
  
    

 كلية التربية   
      المجلة التربوية    

 **         * 

 

" أثر استخذام القلن ثالثى األبعاد فى التعلن القام على 
األنشطة  املشاريع العولية على اخنراط الطالبات املوهوبات فى

 الالهنهجية "
 

    عدادإ

 أفيـــاٌ عبد اهلل الغــامــدىد.  

 كمية الدراسات العميا التربوية  –تخصص تقنيات التعميـ 
 المممكة العربية السعودية-جامعة الممؾ عبد العزيز

 

 

 

 و9102ـ يوليو  الجالح والشتوٌاجمللة الرتبوية ـ العدد 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091) 

   



 ..............................................التعلم القام على المشاريع العملية  أثر استخدام القلم ثالثى األبعاد فى

- ٔٓٓ - 

 مشتخلص البشح :

ليسػػػت عمػػػ   ػػػدر  إف األنشػػػطة الهمنةجيػػػة التػػػل ُتقػػػدـ لممو ػػػوبيف  ػػػل  صػػػص النشػػػاط    
طمو ػػات المةتمػػيف بالمو بػػة والمتخصصػػيف  يةػػاع إذ لػػـ تتعػػّد األنشػػطة  يةػػا عمػػ  اسػػتخداـ 

يتسػربوف منةػال لكونةػا    الور ة والقمـ والعرض المرئل. األمر الذي جعؿ كثيرًا مػف المو ػوبيف
لػذا  ػ ف  ػػذا  عتراعػل سػماتةـ العقميػة المختم ػةع وعػدـ ك ايتةػػا لمتطمبػاتةـ وميػولةـ و اجػاتةـ

الب ػػث يةػػدؼ إلػػ  معر ػػة دثػػر اسػػتخداـ القمػػـ ثهثػػل األبعػػاد  ػػل الػػتعمـ القػػائـ عمػػ  المشػػاري  
 يػث ا تر ػػت البا ثػػة عمػػ  انخػراط الطالبػػات المو وبػات داخػػؿ األنشػطة الهمنةجيػػة.  العمميػة

تصميـ برنامج تعميمل بناًء عم  عناصػر نمػوذج الػتعمـ ال ػديث القػائـ عمػ  المشػاري  العمميػة 
والذي ينمل عدة مةارات لدى الطالبة المو وبة خهؿ  صة النشاطع واسػتخدمت البا ثػة تقنيػة 

 اليػػة المػػنةج اعتمػػدت الدراسػػة ال ع ديثػػة لصػػن  المنتجػػات العمميػػة و ػػل القمػػـ ثهثػػل األبعػػاد
الوص لع لوصؼ مدى انخراط الطالبات المو وبات  ل البرنامج التعميمػل باسػتخداـ دداة بطا ػة 
المه ظةع وكذلؾ تقييـ المنتجات النةائية باستخداـ بطا ة تقييـ المنتج. اشتممت عينػة الب ػث 

ف طالبػػػة مو وبػػػة  ػػػل الصػػػؼ الخػػػامس ا بتػػػدائل بجػػػدة. اسػػػتنتجت  ػػػذ  الدراسػػػة د ٘ٔعمػػػ  
انخراطةف  ل  صة النشاط كػاف بدرجػة عاليػة ويظةػر ذلػؾ عمػ  انخػراطةف السػموكل والػذ نل 
دثناء البرنامج التعميمل. دوصت البا ثة بضرورة ت عيؿ  صػص النشػاط لمطمبػة المو ػوبيف بمػا 
يتهءـ مػ   ػدراتةـ ومةػاراتةـع واسػتخداـ التقنيػات ال ديثػة  ػل ذلػؾ و  سػيما تمػؾ التػل تعتمػد 

 اؾ ال واس الخمس وتنمل مةارات الت كير العميا لديةف.عم  إشر 
ع نمػوذج الػتعمـ القػائـ 3D Penمو وبػوفع انخػراطع  مػـ ثهثػل األبعػادع الكممػات الم تا يػة  

 PBLعم  المشاري ع 
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Abstract 

      The gifted education teachers and specialists are not satisfied with the 

extracurricular activities that is presented to the gifted students in the 

activity classes. The offered extracurricular activities are only limited to 

using the paper and the pen and the data show. This resulted in the desire 

of the gifted students to miss the classes as they are not considering their 

interest, multiple intelligences and individual needs. 

     This research aims to investigate the impact of using the 3D pen in 

project-based learning on the engagement of the gifted students in the 

extracurricular activities. The researcher suggests designing a learning 

program based on the components of the model of the project-based 

learning. This model improves the gifted students different skills in the 

extracurricular activities classes. The researcher uses new technology to 

produce the practical products at the end of the learning program, which 

is the 3D pen.  

The study uses the descriptive research to describe how much the gifted 

students are engaged in the learning program that was designed for them 

through using the observation card and also by evaluating the products 

through using product evaluation card. 

     The researcher selected 15 gifted students from a grade five class in a 

public school in Jeddah. The researcher reports the high level of 

engagement of the gifted students in the extracurricular activities classes. 

This clearly was translated in their behaviours and in their pair work 

through the learning program. The researcher recommends to activate the 

gifted students activity classes with what is suitable for their interests, 

abilities and skills and to use the technology especially the ones that 

involve using the five senses and improve the higher thinking skills of the 

gifted students.    
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 مكدمة البشح:  

إف سجؿ اإلنجػازات والتقػدـ ال ضػاري الػذي يشػةد  التػاري ع كػاف و  زاؿ م ػور  األساسػل     
ُذكػر دف الصػينيوف  بػؿ المػيهد بمئػات السػنيف كػانوا  ينب  مف  كر المو وبيف والمتميػزيف. و ػد

ليتولػػػوا  يضػػعوف نظامػػػًا خاصػػًا لهختبػػػارات التنا سػػػية مػػف دجػػػؿ اختيػػػار األشػػخاص المتميػػػزيف
 .مناصب  كومية  ل الدولة

ونظػػػرًا لمػػػا دولتػػػ   كومتنػػػا الرشػػػيدة مػػػف ا تمػػػاـ بالتربيػػػة والتعمػػػيـ عامػػػًة وبػػػالمو وبيف        
ت )مؤسسة الممؾ عبد العزيز ورجال ( التل سا مت  ل بناء منظومػة وطنيػة خاصًةع  قد دُنِشئ

لإلبػػداع والمو بػػة وتػػو ير الرعايػػة المتميػػزة لممو ػػوبيف وتعزيػػز شػػم ةـ بػػالعمـو والمعر ػػةل لكػػل 
 . يصبح المو وبوف الرا د األ ـ لموطف وازد ار  

ليب والطػػرؽ التػػل تسػػا ـ  ػػل ومػػف متطمبػػات مواكبػػة التطػػور  ػػل التعمػػيـع ا رتقػػاء باألسػػا     
تطور المو وب مػف جميػ  الجوانػبع وتػو ير ال ػرص لػ  لت قيػؽ ذاتػ   ػل مجػا ت األداء التػل 

(. وكػذلؾ زيػادة إمػدادات المجتمػ  مػف Colemanb & Cross, 2001,p4يت ػوؽ  يةػا )
األشػػخاص الػػذيف سيسػػاعدوف  ػػل  ػػؿ مشػػاكؿ ال ضػػارة المعاصػػرة ليصػػب وا منتجػػيف لممعر ػػة 

 (.Renzulli, 2005,p56وليسوا مجرد مستةمكيف لممعمومات الموجودة ) وال ف
ومف األساليب التعميمية التل تزيد مف دا عية وانخراط المو وبيف  ػل الػتعمـ والتطػّور  ػو       

إدخػػػػاؿ التقنيػػػػة ال ديثػػػػة  ػػػػل المشػػػػاري  التعميميػػػػة الموجةػػػػة لةػػػػـ عمػػػػ  وجػػػػ  الخصػػػػوص 
(Jimerson et al., 2009,p97 ومػف .) ػذ  التقنيػات ال ديثػة الطباعػة ثهثيػة األبعػاد 

3D Printing) ع و ل عممية تػؤدي إلػ  تصػني  األشػياء مباشػرة ب ضػا ة المػواد طبقػة  ػوؽ)
 (.Ohlmann, 2013,p83طبقة )
ومف الجدير بالذكر دف الطباعة ثهثية األبعاد تشج  وتنمل ا بتكار بطريقػة   مثيػؿ لةػا       

اسػػتخداـ معػػدات إضػػا يةع كمػػا دف القطػػ  المصػػّنعة يمكػػف تصػػميمةا  مػػف التصػػميـ ال ػػر دوف
ب يث   ت تاج إل  جمعةػا معػًا باسػتخداـ الةندسػة المعقػدة وبالتػالل تكػوف تكم تةػا د ػؿ ديضػًا 

(Samuels & Flowers, p40,2015 و ػػل كػػذلؾ جيػػدة  ػػل اسػػتةهؾ الطا ػػة ممػػا .)
مكػػف دف تكػوف األدوات المصػػنعة منةػا دخػػؼ يجعمةػا صػديقة لمبيئػػة لكونةػا  ميمػػة المخم ػاتع وي

 (.Orr & Flower, ,p52,2015وزنًا ودطوؿ عمرًا وذات تصميـ متيف )
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ف تكنولوجيا و       دعطت ال رصة لإلنساف دف يستكشػؼ دكثػر ودكثػر ليصػبح لديػة الخبػرة  3Dا 
كمػػا دنةػػا دعطػػت ال رصػػة لمعممػػاء ليقومػػوا  عوالقػػدرة عمػػ  ا سػػتزادة بالمعمومػػات التقنيػػة و ير ػػا

بنػػاًء عمػػ  دسػػاس الصػػػية الةندسػػية أل ضػػؿ شػػكؿ لمةياكػػؿ الخياليػػػة  3Dبطباعػػة منشػػورات 
و د دمج األخصائيوف التقنية والتكنولوجيا  ل التعمػيـ ع (Yair et al., 2001,p81)المعقدة 

ضػػمف دشػػكاؿ الطباعػػة  لمطػػهب  ػػل المػػدارس والجامعػػات و ير ػػا مػػف الصػػروح التعميميػػة. ومػػف
 ,.Mendis et al)( القمػػػـ ثهثػػػل األبعػػػاد3D Penثهثيػػػة األبعػػػاد ظةػػػرت تقنيػػػة )

2015,p201). 
دصبح القمـ الثهثل األبعاد دداة  وية لمتعمـ والتميز التقنل داخػؿ القاعػات الدراسػيةل نظػرًا و      

قمػ  مػف مكػاف ،خػرع  يػث لقمة سعر  مقارنة بالطابعػات ثهثيػة األبعػاد ولخ ػة وزنػ  وسػةولة ن
دننا نتمكف مف رؤية ما نتخيم  مف خهلػ  وذلػؾ عػف طريػؽ رسػـ تمػؾ المنشػورات التػل نريػد ا 

 & Bogueسواء عم  الورؽ دو عم  الةواء وبالتالل ن صؿ عم  منشػور  قيقػل مممػوس )
Dilworth, 2017,p74.) 

(  ػل الػتعمـ 3D Penاألبعػاد )وستتناوؿ البا ثة  ل  ذا الب ث دثػر اسػتخداـ القمػـ ثهثػل     
عمػػ  انخػػراط الطالبػػات المو وبػػات  (Project-Based Learning)القػػائـ عمػػ  المشػػاري  

 داخؿ األنشطة الهمنةجية  ل مدارس التعميـ العاـ بمدينة جدة.
 مشهلة البشح:  

بناًء عم  القػرار الػذي دصػدر  معػالل وزيػر التعمػيـ الػدكتور د مػد بػف م مػد العيسػ   ػل       
ع الصػػ ية  ػػل المػػدارس ػػػ بتخصػػيص دربػػ  سػاعات دسػػبوعيًا لتن يػػذ األنشػػطة  يػر ٖٚٗٔعػاـ 

دصػبح مػف المػػ موؿ دف يػتـ ا سػػت ادة المرجػوة مػػف وجػود  ػػذ  ال رصػة التربويػػة المتمثمػة  ػػل و 
ثػرائةـ بػػالقيـ  ػذ  السػاعات المخصصػػة  لمنشػاط لهرتقػػاء بالطمبػة وت قيػػؽ ميػولةـ ور بػػاتةـ وا 

السػػامية والنبيمػػة وا تجا ػػات المر وبػػة بمػػا يتناسػػب مػػ  اسػػتعداداتةـ و ػػدراتةـ المختم ػػةع و  
(. وألف المو ػوبيف  ػل كػؿ مجتمػ   ػـ مػف Greene, 2006,9318سػيما  ئػة المو ػوبيف )

ع  ػػ ف التوجػػ  القػػائـ  ػػديثًا عمػػ  العنايػػة بةػػـ وتكثيػػؼ يعقػػد عمػػيةـ ا،مػػاؿ وت ت ػػل بةػػـ الػػدوؿ
الجةد المتواصؿ ألجؿ ا ست ادة مف امكانيػاتةـ العقميػة واسػتمهلةا ا سػتمهؿ األمثػؿ مػف دجػؿ 

 (.Narikbaeva & Savenkov, 2016,p34تطوير ال ياة  و الصواب بعين  )
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ميميػػة التابعػػة لػػوزارة التعمػػيـ لػػو ظ  ػػل دراسػػة دجرا ػػا المركػػز الػػوطنل لإل صػػاءات التعو      
األمريكية دف األنشطة الهمنةجية تجد ا باً  مف الطهب المت ػو يف دراسػيًاع ودف  ػؤ ء الطػهب 
المت و يف لديةـ  رص عم  ا نتظاـ  ػل  ضػور األنشػطة الهمنةجيػةع  مػذلؾ  ػـ األ ػؿ تميبػًا 

الػػػذيف يجمسػػػوف عػػػم  مقاعػػػد  يػػث دف الطمبػػة ع (McGuire, 2017واأل ػػؿ تسػػربًا منةػػا )
عقػػديف مػػف الزمػػافل  يػػث يواجػػ   ػػؤ ء الطمبػػة  الدراسػػػة اليػػػـو ليسػػػوا كػػػزمهئةـ  بػػػؿ عقػػػد دو

كػؿ منػا ل ال يػاةع إلػ  ثػورة  اليـو عالمًا شديد التمير والتطورع  مف الثورة الر مية التل طالػت
الطػهب ن ػو العديػد  وجةػت ا تمػاـا تصا ت وا نترنت التل جعمت مف العػالـ  ريػة صػميرةع و 

مػف المعر ػة  مف القضايا التل لـ تكف متا ة  يما مض ع إل  ا ن جػار المعمومػاتل الػذي يػػراكـ
 ; Wang et al., 2014 ػػل عقػػد مػػف الزمػػاف مػػا دنتجتػػ  البشػػرية  ػػل   ؼ السػػنيف )

Ngafeeson & sun, 2015.) 
ل  صص النشػاط  ػل مػدارس التعمػيـ العػاـ عمػ  لـ تكف األنشطة التل ُتقدـ لممو وبيف  و     

 ػدر طمو ػات المةتمػيف بالمو بػة والمتخصصػيف  يةػاع ولػػـ تكػف كػذلؾ عمػ   ػدر  مػاؿ دوليػػاء 
دمػػور الطػػهبع بػػدءًا باختيػػار معممػػل المو بػػة والػػذيف لػػـ تنطبػػؽ عمػػيةـ سػػمات اإلبػػداع الػػذي 

ةػاًء ب  صػاء المت ػو يف مػػف (. وانتُٖٕٔٓينتظػر مػنةـ اعطػاؤ  لمطػهب )جميمػاف و معػاجينلع 
خريجػػل تخصػػص المو بػػة عػػف التوظيػػؼ  ػػل إدارة التعمػػيـ لعػػدة سػػنوات ممػػا نػػتج عنػػ  كػػادر 
تعميمل ي تقػد لهسػتراتيجيات ال ديثػة  ػل التعمػيـ وبخاصػة  يمػا يتعمػؽ بػالمو وبيف ) ؿ ي يػ ع 

وف وضػػ  (. األمػػر الػػذي جعػػؿ كثيػػرًا مػػف الطػػهب المو ػػوبيف ودوليػػاء دمػػور ـ   ي بػػذٕٗٔٓ
دبنػػاء ـ  ػػل  ػػذ  ال صػػوؿل وذلػػؾ لعػػدـ اسػػت ادة دبنػػائةـ منػػ ع ولكػػوف وجػػود ـ  يةػػا تضػػيي  
لو تةـ ليس إ ع وعدـ ك اية ما يقػدـ  ػل  ػذ  ال صػوؿ لمتطمبػاتةـ وميػولةـ و اجػاتةـع إذ لػـ 

قمػـ يتعّد التعميـ كون   ائـ عم  التمقيف وا ستظةارع ولـ تتػو ر  يةػا دكثػر مػف ددوات الور ػة وال
(. لػػذا كػػاف  بػػد لزامػػًا الب ػػث عػػف نمػػوذج تعمػػـ جديػػد ومميػػز ٕٔٔٓوالعػػرض المرئل)العجمػػلع 

 ي ّ ز الطهب ويوجد شم ًا لمتعمـ.
لديػػ  تػػ ثير كبيػػر عمػػ   PBLمػػف الجػػدير بالػػذكر دف الػػتعمـ القػػائـ عمػػ  المشػػاري  العمميػػة و     

مف الط ولػةع وانتةػاء بالمرا ػؿ العميػا تنوع المتعمميف واختهؼ مشاربةـع بدءًا بالمرا ؿ المبكرة 
(ل كون  يبػرز مػا لػدى الطالػب مػف إمكانػات Thomas, 2000.p62مف الدراسات الجامعية )

و ػػد بػرزت  ػػل العقػػود األخيػرة ر بػػة جام ػػة  عو ػدراتع وي مػػؿ روح التنػػا س واإلبػداع وا بتكػػار
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 سػتخداـ وسػػائؿ تقنيػػة بالسػػعل  -خصوصػا لم ئػػة المو وبػة -مػف المةتمػػيف بػالتعميـ المتميػػز 
تعميمية مبتكرة تثير  ريػزة الػتعمـ لػدى الصػنؼ اإلنسػانل وتجعػؿ الدا عيػة لهسػتزادة مػف الػتعمـ 

 (.Heuser et al., 2017,p39وا بتكار والتطور  ل  الة ديناميكية مستمرة )
تنويػػ  وألف الثػػورة التعميميػػة التػػل انبعثػػت شػػرارتةا  ػػل العصػػر ال ػػديثع والقائمػػة عمػػ       

مخرجات العممية التعميميػة والسػعل إلػ  جػودة د ضػؿ لةػاع ظةػرت لممةتمػيف والمعنيػيف بػالتعمـ 
القائـ عمػ  المشػاري  العمميػة ال اجػة الماسػة  سػتخداـ وسػائؿ تعميميػة مبتكػرة تسػاعد المعمػـ 

 & Kennedyوالطالػػػب عمػػػ  الوصػػػوؿ إلػػػ  المعمومػػػة بسػػػرعة دكبػػػر وبتكم ػػػػة د ػػػؿ )
Giampetro, 2015,p78,.) 

(ع  يػث وّضػ ت الدراسػات بػ ف المعمومػة 3D penومف  ذ  الوسائؿ القمـ ثهثل األبعػاد )    
تصػػؿ إلػػ  الػػدماغ البشػػري بصػػورة دسػػرع ود ضػػؿ إذا اسػػتخدمت  يةػػا ال ػػواس الخمػػس )السػػم  

و ػػػد تػػػو ر  ػػػل  ػػػذ  األداة اسػػػتخداـ  اسػػػة مةمػػػة يقػػػؿ  عوالنظػػػر والشػػػـ والتػػػذوؽ والممػػػس(
استخدامةا  ل العممية التعميمية و ل الممسع إذ دف كثيرا مػف التطبيقػات التعميميػة تعتمػد عمػ  

 (.Campbell et al., 2011 استل النظر والسم   قط )
الطمبػػػة تسػػػرب  لضػػػعؼ اسػػػتخداـ التقنيػػػات ال ديثػػػة ب صػػػص النشػػػاط ددى إلػػػ  ونظػػػرًا      

لكونةا   تراعل سماتةـ العقمية المختم ة كد ة المه ظػة وسػرعة ال ةػـ و ػب ةا المو وبيف من
ا سػػتطهعع والممػػامرة والجػػردة  ػػل اإل ػػداـ عمػػ  العمػػؿع  ػػ ف البا ثػػة ا تر ػػت تصػػميـ برنػػامج 
تعميمل بناًء عم  عناصر نموذج التعمـ ال ديث القائـ عم  المشاري  العممية والذي ينمػل عػدة 

ارات لدى الطالبة المو وبة خهؿ  صػة النشػاطع  يػث كممػا اكتسػبت الطالبػة  ػذ  المةػارات مة
بدرجػة عاليػةع دّؿ ذلػؾ عمػػ  انخػراط عػالل  ػػل البعػد السػموكل لمطالبػػة المو وبػة داخػؿ النشػػاط 
الهمنةجلع واستخدمت البا ثة تقنية  ديثة دثارت ضجة إيجابية  ل دوساط المةتمػيف بتطػوير 

لصػن  المنتجػات العمميػة  ػل نةايػة  3D penتعميمية و ل تقنية القمـ ثهثل األبعػاد العممية ال
 البرنامج التعميمل.

   أسئلة البشح:
 ي اوؿ  ذا الب ث اإلجابة عم  السؤاؿ الرئيسل التالل 

عمػ   (  ػل الػتعمـ القػائـ عمػ  المشػاري  العمميػة3D Penما دثر استخداـ القمـ ثهثل األبعاد )
 الطالبات المو وبات داخؿ األنشطة الهمنةجية  ل مدارس التعميـ العاـ بمدينة جدة؟انخراط 
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 ويت رع مف السؤاؿ الرئيسل ا سئمة ال رعية التالية 
مػا التصػػميـ التعميمػػل المقتػػرح لمػػتعمـ القػػائـ عمػػ  المشػػاري  باسػػتخداـ القمػػـ ثهثػػل األبعػػاد  .ٔ

 الهمنةجية؟ لت سيف انخراط الطالبات المو وبات  ل األنشطة 
ما دثر المةارات التاليػة لتصػميـ المشػاري  عمػ  انخػراط الطالبػات المو وبػات  ػل األنشػطة  .ٕ

مةػارة  –مةػارة الب ػث  –الهمنةجية باستخداـ القمػـ ثهثػل األبعػاد )مةػارة  ػؿ المشػكهت 
المةػػارات التعاونيػػة ضػػمف  ريػػؽ  –مةػػارة اإلجابػػة عمػػ  األسػػئمة المعقػػدة  –الت كيػػر النا ػػد 

 مةارة صن  منتج إبداعل دصيؿ(؟ –العمؿ 
 أٍداف البشح:

بعػاد لت سػيف لمشػاري  باسػتخداـ القمػـ ثهثػل األتصميـ تعميمل مقترح لمتعمـ القػائـ عمػ  ا .ٔ
 انخراط الطالبات المو وبات  ل األنشطة الهمنةجية.

 معر ػػػة دثػػػر المةػػػارات التاليػػػة لتصػػػميـ المشػػػاري  عمػػػ  انخػػػراط الطالبػػػات المو وبػػػات  ػػػل .ٕ
 –مةارة الب ػث  –األنشطة الهمنةجية باستخداـ القمـ ثهثل األبعاد )مةارة  ؿ المشكهت 

المةػػارات التعاونيػػة ضػػمف  –مةػػارة اإلجابػػة عمػػ  األسػػئمة المعقػػدة  –مةػػارة الت كيػػر النا ػػد 
 مةارة صن  منتج إبداعل دصيؿ(. – ريؽ العمؿ 

 أٍنية البشح:  

بعػػػاد لت سػػػيف انخػػػراط القمػػػـ ثهثػػػل األ خداـ مػػػف خػػػهؿ د ميػػػة اسػػػت الب ػػػثكمػػػف د ميػػػة ت .ٔ
مف  وائد ت كيريػة وابتكاريػة  ػل تعمػـ   لما ل  الطالبات المو وبات  ل األنشطة الهمنةجية

ك  ػػد ثمػػار التكنولوجيػػا  ػػل العصػػر ال ػػالل   بعػػادالقمػػـ ثهثػػل األ الطمبػػة ذاتيػػًا ع ود ميػػة 
والػػذي يمتمػػؾ العديػػد مػػف اإلمكانػػات ال نيػػة التػػل تسػػاعد عمػػ  الػػتعمـ الػػذاتلع والكشػػؼ عػػف 

ماشػػػ  مػػػ   ػػػدرات  ػػػدرات الطػػػهبع وابتكػػػاراتةـ بمػػػا يػػػو ر  لةػػػـ مػػػف اسػػػتجابات سػػػريعة تت
 .المو وبيفع والمبتكريفع وا تياجاتةـ

البا ثيف عم  اإللةاـ لوض  معايير ودسس  ابمة لمتطور وا بتكػارع مػف   ذا الب ثساعد ي .ٕ
دجؿ ت عيٍؿ دكبر ودشمؿ  ستخدامات  ذ  التقنية لدى طالبات المو بة و ير ف  ػل مػدارس 

 التعميـ العاـ.
 ػػ    ػػل األنشػػطة الهمنةجيػػة بعػػادالقمػـ ثهثػػل األيم ػت انتبػػا  المعمػػـ إلػػ  د ميػػة اسػػتخداـ  .ٖ

سػػية بػػيف الطالبػػات عمػػ  توليػػد األ كػػار اإلبداعيػػة الم يػػدة بطػػرؽ م تو ػػة خمػػؽ بيئػػة تنا 
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وُمبتكرة تسةـ  ل إ داث نقمة نوعية مف جمود التعميـ ورتابتػ ع إلػ   ركػة نشػطة وجذابػة 
وُم ّ زة عم  ا بتكارع وتطمؽ طا ات اإلبػداع الكامنػة لػديةفع  يػث يصػبح ب مكػاف الطالبػة 

ؿ تقنيػة القمػـ ثهثػل األبعػاد وذلػؾ عػف طريػؽ رسػـ تمػؾ المو وبة رؤية ما تتخيم  مػف خػه 
المنشورات التل تريد ا سواء عم  الورؽ دو عمػ  الةػواءع وت ويػؿ المنشػورات المرسػومة 

 إل  منشور  قيقل تستطي  التواصؿ مع  ب اسة الممس.
مػػ  اسػػتخداـ  ػػذ  ل ػػت انتبػػا  المسػػئوليف عػػف المنػػا ج الدراسػػية  بتطوير ػػا بمػػا يػػتهءـ  .ٗ

 ات ال ديثة .قنيالت
 سدود البشح:

(   ػ   3D Penاسػتخداـ القمػـ ثهثػل األبعػاد ) عم  الب ث ا تصر  ذاال دود الموضوعية  
 لت سػػيف انخػػراط الطالبػػات المو وبػػات داخػػؿ األنشػػطة الهمنةجيػػة المشػػاري  العمميػػة تصػػميـ

–األسػػئمة المعقػػدة اإلجابػػة عمػػ  –الت كيػػر النا ػػد –الب ػػث – ػػؿ المشػػكهت باسػػتخداـ مةػػارات 
 (صن  منتج إبداعل دصيؿ –التعاونية ضمف  ريؽ العمؿ 
عم  الطالبات المو وبػات مػف الصػؼ الخػامس  الب ث ا تصر  ذا  ال دود البشرية والمكانية

طالبػةل وتػـ اختيػار المدرسػة ت ديػدًا كونةػا المدرسػة  ٘ٔا بتدائيػة وعػدد ف  ٖٙٔ ل مدرسة 
 الو يدة  ل شماؿ جدة التل تشتمؿ عم   صؿ خاص لممو وبات.

  ػ.ٜٖٗٔال صؿ الدراسل الثانل مف العاـ الدراسل ال دود الزمانية  
 مصطلشات البشح:  

   3D Pen ه طباعة ثالثية األبعادقل .ٔ
مف خهؿ  ػذؼ مػادة بهسػتيكية  ػارة تبػرد عمػ  ال ػور  3D مـ إلكترونل ينتج طباعة  "

 (.Bogue & Dilworth,2013لتتشكؿ مجسمات ثهثية األبعاد" )
عبارة عف تقنيػة جديػدة لمطباعػة الثهثيػة األبعػاد ولكػف باسػتخداـ القمػـ. هو  التعريف اإلدرائي:

منةا خمؽ دشكاؿ مف تمؾ الرسومات الور ية وجعمةا بصػورة  قيقػة تمّكػف اإلنسػاف مػف الةدؼ 
 لمسةا والشعور بةا.

  



 ..............................................التعلم القام على المشاريع العملية  أثر استخدام القلم ثالثى األبعاد فى

- ٔٓٛ - 

 :Project-Based Learning (PBLمنوذز التعله الكائه على املشاريع العنلية ) .9

"الػػتعمـ الػػذي يػػدمج بػػيف المعر ػػة والِ عػػؿع  يػػث يتمقػػ  الطػػهب المعػػارؼ وعناصػػر المنػػا ج 
األساسيةع ولكنةـ ديضًا يطّبقوف مػا يعر ونػ  مػف دجػؿ  ػؿ مشػاكؿ  قيقيػة وال صػوؿ الدراسية 

 (.  Markham,2011,p.38عم  نتائج  ابمة لمتطبيؽ" )
ت  يز الطالبة المو وبة عم  القياـ بالمشاري  الهمنةجيػة بطريقػة إبداعيػة : التعريف اإلدرائي

مػػف المشػػكهتع ويكػػوف دور   تػػ  تخػػرج بمنتجػػات دصػػيمة ذات  يمػػة تسػػاعد  ػػل  ػػؿ كثيػػر
 المعممة  و المرشد والموج  لمطالبة.

 : Engagement االخنراط .3
   ] َخ ِر َط [   ) مصدر ِاْنَخَرَط ( لغويًا يف قاموض املعذه الوسيط اخنراط معيى
 . ل الشلء  انتظـ  ي ع يقاؿ  انخرطت الخرزة  ل السمؾع انخرط الجندي  ل الجيش انخرط

"الجةػػد دو الو ػػت الػػذي يبذلػ  الطػػهب لمنشػػطة والمخرجػػات التػػل  Kuhوكػذلؾ يعر ػػ    
 (.Kuh,2009,p.638ير بوف  ل ت قيقةا" )

انتظاـ الطالبة المو وبة  ل  ضور  صص النشػاط لتت اعػؿ مػ  األنشػطة  التعريف اإلدرائي:
درجػػة الهمنةجيػػة التػػل تقػػدـ لةػػاع  يػػث دنػػ  كممػػا ت اعمػػت الطالبػػة مػػ  األنشػػطة المقدمػػة لةػػا ب

 عاليةع دّؿ ذلؾ عم  انخراط عالل لمطالبة المو وبة داخؿ  صة النشاط.
 :The Giftedاملوٍوبوٌ  .4
"الطهب الذيف يوجد لديةـ استعدادات و درات  ير عادية دو دداء متميز عف بقيػة د ػرانةـ  ػل  

والت كيػر مجاؿ دو دكثر مف المجا ت التل يقدر ا المجتم  وبخاصة  ل مجا ت الت وؽ العقمػل 
ا بتكاري والت صيؿ العممل والمةارات والقػدرات الخاصػة وي تػاجوف إلػ  رعايػة تعميميػة خاصػة 

 (.Mawhiba,1438  تتوا ؽ لةـ بشكؿ متكامؿ  ل برامج الدراسة العادية" )
كؿ طالب لدي   درة عالية وذكاء   م دود  ل مجاؿ دو دكثر مف المجػا ت  التعريف اإلدرائي:

قارنػػة بال ئػػة العمريػػة التػػل ينتمػػل إليةػػاع وذلػػؾ ب سػػب درجتػػ   ػػل ا ختبػػارات ذات المختم ػػة م
 العه ة بتميز .

 : Extracurricular Activitiesاألىشطة الالميَذية  .5

"األنشطة الهمنةجية  ل كؿ ما يقـو ب  الطالػػب خػػارج سػػياؽ المنػػا ج المدرسػػية مػػف دلعػػاب 
بيػر  ػل تنميػة المةػارات ا جتماعيػة لػدى األط ػاؿع وتسػةـ تسا ـ بشػكؿ ك رياضػية دو ثقا يػةع
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يػػنعكس إيجابيػػا عمػػ  ت صػػيمةـ الدراسػػل  بشػػكؿ كبيػػر  ػػل ت سػػػيف م ةػػػـو الػػػذات لػػػديةـع مػػػما
 (.ٕٖعصٕٛٓٓوعم  تكويف عه ات إيجابية م  د رانةـ ومعمميةـ" )العويديع

وبات  ل  صص النشػاط ت ػت دنشطة ومةمات مختم ة تقدـ لمطالبات المو التعريف اإلدرائي:
 إشراؼ معممة المو وبات.

(ع لوصػػػؼ مػػػدى Descriptive researchتػػػـ األخػػػذ بػػػالمنةج الوصػػػ ل ) ميَذيـــة البشـــح:
  3D penباسػتخداـ تقنيػة  PBLانخػراط الطالبػات  ػل الػتعمـ القػائـ عمػ  المشػاري  العمميػة 
 عف طريؽ استخداـ بطا ة مه ظةع وبطا ة تقييـ منتج.

 البشح: متغريات

(  ػػل الػػتعمـ القػػائـ عمػػ  3D Pen  اسػػتخداـ تقنيػػة القمػػـ الثهثػػل األبعػػاد )المتميػػر المسػػتقؿ
 .PBLالمشاري  العممية 
ا نخػػراط  ػػل األنشػػطة الهمنةجيػػة لػػدى طالبػػات المو بػػة  ػػل مػػدارس التعمػػيـ  المتميػػر التػػاب  

 العاـ.
 دلتنع البشح وعييتُ:  

مػف الصػؼ الخػامس ابتػدائل  ػل مػدارس التعمػيـ العػاـ  جميػ  طالبػات المو بػة مجتم  الب ث 
 بمدينة جدة.

ا بتدائيػةع  ٖٙٔتـ اختيار عينة عشوائية مف الطالبات المو وبػات مػف مدرسػة  عينة الدراسة 
 طالبة. ٘ٔوعدد ف 

 أدوات البشح:  

 سيتـ جم  البيانات لمب ث باستخداـ األدوات التالية  
مه ظػػة لكػػؿ مجموعػػة يػػتـ بةػػا تتبػػ  ا نخػػراط ن ػػو الػػتعمـ القػػائـ عمػػ  المشػػاري   بطا ػػة .ٔ

 العممية مف خهؿ القمـ ثهثل األبعاد.
 بطا ة تقييـ منتج لجودة المخرجات العممية لمطالبات  ل  صص النشاط. .ٕ
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 اإلطار اليظرى والدراسات الشابكة

 تكيية الطباعة ثالثية األبعاد:أواًل: 

عمػػ  يػػد العػػالـ  ٜٙٛٔ(  ػػل عػػاـ 3D printingم ةػػـو الطباعػػة ثهثيػػة األبعػػاد )بػػدد        
( الػػػذي ابتكػػر الطابعػػػة ثهثيػػػة األبعػػادع وتػػػتمخص طريقػػػة عممةػػػا Chuck-hullتشػػاؾ  ػػػاؿ )

بوض  مادة سائمة  ل دس ؿ ال وض ثـ يوج  لةا دشعة  وؽ البن سجية لتسمح بتقويػة المػادة 
زا تػ  مػف ال ػوض وتج ي ػ  مػف ثـ توض  طبقة دخرى و كذا  ت  اك تمػاؿ الطباعػة لمنمػوذج وا 

 (.Hull, 2012السوائؿ الزائدةع لينتج لةا مجسـ ثهثل األبعاد ممموس )
بعػػد الثػػورة التػػل  ققتةػػا الطابعػػة ثهثيػػة األبعػػادع والتػػل دتا ػػت إمكانيػػة طباعػػة دشػػكاؿ و      

الشػركات  ػل إنتػاج دجةػزة معقدة بمجرد تصميمةا باستخداـ برنػامج تصػميـ  اسػوبلع دبػدعت 
وتقنيػػات متنوعػػة باسػػتخداـ خاصػػية الطباعػػة الثهثيػػة األبعػػادع  تػػ  دصػػب ت ب  جػػاـ صػػميرة 

(. ومػف Hughes et al., 2017ودشػكاؿ متنوعػة وبتكم ػة د ػؿ بعػد دف كانػت  اليػة الػثمف )
 (.3D penدشكالةا القمـ الثهثل األبعاد )

( يعمماف دف  كرة مشروعةما Peter Dilworth And Maxwell Bogueلـ يكف )و        
 ـ عم  مو  ٖٕٔٓ(ع التل عرضا ا  ل عاـ 3D Penالجديد )القمـ ثهثل األبعاد 

Kickstarter  الخاص بجم  التبرعات سوؼ ترى النور وت صؿ عم  التمويؿ الكا ل
دمريكل  ل خهؿ  رابة  مميوف دو ر ٖ.ٕلتطبيقةاع  يث استطاعا دف ي صه عم   والل 

(. Bogue & Dilworth, 2013  ؼ دو ر دمريكل  قط ) ٖالشةر م  دف  د ةما كاف 
ويعتبر القمـ الثهثل األبعاد ال كرة الجديدة كميًا  ل عالـ الطباعة ثهثية األبعادع التل تمكف 

ديد مجسـ المو وبيف والرساميف مف بعث الروح  ل رسومةـ الور يةع ونقمةا إل  عالـ ج
وبناء عمي    ف الدراسة ال الية تتضمف تعريؼ القمـ الثهثل ع ثهثل األبعاد يمكف الشعور 

 األبعاد وكي ية عمم  ومزايا  ود ميت  ودور الممارسات التعميمية  ل استخدام .
  3تكيية الكله ثالثي األبعادD pen : 

يػػة الرسػػـ ثهثػػل ب نػػ   مػػـ يتػػيح إمكان   Peter And Maxwellيصػػ   العالمػػاف 
األبعاد باستخداـ مادة بهستيكية خاصة بدً  مف ال برع  يػث يعمػؿ القمػـ عمػ  تسػخيف المػادة 
البهسػتيكية دثنػاء مرور ػػا بػالقمـع وبمجػرد خػػروج المػادة ومهمسػتةا لمةػػواء دثنػاء الرسػـ   نةػػا 

 (.  Bogue & Dilworth, 2017تبرد عم  ال ور لتشكؿ  وامًا متماسكًا يمكف ت ريك  )



 ..............................................التعلم القام على المشاريع العملية  أثر استخدام القلم ثالثى األبعاد فى

- ٔٔٔ - 

 :نيفية عنل قله ثالثي األبعاد 
تتمخص  كرة القمـ األميركػل الجديػد الػذي يمكػف شػراؤ  مػف المتػاجر اإللكترونيػة الشػةيرة       

ي باي )Amazonمثؿ دمازوف ) (ع  ل ا توائ  عم   ناة صػميرة يمكػف مػف خهلةػا Ebay( وا 
 ذ  العيػداف إلػ  منطقػة معينػة إدخاؿ عيداف دو خيوط بهستيكية ب لواف مختم ةع وما إف تصؿ 

ليشػكؿ  .بداخؿ القمـ ثهثل األبعادع  ت  يذيبةا القمـ ويخرجةا مػف  ت تػ  الخاصػةع  ػل الةػواء
المستخدـ المجسـ الذي ير ب ب   ل الةواء دو عم  دي مكاف دو مسػطح دو مو ػ  ير ػب بػ ع 

مجسػمات ثهثيػة األبعػاد  ليخرج  ذا السائؿ ويتجمد  ل دجزاء مف الثانيةع ولتشكؿ  ذ  العمميػة
 (.Bogue & Dilworth, 2017رائعة ولو ات  نية ناطقة  ل متناوؿ الجمي  )

 
 
 
 

 3D penوضح كي ية صن  مجسـ ثهثل األبعاد بالقمـ ي(  ٔ) شكؿ
يػػتـ  -دي العيػػداف البهسػػتيكية –ي ظػػ  القمػػـ بسػػرعتيف مختم تػػيفع  بمجػػرد تعبئتػػ  بػػال بر    

عم  زريف مختم يف  ػل القمػـع و ػل العمميػة التػل تعطػل المسػتخدميف اختيار السرعة بالضمط 
القدرة عم  الت كـ بمستوى خروج ال بػر ثهثػل األبعػاد  سػب مةػارتةـ  ػل الرسػـ ود ػتةـ  ػل 

ذا ر ب مستخدـ القمـ  ػل تمييػر  .التصميـ دو الرسمة ثهثية األبعاد التل ير بوف  ل تن يذ ا وا 
  سوى الضمط عم  الزريف معًا و ل ن ػس الو ػتع سػ ب المػوف الموف الذي يرسـ ب ع  ما عمي

 (.  Bogue & Dilworth, 2017لي ؿ م م  لوف  خر بكؿ سةولة )-عود البهستيؾ-
 :دور املنارسات التعلينية يف استخداو الكله ثالثي األبعاد 

ثيف دثبتػػػت  عاليػػػة القمػػػـ ثهثػػػل األبعػػػاد  ػػػل الممارسػػػات التعميميػػػة   ػػػل الصػػػيف  ػػػاـ عػػػدة بػػػا 
( بػػ جراء عػػدة دراسػػات عمػػ  مجموعػػة مػػف الطػػهب  ػػل المر مػػة ا بتدائيػػة  يػػث  ػػاموا 2016)

باسػػتعماؿ القمػػـ ثهثػػل األبعػػاد  ػػل تػػدريس عػػدة مػػواد كػػال نوف والعمػػـو وتكنموجيػػا المعمومػػات 
والرياضػػيات والةندسػػة و ير ػػا. وكانػػت النتػػائج مذ مػػة و اعميػػة  يػػث تػػـ الػػتخمص مػػف التعمػػيـ 

رتابتػػ  ودصػػبح التعمػػيـ ممموسػػًا دكثػػرع وسػػاعد ـ كػػذلؾ  ػػل التعمػػيـ اإلبػػداعل وتنميػػة التقميػػدي و 
الت كيػػر. و يػػث دف القمػػـ   يعتبػػر  ػػاؿ الػػثمف مقارنػػة بالطابعػػات الثهثيػػة األبعػػاد  ةػػو سػػاعد 
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 ,Zhang&Shi, 2016 Crownال قػػراء  ػػل المػػدارس النائيػػة عمػػ  ا تنائػػ  واسػػتخدام  )
2016 ; Yao&Li, 2016 ;.) 

( عمػػ  2013كمػا ات قػػت  ػل النتػػائج الدراسػػة التػل دجرا ػػا مجموعػػة مػف ا ختصاصػػييف )     
عػػدد مػػف الطػػهب مػػف المر مػػة الثانويػػة  ػػل الو يػػات المت ػػدة األمريكيػػة  ػػيف اسػػتخدموا القمػػـ 

 –الرياضػػيات –العمػػـو  – ػػل مختمػػؼ التخصصػػات )ال يزيػػاء   3D penالثهثػػل األبعػػاد 
كاف القمـ دداة  وية وجذابة وم  زة لجمي  الطهب  ةػو عمػؿ عمػ  سػد  الةندسة و ير ا(  يث

ال جوة بيف المتعمميف وبالتالل دصبح دداء الجميػ  متسػاويًاع ولػو ظ دف  نالػؾ ت سػنًا ممموسػًا 
 ػػػل دداء واسػػػتيعاب الطػػػهب البصػػػرييف بعػػػد دف كانػػػت بعػػػض الم ػػػا يـ صػػػعبة لػػػديةـع وديضػػػًا 

 & Bogueوف مػػػف  ػػػرط ال ركػػػة ونقػػػص ا نتبػػػا  )ت سػػػيف تركيػػػز الطػػػهب الػػػذيف يعػػػان
Dilworth, 2013.) 

( باسػتخداـ القمػـ 2016و خػروف )  Deanديضًا  ل جامعة  يكتوريا  ل كندا  قػد  ػاـ البا ػث
( الكيميائيػةع وذلػؾ مػف خػهؿ تمكػيف الطػهب VSEPRالثهثل األبعاد  ل تعمـ نظريػة  سػيبر )
كيميائية ممػا يعطػيةـ تقػدير لمشػكاؿ الةندسػية المعقػدةع لرسـ صور ثهثية األبعاد لمتركيبات ال

ودظةرت النتائج  اعمية القمـ  ػل  ةػـ الطمبػة لمتركيبػات الجزئيػة المعقػدة بصػورة دسػةؿ ودسػرع 
(Dean et al., 2016.) 

وبعػػد النظػػر  ػػل الب ػػوث والدراسػػات السػػابقة والتػػل دثبتػػت  عاليػػة اسػػتخداـ القمػػـ الثهثػػل       
لتعمػػيـ وخاصػػة  ػػل المر مػػة ا بتدائيػػة كونػػ  يعتمػػد عمػػ  الشػػلء المممػػوس و ػػو األبعػػاد  ػػل ا

الم بب لػدى  ػذ  ال ئػةل لػذا ردت البا ثػة اسػتخداـ  ػذ  التقنيػة  ػل نمػوذج الػتعمـ القػائـ عمػ  
 المشاري  العممية  ت  يبدعوا بمنتجات دصيمة و ريدة مف نوعةا. 

   Project Based Learning العنلية منوذز التعله الكائه على املشاريعثاىيًا: 
(  ػػو (Project Based Learningإف نمػػوذج الػػتعمـ القػػائـ عمػػ  المشػػاري  العمميػػة    

دسموب تدريس يعتمد عم  نظريات التعمـ ال ديثة وت عيمةاع  يث ُيشمؿ الطػهب  ػل استقصػاء 
المشكهت المم ة  ل نطاؽ سيا ةـ ا جتماعلع ثػـ يقػـو الطػهب بت ديػد د ػد المشػكهت و ػؽ 
ددوات الب ػػػث العممػػػل والنمػػػوذج العممػػػل ل ػػػؿ المشػػػكهتع ومػػػف ثػػػـ تصػػػميـ مشػػػروع عممػػػل 

 ذ  المشكمةع ويصا ب ذلؾ تصميـ معرض يتـ  ي  عػرض منتجػات دصػيمة لممسا مة  ل  ؿ 
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ممػػا يجعػػؿ الطالػػب يػػدرؾ الم ػػا يـ بشػػكؿ دعمػػؽ ويوّسػػ   اعدتػػ  المعر يػػة  ل ػػؿ المشػػكهت.
 .وي سف مةارات  الشخصية وا جتماعية مف خهؿ العمؿ م  جماعة 

ج طهبػًا دذكيػاءع ولكػنةـ و د لو ظ دف الشركات دخذت تشتكل مػف دف النظػاـ التربػوي يخػر      
 يػػر  ػػادريف عمػػ   ػػؿ المشػػكهتع مشػػيرة إلػػ  دف الطػػهب يعر ػػوف  قػػائؽ كثيػػرة ولكػػنةـ  يػػر 

(. و نػا تكمػف د ميػة Bastiaens & Matrtens, 2000مسػتعديف لمواجةػة المشػكهت )
تعمػيـ الطػهب المو ػوبيف مةػػارات  ػؿ المشػكهت وتنميػة  ػػدراتةـ اإلبداعيػة واسػتخداـ  واسػػةـ 

  ل  مةا.
 :مزايا التعله الكائه على املشاريع العنلية 

تكمػػف  ػػوة نمػػوذج الػػتعمـ القػػائـ عمػػ  المشػػاري   ػػل دصػػالة المنتجػػات العمميػػةع وتطبيػػؽ       
الب ػػوث  ػػل وا ػػ  ال يػػاة. وتعتمػػد  كرتػػ  األساسػػية عمػػ  إثػػارة ا تمػػاـ الطػػهب بمشػػاكؿ العػػالـ 

هب عمػػ  اكتسػػاب وتطبيػػؽ المعر ػػة الجديػػدة  ػػل ال قيقػػلع والت كيػػر الجػػاد  يةػػاع وت  يػػز الطػػ
وي يد التعمـ القائـ عم  المشاري  الطمبة المو ػوبيف  ػل تطػوير مةػارات ع سياؽ  ؿ المشكهت 

 (.  Harriman, 2003التعمـ التعاونل لديةـ عندما يشاركوف  ل  ؿ المشكهت معًا )
ف الت اعهت ا جتماعية بيف الطهب تشعر ـ باألمافعو      والنضػاؿ المثمػرع واتخػاذ المخػاطر  ا 

و ػػػـ بالتػػػالل يقومػػػوف باستقصػػػاء المشػػاكؿ والت ػػػديات التػػػل تواجػػػ  العػػػالـ وال يػػػاةع  .ال كريػػة
وبالتالل سينمو لػديةـ الت كيػر النا ػد والػتعمـ العميػؽ لمم ػا يـ مػف خػهؿ مةػارة الب ػث ومةػارة 

(. كمػػا يشػػج  Harriman, 2003; Stanley, 2011اإلجابػػة عمػػ  األسػػئمة المعقػػدة )
التصميـ الجيد لممشاري  العممية عم  الب ث النشط وينم  مةارات الت كير العميا ويسػاعد عمػ  
ا  ت اظ بالمعمومات  ترة دطوؿ مػف التعمػيـ التقميػدي و ػو بالتػالل يػدعـ مةػارات القػرف الوا ػد 

 (.  Bell, 2010والعشريف )
 التعلينية يف تطبيل الينوذز الكائه على املشاريع العنلية: دور املنارسات 

( عم  مجموعػة مػف الطػهب 2015و خروف ) Cervantesدثبتت الدراسة التل  اـ بةا       
الذيف تـ تدرسيةـ باستخداـ نموذج التعمـ القائـ عم  المشػاري  العمميػة  ػل مػادتل الرياضػيات 

 ثػار إيجابيػة  ػل مسػتوى الت صػيؿ الدراسػل لػدى الطمبػة والقراءةع  يث   ظ البا ثوف وجػود 
 (.Cervantes et al., 2015و ققوا مستويات إنجاز دعم   ل  ذ  المواد )
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(  يػػث  ػػاموا 2015و خػػروف ) Hanتوا قػػ   ػػل النتػػائج الدراسػػة التػػل  ػػاـ بةػػا البا ػػث و      
العمميػػة سيسػػاعد عمػػ  بػػالت قؽ ممػػا إذا كػػاف اسػػتخداـ نمػػوذج الػػتعمـ القػػائـ عمػػ  المشػػاري  

تقميص ال جوة بيف الطهب منخ ضل ومرت عل ومتوسطل المستوىع وبعػد إجػراء الدراسػة عمػ  
الطػػهب  ػػل عػػدد مػػف المػػواد كالةندسػػة والرياضػػيات والتكنولوجيػػا دثبػػت النتػػائج  عاليػػة دسػػموب 

 ئػػات التػػدريس وارت ػػاع مم ػػوظ  ػػل نتػػائج الت صػػيؿ الدراسػػل وبالتػػالل تقمػػيص ال جػػوة بػػيف ال
 (.Han et al., 2015الثهث )

ومف وجةة نظر البا ثة دف دسػموب الػتعمـ القػائـ عمػ  المشػاري  العمميػة يختمػؼ عػف 
(  (3D Penدسػاليب تعمػـ الطػرؽ التقميديػة و  سػيما  ػل اسػتخداـ تقنيػة القمػـ ثهثػل األبعػاد 
الػػتعمـ. وتػػرى   ػػل المخرجػػات العمميػػة التػػل ت ػػتح   ػػاؽ لمطالبػػة وتتػػرؾ لةػػا مسػػؤولية عمميػػة

البا ثة دن  مف المةـ دف ينّ ذ نموذج التعمـ القػائـ عمػ  المشػاري  العمميػة بالطريقػة الصػ ي ة 
 ت  تعط   رصة لمطالبات ا كتشاؼ واإلبداع بم ػرد ف و  سػيما الطالبػات المو ػوبيف كػونةف 

 ُي ّبذف مجابةة الموا ؼ الصعبة بم رد ف.
 :Students Gifted الطالب املوٍوبنيثالجًا: 
إف المو ػػوبيف  ػػـ الثػػروة ال قيقيػػة  ػػل كػػؿ دمػػةع  مػػو ُ قػػدت ددى ذلػػؾ إلػػ  تخمػػؼ األمػػة       

ذا ُوجػدت سػاعد عمػ  ر يةػا و ضػارتةا )  Heuser etوت خر ا عف ركب ال ضارة والمدنيةع وا 
al., 2017ؿ  ػل (. ومػف الطبيعػل دف يكػوف لممو ػوبيف والمت ػو يف دكاديميػًا وتقنيػًا دور  اعػ

جميػػ  الميػػاديف والمجػػا تل ألف األمػػـ  ػػل صػػراعةا مػػف دجػػؿ البقػػاء والسػػيطرة   تجػػد بػػدًا مػػف 
ا عتمػػاد عمػػ  دبناء ػػا األكثػػر  ػػدرة وك ػػاءة  ػػل تن يػػذ المةمػػات الصػػعبة ديػػًا كانػػت )جػػروافع 

ٕٖٓٔ.) 
األط اؿ المو وبوف الذيف يتـ التعػرؼ عمػيةـ بواسػطة اشػخاص مؤ مػوف مةنًيػاع و ػـ و     
ادروف ب ضػػؿ  ػػدرتةـ المتميػػزة عمػػ  األداء العػػالل.  ػػؤ ء األط ػػاؿ يتطمبػػوف بػػرامج وخػػدمات  ػػ

تربويػػة متمػػايزة دكثػػر ممػػا تقدمػػ  البػػرامج المدرسػػية العاديػػةل  تػػ  ي ققػػوا إسػػةاماتةـ ألن سػػةـ 
ولممجتمػػ . ويشػػمؿ األط ػػاؿ القػػادروف عمػػ  األداء العػػالل دولئػػؾ األط ػػاؿ مػػف ذوي اإلنجػػازات 

دو القػػدرات الكامنػػة  ػػل دي مػػف المجػػا ت التاليػػة  القػػدرة العقميػػة العامػػةع ا سػػتعداد الواضػػ ة 
األكػػاديمل الخػػاصع الت كيػػر اإلبػػداعل دو المنػػتجع القػػدرة القياديػػةع ال نػػوف البصػػرية واألدائيػػةع 

 .والقدرة الن س  ركية
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يػدًا  ػل تنػوع البػرامج وترى البا ثة دف اختهؼ العمماء والبا ثيف  ل تعاريؼ المو بػة عػامًه م 
التربوية ودساليب الكشؼ عػف المو ػوبيف. و نػا نجػد دف التعري ػات السػابقة اجتمعػت  ػل نقطػة 
مةمػػة جػػدًا و ػػل دف الطمبػػة المو وبػػوف يجػػب دف يػػتـ التعػػرؼ عمػػيةـ  ػػل سػػف مبكػػرة وبالتػػالل 

 رتةـ.تمبية ا تياجاتةـ التربوية والن سية وتقديـ برامج خاصة تتناسب م  مو بتةـ و د
 :دور املعله يف تينية قدرات املوٍوبني 

يجب دف يكوف المعمـ يقظًا ومنتبةًا لقدرات الطمبػة المو ػوبيف ودف يكػوف عمػ  درايػة وعمػـ      
بجميػػ  الصػػ ات التػػل يتصػػؼ بةػػا المو وبػػوف ودف يسػػتجيب   تياجػػاتةـ التربويػػة المختم ػػة 

(Croft, 2003ويجػب .)  دف تكػوف المشػاري  التػل يشػارؾ  يةػا الطمبػة المو وبػوف مصػػممة
 ,Akkasو قًا  ستعداداتةـع ودف يعط  الطمبة ال رصة لمنا شة نمط التعمـ الذي ير بوف ب  )

2013.) 
مف المةـ دف يوض  لمطمبة المو وبيف منا ج مختم ة تثري عقػولةـ وتنمػل مػوا بةـع لػذا و     

 ,Tortopيجيات ال ديثػػة والمسػػت دثات التقنيػػة  ػػل تدريسػػةـ ) بػػد مػػف اسػػتخداـ ا سػػترات
(. وتجػػدر اإلشػػػارة إلػػ  دف دا ػػػ  الطمبػػة المو ػػػوبيف يػػزداد  ينمػػػا يتعرضػػوف لمواضػػػي  2015

 (.Croft, 2003و ضايا ذات صعوبة  يث تشكؿ لةـ ت ديًا  بد مف تجاوز  )
 :دور املنارسات التعلينية يف رعاية فئة املوٍوبني 

تػػت الدراسػػات دف المو ػػوبيف سػػواًء كػػانو ذكػػورًا دو إناثػػًاع  ػػ ف لػػديةـ مةػػارة اإل سػػاس دثب      
 ,Saygiliبالمشكمة وم اولة  مةاع ويعتبر ذلؾ مف الخصائص العاط ية التػل يتميػزوف بةػا )

(ع وُي ةػػػـ مػػػف  ػػػذا دف المو ػػػوبيف لػػػديةـ القػػػدرة عمػػػ  التممػػػب عمػػػ  الصػػػعوبات التػػػل 2012
   يواجةونةا. 

ر اإلشػػارة إلػػػ  د ميػػة دور المعمػػـ  ػػػل إدخػػاؿ األنشػػطة المختم ػػػة لمطمبػػة  ػػل نةػػػج وتجػػد    
Mclaren & Arnold (2016 )التدريس والتعمـ  يث دثبتت الدراسة التل  ػاـ بةػا البا ثػاف 

عمػػ  مجموعػػة مػػف الطمبػػة  ػػل دسػػتراليا  يػػث تػػـ تقسػػيـ العينػػة لمجمػػوعتيف ضػػابطة وتجريبيػػة 
يقػػة التػػػل تتناسػػػب مػػػ  ميولػػ  ور بتػػػ  ووصػػػموا إلػػػ  د ميػػػة و ػػاموا بتػػػدريس كػػػؿ طالػػػب بالطر 

استجابة ا تياجات الطمبة ال ردية وتنوع األنشطة و قًا ألنماطةـ واخته اتةـ ال رديػةل  يػث دف 
 & Mclaren ػذا يزيػد مػف  ماسػةـ ودا عيػتةـ لمػتعمـ وبالتػالل زيػادة ت صػيمةـ األكػاديمل )

Arnold, 2016.) 
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ف المةـ معر ة خصػائص الطمبػة المو ػوبيفل لكػونةـ ثػروة األمػة التػل وترى البا ثة دن  م     
تست يض منػ .  لػذا  بػد لممعمػـ دف يعػل تمػؾ الخصػائص  تػ  ينميةػا بالطريقػة الصػ ي ة و  
سػػيما  ػػل األنشػػطة الهمنةجيػػة التػػل تزيػػد مػػف  ػػدراتةـ ومػػوا بةـ وا تمامػػاتةـ بعيػػدًا عػػف جػػو 

 التعميـ األساسل.
 :Extracurricular Activities الالميَذية األىشطةرابعًا: 
يمكف تعريؼ األنشطة الهمنةجية ب نةا " كػؿ مػا يقػـو بػ  الطالػػب خػػارج سػػياؽ المنػػا ج      

تسػا ـ بشػكؿ كبيػر  ػل تنميػة المةػارات ا جتماعيػة  المدرسػية مػف دلعػػاب رياضػػية دو ثقا يػػةع
يػنعكس إيجابيػا عمػ   الػػذات لػػديةـع مػػما لدى األط اؿع وتسةـ بشكؿ كبير  ل ت سػيف م ةػػـو

ع ٕٛٓٓت صػػيمةـ الدراسػػل وعمػػ  تكػػويف عه ػػات إيجابيػػة مػػ  د ػػرانةـ ومعممػػيةـ" )العويػػديع 
 (.ٕٖص
ويجػػب دف تشػػتمؿ األنشػػطة الهمنةجيػػة عمػػ  عػػدة خصػػائص  تػػ  ت قػػؽ مراد ػػا  هبػػد دف     

و ػػػدراتةـ ومػػػوا بةـ  يممػػػب عميةػػػا الصػػػبمة العمميػػػةع ودف تبنػػػ  عمػػػ  دسػػػاس ميػػػوؿ الطػػػهب
واستعداداتةـع ودف تكوف متنوعة تناسب خصائص الطالب العقمية والجسػميةع ومػف المةػـ جػدًا 

 Eccles etدف توجد خطة منظمة ومعمنة و ابمة لمتطبيؽ ولةا  ػدؼ واضػح وم ػدد لمطمبػة )
al., 2003  .) 

ا ل إ  مضػيعة لمو ػت  ناؾ معو ات ترج  إل  اعتقاد الطمبة ب ف األنشػطة الهمنةجيػة مػو     
بسػبب عػدـ تػوا ر المختصػػيف  ػل األنشػطة وعػػدـ وجػود خطػط واضػػ ة وم ػددة لمنشػطة ممػػا 

(. و ػػػػل دراسػػػػة دجرا ػػػػا Dumais, 2006يجعمةػػػػـ  يػػػػر مت مسػػػػيف ومتشػػػػجعيف لةػػػػا )
(Clariana  دثبتػػت دف ا تمػػاـ الطمبػػة وخصوصػػًا  ػػل المر مػػة ا بتدائيػػة لمنشػػطة )و خػػروف

 (.Clariana et al., 2014عف ا  تماـ بالتعميـ األكاديمل األساسل )الهمنةجية يسو ةـ 
والنشاط الهمنةجل ليس مقتصرًا عم  الطهب العػادييف بػؿ لػ  د ميػة عظمػ  مػ  الطػهب      

 & Ozenذوي القدرات المختم ػة سػواء ذوي صػعوبات الػتعمـ دو ذوي اإلعا ػة دو المو ػوبيف )
Ergekon, 2011 با نتمػاء وال خػر والمسػؤولية مثػؿ العمػؿ التطػوعل (ل  ةػل تػو ر شػعور

واألنشطة المجتمعية و ل بعض الدوؿ تكوف سببًا  ل  صوؿ الطالب عمػ  القبػوؿ  ػل التعمػيـ 
(. Stuart et al., 2009العػالل والمػػنح الدراسػػية وديضػػًا تسػػاعد  ػػل توظيػػؼ الخػػريجيف )
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لمف ينخػرط  ػل  -الدروات مجاناً مثؿ  ضور -و دمت جامعة دمريكية لطهبةا مكا ئات صميرة 
 (.Martin, 2013األنشطة الهمنةجية  ل برنامج األعماؿ الجامعية )

 :دور املنارسات التعلينية يف االٍتناو باألىشطة الالميَذية 

( إل  تميز الطػهب المشػاركيف  ػل 1997و خروف ) Maddenدثبتت الدراسة التل  اـ بةا    
األنشػػطة المدرسػػية بالقػػدرة عمػػ  ت قيػػؽ النجػػاح واإلنجػػاز األكػػاديملع باإلضػػا ة الػػ  إيجػػابيتةـ 
م  زمهئةـ ودساتذتةـع وتمتعةـ بػروح القيػادة والت اعػؿ ا جتمػاعل السػوي والمثػابرة والجديػةع 

ـ ا سػتعداد لخػوض تجػارب جديػدة بثقػة كما دنةـ يميموف ال  اإلبداع والمشػاركة ال عاالػة ولػدية
(Madden et al., 1997.) 

ولكػػوف طبيعػػة العه ػػة بػػيف المعمػػـ والمػػتعمـ تختمػػؼ  ػػل األنشػػطة الهمنةجيػػة عنةػػا  ػػل     
الصػػؼ الدراسػػل وذلػػؾ بسػػبب  يػػاب ا  تمػػاـ بالػػدرجات مػػف  بػػؿ الطمبػػةع بػػؿ يصػػبح الشػػعور 

ألنشػػػطةل لػػػذا ردت البا ثػػػة ا  تمػػػاـ بةػػػذ  بال مػػاس والت  يػػػز  ػػػو مػػػا يزيػػػد انخػػػراطةـ لتمػػؾ ا
األنشػػطة الهمنةجيػػة لمطالبػػات المو وبػػات لتثػػري عقػػولةـ ومعمومػػاتةـ وتنمػػل مةػػارات الت كيػػر 
العميػػا لػػديةـ عػػف طريػػؽ تصػػميـ برنػػامج تعميمػػل بنػػاًء عمػػ  عناصػػر نمػػوذج الػػتعمـ القػػائـ عمػػ  

  ل صن  المنتجات العممية. 3D Pen المشاري  العممية وباستخداـ القمـ ثهثل األبعاد 
  Engagement االخنراطخامشًا: 
تزايػد ا  تمػاـ بػػانخراط الطػهب  ػل السػػنوات األخيػرةع  مػف المعمػػـو دنػ  كممػا زاد انخػػراط        

الطالػػب  ػػل مؤسسػػت  التعميميػػة كممػػا زادت  رصػػت  لمنجػػاح و ػػؿ ا تمػػاؿ تسػػرب  مػػف التعمػػيـ 
(Wesseling, 2016 ع ولػػذلؾ ا ػػتـ) المرّبػػوف بت سػػيف وزيػػادة ا نخػػراط  تػػ  ي ّسػػنوا مػػف

 (.  Jimerson et al., 2003.p88مخرجات التعمـ لدى طهبةـ )
د مية ا نخراط  ل مةمات التعمـ  يث يمكػف مػف خهلػ  التنبػؤ بالنجػاح  ػل ال يػاة وتظةر      

 ,.Skinner et alالعمميػػةع والتكيػػؼ مػػ  مشػػكهتةاع والقػػدرة عمػػ   مةػػا ب سػػموب عممػػل )
2008,p83 و تػػ  يت قػػؽ ا نخػػراط يجػػب دف يتضػػمف  الت اعػػؿع وا ستكشػػاؼع وا رتبػػاط .)

بال ياة الوا عيةع والوسائط المتعددة والتكنولوجيا ال ديثػةع وتػو ر وسػائؿ التواصػؿ التػل تسػاعد 
 (.Wesseling, 2016 ل ر   مستوى ا ندماج  ل عممية التعمـ وتزيد مف ا نخراط )

 ( و ل 1999) Astinولهنخراط عناصر متعددةع ذكر ا 
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دف ا نخػػراط يتطمػػب اسػػتثمارًا  ػػل الطا ػػة الن سػػية وا جتماعيػػة لمطالػػبع  يػػث دف مقػػدار  .ٔ
 الطا ة المستثمرة يختمؼ مف شخص إل   خر.

 ا نخراط عممية مستمرة. .ٕ
بمػدى  ةػـ  ا نخراط ل  جوانب نوعيػة وكميػةع  مػف الجانػب النػوعل يمكػف  يػاس ا نخػراط .ٖ

الطالب لممادة الدراسػيةع ومػف الجانػب الكمػل يمكػف  ياسػ  مػف خػهؿ عػدد السػاعات التػل 
 يقضيةا الطالب  ل الدراسة. 

مقػػدار تعمػػـ الطالػػب ونمػػو  الشخصػػل  ػػل البرنػػامج التعميمػػل يػػرتبط ارتباطػػًا مباشػػرًا بكميػػة  .ٗ
 ونوعية انخراط الطالب  ل البرنامج.

بط مباشػػرة بقػػدرة  ػػذ  السياسػػة عمػػ  زيػػادة انخػػراط الطالػػب  عاليػػة دي سياسػػة تعميميػػة يػػرت .٘
  يةا.

وتجدر اإلشارة إل  د مية العه ة بيف المعمـ والطالب  ل ت سيف انخراط ودا عيػة الطالػب       
دراؾ الطالػػب لواجباتػػ   لعمميػػة الػػتعمـع  ػػ ذا كانػػت العه ػػة  ائمػػة عمػػ  دسػػس سػػميمة وواضػػ ة وا 

ت  بشػػكؿ مناسػػب  النتيجػػة تػػنعكس إيجابيػػًا عمػػ  الطالػػبع و ػػل ومقػػدرة المعمػػـ عمػػ  دداء رسػػال
المناسب يترؾ  ثارًا سمبية عم  العممية التعميميػة بشػكؿ عػاـ  المقابؿ   ف عدـ ت ققةا بالشكؿ 

وعم  شعور ون سية الطالب بشكؿ خاص مما يؤثر ذلؾ سػمبًا عمػ  ت صػيم  الدراسػل وبالتػالل 
 (.Skinner & Belmont, 1993,p62التعميمية )دا عتي  وانخراط   ل العممية 

( البعد الوجػدانلع ويشػمؿ مشػاعر ٔو خروف ثهثة دبعاد لهنخراط   Jimerson دد 
( البعػد ٕالطهب عف المدرسة والمعمميف وكؿ األ راف )مشػاعر إيجابيػة تجػا  المعمػـ واأل ػراف(. 

ختبػارات الت صػيمية واأل عػاؿ التػل السموكلع ويشػمؿ األداء األكػاديمل كالػدرجات والواجبػات وا 
( ٖيمكف مرا بتةا ويشمؿ ديضًا المشاركة  ل األنشطة الهمنةجيػة كالرياضػة واألنديػة و ير ػا. 

البعػػد المعر ػػلع ويشػػمؿ تصػػورات الطػػهب ومعتقػػداتةـ المرتبطػػة بالمدرسػػة والمعممػػيف ودن سػػةـ 
 (.Jimerson et al., 2003,p90ود رانةـ )

( سػب  مبػادئ لمممارسػات التدريسػية الجيػدةع 2008) krause  & coatesاسػتخدـ و      
( ٖ( ا نخػػػراط ا نتقػػػالل. ٕ( ا نخػػػراط األكػػػاديمل. ٔوالتػػػل تعتبػػػر دبعػػػادًا لهنخػػػراطع و ػػػل  

( ا نخػػراط عبػػر ٙ( ا نخػػراط الػػذ نل. ٘( انخػػراط الطالػػب مػػ  المعمػػـ. ٗا نخػػراط مػػ  األ ػػراف. 
 ء الصؼ. ( ا نخراط  يما وراٚا نترنت. 
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وتجدر اإلشارة  نا إل  دف  ذ  الدراسة ستتبن  البعد السموكل لهنخراطع والذي يشػمؿ مه ظػة 
الطهب خهؿ األنشطة الهمنةجية وتقييـ األداء األكاديمل لديةـع وكذلؾ ا نخػراط مػ  األ ػرافع 

 وا نخراط الذ نل.
 :دور املنارسات التعلينية يف حتشني اخنراط الطلبة 

( لمطػهب المو ػوبيف  ػل مػادة 2013) Martin & Pickett ل دراسة دجرا ا البا ثاف       
الرياضػػيات والطػػهب العػػادييف  ػػل صػػؼ الموسػػيق ع  يػػث كػػاف يشػػعر الطػػهب بعػػدـ ا نخػػراط 
وعدـ الت  يز والدا عية ر ـ األنشطة التل تقػدـ إلػيةـ مػف ِ بػؿ المعممػيف إ  دف ال ػا ز الو يػد 

و الػػػدرجات  قػػػط. لػػػذا  ػػػاـ المعممػػػوف بتػػػدخهت عديػػػدة شػػػممت اسػػػتخداـ الػػػذي كػػػاف لػػػديةـ  ػػػ
اسػػتراتيجيات تعمػػيـ جديػػدة وتمييػػر م ػػور العمميػػة التعميميػػة لمطالػػب  يػػث دعطػػل لمطالػػب خيػػار 
الت كـ  ل المنةج واختيار األنشطة المناسبةع وكانت النتائج مد شة  يث شعر الطهب بػ نةـ 

الصؼ واختيار المشاري . خمػص البػا ثوف إلػ  دف التػدخؿ  من وا خيارات  ختيار مةماتةـ  ل
دثػػر إيجابػػًا عمػػ  التميػػرات  ػػل تصػػور الطمبػػة وانخػػراطةـ ودا عيػػتةـ. ويػػرى البا ثػػاف دف  ػػذ  

 (.& Pickett, 2013 Martinالزيادة ترج  إل  خمؽ بيئة ص ية دكثر تركيزا عم  المتعمـ )
ثػاف لمجموعػة مػف الطػهب المو ػوبيف المسػجميف واستنادًا إل  دراسة مسػ ية  ػاـ بةػا با      

طالبًاع  ّدمت  ذ  الدراسػة وصػ ًا  ٖٕٓ ل برنامج صي ل خاص بالمو وبيفع  يث بمة عدد ـ 
لمػػدى انخػػراط الطػػهب المو ػػوبيف  ػػل األنشػػطة الهمنةجيػػة داخػػؿ  ػػدود المدرسػػة وخارجةػػا. 

ل األنشػطة الرياضػية خػارج دسػوار ودظةرت النتائج دف الطهب المو وبيف كانوا دكثػر انخراطػًا  ػ
-Olszewskiالمدرسة  ضًه عم  األنشطة المعتمدة عم  دجةػزة الكمبيػوتر داخػؿ المدرسػة )

Kubilius & Lee, 2014.) 
و نػػا تػػرى البا ثػػة ضػػرورة دمػػج نمػػوذج الػػتعمـ القػػائـ عمػػ  المشػػاري  العمميػػة مػػ  التقنيػػة      

طالبػات المو وبػات  ػل  صػص النشػاط التػل تقػدـ لم   3D penال ديثػة القمػـ الثهثػل األبعػاد
دنشطة  منةجية مختم ةل  ت  يزيد انخراطةف  يةا وبالتالل اتساع مداركةف و ػدراتةف وتنميػة 
مةارات الت كير العميا لديةف. وعم   د عمـ البا ثة واطهعةػا  ػ ف اسػتخداـ تقنيػة القمػـ ثهثػل 

 مل. لذا  د تساعد  ذ  الدراسػة البػا ثيف عمػ  األبعاد لـ تستخدـ  ت  ا،ف عم  المستوى الم
اإللةاـ لوض  معايير ودسس  ابمة لمتطور وا بتكارع مف دجؿ ت عيػؿ دكبػر ودشػمؿ  سػتخدامات 

  ذ  التقنية لدى طالبات المو بة و ير ف  ل مدارس التعميـ العاـ.
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 إدراءات البشح

 ميَر البشح 

ويقػػـو المػػنةج الوصػػ ل ع ( Descriptive researchالمػػنةج الوصػػ ل )اسػػتخدـ الب ػػث   
 ل  ػذا الب ػث عمػ  دراسػة دثػر اسػتخداـ تقنيػة القمػـ الثهثػل األبعػاد  ػل نمػوذج الػتعمـ القػائـ 

 عم  المشاري  العممية عم  انخراط الطالبات المو وبات  ل األنشطة الهمنةجية. 
 دلتنع البشح والعيية 

ة  ػل الصػؼ الخػامس ابتػدائل  ػل مػدارس التعمػيـ العػاـ جميػ  طالبػات المو بػ مجتم  الب ػث 
 بمدينة جدة.

تـ اختيار العينة بطريقة ال صر الشػامؿ لجميػ  الطالبػات المو وبػات  ػل الصػؼ   الب ثعينة 
طالبة. تـ تقسػيـ  ػؤ ء  ٘ٔا بتدائيةع والذي بمة عدد ف  ٖٙٔالخامس ا بتدائل مف مدرسة 

طالبات. و د تـ اختيار  ذ  المدرسة بطريقػة  ٘مجموعة  الطالبات إل  ثهث مجموعات  ل كؿ
 صػػػديةل كونةػػػا المدرسػػػة الو يػػػدة التػػػل تقػػػ  شػػػماؿ جػػػدةع والتػػػل بةػػػا طالبػػػات مو وبػػػات تػػػـ 

 تصني ةف بعد دداء ف اختبار )مو بة( والذي يقيم  المركز الوطنل لمقياس والتقويـ.
 التصنيه التعليني للتعله الكائه على املشاريع 

مػف المةػػـ التعػػرؼ عمػػ  الطريقػة التػػل يػػتـ بةػػا تصػميـ البرنػػامج التعميمػػل بشػػكؿ م ػػدد        
وواضحل  ت  يساعد عم  تكييؼ العممية التعميمية لتتناسب م  ا تياجات المتعممػيف و ػدراتةـ 
وميولةـ. ويمكف تعريؼ التصػميـ التعميمػل ب نػ  "عمػـ وتقنيػة يب ػث  ػل وصػؼ د ضػؿ الطػرؽ 

النتاجػػػات التعميميػػػة المر ػػػوب  يةػػػاع وتطوير ػػػاع و ػػػؽ شػػػروط معينػػػة"  التعميميػػػة التػػػل ت قػػػؽ
 (.ٕ٘ٓٓ)ال يمةع 

وبعد ا طهع عم  العديد مف نماذج التصميـ التعميمل  ل األدب التربػويع تػـ تصػميـ البرنػامج 
(.  تػـ اختيػار  ػذا النمػوذج ٕٙٓٓالتعميمل و قًا لمرا ػؿ نمػوذج المشػيقح التعميمػل )خمػيسع 

 ػػػث ال ػػػالل  يػػػث دف مرا مػػػ  مناسػػػبة لموضػػػوع الب ػػػث خصوصػػػا ودف التقنيػػػة لمناسػػػبت  لمب
المسػػتخدمة  ػػل الب ػػث )تقنيػػة القمػػـ ثهثػػل األبعػػاد( جػػا زة و  ت تػػاج إلنتػػاج وتطػػويرع لػػذا   
 اجػػة  ػػل  ػػذا الب ػػث لةػػذ  المر مػػة التػػل  ػػل موجػػودة  ػػل د مػػب نمػػاذج التصػػميـ التعميمػػل 

 األخرى.
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( ٕع  Analysis( مر مػة الت ميػؿ ٔعميمػل مػف خمػس مرا ػؿ  الت المشػيقح ويتكػوف نمػوذج
( مر مػػػة ا سػػػتخداـ ٗع  Try Out( مر مػػػة التجريػػػب ٖع  Preparationمر مػػػة اإلعػػػداد 

Utilization  مر مة التقويـ ٘ع )Evaluation   . 
  مرسلة التشليلAnalysis 

بددت المر مػة األولػ   ػل نمػوذج التصػميـ التعميمػل بالت ميػؿع  يػث تػـ ت ميػؿ خصػائص 
الطالبػػات المو وبػػات وت ميػػؿ ا تياجػػاتةفع وت ميػػؿ األ ػػداؼ العامػػة لمبرنػػامج.  يػػث دف العينػػة 
التػػل تػػـ اختيار ػػا لممشػػاركة  ػػل  ػػذ  الدراسػػة  ػػف الطالبػػات المو وبػػات مػػف الصػػؼ الخػػامس 

طالبػػػة. وتػػػـ تصػػػني ةف كمو وبػػػات  ٘ٔا بتدائيػػػة بجػػػدة وعػػػدد ف  ٖٙٔابتػػػدائل  ػػػل مدرسػػػة 
 ب سب اختبار مو بة الذي تقـو ب  مؤسسة الممؾ عبد العزيز ورجال  لممو بة واإلبداع.

ومػػػف د ػػػـ مػػػا يميػػػز الطػػػهب المو ػػػوبيف ب سػػػب مػػػا ذكرتػػػ  وزارة التعمػػػيـ  ػػػل بوابتةػػػا 
 ػػل مجػػاؿ دو دكثػػر مػػف المجػػا ت التػػل  ا لكترونيػػةع بػػ ف لػػديةـ دداء متميػػز عػػف بقيػػة د ػػرانةـ

يقدر ا المجتم ع وبخاصة  ل مجا ت الت ػوؽ العقمػلع والت كيػر ا بتكػاريع والت صػيؿ العممػلع 
والمةارات والقدرات الخاصةع وبالتالل  ةػـ ي تػاجوف إلػ  رعايػة تعميميػة خاصػة   تتوا ػؽ لةػـ 

 .(Mawhiba, 1438بشكؿ متكامؿ  ل برامج الدراسة العادية )
وتجػػدر اإلشػػارة إلػػ  د ميػػة دف يػػتـ وضػػ  منػػا ج مختم ػػة لمطمبػػة المو ػػوبيف تثػػري        

عقػػولةـ وتنمػػل مػػوا بةـع ودف تصػػمـ المشػػاري  و قػػًا  سػػتعداداتةـع ودف يػػتـ اعطػػائةـ  رصػػة 
لمنا شػػػػة نمػػػػط الػػػػتعمـ الػػػػذي ير بػػػػوف بػػػػ ل لػػػػذا  بػػػػد مػػػػف اسػػػػتخداـ ا سػػػػتراتيجيات ال ديثػػػػة 

 ػػل تدريسػػةـ. ومػػف المعمػػـو دف دا ػػ  الطمبػػة المو ػػوبيف يػػزداد  ينمػػا  والمسػػت دثات التقنيػػة
 يتعرضوف لمواضي  و ضايا ذات صعوبة  يث تشكؿ لةـ ت ديًا  بد مف تجاوز . 

تـ استخداـ نموذج التعمـ ال ديث القائـ عمػ  المشػاري  العمميػة والػذي ينمػل عػدة و       
ات مةارة صن  منتج إبداعل دصيؿع وتػـ ا تػراح مةارات لدى الطالبة المو وبة. ومف تمؾ المةار 

اسػػػتخداـ القمػػػـ ثهثػػػل األبعػػػاد لصػػػن   ػػػذا المنػػػتج والػػػذي يػػػو ر اسػػػتخداـ  اسػػػة مةمػػػة يقػػػؿ 
استخدامةا  ل العممية التعميمية و ل الممسع إذ دف كثيرا مػف التطبيقػات التعميميػة تعتمػد عمػ  

  استل النظر والسم   قط.
با ثػػة دف العينػػة المسػػتخدمة  ػػل الب ػػث لػػـ يسػػبؽ لةػػف ومػػف خػػهؿ ا سػػتطهع تبػػيف لم

استخداـ تقنية القمػـ ثهثػل األبعػاد مػف  بػؿع وكػذلؾ لػـ يسػمعف عػف نمػوذج الػتعمـ القػائـ عمػ  
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المشػػاري  العمميػػةع ولكػػنةف يعػػر ف خطػػوات  ػػؿ المشػػكهت والتػػل تعتبػػر إ ػػدى المةػػارات التػػل 
 ينميةا النموذج.

لتعميمػػل دف ينخػػرط الطالبػػات المو وبػػات  ػػل األنشػػطة ومػػف د ػػـ د ػػداؼ البرنػػامج ا     
 صص  ل األسػبوع ومػدة كػؿ  صػة  ٗالهمنةجية التل تقدـ لةف خهؿ  صص النشاط و ل 

د يقة.  يث تعتبر  رصة ذ بية لتنمية  درات الطالبات المو وبػات بعيػدًا عػف جػو الدراسػة  ٓٙ
 التقميدي إذا ما استممت ا ستمهؿ األمثؿ.

 ميؿ الةدؼ العاـ لمبرنامج التعميمػل المعػّد لمطالبػات المو وبػات خػهؿ  صػص تـ تو      
النشاطع و و ت سيف انخراطةف لمنشطة الهمنةجية التل تقدـ لةػف  ػل  ػذ  ال صػةع وينػدرج 

 ت ت الةدؼ العاـ عدة د داؼ سموكية 
 دف تتعمـ الطالبة مةارة  ؿ المشكهت. -
 صادر والمراج  المختم ة.دف تتعمـ الطالبة مةارة الب ث  ل الم -
 دف تتعمـ الطالبة مةارة الت كير النا د. -
 دف ت اوؿ الطالبة اإلجابة عم  األسئمة المعقدة. -
 دف تكتسب الطالبة المةارات التعاونية ضمف  ريؽ العمؿ. -
 دف تصن  الطالبة منتج إبداعل دصيؿ وتعرض   ل المعرض الخاص ب سبوع مو بة. -

تعميمػػل تػػـ اسػػتخداـ نمػػوذج الػػتعمـ ال ػػديث و ػػو الػػتعمـ القػػائـ و ػػل  ػػذا البرنػػامج الو      
عم  المشاري  العمميةع والذي يعتبر بديًه لمتمقيف وا ستظةارع و بػد عنػد اسػتخدام  دف تتػو ر 

 ( و ل (Bie 2017ثمانية عناصر دساسية  ت  يت قؽ الةدؼ المرجو من ع كما ذكر ا 
 د داؼ تعمـ الطهب والم ا يـ األساسية التل  بد لةـ مف تعممةا. -
 استقصاء المشكهت المم ة. -
 ا ست سارات المستمرة مف الطهب والب ث عف  موؿ لةا. -
 األصالة  ل اختيار ال موؿ. -
 ا  تماـ لردي الطالب واتخاذ  لمقرار. -
 العقبات التل تواج  الطهب وكي ية التممب عميةا. -
عطاء ـ تمذية راجعة لت سيف عممةـ.اإلشراؼ  -  عم  الطهب ومتابعتةـ وا 
 المنتج النةائل و و المشروع الذي يقـو ب  الطهب وتقديم  خارج ال صوؿ الدراسية. -
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دثناء تطبيؽ البرنامج التعميمل المصمـع تـ اسػتخداـ بطا ػة المه ظػة لوصػؼ  و ل      
مػػدى انخػػراط الطالبػػات المو وبػػاتع والتػػل يػػتـ بةػػا التنقيػػب عػػف مرا ػػؿ الضػػعؼ والقػػوة  ػػل 
البرنػامج ومػػدى  عاليتػػ  لمةػػدؼ الػػذي وضػػ  ألجمػػ . كػػذلؾ تػػـ اسػػتخداـ بطا ػػة تقيػػيـ منػػتج بعػػد 

هؿ المعرض الخاص ب سبوع مو بةع والتل تةدؼ إلػ  تقيػيـ مػدى انتةاء البرنامج التعميمل وخ
جػػػودة المخرجػػػات النةائيػػػةع ومػػػدى تمّكػػػف الطالبػػػات المو وبػػػات مػػػف عرضػػػةاع وا  نػػػاع زوار 
يصػػاؿ  كػػرة المنػػتجع وا  تمػػاـ بالمه ظػػات وا ست سػػارات المقدمػػة لةػػف. وسػػيتـ  المعػػرضع وا 

 لمنتج  ل المر مة التالية و ل مر مة اإلعداد.الت صيؿ بطريقة بناء بطا ة المه ظة وتقييـ ا
راعػػت البا ثػػة عنػػد تصػػميـ البرنػػامج التعميمػػل والورشػػة التعري يػػة بالبرنػػامجع خصػػائص 
الطالبات المو وبات وخم يتةف السابقة  ل اسػتخداـ تقنيػة القمػـ ثهثػل األبعػادع ونمػوذج الػتعمـ 

 القائـ عم  المشاري  العممية.
 Preparationمرسلة اإلعداد .9

 ػػذ  المر مػػة عمػػ  اإلعػػداد المبػػدئل لمبرنػػامج التػػدريبل و قػػًا لنتػػائج المر مػػة  وتشػػتمؿ      
السابقةع  يث دف المر مػة السػابقة انتةػت بوضػ  األ ػداؼ العامػة لمبرنػامج التعميمػل المصػمـ 
لمطالبات المو وبات خهؿ  صص النشاطع وكذلؾ ت ديد األدوات الهزمػة لوصػؼ مػدى انخػراط 

البرنػػامج المعػػد. دمػػا مر مػػة اإلعػػداد ستتضػػمف اإلعػػداد لورشػػة العمػػؿ  الطالبػػات المو وبػػات  ػػل
التل سيتـ  يةا تعريؼ الطالبات المو وبات بالبرنػامج التعميمػلع والتػدريب عمػ  اسػتخداـ القمػـ 

ع وتشػتمؿ  ػذ  المر مػة ديضػًا عمػ  إعػداد ددوات   (Orientation session) ثهثػل األبعػاد
 بطا ة تقييـ منتج. الب ث و ل  بطا ة المه ظة و 

 دما  يما يتعمؽ بورشة العمؿ نستعرض دوً  د دا ةا 
 دف تعرؼ الطالبة المطموب منةا خهؿ البرنامج التعميمل. -
دف تػػتعمـ الطالبػػة خطػػوات  ػػؿ المشػػكهت بػػدءًا بتقصػػل المشػػكهت المم ػػة  ػػل المجتمػػ   -

 وانتةاًء بوض   ؿ مهئـ ودصيؿ لممشكمة.
 الب ث  ل المصادر والمراج  المختم ة.دف تتعمـ الطالبة مةارة  -
 دف تكتسب الطالبة المةارات التعاونية ضمف  ريؽ العمؿ. -
 .3D penدف تتدرب الطالبة عم  طريقة استخداـ القمـ ثهثل األبعاد  -
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و يما يمل ت اصيؿ الورشة مف  يػث ت ديػد ال ئػة المسػتةد ة واختيػار المكػاف المناسػب إل امػة 
 دوات الهزمة لتجريب القمـ ثهثل األبعاد الورشة وكذلؾ ت ديد األ

جمي  الطالبػػػات المو وبػػػات مػػػف الصػػػؼ الخػػػامس ابتػػػدائلع د. ال ئػػػة المسػػػتةد ة مػػػف الورشػػػة 
والهتل تـ ترشي ةف مف  بؿ مؤسسة الممؾ عبد العزيز ورجال  لممو بة واإلبػداع  ػل المدرسػة 

صػػؼ خػػاص بةػػف يسػػم   طالبػػةع ويدرسػػةف  ػػل ٘ٔا بتدائيػػة بجػػدة والبػػالة عػػدد ف  ٖٙٔ
 )صؼ المو وبات(.
د يمػػت الورشػػة  ػػل  صػػؿ المو وبػػات الخػػاص كونػػ  يشػػتمؿ عمػػ  مقاعػػد ب. مكػػاف الورشػػة  

مري ػػة ومسػػا ة واسػػعة تسػػمح بترتيػػب المقاعػػد  تػػ  يسػػةؿ تبػػادؿ ا،راء وعمػػؿ المجموعػػات 
( Data Showوالبعػد عػف جػو الدراسػػة التقميػدي. ي تػوي ال صػػؿ ديضػا عمػ  جةػاز عػػرض )

جةػػاز كمبيػػوتر خػػاص ومنا ػػذ كةربائيػػة ليػػتـ اسػػتخداـ القمػػـ ثهثػػل األبعػػاد بطريقػػة سمسػػمة و 
 ومرنة.

 ج. المواد الهزمة لمورشة 
 جةاز  اسب  لل متصًه با نترنت. -
 Data Showجةاز عرض  -
 دوراؽ  -
 د هـ -
 منا ذ كةربائيةع وتوصيمة و وابس لش ف القمـ ثهثل األبعاد. -
 )قله لهل دلنوعة مً اجملنوعات الجالخ(. 3D Penأقالو ثالثية األبعاد . 3

 أدوات البشح : 

 ( بطا ة مه ظةع لوصؼ البعد السموكل  نخراط الطالبات المو وبات  ل البرنامج التعميمل.ٔ
( بطا ػػة تقيػػيـ منػػتجع لمتعػػرؼ عمػػ  مػػدى جػػودة المخرجػػات العمميػػة بعػػد انتةػػاء البرنػػامج ٕ 

 .التعميمل
 و يما بت صيؿ ذلؾ  

 بطاقة املالسظة .0
تـ إعداد بطا ة مه ظة جماعية لمطالبات المو وبات لتقويـ الجانب األدائل لػديةفع  يػث      

طالبة مو وبة إلػ  ثػهث مجموعػات  يػث تكػوف كػؿ مجموعػة  ٘ٔتـ تقسيـ عينة الب ث و ف 
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طالبػػاتع ولكػػؿ مجموعػػة بطا ػػة مه ظػػة وا ػػدة مقسػػمة ألربػػ  ديػػاـ  يػػث دف  ٘مكونػػة مػػف 
الجدوؿ الزمنل لميـو األوؿ ي توي عم   قرات مختم ة عف اليـو الثانل و كذاع وبانتةاء األربػ  
ديػاـ سػػتكوف المجموعػػة  ػػد انتةػػت مػػف البرنػامج التعميمػػل المصػػمـ لةػػف. وتةػػدؼ البطا ػػة إلػػ  

الطالبات المو وبات  ل البرنامج التعميمل المقدـ لةف  ػل  صػص النشػاط  وصؼ مدى انخراط
 خهؿ األرب  دياـ. و د دعدت البا ثة بطا ة المه ظة و ؽ الخطوات التالية  

ت ديد الةدؼ مف بطا ة المه ظة و و وصؼ مدى انخراط الطالبات المو وبات  ػل البرنػامج -
 التعميمل المقدـ لةف خهؿ  صص النشاط

 إعداد الصورة األولية لبطا ة المه ظة.-
تـ اشتقاؽ م اور البطا ة مف خهؿ المةارات التػل يجػب تنميتةػا  ػل البرنػامج التعميمػل مػف -

 –مةػػارة الب ػػث  –نمػػوذج الػػتعمـ القػػائـ عمػػ  المشػػاري  العمميػػة و ػػل  )مةػػارة  ػػؿ المشػػكهت 
المةػارات التعاونيػة ضػمف  ريػؽ  –دة مةارة اإلجابػة عمػ  األسػئمة المعقػ –مةارة الت كير النا د 

(. ٖٛمةارة صن  منتج إبداعل دصيؿ( والتل تـ ذكر ا سػابقًا  ػل مر مػة الت ميػؿ )ص –العمؿ 
وتـ وصؼ ا نخراط  ل  ذ  الدراسة بناًء عمػ  البعػد السػموكل لمطالبػات المو وبػات مػف خػهؿ 

ة  ػػذ  المةػػارات بدرجػػة مشػػاركتةف  ػػل األنشػػطة الهمنةجيػػةع  يػػث دنػػ  كممػػا اكتسػػبت الطالبػػ
عاليػػةع دّؿ ذلػػؾ عمػػ  انخػػراط عػػالل لمطالبػػة المو وبػػة  ػػل البرنػػامج التعميمػػل المقػػدـ لةػػا  ػػل 

  صة النشاط. 
و  - صػص دسػبوعياً  ٗكػوف  صػص النشػاط –ديػاـ  ػل األسػبوع  ٗتـ تقسيـ المةارات إل  -

عمػ  عناصػر نمػوذج  مراعاة الو ت الزمنل لكؿ  صةع وترتيب المةارات بطريقة تسمسػمية بنػاءً 
(. ب يػػث تكػػوف الطالبػػة ٖٛالػػتعمـ القػػائـ عمػػ  المشػػاري  العمميػػة التػػل تػػـ ذكر ػػا سػػابقًا )ص

المو وبػػة  ػػد انتةػػت مػػف جميػػ  عناصػػر النمػػوذج خػػهؿ دسػػبوع وا ػػدع وب مكانةػػا إعػػادة ن ػػس 
 الطريقة  ل األسبوع ا،خر و كذا. 

استقصػػاء المشػػكهت المم ػػة  ػػل المجتمػػ  تػػـ ترتيػػب المةػػارات كالتػػالل   ػػل اليػػـو األوؿ  -
واإلجابػػة عمػػ  األسػػئمة المعقػػدةع ثػػـ  ػػل اليػػـو الثػػانل جمػػ  ال مػػوؿ المقتر ػػة التػػل تػػـ التوصػػؿ 
إليةا  ل اليـو األوؿ وبددت عممية نقد ا باستخداـ الب ث  ل مصػادر المعر ػة المتنوعػةع و ػل 

ل منػتج إبػداعل يصػؼ ال ػؿ ويوضػ  ع اليـو الثالث تـ اختيار د د ال موؿ األصيمة والت كيػر  ػ
 و ل اليـو الراب  واألخير تـ صن  المنتج اإلبداعل باستخداـ القمـ ثهثل األبعاد.
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وبعد تقسيـ بطا ة المه ظة وكتابة م ور كؿ يـو تمت كتابة  قرات البطا ػةع ويختمػؼ عػدد  -
لكمػل ل قػرات البطا ػة  قرات كؿ يـو ب سػب المةػارات التػل سػيتـ تنميتةػا  يػ ع  يػث دف العػدد ا

 (Likert)(  قرة. ويتـ اإلجابة عميةا  ل خمس مستويات  سب مقياس ليكرت الخماسػل ٕٕ)
ضػعيؼ( ودعطػل لكػؿ مسػتوى نسػبة مػف  ٔ –مقبػوؿ  ٕ –جيد  ٖ -جيد جدًا  ٗ –ممتاز  ٘)

%  يػػث إف  صػػمت الطالبػػات عمػػ  دعمػػ  تقيػػيـ )ممتػػاز(  ةػػف اسػػت ققف النسػػبة الكاممػػة ٕٓ
ؿ ذلػػؾ عمػػ  دف انخػػراط الطالبػػات المو وبػػات  ػػل البرنػػامج التعميمػػل كػػاف بدرجػػة %ع ويػػدٓٓٔ

 عالية جدًا. 
  :صدم بطاقة املالسظة .9

الت قػػؽ مػف الصػػدؽ الظػا ري لمبطا ػػة بعرضػةا عمػػ  دربعػة م كمػػيف مػف دعضػػاء  جػرى -
 يئة التدريس بجامعة الممؾ عبد العزيػزع ثهثػة مػنةـ متخصصػيف  ػل تقنيػات التعمػيـ ووا ػدة 
 ل تخصص مو بة وت وؽ عقمل ومشر ة  سـ دراسات ط ولة  اليًا. كػاف الت كػيـ  ػوؿ مػدى 

ممويػػةع وكػذلؾ سػػةولة  ةػػـ العبػارات وارتباطةػػا بػػاأل راض وضػوح عبػػارات البطا ػة وصػػيا تةا ال
الموضوعة ألجمةػا. وبعػد دخػذ مه ظػاتةـ تػـ التعػديؿ  ػل مسػتويات البطا ػة  يػث كانػت ثػهث 

مسػػتويات ليعطػػل مجػػاؿ دوسػػ  لمطالبػػةع وكػػذلؾ تػػـ تمييػػر ال قػػرة  ٘مسػػتويات وتػػـ تميير ػػا إلػػ  
ف د ػراد المجموعػة القػدرة عمػ  تقػديـ تقريػر (  ل اليـو الثالث  يث كانت  )لدى كؿ  رد مػ٘ٔ)

ش ةل دو ت ريري عمػا تػـ الوصػوؿ لػ ( إلػ   )لػدى د ػراد المجموعػة القػدرة عمػ  تقػديـ صػورة 
توضػػي ية لممنػػتج الػػذي سػػيتـ إنتاجػػ (ع وبػػذلؾ دصػػب ت بطا ػػة المه ظػػة صػػال ة لهسػػتخداـ 

 والتطبيؽ عم  عينة الدراسة ك داة لجم  البياناتع 
 املالسظة ثبات بطاقة 

طالبػػػات مو وبػػػات  ػػػل  ٘تػػػـ تطبيػػػؽ بطا ػػػة المه ظػػػة عمػػػ  عينػػػة اسػػػتطهعية عػػػدد ا      
( ات ػاؽ ٕ(  سػاب كرونبػاخ دل ػا. ٔمجموعة وا دة. وتـ الت قؽ مف ثبات البطا ة بطػريقتيف  

( لكػؿ Cronbach's Alpha( يوضح نتػائج معادلػة كرونبػاخ دل ػا )ٖ-ٔالمه ظيف. جدوؿ )
نتيجػة كرونبػاخ دل ػا لجميػ  م ػاور بطا ػة المه ظػة ع البطا ة والبطا ة ككػؿم ور مف م اور 

ع 900.إلػ   875.ودالة إ صائيًاع  يث تراو ت ال ا كرونباخ لم اور البطا ة ما بػيف  مرت عة
 مما يدؿ عم  تمت  البطا ة بثبات عاؿ.972.والبطا ة ككؿ 
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تـ تقييـ الطالبػات مػرة مػف  بػؿ البا ثػة ومػرة  دما بالنسبة لمعامؿ ا ت اؽ لبطا ة المه ظةع   
دخػػػرى مػػػف  بػػػؿ معممػػػة المو وبػػػات  ػػػل المدرسػػػة وذلػػػؾ لمت كػػػد مػػػف معامػػػؿ ا ت ػػػاؽ لبطا ػػػة 
المه ظة. وتـ  ساب معامؿ ا ت اؽ بيف  ساب البا ثة ومعممة المو وبات باسػتخداـ معادلػة 

 ( و ل ٕٚٓٓ( )سميمافع Cooperكوبر )
نسبة مرات ا ت اؽ

الفاالخت عدد مرات االتفاق عدد مرات 
 ٓٓٔ× نسبة االتفاق 

 ػػيـ معامػػؿ ا ت ػػاؽ )كػػوبر( بػػيف الػػدرجات التػػل سػػجمتةا البا ثػػة والػػدرجات التػػل  وجػػاءت    
( ممػا يػدؿ عمػ  موضػوعية تقيػيـ البا ثػة ويمكػف 70.0سجمتةا معممة المو وبػات دعمػ  مػف )

الخطػوة مػف تقػدير صػدؽ وثبػات األداةع  وبانتةاء  ػذ ع موثوؽ بةا ات اؽ القوؿ ب نةا معامهت
 قرة. و ل الم ػور التػالل  ٕٕدصب ت بطا ة المه ظة  ل صورتةا النةائية والتل تكونت مف 

سػػػيتـ تنػػػاوؿ بطا ػػػة تقيػػػيـ المنػػػتج والتػػػل تةػػػدؼ إلػػػ  تقيػػػيـ المنتجػػػات النةايػػػة مػػػف البرنػػػامج 
 التعميمل.

 :بطاقة تكييه ميتر .3
وصؼ وتقييـ مدى جودة المنتجات النةائية التل  مف بةػا الطالبػات  تةدؼ  ذ  األداة إل      

خهؿ البرنامج التعميمل القائـ عم  المشاري  العمميةع وتقييـ مػدى دصػالة المنتجػات وت قيقةػا 
لم ػػداؼ الموضػػوعة. ومػػف خػػهؿ البطا ػػة يمكػػف معر ػػة مػػدى اسػػتيعاب الطالبػػات المو وبػػات 

 ةف.لمبرنامج التعميمل الذي ُطرح عمي
تػػـ إعػػداد بطا ػػة تقيػػيـ المنػػتج بنػػاء عمػػ  المرا ػػؿ التاليػػة  )مر مػػة اإلعػػدادع مر مػػة 
التن يػػذع مر مػػة العػػرض(  يػػث يػػتـ  ػػل مر مػػة اإلعػػداد تقيػػيـ األ ػػداؼ العامػػة لممنػػتجع ثػػـ  ػػل 
مر مػػة التن يػػذ يػػتـ مه ظػػة  ػػدرة الطالبػػات عمػػ  اسػػتخداـ القمػػـ ثهثػػل األبعػػاد بشػػكؿ سػػميـ 

ع ودخيرًا مر مة العرض  ل ختاـ البرنامج التعميمل ودثنػاء عػرض المنتجػات  ػل وبصورة جمالية
معرض خاص ب سبوع مو بة ويتـ  يػ  معر ػة مػدى  ػدرة الطالبػات عمػ  اإل نػاع وتوصػيؿ  كػرة 

(  قرةع ويتـ اإلجابة عميةا بواسطة البا ثة  ػل خمػس ٕٔالمنتج لمزوار. وتتكوف البطا ة مف )
 ٕ-جيػػد  ٖ-جيػػد جػػدًا  ٗ –ممتػػاز  ٘) (Likert)رت الخماسػػل مسػػتويات  سػػب مقيػػاس ليكػػ

%  يػػث إف  صػػمت الطالبػػات عمػػ  ٕٓضػػعيؼ( ودعطػػل لكػػؿ مسػػتوى نسػػبة مػػف  ٔ-مقبػػوؿ 
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%ع ويػػػدؿ ذلػػػؾ عمػػػ  دف انخػػػراط ٓٓٔدعمػػػ  تقيػػػيـ )ممتػػػاز(  ةػػػف اسػػػت ققف النسػػػبة الكاممػػػة 
   الطالبات المو وبات  ل البرنامج التعميمل كاف بدرجة عالية جدًا.

 : صدم البطاقة 
عرضػةا عمػ  دربعػة م كمػػيف مػف دعضػاء  يئػة التػػدريس بجامعػة الممػؾ عبػد العزيػػزع تػـ      

ثهث منةف متخصصات  ل تقنيات التعميـع ودكتورة وا ػدة  ػل تخصػص مو بػة وت ػوؽ عقمػل 
ومشر ة  سـ دراسات ط ولة  اليًا. وتـ سؤالةف  وؿ مدى وضػوح عبػارات البطا ػة وصػيا تةا 

وبعػػػد دخػػػذ  عةع وكػػػذلؾ سػػػةولة  ةػػػـ العبػػػارات وارتباطةػػػا بػػػاأل راض الموضػػػوعة ألجمةػػػاالممويػػػ
مه ظاتةف تـ تميير مستويات التقييـ إل  خمس مستويات بػدً  مػف ثػهثع وتػـ تعػديؿ م ػاور 

ضا ة بعض ال قرات وبذلؾ دصب ت بطا ة تقيػيـ المنػتج النةػائل صػال ة لهسػتخداـ ع البطا ة وا 
 .الدراسة ك داة لجم  البياناتوالتطبيؽ عم  عينة 

وبنةايػػة مر مػػة اإلعػػدادع تػػـ ا نتةػػاء مػػف وضػػ  د ػػداؼ الورشػػة التػػل تسػػبؽ البرنػػامج       
التعميمػػل والتػػل يػػتـ تعريػػؼ الطالبػػات  يةػػا بمػػا سػػيتـ تعم مػػ  خػػهؿ البرنػػامج وتػػدريبةف عمػػ  

ع وكذلؾ تـ ا نتةاء مػف إعػداد ددوات الب ػث وت كيمةػا  3D penاستخداـ القمـ ثهثل األبعاد 
تجريػب الطالبػات  ويػتـ منا شػة عب يث دصب ت صال ة لهستخداـ والتطبيؽ عم  عينػة الب ػث

 .المو وبات لمتقنية المستخدمة  ل  ذا الب ث و ل تقنية القمـ ثهثل األبعاد  ل ورشة العمؿ
  مرسلة التذريبTry Out 

ع تمت تجربة تقنية القمـ ثهثل األبعػاد مػ  الطالبػات المو وبػات مػف خػهؿ  ل  ذ  المر مة    
د يقػةع  يػث تػـ  ٓٙورشة عمؿ  دمت لةف  بػؿ بػدء البرنػامج التعميمػل. وكانػت مػدة الورشػة 

تعريػػؼ الطالبػػػات  يةػػا عمػػػ  د ػػداؼ البرنػػػامج التعميمػػػل والخطػػة الزمنيػػػة لػػ  وديضػػػًا الطريقػػػة 
 األبعاد. الص ي ة  ستخداـ القمـ ثهثل

بددت البا ثة م توى الورشة بتوضيح د مية ا ست ادة مف القدرات الكامنة لػدى الطالبػات      
المو وبات وم اولة تنميتةا وش ذ الةمة لهسػت ادة منةػاع ألنةػـ الثػروة ال قيقيػة  ػل كػؿ دمػة 

ذا  ُوجػػدت التػػل لػػو ُ قػػدت ددى ذلػػؾ إلػػ  تخمػػؼ األمػػة وت خر ػػا عػػف ركػػب ال ضػػارة والمدنيػػةع وا 
سػػاعد عمػػ  ر يةػػا و ضػػارتةا. ثػػـ بػػددت البا ثػػة بتوضػػيح البرنػػامج التعميمػػل لمطالبػػات بشػػكؿ 

إلعػػػداد العػػػروض  Power Pointت صػػػيمل مػػػف خػػػهؿ عػػػرض تقػػػديمل باسػػػتخداـ برنػػػامج 
التقديميػة مػ  مراعػاة معػايير التنسػيؽ المتبعػة دثنػاء إعػداد العػرض مػف  يػث مناسػبة الخم يػػة 
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ور والنصوص و جـ الخط  ػل العنػاويف الرئيسػية وال رعيػة. وتػـ ا عتمػاد واأللواف وترتيب الص
عمػػ  الػػدمج بػػيف عناصػػر الوسػػائط المتعػػددة والتكامػػؿ بينةػػا لت قيػػؽ األ ػػداؼ المنشػػودة مػػ  
مراعاة خصائص كؿ وسيط ومناسبت  لعرض الم توىع و د شمؿ العػرض عمػ  بعػض الوسػائط 

و ػػد تػػـ عػػرض الورشػػة عمػػ  معممػػة المو وبػػات  عومنةػػا النصػػوص والصػػور الثابتػػة وال يػػديو
ابتدائيػػة بةػػدؼ الت كػػد مػػف تسمسػػؿ الم تػػوى وعػػدـ وجػػود دخطػػاء  ٖٙٔالخاصػػة  ػػل مدرسػػة 

 .لموية ومدى مناسبة العرض لم ئة العمرية المقدمة ل  كونةا األدرى بةف
و ل العرض الخػاص بالورشػة تػـ تعريػؼ الطالبػات ب  ػداؼ الورشػة ثػـ تعػري ةف بنمػوذج      

التعمـ القائـ عم  المشاري  العممية والتذكير بخطوات  ؿ المشكهت والتػل تتضػمف  يةػا مةػارة 
اإلجابة عػف األسػئمة المعقػدة التػل سػبؽ لةػف تعممةػا مػ  معممػة المو وبػات مػ  التمثيػؿ ب  ػد 

مجتم  كمشكمة السػيوؿ بعػد  طػوؿ األمطػار وم اولػة  ػؿ المشػكمة باسػتخداـ المشكهت  ل ال
خطػػوات  ػػؿ المشػػكهتع و يػػث دف الطالبػػات لػػـ تكػػف لػػديةف خم يػػة كا يػػة عػػف مةػػارة الب ػػث 
والت كير النا د  قد  امت البا ثة بتعميمةف تمؾ المةارات وكي ية استخدامةا  ػل  ػؿ المشػكهت 

الت كيػد دخيػرًا عمػ  ضػرورة التعػاوف ضػمف  ريػؽ العمػؿ  يػث دف التل تواجةنا  ل  ياتنػا. وتػـ 
إخ اؽ  رد وا د  ل المجموعة سيؤثر عمػ  نتػاج المجموعػة ككػؿ. تػـ بعػد ذلػؾ توزيػ  بطا ػات 

( ٗصػػميرة عمػػ  الطالبػػات لإللمػػاـ بخم يػػتةـ السػػابقة  ػػوؿ تقنيػػة القمػػـ ثهثػػل األبعػػاد. شػػكؿ )
 محت ى البطاقة. يوضح

  ة الخم ية السابقة لمطالبات المو وبات  وؿ القمـ ثهثل األبعاد(  بطا ة لمعر ٕشكؿ)
د مػػب إجابػػات الطالبػػات توضػػح دنةػػف لػػيس لػػديةف معر ػػة مػػف  بػػؿ عػػف القمػػـ ثهثػػل  كانػػت    

األبعاد. عند ا بددت البا ثة بتعريػؼ الطالبػات بػالقمـ وتوضػيح مكوناتػ  ودجػزاء  وكي يػة عممػ  
مػف خػػهؿ الصػور وال يػػديو المقػػدـ لةػف خػػهؿ الورشػػة وكػذلؾ مػػف خػػهؿ عػرض القمػػـ دمػػامةف 

 ح دجزاء القمـ.( يوضٖواستعمال ع وشكؿ )
 
 

 ؟  3D Pen ؿ سبؽ ودف استخدمِت القمـ ثهثل األبعاد 
 سمعت ب  لكف لـ دستخدم  ⧵  لـ دسم  ب  مف  بؿ       ⧵نعـ  مت باستخدام            ⧵

 سمؾ كةرباء
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 دجزاء القمـ ثهثل األبعاديوضح  (ٕشكؿ )

صػهح ع كذلؾ تـ عرض مزايا القمـ عم  الطالبات    األ ػراض باسػتخدام  كرسـ المجسػماتع وا 
كهصؽ  ػويع و ػو   يتطمػب مةػارة عاليػة مػف مسػتخدم  و  برمجػة  اسػوبيةع وبالتػالل  ةػو 

سنواتع ولكف يجب التنبيػ  إلػ  بعػض الت ػذيرات  ٙسةؿ ا ستعماؿ ويناسب األط اؿ مف عمر 
ة  ػل المةمة  بؿ استعمال  كعػدـ لمػس  و ػة القمػـ ألنةػا  ػارةع و ير ػا مػف الت ػذيرات المػذكور 

 .العرض الخاص بالورشة
نتةػاء مػف مر مػة التجريػبع  يػث تػـ تػدريب الطالبػات عمػ  مةػارات نمػوذج الػتعمـ تـ اإل و      

بطريقػػة 3D pen القػػائـ عمػػ  المشػػاري  العمميػػةع وتجريػػب اسػػتخداـ القمػػـ ثهثػػل األبعػػاد 
تػـ تصػميم  مػف دصبح باإلمكاف البدء  ل تطبيؽ واستخداـ البرنامج التعميمل الػذي و  عص ي ة

خػػهؿ عناصػػر نمػػوذج الػػتعمـ القػػائـ عمػػ  المشػػاري  العمميػػة واسػػتخداـ القمػػـ ثهثػػل األبعػػاد  ػػل 
صػػػن  المنتجػػػات العمميػػػةع ومه ظػػػة الطالبػػػات باسػػػتخداـ بطا ػػػة المه ظػػػة وتقيػػػيـ المنتجػػػات 

 باستخداـ بطا ة تقييـ المنتج.
 Utilizationمرسلة االستخداو  .0

سػػتخداـ وتطبيػػؽ البرنػػامج التعميمػػل القػػائـ عمػػ  المشػػاري  العمميػػة  ػػل  ػػذ  المر مػػة تػػـ ا    
( يوضػح ٖوالذي تـ  يػ  اسػتخداـ القمػـ ثهثػل األبعػاد عمميػًا خػهؿ  صػص النشػاطع والشػكؿ )

 كي ية سير البرنامج.
  

 ف هة

متحكم في قذف الخي ط 
 البالستيكية

 متحكم في إخراج الخي ط البالستيكية

المدائن )الخي ط 
 البالستيكية(
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 ( يوضح كي ية سير البرنامج.ٖ والشكؿ )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمطالبات المو وبات  ل  صص النشاط (  شكؿ توضي ل لمبرنامج التعميمل المقدـٖشكؿ )

 Evaluationمرسلة التكويه  .9
 ذ  المر مة  امت البا ثة بتقييـ المنتجػات العمميػة التػل دنتجتةػا الطالبػات المو وبػات   ل    

خهؿ البرنامج التعميملع والتل تـ عرضػةا  ػل معػرض خػاص ب سػبوع مو بػةع  امػت ب ضػور  
 عدد مف معممات مو بة مف عدة مدارس ومديرة المدرسة ومعمماتةا وكذلؾ طالبات المدرسة. 

ـ باستخداـ بطا ة تقييـ المنتجع والتل ت تػوي عمػ  ثػهث م ػاور  يػث تضػّمف وتـ التقيي      
مكانيػػػة تطبيقػػػ   الم ػػػور األوؿ )مر مػػػة اإلعػػػداد لممنػػػتجع مػػػف  يػػػث وضػػػوح  كرتػػػ  ود دا ػػػ  وا 
وا سػػت ادة منػػ   ػػل  ػػؿ المشػػكهت( والم ػػور الثػػانل )مر مػػة التن يػػذ وتضػػّمف تقيػػيـ الطالبػػات 

ف خهؿ استخدامةـ لمقمػـ ثهثػل األبعػاد بطريقػة جيػدة وعػدـ  ػدر دثناء تن يذ المنتجات وذلؾ م
الخامة والم ا ظة عم   واعد األمف والسػهمةع ومراعػاة النػوا ل الجماليػة والد ػة وا تقػاف  ػل 

استقصاء المشكهت المم ة  ل المجتم  ( 1
 الب ث عف  موؿ لةا وم اولة

 الت كير النا د والب ث  ل المصادر( ٕ

اختيار د د ال موؿ والت كير  ل منتج إبداعل ( ٖ
 دصيؿ

 صن  منتج إبداعل دصيؿ( ٗ

 معرض لعرض المنتجات النةائية( ٘
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تصػػميـ المنػػتج وتوثيػػؽ خطػػوات العمػػؿ مػػف خػػهؿ رسػػـو توضػػي ية( والم ػػور الثالػػث )مر مػػة 
ؿ  كػػػرة المنػػػتج لمػػػزوار والػػػرد عمػػػ  است سػػػاراتةـ العػػػرض وتضػػػّمف  ػػػدرة الطالبػػػات عمػػػ  إيصػػػا

وا  تماـ بالمه ظات الد يقة التل تقدـ لةػف ومراعػاة و ػت العػرض مػ  الو ػت الم ػدد لػذلؾ(. 
  يث كاف دور البا ثة  ل المعرض مساعد لمطالبات لتوجي  األدوار بينةف. 

الػثهث تػـ ت ميػؿ البيانػات  وبعد ا نتةاء مف عممية المه ظة وتقييـ المنتجات لممجموعات    
جيػد جػدًا  ٗ –ممتػاز  ٘باستخداـ النسبع  يث تضمنت األداتيف خمس مستويات  ل التقيػيـ )

%  يػػث إف  صػػمت ٕٓضػػعيؼ( ودعطػػل لكػػؿ مسػػتوى نسػػبة مػػف  ٔ –مقبػػوؿ  ٕ –جيػد  ٖ –
%ع ويػدؿ ذلػؾ عمػ  دف ٓٓٔالطالبات عم  دعم  تقييـ )ممتاز(  ةف است ققف النسبة الكاممػة 

نخػػراط الطالبػػات المو وبػػات  ػػل البرنػػامج التعميمػػل كػػاف بدرجػػة عاليػػة جػػدًا. وتوصػػؼ النتػػائج ا
 عم  الن و التالل 

 ىتائر  البشح

دثػػر المةػػارات التاليػػة لتصػػميـ المشػػاري  عمػػ  انخػػراط لإلجابػػة عػػف السػػؤاؿ الب ثػػ  " مػػا        
ثهثػػػل األبعػػػاد )مةػػػارة  ػػػؿ الطالبػػػات المو وبػػػات  ػػػل األنشػػػطة الهمنةجيػػػة باسػػػتخداـ القمػػػـ 

 –مةػػارة اإلجابػػة عمػػ  األسػػئمة المعقػػدة  –مةػػارة الت كيػػر النا ػػد  –مةػػارة الب ػػث  –المشػػكهت 
تـ اسػتخداـ بطا ػة ع مةارة صن  منتج إبداعل دصيؿ(؟ –المةارات التعاونية ضمف  ريؽ العمؿ 

ارات بدرجػة عاليػةع مه ظة تشمؿ المةارات السابقة  يث دنػ  كممػا اكتسػبت الطالبػة  ػذ  المةػ
دّؿ ذلػػػؾ عمػػػ  انخػػػراط عػػػالل لمطالبػػػة المو وبػػػة داخػػػؿ النشػػػاط الهمنةجػػػلع وكػػػذلؾ تػػػـ تقيػػػيـ 
المنتجات النةائية باستخداـ بطا ػة تقيػيـ منػتج لمعر ػة  ػوة وجػودة المنتجػات التػل خػرجف بةػا 

 الطالبات مف البرنامج التعميمل. 
يـ المنتجػػات لممجموعػػات الػػثهث تػػـ ت ميػػؿ وبعػػد ا نتةػػاء مػػف عمميػػة المه ظػػة وتقيػػ       

 ٗ –ممتػاز  ٘البيانات باستخداـ النسبع  يث تضمنت األداتيف خمػس مسػتويات  ػل التقيػيـ )
%  يػث إف ٕٓضػعيؼ( ودعطػل لكػؿ مسػتوى نسػبة مػف  ٔ –مقبوؿ  ٕ –جيد  ٖ –جيد جدًا 

%ع ويػدؿ ذلػؾ ٓٓٔ صمت الطالبات عم  دعم  تقييـ )ممتاز(  ةػف اسػت ققف النسػبة الكاممػة 
عمػػ  دف انخػػراط الطالبػػات المو وبػػات  ػػل البرنػػامج التعميمػػل كػػاف بدرجػػة عاليػػة جػػدًا. وتوصػػؼ 

 النتائج عم  الن و التالل 
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 اليوو األول )استكصاء املشهالت امللشة يف اجملتنع وذلاولة البشح عً سلول(:

البرنػػػامج التعميمػػػل لمػػػتعمـ القػػػائـ عمػػػ  المشػػػاري  العمميػػػة  ػػػل يػػػـو األ ػػػد الموا ػػػؽ  بػػػدد    
 ػػ و ػد كانػػت الطالبػات المو وبػات لػػديةف خم يػة عمػا سػػيتعممن  خػهؿ البرنػػامج ٜٖٗٔ/ٙ/ٙٔ

مػػف خػػهؿ ورشػػة العمػػؿ التػػل  ػػدمت لةػػف وتػػـ تعػػري ةف  يةػػا عػػف الخطػػة والجػػدوؿ الزمنػػل 
 لمبرنامج.

 سػػػب الخطػػػة الزمنيػػػة  ػػػ ف  صػػػة النشػػػاط  ػػػل اليػػػـو األوؿ كانػػػت تتضػػػمف م ػػػور  وعمػػػ    
)استقصػػاء المشػػكهت المم ػػة  ػػل المجتمػػ  وم اولػػة الب ػػث عػػف  مػػوؿ لةػػا( وتشػػتمؿ عمػػ  

 خمس  قرات.
 ( ٔوبعد ا نتةاء مف  ساب المجموعات الثهث خرجت النتائج كما  و موضح  ل الجدوؿ )

 ػبد اىضالس فٜ اىًٞ٘ األٗه(: ٝ٘ضؼ ّزبئظ اىَغ1َ٘علٗه) 

 اىفقواد 
اىَغَ٘ػخ األٗىٚ 

)%( 

اىَغَ٘ػخ 

 اىضبّٞخ )%(

اىَغَ٘ػخ 

 اىضبىضخ )%(

اىْسجخ 

 اىنيٞخ

1 
ٝيزيً مو أفواك اىَغَ٘ػخ 

 ثبألٕلاف اىَؾلكح ىيْشبط

 ٍَزبى

111% 

 ٍَزبى

111% 

 ٍَزبى

111% 
111% 

2 

 ٝسزطٞغ أفواك اىَغَ٘ػخ

اسزقصبء اىَشنالد 

 اىَيؾخ فٜ اىَغزَغ

 %111ٍَزبى 
ٍَزبى 

111% 

 ٍَزبى

111% 
111% 

3 

ٝؾبٗه مو فوك ٍِ أفواك 

اىَغَ٘ػخ أُ ٝؼطٜ مو 

اىؾي٘ه اىَقزوؽخ ىؾو 

اىَشنيخ ثطوٝقخ اىؼصف 

 اىنْٕٜ

 ٍَزبى

111% 

 ٍَزبى

111% 

 عٞل علا  

01% 
33% 

4 

ىلٙ مو أفواك اىَغَ٘ػخ 

اىقلهح ػيٚ اىزؼجٞو ػِ 

األفنبه ٗاٟهاء ثص٘هح 

 ٗاضؾخ

 ٍَزبى

111% 

 عٞل علا  

01% 

 عٞل علا  

01% 
06% 

5 

ٝزجغ مو فوك ٍِ أفواك 

اىَغَ٘ػخ آكاة االسزَبع 

 ٗاىؾ٘اه

 عٞل

61% 

 عٞل

61% 

 ٍَزبى

111% 
33% 

 %31 اىَغَ٘ع 

( التػزاـ جميػ  الطالبػات  ػل المجموعػات الػثهث باأل ػداؼ الم ػددة ٔيتضح مف الجػدوؿ )     
بػػددت البا ثػػة بسػػؤاؿ ع لميػػـو األوؿ و ماسػػةف ودا عيػػتةف القويػػة ن ػػو البرنػػامج المقػػدـ لةػػف

الطالبات عف دبرز المشكهت التل تواجةةف  ل  ياتةف اليومية وكانت إجابات الطالبػات كثيػرة 
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ع انةيار المبانل الشا قة بسػبب الصػواعؽع و ومتنوعة منةا نسياف األ راض المةمة  ل المنزؿ
 عطؿ المصعد دثناء العمؿ.ع و ميا  الب ار وكي ية ا ست ادة منةا  ل تجديد الطا ةت مية و 

 امػػت كػػؿ مجموعػػة باختيػػار مشػػكمة م ػػددة مػػف خػػهؿ مشػػاورتةف الجماعيػػة وتعػػاونةف      
بتبػػادؿ األ كػػار بيػػنةفع و ػػذا دليػػؿ عمػػ  انخػػراطةف بدرجػػة ممتػػازة مػػ  األ ػػراف. بػػددت الطالبػػات 

لممشػكمة المطرو ػة بطريقػة العصػؼ الػذ نل و ػل توليػد دكبػر  ػدر  بم اولة الب ث عػف  مػوؿ
شػػارؾ جميػػ  د ػػراد المجموعػػة األولػػ  والثانيػػة بكتابػػة ع و ممكػػف مػػف األ كػػار ل ػػؿ  ػػذ  المشػػكمة

ور ة بةا  موؿ كثيرة  ػوؿ المشػكمة التػل تػـ اختيار ػا دمػا المجموعػة الثالثػة  ه ظػت البا ثػة 
ا  ػل وضػ  ال مػوؿع وعنػد سػؤالةا عػف السػبب لػـ تجػب عدـ مشاركة إ دى الطالبات صػديقاتة

واكت ت بتقطيب  اجبيةاع واتضح  يما بعد دنةا اختم ت م  إ دى صديقاتةا  ػوؿ د ػد ال مػوؿ 
وبالتالل دعمنت اضرابةا عف الت اعؿ م  المجموعةع لكف البا ثة بّينت أل ػراد المجموعػة د ميػة 

( يوضػػح المشػػاكؿ ٕكػػار المتباينػػة. والجػػدوؿ )العمػػؿ ضػػمف  ريػػؽع وضػػرورة ا تػػراـ ا،راء واأل 
التػل تػـ اختيار ػػا مػف  بػؿ المجموعػػات الػثهث وال مػوؿ البػػارزة التػل تػـ التوصػػؿ إليةػا بطريقػػة 

 العصؼ الذ نل. 
٘ضؼ اىَشبمو اىزٜ رٌ افزٞبهٕب ٍِ قجو اىَغَ٘ػبد اىضالس ٗاىؾي٘ه اىزٜ رٌ اىز٘صو ٝ(: 2علٗه )

 إىٖٞب

 ثطوٝقخ اىؼصف اىنْٕٜ اىؾي٘ه اىَشنيخ اىَغَ٘ػخ

 األٗىٚ

اّٖٞااااااابه اىَجااااااابّٜ 

اىشاااااابٕقخ ثسااااااجت 

 اىص٘اػق

ٗضااغ ؽاال ألػيااٚ كٗه َٝنااِ أُ ٝجْااٚ ؽزااٚ ال ٝنااُ٘ ػوضااخ 

ىيصاا٘اػقع ػاالً ٗضااغ آالد ٗأعٖاايح مٖوثبئٞااخ فااٜ سااطؼ 

اىَجْااٚ رفبكٝااب  ىؼاالً ٗعاا٘ك رااؾْبد مٖوثبئٞااخ ٗثبىزاابىٜ رنااُ٘ 

 ػوضخ ىيص٘اػق ثشنو أمجو.

 األثواط اىشبٕقخ ٍِ اىص٘اػق. أٗ ثْبء ثوط ػبىه ٝؾَٜ

 اىضبّٞخ

رْقٞاااااااخ رااااااا٘اط  

اىجؾااااااااااابه ٍاااااااااااِ 

 اىقبمٗهاد

صْغ ٍنْساخ رافت رقاً٘ ثشافت عَٞاغ األٗسابؿ ٗاىقابمٗهاد 

ٍااِ راا٘اط  اىجؾااو ؽزااٚ َٝنااِ االساازفبكح ٍااِ ٍٞاابٓ اىجؾاابه 

 ٗرؾيٞزٖب.

صااْغ عٖاابى ٝقااً٘ ثزْقٞااخ راا٘اط  اىجؾاابه ٍااِ اىقاابمٗهاد  أٗ

ٗاىجالسااازٞل ٗٝصاااْفٖب ٗثبىزااابىٜ َٝناااِ االسااازفبكح ٍْٖاااب فاااٜ 

 رغلٝل اىطبقخ ٗإػبكح اىزلٗٝو.

 اىضبىضخ

ّسااااٞبُ األ ااااوا  

 اىََٖخ فٜ اىَْيه

صااْغ صاااْلٗ  فاابب ر٘ضاااغ ثاأ األراااٞبء اىََٖااخ ىٞساااٖو 

 أفنٕب.

زاانمٞو اىَاابه أٗ صاْغ عٖاابى ٝ٘ضاغ فااٜ ٍالفو اىَْاايه ٝقاً٘ ث

 ثبأل وا  اىََٖخ.

لو ظ خهؿ  ترة العصؼ الػذ نل  ػدرة الطالبػات  ػل المجموعػة األولػ  عمػ  التعبيػر عػف       
د كػػار ـ و راء ػػـ بصػػورة واضػػ ة ورائعػػة. دمػػا المجمػػوعتيف الثانيػػة والثالثػػة  قػػد كانػػت بعػػض 
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توصػيمةا لمجمةػور لػـ تكػف  رائةـ  ير م ةومة وواض ةع ربما لػديةـ د كػار كبيػرة لكػف طريقػة 
جيدةع لذا كػاف انخػراطةف الػذ نل والسػموكل بدرجػة جيػد جػدًا  ػل البرنػامجع و ػل درجػة عاليػة 

 لكنةا لـ تصؿ لمكماؿ.
و ل دثناء ال وار وتبادؿ األ كار بيف المجموعػات الػثهث كانػت المجموعػة األولػ  والثانيػة      

قيػة المجموعػات  ػل ال ػديث د يانػًا و  تتػرؾ مجػاؿ كثيرة الكهـ والتعبير عف األ كارع وتقاط  ب
لةف لم ديثع و ذ  مف ص ات المو وب  يػث دنػ  ي ػب ال ماسػة ومشػاركة الخبػرات الجديػدةع 
دمػا المجموعػة الثالثػػة  قػد التزمػت الصػػمت و داب ال ػوار وا ترمػت ا،راء المختم ػػةع و ػذا يػػدؿ 

 ةف لتعميمات البا ثة والتزمف بةا.عم  انخراطةف الذ نل العالل بالبرنامج كونةف انتب
( دف النسػبة الكميػة لهنخػراط ٔبنةاية اليـو األوؿ مف البرنامج التعميمػل يوضػح الجػدوؿ )     

% و ػل نسػبة عاليػةع و ػذا ٜٓالسموكل والػذ نل لمطالبػات المو وبػات  ػل البرنػامج التعميمػل 
لةػػػفع  تػػػ  دف الطالبػػػات  يػػػدؿ عمػػػ  إيجابيػػػة و مػػػاس الطالبػػػات لمبرنػػػامج التعميمػػػل المصػػػمـ

تضػػايقف عنػػدما سػػمعف جػػرس المدرسػػة يػػرّف منّبةػػًا بانتةػػاء  صػػة النشػػاط وبػػدء ال صػػة التػػل 
 تميةاع ووددف لو دف جمي  ال صص تكوف  صة نشاط.

 :)اليوو الجاىي )التفهري الياقد والبشح يف املصادر 

 ػػع  ينمػا دخمػت ٜٖٗٔ/ٙ/ٚٔاستكماؿ البرنامج التعميمػل  ػل اليػـو التػالل بتػاري   تـ       
البا ثػػة عمػػ  الطالبػػات عػػه صػػريخةف وتػػر يبةف بةػػاع وذلػػؾ مػػف الممكػػف دف يكػػوف بسػػبب 
شعور ف بال ماس وا نخراط بشكؿ كبير  ل مةاـ اليػـو السػابؽ. وب سػب الخطػة الزمنيػة  ػ ف 

ير النا د والب ث  ل المصادر(  يث س لت البا ثػة الطالبػات عػف م ور اليـو الثانل  و )الت ك
مػػدى معػػر تةف بطػػرؽ الب ػػث  ػػل المصػػادر وكانػػت إجابػػاتةف موّ ػػدة  ػػوؿ الكتػػاب الػػور ل دو 

ع ثـ  امت البا ثة بسؤالةف عف دنواع الموا   الموثو ة التػل ب مكػانةف Googleم رؾ الب ث 
تػػـ توزيػػ  دجةػػزة  اسػػب  لػػل ع م يػػة عنةػػا إطه ػػاً الب ػػث  يةػػا لكػػف الطالبػػات لػػـ تكػػف لػػديةف خ

لكػػػؿ مجموعػػػة وتزويػػػد ا بشػػػبكة ا نترنػػػت وتعريػػػؼ الطالبػػػات بامتػػػدادات  Laptopم مولػػػة 
 . و ير ذلؾ.gov. و orgالموا   الموثو ة لمب ث مثؿ 

 قػػرات. وكانػػت النتػػائج كمػػا  ػػل  ٙثػػـ بػػددت البا ثػػة بمه ظػػة الطالبػػات وتقيػػيمةف  ػػوؿ    
 ( ٖلجدوؿ )موض ة  ل ا
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 ّزبئظ اىَغَ٘ػبد اىضالس فٜ اىًٞ٘ اىضبّٜٝ٘ضؼ (: 3علٗه)

 اىفقواد 
اىَغَ٘ػخ 

 األٗىٚ )%(

اىَغَ٘ػخ 

اىضبّٞخ 

)%( 

اىَغَ٘ػخ 

 اىضبىضخ )%(

اىْسجخ 

 اىنيٞخ

1 
ٝيزيً مو أفواك اىَغَ٘ػخ 

 ثبألٕلاف اىَؾلكح ىيْشبط

 ٍَزبى

111% 

 ٍَزبى

111% 

 ٍَزبى

111% 
111% 

2 

ٝسزقلً أفواك اىَغَ٘ػخ ٍصبكه 

اىزؼيٌ اىَزبؽخ ثنفبءح ػبىٞخ 

ىَؾبٗىخ اىجؾش ػِ ؽو أصٞو 

 ىيَشنيخ

 عٞل علا  

01% 

 عٞل علا  

01% 

 عٞل علا  

01% 
01% 

3 
ٝؾبٗه أفواك اىَغَ٘ػخ اإلعبثخ 

 ػِ األسئيخ اىَؼقلح

 ٍَزبى

111% 

 ٍَزبى

111% 

 عٞل علا  

01% 
33% 

4 
 ٝشزوك مو أفواك اىَغَ٘ػخ فٜ

 رجبكه اىَؼيٍ٘بد ٍٗؾبٗىخ ّقلٕب

 عٞل علا  

01% 

 عٞل علا  

01% 

 عٞل علا  

01% 
01% 

5 
ٝؼَو مو أفواك اىَغَ٘ػخ ػيٚ 

 رؾسِٞ أكائٌٖ ثصفخ ٍسزَوح

 ٍَزبى

111% 

 ٍَزبى

111% 

 ٍَزبى

111% 
111% 

6 

ٝجلٛ أفواك اىَغَ٘ػخ إزَبٍب 

ا ثبىَالؽظخ اىلقٞقخ اىزٜ  مجٞو 

 رؤكٙ إىٚ اسزْزبعبد ٍؾلكح

 ٍَزبى

111% 

 ٍَزبى

111% 

 ٍَزبى

111% 
111% 

 %32 اىَغَ٘ع 

لتػػزمف ( يتضػػح لنػػا دف جميػػ  الطالبػػات  ػػل المجموعػػات الػػثهث ا ٖمػػف خػػهؿ الجػػدوؿ )     
وبعد دف تعممف الطالبات الموا ػ  الموثو ػة مػف  ير ػا  مػف بالب ػث ع باأل داؼ الم ددة لمنشاط
عػػف  مػػوؿ دصػػيمة لممشػػكمة التػػل تػػـ  -البا ثػػةبنػػاًء عمػػ  تعميمػػات -مػػف خػػهؿ م ػػرؾ الب ػػث 

اختيار ا  ل اليـو األوؿع ولكف   ظت البا ثة دف الك اءة الب ثيػة لػـ تكػف ممتػازة لػدى الػثهث 
مجموعاتع  يث دنةف ألوؿ مرة يقمػف بالب ػث بالطريقػة الصػ ي ة  ػل الموا ػ  الموثو ػةل لػذا 

 يقمف بالصراخ والتعبير عف  ر ةف. كف شديدات التعجب دثناء ب ثةفع وعندما يجدف مراد ف
 امػػػت البا ثػػػة بسػػػؤاؿ الطالبػػػات بعػػػض األسػػػئمة المعقػػػدة  ػػػوؿ المشػػػاكؿ مثػػػؿ األسػػػئمة       

الموجةة لممجموعة األول   )توجد ط رة سػكانية  ػل العػالـ اليػـو وبالتػالل ن ػف با تيػاج لبنػاء 
بمػػا تصػػؿ الصػػاعقة  تػػ  دبػػراج عاليػػةع إذف   نسػػتطي  دف نضػػ   ػػد دعمػػ  لبنػػاء البػػرج  دو ر 

لمبراج منخ ضة المستوىع كما نسم   ل األخبار د يانًا عف صواعؽ تضرب األرض  مػا بالػؾ 
باألبراج(ع دو األسئمة الموجةة لممجموعة الثانيػة  )مػا ال ائػدة مػف تنقيػة ميػا  شػواطر الب ػار؟ 

نقيتةػا بشػكؿ سيستةمؾ ذلؾ مبالة ضخمة جػدًا لصػن  دجةػزة ذات جػودة عاليػةع ويتطمػب ذلػؾ ت
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مستمر وربما تتعطؿ ا، ت إف دخمةا جسـ ضخـ كصخرة مثًهع ما ال ؿ  ل  ذ  ال الػة؟(ع دو 
األسػػػئمة الموجةػػػة لممجموعػػػة الثالثػػػة  )ربمػػػا   درى صػػػندوؽ األ ػػػراض المةمػػػة عنػػػد العجمػػػة 
وبالتػػػالل لػػػـ تنتةػػػل مشػػػكمتل مػػػ  نسػػػياف األ ػػػراض(. وكانػػػت اإلجابػػػات ذكيػػػة وم يػػػدة لػػػدى 

 ػػػل اإلجابػػػة وتمعػػػثمف  مػػػيًه  ػػػل  فة األولػػػ  والثانيػػػةع دمػػػا المجموعػػػة الثالثػػػة  تػػػرددالمجموعػػػ
ال ديثع و ذا   يعنػل عػدـ انخػراطةف  ػل البرنػامج التعميمػل  يػث دنةػف مت مسػات وي ػاولف 
الب ػػث عػػف  مػػوؿع ولكػػف لػػـ تكػػف لػػديةف الك ايػػة الممويػػة  ػػل التعبيػػر عػػف د كػػار ف وم اولػػة 

 لمطهب. اإلجابة عف األسئمة المعقدة التل  بد دف يكوف المعمـ مةتمًا بتنميتةا
  ظت البا ثة عدـ اشتراؾ جمي  د راد المجموعات الثهث بالمعمومػات ونقػد األ كػارع مػف و     

الممكف دف يكوف ذلؾ بسبب دنةف لـ يتعممف  ذ  المةارة خهؿ دراستةف  بؿ ولػـ يمارسػنةا دو 
 ػػل  يتػػدربف عميةػػا.  يػػث يعػػّرؼ الت كيػػر النا ػػد ب نػػ   المقػػدرة عمػػ  الت قػػؽ مػػف األ كػػار  ػػؿ

(ع ويعتبػػر الت كيػػر ٖٕٔٓ قيقيػػة دو ت مػػؿ جػػزءًا مػػف ال قيقػػة دـ دنةػػا  يػػر  قيقيػػة )جػػروافع 
النا ػػد مػػف مةػػارات الت كيػػر العميػػا والتػػل   يمت ػػت إليةػػا المعممػػيف كثيػػرًا  ػػل تدريسػػةـ لممعػػارؼ 
ع ويركزف عم  التمقيف وال  ظ. ومف الممكف ديضػًا دف يكػوف إ  ػاؿ  ػذ  المةػارة لضػيؽ  والعمـو

 الو ت الم دد لم صة الدراسية والتل بالكاد تك ل  ستيعاب الم ا يـ النظرية لممعمومات.
وتوضػػي ةا لةػػفع  -الت كيػػر النا ػػد – امػػت البا ثػػة بتنبيػػ  الطالبػػات ب  ميػػة  ػػذ  المةػػارة      

و  ز ف عم  التعػاوف وا كتشػاؼ وا ستقصػاء و ػب المعر ػةع وتةيئػة ال رصػة لةػف لممنا شػة 
ع وتقبػػؿ د كػػار فع وتزويػػد ف بالتمذيػػة الراجعػػة المناسػػبة. وبالتػػالل كانػػت المجموعػػات وال ػػوار

الثهث مةتمة بت سيف ددائةف وبالمه ظات الد يقة التل تقدمةا لةف البا ثػةل كػونةف شػعر ف 
 ب نةف بددف بالت كير خارج الم لوؼ وتوسعت مداركةف.

مػػف  بػػؿ الطالبػػات والبا ثػػة وكػػذلؾ معممػػة انتةػػ  اليػػـو الثػػانل بطا ػػة إيجابيػػة ورائعػػة و      
(ع ٖ.ٗالمو وبػػات التػػل كانػػت مطمعػػة عمػػ  كػػؿ الت اصػػيؿ التػػل تقػػاـع وبنػػاء عمػػ  الجػػدوؿ )

% و ػل نسػبة عاليػة تػدؿ عمػ  انخػراط الطالبػات ٕٜ صمت الطالبات المو وبات عم  مجمػوع 
وا تمػامةف بالبرنػامج العالل  ل البعد السػموكل وكػذلؾ البعػد الػذ نل  ػل األنشػطة الهمنةجيػة 

 التعميمل الذي صمـ لةف.
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 :)اليوو الجالح )اختيار أسد احللول والتفهري يف ميتر إبداعي أصيل 

 ػػػ  يػػث كػػاف الم ػػور ٜٖٗٔ/ٙ/ٛٔتػػـ اسػػتكماؿ البرنػػامج التعميمػػل  ػػل الثالػػث الموا ػػؽ     
ظػة لةػذا اليػـو يدور  وؿ )اختيار د د ال موؿ والت كير  ل منتج إبداعل دصػيؿ( وتػدور المه 

( يوضح نسبة انخراط الطالبات  ػل البرنػامج التعميمػل لممجموعػات ٗ قرات. والجدوؿ ) ٗ وؿ 
 الثهث  ل اليـو الثالث  

 (: ّزبئظ اىَغَ٘ػبد اىضالس فٜ اىًٞ٘ اىضبىش4علٗه)

 اىفقواد 
اىَغَ٘ػخ 

 األٗىٚ)%(

اىَغَ٘ػخ 

 اىضبّٞخ)%(

اىَغَ٘ػخ 

 اىضبىضخ)%(

اىْسجخ 

 اىنيٞخ

1 
ٝيزيً مو أفواك اىَغَ٘ػخ ثبألٕلاف 

 اىَؾلكح ىيْشبط

 ٍَزبى

111% 

 ٍَزبى

111% 

 ٍَزبى

111% 

111

% 

2 
ٝؾبٗه مو فوك أُ ٝصو إىٚ ؽو 

 إثلاػٜ ٗأصٞو ىيَشنيخ

 ٍَزبى

111% 

 ٍَزبى

111% 

 ٍَزبى

111% 
06% 

3 

ٝطوػ مو فوك فنوح ىصْغ ٍْزظ 

ػَيٜ ثْبء ػيٚ اىؾو اىنٛ رٌ 

 اى٘ص٘ه إىٞٔ

 ٍَزبى

111% 

 ٍَزبى

111% 

 عٞل علا  

01% 
33% 

4 

ىلٙ أفواك اىَغَ٘ػخ اىقلهح ػيٚ 

رقلٌٝ ص٘هح ر٘ضٞؾٞخ ىيَْزظ 

 اىنٛ سٞزٌ إّزبعٔ

 ٍَزبى

111% 

 ٍَزبى

111% 

 عٞل علا  

01% 
33% 

 %33 اىَغَ٘ع 

( التزاـ جمي  الطالبات باأل داؼ الم ػددة لمنشػاط  ػل اليػـو الثالػثع  يػث ٗ) يتضح مف جدوؿ
ا نتةػػاء مػػف الب ػػث والت كيػػر النا ػػد  ػػل اليػػـو السػػابؽ اختػػارت الطالبػػات د ػػد ال مػػوؿ دنػػ  بعػػد 

( يوضػػح المشػػاكؿ ٘اإلبداعيػػة واألصػػيمة التػػل يػػروف دنةػػا مناسػػبة ل ػػؿ المشػػاكؿ. والجػػدوؿ )
 و مولةا اإلبداعية التل تـ التوصؿ إليةا.
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 اىَشبمو ىيَغَ٘ػبد اىضالس ٗؽي٘ىٖب اإلثلاػٞخٝ٘ضؼ (: 5علٗه )

 اىؾو اإلثلاػٜ األصٞو اىَشنيخ اىَغَ٘ػخ

 األٗىٚ

اّٖٞاااابه اىَجاااابّٜ اىشاااابٕقخ ثسااااجت 

 اىص٘اػق

ثاااوط ػااابىه ٝؾَاااٜ اىَجااابّٜ اىشااابٕقخ ٍاااِ  ثْااابء

اىصااا٘اػق ٗفاااٜ أػاااالٓ عٖااابى ٝغااانة اىؾومااابد 

اىَغْبطٞساااٞخ ٗٝساااؾجٖب ٍاااِ فااااله األّبثٞااات إىاااٚ 

كافااو اىزوثااخ ٗثبىزاابىٜ َٝنااِ االساازفبكح ٍْٖااب فااٜ 

 رغلٝل اىطبقخ اىنٖوثبئٞخ.

 اىضبّٞخ

عٖبى ٝقً٘ ثزْقٞخ ٍٞبٓ اىجؾبه ٍِ اىقبمٗهاد  صْغ رْقٞخ ر٘اط  اىجؾبه ٍِ اىقبمٗهاد

ٗاىؼيت اىجالسازٞنٞخ ٗإػابكح رالٗٝوٕبع ٗاالسازفبكح 

 ٍِ اىَٞبٓ فٜ سقٜ األرغبه ٗاىْجبربد.

 اىضبىضخ

اثزناابه عٖاابى ٝ٘ضااغ فااٜ ٍاالفو اىَْاايه اىوئٞسااٜ  ّسٞبُ األ وا  اىََٖخ فٜ اىَْيه

ٗىاااأ ؽسبساااابد فااااٜ األه  ثَغااااوك أُ ٝ ااااغ 

قاااً٘ اىغٖااابى ثبىزؾااالس اىشاااقد قلٍااأ ػيٖٞاااب ٝ

 ٗرنمٞوٓ ثبأل وا .

ا نتةػػاء مػػف وضػػ  ال مػػوؿ ك  كػػار مكتوبػػة  قػػطع كػػاف   بػػد مػػف طػػرح د كػػار لصػػن   بعػػد     
المنتجػػات العمميػػة لةػػاع كي يػػة تصػػميمةا؟ كي يػػة صػػنعةا؟  جمةػػا؟ لونةػػا؟ كي يػػة تركيبةػػا مػػف 
الداخؿ والخارج؟ و ير ا مف األسئمة التػل تػؤدي  ػل النةايػة إلػ  تصػور المنػتج الػذي ب مكاننػا 

د ػػػائؽ  ٘الػػػذي تػػػـ التوصػػػؿ لػػػ . دعطػػػت البا ثػػػة المجموعػػػات مػػػدة  صػػػنع  بنػػػاًء عمػػػ  ال ػػػؿ
ليتشاورف  يما بينةف ويقمف ب عطاء د كػار ف  ػوؿ المنػتج اإلبػداعل.   ظػت البا ثػة تكاسػؿ 
إ ػػدى الطالبػػات  ػػل المجموعػػة الثالثػػة عػػف صػػديقاتةا وعػػدـ ر بتةػػا  ػػل التعػػاوف معةػػف ر ػػـ 

ـ تمت ت لذلؾ. مف الممكف دف يدؿ ذلػؾ عمػ  عػدـ م اولة البا ثة ش ذ  متةا وتنبيةةا لكنةا ل
انخػػراط الطالبػػة  ػػل البعػػد السػػموكل لمنشػػاط المقػػدـ لةػػا. وبعػػد انتةػػاء الو ػػت الم ػػدد  امػػت 

 الطالبات بعرض د كار ف لممنتجات العممية التل نالت إعجاب البا ثة.  
مبػػت مػػنةف رسػػـ وط A4 امػػت البا ثػػة بتوزيػػ  عمبػػة دلػػواف لممجموعػػات الػػثهث ودوراؽ و      

صورة توضي ية لممنتج الذي تـ التوصؿ ل  مف خهؿ ال ؿ اإلبداعل لممشكمةع بػددت الطالبػات 
 ػػل الرسػػـ والتعػػاوف بيػػنةف ليصػػمف لصػػورة واضػػ ة لممنػػتج اإلبػػداعلع ولكػػف البا ثػػة   ظػػت 
تشػػػتت الطالبػػػات  ػػػل المجموعػػػة الثالثػػػة  ػػػل طريقػػػة الرسػػػـ التوضػػػي ل لممنػػػتج  يػػػث  امػػػت 

ف مػػف خػػهؿ عرضػػةا لػػبعض الرسػػـو التوضػػي ية الموجػػودة عمػػ  شػػبكة ا نترنػػت بمسػػاعدتة
توضػػػػػح الرسػػػػػـو   (ٙع )(٘ ( و )ٗ ) والشػػػػػكؿواتضػػػػػ ت الصػػػػػورة لػػػػػديةف وبػػػػػددف بالرسػػػػػـ. 

 التوضي ية التل خرجف بةا الطالبات المو وبات.
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 (  رسـ توضي ل لمنتج المجموعة األول  )عازؿ ل ماية األبراج مف الصواعؽ(ٗ) شكؿ

 
 (  رسـ توضي ل لمنتج المجموعة الثانية )جةاز تنقية ميا  الب ار مف الشوائب(٘) شكؿ

 
 (  رسـ توضي ل لمنتج المجموعة الثالثة )جةاز تذكير باأل راض المةمة(ٙ) شكؿ

% و ػل نسػبة عاليػة ٖٜ( نجد دف مجموع النسب لميػـو الثالػث  ػل ٗمف خهؿ الجدوؿ )     
تدؿ عم  انخراط عالل لمطالبات  ل البرنامج التعميملع وبانتةػاء  ػذا اليػـو تكػوف الطالبػات  ػد 



 ..............................................التعلم القام على المشاريع العملية  أثر استخدام القلم ثالثى األبعاد فى

- ٔٗٔ - 

انتةت مف اختيار ال ؿ اإلبداعل لممشكمة و امت برسػـ توضػي ل لممنػتج العممػل ولػـ يتبػؽ إ  
 ل األبعادع و ذا ما يتناول  الم ور التالل.صن  المنتج باستخداـ القمـ ثهث

 اليوو الرابع )صيع ميتر إبداعي أصيل(:

 ػػػع  يػػث كػػاف ٜٖٗٔ/ٙ/ٜٔتػػـ اسػػتكماؿ البرنػػامج التعميمػػل  ػػل يػػـو األربعػػاء الموا ػػؽ        
وصػن  المنتجػات اإلبداعيػة بػ    3D pen ػذا اليػـو مخصصػًا  سػتعماؿ القمػـ ثهثػل األبعػاد 

لذي تـ التوصؿ إلي  ورسمت  مجموعػات الطالبػات خػهؿ الػثهث ديػاـ السػابقة. بناء عم  ال ؿ ا
ويعتبر  ذا اليـو  و اليـو المنتظر لػديةفل  مػف خػهؿ الورشػة التػل  ُػدمت لةػف  بػؿ البرنػامج 
التعميمل   ظت البا ثة دا عية الطالبات المرت عة ن و استخداـ وتجربة القمـ ومػدى  ماسػةف 

 وا تنائ  واتضح ذلؾ مف كثرة دسئمتةف  ول  وعف كي ية شراء .الكبير  ستعمال  
 ٘ قػػرات  ػػل  ٚوتػػـ مه ظػػة الطالبػػات خػػهؿ عممةػػف  ػػل المجموعػػات وتقيػػيمةف  ػػوؿ     

 ( ٙمستوياتع وكانت النتائج كما  ل موض ة  ل الجدوؿ )
 (: ّزبئظ اىَغَ٘ػبد اىضالس فٜ اىًٞ٘ اىواثغ6علٗه)

 اىفقواد 
األٗىٚ  اىَغَ٘ػخ

)%( 

اىَغَ٘ػخ اىضبّٞخ 

)%( 

اىَغَ٘ػخ اىضبىضخ 

)%( 

اىْسجخ 

 اىنيٞخ

1 
ٝيزااايً ماااو أفاااواك اىَغَ٘ػاااخ 

 ثبألٕلاف اىَؾلكح ىيْشبط
 %111 (111ٍَزبى) %(111ٍَزبى) %(111ٍَزبى)

2 
ٝسزقلً ماو فاوك اىقياٌ صالصاٜ 

 األثؼبك ثطوٝقخ عٞلح

 %(01عٞل علا )

    
 %33 (111ٍَزبى) %(111ٍَزبى)

3 
ٝواػاااااٜ أفاااااواك اىَغَ٘ػاااااخ 

 اىْ٘اؽٜ اىغَبىٞخ فٜ اىَْزظ

 %(01عٞل علا ) %(01عٞل علا )

 

 %(01عٞل علا )

 
01% 

4 
ٍواػااااااابح ق٘اػااااااال األٍاااااااِ 

 ٗاىسالٍخ

 %(01عٞل علا )
 %33 %(111ٍَزبى) %(111ٍَزبى)

 %01 %(01عٞل علا ) %(01عٞل علا ) %(01عٞل علا ) ٍواػبح ػلً إٕلاه اىقبٍخ 5

6 
أفااواك اىَغَ٘ػااخ ٝزسااٌ أكاء 

 ثبىلقخ ٗاالرقبُ

 %(01عٞل علا ) %(01عٞل علا ) %(01عٞل علا )
01% 

3 

ٝساااازطٞغ أفااااواك اىَغَ٘ػااااخ 

اّغبى اىَٖبً اىَ٘ميخ ىٌٖ فٜ 

 اىَ٘ػل اىَؾلك

 %111 %(111ٍَزبى) %(111ٍَزبى) %(111ٍَزبى)

 %03 اىَغَ٘ع 

ع ٙيتضػػح مػػف الجػػدوؿ )      ( التػػزاـ جميػػ  الطالبػػات باأل ػػداؼ الم ػػددة لةػػف  ػػل  ػػذا اليػػـو
واستخداـ جمي  د راد المجموعة الثانية والثالثة لمقمػـ بصػورة جيػدة بنػاًء عمػ  تعميمػات البا ثػة 
التل دعطيت لةف  ػل ورشػة العمػؿ و بػؿ بػدء البرنػامج التعميمػل. وكمػا تػـ التػذكير بالتعميمػات 
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شػاط لميػـو الرابػ . دمػا المجموعػة األولػ   مػـ يمتػـز جميػ  د راد ػا األساسية  ل بداية  صة الن
بالتعميمات الموجةة لةف عند استخداـ القمـع وسارعف  ػل اسػتخدام   يػر منتبةػات لمػا تقولػ  
البا ثػػػة وتؤكػػػد عميػػػ  مػػػف تعميمػػػات مةمػػػةع و ػػػذا مػػػرتبط ب ماسػػػةف الشػػػديد  سػػػتخداـ القمػػػـ 

( و ٘.ٗ( و )ٗ.ٗشػػاط  ػػل اسػػتعمال ع والصػػور )وم اولػػة اسػػتمهؿ كػػؿ د يقػػة  ػػل  صػػة الن
 ( توضح انشماؿ الطالبات بتصميـ المنتجات.ٙ.ٗ)

 
 (  استخداـ طالبات المجموعة األول  القمـ ثهثل األبعاد  ل صن  منتجةـٚ) شكؿ

 
 (  استخداـ طالبات المجموعة الثانية القمـ ثهثل األبعاد  ل صن  منتجةـٛ) شكؿ

 
 طالبات المجموعة الثالثة القمـ ثهثل األبعاد  ل صن  منتجةـ(  استخداـ ٜ) شكؿ

  ظت البا ثة خهؿ استخداـ الطالبات لمقمـ ثهثل األبعاد  ل صػناعة المنتجػات العمميػة      
عدـ مراعاة المجموعات الثهث لمنوا ل الجمالية لممنػتجع ومثػاؿ ذلػؾ وجػود  را ػات كبيػرة بػيف 

يهف جػدار المنػتج وعػدـ اسػتقامت  بشػكؿ صػ يحع وتعػزو البا ثػة الخيوط البهستيكية وكذلؾ م
  ذا األمر إل   داثة استخداـ الطالبات لمقمـ كونةف يستعممن  ألوؿ مرة. 
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لػػو ظ دف المجموعػػات الػػثهث لػػـ تراعػػل الد ػػة واإلتقػػاف دثنػػاء صػػن  المنػػتج ويظةػػر ذلػػؾ كمػػا   
د يقػػة لػػـ تكػػف كا يػػة لصػػن   ٓٙعمػػ  شػػكؿ المنتجػػات النةائيػػةع  يػػث دف و ػػت  صػػة النشػػاط 

منػػتج مػػتقفع و ػػاولف الطالبػػات ا سػػتعجاؿ  ػػل ذلػػؾ  تػػ  ينجػػزف المةمػػة  ػػل الو ػػت الم ػػدد 
 لذلؾ.
تـ ا نتةاء مف صن  المنتجات وتجةيز ػا لمعػرض دسػبوع مو بػة الػذي سػيقاـ  ػل اليػـو و      

ةا.  يث تػـ اإلعػهف ا بتدائية و ل المدرسة التل تـ تطبيؽ الب ث  ي ٖٙٔالتالل  ل مدرسة 
 ػػػل ال يػػػديو الخػػػاص بػػػالمعرض عػػػف البرنػػػامج التعميمػػػل الخػػػاص بالبا ثػػػة و ضػػػر المعػػػرض 
داريػػات مو بػػة وعػػدة طالبػػات مو وبػػات مػػف مػػدارس  معممػػات مو بػػة مػػف جميػػ  مػػدارس جػػدة وا 

 ( توضح اإلعهف عف البرنامج التعميمل الذي تـ عرض   ل ال يديو.٘.ٗمت ر ة. والصورة )

 
 (  اإلعهف الذي تـ عرض   ل  يديو دسبوع مو بةٓٔ) شكؿ

وبانتةػػاء اليػػـو الرابػػ  ينتةػػل البرنػػامج التعميمػػل المصػػمـ لمطالبػػات المو وبػػات  ػػل  صػػة      
 –مةػارة الب ػث  –النشاطع  يث تعممف الطالبات مف خهل  عدة مةارات )مةارة  ؿ المشكهت 

المةػارات التعاونيػة ضػمف  ريػؽ  –األسػئمة المعقػدة مةارة اإلجابػة عمػ   –مةارة الت كير النا د 
( ٔمةارة صن  منتج إبداعل دصػيؿ(ع ومػف خػهؿ النتػائج لميػاـ األربػ   ػل الجػداوؿ ) –العمؿ 
( نجد دف جميعةا نسب مئوية عالية تدؿ عم  انخػراط الطالبػات المو وبػات ٙ( و )ٗ( و )ٖو )

  ل  صص النشاط.  ل البعد السموكل لمبرنامج التعميمل المصمـ لةف
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  :)اليوو اخلامص )معرض للنيتذات اليَائية 

 ػػ تػـ عمػؿ معػرض لمطالبػات المو وبػات )معػرض دسػبوع ٜٖٗٔ/ٙ/ٕٓ ل يـو الخميس      
مو بػػة( و ضػػر  عػػدد كبيػػر مػػف اإلداريػػات ومعممػػات مو بػػة  ػػل العديػػد مػػف المػػدارسع و امػػت 

ودبػدو إعجػابةف الشػديد بتقنيػة القمػـ ثهثػل  الزائرات بزيارة الركف الخػاص بالطالبػات المو وبػات
األبعاد وباأل كػار اإلبداعيػة لممنتجػات العمميػة وب سػموب الطالبػات  ػل طػرح وعػرض المنتجػات. 

مسػػتويات  ٘(  قػػرة عمػػ  ٕٔوتػػـ تقيػػيـ الطالبػػات مػػف خػػهؿ بطا ػػة تقيػػيـ منػػتج المكونػػة مػػف )
 يوضح النتائج  (ٚضعيؼ(. والجدوؿ ) –مقبوؿ  –جيد  –جيد جدًا  –)ممتاز 

 (: رقٌٞٞ أػَبه اىَغَ٘ػبد اىضالس فٜ اىَؼو 3علٗه)

 اىفقواد اىَؾبٗه د
اىَغَ٘ػخ 

 األٗىٚ )%(

اىَغَ٘ػخ 

 اىضبّٞخ )%(

اىَغَ٘ػخ 

 اىضبىضخ )%(

اىْسجخ 

 اىنيٞخ

1 

ٍوؽيخ 

 اإلػلاك

 %111 %(111ٍَزبى) %(111ٍَزبى) %(111ٍَزبى) ٗض٘ػ فنوح اىَْزظ

 %111 %(111ٍَزبى) %(111ٍَزبى) %(111ٍَزبى) ٍٗالئَخإٔلاف اىَْزظ ٗاضؾخ  2

3 
إٍنبّٞخ رطجٞق اىَْازظ ٗاالسازفبكح 

 ٍْٔ فٜ ؽو اىَشنالد

 %(111ٍَزبى) %(111ٍَزبى) %(111ٍَزبى)
111% 

4 

ٍوؽيخ 

 اىزْفٞن

اسزقلاً اىقيٌ ثطوٝقخ عٞلح ٝظٖاو 

أصااااوٓ فااااٜ عاااا٘كح ٗكقااااخ اإلرقاااابُ 

 ىيَْزظ

عٞل 

 %(01علا )

عٞل 

 %(01علا )

عٞل 

 %01 %(01علا )

 ٍواػبح اىَْزظ ىيْ٘اؽٜ اىغَبىٞخ 5
عٞل 

 %(01علا )

عٞل 

 %(01علا )

عٞل 

 %(01علا )
01% 

6 
ٍواػبح ق٘اػل األٍِ ٗاىسالٍخ فٜ 

 إّزبط اىَْزظ

عٞااااااااااااااااااااااااااااااال 

 %(01علا )
 %33 %(111ٍَزبى) %(111ٍَزبى)

7 
ٍواػاابح ػاالً إٕاالاه اىقبٍااخ أصْاابء 

 صْغ اىَْزظ

عٞل 

 %(01علا )

 عٞل

 %(01علا )

عٞل 

 %(01علا )
01% 

8 
ر٘صٞااق فطاا٘اد ٗإعااواءاد اىؼَااو 

 ٍِ فاله اىوسً٘ اىز٘ضٞؾٞخ
 %(111ٍَزبى)

 %(111ٍَزبى) %(111ٍَزبى)

111% 

9 

ٍوؽيااااخ 

 اىؼو 

قااااالهح اىطبىجااااابد ػياااااٚ اإلقْااااابع 

 ٗإٝصبه فنوح اىَْزظ
 %(111ٍَزبى)

 %(111ٍَزبى) %(111ٍَزبى)
111% 

11 
ٗأساائيخ اىااوك ػيااٚ االسزفساابهاد 

 اىيٗاه ىيَؼو 
 %(111ٍَزبى)

 %(111ٍَزبى) %(111ٍَزبى)
111% 

11 
االٕزَاابً ثبىَالؽظااابد اىزاااٜ رقااالً 

 ألفواك اىَغَ٘ػخ 
 %(111ٍَزبى)

 %(111ٍَزبى) %(111ٍَزبى)
111% 

12 
ٍْبسجخ اىؼو  ٍغ اى٘قذ اىَؾالك 

 ىنىل
 %(111ٍَزبى)

 %(111ٍَزبى) %(111ٍَزبى)
111% 

 %34 %35 %35 %33 اىَغَ٘ع 
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(ع  ػ ف المجموعػات الػثهث ت و ػت مػف ٚ ل مر مة إعداد المنتج كما  و موضح  ل الجػدوؿ )
 يث وضوح  كرة المنتج ووضوح د دا   ومهئمتػ  ل ػؿ المشػكمةع ومػدى إمكانيػة تطبيػؽ  كػرة 
المنػػتج  ػػل درض الوا ػػ  لي ػػؿ المشػػكمة.  يػػث دف المجموعػػة األولػػ   امػػت بطػػرح  ػػؿ مشػػكمة 

ويجػذب الشػ نات انةيار المبانل الشا قة بسبب الصواعؽ وذلؾ ببناء عػازؿ ي ميةػا مػف ذلػؾ 
الكةربائيػػة ويسػػت يد منةػػا  ػػل تجديػػد الطا ػػة الكةربائيػػةع والمجموعػػة الثانيػػة  امػػت بطػػرح  ػػؿ 
مشػػكمة تمػػوث ميػػا  الب ػػار وابتكػػرت جةػػاز يقػػـو بتنقيػػة ميػػا  الب ػػر مػػف الشػػوائب والقػػاذورات 

راض ويست يد منةا  ل إعادة التدويرع والمجموعة الثالثػة  امػت بطػرح  ػؿ مشػكمة نسػياف األ ػ
 المةمة وذلؾ بابتكار جةاز يوض   ل مدخؿ باب المنزؿ يذكر الماّر ب  راض . 

تمكنػػت الطالبػػات مػػف خػػهؿ البرنػػامج التعميمػػل مػػف ممارسػػة عػػدة مةػػارات كمةػػارة  ػػؿ و       
المشػػكهتع والت كيػػر النا ػػدع ومةػػارة الب ػػث  ػػل المصػػادر المختم ػػةع واإلجابػػة عمػػ  األسػػئمة 

رات التعاونية ضمف  ريؽ العمؿع ودخيرًا مةػارة صػن  منػتج إبػداعل دصػيؿ المعقدةع وكذلؾ المةا
( ٚ.ٗع ومػػف خػػهؿ النسػػب الموضػػ ة  ػػل الجػػدوؿ ) 3D penباسػتخداـ القمػػـ ثهثػػل األبعػػاد 

 نرى دف الطالبات انخرطف بشكؿ كبير  ل البرنامج التعميمل المقدـ لةف خهؿ  صة النشاط.
قد تباينت المجموعات  ل التقييـ  يث لػـ تػتقف المجموعػات و ل مر مة تن يذ المنتجع         

الثهث صن  المنتجات بد ة عالية ولـ تراعل النوا ل الجمالية  يث يظةر ذلؾ عميةػا كمػا  ػو 
(ع وكػػذلؾ تػػـ إ ػػدار بعػػض الخامػػة )الخيػػوط ٔٔ.ٗ( و )ٓٔ.ٗ( و )ٜ.ٗواضػػح  ػػل الصػػور )

ألمػف والسػهمة  قػد كانػت المجموعػة الثانيػة البهستيكية( عند صن  المنتج. وبالنسػبة لقواعػد ا
والثالثة شديدة ال رص وا نتبا  لممف والسهمة  يث عند ظةور القميؿ مف الدخاف كف سػريعًا 
ما ي صمف القمـ عف من ذ الكةربػاء ليبػرد ويبتعػدف عنػ   ػورًاع دمػا المجموعػة األولػ   قػد كانػت 

ماؿ القمػـ دكثػر و ػت ممكػف ولػـ تنتبػ  لتعميمػات إ دى الطالبات متةورة  مػيًه ألنةػا درادت اسػتع
وت ذيرات البا ثة وبالتالل ا تر ت  ل طرؼ يد ا. دمػا بالنسػبة لتوثيػؽ دعمػالةف خػهؿ مر مػة 
التن يذع  قد  امت المجموعات الػثهث برسػـ رسػومات توضػي ية لممنتجػات وّثقػت  يةػا خطػوات 

جػػراءات العمػػؿ كمػػا  ػػو واضػػح  ػػل  (. ومػػف خػػهؿ النسػػب العاليػػة ٚ)( و ٙ( و )٘) الشػػكؿوا 
(  ػػل مر مػػة العػػرضع يتضػػح لنػػا انخػػراط الطالبػػات العػػالل  ػػل البعػػد ٚالموضػػ ة  ػػل الجػػدوؿ )

السموكل لمبرنامج التعميمل المقدـ لةف  ل  صة النشاطع وبالتػالل يمكػف ال كػـ عمػ  تمكػنةف 
 مف مةارات نموذج التعمـ القائـ عم  المشاري  العممية. 
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مػػة عػػرض المنتجػػات لمػػزوارع دبػػدعت المجموعػػات الػػثهث بجميػػ  د راد ػػا  ػػل و ػػل مر       
يصػػػاؿ  كػػػرة المنتجػػػات النةائيػػػة وا  نػػػاع الجمةػػػور بةػػػا  يػػػث تػػػـ تبػػػديؿ األدوار بػػػيف  عػػػرض وا 
الطالبات   ل الساعة األول  و  ت طالبة وا دة مػف كػؿ مجموعػة دمػاـ المنػتج العممػل و امػت 

ا ست سػػارات المختم ػػة لةػػف وا تمػػت بالمه ظػػات التػػل بشػػر   وتوضػػي   لمػػزوارع والػػرد عمػػ  
 ُ٘ دمت لةاع و ل الساعة الثانية و  ت طالبػة دخػرى و كػذا إلػ   ػيف انتةػاء المعػرض ومدتػ  

( و ٖٔ.ٗ( و )ٕٔ.ٗ( و )ٔٔ.ٗ( و )ٓٔ.ٗ( و )ٜ.ٗ( و )ٛ.ٗسػػػاعات تقريبػػػًا. والصػػػػور )
 عرض المنتجات  ي . ( توضح الركف الخاص بالطالبات المو وبات والذي تـٗٔ.ٗ)

 
 (  الركف الخاص بالطالبات المو وبات وتظةر  ي  منتجات المجموعات الثهثٔٔ) شكؿ

 
 (  منتج المجموعة األول  )عازؿ ل ماية األبراج مف الصواعؽ(ٕٔ) شكؿ

 
 (  منتج المجموعة الثانية )جةاز تنقية ميا  الب ار مف الشوائب(ٖٔ) شكؿ
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 المجموعة الثالثة )جةاز تذكير باأل راض المةمة( (  منتجٗٔ) شكؿ

 
 (  مجموعة منتجات جمالية تـ إضا تةا لمركف مف صن  الطالبات المو وبات٘ٔ) شكؿ
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 (  تجربة إ دى الطالبات الزائرات لمقمـ ثهثل األبعادٙٔ) شكؿ

 
 (  تجربة إ دى المعممات الزائرات لمقمـ ثهثل األبعادٚٔ) شكؿ

ودخيرًا وهلل ال مد تـ ا نتةاء مف تطبيػؽ الب ػث عمػ  العينػة وتقيػيمةف مػف خػهؿ بطا ػة       
المه ظػػة وتقيػػيـ المنػػتج التػػل دظةػػرت  ػػل مجممةػػا نتػػائج إيجابيػػة ونسػػب عاليػػة   تقػػؿ عػػف 

% و و دليؿ عم  انخراط الطالبات العالل  ل البرنامج التعميمل الذي ُ دـ لةػف  ػل ٜٓمستوى 
 بذلؾ تكوف البا ثة  د دجابت عم  السؤاؿ الب ثل الثانل.  صص النشاطع و 

 تفشري اليتائر ومياقشتَا

يتضػػح بعػػد عػػرض النتػػائج ودراسػػة السػػؤاؿ الب ثػػل الرئيسػػل والػػذي يتسػػاءؿ  ػػوؿ )دثػػر       
اسػػتخداـ القمػػـ ثهثػػل األبعػػاد  ػػل نمػػوذج الػػتعمـ القػػائـ عمػػ  المشػػاري  العمميػػة عمػػ  انخػػراط 
الطالبػػات المو وبػػات  ػػل األنشػػطة الهمنةجيػػة(ع دف اسػػتخداـ القمػػـ ثهثػػل األبعػػاد  ػػل نمػػوذج 

د ػدث   ػذا الب ػثالمشاري  العمميػة مػف ِ بػؿ عينػة الطالبػات المو وبػات  ػل التعمـ القائـ عم  
تػػ ثيرًا عمػػ  البعػػد السػػموكل لهنخػػراط.  يػػث كانػػت مجموعػػات الطالبػػات عمػػ   ػػدٍر عػػاٍؿ مػػف 
ا نخػػػراط  ػػػل البعػػػد السػػػموكل والػػػذ نل وكػػػذلؾ انخػػػراطةف مػػػ  األ ػػػراف مػػػف خػػػهؿ األنشػػػطة 

و ذ  النتيجػة تت ػؽ مػ  مػا وجدتػ  الدراسػة التػل  عاطالهمنةجية المقدمة لةف  ل  صص النش
 ٕٚٔٓدجرا ػػا المركػػز الػػوطنل لإل صػػاءات التعميميػػة التػػاب  لػػوزارة التعمػػيـ األمريكيػػة  ػػل عػػاـ 
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 يػػث ذكػػروا دف األنشػػطة الهمنةجيػػة تجػػد ا بػػاً  مػػف الطػػهب المت ػػو يف دراسػػيًاع ودف  ػػؤ ء 
ل  ضػػور األنشػػطة الهمنةجيػػةع  مػػذلؾ  ػػـ الطػػهب المت ػػو يف لػػديةـ  ػػرص عمػػ  ا نتظػػاـ  ػػ

ويجب التنبي   نا إل  ضرورة خمػؽ بيئػة  ع(Mcguire, 2017األ ؿ تميبًا واأل ؿ تسربًا منةا )
صػػ ية ترتكػػز عمػػ  المػػتعمـ و  سػػيما الطالػػب المو ػػوبع  يػػث يجػػب إعطػػاء الطالػػب المو ػػوب 

 & Martinت بػذلؾ دراسػة خيػارات الػت كـ  ػل المػنةج واختيػار األنشػطة المناسػبةع كمػا نّبةػ
Pickett (2013يػػػث   ظػػػ  )البا ثػػػاف بعػػػد ا تمػػػامةـ بالطمبػػػة المو ػػػوبيفع دف النتػػػائج  ت

مد شػػػةع  يػػػث شػػػعر الطػػػهب بػػػ نةـ من ػػػوا خيػػػارات  ختيػػػار مةمػػػاتةـ  ػػػل الصػػػؼ واختيػػػار 
 المشاري ع وبالتالل ازداد انخراطةـ  ل البيئة الص ية.

لطالبػػات المو وبػػات تمّكنػػت بدرجػػة عاليػػة مػػف مةػػارات دف د مػػب ا ال ػػال  الب ػػث ودوضػػح    
نموذج التعمـ القائـ عم  المشاري  العممية كمةارة  ؿ المشكهتع ومةػارة الب ػث  ػل المصػادر 
والمراجػػ  المختم ػػةع ومةػػارة اإلجابػػة عمػػ  األسػػئمة المعقػػدةع والمةػػارات التعاونيػػة ضػػمف  ريػػؽ 

لل  ػػل البعػػد السػػموكل والػػذ نل لمطالبػػات  ػػل العمػػؿع والتػػل ددت  ػػل مجممةػػا إلػػ  انخػػراط عػػا
النشاط الهمنةجل وكذلؾ انخػراطةف مػ  األ ػراف دثنػاء العمػؿ الجمػاعل. و ػل نتيجػة تت ػؽ مػ  
الدراسػػة التػػل  امػػت بةػػا البا ثػػة  ي ػػاء الصػػعيري  يػػث بّينػػت دف الػػتعمـ القػػائـ عمػػ  المشػػاري  

زميهتةا والعمػؿ بػروح ال ريػؽ الوا ػد  يبث روح ا ستكشاؼ لدى الطالبة والمشاركة البناءة م 
لموصػػوؿ إلػػ  الةػػدؼ المنشػػودع ويسػػاعد الطالبػػة عمػػ  اكتشػػاؼ المشػػاكؿ والت ػػديات  ػػل العػػالـ 
الم يط بةاع وينمػل لػديةا مةػارة اسػتخداـ م ركػات الب ػث  ػل ا نترنػت لمب ػث عػف معمومػات 

 (.ٕٓٔٓموثو ة وصاد ة )الصعيريع 
كيػػر النا ػػد  ه ظػػت البا ثػػة تمّكػػف الطالبػػات مػػف تمػػؾ المةػػارة دمػػا  يمػػا يخػػص مةػػارة الت       

بدرجػػة جيػػد جػػدًاع و ػػذا يعنػػل انخػػراطةف الػػذ نل  ػػل البرنػػامج التعميمػػل لكػػف بدرجػػة   تصػػؿ 
لمكمػػاؿع  يػػث يعتبػػر الت كيػػر النا ػػد مػػف مةػػارات الت كيػػر العميػػا والتػػل   يمت ػػت إليةػػا المعممػػيف 

ـل ويركزف عم  دسموب التمقيف وال  ػظ. و ػذا مػا نظػرت إليػ  كثيرًا  ل تدريسةـ لممعارؼ والعمو 
كثيػػر مػػف الدراسػػات السػػابقة  ػػوؿ مةػػارة الت كيػػر النقػػدي الم قػػودة  ػػل نظػػاـ التعمػػيـ السػػعودي 

(Al Zahrani & Elyas, 2017; Allamnakhrah, 2013)  ع ودوصػت دراسػة العتيبػل
  يػز مةػارات الت كيػر بصػ ة عامػة ( بضرورة بناء الم توى الدراسل الذي يركز عم  تٕٚٓٓ)

ومةػػارة الت كيػػر النا ػػد بصػػ ة خاصػػةع وكػػذلؾ دوصػػت ب  ميػػة وجػػود بػػرامج لترسػػي  ثقا ػػة النقػػد 
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البناء  ل المجتم ع ودف ُيعقد لممعمميف دورات تدريبية لت عيؿ تنمية مةارات الت كيػر العميػا لػدى 
ذ القػػرارات المناسػػبة بشػػ نةا الطػػهبل كونةػػا تعػػزز مػػف  ػػدرة المػػتعمـ  ػػل  ػػؿ مشػػكهت  واتخػػا

 وتجعم  دكثر إيجابية وت اعًه  ل عممية التعمـ. 
د مية استخداـ المعمػـ اسػتراتيجيات متنوعػة لمسػاعدة التمميػذ عمػ   ال ال  الب ث كما بّيف    

ع وتعتمػػد عمػػ  التشػػجي  والت  يػػز والمسػػاندة إلػػ  دف يصػػؿ scaffolded learning الػػتعمـ
المنشػػود وينخػػرط بشػػكؿ كبيػػر  ػػل العمميػػة التعميميػػةع  يػػث دثبتػػت الدراسػػات المػػتعمـ لممسػػتوى 

ضػػػرورة دف يكػػػوف المعمػػػـ يقظػػػًا ومنتبةػػػًا لقػػػدرات الطمبػػػة و  سػػػيما المو ػػػوبيفع ودف يسػػػتجيب 
ومثػػاؿ عمػػ   ػػذا النػػوع مػػف الػػتعمـ  ػػل  ع(Croft, 2003  تياجػػاتةـ التربويػػة المختم ػػة )
ثة لمطالبات  ل رسػـ الصػورة التوضػي ية لممنػتجع مػف خػهؿ الدراسة ال الية  و مساعدة البا 

عرضةا صورًا توضي ية عبر شبكة ا نترنت وتشجي  الطالبػات  تػ  اسػتطعف الخػروج بصػورة 
 واض ة لممنتج المراد صنع .

و ػػوؿ دثػػر اسػػتخداـ القمػػـ ثهثػػل األبعػػاد  ػػل انخػػراط الطالبػػات المو وبػػات كانػػت النتػػائج        
 يث وض ت النتائج درجة عالية مف  ماس الطالبات  ستخداـ القمػـ و ػر تةـ  ّعالة ونشطةع 

المػػامرة بػػ  وبالتػػالل انخػػراطةـ  ػػل النشػػاط الهمنةجػػل بدرجػػة كبيػػرةع و ػػذ  النتيجػػة تت ػػؽ مػػ  
ةػذ  الدراسػة نتػائج مذ مػة ي(  يػث وجػدت 2016) Yao & Liالدراسة التل  اـ بةا البا ثػاف 

ثهثػل األبعػاد  ػل العمميػة التعميميػةع وتػـ اسػتبداؿ التعمػيـ التقميػدي  و ّعالة عند اسػتخداـ القمػـ
  ورتابت  بالتعميـ الممموس بشكؿ دكبرع وساعد ـ كذلؾ  ل التعميـ اإلبداعل وتنمية الت كير.

وبذلؾ تخمص البا ثة إل  د مية ا  تماـ بال ئة المو وبة و  سػيما  ػل  صػص النشػاط       
التعمػيـ التقميػدي وتشػ ذ  ممةػـ و ػدراتةـ إذا مػا اسػتممت ا سػتمهؿ  كونةا تخػرجةـ مػف رتابػة

 يػث نػرى ذلػؾ  ػل  عاألمثؿ باسػتخداـ اسػتراتيجيات الػتعمـ النشػط والتقنيػات التػل تثػري  ػدراتةـ
التػل اعتمػدت عمػ  اسػتخداـ القمػػـ ثهثػل األبعػاد و ػل تقنيػة تعتمػد عمػ  اسػػتخداـ  الب ػث ا ػذ

لةا  ػل العمميػة التعميميػة عمومػًاع وكػذلؾ اسػتخداـ نمػوذج تعمػـ  اسة الممس التل يقؿ اسػتعما
 ديث و و التعمـ القائـ عم  المشاري  والػذي ينمػل مةػارات مةمػة جػدًا لػدى الطالػب مثػؿ  ػؿ 
المشكهتع والت كير النا دع والب ث  ل المصادرع واإلجابة عم  األسئمة المعقػدةع والتعػاوف مػ  

داعل دصػػػيؿ.  يػػػث وّضػػػ ت  ػػػذ  الدراسػػػة انخػػػراط الطالبػػػات األ ػػػرافع ودخيػػػرًا صػػػن  منػػػتج إبػػػ
المو وبات بدرجات عالية  ل جميػ  المةػارات وخصوصػًا مةػارة ) ػؿ المشػكهت واإلجابػة عمػ  
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األسئمة المعقدة وصن  منتج إبػداعل دصػيؿ(ع و ػل د لػة عمػ  انخػراطةف العػالل  ػل البرنػامج 
 التعميمل المصمـ لةف  ل  صة النشاط.

 :التوصيات 

  ل ضوء نتائج الدراسة توصل البا ثة بما يمل 
تو ير معممػيف مػؤ ميف دكاديميػًا  ػل تخصػص رعايػة المو ػوبيفع وعقػد دورات تدريبيػة  .ٔ

 بيف ال يف وا،خر لمر   مف ددائةـ الوظي ل.
ابتكػػار طػػرؽ ودسػػاليب جديػػدة  ػػل ت عيػػؿ األنشػػطة الهمنةجيػػة تعتمػػد عمػػ  ال ػػواس  .ٕ

 الخمس.
ؿ األنشػػطة الهمنةجيػػة  ػػل  صػػص النشػػاط وخصوصػػًا لم ئػػة تػػو ير دعػػـ مػػالل لت عيػػ .ٖ

 المو وبة  ستثمار موا بةـ.
 تزويد الطمبة المو وبيف بمصادر المعر ة المتنوعة وتدريبةـ عم  استخدامةا. .ٗ
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