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 مقدمة: 
يلعب الواقع المعزز دورًا هامًا في العملية التعليمية، كما يعد من المستحدثات التكنولوجيا التي 

مؤخرًا وانتشرت بشكل كبير في مجاالت التعليم المختلفة كما يمثل أهم تطبيقات استخدام الهاتف ظهرت 
المحمول واألجهزة الذكية فهناك العديد من الشركات التي استخدمت هذه التكنولوجيا في الدعاية 

العديد من  تللمنتجات المختلفة وإنتاج وتصميم ألعاب تعليمية قائمة على الواقع المعزز، ولقد توجه
 المؤسسات التعليمية والجامعات إلى استخدام الواقع المعزز في التعليم.

ري ك البصاكما تعد تكنولوجيا الواقع المعزز من أهم الوسائل لمساعدة المتعلمين على اإلدر 
( إلى Catenazz& Sommaruga, 2013, p12للمعلومات وزيادة التحصيل فلقد أشارت دراسة )

سريع  يزز يمد المتعلمين بطرق مختلفة لتمثيل المعلومات واختبارها بشكل ديناميكأن الواقع المع
وسهل، كما أشارت الدراسة ايضًا إلى أن الواقع المعزز يلعب دورًا بارزًا في تدريس التاريخ والتعرف 

 وثرية والتاريخية ألن المتعلم من خالل كاميرا الهاتف المحمول التي يوجهها نحعلى األماكن األ
 المعروضات يستطيع ان يتعرف على االماكن التاريخية ويتجول بها في حرية تامة وكأنه عاد للماضي.

كما أشارت بعض الدراسات إلى أهمية استخدام الواقع المعزز في تعليم مقررات التاريخ والجغرافيا 
معايشة األحداث ( التي أوضحت أن الواقع المعزز يساعد المتعلم على Schrier،2005منها دراسة )

التاريخية، وكأنه مشترك فيها، كما أنها تمكن الطالب من التفاعل مع الشخصيات التاريخية، والتعرف 
 على الوقائع والحروب والثورات.

( إلى أن استخدام تكنولوجيا الواقع Shelton& Hedley, 2002. P8وتشير نتائج دراسة ) 
كلة المتعلمين في تذكر المعلومات عن مواقع الدول، المعزز في تدريس الجغرافيا يساهم في حل مش

والمدن واألماكن الجغرافية حيث أنها ساهمت في جعل مقرر الجغرافيا أقل تعقيد، كما تهتم الجغرافيا 
 ومواقع النجوم والمجرات.  يبدراسة الفضاء الخارج

عرض صور ( إلى أن الواقع المعزز يسمح بYuen et al, 2010. p21وفى ضوء ذلك أشار )
ثالثية األبعاد لألجسام الموجودة في الفضاء بحيث يتفاعل المتعلم مع هذه المجسمات، وكأنها أمامه 

 ويستطيع أن يحركها في االتجاهات المختلفة ويتأكد بنفسه من صحة الظواهر الكونية.
 يف اومع التطور السريع لتكنولوجيا الواقع المعزز ظهر ما يعرف بكتب الواقع المعزز ودمجه

(( إلى أهمية استخدام الكتاب McKenzie& Darnell،2003العملية التعليمية، فلقد أشارت دراسة 
المعزز في تنمية المهارات المختلفة لدى المتعلمين وأنها تساعد على تحقيق التعاون بين الطالب 
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م والبيئة المحيطة، علوتحقيق التفاعل بين المت يوزيادة الدافعية لدى المتعلمين وتنمية التحصيل الدراس
 كما يلعب دورًا في بث حياة جديدة في الكتب القديمة والكتب االلكترونية. 

( إلى أن الكتاب المعزز المدعم بالعروض ثالثية Christie Rodgers،2014ويشير أيضًا )
 ةاألبعاد يساهم في تحقيق األهداف التعليمية، ويحفز الطالب خاصة عند إجراء التجارب التفاعلي

 ويساهم في تنمية مهارات التفكير البصري.
إن الدراسات االجتماعية من المواد الدراسية التي تساهم في تنمية مهارات التفكير البصري حيث  

( Kettering, 2007, P102أنها تتضمن خرائط وصور وأشكال توضيحية، ويتفق ذلك مع دراسة )
ى تنمية قدرات المتعلمين على فهم المعلومات التي أشارت إلى أن الدراسات االجتماعية تسعى إل

وتفسيرها والتوصل إلى االستنتاجات وزيادة مهارات التفكير لديهم وخاصة مهارات التفكير البصري، 
 كما تنمى قدرة المتعلم على تحديد المشكالت االجتماعية وتفسيرها وإيجاد حلول لها.

 اعية في تنمية مهارات التفكير البصري لدىفعلى الرغم من الدور الذي تلعبه الدراسات االجتم
 المتعلمين إال إنه هناك العديد من المشكالت التي تواجه المعلمين عند تدريسها.

( إلى بعض هذه المشكالت ومنها 30، ص2015فلقد أشار كل من )منى زهير، هناء إبراهيم ،
ك المتعلم ااني يؤدى إلى صعوبة إدر االعتماد على الحفظ والتلقين، كما أن اجتماع البعد المكاني والزم

للمعلومات وتشير الدراسة أيضًا إلى ان التواريخ الكثيرة ترهق المتعلمين دون أن يكون لبعضها مغزى 
 أو قيمة واضحة.

( على أن مقررات الدراسات االجتماعية 2014، يكما تؤكد دراسة )والى عبد الرحمن ورضا هند
م سرعة نسيانها بعد االنتهاء من أداء االختبارات المرتبطة بها، تعتمد على الحفظ واالستظهار ومن ث

ولكنها تلعب دورًا هامًا في تنمية مهارات التفكير البصري حيث أنها تحتوي على خرائط ورسوم 
توضيحية وصور وأشكال وجداول وهي تعد أدوات بصرية تختزل في محتواها العديد من المعلومات 

استنتاجها بسهولة ويسر، فضاًل عما تتضمنه من قضايا ومشكالت تتطلب الخطية التي يمكن للمتعلم 
 ك العالقات بين الحدث أو الظاهرة.اإعمال العصف الذهني، والمالحظة وإدر 

( الى أن أنظمة الواقع المعزز التي تستخدم في بعض Klopfer،2008كما تشير نتائج دراسة )
ل المتحف، داخ يالكترون يرين وتقدم لهم إرشاد سياحمتاحف العلوم في النمسا واليابان تساعد الزائ

 وتساهم في تحقيق اآلثارة لدى المتعلمين وتنمى مهارات الفهم والتذكر والتنبؤ واالستكشاف لديهم.
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( إلى أن استخدام الصور ثالثية األبعاد داخل Juan Mancera،2011كما أشارت دراسة )
عاقة الجسدية بالتجول بسهولة من خالل استخدام كاميرا تقنية الواقع المعزز تسمح لألشخاص ذوي اإل

ما وربطها بالواقع المعزز، م ةالهاتف المحمول، كما يمكن استخدام الخرائط ونظم المعلومات الجغرافي
 يساهم في تنمية مهارات التفكير المختلفة.

دريس خاصة في تسبق يتضح أن الواقع المعزز يلعب دورًا هامًا في مجال التعليم، و  من خالل ما
ثرية مقررات الدراسات االجتماعية، حيث يساهم في التعرف على الشخصيات التاريخية واألماكن األ

وتحديد المواقع على الخرائط ومحاكاة الواقع، والتغلب على البعد الزماني والمكاني، وتنمية مهارات 
 التفكير البصري لدى المتعلمين.

التغلب على المشكالت التعليمية المختلفة لدى  ياهم فان استخدام كتب الواقع المعزز يس
( إلى أن الكتاب المعزز يساهم Cheolil Lim& Taejung،2011المتعلمين، فلقد أشارت دراسة )

في إثراء العملية التعليمية ويشجع المتعلم على القراءة والفهم والتركيز، وحل المشكالت ويسمح للمتعلم 
 التعرف على األحداث التاريخية التي وقعت في هذه المناطق.بزيارة المواقع الجغرافية و 

يتضح من العرض السابق أنه من الممكن خالل العقود القادمة استبدال الكتب الورقية وااللكترونية 
مية عرض كتب الواقع المعزز في تن يبالكتاب المعزز لذلك يهدف البحث الحالي إلى تحديد أثر نمط

 مهارات التفكير البصري لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية من خالل دراسة مقرر الدراسات االجتماعية.
 اإلحساس باملشكلة:

بدأ اإلحساس بالمشكلة من خالل مالحظة الباحثون وجود قصور في مهارات التفكير البصري   
الميذ في مادة الدراسات االجتماعية، وللتأكد من وجود مشكلة لدى المتعلمين مع انخفاض مستوى الت

 :يحقيقية تم الرجوع إلى مجموعة مصادر أهمها اآلت
 طالع على نتائج البحوث والدراسات السابقة:اال

؛ والى عبد الرحمن ورضا  2015؛ منى زهير و هناء ابراهيم،  2004منها دراسة )جيمس،  
على ضرورة االهتمام بالبحث عن طريق جديدة لتنمية مهارات  ( التي أكدت نتائجها2014، يهند

التفكير البصري ورفع مستوى التالميذ في مادة الدراسات االجتماعية، ولقد قام الباحثون بإجراء دراسة 
استكشافية حول استخدام الصور والخرائط ومقاطع الفيديو والرسومات ثالثية األبعاد في تدريس مقرر 

من الطالب يرغبون  % 80اعية، وبتحليل نتائج الدراسة التي أشارت إلى أن حوالى الدراسات االجتم
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من الطالب يؤيدون  %90في استخدام الصور والمجسمات لدراسة المواقع الجغرافية واآلثار وان 
 استخدام مقاطع الفيديو لمشاهدة األحداث التاريخية والمواقع الجغرافية.

 الدراسة االستطالعية:
الصور شكال البصرية و بعد إتباع الخطوات السابقة ومالحظة ضعف مستوى فهم المتعلمين لأل   

والخرائط وللتأكد من وجود مشكلة حقيقية، تم إجراء دراسة استطالعية شملت اختبار تفكير بصرى 
 %90تلميذ(، وقد أشارت النتائج إلى ان حوالى  40وكان عددهم ) يلتالميذ الصف األول اإلعداد

المكانية،  ك العالقاتامن التالميذ لديهم تدنى في فهم األشكال البصرية والخرائط وعدم القدرة على إدر 
بلغ  يوباستطالع رأي معلمي الدراسات االجتماعية للمرحلة اإلعدادية في إدارة المستقبل التعليمية والذ

لبصرية، لذلك يهدف البحث معلم اشاروا الى عدم قدرة المتعلمين على تحليل األشكال ا 20عددهم 
 الحالي إلى تصميم كتب للواقع المعزز لتنمية مهارات التفكير البصري للمتعلمين.

 مشكلة البحث:

وجود قصور في مهارات التفكير البصري لدى تالميذ المرحلة  يتتمثل مشكلة البحث ف    
عرض كتب الواقع المعزز في تنمية مهارات  ياإلعدادية، وتتلخص مشكلة البحث في تحديد أثر نمط

 التفكير البصري لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ".
 أسئلة البحث:

 :يتيحاول البحث الحالي اإلجابة عن السؤال اآل
م كتاب معزز قائ –)كتاب معزز قائم على الفيديو  ما أنسب نمط لعرض كتب الواقع المعزز 

 لتنمية مهارات التفكير البصري لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية.على الرسومات ثالثية األبعاد( 
 أهداف البحث:

 هدف البحث الحالي هو تحديد:  
 كتاب معزز قائم على –)كتاب معزز قائم على الفيديو أنسب نمط لعرض كتب الواقع المعزز     

 المرحلة اإلعدادية.الرسومات ثالثية األبعاد( لتنمية مهارات التفكير البصري لدى تالميذ 
 أهمية البحث:

 تعود أهمية البحث الحالي إلى ما يلي:
كتب الواقع المعزز ببعض األسس التي يمكن أن تساهم في تصميم هذه البيئات،  يتزويد مصمم -1

 وخاصة فيما يتعلق بتنمية مهارات التفكير البصري لدى التالميذ.
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تزويد المعلمين بالمراحل التعليمية المختلفة ببعض اإلرشادات العملية في تصميم واختيار كتب   -2
 الواقع المعزز. 

 تزويد المعلمين بكتب للواقع المعزز تساهم في تحسين أداء التالميذ في نواتج التعلم المختلفة.  -3
 فروض البحث:

 :يتيسعى البحث الحالي للتحقق من صحة الفرض اآل
( في مهارات التفكير البصري بين متوسطي 0.05 ≥)ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى      

كتاب المعزز لنمط كتب الواقع المعزز )ال يدرجات تالميذ المجموعتين التجريبيتين يرجع للتأثير األساس
 المدعم بالرسوم ثالثية األبعاد/ الكتاب المعزز القائم على الفيديو(.  

 حمددات البحث:

 يقتصر حدود البحث الحالي على:
 ( تلميذ.60عينة قوامها ) يتالميذ الصف األول اإلعداد حد بشرى:

 مدرسة احمد زويل الرسمية بإدارة المستقبل التعليمية. :يحد مكان
 الوحدة يالفصل الدراسي الثان يجتماعية للصف األول اإلعدادمقرر الدراسات اال :يحد موضوع

 الطبيعية والبيئية.  االولى بعنوان األخطار
 .2018/2019لعام  يالفصل الدراسي الثان :يحد زمن

 منهج البحث:

ينتمي هذا البحث إلى فئة البحوث التي تستخدم بعض تصميمات المنهج الوصفي في مرحلة      
 تطوير النظم(، والمنهج التجريبي عند قياس تأثير –الدراسة والتحليل والتصميم )المسح الوصفي 

 المتغير المستقل للبحث على المتغير التابع في مرحلة التقويم.   
 متغريات البحث:

هو النمط المستخدم لعرض كتب الواقع المعزز وله نمطان )الكتاب المعزز المدعم  المستقل: المتغير
 بالرسوم ثالثية األبعاد/ الكتاب المعزز القائم على الفيديو(.

 مهارات التفكير البصري. المتغير التابع:

 أداة البحث:

 من إعداد الباحثين. ي اختبار تفكير بصر 
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 التصميم التجريبي للبحث:

على ضوء  يلاضوء المتغير المستقل ومستوياته تم استخدام التصميم التجريبي ويوضحه الجدول الت في
 :يأنماط المتغير المستقل كاآلت

 ( تصميم المعالجات التجريبية1جدول )
كتب الواقع المعزز القائمة على  اختبار التفكير البصري بعدي

 رسومات ثالثية األبعاد
 القائمة علىكتب الواقع المعزز 
 الفيديو

 اختبار التفكير البصري قبلي

 1م 2م

 مصطلحات البحث:
 توضيح المصطلحات المستخدمة في البحث الحالي: يفيما يل

 الكتاب المعزز:
( بأنه دمج بين الكتاب الورقي وبين تكنولوجيا الهاتف Kobkiat Saraubon،2016يعرفه )      

 معزز ويستطيع المتعلم أن يتصفح يالمتعددة كمحتوى رقم المحمول، ويهدف إلى توظيف الوسائط
الذي قد  يالكتاب المعزز من خالل توجيه كاميرا الهاتف المحمول إلى الباركود لتصفح المحتوى الرقم

 يكون رسوم متحركة ثنائية أو ثالثية األبعاد أو فيديو.
نه يدمج ت ثالثية األبعاد حيث أويعرفه الباحثون بأنه كتاب ورقى معزز بلقطات فيديو ورسوما     

وذلك من خالل استخدام المتعلم لكاميرا الهاتف المحمول  يبين الواقع الحقيقي والواقع االفتراض
لتوجيهها نحو الصور الموجودة على صفحات الكتاب لكي يقوم المتعلم بمشاهدة الصور والرسوم 

 ثالثية األبعاد ومقاطع الفيديو.
 التفكير البصري:

( بأنه منظومة من العمليات تترجم قدرة الفرد على قراءة الشكل 2006يعرفه )حسن مهدى،       
 البصري وتحويل اللغة البصرية إلى لغة لفظية مكتوبة أو منطوقة. 

ك اويعرفه الباحثون بأنه العمليات العقلية التي يقوم بها المتعلم لتحقيق التمييز البصري وإدر       
 فسير العالقات المكانية داخل الكتاب المعزز.العالقات المكانية وت

 :ياإلطار النظر
 للدراسة من خالل محورين أساسيين هما: كتب الواقع المعزز، التفكير البصري. ي يمكن عرض اإلطار النظر   
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 أواًل كتب الواقع المعزز:
إن الكتاب المدرسي هو االداة األكثر استخدامًا في العملية التعليمية وهو أهم مدخالت التعلم،       

وهو األساس في الموضوعات الخاصة بالتعليم ولكن مع التطور التكنولوجي الحالي أصبح المتعلم 
بير من لوجي كيميل إلى استخدام الكتب اإللكترونية ولذلك فإن الكتاب المدرسي بحاجة لدعم تكنو 

خالل دمج الوسيط التكنولوجي مع صفحات الكتاب المدرسي ومع انتشار تكنولوجيا الواقع المعزز في 
مجاالت مختلفة وخاصة في مجال التعليم ظهر ما يعرف بكتب الواقع المعزز التي تدمج بين الكتاب 

 التقليدي والواقع االفتراضي.   
 تعريف كتب الواقع المعزز:

 ريفات الخاصة بكتب الواقع المعزز وسنعرض بعضها فيما يلي:تتعدد التع
( بأنها كتب تقوم بسد الفجوة بين العالم الحقيقي والعالم االفتراضي Yuen& et al،2013يعرفه )      

من خالل احتوائها على وسائط متعددة تشمل رسوم متحركة ثالثية األبعاد ومقاطع فيديو وصوت 
خالل توجيه كاميرا الهاتف المحمول إلى األكواد الموجودة على صفحات بحيث يستطيع المتعلم من 

 الكتب لرؤية الرسومات والصور ومقاطع الفيديو.
( إلى أنه دمج بين الكتاب الورقي وبين تكنولوجيا الهاتف Saraubon،2016كما يشير)      

معزز ويستطيع المتعلم أن يتصفح  يالمحمول ويهدف إلى توظيف الوسائط المتعددة كمحتوى رقم
الذي قد  يالكتاب المعزز من خالل توجيه كاميرا الهاتف المحمول إلى الباركود لتصفح المحتوى الرقم

 يكون رسوم متحركة ثنائية أو ثالثية األبعاد أو فيديو.     
من خالل التعريفات السابقة يتضح ان الكتاب المعزز هو كتاب ورقي معزز بلقطات فيديو       

ورسومات ثالثية األبعاد حيث أنه يدمج بين الواقع الحقيقي والواقع االفتراضي وذلك من خالل استخدام 
يقوم المتعلم  كيالمتعلم لكاميرا الهاتف المحمول لتوجيهها نحو الصور الموجودة على صفحات الكتاب ل

 بمشاهدة الصور والرسوم ثالثية األبعاد ومقاطع الفيديو. 
 أهمية كتب الواقع المعزز:

الى ان كتب الواقع  McKenzie& Darnell،2003) ؛ Shelton, 2003يشير كل من )     
 المعزز لها أهمية تتمثل في:

ثر من خدام الصور ومقاطع الفيديو أكمراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين ألنه يمكن للمتعلم است -
 مرة.
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 أنه وسيلة آمنة خاصة لألطفال ولذوي االحتياجات الخاصة. -
 بقاء أثر التعلم وتقليل الحمل المعرفي الزائد على عقل القارئ. -
 زيادة الكم والكيف للمعلومات وفي نفس الوقت شعور القارئ بالمتعة. -

( ان كتب الواقع المعزز من اكثر تطبيقات الواقع 5، ص2019، يوتوضح دراسة )داليا أحمد شوق    
مجال التعليم وهى عبارة عن كتب تقدم للطالب عروضًا رقمية ثنائية  يالمعزز انتشارًا ونجاحًا ف

وثالثية األبعاد، وخبرات تعلم تفاعلية، من خالل تكنولوجيا الواقع المعزز، حيث تعزز الكتب الورقية 
اقع كما يحتوى على عناصر من الو  وجية مثل الهواتف الذكية والنظارات الخاصة،بمساعدة أجهزة تكنول

المعزز عندما يتم تسليط الكاميرا عليها فإن هذه العناصر تتفاعل مع البيئة الحقيقية، وبذلك يمكن 
 يهيئة نصوص أو رسومات موجودة بالفعل ف يإحياء الكتب بإضافة نماذج رقمية متحركة تفاعلية ف

 .يالكتاب التقليد
 كتب الواقع المعزز المستخدمة في البحث الحالي:

 كتب الواقع المعزز القائمة على الرسومات ثالثية األبعاد:-1
إن استخدام الوسائط المتعددة في العملية التعليمية يساهم بشكل فعال في التغلب على الصعوبات      

هم ص والرسومات المتحركة ومقاطع الفيديو وغيرها تساالتي تواجه المعلم والمتعلم فإن الصور والنصو 
( 2006، يفي جذب انتباه المتعلم وتوفير وقت وجهد المعلم، فلقد أشارت نتائج دراسة )نبيل جاد عزم

إلى فاعلية برنامج وسائط متعددة قائم على تصميم الرسومات لبعض المفاهيم العلمية في أحد مجاالت 
ة التربية بسلطنة عمان حيث وصلت الطالبات إلى درجة اإلتقان للمحتوى العلوم لدى المتعلمين بكلي

 التعليمي.
( الى أن الرسوم المتحركة ثالثية األبعاد Rabia& Other،2016كما أشارت نتائج دراسة )      

المستخدمة في قصص الواقع المعزز تساهم في تحقيق األهداف التعليمية وتجعل األطفال أكثر سعادة، 
ظهور المجسمات ثالثية األبعاد للمتعلم أثناء قراءته للكتب التقليدية يساهم في زيادة الدافعية وإن 

والقابلية على القراءة والتعلم، وتوضح الدراسة ايضًا ان كتب الواقع المعزز بسيطة وقليلة التكلفة وال 
كون صحيح  وان ي تتطلب سوى البرامج الخاصة بالواقع المعزز وطباعة األكواد على الكتب بشكل

لدى المتعلم جهاز محمول يسمح بتوافر البرامج الخاصة بالواقع المعزز وتوجيه كاميرا الهاتف نحو 
 هذه األكواد.

 ي( الت2017ومن الدراسات التي تدعم استخدام الرسومات المتحركة دراسة )امل نصر الدين،       
طالب(  50المدرسي، وتكونت عينة البحث من )قامت بدمج تكنولوجيا الواقع المعزز في سياق الكتاب 
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طالب  24بتدائية تم تقسيمهم الى مجموعة ضابطة مكونه من من طالب الصف الخامس بالمرحلة اال
طالب حيث درست المجموعة التجريبية بالكتاب المعزز المدعم  26ومجموعة تجريبية مكون من 

بي نائية األبعاد واستخدمت الباحثة المنهج التجريباألكواد ومعتمد على الرسومات المتحركة والرسومات ث
عة قبلي وبعدي ومقياس للدافع المعرفي وتوصلت النتائج إلى تفوق المجمو  يوتم تطبيق اختبار تحصيل

 وزيادة الدافعية للتعلم. يالتجريبية في االختبار التحصيل
اد في المتحركة ثالثية األبعومن خالل تحليل الدراسات السابقة يمكن تحديد أسباب استخدام الرسوم 

 البحث الحالي: 
 توفير بيئة تعليمية شيقة ومرنة وجذابة للمتعلمين. -

 التغلب على مشكلة البعد الزماني والمكاني. -

 زيادة دافعية المتعلمين وذلك من خالل استخدام المثيرات البصرية. -

 كتب الواقع المعزز القائمة على الفيديو:-2
يعد الفيديو التعليمي من أهم الوسائل التي أثبتت فاعليتها في مجاالت التعليم، حيث أنه يساهم       

ومع التطور التكنولوجي حدث تطور كبير في إنتاج وتصميم األفالم  يفي رفع كفاءة التحصيل الدراس
ة، كما أنه مر التعليمية، حيث أنه يسمح للطالب بالتحكم في العرض وإعادة وتكرار المشهد أكثر من 

يساهم في تحقيق مبدأ التحليل البصري من خالل السماح للمتعلم بإبطاء الحركة وتسريعها واختصار 
الزمن، كما تشير بعض الدراسات إلى أهمية استخدام الفيديو التفاعلي داخل المقررات الدراسية المختلفة 

 على توثيق األحداث والمواقف ( أن الفيديو التعليمي لديه قدرةWang&Hartley،2003حيث يوضح )
 التعليمية وتزويد الطالب بالمحتويات الضرورية للمالحظة والتأمل.

( فاعلية استخدام الفيديو في التعليم حيث أنه يساهم في تحقيق Derry،2007كما يوضح )       
المعقدة في  مالتفاعل بين المتعلم والمحتوى التعليمي، ويساعد على بقاء أثر التعلم وتوضيح المفاهي

 المادة التعليمية، ويعمل على زيادة دافعية الطالب إلى التعلم ويساهم في تحقيق التعلم الذاتي مما
 يساعد على زيادة كفاءة الموقف التعليمي.

( إلى أن استخدام التكنولوجيا القائمة على الهاتف 2011كما يشير )محمد عطية خميس،        
المحمول لعرض المحتوى التعليمي له العديد من المميزات منها عرض ملفات الوسائط المتعددة في 

 ن الوقت الحقيقي مع وضوح الصوت والصور والجداول والرسوم البيانية، واالتصال والتفاعل المر 
 وتوفير فرص التعلم الشبكي.
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من خالل تحليل الدراسات السابقة يمكن تحديد أسباب استخدام مقاطع الفيديو في البحث الحالي       
سهولة تصميم مقاطع الفيديو والحصول عليها، زيادة دافعية الطالب للتعلم، توثيق األحداث  يوتتمثل ف

 والظواهر.
 ثانيًا التفكير البصري:

 فكير البصري:مفهوم الت 
يلعب التفكير البصري دورًا هامًا في تسجيل المعلومات البصرية بصورة منظمة، ولقد أشارت       

( التي 25، ص2006صري منها، دراسة )حسن مهدى ،العديد من الدراسات إلى مفهوم التفكير الب
صري وتحويل الشكل البعرفت التفكير البصري بأنه منظومة من العمليات تترجم قدرة الفرد على قراءة 

 اللغة البصرية إلى لغة لفظية مكتوبة ومنطوقة.
ك ا( بأنه عملية عقلية تمكن الفرد من القدرة على إدر 43، ص 2012وتعرفة )آمال عبد القادر،        

العالقات المكانية وتفسير األشكال والصور والخرائط وتحليلها واستنتاجها وترجمتها بلغة مكتوبة أو 
 منطوقة.
ا المتعلم هو العمليات العقلية التي يقوم به ي ويتضح من التعريفات السابقة ان التفكير البصر        

 ك العالقات المكانية، وتفسير العالقات المكانية داخل الكتاب المعزز.التحقيق التمييز البصري وإدر 
 مهارات التفكير البصري:

ب ن التعرف على مهارات التفكير البصري التي يجنظرًا ألهمية التفكير البصري فكان البد م      
( إلى مجموعة من 40، ص 2006تنميتها لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية، فيشير )حسن ربحي، 

 مهارات التفكير البصري وهي:
 مهارة التعرف على الشكل ووصفة: وهي القدرة على تحديد أبعاد وطبيعة الشكل المعروض. -

قدرة على رؤية العالقات في الشكل وتحديد خصائص تلك العالقات مهارة تحليل الشكل: وهي ال -
 وتصنيفها.

الشكل: وهي القدرة على الربط بين عناصر العالقات في الشكل وإيجاد  يمهارة ربط العالقات ف -
 التوافقات بينها والمغالطات فيها.

ت والتقريب العالقامهارة إدراك وتفسير الغموض: وهي القدرة على توضيح الفجوات والمغالطات في  -
 بينها.
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ونظرًا الن مقررات الدراسات االجتماعية تهدف إلى تنمية بعض مهارات التفكير البصري وهي: مهارة           
 اك العالقات. ، مهارة إدر استنتاج المعنىتحليل الشكل البصري، مهارة تفسير األشكال البصرية، مهارة 

ب للواقع المعزز تساهم في تنمية هذه المهارات لدى لذلك اهتم البحث الحالي بتصميم كت     
يتم تصميم هذه الكتب بشكل جيد يساهم ف تنمية مهارات التفكير البصري لدى  يالمتعلمين، ولك

 المتعلمين فإنه البد من التعرف على عالقة الدراسات االجتماعية بمهارات التفكير البصري.
  البصري: عالقة مادة الدراسات االجتماعية بالتفكير

إن مادة الدراسات االجتماعية من المقررات الدراسية التي تساهم بشكل فعال في تنمية التفكير        
البصري لدى المتعلمين حيث أنها قائمة على استخدام الخرائط والصور لتوضيح االماكن والمفاهيم، 

ب حداث التاريخية وتدريكما انه يمكن استخدام الصور والمجسمات ومقاطع الفيديو في تدريس األ
المتعلمين على المالحظة والتدقيق وتحليل هذه العناصر البصرية واستنتاج الحقائق والمعلومات، 
ولتحقيق أهداف المادة يجب استخدام وسائل مرئية مثل الصور والخرائط والرسومات وغيرها من الوسائل 

 على سطح االرض.التي تساعد في دراسة العالقات المكانية وتوزيع الظواهر 
( إلى الكشف عن مهارات التفكير البصري في مقرر التاريخ Dilek،2010كما هدفت دراسة )       

( سنة حيث قام الطلبة برسم 13-12والذين تتراوح أعمارهم من ) يبتدائلدى طلبة الصف السادس اإل
أن  تائج الدراسةصور تصف مشاهد وأحداث تاريخية باالعتماد على مصادر بصرية ولقد أظهرت ن

 الرسومات البصرية تعتبر وسيلة فعالة لفهم مقرر التاريخ.
ويتضح من العرض السابق وجود عالقة قوية بين مادة الدراسات االجتماعية وتنمية مهارات        

التفكير البصري لدى المتعلمين، لذلك يجب على معلم الدراسات االجتماعية االهتمام بتنمية مهارات 
 نها تساهم في:البصري أل التفكير

زيادة القدرات العقلية لدى المتعلمين كما أنها تتيح الفرصة لممارسة أنواع أخرى من التفكير مثل  -
وذلك ألن موضوعات مادة الدراسات االجتماعية تحتاج للنقد  يواإلبداع ي التفكير الناقد واالبتكار 

 والتحليل.

وزيادة قدرة المتعلم على التواصل والتفاعل مع فهم المثيرات البصرية المحيطة بالمتعلمين،  -
 اآلخرين.
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 عالقة الكتاب المعزز بالتفكير البصري:
إن استخدام الصور والرسومات الثابتة والمتحركة ثنائية وثالثية األبعاد وغيرها من العروض       

ر قابلية المعلومات أكثالبصرية تلعب دورًا هامًا في تنمية مهارات التفكير البصري كما أنها تجعل 
للفهم، كما تساهم في تنمية مهارات حل المشكالت وإعادة تنظيم المعلومات بشكل جيد في اذهان 

( على أهمية استخدام الصور والرسوم في 54، ص 2003المتعلمين، ويؤكد )صالح الدين عرفة، 
ستخدام دراسة على أهمية اتدريس الدراسات االجتماعية لتنمية مهارات التفكير البصري حيث أكدت ال

 الرموز والصور والرسوم التوضيحية وتفسير العالقات المكانية لألشياء المتضمنة.
م، فيشير التعلي يتدعم استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز ف يكما ان هناك بعض النظريات الت       

(Wadsworth ،1996الى ان النظرية البنائية تقوم على بناء المتعلم ل )وهر النظرية معرفته بنفسه، فج
( Dede ،2008هو البحث عن المعنى من خالل التجريب واالنشطة الذاتية والمالحظة، كما يشير)

الى ان االشخاص يبنون المعرفة الجديدة بناء على ما تعلموه مسبقًا، وان المعرفة تتشكل من خالل 
التصميم  ثقافية ويشير ايضا الى ان مناهجمستوى ثقافة المتعلمين وخبراتهم وخلفيتهم االجتماعية وال
 وغيرها. يوحل المشكالت والتعلم التعاون يالتعليمي القائمة على هذه النظرية تشمل على التعلم الرأس

( إلى ان الواقع المعزز Lee, 2012. p20 ؛  Ivanova, 2011. p179كما يشير كل من )      
ريق ن الطالب من التحكم بعملية التعلم الخاصة بهم عن طيتماشى مع مفاهيم التعلم البنائية حيث يتمك

من المهارة  اكتساب قدر اكبر يبيئات التعلم، وبالتال يالتفاعالت النشطة مع المدخالت غير الواقعية ف
والمعرفة ومن هنا يعد الواقع المعزز تجسيد واقعى للنظرية البنائية، لذلك فان هذه النظرية ترتبط بالواقع 

خالل عرض الموضوع باستخدام الوسائط المتعددة كما ان الكتاب المعزز يتيح بناء  المعزز من
المفاهيم من خالل االنشطة الشخصية والمالحظة ضمن بيئات تفاعلية غنيه، والذى يؤدى الى تعلم 

ئط ويقوم المتعلم باستخدام الوسا يافضل، حيث ان الواقع المعزز يضع المتعلم داخل السياق الواقع
عددة والتفاعل مع االقران و حدوث التعليم المتبادل بين المتعلمين، فمن مبادئ النظرية البنائية ان المت

ع المعزز للفهم، وهذا ما توفره كتب الواق هالمتعلم يبنى المعرفة بالنشاط الذى يؤديه من خالل تحقيق
 للمتعلمين.

واقع المعزز القائمة على ستخدام كل من كتب الامن خالل العرض السابق يتضح ضرورة      
الرسومات ثالثية األبعاد والكتب القائمة على مقاطع الفيديو لما لها من دورًا هامًا في مساعدة المتعلم 

 على اكتشاف األفكار والمعلومات الجديدة.
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 اإلجراءات التجريبية للبحث:
د عليه؛ ألنه يتميز "حيث يمكن االعتما2017، ييتبنى البحث الحالي نموذج "نبيل جاد عزم      

بمرونته وسهولة استخدامه وإمكانية تطبيقه على نظم تعليمية مختلفة، كما أنه أعد خصيصًا لضبط 
بمختلف أشكالها، كما أنه يعمل على الربط بين النموذج العام للتصميم  يجودة عمليات التصميم التعليم

( والمهام المتعلقة بكل مرحلة والمخرجات المستهدفة منها التي تتفق مع نموذج ADDIE) يالتعليم
 (.1( كما هو موضح في الشكل )PDCAديمينج )

 

  
 نموذج ضبط جودة عمليات التصميم التعليمي

 ( مرحلة التحليل:1
 تتضمن هذه المرحلة الخطوات التالية:

 تحليل خصائص المتعلم: 1/1
 يوهي خطوة البد أن توجد في بداية التصميم التعليم يتعد من أهم مراحل التصميم التعليم       

التطبيق هم  ، فالتالميذ موضعم السابقة وخصائص البيئة المحيطةلتحديد خصائص المتعلمين وخبراته
افئ، كوسلوكهم المدخلي الخاص باستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز مت يطالب الصف األول اإلعداد
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وليس لديهم خبرة سابقة عن موضوع التعلم واتضح ذلك من خالل نتائج االختبار القبلي الذي تم 
 على عينة البحث قبل البدء في إجراء التجربة. هتطبيق

 :ل االحتياجاتتحلي 1/2
زز مع م الكتاب المعءأهتم البحث الحالي بمراعاة احتياجات المتعلمين وخصائصهم لكي يتال     

 ويحقق األهداف التعليمية التي صمم من أجلها. يتالميذ الصف األول اإلعداد
 صياغة المشكالت: 1/3

تحددت مشكلة البحث الحالي في انخفاض مستوى تحصيل مقرر الدراسات االجتماعية         
 مكما الحظ الباحثون أن استخدا يوضعف مهارات التفكير البصري لدى تالميذ الصف األول اإلعداد

تساهم في حل هذه المشكالت كما أشارت العديد من الدراسات إلى  الطرق التقليدية في التدريس ال
ضرورة استخدام التكنولوجيا في تدريس مقرر الدراسات االجتماعية للتغلب على مشكلة عرض المحتوى 

وسائط  لىداخل الكتاب المدرسي، لذلك كانت الحاجة إلى تصميم كتب الواقع المعزز التي تحتوي ع
 تعليمية مختلفة لتنمية التفكير البصري.

 تحليل المهام: 1/4
لتحليل المهام التعليمية بشكل جيد قام الباحثون بتحليل محتوى الوحدة االولى وتصميم قائمة        

باألهداف واألنشطة والمحتوى وعرضها على مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجال المناهج 
 اسات االجتماعية. وطرق تدريس الدر 

 تحديد المعوقات: 1/5
من خالل القيام بالخطوات السابقة من تحليل المحتوى والمهام التعليمية واألنشطة التي سيتم        

عرضها داخل كتب الواقع المعزز الحظ الباحثون أن تصميم المجسمات ثالثية األبعاد يحتاج للمزيد 
ي بعض نترنت فمن الوقت والجهد والتكلفة وهناك معوقات قد تواجه بعض المتعلمين منها سرعة اال

الهواتف الذكية وعدم توافر الخبرات التكنولوجيا لدى المعلمين وخوف بعض المعلمين من ضياع وقت 
الحصة في تطبيق األنشطة نظرًا ألن المعلمين اعتادوا على الطريقة التقليدية لألسئلة والتدريبات 

 واألنشطة.
 تبصر الحلول الممكنة لها: 1/6
 جرائها قبل التطبيق وهي:وللتغلب على المشكالت السابقة قام الباحثون بوضع خطة إل 
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تدريب كل من المعلمين والمتعلمين وذلك من خالل تقسيمهم إلى مجموعات وتحديد التعليمات  -
 الخاصة باستخدام كتب الواقع المعزز.

لتغلب ع المحتوى الخاص بالكتاب لم مءالبحث عبر شبكة االنترنت عن مجسمات ثالثية األبعاد تتال -
 على مشكلة ارتفاع التكاليف المادية لتصميم كائنات ثالثية األبعاد.

 تصميم مقاطع فيديو ومجسمات ثالثية وتوفير صوت يشرح تفاصيل كل مقطع. -
تدريب المعلمين على كيفية متابعة التالميذ والتفاعل مع التطبيق، مما يساهم في القضاء على  -

 والمخاوف لدى المعلم والمتعلم وتصميم المحتوى المعزز بشكل جيد. الرهبة
 مرحلة التصميم: -2

 تتضمن هذه المرحلة الخطوات التالية:
 وضع األهداف التعليمية: 2/1

 يتعد عملية تحديد األهداف التعليمية من أهم الخطوات اإلجرائية في عملية التصميم التعليم       
ئة المستهدفة مع مراعاة الف يلذلك تم وضع األهداف التعليمية بشكل جيد لنجاح عملية التصميم التعليم

 وقابلية األهداف للقياس.
 التأكد من صياغتها إجرائيا: 2/2

 تم صياغة األهداف التعليمية في عبارات سلوكية وتم مراعاة المعايير اآلتية:
 ومحددةأن تكون صياغة العبارات واضحة  -
 أن تكون قابلة للقياس ويمكن مالحظتها   -
 واحد  يأن يتضمن كل هدف ناتج تعليم -

وقد أعد الباحثون قائمة بهذه األهداف في صورتها المبدئية وقامت بعرضها على مجموعة من        
ت الالمحكمين المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم والمناهج وطرق التدريس، وتم اجراء التعدي

 .يشكلها النهائ يواصبحت القائمة ف
 وضع بنود االختبارات والمقاييس: 2/3

تأتى هذه الخطوة بعد التأكد من صياغة األهداف التعليمية ألن االختبارات والمقاييس ترتبط       
ارتباط وثيق باألهداف ويجب أن تكون كل مفردة من مفردات االختبار أو المقياس تقيس مدى تحقق 

 ف التعليمية. األهدا
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 اقتراح استراتيجيات التدريس: 2/4
ة المتعلم مالئمة لبيئة كتب الواقع المعزز ألنه يقوم على استقاللي يوتعتبر استراتيجية التعلم الفرد      

 في تعلمه مما يساهم في مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين وتحقيق األهداف التعليمية.
 :فحص المصادر التعليمية 2/5

تب تلبى احتياجات التالميذ داخل ك ياعتمد البحث الحالي على العديد من المصادر التعليمية لك      
ك قام وتراعى الفروق الفردية بين المتعلمين، لذل يم مع استراتيجية التعلم الفردءالواقع المعزز وتتال

اص بعاد والمحتوى الخالباحثون بفحص المصادر التعليمية من مقاطع فيديو ومجسمات ثالثية األ
 بالوحدة الدراسية المقررة والصور ومواقع اإلنترنت. 

 تحديد المصادر المناسبة:  2/6
 تحددت المصادر التعليمية وفقًا لمجموعات البحث وهي:

 المجموعة األولى استخدمت نمط عرض كتب الواقع المعزز القائمة على الفيديو. 
 ب الواقع المعزز القائمة على مجسمات ثالثية األبعاد.المجموعة الثانية استخدمت نمط عرض كت

 وضع نموذج العمل المبدئي: 2/7
لمحتوى الكتاب المعزز وتحديد موقع الصور التي  يبعد تحديد المصادر تم تصميم نموذج مبدئ      

 .لمحتوى األنشطة ووسائل التقويم يسيتم ربطها بتطبيق الواقع المعزز المستخدم وتحديد مبدئ
 التحقق المبدئي من خطة العمل: 2/8

على  يوللتحقق المبدئي من خطة العمل تم عرض مقاطع الفيديو والمجسمات والمحتوى التعليم     
عدد من المحكمين بقسم تكنولوجيا التعليم والمعلمين المتخصصين في تدريس الدراسات االجتماعية 

وتسجيل المالحظات والتعليقات حول المحتوى من أجل  يومجموعة من تالميذ الصف االول اإلعداد
 التحقق المبدئي من خطة العمل. 

 مرحلة التطوير: -3
 تتضمن هذه المرحلة الخطوات التالية:

 وضع المخطط األولى:  3/1
في هذه المرحلة يتم وضع مخطط لسيناريو الكتاب المعزز من حيث المحتوى وكل ما يظهر للمتعلم 

 ذكي. على شاشة الهاتف ال
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 تنفيذ السيناريو وفقًا للمخطط:  3/2
 .يضا تنفيذ اختبار التفكير البصري يتم تنفيذ السيناريو واألنشطة والتدريبات وأ

 وضع التدريبات والتفاعالت: 3/3
يتم في هذه المرحلة تحديد االنشطة التفاعلية والتقويم، وتقوم هذه المرحلة على مجموعة من األسس 

 بها.التي يجب االلتزام 
 تصميم البرمجيات والمواد: 3/4
 في هذه المرحلة يتم تحويل المواصفات التعليمية إلى منتجات تصلح الستخدام المتعلمين.  
 تنفيذ منتجات تعليمية محددة: 3/5

وعت م مع تالميذ المرحلة اإلعدادية ولقد تنءفي هذه المرحلة تتم عملية إنتاج الوسائط التي تتال       
ط وتم مراعاة مجموعة من األسس التي تتعلق بمحتويات الوسائط التعليمية المستخدمة هذه الوسائ

 إلنتاج الكتاب المعزز.
 التحقق المبدئي في أثناء التصميم: 3/6

لى وقدرته ع يالتحقق من مالئمة الكتاب المعزز الذي تم تصميمه لتالميذ الصف األول اإلعداد
 تحقيق األهداف. 

 :مرحلة التنفيذ-4
 تتضمن هذه المرحلة الخطوات التالية:

 تجريب المواد والبرمجيات: 4/1
في هذه المرحلة يتم التأكد من أن التطبيق يعمل بكفاءة وتسجيل المالحظات حول التطبيق مع       

 التأكد من الكائنات االفتراضية تظهر في المكان المخصص لها على صفحات الكتاب المعزز. 
 والمستهدفين: تدريب المستخدمين 4/2

 قام الباحثون بإجراء التجربة االستطالعية بعد تدريب التالميذ على كيفية استخدام تطبيق الواقع المعزز. 
 تحكيم الخبراء والمتخصصين: 4/3

تم عرض كتب الواقع المعزز التي تم تصميمها واالختبارات والمقاييس على مجموعة من المحكمين 
المتخصصين في تكنولوجيا التعليم للوقوف على صالحية المحتوى ومالئمته لألهداف والمعايير 

 التربوية والفنية. 
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 جمع مالحظات المستخدمين: 4/4
ع االستطالعية وتدوين مالحظات الباحثين أثناء التجربة وبجمفي هذه المرحلة بعد االنتهاء من التجربة 

 مالحظات التالميذ اإليجابية والسلبية حول جميع عناصر المحتوى.
 المالحظة الشخصية للمصمم: 4/5

الحظ الباحثون اندماج التالميذ مع محتوى الكتاب المعزز وسعادتهم بالمحتوى الذي يتم عرضه على 
 شاشة الهاتف المحمول. 

 مرحلة التقويم:-5
 تتضمن هذه المرحلة الخطوات التالية:

 إجراء التعديالت التي تم جمعها: 5/1
في  يصبح الكتاب المعزز يفي ضوء أراء المحكمين والتجربة االستطالعية تم إجراء التعديالت لك

 صورته النهائية وقابل للتطبيق. 
 ضبط المواد والبرامج المنقحة: 5/2

هو من  و  HP Revealتم تقنين المواد والبرامج التي تم استخدامها قام الباحثون باستخدام تطبيق 
إنشاء  يعليمألنه يتيح للمصمم الت هأهم تطبيقات الواقع المعزز التي حققت نجاح كبير لسهولة استخدام

 قنوات تعليمية. 
 وضع وتنفيذ األنشطة المعدلة: 5/3
األنشطة والتدريبات في صورتها النهائية بعد إجراء بعض التعديالت على في هذه الخطوة تم تصميم  

 بعض االنشطة وبعض التدريبات. 
 التأكد من كل الخطوات التنفيذية: 5/4
 تم مراجعة كل ما تم القيام به من تعديالت والتأكد من عمل التطبيق وكل الكائنات التعليمية المعززة.  
 ضبط المواد والبرامج: 5/5

 من خالل الخطوات السابقة يتم إجراء التعديالت الالزمة فأصبح الكتاب المعزز قابل للتعميم والتطبيق. 
 بناء أدوات القياس:

 إعداد اختبار التفكير البصري:
الهدف من االختبار قياس مستوى تالميذ عينة البحث في مهارات التفكير البصري لذلك تم اتباع 

 اإلجراءات التالية:
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 هارات التفكير البصري:تحديد م
طالع على الدراسات السابقة وبعض اختبارات التفكير البصري تم تحديد مهارات التفكير من خالل اال  

البصري التي يقيسها اختبار التفكير البصري للبحث الحالي، وهي )مهارة تحليل الشكل البصري، مهارة 
ار إدراك العالقات(، تم صياغة مفردات االختب ، مهارةيتفسير األشكال البصرية، مهارة استنتاج المعن

 في ضوء المهارات السابقة.
 التخطيط لالختبار من خالل:

 تحديد أهداف االختبار:
 .ي مهارات التفكير البصر  ييهدف االختبار إلى تحديد مستوى تالميذ عينة البحث ف

 تحديد محتوى االختبار:
ر من متعدد ويشتمل على الموضوعات الخاصة بالوحدة االختبار عبارة عن مجموعة من اسئلة االختيا

 بعنوان االخطار الطبيعية والبيئية. يبالفصل الدراسي الثان ياألولى للصف األول اإلعداد
 تحديد أبعاد االختبار: 

 يالت ي نظرًا الن الوحدة الخاصة بالتطبيق )االخطار الطبيعية والبيئية( تتضمن مهارات التفكير البصر 
 ، لذلك جميع اسئلة االختبار تشمل هذه المهارات.يحددها البحث الحال

 موضوعية االختبار:
لكي يكون االختبار موضوعيًا تم تصميم االختبار على صورة اختيار بديل من البدائل االربعة وهذا 

صعوبة تقييم لالنوع من االختبارات يتميز بموضوعية عالية، وتجنب الباحثون االسئلة المقالية نظرًا 
المتعلمين بسبب اختالف المتعلمين في االجابة على االسئلة المقالية وأيضًا لتجنب عيوب االسئلة 

 المقالية.
 صياغة مفردات االختبار:

( وهي 278-275، ص2001اتباع شروط بناء االختبارات كما حددها )علي ماهر خطاب، تم
 :يكالتال

 محدد. يفردة تقيس هدف تعليمتوضع المفردات في ضوء األهداف وكل م -
 السالمة اللغوية لكل مفردة من مفردات االختبار مع صحتها العلمية. -
 خلو المفردات من تلميحات توضح للطالب االجابة الصحيحة. -
 ان تكون جميع البدائل بحاجة للتفكير بشكل جيد وأن تتضمن بديل واحد فقط هو الصحيح تماما. -
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يمات السابقة عند تصميم االختبار مع مراعاة ان تكون اسئلة االختبار شاملة ولقد تم مراعاة التعل  
 ومتنوعة وخالية من الغموض واألخذ في االعتبار الفروق الفردية بين المتعلمين.

 مفتاح تصحيح االختبار:
بعد إجراء التعديالت المناسبة على اختبار التفكير البصري في ضوء آراء السادة المحكمين         

( مفردة تم تحديد درجة واحدة لكل مفردة وبذلك تصبح الدرجة الكلية 30أصبح االختبار يتكون من )
 ار.( كما تم في ضوء ذلك إعداد مفتاحًا لتصحيح االختب30الختبار التفكير البصري هي )

 ضبط االختبار من خالل:
 حساب صدق االختبار:

قام الباحثون بعرض االختبار في صورته األولية على عدد من المتخصصين في مجال         
المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم؛ وقد تم استخدام معادلة كوبر لحساب نسبة االتفاق بين 

( وهي نسبة مرتفعة تدل على %93.09ختبار ككل )تفاق على االالمحكمين، وقد بلغت نسبة اال
صالحية االختبار وذلك بعد إجراء التعديالت التي أشار إليها السادة المحكمين والتي تضمنت تعديل 
في صياغة بعض مفردات االختبار وبذلك فقد أصبح االختبار في صورته النهائية بعد إجراء تعديالت 

 ( مفردة.30المحكمين مكون من )
 نتائج التجربة االستطالعية:عرض 

 :ييل بعد اجراء التجربة االستطالعية تم التحقق مما
  صدق المقارنة الطرفية:

تقوم هذه الطريقة في جوهرها على مقارنة متوسطات المجموعات التي حصلت على أعلى        
الدرجات بالمجموعات التي حصلت على أقل الدرجات ثم حساب داللة الفروق بين هذه المتوسطات 
 ، وعندما تصبح لتلك الفروق داللة إحصائية واضحة يمكن القول بأن االختبار قد حقق قدرًا مطمئناً 

من  %27للصدق ؛ ولذلك فقد تم ترتيب الدرجات الكلية لالختبار ترتيبًا تنازليًا، وأخذ أعلى وأدنى 
الطالب المرتفعين في التفكير البصري، وتمثل مجموعة أدنى  %27الدرجات لتمثل مجموعة أعلى 

ي نمن الدرجات الطالب المنخفضين في التفكير البصري، وذلك باستخدام اختبار مان وتي 27%
Mann-Whitney  في المقارنة بين المتوسطات لمعرفة معامالت التمييز بين الطالب المرتفعين

 والمنخفضين كما هو موضح بالجدول التالي:
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االرباعي األدنى( في اختبار التفكير  ( داللة الفروق بين رتب المجموعات الطرفية )االرباعي األعلى، و2جدول)    
 البصري 

 علىمجموعة االرباعي األ

 11ن = 

 مجموعة االرباعي األدنى

 11ن = 

 قيمة

(U) 

 قيمة

(W) 

 

 قيمة

(Z) 

 مستوى الداللة

     مجموع الرتب متوسط الرتب مجموع الرتب متوسط الرتب

 دالة عند مستوى  4,067- 66,000 0,000 66,00 6,00 187,00 17,00

(0,01) 

 
 يتضح من الجدول السابق:  

( بين متوسطات رتب مجموعة االرباعي 0,01أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي )     
( Uاألعلى ومتوسطات رتب مجموعة االرباعي األدنى في اختبار التفكير البصري؛ كما أن قيمة )

ي ن(؛ مما يدل على الصدق التمييزي لالختبار، وهذا يع0,01، وهي دالة عند مستوى )(0,000بلغت )
 تمتع المقياس بدرجة عالية من الصدق.

 االتساق الداخلي )التكوين الفرضي(:
تم التحقق من االتساق الداخلي الختبار التفكير البصري من خالل التطبيق الذي تم لالختبار      

( طالب وطالبة، وحساب معامالت االرتباط بين مفردات 40على العينة االستطالعية التي قوامها )
حصائية عند ( وجميعها دالة إ0,807(، و)0,450)االختبار والدرجة الكلية لالختبار تراوحت ما بين 

ع ؛ مما يدل على أن االختبار يتمتوتماسك المفردات والدرجة الكلية (؛ وهذا يشير ترابط0,01مستوى )
 باتساق داخلي.
 ثبات االختبار:

تم حساب ثبات االختبار بعدة طرق وهي معامل الفا كرونباخ والتجزئة النصفية، وتوصلت النتائج    
 من الثبات، ويمكن الوثوق به، كما أنه صالح للتطبيق. إلى أن االختبار يتمتع بدرجة مناسبة

 حساب معامل الصعوبة:
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تم حساب معامل الصعوبة لكل مفردة من مفردات االختبار والهدف من ذلك حذف المفردات    
 ى( ومن ثم تشير تلك النتائج إل0.55عالية الصعوبة حيث بلغ معامل صعوبة االختبار ككل )

 صالحية المقياس لالستخدام.
 حساب معامل التمييز لكل مفردة من مفردات االختبار: 

( وهي قيم مقبولة تدل على قدرة المفردات على  0.88 -0.48تراوحت معامل التمييز بين )    
التمييز بين الطالب، ومن ثم تم الخروج باالختبار في صورته النهائية بعد التعديالت، هذا وقد بلغ 

 (، وتشير تلك النتائج إلي صالحية االختبار لالستخدام.0.70مل تمييز االختبار ككل )معا
 صياغة تعليمات االختبار: 

قام الباحثون بتصميم مقدمة قصيرة تتناول التعليمات الخاصة باالختبار وتوضح كيفية االجابة    
ابة ختبار والتأكد من كتعن االسئلة، لكي يفهم التالميذ المطلوب منهم مع توضيح الهدف من اال

 بيانات التلميذ االسم والفصل والصف، التأكيد على التالميذ بضرورة قراءة التعليمات. 
 زمن االختبار:

تم حساب زمن اختبار التفكير البصري، وذلك بحساب الزمن الذي استغرقه كل تلميذ في المجموعة     
االستطالعية لإلجابة على أسئلة االختبار، ثم حساب متوسط زمن األداء، وذلك بقسمة مجموع أزمنة 

 دقيقة تقريبا.   50اإلجابة على عدد التالميذ، وقد بلغ متوسط زمن االختبار
 البحث وتفسريها:نتائج 

 النتائج الخاصة بسؤال البحث وفرض البحث.
)كتاب معزز قائم على  جابة على سؤال البحث ما أنسب نمط لعرض كتب الواقع المعززولإل      

كتاب معزز قائم على الرسومات ثالثية األبعاد( لتنمية مهارات التفكير البصري لدى تالميذ  –الفيديو 
وتم تطبيقه على عينة البحث، حيث تم تحويل  ي ختبار تفكير بصر ااعداد المرحلة اإلعدادية، تم 

ستعراض نتائج البحث. وللتحقق من صحة الفرض، والذي ينص االتساؤل إلى فرض بحثي من أجل 
 على أنه: 

( في مهارات التفكير البصري بين متوسطي درجات 0.05 ≥)" ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى 
عزز المدعم لنمط كتب الواقع المعزز )الكتاب الم يساسعتين التجريبيتين يرجع للتأثير األتالميذ المجمو 

 بالرسوم ثالثية األبعاد/ الكتاب المعزز القائم على الفيديو( " 
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الختبار صحة الفرض تم استخدام اختبار ت للمقارنة بين المجموعتين التجريبيتين في التطبيق البعدي 
 ري وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:الختبار التفكير البص

 (: داللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبيتين في التطبيق البعدي الختبار التفكير البصري 3جدول )
االنحراف  المتوسط العدد التطبيق البعدي

 المعياري 
درجات 
 الحرية

 الداللة قيمة ت

 المجموعة التجريبية األولى

المعزز المدعم بالرسوم الكتاب 
 ثالثية االبعاد

  

30 

  

27,33 

  

3,03 

  

58 

  

0,94 

غير دالة عند 
 0.05مستوى 

 المجموعة التجريبية الثانية

 الكتاب المعزز القائم على الفيديو

30 

  

26,53 3,53 

ولتحديد اتجاه الفروق بين المجموعات تم حساب متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية      
حيث بلغت قيمة متوسطات درجات مجموعة الكتاب المعزز القائم على الرسومات ثالثية األبعاد 

 ( وتشير هذه النتيجة إلى عدم وجود26,53( ومجموعة الكتاب المعزز القائم على الفيديو )27,33)
درجات الطالب في اختبار التفكير البصري لصالح المجموعة التي درست بالكتاب  يفرق بين متوسط

 المعزز القائم على الرسومات ثالثية األبعاد.
(؛ حيث أن هذه القيمة غير دالة عند 0,94ويتضح من الجدول السابق ان قيمة )ت( بلغت )      

( بين مجموعات 0,05( وهذا يشير إلى عدم وجود  فرق دال إحصائيا عند مستوى )0,05مستوى )
الدراسة في متوسط درجات اختبار التفكير البصري راجعة إلى تأثير نمط الكتاب المعزز ) رسم ثالثي 

 فيديو (.  –األبعاد 
ول الفرض الذي ينص على انه " ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى بناء على ما سبق تم قب     

( في مهارات التفكير البصري بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريبيتين يرجع 0.05≥)
لنمط كتب الواقع المعزز )الكتاب المعزز المدعم بالرسوم ثالثية األبعاد/ الكتاب  يللتأثير األساس

 ى الفيديو( " المعزز القائم عل
 ي؛ الت Juan Mancera،2011 ؛ Christie Rodgers,2014وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )    

اشارات نتائجها الى  أن الكتاب المعزز المدعم بالعروض ثالثية األبعاد يساهم في تحقيق األهداف 
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تفكير ة مهارات الالتعليمية، ويحفز الطالب خاصة عند إجراء التجارب التفاعلية ويساهم في تنمي
 البصري.

( 2017؛ امل نصر الدين ،Cheolil Lim& Taejung،2011وتتفق ايضًا مع دراسة كل من )     
حيث توصلت الدراسات إلى أن الكتاب المعزز يساهم في إثراء العملية التعليمية ويشجع المتعلم على 

ى األحداث المواقع الجغرافية والتعرف علالقراءة والفهم والتركيز، وحل المشكالت ويسمح للمتعلم بزيارة 
 التاريخية التي وقعت في هذه المناطق.

 &Wang )  ؛ Derry,2007؛ 2011محمد عطية خميس، كما تتفق مع دراسة كل من )     
Hartley،2003 حيث اشارت هذه الدراسات الى ان استخدام التكنولوجيا القائمة على الهاتف المحمول

لعرض المحتوى التعليمي له العديد من المميزات منها عرض ملفات الوسائط المتعددة في الوقت 
 صاالتصال والتفاعل المرن وتوفير فر  الحقيقي مع وضوح الصوت والصور والجداول والرسوم البيانية،

 تنمية مهارات التفكير المختلفة.و التعلم الشبكي، وزيادة الدافعية والتحصيل 

استخدام  يمن النتائج السابقة يتضح أنه عند تصميم كتب للواقع المعزز يجب مراعاة التنوع ف    
لى تنمية ع يالصور والرسومات المتحركة والرسومات ثنائية وثالثية االبعاد مما يؤثر بشكل إيجاب

 لدى المتعلمين. ي ت التفكير البصر مهارا
 ويرجع البحث هذه النتيجة الى:

ا يوفره افترضت ان المتعلم يقوم ببناء معرفته بنفسه، وهذا م يما أشارت إليه النظرية البنائية والت      
ط الخبرات ويسمح للمتعلم برب ينه يعمل على تعزيز الموقف التعليمكتب الواقع المعزز للمتعلمين أل

وم المتعلم ويق يالسابقة بما يتعلمه من خالل هذه الكتب، كما انه يضع المتعلم داخل السياق الواقع
باستخدام الوسائط المتعددة المختلفة من صور ورسوم ومقاطع فيديو وغيرها، كما تسمح كتب لواقع 

 المعزز بالتفاعل بين االقران. 
 توصيات البحث:

 من خالل النتائج التي تم التوصل إليها فإنه يمكننا استخالص التوصيات التالية: 
رسومات ستخدام مقاطع الفيديو والاتصميم كتب للواقع المعزز خاصة بالمواد الدراسية المختلفة ب -

 ثالثية االبعاد.

 يلدى التالميذ من خالل جميع المقررات الدراسية لك ي االهتمام بتنمية مهارات التفكير البصر  -
 تتناسب مع المستحدثات التكنولوجيا الحديثة.
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 مقرتحات البحوث املستقبلية: 
 :البد أن يقود إلى أبحاث أخرى، فإنه يقترح إجراء البحوث التالية يإيماًنا من الباحثين بأن البحث العلم

ت المستقلة على مراحل تعليمية أخرى أو الفئات الخاصة، تناول البحوث المستقبلية تلك المتغيرا -
 فمن المحتمل اختالف النتائج نظًرا الختالف العمر ومستوى الخبرة. 

المتناول، حيث من الممكن أن  يإجراء بحوث مماثلة للبحث الحالي مع اختالف المحتوى التعليم -
 يكون لموضوع التعلم أثر بشكل أو بآخر على نتائج البحث. 

إجراء أبحاث تتناول أثر تكنولوجيا الواقع المعزز على حواس أخرى غير حاسة االبصار مثل اللمس  -
 والسمع وغيرها. 

 املراجعقائمة 
 أوالً: املراجع العربية

فاعلية توظيف استراتيجية البيت الدائري في تنمية المفاهيم (. 2012آمال عبد القادر احمد )-1
 ومهارات التفكير       

 ، رسالة ماجستير، كلية التربية،عشر يالبصري بالجغرافيا لدى طالبات الصف الحاد                 
 قسم المناهج   

 وطرق التدريس، الجامعة اإلسالمية، بغزة.                
(. دمج تكنولوجيا الواقع المعزز في سياق الكتاب المدرسي وأثره في 2017أمل نصر الدين سليمان )-2

 الدافع                      
 التعليم:  الثالث المجلد، الثاني والدولي الرابع العلمي المؤتمر المعرفي واالتجاه نحوه،                 

  تحديات: النوعي
 . مصر ،شمس عين جامعة، النوعية التربية كلية، المستقبل ورؤى  الحاضر                 

االبتدائية والمتوسطة، النشاطات والمواد  مناهج المواد االجتماعية للمرحلتين(. 2004جيمس بارث )-3
  ،التعليمية

 والمطابع. ي، السعودية، دار النشر العلميترجمة عبد هللا الحجاج                  
(. فاعلية استخدام برمجيات تعليمية على التفكير البصري والتحصيل في 2006حسن مهدى )-4

 تكنولوجيا المعلومات 
 عشر، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة. يلدى طالبات الصف الحاد                 

https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A+%3A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A+%3A+%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1+%D9%88%D8%B1%D8%A4%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84+-+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%B9%D9%8A%D9%86+%D8%B4%D9%85%D8%B3+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A+%3A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A+%3A+%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1+%D9%88%D8%B1%D8%A4%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84+-+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%B9%D9%8A%D9%86+%D8%B4%D9%85%D8%B3+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A+%3A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A+%3A+%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1+%D9%88%D8%B1%D8%A4%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84+-+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%B9%D9%8A%D9%86+%D8%B4%D9%85%D8%B3+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A+%3A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A+%3A+%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1+%D9%88%D8%B1%D8%A4%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84+-+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%B9%D9%8A%D9%86+%D8%B4%D9%85%D8%B3+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A+%3A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A+%3A+%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1+%D9%88%D8%B1%D8%A4%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84+-+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%B9%D9%8A%D9%86+%D8%B4%D9%85%D8%B3+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A+%3A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A+%3A+%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1+%D9%88%D8%B1%D8%A4%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84+-+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%B9%D9%8A%D9%86+%D8%B4%D9%85%D8%B3+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A+%3A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A+%3A+%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1+%D9%88%D8%B1%D8%A4%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84+-+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%B9%D9%8A%D9%86+%D8%B4%D9%85%D8%B3+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A+%3A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A+%3A+%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1+%D9%88%D8%B1%D8%A4%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84+-+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%B9%D9%8A%D9%86+%D8%B4%D9%85%D8%B3+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A+%3A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A+%3A+%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1+%D9%88%D8%B1%D8%A4%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84+-+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%B9%D9%8A%D9%86+%D8%B4%D9%85%D8%B3+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A+%3A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A+%3A+%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1+%D9%88%D8%B1%D8%A4%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84+-+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%B9%D9%8A%D9%86+%D8%B4%D9%85%D8%B3+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A+%3A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A+%3A+%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1+%D9%88%D8%B1%D8%A4%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84+-+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%B9%D9%8A%D9%86+%D8%B4%D9%85%D8%B3+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A+%3A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A+%3A+%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1+%D9%88%D8%B1%D8%A4%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84+-+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%B9%D9%8A%D9%86+%D8%B4%D9%85%D8%B3+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A+%3A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A+%3A+%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1+%D9%88%D8%B1%D8%A4%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84+-+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%B9%D9%8A%D9%86+%D8%B4%D9%85%D8%B3+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A+%3A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A+%3A+%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1+%D9%88%D8%B1%D8%A4%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84+-+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%B9%D9%8A%D9%86+%D8%B4%D9%85%D8%B3+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A+%3A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A+%3A+%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1+%D9%88%D8%B1%D8%A4%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84+-+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%B9%D9%8A%D9%86+%D8%B4%D9%85%D8%B3+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A+%3A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A+%3A+%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1+%D9%88%D8%B1%D8%A4%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84+-+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%B9%D9%8A%D9%86+%D8%B4%D9%85%D8%B3+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A+%3A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A+%3A+%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1+%D9%88%D8%B1%D8%A4%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84+-+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%B9%D9%8A%D9%86+%D8%B4%D9%85%D8%B3+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A+%3A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A+%3A+%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1+%D9%88%D8%B1%D8%A4%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84+-+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%B9%D9%8A%D9%86+%D8%B4%D9%85%D8%B3+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A+%3A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A+%3A+%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1+%D9%88%D8%B1%D8%A4%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84+-+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%B9%D9%8A%D9%86+%D8%B4%D9%85%D8%B3+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A+%3A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A+%3A+%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1+%D9%88%D8%B1%D8%A4%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84+-+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%B9%D9%8A%D9%86+%D8%B4%D9%85%D8%B3+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A+%3A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A+%3A+%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1+%D9%88%D8%B1%D8%A4%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84+-+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%B9%D9%8A%D9%86+%D8%B4%D9%85%D8%B3+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A+%3A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A+%3A+%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1+%D9%88%D8%B1%D8%A4%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84+-+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%B9%D9%8A%D9%86+%D8%B4%D9%85%D8%B3+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A+%3A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A+%3A+%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1+%D9%88%D8%B1%D8%A4%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84+-+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%B9%D9%8A%D9%86+%D8%B4%D9%85%D8%B3+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle


- 473 - 
 

(. التفاعل بين اسلوب عرض الكائنات الرقمية )التجاور/االحالل( 2019كامل) يداليا أحمد شوق-5
 الكتب المعززة      يف

والمرجأ  ي )تحمل/ عدم تحمل الغموض( على التحصيل الفور  يواالسلوب المعرف                   
 واالتجاه نحوها لدى تالميذ 

 ( يناير.1المرحلة االعدادية، مجلة تكنولوجيا التعليم، سلسلة دراسات وبحوث، العدد )                   
ات أثر استخدام الصور واألشكال التوضيحية في الدراس(. 2003صالح الدين عرفة محمود )-6

 االجتماعية لتنمية عمليات   
، ةوميولهم نحو الماد يالتفكير لدى تالميذ الصف الرابع والصف الخامس االبتدائ                     

 دراسات في 
 .2003المناهج وطرق التدريس، العدد الخامس والخمسون، مايو                  

في تدريس الجغرافيا لتنمية التحصيل ومهارات  (. استخدام اإلنفوجرافيك2016صالح محمد جمعة )-7
 التفكير البصري 

 مصر، ع مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية، لدى طالب المرحلة الثانوية،                      
 .198-138(، ص 79)
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