير عملية التعلم، وتوفير الوقت والجهد والتكلفة من المعرفة والعمل على تحسين وتطو 
 حيث إتاحة إستخدامها مرة أخرى فى سياقات تعليمية مختلفة. 

 

 Pershina et، وبيرتشينا وزمالؤه Pavani(2016, 175وكذلك اتفق بافانى)    
al., (2019, 107)  على ظهور نظريات تدعم توظيف كائنات التعلم الرقمية فى

( والتى أكدت Constructivism Theoryليمية ومنها النظرية البنائية )العروض التع
من خالل منظورها على أهمية بناء المعرفة بطريقة ميسرة تؤدى إلى إستيعاب المفاهيم 
لدى المتعلمين من خالل كائنات التعلم الرقمية، وكذلك نظرية الحمل المعرفى 

(Cognitive Load Theoryالتى أكدت على أن تب ) سيط المعلومات وتجزأتها من
خالل كائنات التعلم الرقمية تعمل على تقليل الحمل المعرفى على ذاكرة المتعلمين 

 واستيعابهم للمعلومات بشكل كبير. 
 

وفى ذلك اإلطار، ظهرت دراسات أوضحت أهمية وفعالية توظيف كائنات التعلم      
ل المعرفى لدى المتعلمين، والتى الرقمية فى بيئة تعلم للهولوجرام فى تنمية التحصي

 تتبين فيما يلى:
 

( عضو 066( التى تم إجراؤها على )9600دراسة أمل القحطانى، ريم المعذر)       
هيئة تدريس من جميع كليات جامعة األميرة نورة عبد الرحمن فى الرياض، فى الفصل 

ة توظيف تقنية م والتى تم من خاللها تحليل مدى أهمي9601/9600الدراسى الثانى 
الهولوجرام فى بيئات التعلم التى يتم من خاللها عرض كائنات التعلم الرقمية )صور، 
فيديوهات( من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس من مختلف الفئات ومختلف 

% نحو 51الخبرات، وأظهرت النتائج إتجاه أعضاء هيئة التدريس بنسبة أكبر من
 عملية التعليمية.توظيف وتطبيق هذه التقنية فى ال

 

( التى تم إجراؤها على عينة عشوائية 9605وكذلك دراسة نهلة سالم، منى فرهود)     
( فى بورسعيد والتى KG1( طفال وطفلة فى رياض األطفال للمرحلة األولى)51من )

تم من خاللها توظيف كائنات التعلم الرقمية )الصور الثابتة، الصور المتحركة، 
ختالف توقيت الدعم والتوجيه )قبل/ أثناء/ بعد( العرض التعليمى الفيديوهات( مع إ

بإستخدام تقنية الهولوجرام، وأكدت النتائج على فاعلية تقنية الهولوجرام فى تنمية 
 التحصيل المعرفى لدى األطفال فى التطبيق البعدى للمجموعات التجريبية الثالثة.

 

عرض كائنات التعلم الرقمية على الجانب اآلخر، يتضح أهمية توقيت و       
 ,.Zuluaga et al)حر/مقيد( فى بيئة تعلم للهولوجرام حيث أشار زيلياجا وزمالؤه 

إلى أن توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية الحر هو " توقيت لعرض  (113 ,2018)



7 

المادة التعليمية فى فترة زمنية محددة يمكن تكرارها مرة أخرى وفقا لإلحتياجات 
أن  Maab et al., (2019, 115)للمتعلمين"، بينما أوضح ماب وزمالؤه الشخصية 

توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية المقيد يقصد به أنه " نمط تقديم العرض التعليمى 
فى تسلسل محدد فى مدة زمنية لتحقيق األهداف التعليمية المطلوبة واليمكن إعادته 

 مرة أخرى ".
 

 Jozefowiez & Machadoجوزيفوييز وماتشادو وفى ذلك اإلطار، اتفق      
 Guo، جيو وزمالؤه Souza  et al., (2016, 21)، سويزا وزمالؤه (12 ,2013)

et al., (2017, 28) وسوارت وزمالؤه ،Swart et al., (2019, 112) على ،
أهمية إختالف توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية )حر/ مقيد( حيث أن كل منهما له 

، فكالهما له فترة زمنية محددة يمكن من خالل إستعراض المادة التعليمية فى وظيفته
تسلسل منطقى محدد يعمل على تحقيق األهداف التعليمية المنشودة، ولكن توقيت 
العرض الحر يمكن من خالله سد الثغرات التعليمية لدى المتعلمين مع مراعاة الفروق 

من مرة سواء لمتعلم واحد أو مجموعة من  الفردية بينهم من خالل إتاحة عرضه أكثر
المتعلمين ليتمكنوا من إستيعاب المحتوى التعليمى بشكل أعمق، بينما فى توقيت 
العرض المقيد اليمكن تكراره مرة أخرى ولذلك يتم جذب إنتباه المتعلمين بصورة أكبر 

ومدى  للتعرف على المادة التعليمية ويرتبط ذلك بأسلوب تعلم كل متعلم على حدة
 إجتهاده فى التركيز على تفاصيل المحتوى التعليمى الذى تم تقديمه.

 

وفى ذلك السياق، اتضح أن توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية )حر/مقيد( فى       
بيئة تعلم للهولوجرام يعمل على تقديم بيئة تعلم تفاعلية تبسط المادة العلمية وتجزأها 

قمية التى تتضمن الرسومات واألشكال والصور من خالل عرض كائنات التعلم الر 
الثابتة والمتحركة والفيديوهات فى شكل واضح مجسم ثالثى األبعاد وذو جودة عالية 
من خالل الزمن المحدد لعرض المحتوى التعليمى، حيث يمكن إعادة تكرار العرض 

يد؛ مما يؤدى التعليمى فى نمط التوقيت الحر بينما اليمكن تكراره فى نمط التوقيت المق
إلى معالجة وحل المشكالت التعليمية التى تواجه المتعلمين عند دراسة مقررات تحتوى 
على كثير من المفاهيم والرسومات واألشكال المعقدة والتجارب ومنها مقرر األحياء، 
دراكها وتنمية مهارات عليا لديهم  مما يساعد المتعلمين على إستيعابها وفهمها وا 

(Altay et al., 2019, 365; Kesic, 2019, 254; Yang et al., 2019, 
278.) 
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كذلك فى ذلك اإلطار، أشارت مجموعة من الدراسات منها: الطيب       
(، أحمد موسى 9605(، رنا الطباع )9601(، حازم المعايطة )9600هارون)

(، 9605(، مى آل جاسر)9605(، منى إسماعيل)9605(، سارة عباس )9605)
( إلى أهمية تعلم مقررات العلوم واألحياء، حيث أنها من أهم العلوم 9605)هبة إمام 

الطبيعية التى تربط المتعلمين بالبيئة التى يعيشون فيها، وكذلك يمكن للمتعلمين من 
خاللها اإلطالع على الوظائف الحيوية للكائنات الحية والتعرف على الكائنات 

 األمراض الوراثية. المجهرية وتركيبها، ودراسة طرق إنتقال 
 

وفى سياق ما سبق، تبين للباحثة أهمية توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية       
)حر/ مقيد( فى تقنية الهولوجرام من حيث تقديم بيئة تعلم تفاعلية ممتعة تعمل على 
تبسيط وتقسيم المحتوى التعليمى وتقديمه فى صورة مجسمة ثالثية األبعاد فى وقت 

مكن تكراره فى التوقيت الحر بينما اليمكن تكراره فى التوقيت المقيد؛ زمنى محدد ي
وكال بيئتى التعلم  تساعدان المتعلمين على مشاهدة تفاصيل المحتوى التعليمى ورؤية 
أبعاد الصور وأعماقها وتفاصيلها؛ مما يؤدى إلى تنمية مهارات التمييز واإلدراك 

 البصرى المكانى.البصرى لديهم ومن أهمها مهارات التصور 
 

، سيتتى Lawonn et al., (2017, 39)وفى ذلك الجانب، اتفق الونن وزمالؤه     
،  كورتى Emoto (2019, 25)، اموتو Sitti et al., (2018, 626)وزمالؤه 
على  Webster (2019,563)، وويبستيرCorti et al., (2018, 129)وزمالؤه 

خالل بيئة تعلم للهولوجرام على تنمية مهارات أهمية عرض كائنات التعلم الرقمية من 
التصور البصرى المكانى لدى المتعلمين، حيث أنها تعمل على توفير صورة تجسيمية 
لكائنات التعلم الرقمية الثابتة والمتحركة تظهر من خالل وسط صناعى شفاف يعرض 

متعلمين فى غرفة مظلمة صغيرة، لتبدو وكأنها تطفو فى جزيئات الهواء، ويمكن لل
رؤيتها من خالل جميع اإلتجاهات ورؤية عمق الصورة ودورنها؛ مما يساعدهم على 
تنمية مهارات إعادة تجميع الشكل، معرفة حجم كل جزء من أجزاء الصورة بالنسبة 
عادة تجميعها مرة أخرى، التعرف على الصور والرسومات فى حالة  لألجزاء األخرى وا 

توصل إلى أوجه الشبه واإلختالف بين الشكل وأشكال تم دورنها أو عكسها، وكذلك ال
مكانية توظيف أجزاء الصورة فى سياقات جديدة.  أخرى، وا 

 

كما ظهرت دراسات حول أهمية وفاعلية توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية     
)حر/مقيد( فى بيئة تعلم للهولوجرام فى تنمية التحصيل المعرفى ومهارات التصور 

 ى لدى المتعلمين، ويتضح ذلك كالتالى:البصرى المكان
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التى تم إجراؤها فى كلية الهندسة  Hong & Yeom (2014)هونج وييوم دراسة      
( طالب فى الفرقة 10الكهربائية فى جامعة سيول الوطنية، على عينة تكونت من )

الثانية وتم إستعراض كائنات التعلم الرقمية عالية الجودة )صور ثابتة ومتحركة، 
فيديوهات، رسومات تخطيطية( من خالل بيئة تعلم للهولوجرام فى توقيت مقيد، 
وأظهرت النتائج تفوق المتعلمين فى التحصيل المعرفى ومهارات التصور البصرى 

 المكانى فى التطبيق البعدى ألدوات البحث.
 

التى تم إجراؤها  Haussler et al., (2017)هايسلر وزمالؤه وكذلك دراسة       
ى ألمانيا فى معهد للتقنيات، تم من خاللها إنشاء جهاز عرض للهولوجرام لتكوين ف

كائنات التعلم الرقمية والتى تضمنت صور وفيديوهات ثالثية األبعاد، مع إتاحة توقيت 
( طالب قاموا بدراسة مقرر للفيزياء، وأكدت النتائج على 58عرض حر لعينة البحث )

ى ألدوات البحث فى التحصيل المعرفى ومهارات تفوق الطالب فى التطبيق البعد
 التصور البصرى المكانى. 

 

التى تمت فى  Yamada et al., (2018)كما ظهرت دراسة يامادا وزمالؤه      
( طالب فى مرحلة التعليم األساسى وتم من خاللها عرض كائنات 52اليابان على)

لونة الثابتة والمتحركة للكائنات التعلم الرقمية والتى تمثلت فى مجموعة من الصور الم
الحية فى مادة العلوم والتعليق عليها من خالل مدرب قام بشرح معلومات عنها أثناء 
عرض ذو توقيت مقيد، وأشارت النتائج إلى تفوق الطالب فى التحصيل المعرفى 

 ومهارات التصور البصرى المكانى فى التطبيق البعدى.
 

التى تم إجراؤها فى  Esmer(2019)اسة اسميروفى نفس اإلطار جاءت  در      
( طالب فى المرحلة الثانوية قاموا بدراسة مقرر الفيزياء بإستخدام بيئة 09إنجلترا على )

تعلم للهولوجرام مع توقيت عرض حر حيث تم عرض مجموعة من كائنات التعلم 
 الرقمية شملت صور، فيديوهات، رسومات بيانية، ورسومات تخطيطية، وأشارت
النتائج إلى وجود فرق دال إحصائيا لصالح التطبيق البعدى إلختبار التحصيل 

 المعرفى ومقياس مهارات التصور البصرى المكانى.
 اإلحساس بمشكلة البحث:

 

نبع اإلحساس بمشكلة البحث وهى وجود تدنى فى التحصيل المعرفى بمقرر      
لصف الثانى بالمرحلة الثانوية األحياء ومهارات التصور البصرى المكانى لدى طالب ا

بمدرسة كشك الثانوية بزفتى فى محافظة الغربية، وذلك من خالل اإلطالع على 
درجات  طالب الصف الثانى الثانوى فى السنوات السابقة؛ ومن خالل استقراء 
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درجاتهم اتضح أن هناك تدنى واضح بها، وهذا ما أشارت إليه نتائج الدراسة 
بالصف الثانى بالمرحلة ( طالب 05والتى تم إجراؤها على ) (0اإلستطالعية )ملحق

؛ والتى أشارت نتائجها الثانية بمدرسة كشك الثانوية بزفتى خارج عينة البحث األساسية
 إلى ما يلى:

 

% من الطالب لديهم تدنى فى التحصيل المعرفى المرتبط بمقرر 55.52 -
لنقل فى ا -األحياء والذى يتضمن موضوعات )الهضم فى اإلنسان

 التنفس فى اإلنسان(. -اإلنسان
% من الطالب يفضلون الدراسة من خالل كائنات التعلم الرقمية 28.88 -

 األشكال(. -الفيديوهات -والتى تتضمن )الصور
% من الطالب يفضلون الدراسة من خالل بيئة تعلم للهولوجرام 28.88 -

 )التصوير المجسم الرقمى(. 
اسة من خالل توقيت عرض كائنات % من الطالب يفضلون الدر 59.99 -

 التعلم الرقمية الحر.
% من الطالب لديهم قصور فى مهارات التصور البصرى المكانى 55.55 -

إعادة تجميع  -فصل أجزاء من األشكال -والتى تتضمن )تدوير األشكال
التعرف على  -توظيف أجزاء من األشكال  فى سياقات جديدة -الشكل

 األشكال(.أوجه الشبه واإلختالف بين 
وفى ذلك اإلطار ظهرت الحاجة إلى أهمية توفير بيئة تعلم قائمة على تقنيات        

التصوير التجسيمى )الهولوجرام( وكائنات التعلم الرقمية لتلبى إحتياجات المتعلمين فى 
مقرر األحياء الذى يتميز بكثرة المعلومات والمفاهيم والرسومات واألشكال المركبة 

لتجارب وتركيب الوظائف الحيوية فى الكائنات الحية والتى تحتاج إلى المرتبطة با
توضيح وتبسيط وعرض دقيق يوضح جميع جوانبها وأبعادها، وأيضا إستخدام الصور 
والفيديوهات واألشكال ذات جودة عالية والتى تقدم المعلومات بشكل مجزأ وصغير 

 الحجم حتى يستطيع المتعلم إستيعابها وفهمها. 
ومن هنا نبعت فكرة البحث  لتلبية إحتياجات المتعلمين التعليمية والتكنولوجية      

التى تهتم بتنمية التحصيل المعرفى لمقرر األحياء ومهارات التصور البصرى المكانى 
لدى طالب المرحلة الثانوية، من خالل توفير بيئة تعلم قائمة على توفير وسط 

خاللها عرض كائنات التعلم الرقمية فى تقنية صناعى فى غرفة صغيرة مظلمة يتم من 
الهولوجرام لتظهر مجسمة ثالثية األبعاد كأنها فى الفراغ، ويستطيع الطالب الدراسة 
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من خاللها ورؤية جميع جوانب الشكل وعمقه وحجمه، فيستطيع إستيعاب وفهم المادة 
ارات التصور التعليمية ومصطلحاتها ورسوماتها فى شكل بسيط ومركز ويتم تنمية مه

 البصرى المكانى التى تمكنه من إستيعاب الشكل بتفاصيله الدقيقة وأبعاده المختلفة.
 

وفى إطار لما سبق؛ قامت الباحثة بالتفكير فى توظيف  توقيت عرض كائنات      
التعلم الرقمية )حر/ مقيد( فى تقنية الهولوجرام والذى من خالله يتم عرض كائنات 

توقيت حر يتيح للمتعلم تكرار العرض التعليمى أكثر من مرة بينما  التعلم الرقمية فى
فى التوقيت المقيد يمكنه رؤية العرض التعليمى مرة واحدة فقط، لمحاولة تحديد أنسب 
نمط وبيئة تعلم لتنمية التحصيل المعرفى بمقرر األحياء ومهارات التصور البصرى 

 المكانى لدى طالب المرحلة الثانوية.
 

كذلك ظهرت توصيات المؤتمرات ومنها المؤتمر الدولى للهولوجرام والذى تم و      
م فى مينسك ببيالروسيا، ومؤتمر 9605نوفمبر  عام  00-01إنعقاده فى الفترة من 

إبريل  8-0الهولوجرام: التقدم واإلتجاهات الحديثة والذى تم إنعقاده فى الفترة من 
ضافة إلى مؤتمر الهولوجرام والتصوير م فى براغ بجمهورية التشيك، باإل9602عام

م فى بوردو 9602مايو عام  90-02ثالثى األبعاد الذى تم إنعقاده فى الفترة من 
 -الفيديوهات -بفرنسا، والتى أشارت إلى أهمية توظيف كائنات التعلم الرقمية )الصور

المعرفى  األشكال( من خالل تقنية الهولوجرام فى العملية التعليمية لتنمية التحصيل
 لدى المتعلمين ومهارات التفكير واإلدراك البصرى والتصور البصرى المكانى. 

كما اتضح للباحثة ندرة الدراسات العربية التى تناولت بيئة تعلم للهولوجرام قائمة       
على توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية )حر/ مقيد( وأثرها على تنمية التحصيل 

ء ومهارات التصور البصرى المكانى لدى طالب المرحلة المعرفى بمقرر األحيا
 الثانوية؛ مما يؤكد على ضرورة إجراء مزيد من الدراسات فى ذلك المجال.

 

 مشكلة البحث:
 

 أمكن صياغة مشكلة البحث كما يلى: 
تتمثل مشكلة البحث فى وجود تدنى فى جانب التحصيل المعرفى المرتبط بمقرر       

التنفس  -النقل فى اإلنسان -ن  موضوعات )الهضم فى اإلنساناألحياء والذى تضم
فى اإلنسان(، ومهارات التصور البصرى المكانى لدى طالب الصف الثانى المرحلة 

 الثانوية فى مدرسة كشك بزفتى فى محافظة الغربية.
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 أسئلة البحث:
 سعى البحث الحالى لإلجابة عن السؤال الرئيس التالى:

 

ميم بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض كائنات التعلم كيف يمكن تص    
الرقمية )حر/ مقيد( لتنمية التحصيل المعرفى بمقرر األحياء ومهارات التصور 

 البصرى المكانى لدى طالب المرحلة الثانوية؟
 

 ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
 

صميم بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت ما األسس والمعايير الالزمة لت -أ 
عرض كائنات التعلم الرقمية )حر/ مقيد( لتنمية التحصيل المعرفى بمقرر األحياء 

 ومهارات التصور البصرى المكانى لدى طالب الصف الثانى بالمرحلة الثانوية؟
ما التصور المقترح لتصميم بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض   -ب 

نات التعلم الرقمية )حر/ مقيد( لتنمية التحصيل المعرفى بمقرر األحياء ومهارات كائ
 التصور البصرى المكانى لدى طالب الصف الثانى بالمرحلة الثانوية؟

ما أثر تصميم بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض كائنات التعلم   -ج 
األحياء لدى طالب الصف  التحصيل المعرفى بمقررعلى تنمية الرقمية )حر/ مقيد( 

 الثانى بالمرحلة الثانوية؟ 
ما أثر تصميم بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض كائنات التعلم  -د 

مهارات التصور البصرى المكانى لدى طالب الصف على تنمية الرقمية )حر/ مقيد( 
 الثانى بالمرحلة الثانوية؟ 

لمجموعتين التجريبيتين على إختبار ما العالقة اإلرتباطية بين درجات طالب ا  -ه 
التحصيل المعرفى بمقرر األحياء، ودرجاتهم على مقياس مهارات التصور البصرى 
المكانى داخل بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية 

 )حر/ مقيد( ؟
ئنات ما مدى تحقيق تصميم بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض كا  -و 

التعلم الرقمية )حر/ مقيد( نسبة كسب فى درجات طالب المجموعتين التجريبيتين على 
إختبار التحصيل المعرفى بمقرر األحياء ودرجاتهم على مقياس مهارات التصور 

   البصرى المكانى؟
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 أهداف البحث:
هدف البحث إلى تنمية التحصيل المعرفى بمقرر األحياء، ومهارات التصور      

 البصرى المكانى لدى طالب المرحلة الثانوية، وذلك من خالل:
إعداد قائمة معايير تصميم بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض كائنات  .0

 التعلم الرقمية )حر/ مقيد(.
التوصل إلى صورة التصميم التعليمى بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت  .9

 مقيد(. عرض كائنات التعلم الرقمية )حر/
الكشف عن أثر تصميم بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض كائنات  .0

التعلم الرقمية )حر/ مقيد(على تنمية التحصيل المعرفى بمقرر األحياء لدى طالب 
 الصف الثانى بالمرحلة الثانوية.

التعرف على أثر تصميم بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض كائنات  .8
الرقمية )حر/ مقيد(على تنمية مهارات التصور البصرى المكانى لدى طالب التعلم 

 الصف الثانى بالمرحلة الثانوية.
الكشف عن العالقة اإلرتباطية بين درجات طالب المجموعتين التجريبيتين على  .1

إختبار التحصيل المعرفى بمقرر األحياء، ودرجاتهم على مقياس مهارات التصور 
ل بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض كائنات التعلم البصرى المكانى داخ
 الرقمية )حر/ مقيد(.

التوصل إلى مدى تحقيق تصميم بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض  .0
كائنات التعلم الرقمية )حر/ مقيد( نسبة كسب فى درجات طالب المجموعتين 

األحياء ودرجاتهم على مقياس  التجريبيتين على إختبار التحصيل المعرفى بمقرر
 مهارات التصور البصرى المكانى.

 أهمية البحث:
 ظهرت أهمية البحث، كما يلى:

تزويد مصممى ومطورى البيئات التعليمية بالمعايير الالزمة لتصميم بيئة تعلم  .0
 للهولوجرام قائمة على توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية )حر/ مقيد(.

ة التطور التكنولوجى فى العملية التعليمية من خالل توظيف فتح آفاق جديدة لمواكب .9
بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية )حر/ مقيد( لجعل 

 العملية أكثر فاعلية.
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توعية أخصائى تكنولوجيا التعليم والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس نحو زيادة الثقة  .0
علم الرقمية فى بيئة تعلم للهولوجرام داخل الفصول والقاعات فى التعامل مع كائنات الت

 الدراسية.
توجيه أنظار المؤسسات التعليمية إلى أهمية توظيف كائنات التعلم الرقمية فى بيئة  .8

 تعلم للهولوجرام لتحقيق نواتج التعلم وتنمية مهارات التفكير العليا لدى المتعلمين.
 حدود البحث:

 ود التالية:اقتصر البحث على الحد
 طالب الصف الثانى بالمرحلة الثانوية. حدود بشرية: .1
 مدرسة كشك الثانوية بزفتى فى محافظة الغربية. حدود مكانية: .0
 م.9602/9696الفصل الدراسى األول للعام الدراسى  حدود زمنية: .3
 مقرر علم األحياء. حدود موضوعية: .4

 

 مصطلحات البحث:
 :Hologramالهولوجرام   .1

" تكوين صورة مجسمة لتبدو  Su et al., (2018b, 219)سيو وزمالؤه عرفه       
وكأنها فى الفراغ بدرجة عالية جدا من الدقة بإستخدام تقنيات حاسوبية وغرفة مظلمة 

 مع إمكانية إضافة عنصر الحركة إليها".
على أنه "وسط صناعى Jeong et al., (2019, 95)كذلك أكد جيونج وزمالؤه     

كائنات التعلم فى شكل ثالثى األبعاد من خالل أدوات التصوير  تخيلى يظهر
 التجسيمى لتقديم عرض تعليمى فيما يشبه الواقع الحقيقى".

 

ويمكن تعريفه إجرائيا بأنه " تقديم عرض مرئى قائم على التصوير التجسيمى يعمل    
لتظهر  على إعادة تكوين صورة ثالثية األبعاد عالية الجودة من خالل وسط صناعى

 وكأنها تطفو فى الفراغ فى غرفة مظلمة". 
 

 :Digital Learning Objectsكائنات التعلم الرقمية  .0
 

( بأنها " كل ما يستخدم فى إعداد محتوى الدروس 1، 9608أكدت سهام الجريوى)    
من نصوص وصور ومقاطع فيديو ونماذج أسئلة وغيرها من العناصر الممكن 

 التدريسية". إستخدامها فى الممارسات
 

بأنها "مواد وعناصر  Hulla et al., (2019, 171)كذلك أوضح هيلال وزمالؤه     
تتكون من الوسائط الرقمية إلنشاء نوع جديد من التعلم يتيح إعادة إستخدامه فى 
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أغراض تعليمية متنوعة وفى مواقف تعليمية مختلفة وتتراوح بين الخرائط واألشكال 
 اكاة التفاعلية".ولقطات الفيديو والمح

 

ويمكن تعريفها إجرائيا بأنها " وسائط أو مصادر رقمية صغيرة الحجم تعمل على      
مساعدة المتعلم من خالل تجزأة المحتوى التعليمى فى شكل مركز ومبسط وتتضمن 
)النصوص، الصور، الملفات الصوتية، ملفات الفيديو،األشكال( وتعمل على رفع 

 ويمكن إستخدامها فى سياقات ومواقف تعليمية جديدة". فاعلية عملية التعلم 
 

 :Open Display Timingتوقيت عرض حر  .3
بأنه " نمط توقيت للعرض التعليمى  Dahmann(2017, 37)أكد داهمان       

يعتمد على إمكانية تكرار العرض التعليمى عدة مرات للمتعلمين لتلبية إحتياجاتهم 
 التعليمية".

 

إلى أنه  Sanguinetti et al., (2018, 53)ر سانجينيتتى وزمالؤه وكذلك أشا      
" تقديم العرض التعليمى التفاعلى بتسلسل منطقى فى الوقت المحدد له مع إمكانية 
إعادة عرضه بالكامل أو جزء منه لمتعلم أومجموعة من المتعلمين لمراعاة الفروق 

 الفردية بين المتعلمين".
 

ئيا بأنه " نمط تقديم توقيت العرض التعليمى بطريقة تتيح ويمكن تعريفه إجرا     
للمتعلمين إمكانية استعراض المحتوى أو جزء منه مرة أخرى سواء لمتعلم واحد بمفرده 

    أو مجموعة من المتعلمين لسد الثغرات العلمية لديهم وتنمية مهارات التفكير العليا".

 :Limited Display Timingتوقيت عرض مقيد   .4
 

على أنه " نمط تقديم  Matthias et al., (2017, 142)أكد ماتيهيس وزمالؤه      
العرض التعليمى فى وقت زمنى محدد مرة  واحدة فقط ويتم من خالله العرض 

 التسلسلى للمحتوى التعليمى لتحقيق األهداف التعليمية المنشودة".
 

إلى أنها " شكل من  Swart et al., (2019, 112)كما أشار سوارت وزمالؤه      
أشكال العرض التعليمى فى زمن محدد واليتم تكراره  ليقوم المتعلمين من خالله 

 بالتفاعل مع المحتوى التعليمى وتحقيق أهدافهم التعليمية".
 

ويمكن تعريفه إجرائيا بأنه " نمط عرض المحتوى التعليمى فى تسلسله المنطقى      
ويقوم كل متعلم بإستيعابه وفقا ألسلوبه التعليمى فى وقت زمنى محدد اليتم إعادته 
 لتحقيق أهدافه التعليمية المطلوبة".
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 :Biology Courseمقرر األحياء  .5
 

بأنه "علم يهتم بدراسة   Wiles et al., (2018, 172)عرفه ويلس وزمالؤه      
ة فروع الكائنات الحية ووظائفها وشكلها وكيفية نموها، ويندرج تحت علم األحياء عد

علمية مثل علم األحياء الدقيقة، علم بيولوجيا الخلية الجزيئية، وعلم النباتات 
 والحيوانات".

 

علم يعنى بدراسة الكائنات "إلى أنه  Zeman (2019, 161)وكذلك أكد زيمان    
الحية وتركيبتها وطريقة تغذيتها وتكاثرها، وهو من العلوم الواسعة جدا والتى تضم 

علم  –علم الوراثة -علم األحياء الدقيقة -علم الحيوان-علم البيئة -ت)علم النباتا
 الخلية الجزيئية(".

 

ويمكن تعريفه إجرائيا بأنه " أحد فروع العلوم الطبيعية التى تختص بدراسة       
الكائنات الحية بإختالف أشكالها وتكويناتها، وهو حلقة الوصل بين العلوم الطبيعية 

المقررات األساسية للصف الثانى الثانوى الذى يدرس من خالله األخرى، ويعد أحد 
-الطالب تركيب الوظائف الحيوية فى الكائنات الحية والتى تتضمن )التغذية والهضم

 اإلحساس(. -اإلخراج-التنفس-النقل
 

 :Spatial Visual Perceptionالتصور البصرى المكانى  .6
بأنه "القدرة على إستقبال  White et al., (2019, 51)عرفه وايت وزمالؤه      

الصور والتفكير فيها والتعرف على الشكل والفراغ  وما يتضمنه من ألوان وخطوط 
ستخدامها لبناء المعانى".  ورسوم، ونقل األفكار البصرية والمكانية من الذاكرة وا 

على أنه " القدرة  Azanon et al., (2020, 107)كذلك أشار أزانون وزمالؤه       
لى تقدير حجم الشئ وشكله وتوجهه وأبعاده اعتمادا على التلميحات البصرية، بحيث ع

يستطيع الفرد اإلجابة على أسئلة محددة عن األشياء المجسمة عندما تقدم لهم ممثلة 
 بأشكال ثنائية أو ثالثية األبعاد".

 

شكال ويمكن تعريفه إجرائيا بأنه " قدرة المتعلم على تقدير حجم الصور واأل     
ستيعاب أجزائها وتفاصيلها وأبعادها،  دراكها بصريا والتعرف عليها فى الفراغ وا  وا 

 وتوظيفها فى سياقات جديدة من األشكال المجسمة والثالثية األبعاد".
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 أدوات البحث:
 تم إعداد أدوات البحث التالية: 

 أدوات جمع البيانات: .1
األحياء، ومهارات التصور  استبيان لطالب الدراسة اإلستكشافية حول مقرر -أ 

البصرى المكانى، ومدى استخدامهم تقنية الهولوجرام فى بيئة التعلم ونمط توقيت 
 عرض كائنات التعلم الرقمية من خالله فى عملية التعلم.

قائمة معايير تصميم بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض كائنات التعلم   -ب 
 الرقمية )حر/مقيد(.

 داف المرتبطة بمقرر األحياء.قائمة األه  -ج 
 

 أدوات المعالجات التجريبية: .0
 تشتمل على أداتين للمعالجة التجريبية، وهما كالتالى:      

بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض أداة المعالجة التجريبية األولى:  -أ 
 كائنات التعلم الرقمية حر.

لهولوجرام قائمة على توقيت عرض بيئة تعلم لأداة المعالجة التجريبية الثانية:  -ب 
 كائنات التعلم الرقمية مقيد.

 أدوات القياس: .3
 اإلختبار التحصيلى المعرفى المرتبط بمقرر األحياء. -أ 
( الذى Purdue Visualization of Rotations Test (ROT)بردو) مقياس -ب 

والذى قام بتطويره يوون  Bodner & Guay (1997)قام بوضعه بودنر وجواى
(Yoon(2011.وقامت الباحثة بترجمته ، 

 

 منهج البحث:
 

 تم استخدام منهجين للبحث، يتضحان كالتالى: 
 

فى إعداد واستعراض األدبيات المرتبطة بمشكلة البحث  المنهج الوصفى التحليلى: .1
ومتغيراته، ووضع تصور مقترح لألسس والمعايير المرتبطة بتصميم بيئة تعلم 

كائنات التعلم الرقمية )حر/مقيد(، باإلضافة إلى  للهولوجرام قائمة على توقيت عرض
 التوصل إلى  قائمة األهداف المرتبطة بمقرر األحياء.

لقياس أثر المتغير المستقل وهو بيئة تعلم للهولوجرام قائمة المنهج شبه التجريبى:  .0
على توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية )حر/مقيد(على تنمية المتغيرات التابعة 
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ى التحصيل المعرفى المرتبط بمقرر األحياء ومهارات التصور البصرى للبحث وه
 المكانى لدى طالب المرحلة الثانوية.

 

 متغيرات البحث:
 اتضحت متغيرات البحث كالتالى: 
بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض كائنات المتغير المستقل:  .0

 الرقمية )حر/مقيد(.
 ران تابعان، وهما:تضمنت متغيالمتغيرات التابعة:  .0
 التحصيل المعرفى المرتبط بمقرر األحياء. -أ 
 مهارات التصور البصرى المكانى. -ب 

 التصميم التجريبى للبحث:
وفقا للمتغير المستقل للبحث وهو بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض      

وهو " إمتداد كائنات التعلم الرقمية )حر/ مقيد(، تم إستخدام التصميم التجريبى للبحث 
 Extended Two Groupsتصميم المجموعتين ذو اإلختبار القبلى البعدى" " 

Pretest Posttest Design  :والذى يتضح من خالل الجدول التالى ،" 
 التصميم التجريبى للبحث (0جدول )

 

 القياس البعدى          المعالجات القياس القبلى          المجموعة
(0) تجريبية  

تعلم للهولوجرام قائمة  بيئة
على توقيت عرض كائنات 

 التعلم الرقمية
)حر(    

اإلختبار التحصيلى 
 المعرفى بمقرر األحياء.

 
 
 

مقياس مهارات التصور 
 البصرى المكانى.

درس الطالب مقرر األحياء 
خالل بيئة تعلم من 

للهولوجرام قائمة على 
توقيت عرض كائنات التعلم 

 الرقمية حر.

تحصيلى اإلختبار ال
 المعرفى بمقرر األحياء.

 
 
 

مقياس مهارات التصور 
(2) تجريبية البصرى المكانى.  

بيئة تعلم للهولوجرام قائمة 
على توقيت عرض كائنات 

 التعلم الرقمية
)مقيد(    

درس الطالب مقرر األحياء 
خالل بيئة تعلم من 

للهولوجرام قائمة على 
توقيت عرض كائنات التعلم 

 الرقمية مقيد.
 

 فروض البحث:
 فى ضوء مشكلة البحث وأسئلته، سعى البحث للتحقق من الفروض التالية:

( بين متوسطى درجات  طالب 6.61≥ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى ) .0
المجموعتين  التجريبية األولى )بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض كائنات 

انية )بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض التعلم الرقمية حر( والتجريبية الث
كائنات التعلم الرقمية مقيد( فى التطبيق البعدى إلختبار التحصيل المعرفى بمقرر 

 األحياء.
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( بين متوسطى درجات  طالب 6.61≥ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى ) .9
لى توقيت عرض كائنات المجموعتين  التجريبية األولى )بيئة تعلم للهولوجرام قائمة ع

التعلم الرقمية حر( والتجريبية الثانية )بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض 
كائنات التعلم الرقمية مقيد( فى التطبيق البعدى لمقياس مهارات التصور البصرى 

 المكانى.
ال توجد عالقة ارتباطية دالة موجبة بين درجات طالب المجموعتين التجريبيتين  .0
لى إختبار التحصيل المعرفى بمقرر األحياء، ودرجاتهم على مقياس مهارات التصور ع

البصرى المكانى فى بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض كائنات التعلم 
 الرقمية )حر/مقيد(.

يحقق تصميم بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض كائنات التعلم  .8
كسب فى درجات طالب المجموعتين التجريبيتين على الرقمية )حر/ مقيد( نسبة 

إختبار التحصيل المعرفى بمقرر األحياء، ودرجاتهم على مقياس مهارات التصور 
 البصرى المكانى.

 ثانيا: اإلطار النظرى والدراسات السابقة:
 

شمل اإلطار النظرى األدبيات والدراسات المرتبطة بمتغيرات البحث الحالى، والتى     
فى سبعة محاور، وهم: المحور األول: تقنية الهولوجرام، المحور الثانى: كائنات  تظهر

التعلم الرقمية، المحور الثالث: توقيت العرض )حر/ مقيد(، المحور الرابع: مقرر 
األحياء، المحور الخامس: التصور البصرى المكانى، المحور السادس: العالقة بين 

على توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية )حر/مقيد(  تصميم بيئة تعلم للهولوجرام قائمة
وتنمية التحصيل المعرفى بمقرر األحياء ومهارات التصور البصرى المكانى، والمحور 
السابع: تصميم بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية 

 )حر/مقيد(.
 المحور األول: تقنية الهولوجرام:  
حور األول مفهوم تقنية الهولوجرام، األسس النظرية القائمة عليها، كيفية تضمن الم   

 عمل تقنية الهولوجرام، خصائصها، وأهميتها، ويتبين ذلك كالتالى:
 مفهوم تقنية الهولوجرام: .1

( Holography( إلى كلمة هولوجرافى )Hologramيرجع مصطلح الهولوجرام )    
( بمعنى Graphy( بمعنى الشامل، و)Holoوهى كلمة يونانية مشتقة من كلمة )



21 

الكتابة، ويطلق مصطلح الهولوجرام على التصوير المجسم ثالثى األبعاد 
(Porshneva et al., 2015, 334.) 

بأنه " إنشاء صورة ثالثية  Su et al., (2018a, 464)وعرفه سيو وزمالؤه      
من أربعة إتجاهات األبعاد وهمية من خالل إسقاط الصورة بإستخدام مصدر ضوء 

 ليتم التداخل بينهم، ويحدث حيود للضوء وتظهر كصورة ثالثية األبعاد".
 "إلى أنه  Petersen et al., (2019, 1057)كذلك أشار بيترسين وزمالؤه      

توزيع معقد بين المناطق الشفافة والمعتمة تعمل على لوح شفاف يتم من خالله إسقاط 
به مصدر للضوء داخل غرفة صغيرة معتمة، لتظهر  الصورة بإستخدام جهاز تقنى

 الصورة وكأنها تطفو فى جزيئات الهواء".
 

على أنه "  Wan et al., (2020, 1045)وفى نفس اإلطار أكد وان وزمالؤه     
تكوين صورة ثالثية األبعاد بدرجة عالية من الدقة  من خالل مجموعة من التقنيات 

 جاهات وكأنها معلقة فى الفراغ".المستخدمة وتظهر من جميع اإلت
 

 األسس النظرية لتقنية الهولوجرام: .0
 

، أورلوف وزمالؤه Bernardo et al., (2018, 198)أكد بيرناردو وزمالؤه     
Orlov et al., (2019, 216) ونوجهانى وزمالؤه ،Noghani et al., (2020, 

 ام، تتضح فيما يلى:على أن األسس النظرية القائم عليها تقنية الهولوجر  (135
ظهرت نظرية الجشطالت فى ألمانيا،  :Gestalt Theoryنظرية الجشطالت  -أ 

والتى تعنى بضرورة إعتبار الكل ألن الكل له معنى مختلف عن األجزاء المكونة له، 
والتى تهتم بمعنى التكوين حيث أنه يعنى أهمية إدراك الصور واألشكال عند النظرة 

ها وتعقيداتها بدال من النظر إلى جزيئاتها المجردة فقط، كما الكلية لها بجميع جوانب
أنها تشير إلى أهمية التمييز البصرى لألشكال واألجسام بدال من رؤية الخطوط 
البسيطة المجردة لها؛ ولذلك يمكن توظيف تلك النظرية فى تفسير أهمية توظيف تقنية 

الصور واألشكال بكل تفاصيلها  الهولوجرام فى عملية التعلم لكى يدرك المتعلم أبعاد
الدقيقة من خالل تصوير تجسيمى ثالثى األبعاد يبدو وكأنه تم نقل الصورة من 

 الحاسوب إلى العالم الواقعى إلدراكها.
 Multiple Levels of Visionنظرية المستويات المتعددة لإلبصار -ب 

Theory: (التى قام العالم ديفيد مارDavid Marrبوضعها فى السبع ) ينات والتى
تعمل على تحليل عملية رؤية األجسام واألشكال من خالل مستويات مختلفة، ويمكن 
من خاللها تفسير إدراك المتعلمين للعروض فى تقنية الهولوجرام، حيث أن المتعلم يبدأ 
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باإلدراك البصرى فى المستوى األول للصورة أوالجسم المعروض ككل، ثم يبدأ فى 
تفاصيل الصورة وأبعادها وعمقها، وأخيرا يصل إلى المستوى  المستوى الثانى إدراك

الثالث فى التعرف على أوجه التشابه واإلختالف بين الصور وصور أخرى ويدرك 
 الصورة فى حالة تغيير اتجاهها أودورانها فى إتجاه آخر.

 كيفية عمل تقنية الهولوجرام: .3
-Yang et al., (2019, 26(، يانج وزمالؤه 9602أشار وليد عبد الحميد )    
تقوم الفكرة الرئيسية لعمل  Sun et al., (2020, 132-133)، وسن وزمالؤه (27

تقنية الهولوجرام فى أبسط أشكالها والتى يمكن توظيفها فى العملية التعليمية، على 
 توفير مايلى:

وتشمل جهاز العرض والذى يظهر فى   تجهيز أدوات عرض تقنية الهولوجرام: -أ 
ته من خالل جسم زجاجى هرمى رباعى اإلتجاهات، يتم تصميمه وفقا أبسط أدوا

شاشة الجهاز اللوحى  -ألبعاد الجهاز المراد العرض منه )شاشة الحاسوب المحمول
شاشة الهاتف المحمول(، باإلضافة إلى حامل ليقوم بإبعاد الجسم الزجاجى  -التابلت

وضعه داخل غرفة صغيرة الهرمى بمسافة عن شاشة الجهاز العارض، وأخيرا يتم 
 مصطنعة مظلمة عند العرض.

وذلك من خالل تجهيز تجهيز الجسم المراد عرضه على تقنية الهولوجرام:  -ب 
الصورة أوالفيديو أو الشكل ليظهر من اإلتجاهات األربعة على الجسم الزجاجى 
الهرمى فى نفس المكان، على أن تظهر عند العرض كشكل واحد فى المنتصف يبدو 

 يطفو فى الفراغ. وكأنه

 
 ( كيفية عمل تقنية الهولوجرام1شكل )
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 خصائص تقنية الهولوجرام: .4
 

 ,Esmer(2019، اسميرHaussler et al.,(2017, 47)أشار هايسلر وزمالؤه    
إلى تعدد  Mavrikios et al., (2019, 405)، ومافريكيوس وزمالؤه (205

 خصائص تقنية الهولوجرام، والتى تظهر كالتالى:
 

يتيح منظور رؤية مجسم ثالثى األبعاد، ويتضح من خالله عمق الصورة التجسيم:  -أ 
 للمتعلمين.

تعتمد تقنية الهولوجرام على إنشاء عرض وهمى تخيلى ثالثى األبعاد من التخيل:  -ب 
 خالل وسط صناعى يؤدى إلى ما يشبه نقل األجسام إلى الواقع الحقيقى.

لمراد رؤيته كامال من خالل جميع يمكن للمتعلم مشاهدة الجسم االشمولية:  -ج 
 اإلتجاهات األربعة فى تقنية الهولوجرام.

فى العرض القائم على تقنية الهولوجرام تختفى اإلتجاهات األربعة للصورة اإلخفاء:  -د 
 أوالجسم المعروض لتظهر كاملة فى الوسط وكأنها معلقة فى الفراغ.

سام المراد عرضها من كافة عروض تقنية الهولوجرام بتصوير األج تتميزالجودة:   -ه 
اإلتجاهات واألبعاد بدقة عالية ويتم إظهارها من خالل غرفة مظلمة، فتظهر بصورة 

 واضحة وذات جودة عالية.
توفير بيئة تعلم تفاعلية للمتعلمين حيث أنها تظهر كأنها نقلت األجسام التفاعلية:  -و 

 إلى الواقع الحقيقى ويكاد أن يلمسها المتعلم.
 

 ة الهولوجرام:أهمية تقني .5
 

، سيريزو Bruckheimer et al., (2016, 847)اتفق بريسكهيمر وزمالؤه     
على أهمية توظيف تقنية الهولوجرام فى  Cerezo et al., (2019, 19)وزمالؤه 

 بيئات التعلم وتطوير العملية التعليمية، ويتضح ذلك فيما يلى:
 

 بشكل مبسط وممتع وشيق.تيسير حصول المتعلمين على المعلومات والمعرفة  -أ 
توجيه إنتباه المتعلمين وتركيزهم نحو المادة التعليمية، بشكل يعمل على تحقيق نواتج  -ب 

 التعلم المستهدفة والعمل على بقاء أثر التعلم لفترة زمنية طويلة.
تقديم خبرة تعليمية مطورة واقعية للمتعلم من خالل رؤيته للكائنات التعليمية بشكل  -ج 

 د أن يقوم بمالمسته.شبه واقعى يكا
يمكن المتعلمين من الوصول إلى مستوى اإلتقان فى إستيعاب الموضوعات  -د 

 التعليمية.
 تتيح للمتعلمين فرصة التعلم الذاتى داخل القاعة الدراسية. -ه 
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تعمل على إثارة اهتمام المتعلمين وزيادة مستوى دافعيتهم نحو التعلم، مع مراعاة  -و 
هتماماتهم، وأسال  يب تعلمهم المختلفة.إحتياجاتهم وا 

تساعد المتعلمين على التغلب على الصعوبات التى تواجههم فى دراسة الموضوعات  -ز 
 التعليمية المعقدة.

 

اتضح للباحثة من المحور األول مفهوم تقنية الهولوجرام حيث أنها تقدم تصوير        
له تجسيمى لكائنات التعلم الرقمية من خالل وسط صناعى تخيلى يمكن من خال

عرضها فى شكل ثالثى األبعاد لتبدو كأنها فى الواقع الحقيقى ويمكن لمسه، كما 
أشارت إلى أهم األسس النظرية التى تفسر توظيف تقنية الهولوجرام فى العملية 
التعليمية، وهما نظريتى: الجيشتطالت والمستويات المتعددة لإلبصار، باإلضافة إلى 

خالل الجسم الزجاجى الهرمى رباعى اإلتجاهات إستعراض فكرة عمل الهولوجرام من 
وجهاز الحامل، وجهاز الهاتف النقال أو التابلت أو الحاسب اآللى، وكذلك تم التوصل 
إلى أهم خصائصها وهى التجسيم والتخيل والتخيل، وأخيرا التوصل إلى أهميتها فى 

 جعل العملية التعليمية مشوقة وممتعة وبقاء أثر التعلم.
 ثانى: كائنات التعلم الرقمية:المحور ال

تناول المحور الثانى مفهوم كائنات التعلم الرقمية، األسس النظرية القائمة عليها،    
 خصائصها، وأهميتها، ويتضح ذلك فيما يلى:

 مفهوم كائنات التعلم الرقمية: .1
ظهرت مجموعة من التعريفات والمفاهيم حول مصطلح كائنات التعلم الرقمية،       
( بأنها " كينونة أو وحدة تعليمية رقمية، 015، 9601عرفها محمد خميس)حيث 

مستقلة ومكتفية بذاتها، صغيرة الحجم نسبيا من المعلومات بأشكالها المختلفة 
)نصوص، صوت، صور، فيديو(، تشتمل على األهداف، واألنشطة التعليمية، 

عادة اإلستخدام فى سياقات تع ليمية متعددة، لتسهيل والتقويم، قابلة لإلستخدام وا 
تصميم المحتوى التعليمى المناسب للحاجات الفردية والمواقف والسياقات التعليمية 

 المختلفة، ضمن وحدة تعليمية أكبر، حسب الحاجات التعليمية".
 

مقاطع "على أنها  Jesson et al., (2018, 17)وكذلك أكد جيسون وزمالؤه    
حتوى على أهداف تعليمية واضحة، يمكن إعادة معلوماتية أو وسائط رقمية صغيرة ت

إستخدامها فى مواقف تعليمية جديدة غير التى تم إنتاجها من أجله، وتتراوح بين النص 
 والصورة واألشكال ولقطات الفيديو، والمحاكاة التفاعلية".
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إلى أنها  Diego et al., (2019, 103)وفى نفس اإلطار أشار ديجو وزمالؤه    
م مستقلة ومرتبطة باألهداف التعليمية، وتعمل بشكل مستقل وقائمة بذاتها وحدات تعل"

ويفترض إعادة إستخدامها فى سياقات تعليمية متعددة، وهى تتكون من الصور 
 ."أوالوسائط أوغيرها من الملفات الرقمية التى تساهم فى بناء المحتوى التعليمى

 مية:األسس النظرية القائم عليها كائنات التعلم الرق .0
 

، سيديال Pavani(2016, 175أشارت الدراسات واألدبيات التربوية ومنها بافانى)    
 ,.Pershina et al، وبيرتشينا وزمالؤه Siddula et al., (2016, 431)وزمالؤه 

على أن األسس النظرية القائم عليها كائنات التعلم الرقمية، تتضح  (107 ,2019)
 على النحو التالى:

 

وضع أساس النظرية جان  :Constructivism Theoryلبنائية النظرية ا -أ 
( والتى قام بتطويرها وتعديلها مجموعة من علماء Jean Piaget, 1965بياجيه )

علم النفس، حيث أنه من منظورها أن كائنات التعلم الرقمية يمكن من خاللها دمج 
لك يمكن لكل متعلم المعرفة وتحويلها لتستخدم فى وظائف ومواقف تعليمية جديدة، ولذ

من خاللها بناء المعرفة واستخدام المعلومات داخل عقله وفقا لما يقوم بإستيعابه وفهمه 
من خالل من كائنات التعلم الرقمية وما تتضمنه من وسائط متعددة تفاعلية تعمل على 

 إتاحة فرص التعلم بطريقة ميسرة وبناء المعانى والمفاهيم.
 

قام بوضع : Cognitive Load Theoryنظرية الحمل المعرفى  -ب 
( والتى تهتم بمعالجة المعلومات فى John Sweller, 1980أساسهاجون سويلر)

ذاكرة المتعلم، حيث أن كثرة المعلومات واألشكال المركبة يمكن أن تسبب ضغط على 
الذاكرة العاملة للمتعلمين، ومن خالل  توظيف كائنات التعلم الرقمية التى تعمل على 

المعلومات فى شكل وسائط متعددة مجزأة وصغيرة يمكن توزيع الحمل المعرفى  تقديم
من خاللها، ليتم شرح المحتوى التعليمى بطريقة ممتعة وميسرة على المتعلمين 

ستيعابها دون الضغط على الذاكرة العاملة لديهم.  ليستطيعوا فهمها وا 
 

 خصائص كائنات التعلم الرقمية: .3
 Stuikys et، ستيكيس وزمالؤه Tochackek (2015, 1210)اتفق توكاكيك      

al., (2016, 53) وتريجيللو وسيسيركيا ،Trujillo &  Sucerquia (2019, 15) 
على تميز كائنات التعلم الرقمية بمجموعة من الخصائص المميزة لها، والتى تتضح 

 كما يلى:
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ة إستخدامها صممت كائنات التعلم الرقمية لكى يمكن إعاد إعادة اإلستخدام: -أ 
 وتوظيفها فى مواقف تعليمية جديدة.

تتميز بأنها كائنات تعليمية صغيرة الحجم، تعمل على تركيز  صغيرة الحجم: -ب 
 دقيقة. 01دقيقة إلى  0إهتمام المتعلمين وتتراوح مدة عرضها من 

تتميز بإمكانية نشرها عبر مواقع اإلنترنت، أو المستودعات  القدرة على الوصول: -ج 
 تى يسهل تصنيفها والعثور عليها من خالل محركات البحث.الرقمية ح

تظهر فى مجموعة متنوعة تتضمن النصوص، الصور، مقاطع الفيديو،  التنوع: -د 
 الخرائط، الرسومات البيانية، مقاطع صوتية، والمحاكاة التفاعلية.

احة تزيد من الفعالية التعليمية عندما تقلل من الوقت والجهد والتكلفة بإت الفعالية: -ه 
عادة إستخدامها.  إمكانية إستخدامها من خالل مجموعة كبيرة من األجهزة الرقمية وا 

تتيح كائنات التعلم الرقمية للمتعلم التفاعل مع المحتوى بطرق متعددة،  التفاعلية: -و 
يقافها وتشغيلها.  منها المحاكاة التفاعلية، أوتكبيرها وتصغيرها، أوا 

شاركتها ونقلها بسهولة من خالل التطبيقات تتيح إمكانية مالقابلية للمشاركة:  -ز 
 المختلفة.

 

 أهمية كائنات التعلم الرقمية: .4
 ,Basaran (2016، باسارانBria et al., (2016, 19)اتفق بريا وزمالؤه     

على أهمية كائنات التعلم الرقمية  Li et al., (2020, 135)، ولى وزمالؤه (253
 ما يلى:فى العملية التعليمية، ويتضح ذلك في

تقسيم المحتوى التعليمى إلى أجزاء صغيرة الحجم سلسة اإلستخدام فى بيئات  -أ 
 التعلم المختلفة.

 تعزيز المعرفة والعمل على تحسين وتطوير عملية التعلم.  -ب 
 توفر الوقت والجهد والتكلفة فى عملية التعلم.  -ج 
 يتسم إستخدامها بالسهولة والبساطة وعدم التعقيد..  -د 
 تقنية مختلفة ومنصات التشغيل التعليمية عبر شبكة اإلنترنت. تعمل على أجهزة  -ه 
جودة محتوى كائنات التعلم الرقمية نظرا إلعتمادها على الوسائط المتعددة  -و 

 )األشكال، الصور، الفيديوهات(.
 إمكانية تشغيلها بدون برامج حاسوبية معقدة.  -ز 
حتى يمكن إتاحة تغيير بعض خصائصها من حيث اللون، الحجم، نوع الخط،   -ح 

عادة إستخدامها فى مواقف تعليمية أخرى.  توظيفها وا 
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 إمكانية تجميعها معا وتخزينها داخل المستودعات الرقمية.  -ط 
 

اتضح للباحثة من المحور الثانى مفهوم كائنات التعلم الرقمية حيث أنها        
وهات، وحدات تعليمية مستقلة وتظهر فى عدة أشكال منها )الصور، الرسومات، الفيدي

النصوص، مقاطع الصوت(، وكذلك تم إستعراض أهم األسس النظرية القائمة عليها 
فى تفسير أهميتها فى عملية التعلم وهما النظريتين: البنائية والحمل المعرفى، وكذلك 
توصلت الباحثة إلى أهم خصائصها بأنها صغيرة الحجم ويمكن مشاركتها من خالل 

مكانية األجهزة المختلفة، وأخيرا اتض حت أهميتها فى تطوير العملية التعليمية وا 
 إستخدامها فى مواقف وسياقات أخرى.

 المحور الثالث: توقيت العرض )حر/ مقيد(:
شمل المحور الثالث توقيت العرض)حر/ مقيد(، مفهومه وأهميته، ويظهر ذلك كما 

 يلى:
 

 مفهوم توقيت العرض )حر/ مقيد(: .1
 

مفهوم توقيت العرض الحر، ومنها تعريف أربيل ظهرت عديد من اآلراء حول      
بأنه " نمط توقيت مفتوح للعرض التعليمى  Arbel et al., (2017, 180)وزمالؤه 

فيتم تقديم العرض التعليمى فى الزمن المخصص له لتحقيق األهداف التعليمية، 
    ويمكن إعادة العرض بحد أقصى من المرات".

إلى أنه" نوع  Buchwald et al., (2019, 276)كما أشار بيشولد وزمالؤه      
من أنواع توقيت العرض التعليمى الذى من خالله يتم تقديم الموضوع التعليمى فى 
صورة سلسة خالل فترة زمنية محددة، ويمكن تكراره وفقا إلحتياجات المتعلمين 

 الشخصية".
 

أنه " شكل  Lei et al., (2020, 130)وفى نفس اإلطار أوضح لى وزمالؤه     
لتوقيت العرض التعليمى والذى يعمل على مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين من 

 خالل إتاحة تكرار العرض أكثر من مرة لسد الثغرات التعليمية".
 

كذلك ظهرت عديد من اآلراء حول مفهوم توقيت العرض المقيد، ومنها تعريف        
بأنه " مدة زمنية محددة لعرض  Cerda et al., (2018, 123)سيردا وزمالؤه 

المادة التعليمية لمرة واحدة على المتعلمين ويتم من خاللها تغطية األهداف التعليمية 
 المطلوب تحقيقها بإستخدام وسائل تعلم تفاعلية".
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على أنه " نمط توقيت  Falez et al., (2019, 420)كما أكد فاليز وزمالؤه      
ليمى من أجل تحقيق األهداف التعليمية المنشودة فى الزمن محدد لعرض المحتوى التع

 الخاص به مع عدم إمكانية تكراره".
 

إلى أنه "  Guo et al., (2020, 115)وفى نفس اإلطار أشار جيو وزمالؤه     
نوع لزمن تقديم العرض التعليمى بطريقة مرتبة ومنظمة فى مدة زمنية محددة مرة 

 المنشودة". واحدة فقط لتحقيق األهداف 
 

 أهمية توقيت العرض )حر/مقيد(: .0
 

، جرام وزمالؤه Lantz & Stawiski (2014, 283)أشار النتز وستاويسيكى      
Gram et al., (2016, 119) روشا وزمالؤه ،Rocha et al., (2019, 205) ،

كسل وزمالؤه ، Talbert & Avi (2019, 274)تالبيرت وأفيا   ,.Exl et alوا 
 إلى أهمية توقيت العرض)حر/مقيد(، والتى تتضح فيما يلى: (1015 ,2020)

 

يقدم توقيت العرض )حر/ مقيد( المحتوى التعليمى فى تسلسل منطقى فى زمن  -أ 
 محدد، لتحقيق األهداف التعليمية المنشودة.

يمكن تكرار العرض التعليمى أكثر من مرة فى توقيت العرض الحر لسد الثغرات  -ب 
ين، مع مراعاة تحديد حد أقصى لعدد مرات التكرا يتراوح غالبا التعليمية لدى المتعلم

 ( مرات.0:1من )
يقدم توقيت العرض الحر، إمكانية تحقيق اإلحتياجات التعليمية الشخصية  -ج 

 للمتعلمين.
يراعى توقيت العرض الحر الفروق الفردية بين المتعلمين فى إستيعاب المادة  -د 

 التعليمية.
الحر تكرار بعض أجزاء المحتوى التعليمى أو كله يمكن من خالل توقيت العرض  -ه 

 أكثر من مرة، سواء لمتعلم واحد أو مجموعة من المتعلمين.
يوفر توقيت العرض الحر إمكانية استيعاب المتعلمين لتفاصيل المحتوى التعليمى  -و 

والتعلم بشكل أعمق، وتنمية مهارات التفكير العليا بشكل أكبر من توقيت العرض 
 المقيد.

ل توقيت العرض المقيد على جذب إنتباه المتعلمين وتركيزهم نحو العرض يعم -ز 
 التعليمى نظرا لعدم تكراره مرة أخرى.

يظهر توقيت العرض المقيد مدى إستيعاب كل متعلم للمحتوى التعليمى المقدم وفقا  -ح 
جتهاده الشخصى.  ألسلوب تعلمه، وا 
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لعرض )حر/ مقيد( حيث أن اتضح للباحثة من المحور الثالث مفهوم توقيت ا       
التوقيت الحر يتم من خالله إمكانية تكرار العرض التعليمى أكثر من مرة واحدة 
للمتعلمين وفقا إلحتياجاتهم التعليمية، بينما التوقيت المقيد يتم العرض التعليمى مرة 
واحدة فقط، باإلضافة إلى إستعراض أهمية توقيت العرض التعليمى )حر/مقيد( حيث 

يهما يعرض فى مدة زمنية محددة لتحقيق األهداف ، ويتميز توقيت العرض أن كل
 الحر بتلبية إحتياجات المتعلمين التعليمية، ومراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين.

 المحور الرابع: مقرر األحياء:
تضمن المحور الرابع مفهوم مقرر األحياء، وأهمية تعلم طالب المرحلة الثانوية       
ا المقرر، وكذلك التعرف على المشكالت التعليمية التى تواجه الطالب عند دراسته، لهذ

 والتى تتضح فيما يلى:
 مفهوم مقرر األحياء:  .1

علم األحياء، حيث أشار  ظهرت مجموعة من اآلراء حول مفهوم وتعريف      
إلى أن علم األحياء باللغة  Cabrero et al., (2017, 170)كابريرو وزمالؤه 

( bio( وهى مشتقة من كلمتين يونانيتين وهما )Biologyإلنجليزية يعرف بكلمة )ا
( وتعنى العلم أو الدراسة، وكذلك أكد على أنه " علم الحياة أو logosوتعنى الحياة و)

البيولوجيا وأنه العلم الذى يبحث فى الخصائص التى تميز اإلنسان والحيوانات 
 والنمو، والتكاثر". والنباتات عن الجمادات، كالتغذية،

بأنه "علم يختص  Feldon et al., (2018, 66)وكذلك أوضح فيلدون وزمالؤه     
بدراسة التركيب الخلوى لجميع أشكال الحياة البسيطة منها كالبكتريا التى تتكون من 
خلية واحدة، والمعقدة التى تتكون من عدة خاليا، كما يهتم بدراسة تصنيف الكائنات 

 وكها وتطورها".الحية، وسل
بأنه  Greene et al., (2019, 105)وفى نفس اإلطار بين جريينى وزمالؤه      

"علم يدرس تركيب الكائنات الحية، ووظيفتها، ونموها، ومنشأها، وتطورها، وتوزعها، 
ويتضمن بشكل عام تسعة مجاالت على األقل تنطوى تحت مظلة البيولوجيا، يحتوى 

علم -علم األحياء الخلوية -علم النبات -الكيمياء الحيويةكل منها على عدة فروع )
علم وظائف  -علم األحياء الجزيئية -علم الجينات -علم األحياء التطورية -البيئة

 علم الحيوان(". –األعضاء أو الفيسيولوجيا 
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 أهمية تعلم طالب المرحلة الثانوية لمقرر األحياء: .0
بالمرحلة الثانوية لمقرر األحياء، حيث أنه  تظهر أهمية تعلم طالب الصف الثانى    

يتفق مع خصائصهم من حيث قدرتهم على التعرف على التركيب الداخلى والخارجى 
للكائنات الحية والوظائف الحيوية لهم، تكامال مع ما قاموا بدراسته من خالل مقررات 

 العلوم فى المراحل الدراسية السابقة.
 

رر األحياء والذى يتم تدريسه من خالل الكتاب وكذلك ظهرت أهمية دراسة مق   
الصادر عن وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية من خالل اإلدارة المركزية 

م، حيث اتفق دورفينر 9602/9696لشئون الكتب الفصل الدراسى األول للعام 
 & Korgaonkar، كورجاونكار ويادافDorfiner et al.,(2018, 235)وزمالؤه 

Yadav(2019, 130-131) لويس وزمالؤه ،Lewis et al., (2019, 498) ،
على أهمية تنمية الجانب المعرفى المرتبط بمقرر األحياء، وذلك لمجموعة من 

 األسباب تتضح فيما يلى:
 

التعرف على مقرر يعد من أهم العلوم الطبيعية التى تربط المتعلم بالبيئة التى  -أ 
 يعيش فيها.

 كائنات الحية وتركيبها. الفهم الدقيق لل -ب 
اإلطالع  والتفحص للوظائف الحيوية فى الكائنات الحية والتى تتضمن )التغذية  -ج 

 اإلحساس(. -اإلخراج  -التنفس -النقل-والهضم
 اإللمام بطرق توارث الصفات واألمراض فى الكائنات الحية. -د 
 إنتقالها.دراسة الكائنات المجهرية الدقيقة، ومعرفة تركيبها وخصائصها وكيفية  -ه 
 اإلسهام فى منع إنتقال بعض األمراض المعتمدة على الوراثة. -و 
 المساعدة  فى إنتاج األدوية والمضادات الحيوية للكائنات الحية. -ز 

المشكالت التعليمية التى تواجه طالب المرحلة الثانوية عند دراسة مقرر  .3
 األحياء:

وبريز وزمالؤه ،  Ibe & Abamuche (2019, 115)اتفق آيبى وأباميتشى     
Perez et al., (2019, 32-33)  على أن الطالب قد يواجهون بعض المشكالت

 عند دراسة مقررات األحياء، والتى تتبين كالتالى:  
 

كثرة المصطلحات والحقائق والمفاهيم العملية التى ترتبط بموضوعات مقرر   -أ 
 األحياء.
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ة بين خصائص الكائنات إعتمادها على التجارب واإلستنتاج والتفحص والمقارن  -ب 
 الحية.

إحتوائها العالقات المركبة  بين المفاهيم والمصطلحات والرسومات التى تحتاج   -ج 
 إلى توضيح وتجزأة وتفسير.

كثرة الرسومات واألشكال التوضيحية المركبة والمعقدة وكثيرة التفاصيل التى   -د 
 تحتاج إلى توضيح وتجزأة إلستيعابها.

أة المعلومات والرسومات المركبة وعرضها بطريقة شيقة حاجة المتعلمين إلى تجز   -ه 
وممتعة توضح جميع جوانبها وأبعادها، والتى يمكن التعامل معها من خالل كائنات 

 التعلم الرقمية فى تقنية الهولوجرام.
 

وقد استفادت الباحثة من المحور الرابع فى التعرف على اآلراء المختلفة حول        
ء حيث أنه من أهم العلوم الطبيعية التى تدرس الكائنات الحية، مفهوم مقرر األحيا

بنيتها، خصائصها، وظائفها، وعملياتها الحيوية، باإلضافة إلى أهميتها فى رفع وعى 
طالب المرحلة الثانوية بالتعامل مع البيئة الطبيعية التى يعشون فيها وتجنب إنتقال 

شكالت التعليمية التى تواجه الطالب األمراض بقدر اإلمكان، وكذلك تبينت أهم الم
 عند دراسة هذا المقرر والتى عمل البحث على معالجتها.

 

 المحور الخامس: التصور البصرى المكانى:
 

تضمن المحور الخامس مفهوم التصور البصرى المكانى وأهميته، ويتضح ذلك      
 بالتفصيل فيما يلى:

 مفهوم التصور البصرى المكانى: .1
 

مجموعة من اآلراء حول مفهوم التصور البصرى المكانى فعرفه بايس ظهرت       
بأنه " قدرة الفرد على القيام بمجموعة من  Paes et al., (2017, 298)وزمالؤه 

األنشطة البصرية التى تتضمن إدراك العالقات بين األشياء، أوتصور هذه األشياء 
دارت  ها فى بعدين أوثالثة أبعاد".عند النظر إليها من جوانب مختلفة أوتثبيتها أوا 

 

على  Lenzholzer et al., (2018, 235)وكذلك أوضح لينزولزير وزمالؤه       
أنه " قدرة الفرد على التصور البصرى لموضع جسم متحرك فى الفضاء، ودقة التمييز 
البصرى إلدراك المساحة أوالعمق والتركيز على موضع شئ محدد لمعرفة الوضع 

الوضع الذى سيكون عليه عند ثنيه، أوعكسه، أوتحريك أحد أجزائه الحالى وتخيل 
لليمين أواليسار أوفصل أحد أجزائه، باإلضافة إلى تقدير أبعاد الشكل فى األوضاع 

 المختلفة".
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إلى أنه "  Dadsworth et al., (2020, 165)كما أشار دادسورث وزمالؤه       
لحركة األشكال واألجسام فى الفراغ نشاط عقلى ومعرفى يتميز بالتصور البصرى 

ستخدام الشئ أو تحويله لتنظيم  ويعتمد على إدراك العالقات بين األشكال واألجسام وا 
حداث بعض التغييرات فى األشكال المدركة بصريا".  بصرى آخر أوا 

 

 أهمية التصور البصرى المكانى: .0
 

 ,Critten et al., (2018أظهرت الدراسات واألدبيات ومنها سريتتين وزمالؤه    
 Ge et، وجى وزمالؤه Speed et al., (2019, 2870)، سبيد وزمالؤه (185

al., (2020, 109)  ،أهمية تنمية مهارات التصور البصرى المكانى لدى المتعلمين
 ويتضح ذلك فيما يلى:

 

دراك األوضاع المختلفة لألجسام وأبعادها المختلفة فى  -أ  يساعد المتعلم على فهم وا 
 غ.الفرا

دراك العالقات بين أجزائها عند فصلها   -ب  دراسة األشكال والرسومات المختلفة وا 
 عن مواضعها.

تنمية القدرة على فهم أوجه الشبه واإلختالف بين األشكال والرسومات بكل يسر  -ج 
 وسهولة.

 تنمية مهارات المرونة والتنبؤ والتخيل لألشكال والرسومات لدى المتعلمين. -د 
 بعاد واإلتجاهات والمساحات المختلفة لألشكال.إدراك المتعلمين لأل -ه 
 يجعل المتعلمين أكثر سيطرة على المعالجة البصرية للرسومات الثابتة والمجردة. -و 
عادة  -ز  يساعد المتعلمين على التعبير عن محتويات األشكال وتدويرها وتحليلها وا 

 تركيبها.
    تعمل على تقوية الذاكرة ودقة التمييز البصرى لدى المتعلمين. -ح 

استخلصت الباحثة من المحور الخامس لإلطار النظرى مفهوم التصور        
البصرى المكانى الذى يعنى قدرة المتعلم على إدراك العالقات بين أجزاء األشكال 
والرسومات والتعرف على تفاصيلها وعمقها واتجاهاتها المختلفة، كما اتضحت أهمية 

علمين على فهم األشكال المركبة والمعقدة التصور البصرى المكانى فى تشجيع المت
دراك العالقات وأوجه الشبه واإلختالفات بين األشكال.  وا 
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المحور السادس: العالقة بين تصميم بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض 
كائنات التعلم الرقمية )حر/مقيد( وتنمية التحصيل المعرفى بمقرر األحياء ومهارات 

 ى المكانى:التصور البصر 
 

تتضح العالقة بين متغيرات البحث الحالى الذى يقدم توقيت عرض كائنات       
التعلم الرقمية )حر/مقيد( فى تقنية الهولوجرام لتنمية التحصيل المعرفى بمقرر األحياء 
ومهارات التصور البصرى المكانى لدى طالب الصف الثانى بالمرحلة الثانوية، حيث 

ين التجريبيتين من خالل تقنية الهولوجرام التى تعمل على توفير درس طالب المجموعت
وسط صناعى يمكن من خالله عرض كائنات التعلم الرقمية )الصور، األشكال، 
الفيديوهات( لتظهر كأنها تطفو فى جزيئات الهواء فى غرفة صغيرة مظلمة يستخدم 

تجاهات فيها مخروط هرمى زجاجى شفاف يتم من خالله عرض الصور من اإل
 األربعة بإستخدام جهاز التابلت.

 

وفى نفس اإلطار، يمكن تفسير أهمية توظيف كائنات التعلم الرقمية فى تقنية      
الهولوجرام، من خالل مجموعة من النظريات، والتى تتضمن: البنائية، الحمل 
نه المعرفى، الجيشتطالت، والمستويات المتعددة لإلبصار حيث أنه من خاللهم تتضح أ

يمكن بناء المعرفة والمعلومات وتجزأتها إلى أجزاء ووحدات تعلم صغيرة الحجم ليسهل 
إستيعابها وتقلل الحمل المعرفى على الذاكرة العاملة لدى المتعلمين؛ باإلضافة إلى أن 
كائنات التعلم الرقمية التى يتم عرضها من خالل تقنية التصوير التجسيمى)هولوجرام( 

اكها  فى شكل ثالثى األبعاد بكل وضوح والتعرف على تفاصيلها، يمكن للمتعلم إدر 
أبعادها، أجزائها، عمقها، وأوجه التشابه واإلختالف بينها، مع إمكانية إستخدامه لها 
فى سياقات تعليمية جديدة، وبذلك يتم تنمية التحصيل المعرفى ومهارات التصور 

   البصرى المكانى لدى المتعلمين.
وظيف توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية )حر/مقيد( للتوصل إلى كما تم ت      

أنسب توقيت لتنمية التحصيل المعرفى بمقرر األحياء ومهارات التصور البصرى 
المكانى لدى طالب الصف الثانى بالمرحلة الثانوية، فالتوقيت الحر يتيح للمتعلمين 

ء لمتعلم واحد أو لمجموعة تكرار العرض التعليمى أو بعض أجزائه ألكثر من مرة سوا
من المتعلمين، والذى من خالله يمكن استيعاب المتعلم لتقاصيل التعلم أكثر من مرة، 
بينما فى التوقيت المقيد يمكن للمتعلم أن تزداد دافعيته للتعلم ويركز انتباهه للتعلم من 

باالنتباه  خالل العرض التعليمى الذى يتم عرضه مرة واحده فقط، فيمكنه أن يقوم أيضا
 إلى المعلومات والتفاصيل والتى تختلف وفقا للفروق الفردية بين المتعلمين.
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وكذلك تم إستخدام التصميم السابق إستعراضه القائم على توقيت عرض كائنات     
التعلم الرقمية )حر/ مقيد( فى تقنية الهولوجرام، لرفع مستوى التحصيل المعرفى فى 

تصور البصرى المكانى لدى طالب الصف الثانى بالمرحلة مقرر األحياء ومهارات ال
شباع إحتياجاتهم التعليمية والتكنولوجية.  الثانوية، وا 

 

المحور السابع: تصميم بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض كائنات التعلم 
 الرقمية )حر/مقيد(:

تعليمى لبيئات قامت الباحثة باإلطالع على مجموعة من نماذج التصميم ال      
التعلم القائمة على كائنات التعلم الرقمية، وقامت بإختيار نموذج التصميم العام 

"ADDIE Modle( لجرافينجر "Grafinger, 1988 وتعديله بما يالئم مراحل )
لبيئة تعلم التصميم التعليمى تصميم البحث الحالى ليتضمن خطوات شاملة لعناصر 

عرض كائنات التعلم الرقمية )حر/مقيد(، ويتضح ذلك للهولوجرام قائمة على توقيت 
 كاآلتى:
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" المعدل من خالل الباحثة ADDIE Modle( نموذج التصميم العام "0شكل )

لتصميم بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على على توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية 
 فى تقنية الهولوجرام

 ثالثا: إجراءات البحث:
ء إستعراض إجراءات تصميم بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على تضمن هذا الجز      

توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية )حر/ مقيد( وأثرها على تنمية التحصيل المعرفى 
بمقرر األحياء ومهارات التصور البصرى المكانى لدى طالب المرحلة الثانوية، حيث 

جراءاته وأدوات البحث فيما ي  لى:تتبين معايير التصميم وا 
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إعداد قائمة معايير تصميم بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض  .1
 كائنات التعلم الرقمية )حر/ مقيد(:

 

 تضمن إعداد قائمة المعايير، مجموعة من الخطوات تتضح فيما يلى:   
 

استهدفت القائمة تحديد األسس والمعايير تحديد الهدف من قائمة المعايير:   -أ 
تها الفرعية الالزم توافرها عند تصميم بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على الرئيسية ومؤشرا

توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية )حر/ مقيد( لتنمية التحصيل المعرفى بمقرر 
األحياء ومهارات التصور البصرى المكانى لدى طالب الصف الثانى بالمرحلة 

 الثانوية.
تضمنت مصادر ة مؤشراتها: تحديد مصادر إعداد قائمة المعايير وصياغ -ب 

إعداد قائمة المعايير آراء المتخصصين فى مجال تكنولوجيا التعليم باإلضافة إلى 
المراجع والدراسات السابقة، وفى ضوء ذلك تكونت قائمة المعايير فى صورتها المبدئية 

 ( مؤشر فرعى.06( معايير رئيسية يندرج تحتها )1من )
مت الباحثة بوضع مقياس متدرج لتقدير درجة قا نظام تقدير قائمة المعايير: -ج 

( وهى 0:  0مدى تحقق مؤشرات المعيار، وتتدرج اإلستجابة على هذا المقياس من)
ضعيفة(، ويظهر ذلك  -متوسطة -( لتوافق نفس الترتيب )مرتفعة0-9-0بالترتيب )

 من خالل الجدول التالى:
يئة تعلم للهولوجرام قائمة على ( نظام تقدير الدرجات لقائمة معايير تصميم  ب9جدول )

 توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية )حر/ مقيد(
 

 درجة مدى تحقق مؤشرات المعيار

 ضعيفة متوسطة مرتفعة

3 2 1 

للتأكد من صدق قائمة المعايير قامت التحقق من صدق قائمة المعايير:  -د 
للقائمة على الباحثة بإتباع طريقة صدق المحكمين وذلك بعرض الصورة المبدئية 

( للتحقق من مدى أهمية كل 9مجموعة من أساتذة وخبراء تكنولوجيا التعليم )ملحق 
معيار، ومدى مالئمة كل عبارة مؤشر فرعى للمعيار الذى ينتمى إليه، ودقة الصياغة 
اللغوية لعبارات القائمة، مع إتاحة إمكانية حذف أو إضافة بعض المؤشرات المكررة، 

ية للتطبيق؛ وبعد إجراء التعديالت، تكونت القائمة فى صورتها ومدى صالحية التقن
(، ويتضح ذلك كما فى 0( مؤشر فرعى )ملحق 06( معايير رئيسية و)1النهائية من )
 الجدول التالى:
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( توزيع المؤشرات فى قائمة معايير تصميم  بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على 0جدول )
 )حر/ مقيد(توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية 

 

 المعايير
عدد 

 المؤشرات
ترقيم 

 المؤشرات
الخصائص التربوية للمحتوى التعليمى فى بيئة تعلم  (1المعيار )

 للهولوجرام من خالل كائنات التعلم الرقمية.
11 1-11 

 21-11 11 الخصائص الفنية لتصميم بيئة تعلم للهولوجرام. (2المعيار )
يم كائنات التعلم الرقمية فى بيئة تعلم الخصائص الفنية لتصم (3المعيار)

 للهولوجرام.
11 21-01 

 (0المعيار)
الخصائص الفنية لتصميم توقيت عرض كائنات التعلم 

 الرقمية )حر/ مقيد( فى بيئة تعلم للهولوجرام.
11 01-11 

أساليب التقويم والتقييم داخل بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على  (1المعيار)
 ات التعلم الرقمية )حر/ مقيد(.توقيت عرض كائن

11 11-11 

 11 11 المجموع الكلى
 

يقصد باإلتساق الداخلى  حساب صدق اإلتساق الداخلى لقائمة المعايير: -ه 
لعبارات قائمة المعايير مدى قوة اإلرتباط بين درجات كل معيار والدرجات الكلية 

باط بين درجة كل للقائمة، ولحساب صدق اإلتساق الداخلى تم حساب معامل اإلرت
 6.50مؤشر والدرجة الكلية للمعيار الذى ينتمى إليه وتراوح معامل اإلرتباط بين 

(، مما 6.61( و)6.60، وقد اتضح أن جميع المؤشرات دالة عند مستوى )6.26و
 يدل على أن قائمة المعايير تتمتع بدرجة اتساق داخلى مرتفعة.

 

قائمة المعايير من خالل أن   يتضح ثبات حساب الثبات لقائمة المعايير: -و 
تعطى نفس النتائج إذا ما أعيد تطبيقها أكثر من مرة تحت ظروف مماثلة بهدف 

(، ولقياس معامل ثبات 0الوصول من صورتها المبدئية إلى صورتها النهائية)ملحق
(، وكذلك تم استخدام معامل 9قائمة المعايير تم عرضها على محكمى البحث )ملحق 

لحساب معامل التمييز لكل عبارة مع  SPSSنباخ من خالل برنامج ثبات ألفا كرو 
( للحصول 6.02حذف العبارة ذات القيمة السالبة أوالموجبة الضعيفة )التى تقل عن 

( إلى أن 6.25على معامل ثبات قوى، ويشير إرتفاع معامل ألفا كرونباخ حيث بلغ )
داللة واضحة على أن  مفردات قائمة المعايير تعبر عن مضمون واحد كما يعطى

 عبارات قائمة المعايير متجانسة.
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التصميم التعليمى لبيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض كائنات التعلم  .0
 الرقمية )حر/ مقيد(:

 

" لجرافينجر ADDIE Modleنموذج التصميم العام "قامت الباحثة بإختيار      
(Grafinger, 1988)  تصميم بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على وتعديله ليالئم مراحل

توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية )حر/ مقيد(، وتتضح اإلجراءات على النحو 
 التالى:

 

 : Analysisالمرحلة األولى: التحليل 
 

تضمنت تلك المرحلة تحليل  كافة العوامل المحيطة ببيئة  التعلم، والتى تتضح على   
 النحو التالى:

 

اتضحت مشكلة البحث من خالل دراسة الواقع الحالى  البحث: تحديد مشكلة -أ 
لمقرر األحياء بالصف الثانى فى المرحلة الثانوية، وقد تبين للباحثة وجود تدنى فى 
التحصيل المعرفى بهذا المقرر لدى الطالب الذى يتضمن كثير من المعلومات 

بطريقة مجسمة لتظهر  والمفاهيم والرسومات العلمية المركبة التى تحتاج إلى عرضها
التفاصيل والمعلومات والجوانب المختلفة لها، ويركز البحث الحالى على معالجة ذلك 
التدنى من خالل تحديد التصميم األكثر مناسبة لبيئة تعلم للهولوجرام قائمة على 
توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية )حر/مقيد( لتنمية التحصيل المعرفى بمقرر 

ت التصور البصرى المكانى لدى الطالب لدى طالب الصف الثانى األحياء مهارا
 بالمرحلة الثانوية.

تم تحديد األهداف العامة لمقرر األحياء، من  تحديد األهداف التعليمية العامة: -ب 
 خالل الخطوات التالية:

 

اإلطالع على كتاب علم األحياء للصف الثانى الثانوى الصادر عن وزارة  -0ب/
يم بجمهورية مصر العربية الصادر من خالل اإلدارة المركزية لشئون التربية والتعل

 م.9602/9696الكتب الفصل الدراسى األول للعام 
اإلطالع على الدراسات والبحوث األدبية المرتبطة بمقرر األحياء لدى طالب  -9ب/

 المرحلة الثانوية.
، حيث يعتبر كل اعتمدت الباحثة على الموضوعات الدراسية التى تم تحديدها -0ب/

موضوع دراسى بمثابة هدف من أهداف التعلم، وعلى ذلك يمكن القول بأن الهدف 
العام المقترح يتمثل فى تنمية التحصيل المعرفى بمقرر األحياء، ويمكن صياغة 

 األهداف العامة المقترحة بصورة أكثر تحديدا كما يلى:
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 التعرف على عملية الهضم فى اإلنسان. -
 ة النقل فى اإلنسان.اإللمام بعملي -
 التعامل مع عملية التنفس فى اإلنسان. -

 

تم تحديد الفئة المستهدفة عينة البحث، تحليل خصائص الفئة المستهدفة:  -ج 
( طالب فى الصف الثانى بالمرحلة 06حيث ضمت عينة مقصودة تكونت من )

ول للعام الثانوية بمدرسة كشك الثانوية بزفتى بمحافظة الغربية فى الفصل الدراسى األ
م، وتم تقسيمهم عشوائيا إلى مجموعتين تجريبيتين، حيث ضمت 9602/9696الدراسى

( طالب، وتم تحديد أهم خصائص الفئة المستهدفة، فيما 06كل مجموعة تجريبية )
 يلى:
 05تجانس فى المهارات العقلية للطالب نتيجة تقارب أعمارهم )المتوسط  -0ج/   

 عام(.
تحصيلهم المعرفى من خالل اإلطالع على درجاتهم فى تقارب مستوى  -9ج/   

 مقرر األحياء العام السابق.
التعامل مع الحاسب اآللى والشاشات الذكية اللوحية )التابلت( والهاتف  -0ج/

 المحمول.
التعامل مع الوسائط المتعددة )الصور/ الفيديوهات( والتطبيقات من خالل  -8ج/

 للوحية )التابلت( والهاتف المحمول.الحاسب اآللى والشاشات الذكية ا
 القدرة على إنشاء الملفات والمجلدات. -1ج/
القدرة على التعامل مع بعض التطبيقات مثل متصفحات الويب،  -0ج/

 ومايكروسوفت وورد وباوربوينت.
 القدرة على التعامل مع اإلختبارات اإللكترونية.  -5ج/

 

تم تحديد المتطلبات واألدوات دمة: تحديد المتطلبات والموارد التقنية المستخ -د 
( مخروط 96( جهاز شاشات ذكية لوحة )تابلت(، و)96التقنية المستخدمة ومنها )

هرمى زجاجى للهولوجرام، باإلضافة إلى تصميم كائنات التعلم الرقمية )صور/ 
فيديوهات( وفقا لمعايير محددة، وتم إستخدام تلك الموارد التقنية فى التطبيقين القبلى 

 والبعدى ألدوات البحث مع طالب العينة اإلستطالعية واألساسية.
 

 : Designالمرحلة الثانية: التصميم
 

تضمنت تلك المرحلة التخطيط والتصميم لجميع عناصر عملية التعلم وأدوات     
ستراتيجية التعلم، وتتضح خطواتها فيما يلى:  البحث، وا 
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تم تحديد األهداف اإلجرائية : تحديد األهداف اإلجرائية للمقرر التعليمى -أ 
السلوكية للبحث المرتبطة بتنمية التحصيل المعرفى لمقرر األحياء، والتى تضمنت 

تحليل(،  -تطبيق -فهم -قائمة أهداف معرفية فى مستويات بلوم الرقمى وهم )تذكر
 وتطلب إعداد تلك القائمة الخطوات التالية:

األهداف اإلجرائية التى يجب أن يتم  استهدفت القائمة تحديدتحديد الهدف:  -1أ/
تنميتها لدى طالب الصف الثانى بالمرحلة الثانوية من خالل تصميم بيئة تعلم 

 للهولوجرام قائمة على توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية )حر/ مقيد(.
 

وهى مقرر األحياء للصف الثانى الثانوى من تحديد مصادر إعداد القائمة:  -0أ/
م، 9602/9696ارة التربية والتعليم الفصل الدراسى األول للعام خالل كتاب وز 

الدراسات السابقة والمرتبطة بالبحث الحالى، باإلضافة إلى آراء األساتذة والمختصين 
 فى مجال تكنولوجيا التعليم.

 
 

تم عرض القائمة فى صورتها األولية على السادة التحقق من صدق القائمة:  -3أ/
وذلك للتعرف على آرائهم حول مجموعة من الجوانب منها  (9المحكمين )ملحق 

ارتباط األهداف السلوكية باألهداف العامة للمقرر، صحة مستوى الهدف التعليمى، 
والدقة اللغوية لعبارة الهدف، وبعد إجراء التعديالت التى اتفق عليها السادة المحكمين 

( هدف إجرائى 06وتتضمن )(، 8لتظهر قائمة األهداف فى صورتها النهائية )ملحق 
 سلوكى.

لقياس معامل ثبات قائمة األهداف تم استخدام معامل ثبات ألفا  الثبات: -4أ/
 وهو معامل ثبات مرتفع. )6.291، وقد بلغ قيمته )SPSSكرونباخ من خالل برنامج 

قامت الباحثة بتصميم أدوات البحث وضبطها، والتى  إعداد أدوات البحث: -ب 
لتحصيلى المعرفى بمقرر األحياء ومقياس التصور البصرى تضمنت: اإلختبار ا

المكانى، ويتضح خطوات إعداد أدوات البحث وضبطها فى الجزء الخاص بها 
 بالتفصيل.

يمكن توضيح الخطوات الرئيسية المرتبطة إعداد مخطط التصميم التعليمى:  -ج 
رقمية )حر/ بتصميم بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض كائنات التعلم ال

 مقيد(، والتى تتضح على النحو التالى:
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( مخطط التصميم التعليمى لبيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت 3شكل )   

 عرض كائنات التعلم الرقمية
 

بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت  تم تصميمتصميم عناصر بيئة التعلم:   -د 
 يما يلى:عرض كائنات التعلم الرقمية، كما يتضح ف

 

تصميم كائنات التعلم الرقمية )الصور/ الفيديوهات( من خالل مجموعة برامج وهى  -0د/
(، Camtasia 9(، وكامتاسيا )Adobe Photoshop CS 12أدوب فوتوشوب)
 (.Adobe Premiere CS 12وأدوب برامير )

 

تم تصميم مخروط هرمى زجاجى رباعى الجوانب إلستخدامه فى العروض  -9د/
درجة من كل جانب، وتم تصميم  81ليمية داخل بيئة تعلم للهولوجرام، مائل بزاوية التع

 كل جانب منه وفقا لمجموعة من األبعاد، والتى تتضح من الشكل التالى:

 
( تصميم جانب من الجوانب األربعة للمخروط الهرمى الزجاجى للعرض 4شكل )   

 داخل بيئة تعلم للهولوجرام
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كل السابق أبعاد أحد جوانب المخروط الهرمى الزجاجى المستخدم ويتضح من الش      
سم(، الضلع العلوى 5.1سم(، اإلرتفاع )09فى تقنية الهولوجرام، حيث أن القاعدة )

 سم(. 5.2سم(، الضلع الجانبى )9)
 

تم تصميم كائنات التعلم الرقمية )الصور، الفيديوهات(، وتكرارها فى أربعة  -0د/
خة ويقابلها عكسها على صورة شفافة تشبه المخروط الهرمى نسخ، لتظهر كل نس

الزجاجى الرباعى لتقنية الهولوجرام ومتناسب مع أبعاده، ليتم تحديد أماكنها بدقة من 
 خاللها، كما يلى:

 
( تصميم كائنات التعلم الرقمية على صورة شفافة تشبه المخروط الهرمى 5شكل )   

 ة تعلم للهولوجرامالزجاجى الرباعى للعرض داخل بيئ
 

توحيد لون الخلفية باللون األسود بعد اإلنتهاء من تصميم كائنات التعلم الرقمية  -8د/
)الصور، الفيديوهات( وتحديد أماكن النسخ األربعة وضبطها  لتجهيزها للعرض على 

 المخروط الزجاجى الرباعى لتقنية الهولوجرام، لتتضح كالتالى:
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فية تصميم كائنات التعلم الرقمية باللون األسود لتجهيزها ( توحيد لون خل6شكل )  

 للعرض على المخروط الهرمى الزجاجى الرباعى لتقنية الهولوجرام
تحميل كائنات التعلم الرقمية )الصور، الفيديوهات( على التابلت وتشغيلها ووضع  -1د/

تم إسقاط المخروط الهرمى الزجاجى الرباعى لتقنية الهولوجرام فى المنتصف، لي
كائنات التعلم الرقمية )من األربعة جوانب( من األسفل وتظهر داخل المخروط 
الزجاجى للهولوجرام، مع التعتيم بخلفيات بلون أسود حول المخروط الزجاجى والتابلت، 

 لتظهر كائنات التعلم الرقمية فى أوضح شكل لها، ويتضح ذلك كالتالى:

 
التعلم الرقمية من األسفل داخل المخروط  ( عرض طريقة إسقاط كائنات7شكل )  

 الهرمى الزجاجى الرباعى لتقنية الهولوجرام بإستخدام شاشة التابلت



43 

 
( تعتيم عرض طريقة إسقاط كائنات التعلم الرقمية من األسفل داخل 8شكل )  

 المخروط الهرمى الزجاجى الرباعى لتقنية الهولوجرام لتظهر الصورة بأوضح جودة
 

كائنات التعلم الرقمية )الصور، الفيديوهات( على الطالب للدراسة من خالل عرض  -0د/
إبعاد المخروط الهرمى الزجاجى الرباعى لتقنية الهولوجرام عن سطح التابلت، مع 

سم( وتثبيته على حامل 0إستخدام نفس طريقة اإلسقاط عن الهولوجرام بمسافة )
ل المخروط الزجاجى والتابلت، شفاف، وكذلك مع التعتيم بخلفيات بلون أسود حو 

 لتظهر كائنات التعلم الرقمية فى أوضح شكل لها، ويظهر ذلك فيما يلى:

 
( عرض كائنات التعلم الرقمية من المخروط الهرمى الزجاجى الرباعى 9شكل )  

 لتقنية الهولوجرام للطالب للدراسة من خالله
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علم  للمجموعتين التجريبيتين، تم إعداد إستراتيجية التإعداد إستراتيجية التعلم:  -ه 
الذين قاموا بالدراسة من خالل تصميم بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض 

 كائنات التعلم الرقمية )حر/مقيد(، والتى تظهر كالتالى:
تم الفصل بين المجموعتين التجريبيتين ومنع إختالط الطالب، لتتم عملية دراسة  -

 مختلف، وفى يوم دراسى مختلف.كل مجموعة داخل فصل دراسى 
( مجموعات تعلم صغيرة 06( طالب إلى )06تقسيم طالب كل مجموعة تجريبية ) -

 ( طالب بكل مجموعة تجريبية.0تضمنت )
 تجهيز كائنات التعلم الرقمية الخاصة بالموضوع التعليمى على التابلت. -
سب وتجهيز وضع المخروط الزجاجى الرباعى لتقنية الهولوجرام فى مكانه المنا -

 التعتيم بخلفية سوداء حول جهاز العرض الهولوجرامى.
قام معلم الفصل بمساعدة الباحثة بتجهيز التقنيات السابقة وتعريف الطالب بها،  -

باإلضافة إلى شرح قواعد التعلم من خالل بيئة التعلم الخاصة بكل مجموعة 
على  تعليمية، وشرح أهداف الموضوع التعليمى من خالل عرض تقديمى

  (.Data Showشاشة العرض بالفصل الدراسى بإستخدام جهاز داتاشو )
  ( طالب بالدراسة من خالل جهاز عرض للهولوجرام.0قام كل )
تصميم األحداث التعليمية لبيئة تعلم الهولوجرام القائمة على توقيت عرض  (8جدول )

 كائنات التعلم الرقمية

 الحدث التعليمى م
 المجموعات التجريبية

 الثانية األولى
التقنية المستخدمة                   .1

 الهولوجرام فى بيئة التعلم

توقيت عرض كائنات التعلم  .0
 الرقمية

 
 مقيد حر

عدد مرات عرض كائنات التعلم  .3
 الرقمية

العرض األساسى يتم فى البداية 
 ويمكن تكراره

 )بحد أقصى خمسة مرات(. 
 ) مرة واحدة فقط(.

ائنات التعلم الرقمية ك .4
 )صور، فيديوهات(. المستخدمة

وحدات تعليمية فى مقرر األحياء                       3 الوحدات التعليمية .5
 للصف الثانى الثانوى.

 األجهزة اللوحية الذكية )التابلت(.األجهزة المستخدمة                .6
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من خالل بيئة تعلم للهولوجرام  قام طالب المجموعة التجريبية األولى بالدراسة -

قائمة على توقيت عرض كائنات تعلم رقمية حر، يمكنهم من خالله تكرار 
 العرض أكثر من مرة وفقا إلحتياجات الطالب.

بينما قام طالب المجموعة التجريبية الثانية بالدراسة من خالل بيئة تعلم للهولوجرام  -
د بعد اإلنتهاء من مدة قائمة على توقيت عرض كائنات تعلم رقمية مقي

 العرض المحددة يختفى واليمكن للطالب تكرار مشاهدته مرة أخرى.
بعد اإلنتهاء من دراسة كل وحدة تعليمية وكذلك قبل وبعد اإلنتهاء من دراسة  -

المقرر التعليمى للوحدات الثالثة، قام الطالب باإلجابة على إختبارات التقويم 
ختبار التحصيل المعرف ى فى التطبيقين القبلى والبعدى داخل معمل البنائى وا 

 الحاسب اآللى بالمدرسة.
تم تنفيذ التجربة األساسية للبحث كاملة فى مدة خمسة أسابيع متتالية )أسبوع  -

جراء  -تطبيق قبلى ألدوات البحث ثالثة أسابيع لدراسة موضوعات التعلم وا 
 أسبوع تطبيق بعدى ألدوات البحث(. -التقويم البنائى

 

تم تصميم األحداث التعليمية وعناصر عملية التعلم يم األحداث التعليمية: تصم  -و 
للمجموعتين التجريبيتين التى درس طالبها من خالل تصميم بيئة تعلم للهولوجرام 

 قائمة على توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية، لتظهر وفقا للجدول التالى:
 
 

 

 فى عملية التعلم
7. 

 اإلستراتيجية التعليمية

فى المرة األولى التعلم الذاتى  
( 3فى مجموعات صغيرة )
 طالب فى المجموعة.

 
وعند تكرار العرض يمكن  

للطالب بمفرده أوداخل مجموعة 
أن يطلب تكرار العرض كامال أو 

 أجزاء محددة منه.

التعلم الذاتى فى 
( 3مجموعات صغيرة )

 طالب فى المجموعة.
 

قياس أداء المتعلمين                .8
 فى التقويم البنائى

تم قياس أداء المتعلمين من خالل ثالثة إختبارات فى 
التقويم البنائى، بمعدل إختبار لكل وحدة تعليمية، باإلضافة 

 ( درجات لكل إختبار تقويم بنائى.12إلى أنه تم تحديد )
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 : Developmentالمرحلة الثالثة: التطوير
تضمنت مرحلة التطوير تطوير عناصر بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على  توقيت      

عرض كائنات التعلم الرقمية )حر/ مقيد(، باإلضافة إلى التطبيق التجريبى لبيئة 
 التعلم، ويتضح ذلك فيما يلى:

 

تم تطوير بيئة تعلم للهولوجرام قائم على توقيت تطوير عناصر بيئة التعلم:  -أ 
التعلم الرقمية )حر/مقيد(، من خالل عرض تصميم عناصرها عرض كائنات 

وتقنياتها، على مجموعة من أساتذة تكنولوجيا التعليم والمتخصصين فى المجال 
 (، ومن خالل القيام بالتعديالت المطلوبة تم تطوير تصميم بيئة التعلم.9)ملحق

اصر بيئة حيث تم التطبيق التجريبى لعن التطبيق التجريبى لبيئة التعلم :  -ب 
( طالب بالصف الثانى 05التعلم من خالل إجراء التجربة اإلستطالعية للبحث على )

بالمرحلة الثانية بمدرسة كشك الثانوية بزفتى )خارج عينة البحث األساسية( لمدة 
 م(، والتى أظهرت ما يلى:98/06/9602 -م06/06/9602أسبوعين )

التى واجهت الباحثة والطالب فى  التعرف على الصعوبات والمشكالت التقنية -0ب/
 بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت كائنات التعلم الرقمية.

إكتساب الباحثة خبرة تطبيق التجربة قبل القيام بإجراء التجربة األساسية  -9ب/
 للبحث.

 التحقق من صالحية أدوات البحث للتطبيق. -0ب/
الت السهولة والصعوبة واإلتساق القيام بحساب ثبات أدوات البحث، ومعام -8ب/

 الداخلى، والفترة الزمنية المناسبة ألدائهم.
 

 : Implementationالمرحلة الرابعة: التنفيذ 
 

شملت مرحلة التنفيذ لبيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض كائنات التعلم      
 تالى:الرقمية )حر/مقيد( إتاحة بيئة التعلم وتطبيقها، ويظهر ذلك كال

 

تمت فى هذه المرحلة إتاحة بيئة التعلم من خالل تجهيز إتاحة بيئة التعلم:  -أ 
كائنات التعلم الرقمية )الصور، والفيديوهات( على أجهزة التابلت، المخروط الهرمى 
الزجاجى الرباعى لتقنية الهولوجرام، الحامل الخاص به،  والخلفيات السوداء، وتجهيز 

 .العرض التعليمى للطالب
فى هذه المرحلة  تم التطبيق الفعلى لتجربة البحث على تطبيق بيئة التعلم:  -ب 

( طالب بالصف الثانى الثانوى بمدرسة كشك الثانوية بزفتى فى 06العينة األساسية )
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م(،  والذى تتضح 9602/9696محافظة الغربية، فى الفصل الدراسى األول للعام )
 خطواته فيما يلى:

( أسابيع متتالية فى الفترة من 1لفعلى للتجربة )واستغرق التطبيق ا -0ب/
م(، وقد الحظت الباحثة تقبل الطالب لبيئة 98/00/9602م( إلى )95/06/9602)

تعلم الهولوجرام ووضوحها بالنسبة إليهم، وعدم وجود مشكالت فى تصميم توقيت 
 عرض كائنات التعلم الرقمية.

 

ين تجريبيتين لتظهر المجموعات ثم تم تقسيم الطالب عشوائيا إلى مجموعت -9ب/
 التجريبية بالترتيب: 

المجموعة التجريبية األولى )بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض  -
 ( طالب.06كائنات التعلم الرقمية حر( )

المجموعة التجريبية الثانية )بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض كائنات  -
 طالب. (06التعلم الرقمية مقيد( )

التطبيق القبلى ألدوات البحث: تم التطبيق القبلى ألدوات القياس فى البحث  -0ب/
)اإلختبار التحصيلى المعرفى بمقرر األحياء، ومقياس التصور البصرى المكانى( يوم 

م(، حيث قام الطالب بحل مقياس التصور البصرى المكانى 95/06/9602األحد )
ختبار التحصيل المعرفى داخل معمل الحاسب ورقيا داخل الفصل الدراسى وحل إ

 اآللى بالمدرسة وذلك للتحقق من تكافؤ المجموعتين التجريبيتين للبحث. 
 تم تنفيذ التجربة األساسية للبحث، من خالل ما يلى:  -8ب/

( وحدات تعليمية  بمقرر 0قيام طالب المجموعتين التجريبيتين بدراسة )  -
 لتالى:األحياء، وفقا للجدول الزمنى ا

 :األسبوع األول 
  قامت المجموعة التجريبية األولى بدراسة الوحدة األولى الهضم فى اإلنسان يوم

( داخل الفصل الدراسى من خالل بيئة تعلم للهولوجرام قائمة 0/00/9602األحد )
على توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية حر، فى وقت دراسة يتراوح ما بين 

 ( دقيقة.006:51)
 ( بحل إختبار التقويم 0/00/9602لمجموعة التجريبية األولى يوم األحد )قامت ا

البنائى للوحدة األولى الهضم فى اإلنسان داخل معمل الحاسب اآللى بالمدرسة بعد 
 اإلنتهاء من الدراسة.
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 ( الوحدة 1/00/9602قامت المجموعة التجريبية الثانية بالدراسة يوم الثالثاء )
ان داخل الفصل الدراسى من خالل بيئة تعلم للهولوجرام قائمة األولى الهضم فى اإلنس

 ( دقيقة.06على توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية مقيد، فى وقت دراسة )
 ( بحل إختبار 1/00/9602قامت المجموعة التجريبية الثانية يوم الثالثاء )

اآللى بالمدرسة التقويم البنائى للوحدة األولى الهضم فى اإلنسان داخل معمل الحاسب 
 بعد اإلنتهاء من الدراسة.

 :األسبوع الثانى 
  قامت المجموعة التجريبية األولى بدراسة الوحدة الثانية النقل فى اإلنسان يوم

( داخل الفصل الدراسى من خالل بيئة تعلم للهولوجرام قائمة 06/00/9602األحد )
يتراوح ما بين على توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية حر، فى وقت دراسة 

 ( دقيقة.006:51)
 ( بحل إختبار 06/00/9602قامت المجموعة التجريبية األولى يوم األحد )

التقويم البنائى للوحدة الثانية النقل فى اإلنسان داخل معمل الحاسب اآللى بالمدرسة 
 بعد اإلنتهاء من الدراسة.

 نقل فى اإلنسان يوم قامت المجموعة التجريبية الثانية بدراسة الوحدة الثانية ال
( داخل الفصل الدراسى من خالل بيئة تعلم للهولوجرام قائمة 09/00/9602الثالثاء )

 ( دقيقة.06على توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية مقيد، فى وقت دراسة )
 ( بحل إختبار 09/00/9602قامت المجموعة التجريبية الثانية يوم الثالثاء )

ثانية النقل فى اإلنسان داخل معمل الحاسب اآللى بالمدرسة التقويم البنائى للوحدة ال
 بعد اإلنتهاء من الدراسة.

 :األسبوع الثالث 
  قامت المجموعة التجريبية األولى بدراسة الوحدة الثالثة التنفس فى اإلنسان يوم

( داخل الفصل الدراسى من خالل بيئة تعلم للهولوجرام قائمة 05/00/9602األحد )
ض كائنات التعلم الرقمية حر، فى وقت دراسة يتراوح ما بين على توقيت عر 

 ( دقيقة.066:01)
 ( بحل إختبار 05/00/9602قامت المجموعة التجريبية األولى يوم األحد )

التقويم البنائى للوحدة الثالثة التنفس فى اإلنسان داخل معمل الحاسب اآللى بالمدرسة 
 بعد اإلنتهاء من الدراسة.
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  ( الوحدة 02/00/9602التجريبية الثانية بالدراسة يوم الثالثاء )قامت المجموعة
الثالثة التنفس فى اإلنسان داخل الفصل الدراسى من خالل بيئة تعلم للهولوجرام قائمة 

 ( دقيقة.06على توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية مقيد، فى وقت دراسة )
 ( بحل إختبار 02/00/9602قامت المجموعة التجريبية الثانية يوم الثالثاء )

التقويم البنائى للوحدة الثالثة التنفس فى اإلنسان داخل معمل الحاسب اآللى بالمدرسة 
 بعد اإلنتهاء من الدراسة.

بعد اإلنتهاء من تنفيذ التجربة األساسية للبحث، تم التطبيق البعدى ألدوات  -1ب/
ومقياس  –األحياء القياس فى البحث وهما: )اإلختبار التحصيلى المعرفى بمقرر

التصور البصرى المكانى(، حيث تم حل مقياس التصور البصرى المكانى فى يوم 
م( ورقيا داخل الفصل الدراسى، واإلختبار التحصيلى المعرفى 98/00/9602األحد)

البعدى لمقرر األحياء بمعمل الحاسب اآللى بالمدرسة، والتأكد من حل جميع طالب 
 دوات البحث. المجموعتين التجريبيتين أ

تم تجميع درجات طالب المجموعتين التجريبيتين على أدوات البحث فى  -0ب/
جراء المعالجة اإلحصائية.  التطبيقين القبلى والبعدى، وا 

 

 :Evaluationالمرحلة الخامسة: التقويم 
تضمنت هذه المرحلة عملية تقييم بيئة التعلم وتقويم وتقييم المتعلمين، ويتضح ذلك    
 يلى:فيما 

تم تقييم بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض تقييم بيئة التعلم:  -أ 
كائنات التعلم الرقمية )حر/ مقيد( من خالل عرضها على السادة المحكمين من أساتذة 

(، حيث تم عرض قائمة معايير التصميم لتظهر فى صورتها 9التخصص )ملحق
 (.0النهائية بعد إجراءات التعديالت )ملحق

فى  تم التقويم البنائى لطالب الصف الثانى بالثانوىلتقويم البنائى للمتعلمين: ا -ب 
المجموعتين التجريبيتين من خالل اإلختبارات البنائية الذاتية التى يقوم كل طالب 
بحلها بعد كل وحدة تعليمية، وحصولهم على التغذية الراجعة المناسبة ودرجاتهم 

 بصورة فورية.
بعد تطبيق بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت متعلمين: التقييم الختامى لل -ج 

عرض كائنات التعلم الرقمية )حر/مقيد( على طالب )العينة األساسية للبحث الحالى( 
( طالب فى الصف الثانى بالمرحلة الثانوية تم التطبيق البعدى لكل من 06وعددهم )
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قياس مهارات التصور البصرى )اإلختبار التحصيلى المعرفى بمقرر األحياء، وكذلك م
 المكانى(.
( بإستمرار أثناء كل مرحلة من Feedbackوتمت مرحلة التغذية الراجعة )       

مراحل التصميم التعليمى للنموذج وبعد اإلنتهاء منها، لتصل الباحثة إلى نقاط القوة 
ال ومعالجة نقاط الضعف، سواء من خالل المحكمين واألساتذة المتخصصين فى المج

 أو من انطباعات الطالب وردود أفعالهم. 
 إعداد أدوات البحث وضبطها: .3

 قامت الباحثة بإعداد أدوات البحث، والتى تتضح فيما يلى:     
 اإلختبار التحصيلى المعرفى المرتبط بمقرر األحياء: -أ 

 تم إعداد إختبار التحصيل المعرفى المرتبط بمقرر األحياء، وفقا للخطوات التالية:  
 

تمثل الهدف من اإلختبار تحديد الهدف من اإلختبار التحصيلى المعرفى:   -1/أ
التحصيلى المعرفى فى قياس الجوانب المعرفية لمجموعة من الموضوعات المحددة فى 
مقرر األحياء لطالب الصف الثانى بالمرحلة الثانوية، وذلك وفقا  أربعة مستويات من  

 تحليل(. -تطبيق -فهم -قمى وهم )تذكرمستويات من مستويات تصنيف بلوم الر 
تم إعداد مفردات  إعداد الصورة المبدئية لإلختبار التحصيلى المعرفى: -0أ/

( مفردة فى صورتها 06اإلختبار التحصيلى المعرفى بمقرر األحياء والتى بلغ عددها )
( 9األولية، وتم عرضها على السادة المحكمين فى مجال تكنولوجيا التعليم )ملحق

 -سؤال صواب وخطأ 91 -سؤال اختيار من متعدد 06التى تم وضعها فى صورة )و 
مزاوجة(، وتم مراعاة توزيع المفردات لتغطى الموضوعات التى تم تحديدها وتحقيقها  1

 لألهداف التعليمية.
تم تقدير درجات  تقدير درجات التصحيح ألسئلة اإلختبار التحصيلى المعرفى: -3أ/

ختبار التحصيلى المعرفى، فاإلجابة الصحيحة لكل سؤال تم التصحيح ألسئلة اإل
تقديرها بدرجة واحدة فقط، وبالتالى أصبحت الدرجة الكلية لإلختبار التحصيلى 

 ( درجة.06المعرفى)
تم إعداد مفتاح اإلجابة  إعداد مفتاح اإلجابة لإلختبار التحصيلى المعرفى: -4أ/

ر األحياء، والذى تم من خالله تصحيح لإلختبار التحصيلى المعرفى المرتبط بمقر 
 (.0اإلختبار التحصيلى المعرفى والذى يظهر )ملحق

صدق اإلختبار يعنى أن يكون صحيحا  صدق اإلختبار التحصيلى المعرفى: -5أ/
لقياس ما وضع من أجله ولتقدير صدق اإلختبار تم استخدام طريقة صدق المحكمين 
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لخبراء فى مجال تكنولوجيا التعليم )ملحق من خالل عرضه على مجموعة من السادة ا
(، إلستطالع رأيهم حول مدى ارتباط األسئلة وتحقيقها لألهداف التعليمية المرتبطة 9

بها، وعن مدى الدقة اللغوية لألسئلة، وبعد إجراء التعديالت المطلوبة يظهر اإلختبار 
 (.1لحقالتحصيلى المعرفى المرتبط بمقرر األحياء فى صورته النهائية )م

تم تصميم اإلختبار  اإلنتاج اإللكترونى لإلختبار التحصيلى المعرفى: -6أ/
نتاجه إلكترونيا بإستخدام بنك األسئلة على موقع  التحصيلى المعرفى وا 

(QuizCreator.ليتعامل معه جميع طالب المجموعتين التجريبيتين ) 
فى ضوء  لمعرفى:جدول المواصفات واألوزان النسبية لإلختبار التحصيلى ا-7أ/

عداد جدول  تحليل محتوى موضوعات مقرر األحياء، تم إشتقاق األهداف السلوكية وا 
 المواصفات واألوزان النسبية لإلختبار التحصيلى المعرفى، والذى يظهر كالتالى:

 المواصفات واألوزان النسبية لإلختبار التحصيلى المعرفى المرتبط (1جدول )
 بمقرر األحياء 

 

 م
عات الموضو
 التعليمية

عدد األسئلة المناسبة لمستويات األهداف وفقا لتصنيف 
 بلوم الرقمى

 المجموع
النسبة 
 المئوية

 تحليل تطبيق فهم تذكر
الهضم فى  .0

 اإلنسان.
6 7 2 5 

 %01 تذكر 6
 %00.67 فهم 7

 %3.33 تطبيق 2

 %8.33 تحليل 5

 النقل فى اإلنسان. .2

5 7 3 5 

 %8.33 تذكر 5

 %00.67 فهم 7
 %5 تطبيق 3
 %8.33 تحليل 5

التنفس فى  .3
 اإلنسان.

4 7 3 6 

 تذكر 4
6.67% 

 %00.67 فهم 7
 %5 تطبيق 3
 %01 تحليل 6

 06 8 20 05 المجموع الكلى
 %011 سؤال 61

 %26.67 %03.33 %35 %25 النسبة المئوية
 

تم التطبيق على  حساب صدق اإلتساق الداخلى لإلختبار التحصيلى المعرفى: -8أ/
( من طالب الصف الثانى بالمرحلة الثانوية بمدرسة كشك الثانوية 05عينة قوامها )

بزفتى بمحافظة الغربية فى التجربة اإلستطالعية، وبعد التطبيق تم حساب صدق 
لحساب صدق اإلتساق  Alpha Cronbachالمفردات بطريقة معامل ألفا كرونباخ 
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الداخلى المؤسس على معدل اإلرتباط البينى بين المفردات واإلختبار ككل، فظهر 
 ( وهو معامل ثبات مرتفع. 6.26معامل الثبات الكلى وصدق المفردات يساوى )

تم حساب ثبات اإلختبار بطريقتين، حساب ثبات لإلختبار التحصيلى المعرفى:  -9أ/
 كالتالى: ويتبين ذلك

 

( 05طريقة إعادة اإلختبار، وقد قامت الباحثة بتطبيق اإلختبار على عينة قوامها )  -
من طالب الصف الثانى بالمرحلة الثانوية بمدرسة كشك الثانوية بزفتى 
بمحافظة الغربية خارج عينة البحث األساسية، ثم أعيد تطبيق اإلختبار مرة 

د استخدمت الباحثتان الحزمة أخرى بعد فاصل زمنى قدره أسبوعين، وق
( لحساب معامل اإلرتباط، وقد بلغت قيمته SPSSV.22اإلحصائية )

، وهو معامل ثبات مرتفع، )6.269ومعامل الثبات بلغت قيمته ) )6.590)
 ومن ثم يمكن اإلعتماد عليه كأداة بحثية.

ختبار حيث تتمثل هذه الطريقة فى تطبيق اإل Split-Halfطريقة التجزئة النصفية   -
مرة واحدة ثم يجزأ إلى نصفين متكافئين، ويتم حساب معامل اإلرتباط بين 
درجات هذين النصفين وبعد ذلك يتم التنبؤ بمعامل ثبات اإلختبار، وقد بلغ 
معامل الثبات الكلى لإلختبار بطريقة التجزئة النصفية لسبيرمان/ براون 

ختبار بطريقة ، فضال عن أن معامل الثبات الكلى لإل)6.521تساوى )
مما يشير إلى ارتفاع معامل  )6.266التجزئة النصفية لجوتمان تساوى )

 الثبات الكلى لإلختبار ككل.
تم تقدير زمن اإلختبار فى ضوء  حساب زمن اإلختبار التحصيلى المعرفى: -12أ/ 

المالحظات، ومراقبة أداء الطالب فى التجربة اإلستطالعية بحساب متوسط األزمنة 
ة من خالل مجموع األزمنة لكل الطالب على عدد الطالب، وبلغ زمن الكلي

 ( دقيقة.01اإلختبار)
 حساب معامالت السهولة والصعوبة لمفردات اإلختبار التحصيلى المعرفى: -11أ/

( 6.90تم حساب معامالت السهولة والصعوبة لإلختبار ووجد أنها تراوحت ما بين )
السهولة أو شديدة الصعوبة، وبالتالى ظل وتفسر بأنها ليست شديدة   )6.59و)

 .)1مفردة )ملحق )06اإلختبار بمفرداته كما هو )
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تم حساب  حساب معامالت التمييز لمفردات اإلختبار التحصيلى المعرفى: -10أ/
وبذلك تعتبر  )6.50و) )6.96معامالت التمييز لإلختبار والتى تراوحت ما بين )

 ة للتمييز.مفردات اإلختبار ذات قدرة مناسب
 مقياس التصور البصرى المكانى: -ب 

 تم إعداد مقياس التصور البصرى المكانى وفقا للخطوات التالية:  
هدف هذا المقياس إلى  تحديد الهدف من مقياس التصور البصرى المكانى: -1ب/ 

تحديد وقياس مهارات التصور البصرى المكانى لدى طالب الصف الثانى بالمرحلة 
دراستهم من خالل بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض كائنات  الثانوية نتيجة

 التعلم الرقمية )حر/ مقيد(. 
بعد إطالع الباحثة على مجموعة  إختيار مقياس التصور البصرى المكانى:  -0ب/ 

 Purdueمن مقاييس التصور البصرى المكانى، ثم قامت بإختيار مقياس بردو)
Visualization of Rotations Test (ROT)  الذى قام بوضعه بودنر )

، Yoon(2011، والذى قام بتطويره يوون )Bodner & Guay (1997)وجواى
 وقامت الباحثة بترجمته.

( 06تكون المقياس من )تقدير درجات مقياس التصور البصرى المكانى:  -3ب/ 
صحيحة  (، ولكل مفردة إجابةه -د -ج-ب -مفردة، كل مفردة لها خمسة إختيارات )أ

 واحدة، وتضمن تقدير درجات المقياس، كما يلى:
 الحد األدنى للدرجات = صفر درجة. -
 درجة. 06الحد األعلى للدرجات =  -
درجة، فإن الطالب لديه  05إذا كانت النتيجة اإلجمالية مساوية أو أكثر من  -

 مهارات التصور البصرى المكانى. 
درجة، فإن الطالب ليس لديه  05إذا كانت النتيجة اإلجمالية مساوية ألقل من  -

 مهارات التصور البصرى المكانى. 
 

للتأكد من صدق التحقق من صدق مقياس التصور البصرى المكانى:  -4ب/
المقياس، تم عرضه فى صورته األولية على مجموعة من السادة الخبراء 

ت، ( إلستطالع رأيهم حول مدى دقة الصياغة اللغوية للعبارا9والمتخصصين )ملحق 
مدى مالئمته للفئة المستهدفة من البحث، وبعد إجراء التعديالت يظهر المقياس فى 

 (.5صورته النهائية)ملحق
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تم حساب معامل الثبات التحقق من ثبات مقياس التصور البصرى المكانى:  -5ب/ 
للمقياس بإستخدام طريقة إعادة اإلختبار، وقامت الباحثة بتطبيق المقياس على عينة  

( من طالب الصف الثانى بالمرحلة الثانوية بمدرسة 05بة اإلستطالعية وقوامها )التجر 
كشك الثانوية بزفتى بمحافظة الغربية، كما استخدمت الباحثة الحزمة اإلحصائية 

(SPSS V.22( لحساب معامل الثبات للمقياس ككل )وهو معامل ثبات  )6.509
نا بها مقياس التصور البصرى مرتفع، ومن ثم يمكن الوثوق بالنتائج التى يزود

 المكانى، كما يمكن اإلعتماد عليه كأداة بحثية.
 

التحقق من حساب صدق اإلتساق الداخلى لمقياس التصور البصرى  -6ب/
تعتمد هذه الطريقة على اإلتساق فى أداء الطالب على مكونات المقياس،  المكانى:

كونات التى يقيسها المقياس وعندما يكون متجانسا فإن كل مكون فيه تقيس نفس الم
)ككل(، وتم حسابه بطريقة معامالت اإلرتباط بين درجة كل مكون فرعى والدرجة 

 الكلية للمقياس )ككل( وكانت النتائج كما يلى:
 معامالت ارتباط بيرسون بين المفردات ومقياس التصور البصرى (0جدول )

 المكانى ككل 
 المفردة

 معامل
 ارتباط بيرسون

 المفردة
 عاملم

 ارتباط  بيرسون
 المفردة

 معامل
 ارتباط بيرسون

0. 1.752** 00. 1.734** 20. 1.716** 
2. 1.750** 02. 1.756** 22. 1.729** 
3. 1.740** 03. 1.732** 23. 1.774** 
4. 1.742** 04. 1.741** 24. 1.741** 
5. 1.724** 05. 1.766** 25. 1.770** 
6. 1.774** 06. 1.774** 26. 1.724** 
7. 1.754** 07. 1.764** 27. 1.753** 
8. 1.764** 08. 1.764** 28. 1.794** 
9. 1.756** 09. 1.746** 29. 1.756** 

01. 1.763** 21. 1.732** 31. 1.729** 

ومن خالل استقراء الجدول السابق، يظهر أن جميع معامالت اإلرتباط بين         
مالت ارتباط طردية قوية، وهى دالة عند مستوى كل مفردة والمقياس ككل هى معا

(، وتأسيسا على ما سبق فإن هذه النتائج تدل على أن المفردات الفردية تتمتع 6.60)
 بدرجة عالية من اإلتساق الداخلى للمقياس.

 

قامت الباحثة بتقدير زمن حساب زمن مقياس التصور البصرى المكانى:  -7ب/
راقبة أداء الطالب فى التجربة اإلستطالعية من المقياس فى ضوء المالحظات، وم

خالل حساب متوسط األزمنة الكلية من خالل مجموع األزمنة لكل الطالب على عدد 
 ( دقيقة.01الطالب، وقد بلغ زمن اإلجابة على مفردات المقياس )
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حساب معامالت السهولة والصعوبة لمفردات مقياس التصور البصرى  -8ب/  
ب معامالت السهولة والصعوبة لمقياس التصور البصرى المكانى تم حسا المكانى:

وتفسر بأنها ليست شديدة السهولة أو  )6.56( و)6.96ووجد أنها تراوحت ما بين )
 شديدة الصعوبة.

 

تم حساب  حساب معامالت التمييز لمفردات مقياس التصور البصرى المكانى: -9ب/  
وبذلك تعتبر  )6.59( و)6.90حت ما بين )معامالت التمييز للمقياس ووجد أنها تراو 
 مفردات المقياس ذات قدرة مناسبة للتمييز.

 

 رابعا: نتائج البحث وتفسيرها:
تضمن هذا الجزء اإلجابة على أسئلة البحث، وعرض نتائج البحث الخاصة        

ئمة بالمجموعتين التجريبيتين وتفسيرها وذلك لتحديد أثر تصميم بيئة تعلم للهولوجرام قا
على توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية )حر/مقيد( على تنمية التحصيل المعرفى 
بمقرر األحياء ومهارات التصور البصرى المكانى لدى طالب المرحلة الثانوية، وكذلك 

 تقديم بعض التوصيات والمقترحات.
 Parametricكما قامت الباحثة بإستخدام أسلوب اإلحصاء البارامترى )       

Statistic لمعالجة البيانات الكمية ألدوات البحث، وكذلك تمت عمليات التحليل )
(، من خالل إستخدام مجموعة SPSS V.22اإلحصائى للبيانات بإستخدام برنامج )

من األساليب اإلحصائية للتوصل إلى نتائج البحث الحالى، وهم: إختبار "ت"               
"t-test ،مربع إيتا " لمتوسطين غير مرتبطين2   لحساب حجم التأثير، باإلضافة

( لحساب العالقة اإلرتباطية بين المتغيرات التابعة rإلى حساب معامل إرتباط بيرسون)
 للبحث، ومعادلة الكسب المعدل لبالك لحساب نسبة الكسب.

 اإلجابة على أسئلة البحث الفرعية: .1
 ، فيما يلى:قامت الباحثة باإلجابة على أسئلة البحث الفرعية     

 اإلجابة عن السؤال الفرعى األول:  -أ 
 

لإلجابة عن السؤال الفرعى األول الذى ينص على "ما األسس والمعايير الالزمة       
لتصميم بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية )حر/ 

البصرى المكانى لدى  مقيد( لتنمية التحصيل المعرفى بمقرر األحياء ومهارات التصور
طالب الصف الثانى بالمرحلة الثانوية؟"، قامت الباحثة باإلطالع على األدبيات 
والدراسات المرتبطة بمتغيرات البحث، وتوصلت إلى قائمة المعايير المرتبطة بتصميم 
بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية )حر/ مقيد(، ثم 
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ض تلك القائمة المبدئية على مجموعة من السادة المتخصصين فى مجال قامت بعر 
تكنولوجيا التعليم، وتم تعديل تلك القائمة وفقا آلرائهم، حتى التوصل إلى قائمة 

 (.0المعايير فى صورتها النهائية )ملحق 
 اإلجابة عن السؤال الفرعى الثانى: -ب 

 

على "ما التصور المقترح لتصميم لإلجابة عن السؤال الفرعى الثانى الذى ينص      
بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية )حر/ مقيد( لتنمية 
التحصيل المعرفى بمقرر األحياء ومهارات التصور البصرى المكانى لدى طالب 
الصف الثانى بالمرحلة الثانوية؟"، قامت الباحثة باإلطالع على نماذج التصميم 

عليمى لكائنات التعلم الرقمية فى بيئة تعلم للهولوجرام التى قامت الدراسات السابقة الت
" ADDIE Modleنموذج التصميم العام "بإستخدامها، وفى ضوء ما سبق تم إختيار 

وقامت بتعديله ليالئم متغيرات البحث الحالى  (Grafinger, 1988لجرافينجر )
ة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض وتصبح خطواته شاملة لعملية تصميم بيئ

كائنات التعلم الرقمية )حر/ مقيد( والذى تم عرضه فى إجراءات البحث، وليظهر وفقا 
لذلك النموذج السيناريو التعليمى لبيئتى التعلم للمجموعتين التجريبيتين فى صورته 

 (.2(، وشاشات بيئة التعلم )ملحق 5النهائية )ملحق 
 

 ؤال الفرعى الثالث:اإلجابة عن الس -ج 
 

لإلجابة عن السؤال الفرعى الثالث الذى ينص على "ما أثر تصميم بيئة تعلم      
للهولوجرام قائمة على توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية )حر/ مقيد( على تنمية 
التحصيل المعرفى بمقرر األحياء لدى طالب الصف الثانى بالمرحلة الثانوية؟ "،  

على هذا السؤال إختبار صحة الفرض األول "ال يوجد فرق دال  وتتطلب اإلجابة
( بين متوسطى درجات  طالب المجموعتين  التجريبية 6.61≥إحصائيًا عند مستوى )

األولى )بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية حر( 
قيت عرض كائنات التعلم الرقمية والتجريبية الثانية )بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على تو 

مقيد( فى التطبيق البعدى إلختبار التحصيل المعرفى بمقرر األحياء"،وذلك من خالل 
درجات ( لمتوسطين غير مرتبطين للمقارنة بين متوسطى t-testختبار"ت" )تطبيق ا

 طالب المجموعتين التجريبيتين.
 

 اإلجابة عن السؤال الفرعى الرابع: -د 
 

عن السؤال الفرعى الرابع الذى ينص على "ما أثر تصميم بيئة تعلم لإلجابة       
للهولوجرام قائمة على توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية )حر/ مقيد( على تنمية 



57 

مهارات التصور البصرى المكانى لدى طالب الصف الثانى بالمرحلة الثانوية؟"، 
نى "ال يوجد فرق دال تتطلب اإلجابة على هذا السؤال إختبار صحة الفرض الثا

( بين متوسطى درجات  طالب المجموعتين  التجريبية 6.61≥إحصائيًا عند مستوى )
األولى )بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية حر( 
والتجريبية الثانية )بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية 

فى التطبيق البعدى لمقياس مهارات التصور البصرى المكانى"، وذلك من خالل مقيد( 
درجات ( لمتوسطين غير مرتبطين للمقارنة بين متوسطى t-testختبار"ت" )تطبيق ا

    طالب المجموعتين التجريبيتين.

 اإلجابة عن السؤال الفرعى الخامس: -ه 
"ما العالقة اإلرتباطية بين لإلجابة عن السؤال الفرعى الخامس الذى ينص على      

درجات طالب المجموعتين التجريبيتين على إختبار التحصيل المعرفى بمقرر األحياء، 
ودرجاتهم على مقياس مهارات التصور البصرى المكانى داخل بيئة تعلم للهولوجرام 
قائمة على توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية )حر/ مقيد( ؟"، تتطلب اإلجابة على 

السؤال إختبار صحة الفرض الثالث "ال توجد عالقة ارتباطية دالة موجبة بين هذا 
درجات طالب المجموعتين التجريبيتين على إختبار التحصيل المعرفى بمقرر األحياء، 
ودرجاتهم على مقياس مهارات التصور البصرى المكانى فى بيئة تعلم للهولوجرام قائمة 

حساب معامل مية )حر/مقيد("، وذلك من خالل على توقيت عرض كائنات التعلم الرق
( بين درجات طالب المجموعتين التجريبيتين على إختبار التحصيل rارتباط بيرسون )

 .المعرفى بمقرر األحياء، ودرجاتهم على مقياس مهارات التصور البصرى المكانى
 اإلجابة عن السؤال الفرعى السادس: -و 

 

دس الذى ينص على "ما مدى تحقيق تصميم لإلجابة عن السؤال الفرعى السا      
بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية )حر/ مقيد( نسبة 
كسب فى درجات طالب المجموعتين التجريبيتين على إختبار التحصيل المعرفى 
بمقرر األحياء ودرجاتهم على مقياس مهارات التصور البصرى المكانى؟"،  تتطلب 

إلجابة على هذا السؤال إختبار صحة الفرض الرابع "يحقق تصميم بيئة تعلم ا
للهولوجرام قائمة على توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية )حر/ مقيد( نسبة كسب فى 
درجات طالب المجموعتين التجريبيتين على إختبار التحصيل المعرفى بمقرر األحياء، 

 صرى المكانى".ودرجاتهم على مقياس مهارات التصور الب
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 قياس مدى تكافؤ مجموعات البحث:  .0
 

لكى تتحقق الباحثة من تكافؤ المجموعتين قبليا التجريبية األولى )بيئة تعلم      
للهولوجرام قائمة على توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية حر( والتجريبية الثانية )بيئة 

الرقمية مقيد(، تم إستخدام تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض كائنات التعلم 
" "لمتوسطين غير مرتبطين" وتم حساب النسبة الفائية بإستخدام t-testإختبار"ت" "
ويوضح الجدول   Levene’s Test for Equality of Variancesإختبار ليفين 

التالى نتائج المتوسطات واإلنحرافات المعيارية وقيمة "ت" فى التطبيق القبلى إلختبار 
 المعرفى بمقرر األحياء ومقياس التصور البصرى المكانى، كما يلى: التحصيل
داللة الفروق بين متوسطى درجات المجموعتين التجريبيتين فى التطبيق  (5جدول )

 القبلى على إختبار التحصيل المعرفى بمقرر األحياء ومقياس التصور
 البصرى المكانى 

 المتوسط المجموعة التجريبية األداة 
 اإلنحراف
 المعيارى

درجة 
 الحرية

قيمة            
 " ف"

 قيمة "ت"
 مستوى
 الداللة

إختبار التحصيل 
 المعرفى 

 2.14 5.91 األولى
 غير دالة 1.081 1.237 58

 2.27 5.81 الثانية 

مقياس التصور 
 البصرى المكانى

 0.59 4.43 األولى
 غير دالة 0.155 0.285 58

 2.15 4.93 الثانية 

      

( إلي تكافؤ المجموعتين التجريبيتين من حيث متوسط األداء 5تشير نتائج جدول )   
القبلى إلختبار التحصيل المعرفى بمقرر األحياء ومقياس التصور البصرى المكانى، 
وذلك ألن قيمة " ف " المحسوبة أقل من قيمة " ف " الجدولية، عند درجة حرية 

متوسطى المجموعتين غير دال وبذلك تكون (، مما يدل على أن الفرق بين 15)
المجموعتان متكافئتان من حيث المستوى المبدئ إلختبار التحصيل المعرفى، ومقياس 

 التصور البصرى المكانى.    
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 إختبار صحة فروض البحث ومناقشة نتائجها: .3
 تم إختبار صحة فروض البحث ومناقشة نتائجها، فيما يلى:        

 فرض األول ومناقشة نتائجه:اختبار صحة ال -أ 
 

ال يوجد للتحقق من صحة الفرض األول من فروض البحث والذى ينص على "      
( بين متوسطى درجات  طالب المجموعتين  6.61≥فرق دال إحصائيًا عند مستوى )

التجريبية األولى )بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية 
ريبية الثانية )بيئة تعلم للهولوجرام قائمةعلى توقيت عرض كائنات التعلم حر( والتج

 الرقمية مقيد( فى التطبيق البعدى إلختبار التحصيل المعرفى بمقرر األحياء".
 

( لمتوسطين غير مرتبطين للمقارنة بين متوسطى t-testتم تطبيق اختبار"ت" )    
ئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت درجات طالب المجموعتين التجريبية األولى)بي

عرض كائنات التعلم الرقمية حر( والتجريبية الثانية )بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على 
توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية مقيد( فى التطبيق البعدى إلختبار التحصيل 

لدرجات  ، وذلك بعد حساب المتوسطات واإلنحرافات المعياريةالمعرفى بمقرر األحياء
 ( يلخص هذه النتائج.5طالب المجموعتين التجريبيتين الجدول)

( قيمة " ت " وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطى درجات طالب 5جدول )
 المجموعتين التجريبيتين فى التطبيق البعدى إلختبار التحصيل المعرفى بمقرر األحياء

 المتوسط المجموعة التجريبية
اإلنحراف 
 المعيارى

رجة د
 الحرية

 قيمة "ت"
 مستوي
 الداللة

 التجريبية األولى
)بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض  

 كائنات التعلم الرقمية حر(
52.87 3.42 

58 0.619 
 

 التجريبية الثانية غير دالة
)بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض  

 كائنات التعلم الرقمية مقيد(
50.37 3.79 

 ≥( أن قيمة "ت" غير دالة عند مستوى )5نتبين من النتائج التى يلخصها جدول )    
( مما يشير إلى عدم وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسطى درجات طالب 6.61

المجموعتين التجريبيتين فى التطبيق البعدى إلختبار التحصيل المعرفى بمقرر 
 األحياء.
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ت طالب  المجموعتين التجريبيتين فى ( مقارنة متوسطى درجا12شكل )    

 التطبيق البعدى إلختبار التحصيل المعرفى بمقرر األحياء 
 

وتأسيسا على ما سبق يمكن قبول الفرض األول الصفرى من فروض البحث      
( بين متوسطى 6.61≥"ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى )والذى ينص على: 

بية األولى )بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت درجات  طالب المجموعتين  التجري
عرض كائنات التعلم الرقمية حر( والتجريبية الثانية )بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على 
توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية مقيد( فى التطبيق البعدى إلختبار التحصيل 

 المعرفى بمقرر األحياء".
 

 :مناقشة نتائج الفرض األول 
توضح نتائج الفرض األول عدم وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطى درجات      

المجموعتين التجريبيتين فى التطبيق البعدى إلختبار التحصيل المعرفى بمقرر 
األحياء، حيث أنه فى كلتا المجموعتين تم من خاللهما استخدام بيئة تعلم للهولوجرام 

 ية )حر/مقيد(.مع إختالف توقيت عرض كائنات التعلم الرقم
، وهى Mavrikios et al., (2019, 405)حيث أكد مارفريكيوس وزمالؤه       

على أن تقنية الهولوجرام يمكن إستخدامها فى  He et al., (2020, 132)وزمالؤه 
عملية التعلم حيث أنها توفر تصوير تجسيمى ثالثى األبعاد لكائنات التعلم الرقمية 

كال( لعرضها من خالل عروض ثالثية األبعاد تظهر كأنها )الصور، الفيديوهات، األش
فى الفراغ من خالل غرفة صغيرة مظلمة، تعمل على تقديم وسط صناعى يعمل على 
تكوين الصورة من عدة إتجاهات لتظهر بكل وضوح للمتعلمين، وبطريقة تعليمية 

زالة الغمو   ض لديه.مشوقة وممتعة تعمل على إدراك المتعلم للمادة التعليمية وا 
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، Cerezo et al., (2019, 16)وفى نفس اإلطار أشار سيريزو وزمالؤه      
إلى أنه يمكن توظيف  Caggianese et al., (2020, 152)وكاججيانيس وزمالؤه 

عدة نظريات لتفسير عملية التعلم من خالل تقنية الهولوجرام من خالل نظرية 
ن للمكونات البصرية من خالل إرسال الجشطالت التى تفسر عملية إستقبال المتعلمي

اإلشارات إلى العقد العصبية بالدماغ والتى تعمل على تفسير المشاهدات  البصرية 
دراكها، باإلضافة إلى نظرية  التى قام المتعلمين برؤيتها من خالل تقنية الهولوجرام وا 

راك المتعلم المستويات المتعددة لإلبصار لديفيد مار والتى من خاللها يمكن تفسير إد
لكائنات التعلم الرقمية من خالل الهولوجرام وذلك من خالل المصفوفة البصرية التى 
تبدأ من خالل إستخراج السمات األساسية للرسومات واألشكال، ثم الوصول إلى أوجه 
التشابه داخل الرسمة وبينها وبين الرسومات األخرى السابق دراستها وصوال إلى إدراك 

 بعادها.عمق الرسمة وأ
، وهيوانج David et al., (2019, 352)كذلك اتفق ديفيد وزمالؤه     

، على أنه يمكن توظيف كائنات التعلم Huang et al., (2020, 185)وزمالؤه
الرقمية فى عملية التعلم من خالل تقنية الهولوجرام، حيث أنها توفر توفر مقاطع 

دقيقة( 01دقيقة: 0راوح مدتها من )معلوماتية فى شكل وسائط رقمية صغيرة الحجم تت
والتى يمكن إستخدامها فى سياقات تعليمية متعددة، وتتكون من الصور واألشكال 
والفيديوهات التى تقدم بيئة تعليمية تفاعلية وذات فعالية ويمكن إستخدامها من خالل 

ماديا مجموعة كبيرة من األجهزة منها األجهزة اللوحية الذكية)التابلت(، كما أكد دار 
 Jose & Rocha، وجوسى وروشا Darmadi et al.,(2018, 123)وزمالؤه

على أنه يمكن تفسير أهمية كائنات التعلم الرقمية فى عملية التعلم  (329 ,2019)
من خالل النظرية البنائية التى أكدت على أهميتها فى بناء معرفة المستخدم وفهمه 

ستيعابها داخل للمحتوى التعليمى بطريقة ميسرة وصوال للم عانى والمفاهيم المستهدفة وا 
عقله، وكذلك نظرية الحمل المعرفى التى أكدت على أنه من خالل كائنات التعلم 
الرقمية يمكن تجزأة محتوى التعلم فى شكل بسيط وصغير الحجم مما يعمل على تقليل 

 وتوزيع الحمل المعرفى فى الذاكرة العاملة للمتعلمين.
، ودينج وزمالؤه Zuluaga et al., (2018, 112)لياجا وزمالؤه كما أشار زيو      

Deng et al., (2020, 108)  /إلى أن توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية )حر
مقيد( يمكن من خاللهما تنمية التحصيل المعرفى لدى المتعلمين، فالتوقيت الحر 

علمين أو بعض للعرض يعمل على إتاحة إمكانية تكرار العرض أكثر من مرة للمت
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أجزاءه حتى يمكنهم إستيعاب المادة التعليمية، بينما أيضا فى توقيت العرض المقيد 
ستيعاب المادة  يمكن للمتعلمين تركيز إنتباههم للحصول على المعلومات والمفاهيم  وا 

 التعليمية نظرا لعدم تكرار العرض مرة أخرى.
كائنات التعلم الرقمية وعرضها  وفى إطار إجراءات البحث قامت الباحثة بتصميم    

بإستخدام مخروط هرمى زجاجى رباعى الجوانب وجهاز من خالل تقنية الهولوجرام 
النقل فى  -للوحدات التعليمية الثالثة فى مقرر األحياء )الهضم فى اإلنسانتابلت 
التنفس فى اإلنسان(، وتم تقديم توقيت عرض حر لطالب المجموعة  -اإلنسان

تاحة تكراره )بحد أقصى خمسة مرات(، والمجموعة التجريبية الثانية التجريبية األ ولى وا 
توقيت عرض مقيد )مرة واحدة فقط(، وأظهرت النتائج عدم وجود فرق دال إحصائيا 
بين المجموعتين التجريبيتين، وتتفق نتيجة الفرض االول مع نتائج دراسات هونج وييوم 

Hong & Yeom (2014)بريكهيمر وزمالؤه ، Bruckheimer et al., (2016) ،
، حيث أكدتا على فعالية توقيت عرض Yamada et al., (2018)ويامادا وزمالؤه 

كائنات التعلم الرقمية الحر والمقيد فى تقنية عرض الهولوجرام على تنمية التحصيل 
 المعرفى للمتعلمين فى التطبيق البعدى.

 اختبار صحة الفرض الثانى ومناقشة نتائجه: -ب 
 

ال يوجد للتحقق من صحة الفرض الثانى من فروض البحث والذى ينص على "      
( بين متوسطى درجات  طالب المجموعتين 6.61≥فرق دال إحصائيًا عند مستوى )

التجريبية األولى )بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية 
لوجرام قائمة على توقيت عرض كائنات التعلم حر( والتجريبية الثانية )بيئة تعلم للهو 

 الرقمية مقيد( فى التطبيق البعدى لمقياس مهارات التصور البصرى المكانى".
متوسطى ( لمتوسطين غير مرتبطين للمقارنة بين t-testتم تطبيق اختبار"ت" )      

ى توقيت درجات  طالب المجموعتين التجريبية األولى )بيئة تعلم للهولوجرام قائمة عل
عرض كائنات التعلم الرقمية حر( والتجريبية الثانية )بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على 
توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية مقيد( فى التطبيق البعدى لمقياس مهارات التصور 

وذلك بعد حساب المتوسطات واإلنحرافات المعيارية لدرجات طالب البصرى المكانى، 
 ( يلخص هذه النتائج.2يبيتين الجدول )المجموعتين التجر 
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( قيمة " ت " وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطى درجات طالب 2جدول )
 فى التطبيق البعدى لمقياس مهارات التصور البصرى المكانى ين التجريبيتينالمجموعت

 

 المتوسط المجموعة التجريبية
اإلنحراف 
 المعيارى

درجة 
 الحرية

قيمة 
 "ت"

 مستوي
 لداللةا

 التجريبية األولى
)بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض  

 كائنات التعلم الرقمية حر(
26.01 2.45 

58 7.561 
 

 التجريبية الثانية دالة
)بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض  

 كائنات التعلم الرقمية مقيد(
20.63 2.00 

 ≥( أن قيمة "ت" دالة عند مستوى ) 2ها جدول )نتبين من النتائج التى يلخص     
( مما يشير إلى وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسطى درجات طالب 6.61

المجموعتين التجريبيتين فى التطبيق البعدى لمقياس مهارات التصور البصرى المكانى 
رض لصالح المجموعة التجريبية األولى )بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت ع -

 كائنات التعلم الرقمية حر(.
 

 
( مقارنة متوسطى درجات طالب المجموعتين التجريبيتين فى التطبيق 11شكل )    

 البعدى لمقياس مهارات التصور البصرى المكانى
وتأسيسا على ما سبق يمكن رفض الفرض الثانى من فروض البحث والذى       

( بين متوسطى درجات  6.61≥توى )ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مسينص على: "
طالب المجموعتين التجريبية األولى )بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض 
كائنات التعلم الرقمية حر( والتجريبية الثانية )بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت 

ور عرض كائنات التعلم الرقمية مقيد( فى التطبيق البعدى لمقياس مهارات التص
يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى "البصرى المكانى"، وقبول الفرض البديل 

( بين متوسطى درجات  طالب المجموعتين التجريبية األولى )بيئة تعلم 6.61≥)
للهولوجرام قائمة على توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية حر( والتجريبية الثانية )بيئة 
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عرض كائنات التعلم الرقمية مقيد( فى التطبيق تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت 
لصالح المجموعة التجريبية  -البعدى لمقياس مهارات التصور البصرى المكانى"

 )بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية حر(.األولى
 

 :مناقشة نتائج الفرض الثانى 
 

وعة التجريبية األولى )بيئة تعلم للهولوجرام تظهر نتائج الفرض الثانى تفوق المجم     
قائمة على توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية حر( على المجموعة التجريبية الثانية 
)بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية مقيد( فى التطبيق 

 البعدى لمقياس التصور البصرى المكانى.
 He etوهى وزمالؤه  Kim et al., (2019, 219)وزمالؤه  حيث إتفق كيم      

al., (2020, 132) 
على أن تقنية الهولوجرام تعمل على توفير تصوير تجسيمى للمحتوى التعليمى الذى تم 
عرضه من خالل كائنات التعلم الرقمية )األشكال، الصور، الفيديوهات( التفاعلية 

غيرة مظلمة يعمل على توضيح الصورة صغيرة الحجم والتى تظهر من خالل غرفة ص
المكونة فى وسط صناعى يعمل على إظهار الصورة نتيجة تصميمها فى أربعة 
إتجاهات لتظهر كصورة واحدة كاملة األبعاد فىما يشبه الفراغ، بما يوفر بيئة تعلم ذات 

 فعالية كبيرة وممتعة للمتعلمين.
، وجوسى وروشا Sherriff et al., (2019, 105)وكذلك أكد شيرريفف وزمالؤه     

Jose & Rocha (2019, 329)  على أن كائنات التعلم الرقمية يمكن تفسير
فعاليتها فى عملية تعلم الطالب من خالل النظريتين البنائية والحمل المعرفى حيث 
أكدت األولى على أهمية كائنات التعلم الرقمية فى بناء المعرفة واستيعابها داخل عقل 

وكذلك أشارت األخرى إلى أن كائنات التعلم الرقمية تعمل على تجزأة  المتعلم،
المحتوى التعليمى فى أجزاء تفاعلية صغيرة تعمل على تقليل العبء المعرفى على 

، Blinder et al., (2019, 116)ذاكرة المتعلمين؛ وكذلك اتفق بليندر وزمالؤه 
ه يمكن تفسير عملية التعلم على أن Huang et al., (2020, 185)وهيوانج وزمالؤه

من خالل تقنية الهولوجرام من خالل نظريتى الجشطالت والمستويات المتعددة 
لإلبصار حيث من خاللها يتم تفسير عملية اإلدراك البصرى لكائنات التعلم الرقمية 
التى يتم عرضها من خالل التصوير التجسيمى )الهولوجرام( والذى يمكن من خالله 

م لألشكال والرسومات بكل وضوح فى شكل ثالثى األبعاد واضح إدراك المتعل
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التفاصيل واألجزاء وصوال إلى عمق الصور، مما يعمل على تنمية مهارات التصور 
 المكانى لدى المتعلمين.

، Grierson et al., (2017, 76)وفى نفس اإلطار أشار جريرسون وزمالؤه      
إلى أن إختالف توقيت عرض كائنات  Deng et al., (2020, 108)ودينج وزمالؤه 

التعلم الرقمية )حر/ مقيد( يؤثر على تنمية مهارات التصور البصرى المكانى لدى 
المتعلمين، حيث أن التوقيت الحر يتيح للمتعلمين إمكانية رؤية األبعاد والجوانب 
المختلفة للصور واألشكال أكثر من مرة، فيمكنهم التعرف الدقيق على تفاصيلهم 
دراك كيفية دوران  وأجزائهم والعالقات بينهم وأوجه التشابه واإلختالف بين األشكال، وا 
الشكل وتركيب أجزاءه فى سياقات مختلفة، مما يؤدى إلى تفوق التوقيت الحر على 

 التوقيت المقيد الذى يتم من خالله عرض المحتوى التعليمى مرة واحدة. 
باحثة بتصميم مخروط هرمى زجاجى رباعى وفى إطار إجراءات البحث قامت ال      

الجوانب وجهاز تابلت لعرض كائنات التعلم الرقمية من خالل بيئة تعلم للهولوجرام 
التنفس فى  -النقل فى اإلنسان -لثالثة وحدات فى مقرر األحياء )الهضم فى اإلنسان

ذى يمكن اإلنسان(، وتم تقديم توقيت عرض حر لطالب المجموعة التجريبية األولى وال
تكراره )بحد أقصى خمسة مرات(، والمجموعة التجريبية الثانية توقيت عرض مقيد )مرة 
واحدة فقط(، وأظهرت النتائج وجود فرق دال إحصائيا بين المجموعتين التجريبيتين، 
لصالح المجموعة التجريبية األولى، وتتفق نتيجة الفرض الثانى مع نتائج دراستى 

، حيث Esmer (2019)، واسميرHaussler et al., (2017)هايسلر وزمالؤه 
أكدتا على تفوق توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية الحر على توقيت عرض كائنات 

 التعلم الرقمية المقيد على تنمية مهارات التصور البصرى المكانى لدى المتعلمين.
 اختبار صحة الفرض الثالث ومناقشة نتائجه: -ج 

 توجدال ض الثالث من فروض البحث والذى ينص على "للتحقق من صحة الفر       
عالقة ارتباطية دالة موجبة بين درجات طالب المجموعتين التجريبيتين على إختبار 
التحصيل المعرفى بمقرر األحياء، ودرجاتهم على مقياس مهارات التصور البصرى 

م الرقمية المكانى فى بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض كائنات التعل
( بين درجات طالب المجموعتين rتم حساب معامل ارتباط بيرسون ) )حر/مقيد("، 

التجريبيتين على إختبار التحصيل المعرفى بمقرر األحياء، ودرجاتهم على مقياس 
  (:06مهارات التصور البصرى المكانى، كما هو موضح بالجدول )
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 قة اإلرتباطية بين متغيرات البحث( قيمة "ر" وداللتها اإلحصائية للعال06جدول )

( إلى وجود عالقة إرتباطية دالة موجبة عند مستوى 06تشير نتائج الجدول )    
التحصيل المعرفى  بار( بين درجات طالب المجموعتين التجريبيتين على إخت6.61)

بمقرر األحياء ودرجاتهم علي مقياس مهارات التصور البصرى المكانى، حيث بلغت 
 (.6.091قيمة "ر" )

 

وبناء على ما سبق يمكن رفض الفرض الثالث من فروض البحث والذى  ينص      
 ال توجد عالقة ارتباطية دالة موجبة بين درجات طالب المجموعتين التجريبيتينعلى "

على إختبار التحصيل المعرفى بمقرر األحياء، ودرجاتهم على مقياس مهارات التصور 
البصرى المكانى فى بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض كائنات التعلم 

توجد عالقة ارتباطية دالة موجبة بين  وقبول الفرض البديل "الرقمية )حر/مقيد("، 
ين على إختبار التحصيل المعرفى بمقرر األحياء، درجات طالب المجموعتين التجريبيت

ودرجاتهم على مقياس مهارات التصور البصرى المكانى فى بيئة تعلم للهولوجرام قائمة 
 على توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية )حر/مقيد(".

 :مناقشة نتائج الفرض الثالث 
 

جبة بين درجات طالب تظهر نتائج الفرض الثالث وجود عالقة ارتباطية دالة مو       
المجموعتين التجريبيتين على إختبار التحصيل المعرفى بمقرر األحياء،  ودرجاتهم 
على مقياس مهارات التصور البصرى المكانى فى بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على 

 كائنات التعلم الرقمية )حر/مقيد( توقيت عرض 
 

 ,Maab et al., (2019وزمالؤه وفى سياق متغيرات البحث الحالى، أكد ماب       
 Su et، وسيو وزمالؤه Shen et al., (2019, 145)، تشين وزمالؤه (115-116

al., (2020, 56)  على أن بيئة تعلم الهولوجرام القائمة على توقيت عرض كائنات
التعلم الرقمية )حر/مقيد( يعمل على تنمية التحصيل المعرفى ومهارات التصور 

دى المتعلمين، حيث أنه من خالل تقنية التصوير التجسيمى البصرى المكانى ل
)الهولوجرام( يمكن عرض )األشكال، الصور، الفيديوهات( والتى تمثل كائنات التعلم 
الرقمية التى تم تصميمها من خالل برامج حاسوبية لتعرض فى صورة ثالثية األبعاد 

 التصور البصرى المكانى التحصيل المعرفى  المتغيرات

 التحصيل المعرفى
 

1.625* 

   التصور البصرى المكانى
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معلقة فى الفراغ، ويمكن  فى غرفة صغيرة مظلمة مصنعة لتبدو األجسام كأنها حقيقية
دراك جميع جوانبها وتفاصيلها فى بيئة تعليمية ممتعة  للمتعلم رؤيتها والتعلم منها وا 
وتفاعلية، سواء فى توقيت عرض حر يمكن للمتعلم مشاهدتها أكثر من مرة أو مرة 
واحدة فقط فيتم تنمية التحصيل المعرفى لدى المتعلمين وكذلك مهارات التصور 

 مكانى.البصرى ال
 

وفى نفس اإلطار ظهرت عدة نظريات أكدت على العالقة بين متغيرات البحث     
ومن أهمها: نظرية المستويات المتعددة لإلبصار التى أكد من خالل ديفيد مار على 
أهمية  العروض ثالثية األبعاد التى تم تصميمها بإستخدام تقنيات الحاسوب فى تنمية 

مق وتفاصيل الرسومات واألشكال، وكذلك من خالل نظرية مهارات إدارك المتعلمين لع
الحمل المعرفى التى أكدت على أن عرض كائنات التعلم الرقمية من خالل تقنية 
الهولوجرام يعمل على تقليل العبء المعرفى عند المتعلمين من خالل عرض المحتوى 

 ,Darmadi et al., 2018التعليمى فى شكل أجزاء صغيرة واضحة وجذابة وتفاعلية)
123; Cerezo et al., 2019, 16.) 

وفى إطار إجراءات البحث قامت الباحثة بتصميم كائنات التعلم الرقمية وعرضها     
هرمى زجاجى رباعى الجوانب من خالل بيئة تعلم للهولوجرام بإستخدام مخروط 

ت العرض للوحدات التعليمية الثالثة فى مقرر األحياء، مع إختالف توقيوجهاز تابلت 
بين المجموعتين )حر للمجموعة التجريبية األولى/ مقيد للمجموعة التجريبية الثانية(، 

 Zhangوتتفق نتيجة الفرض الثالث مع نتيجة مجموعة من الدراسات: زانج وزمالؤه 
et al., (2015) هايسلر وزمالؤه ،Haussler et al., (2017) ويامادا وزمالؤه ،

(Yamada et al., (2018 . 
 اختبار صحة الفرض الرابع ومناقشة نتائجه: -د 

 

يحقق  للتحقق من صحة الفرض الرابع من فروض البحث والذى ينص على "      
تصميم بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية )حر/مقيد( 

معرفى نسبة كسب فى درجات طالب المجموعتين التجريبيتين على إختبار التحصيل ال
، تم حساب بمقرر األحياء، ودرجاتهم على مقياس مهارات التصور البصرى المكانى"

متوسطى درجات طالب المجموعتين التجريبيتين على إختبار التحصيل المعرفى 
ودرجاتهم على مقياس مهارات التصور البصرى المكانى فى التطبيقين القبلى والبعدى 

توقيت عرض كائنات التعلم رام قائمة على لحساب أثر تصميم بيئة تعلم للهولوج
 ( يوضح هذه النتائج.00باستخدام معادلة الكسب المعدل لبالك، والجدول)الرقمية 
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( نسبة الكسب المعدل  لبالنك بين المتوسطين القبلى والبعدى لدرجات 00جدول )
 المجموعات التجريبية على  إختبار التحصيل المعرفى ودرجاتهم على مقياس

 ات التصور البصرى المكانىمهار  

 المتوسط التطبيق أداة البحث المجموعة التجريبية
الدرجة 
 العظمى

معدل  
الكسب 

 لبالك
 الداللة

 التجريبية األولى
)بيئة تعلم للهولوجرام  

قائمة على توقيت عرض 
كائنات التعلم الرقمية 

 حر(

إختبار التحصيل 
 المعرفى

 5.91 القبلى
61 0.650 

مقبولة تزيد 
الواحد  عن

 الصحيح

 52.87 البعدى

مقياس التصور 
 البصرى المكانى

 4.43 القبلى
31 0.571 

 26.01 البعدى

 التجريبية الثانية
)بيئة تعلم للهولوجرام  

قائمة على توقيت عرض 
كائنات التعلم الرقمية 

 مقيد(

إختبار التحصيل 
 المعرفى

 5.81 القبلى
61 0.611 

مقبولة تزيد 
واحد عن ال

 الصحيح

 50.37 البعدى

مقياس التصور 
 البصرى المكانى

 4.93 القبلى
31 0.223 

 20.63 البعدى

 ( إلى:00تشير نتائج الجدول السابق) 
بلغت قيمة معدل الكسب إلختبار التحصيل المعرفى بمقرر األحياء للمجموعة  -

وقيت عرض كائنات التعلم الرقمية التجريبية األولى )بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على ت
( بينما بلغت قيمتها فى المجموعة التجريبية الثانية )بيئة تعلم للهولوجرام 0.010حر( )

 (.0.066قائمة على توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية مقيد( )
بلغت قيمة معدل الكسب لمقياس التصور البصرى المكانى للمجموعة  -

للهولوجرام قائمة على توقيت عرض كائنات تعلم رقمية  التجريبية األولى )بيئة تعلم
( بينما المجموعة التجريبية الثانية )بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على 0.156حر( )

(، 0.990توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية مقيد( بلغت قيمة معدل الكسب )
 وكالهما معدل كسب مقبول يزيد عن الواحد الصحيح.

على فى أدوات القياس بالبحث )اإلختبار التحصيلى المعرفى بمقرر معدل الكسب األ 
مقياس التصور البصرى المكانى( لصالح  المجموعة التجريبية األولى )بيئة  –األحياء

 تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية حر(.
لمعرفى قيمة معدل الكسب ألدوات القياس بالبحث اإلختبار التحصيلى ا -

مقياس التصور البصرى المكانى( لكل من المجموعتين التجربيتين،  –بمقرر األحياء
التجريبية األولى)بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض كائنات تعلم رقمية حر( 
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والمجموعة التجريبية الثانية )بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض كائنات 
 د( مقبولة حيث أنها تزيد عن الواحد الصحيح.التعلم الرقمية مقي

 
( مقارنة المتوسطين القبلى والبعدى لدرجات المجموعتين التجريبيتين 10شكل ) 

 على إختبار التحصيل المعرفى ودرجاتهم على مقياس التصور البصرى المكانى 
وبناء على ما سبق يمكن قبول الفرض الرابع من فروض البحث والذى ينص      
"يحقق تصميم بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على توقيت عرض كائنات التعلم ى: عل

الرقمية )حر/ مقيد( نسبة كسب فى درجات طالب المجموعتين التجريبيتين على 
إختبار التحصيل المعرفى بمقرر األحياء، ودرجاتهم على مقياس مهارات التصور 

 البصرى المكانى".
 

 :مناقشة نتائج الفرض الرابع 
 

تظهر نتائج الفرض الرابع تحقيق تصميم بيئة تعلم للهولوجرام قائمة على        
عرض كائنات التعلم الرقمية )حر/مقيد( نسبة كسب فى درجات طالب توقيت 

المجموعتين التجريبيتين على إختبار التحصيل المعرفى بمقرر األحياء، ودرجاتهم على 
 .مقياس التصور البصرى المكانى

 
 Sanguinetti etإطار متغيرات البحث الحالى، اتفق سانجيينيتتى وزمالؤه وفى      

al., (2018, 62) مارفريكيوس وزمالؤه ،Mavrikios et al., (2019, 405) ،
على أن تصميم بيئة تعلم للهولوجرام  Shen et al., (2019, 145)وتشين وزمالؤه 

هولوجرام )حر/ مقيد( يعمل على قائمة على توقيت كائنات التعلم الرقمية فى تقنية ال
تحقيق نسبة كسب فى التحصيل المعرفى ومهارات التصور البصرى المكانى لدى 
المتعلمين، حيث أنه من خالل تقنية التصوير التجسيمى )الهولوجرام( يمكن عرض 
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كائنات التعلم الرقمية )األشكال، الصور، الفيديوهات( لتعرض فى مكان صغير مظلم 
ويتم توجيه الصورة بجميع إتجاهاتها من مصدر تقنى )شاشة هاتف نقال، يشبه الغرفه 

جهاز لوحى تابلت، شاشة حاسوب( وعرضهم فى نفس المسافة من اإلتجاهات األربعة 
ليظهر الجسم كأنه يطفو فى جزيئات الهواء، مع تقديم العرض سواء فى توقيت حر 

أو مشاهدته فى توقيت مقيد  يمكن المتعلم من تكرار العرض ومشاهدته أكثر من مرة
مرة واحدة فقط؛ مما يعمل على تنمية التحصيل المعرفى ومهارات التصور البصرى 

    المكانى لدى المتعلمين فى التطبيق البعدى.

وفى نفس اإلطار ظهرت عدة نظريات أكدت على أهمية بيئتى التعلم فى البحث     
همية توظيف كائنات التعلم الرقمية أهمها: نظرية الحمل المعرفى التى أكدت على أ

التى تعمل على جعل بيئة التعلم تفاعلية وذات فاعلية من خالل تقديم محتوى تعليمى 
مجزأ إلى أجزاء صغيرة تعمل على إستيعاب المتعلمين للمحتوى التعليمى فى شكل 
مبسط وواضح، باإلضافة إلى نظرية المستويات المتعددة لإلبصار التى أكدت على  

همية العروض المجسمة فى تنمية مهارات إدراك المتعلمين لتفاصيل الرسومات أ
 Huواألشكال والقدرة على الوصول إلى مستوى عميق من استيعابها بتفاصيلها الدقيقة)

et al., 2019, 173; Caggianese et al., 2020, 152.) 
 

م الرقمية وعرضها وفى إطار إجراءات البحث قامت الباحثة بتصميم كائنات التعل    
مخروط هرمى زجاجى رباعى الجوانب من خالل بيئة تعلم للهولوجرام بإستخدام 

للوحدات التعليمية الثالثة فى مقرر األحياء، مع إختالف توقيت العرض وجهاز تابلت 
بين المجموعتين )حر للمجموعة التجريبية األولى/ مقيد للمجموعة التجريبية الثانية(، 

، Jia et al., (2014)لفرض الرابع مع نتيجة دراستى جيا وزمالؤه وتتفق نتيجة ا
 .Esmer (2019)واسمير

 

 توصيات البحث: .4
اقترحت الباحثة مجموعة من التوصيات فى ضوء نتائج البحث الحالى، والتى تتبين    

 فيما يلى:
ضرورة تدريب مصممى ومطورى بيئات التعلم على تصميم بيئة تعلم للهولوجرام   -أ 

 على توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية. قائمة
أهمية توظيف تقنية الهولوجرام فى بيئات التعلم المدمجة وفى التدريس داخل   -ب 

 القاعات الدراسية.
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إجراء مزيد من الدراسات والبحوث حول تصميم كائنات التعلم الرقمية فى بيئة تعلم  -ج 
 عليا لديهم.للهولوجرام، لتنمية التحصيل المعرفى ومهارات التفكير ال

اإلهتمام بتدريب المعلمين وأعضاء هيئة التدريس على توظيف كائنات التعلم  -د 
 الرقمية فى بيئة تعلم للهولوجرام. 

 مقترحات البحث:  .5
 اقترحت الباحثة إجراء مجموعة من البحوث، والتى تتضح كالتالى:   

ة التحصيل دراسة أثر توظيف تقنية الهولوجرام فى بيئة التعلم المدمج على تنمي -أ 
 المعرفى بمقرر العلوم لدى طالب المرحلة اإلبتدائية. 

دراسة أثر التفاعل بين نمط توقيت عرض كائنات التعلم الرقمية فى بيئة تعلم   -ب 
قائمة على تقنية الهولوجرام واألسلوب المعرفى على تنمية التحصيل المعرفى بمقرر 

 اإلعدادية.الرياضيات ومهارات حل المشكالت لدى طالب المرحلة 
دراسة أثر نمط عرض كائنات التعلم الرقمية فى بيئة تعلم قائمة تقنية الهولوجرام  -ج 

على تنمية التحصيل المعرفى بمقرر الشبكات واإلنخراط الطالبى لدى طالب 
 تكنولوجيا التعليم.

دراسة أثر نمط الدعم فى بيئة تعلم للهولوجرام على تنمية مهارات صيانة الحاسب   -د 
 فض العبء المعرفى.اآللى وخ
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 قائمة المراجع
 أوال: المراجع العربية:

أثر إستخدام بيئة إلكترونية عالجية قائمة على النظم الخبيرة فى (.9605أحمد هاشم موسى ) -
تحصيل مادة العلوم وتنمية بعض مهارات التفكير التوليدى لدى تالميذ الحلقة الثانية من 

دكتوراه، كلية الدراسات العليا للتربية، قسم تكنولوجيا التعليم،  ، رسالةالتعليم األساسى
 جامعة القاهرة.

مدى وعى أعضاء هيئة التدريس بجامعة (. 9600أمل سفر القحطانى، ريم عبد اهلل المعيذر) -
، رابطة التربويين األميرة نورة بتقنية التصوير التجسيمى )الهولوجرام( فى التعليم عن بعد

 .50عربية فى التربية وعلم النفس، ع العرب، دراسات
واقع إستخدام تكنولوجيا التعليم فى تدريس مادة األحياء فى (.9601حازم محمد المعايطة ) -

، رسالة ماجستير، معهد بحوث مدارس التعليم األساسى باألردن: دراسة تحليلية ميدانية
 ودراسات العالم اإلسالمى، جامعة أم درمان اإلسالمية.

 IBM SPSS Statisticsاإلحصاء والحاسب اآللى: تطبيقات (. 9608لجندى )حسن عوض ا -
V21.مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، الطبعة األولى ، 

أثر تدريس األحياء باألنشطة العلمية والمحاكاة الحاسوبية فى التفكير (.9605رنا كامل الطباع ) -
، المركز القومى للبحوث ردنالتنبؤى لدى طلبة التاسع األساسى بمحافظة عمان فى األ

 .0، ع0غزة، مجلة العلوم التربوية والنفسية، مج
فاعلية الرسوم المتحركة ثالثية الرؤية فى تنمية مهارات التفكير (.9605سارة المعز باهلل عباس) -

، رسالة ماجستير، كلية والتحصيل الدراسى فى مادة العلوم لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية
 ية، قسم تكنولوجيا التعليم، جامعة بورسعيد.التربية النوع

استخدام مستودعات كائنات التعلم الرقمية التعليمية فى (.9608سهام سلمان الجويرى) -
الممارسات التدريسية على أعضاء هيئة التدريس فى كلية التربية بجامعة األميرة نورة 

 .5لعدد، ا0، المجلة الدولية التربوية المتخصصة، مجلدبنت عبد الرحمن
فاعلية تقنية البودكاست التعليمى فى تدريس األحياء على (. 9600الطيب أحمد هارون ) -

، كلية التربية النوعية، مجلة بحوث التربية التحصيل الدراسى لدى طالب المرحلة الثانوية
 النوعية، جامعة المنصورة.

، 0، طفراد والوسائطمصادر التعلم اإللكترونى: الجزء األول: األ(. 9601محمد عطية خميس ) -
 القاهرة: دار السحاب للطباعة.

أثر التفاعل بين أنماط تقديم وحدات التعلم الرقمية وأساليب (. 9605منى حسنى إسماعيل) -
التعلم بالمعامل اإلفتراضية على تنمية المهارات العملية والتفكير البصرى فى مادة العلوم 

، كلية التربية، قسم تكنولوجيا التعليم، ، رسالة ماجستيرلدى طالب المرحلة اإلعدادية
 جامعة المنصورة.
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أثر إستخدام برنامج حاسب آلى تعليمى مقترح على تحصيل (. 9605مى بنت حمود آل جاسر) -
، كلية التربية، مجلة التربية، طالبات الصف الثانى الثانوى لمادة األحياء بمدينة الرياض

 .9، ج055جامعة األزهر، ع
بعد( فى -أثناء-توقيت تقديم التوجيه )قبل(. 9605لم، منى عبد المنعم فرهود)نهلة المتولى سا -

تقنية الهولوجرام وأثره على تنمية بعض المفاهيم اإلجتماعية وبقاء أثر التعلم لدى أطفال 
 ، مجلة تكنولوجيا التربية، دراسات وبحوث، عدد يوليو.الروضة

ترونية قائمة على المحاكاة ثالثية األبعاد تطوير بيئة تعليمية إلك(. 9605هبة سامى إمام ) -
، لتنمية مهارات اإلدراك البصرى والتحصيل فى مادة العلوم لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية

 رسالة ماجستير، كلية التربية، قسم تكنولوجيا التعليم، جامعة دمياط.
، ورشة ية التعليميةتقنيات عرض الهولوجرام ودورها فى العمل(. 9602وليد محمد عبد الحميد ) -

عمل فى المؤتمر العلمى السادس عشر للجمعية المصرية العربية لتكنولوجيا التربية فى 
 يوليو، كلية الدراسات العليا للتربية، جامعة القاهرة. 8-9الفترة من 
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