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اسة ا�الية إ�� بحث  فاعلية توظيف تقنيـة الطباعـة ثالثيـة ! عـاد باسـتخدام نمطـ�ن ر�دفت الد
مختلفـــ�ن إلنتـــاج ا0/ـــسمات ثالثيـــة ! عـــاد و�مـــا ا0/ـــسمات ب5/م4ـــا ا�قيقـــي مقابـــل ا0/ـــسمات 

ـــة بتقنيــــة الطباعــــة ثالثيـــــة ب5/م4ــــا  املــــصغر، ?ــــ< تنميــــة التحــــصيل املعر?ـــــ< و=علــــم املفــــا�يم املرتبطـ
ة ، وقـــد ر! عـــاد، والتفك�ـــM العلLـــK لـــدى طـــالب صـــعوFات الـــتعلم باملرحلـــة املتوســـطة باملدينـــة املنـــو

اســـــة مـــــن عـــــدد خمـــــسو  نتRونـــــت عينـــــة الد ــــوعت�ن ) 50(ر يطالبـــــا تـــــم تقـــــسيم4ا بالXـــــساو عWـــــ� ا0/مـ
ً

ــــر\ب]ت� ــــــــ ــــــــت التجـــــ ــــــــ ــــــــK، وتمثلـ ـــــــبھ التجر\_ـــــــــ ــــــــ ـــــــــنbc شــ ـــــة املــــــــ ــــــــ اســــ ــــــتخدمت الد ـــــــــ ـــــــد اســ ــــ ــــة، وقــــــ ــــــــ اســـــ رن للد                                        ر
اسة ?< اختبـار تحـصيW< معر?ـ<، ومقيـاس   أدوات اسـة   وقـد أظ4ـرت نتـائج. للتفك�ـM العلLـKرالد    رالد

ـــــــستو ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــد مــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــ ـــ ــــــــصائية عنـــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــــة إحــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــ ــــــ ــــــــ ق ذات داللــــ ـــــــــــر ــــــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــــود فـــــــ ــــــــ ـ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ىوجــــــــ  )α=0.05( و
جـــات متوســـطات بــ�ن اســـة عينـــة أفـــراد  رد البعـــدي لالختبـــار التحـــصيW< ?ـــ< الوحـــدة  التطبيـــق ?ــ< رالد

اسة، ومقياس التفك�M العلKL؛ ترجع إ�� نمط تقنية الطباعة ثالثية ! عاد املستخدم  راملقMrحة للد
  .للمجسمات ب5/م4ا ا�قيقي

سمات تقنيــة الطا عــة ثالثيــة ! عــاد، تطبيقــات الطباعــة ثالثيــة ! عــاد، ا0/ــ: ال�لمــات املفتاحيــة
KLالعل Mات التعلم، التفك�Fيثالثية ! عاد، ذو صعو.  
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The effectiveness of employing the applications of 3D 
printing technology in developing concepts and scientific 
thinking among students with learning difficulties in the 

intermediate stage in Madinah 
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Abstract: 

The current study aimed to investigate the effectiveness of employing 
3D printing technology (using two different patterns to produce 3D 
models, which are real-sized models versus miniature models) in 
developing cognitive achievement and learning concepts related to 3D 
printing technology and scientific thinking among middle school 
students with learning difficulties in Medina. The study sample size 
was fifty (50) students divided equally into two experimental groups. 
The study used the quasi-experimental method, and the study tools 
consisted of a cognitive achievement test and a measure of scientific 
thinking. The results of the study showed that there were statistically 
significant differences at the level (α=0.05) between the mean scores 
of the study sample members in the post-test in the proposed unit of 
the study and the scale of scientific thinking, which is due to the 3D 
printing technology used for life-size models. 

Keywords: 3D printer technology, 3D printing applications, 3D 
models, students with learning difficulties, scientific thinking. 

  

  

  

  

  

  

  



فاعلية توظيف تطبيقات تقنية الطباعة ثالثية األبعاد في تنمية المفاهيم 
 باسم بن نايف دمحم الشريف/ د .....والتفكير العلمي لدى طالب صعوبات التعلم بالمرحلة المتوسطة

 

 

178 

  :املقدمة

تXنـــوع التقنيـــات ا�ديثـــة املبتكـــرة ?ـــ< شـــwu ا0/ـــاالت وفقـــا لإلمRانـــات الuـــK تXيح4ـــا ?ـــ< tـــل 
ً

نيات املبتكرة؛ وذلك لمجال، و\مكن القو أن شwu ا0/االت والقطاعات قد استفادت من تلك التق
اعـة والطــب وال4ندســة و�تــصاالت والتعلـيم والــ~�ة، وغ��Mــا؛ وتتــ|}  رمثـل مجــال الــصناعة والز
ا  تRــا تلـك �ســتفادة ?ــ< تطـو أنمــاط �ســتخدام و=عـدد املزايــا وســرعة وجـودة ودقــة أداء ا�دمــة ا
ً
ز ر ر

عWـ� توظيـف املبتكـرات التقنيــة ا�ديثـة ?ـ< تلــك ا0/ـاالت، وفقـا لـذلك
ً

 فلقــد بـدأت تظ4ـر مــسميات 
لجديــدة م��ــا التعلــيم الرقLــK والفــصو الرقميــة والطباعــة الرقميــة واملتــاحف وا0/ــسمات الرقميـــة 

  .و�فMrاضية وغ��Mا من املفا�يم ذات العالقة

 M2021(و�ــش�, Kryska& Steed (  ة الــدمج والتوظيــف لتقنيــات الطباعــة ثالثيــة ورإ�ــ� ضــر
اسـية لالنتقـال بالعمليـة التعليميـة مـن ا0/ـرد ، ?ـ< اD Printing-3! عـاد  رلتعلـيم داخـل الفـصو الد ل

ــــشطة التعليميــــــة  ــــن أن يــــــتم ذلــــــك عــــــن طر\ــــــق تفعيــــــل وتــــــدعيم !¢ــ ـــألوف، و\مكــ ـــ� ا0�ــــــسوس واملـــ إ�ــ
لبا0/سمات ثالثية ! عاد، و¦�ذا يمكن التحو بالعملية التعليمية من ا�فظ إ�� الف4م، بل يمكن 

أيــضا مـــساعدة املتعلمـــ�
ً

تقـــاء باملـــستو\ات العليـــا مـــن  رن ع¨ـــM منتجـــات الطباعـــة ثالثيــة ! عـــاد إ�ـــ� �
اســــة الـــذين =علمــــوا باســــتخدام  اســـة إ�ــــ� أن أفـــراد عينــــة الد ت نتــــائج تلــــك الد رالتعلـــيم، وقــــد أشـــا ر ر
 Mمثـل التفك�ــ Mسـة أنمـاط عليــا مـن التفك�ـ را0/ـسمات املطبوعـة بالبعـد الثالـث، قــد تمكنـوا مـن مما

ك�ـــM الناقــد، وكـــذلك حــل املـــشكالت التعليميــة، كمـــا لــوحظ عWـــ� أفــراد العينـــة أيـــضا ªبــدا©< والتف
ً

 .املتعة والتفاعل ?< التعلم واستغراق وقت ?< التفك�M والتأمل ?< ا0/سمات ثالثية ! عاد

ة إ�ــ� �ــذا التطــو ?ــ< عــالم التقنيــة وأنظمــة �تــصاالت واملعلومــات، فقــد ســا�م  روFاإلشــا ر
 ميــــادين العلــــوم ª¢ـــسانية والطبيعيــــة والتطبيقيــــة، ولـــم تكــــن املؤســــسات ذلـــك ?ــــ< تطــــو\ر مختلـــف

، بـل tانـت مـن أكــM امليـادين تـأثرا بـھ، ملـا ل4ــا  رواملعا�ـد وا/امعـات التعليميـة بمنـأى عـن �ــذا التطـو
رمن دو كب�M وفعـال ?ـ< تحـس�ن ب]ئـات التعلـيم ومخرجاتـھ، والتوسـع بالنظر\ـات املعرفيـة و!¢ـشطة 

ــــالق باالقتـــــصاد نحــــــو آفـــــاق التجديــــــد البحثيـــــة والد ــــة، لالنطـ راســـــات واملــــــؤتمرات والنـــــدوات العلميــ
  .والتطو\ر

?< ا0/ـاالت التعليميـة، عWـ� توظيـف ولقد حرص القائم�ن ع�W تطو\ر التقنيات ا�ديثة 
الKu =ساعد !فـراد عWـ� التكيـف مـع تلـك املستحدثات التقنية �دمة القضايا الMrبو\ة والنفسية، 

ف  ومـن أ�ـم تلـك املتغ�ـMات =علـيم املفـا�يم الuـK يحتـاج  واملتغ�Mات ?< ب]ئات التعليم ا�0تلفة، راملعا
والعمـل عWــ� تنظـيم املعلومــات حيـث أن �ـذه املعلومــات تقـوم عWــ� طـالب صـعوFات الــتعلم =علم4ـا؛ 

ا�قائق ، لµ�فاظ ع�W املعلومات والبيانات ?< مستو\ات التفك�M الدنيا ألن �ذه التفر\ق أو التمي�²
 واملعلومــات ســرعان مــا ت¹ــ·¶w، لــذلك أصــبح يتجــھ التعلــيم املؤســ·¶K إ�ــ� =علــيم املفــا�يم، وتطو\ر�ــا

  . ىلتحقيق !�داف �سMrاتيجية /ميع املستو\ات وال¨Mامج التعليمية !خر

ـــر  ؛ أن أ�ميـــــة =علـــــم املفـــــا�يم أصـــــبحت مـــــن !ســـــاس النظــ ـــو وسيل]ـــــسMrار يو�ـــــش�M لو¢غــ و
ـــد القـــــضايا الرئ]ـــــسية املعاصـــــرة، عنـــــد استكـــــشاف لوامل��ºـــــ< لعلـــــم أصـــــو  �س املـــــستقبW< وأحــ رالتـــــد

 وتــؤدي ا/وانـب ا�0تلفـة املتعلقـة بتRـو\ن ال¼�ـصية، للتعامـل مـع متطلبـات ا�اضـر واملـستقبل،
ـــM تقــــدما لـــــتعلم املبـــــادئ  ـــائق و=ـــــشكيل القاعـــــدة !ساســــية للـــــتعلم !كــ اســـــة ا�قـ ا م4مــــا ?ـــــ< د دو

ً ً ً
ر ر

سـة والقوان�ن والنظر\ات،  روعدم اكXساب الطالب للمفا�يم  شRل عام ¾عـد تحـديا ناتجـا عـن املما
ً ً

نا�اطئـة للطــر �عتياديــة الuــK ¿�ــدف إ�ــ� إعطـاء أك¨ــM قــدر ممكــن مــن املعلومــات للمتعلمــ�ن، دو  ق
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Fط4ا با�ياة اليومية  رالنظر إ�� ما�ية املف4وم وعالقتھ الKu ترFطھ باملفا�يم !خر والتغاK¶À عن  ى
  (Lungu & Silistraru, 2021). للطالب 

ىونظــرا أل�ميــة املفــا�يم واملRانــة الuــK تحتل4ــا ?ــ< التعلــيم، نــر ا�تمــام القــائم�ن باملفــا�يم 
ً

، حيـــث يبـــدأ بنـــاء املفـــا�يم للمتعلمـــ�ن مـــن الطفولـــة املبكـــرة العلميـــة عWـــ� أســـاس املعرفـــة املتجـــددة
\º<، وقــــد نال ـــو و�كتمــــال والنــــ|b التــــد حــــظ بــــأن الطــــالب لــــد�Äم أفRـــــار رو=ــــستمر ?ــــ< مراحــــل النمـ

ات دائمــــا مــــا  ات بديلــــة عــــن املفـــا�يم والظــــوا�ر الطبيعيــــة الuـــK تحــــيط ¦�ــــم، وتلـــك التــــصو وتـــصو
ً

ر ر
ض مع التصو ا�قيقي ذو التأث�M والقيمة العلمية السليمة  رتتعا   .(Szlávi & Zsakó, 2014)ر

، وقـد ولم ¾عد �ناك خالف ع�W أ�مية =عليم و=علم املفا�يم والنظر\ـات امل ىعرفيـة !خـر
ف  رادت املعرفة  شRل كب�M وFمعدالت تراكمية، بحيث لم ¾عد بإمRان املتعلم�ن إتقان جميع املعـا ز
ا وأقـل عرضـة للتغي�ـM وتقليـل  ات ?< مجالھ دو =علم املفا�يم !ساسـية لRو�Îـا أكـM اسـتقرا ًروامل4ا نر

Wــ� تقليــل التحــديات البيÏيــة ســرعة ال¹ــسيان، والــدمج والتوظيــف ?ــ< مجموعــات أو فئــات =ــساعد ع
ة املــتعلم عWــ� =عز\ــز عمليــة الــتعلم،  رو=ــس4يل =علــم الطــالب للمRونــات والظــوا�ر، كمــا يز\ــد مــن قــد

ب ?< املواقف التعليمية !خر  ىع¨M اكXساب التجا  .(Schad, Greene & Jones, 2021)ر

اســــات ا�ديثــــة ذات الــــصلة  باســــتخدام رو\مكــــن مــــن خــــالل مراجعــــة عــــدد مــــن !دبيــــات والد
اســـية والتRامـــل مع4ـــا عنـــد اعتبـــار خـــصائص  رالتقنيـــات ا�ديثـــة ?ـــ< التعلـــيم و?ـــ< =عز\ـــز املنـــاbÖ الد
رالطـــالب ذو صـــعوFات الــــتعلم، يتـــ|}  ـــس4ولة الــــدو املـــؤثر والفعـــال الســــتخدام تقنيـــة الطباعــــة  ي

جة صعوF×�ا للمتع اسية مع اختالف د رثالثية ! عاد ?< =علم tافة أجزاء املناbÖ الد لم�ن والKu من ر
ة =علم املفا�يم    ).Fidalgo et al, 2019(وربي��ا بالضر

ا  واملتXبع ملراحل نمـو املفـا�يم املعرفيـة عنـد الطـالب، يالحـظ أن مؤسـسات التعلـيم تلعـب دو
ً
ر

 ÚــÛMr\ل�ـ²داد و Mامج املتنوعـة، لت¹ـشأ املفــا�يم مـن خـالل التحاليــل والتعـاب�Mـشطة وال¨ــ¢! Mم4مـا ع¨ـ
ً

ة عمــق املف4ــوم  را�قيقــي لــدى الطــالب عامــة وطــالب صــعوFات الــتعلم خاصــة، حuــw تتــ|} الــصو
ات للمواضــيع ا0�ــددة، وال شــك  �ــا التعب�Mيــة ال4ادفــة، و\ــزداد الMrك�ــ² والــو©< وف4ــم التــصو مو رو ز ر

̈ـMامج التعليميـة   ,Haerudin, Koswara & Sejati)بـأن املعلـم �ـو الرك�ـ²ة !ساسـية وصـا¢ع ا�طـط وال
2021).  

أن اسـتخدام تقنيـة الطباعـة ثالثيـة ! عـاد تحديـدا ?ـ< ) Malinka & Schindler, 2021( ىو\ـر
ً

مراحــــل التعلــــيم العــــام، يمكــــن أن يــــؤدي إ�ــــ� ت]ــــس�M حــــدوث الــــتعلم، وتطــــو\ر أنمــــاط التفك�ــــM لــــدى 
املتعلمـ�ن؛ ألن �ـذا ¾ـس4م ?ــ< حـدوث الـتعلم ا�قيقـي؛ نظــرا ألن اسـتخدام الطباعـة ثالثيـة ! عــاد، 

ً

 الــــتعلم مــــن خــــالل ا0/ــــسمات عــــن طر\ــــق اللمــــس لتمكــــ�ن املتعلمــــ�ن مــــن تفحــــص4ا مــــن tافــــة تXــــيح
ـــد�Äم، و\فيــــــد ذلــــــك  ـــ·¶K والعلLــــــK والــــــواقá< لـــ ا/وانــــــب  غــــــرض تنميــــــة عمليــــــات =علــــــم التفك�ــــــM ا�ـــ
ة ?< التعلم ذو املعwâ والتعلم العميـق لـدى املتعلمـ�ن، و�عـد الطـالب ذو صـعوFات الـتعلم  يبالضر ور

�ات النظر\ة والعملية، املستفيدين ا رقيق�ن من استخدام ا0/سمات ثالثية ! عاد ?< =علم املقر
  . لكن ا/ودة للمجسمات ثالثية ! عاد شرط أساK¶ã ?< التعلم ¦�ا

نوإذا tـــان الطـــالب ¾ـــستفيدو مـــن توظيـــف تقنيـــة الطباعـــة ثالثيـــة ! عـــاد ?ـــ< التحـــصيل 
ى تلـــــك التقنيــــة ?ــــ< تقـــــديم ا0�تــــو التعليLـــــK نوالتفك�ــــM لــــد�Äم؛ فـــــإن املعلمــــ�ن أيــــضا ¾ـــــستفيدو مــــن

ات ا0�ــددة مــسبقا  رللطـالب، وتحقيــق !�ــداف امل¹ـشودة للعمليــة التعليميــة، ونقــل ا�¨ـMات وامل4ــا
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للمتعلمـــ�ن بدقــــة عاليــــة، وFخاصـــة املعلمــــ�ن قبــــل ا�دمـــة وطــــالب tليــــات الMrبيـــة كمــــا أشــــار لــــذلك 
)avanaugh, T. & Eastham, N.,2020 .(  

اســـةو=ــش�M !د اســـات و!بحــاث ذات الـــصلة با0/ـــال كد ربيـــات والد  ,Kalman-Halevi) ر

Tutian & Peled, 2021)، (Maskati et al., 2021) ،(Bratu, Oprisan & Hava Muntean, 2021) ـ� أ�ميـةWع 
توظيف التقنيات ا�ديثة ?< برامج صعوFات التعلم، ملا ل4ا من أدوار تفاعلية عند عرض البيانـات 

ث الــــ~�ية، كمــــرض واملعلو مــــات والRــــوا رمــــات مــــن خــــالل أنظمــــة الــــتعلم عــــن  عــــد وخاصــــة ?ــــ< ! ز
ونــــــا  إ�ــــــ� التعلـــــيم مــــــن خـــــالل التــــــصاميم ) t-19وفيـــــد(رف�ـــــMوس tو لالــــــذي حـــــو التعلــــــيم �عتيـــــادي 

، كما أن استخدام الوسائط الرقمية =س4م  ـشRل مباشـر ?ـ< =ـس4يل والقوالب والوسائط ا�0تلفة
اك  عنــد الطـالب، حيــث أن أ�ـم خــصائص �ـذه الفئــات �ـو معانــا¿�م مـن  عــض رعمليـة الف4ـم وªد

�م باإلحبـــاط عنـــد  اتيـــة والتنظيميـــة وشـــعو ¿�م امل4ا اكيـــة وضـــعف قـــد ات ªد رالتحـــديات ?ـــ< امل4ـــا ر ر ر ر
ة عWــــــ� مــــــسايرة أقـــــرا�Îم مــــــن الطــــــالب !ìــــــ�اء، ونXيجـــــة لــــــذلك يجــــــب عWــــــ� القــــــائم�ن  ــــدم القــــــد رعـ

ـــن الطــــالب ذو صــــعوFات الـــــتعلم واملتخصــــص�ن بتطــــو\ر املنــــاbÖ التعليم ييـــــة مراعــــاة تلــــك الفئــــة مــ
\ة والوجدانية وتíسيط املفا�يم والقوان�ن ونظر\ا¿�ا العلمية ات املعرفية وامل4ا ربالMrك�² ع�W القد   .ر

ة إ�� ما سبق فإنھ يمكن القو بإنھ إذا tانت الوسائط الرقمية الKu =عرض عWـ�  لوFاإلشا ر
ن الرقمية سواء tانت صامتة أو م~�وFة بالصوت تRو فعالة املتعلم�ن من خالل شاشات !ج4زة

?ــ< تنميــة التحــصيل والتفك�ــM العلLــK، فــإن تقنيــة الطباعــة ثالثيــة ! عــاد îــ< أكــM فاعليــة ?ــ< ذلــك 
ايــــا مختلفـــة نحــــو  وأيـــضا؛ نظــــرا أل�Îـــا تمكــــن املـــتعلم مــــن املـــشا�دة واللمــــس والتفك�ـــM والنظــــر مـــن ز

ً ً

  .ىموضوع ومحتو التعلم امل¹شود

ات التقنية ?< مجال التعليم ومـا تحدثـھ مـن =غي�ـMات  رواملتXبع إ�� سلسلة ومراحل التطو
Fط املفا�يم والتعلم بالطر ال~�يحة، ومعا/ة  ق?< تحس�ن نوعية التعليم والز\ادة ?< فعاليتھ، و ر َّ

ق الفردية بـ�ن الطـالب، جعـل املتخصـص�ن يـدرtو أ�ميـ سائل عالج4ا، والفر نظا�رة اللفظية و و ة و
ات التقنيـات ا�ديثـة  افد التقنيـة بمـا يخـدم مجـاالت التعلـيم، وإن مـن أ�ـم افـرا زتوظيف تلك الر و

Kuمن رظ4و تقنيات الطباعة ثالثية ! عاد، ال Kâان ل4ا إس4امات عديدة ?< ال��وض بالتعليم التقt 
اسـية الuـK أثبXــت نجاحا¿�ـا ?ـ<  ات واملنـاbÖ الد رخـالل خلـق ب]ئـة تفاعليـة مــع املقـر اكـساب الطــالب ر

  .Fidalgo et al., 2019)؛  (Steed & Kryska, 2021املفا�يم البحثية والنظر\ة والتطبيقية

زاد ا�تمام املؤسسات البحثية، بما تقدمھ تقنية الطباعة ثالثية ! عاد ?< تحقيـق ولقد 
لالتعلـــيم املتـــواز والفعــــال؛ الـــذي يتمركــــز حـــو التفك�ــــM العلLـــK و�Äــــدف إ�ـــ� توجيــــھ املتـــد ر�Fن نحــــو ن

�Fن محـو عمليـة التعلـيم القائمـة  ر�ستخدام !مثل للمعرفة بRافـة أنواع4ـا وانماط4ـا، وجعـل املتـد ر
ات التقنية وتنمي×�ا وتطو\ر�ا داخل املواقف التعليمية الKu تحفـز املـتعلم  رع�W توف�M الفرص وامل4ا

ســة واكــساب أنمــاط التفك�ــM ا�0تلفــة، ممـــا ي¹ــتج عنــھ اصــدار ! حRــام وتفــس��Mا و=عمـــيم رعWــ� مما
  .Song et al., 2018)؛ (Gürer et al., 2019 �ذه !فRار ع�W املواقف التعليمية املطابقة ل4ا

\ــــة تقــــوم بفــــتح البــــاب لــــصناعات  رونXيجــــة لــــذلك =عــــد الطباعــــة ثالثيــــة ! عــــاد تقنيــــة ثو
ات ا�رفيـة املعينـ ة، أصــبحت òن رجديـدة، فبعـد أن tانـت صــناعة !دوات الíـسيطة تتطلـب امل4ــا

مـع تقنيـة الطباعـة ثالثيـة ! عـاد،  وأقـل وأوفـر تRلفـة ت¹تج بكفاءة وسرعة عالية و?< الوقت ا0�ـدد
ـــاد،  ـــواع �ندســــية ثالثيــــة ! عـ ومــــا يم��²ــــا الدقــــة ?ــــ< بنــــاء ا0/ــــسمات ا�0تلفــــة وطباعــــة أشــــRال وأنـ

ب ا/ديــدة الuــK تXــيح للطــالب القيــادة وإ¢ــشاء  عمليــة الــتعلم ا�اصــة رومــساحات التــص¹يع والتجــا
¦�ــم، بمجــرد أن يقـــوم بتــصميم ا0/ـــسم عWــ� بـــرامج الكمبيــوتر ا0�وســـبة، ثــم ¾عطـــي أوامــر التنفيـــذ 
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للقطـع ع¨ـM الطا عــات املتخصـصة فتقــوم الطا عـة بتــصميم املنـتج عWــ� الطبيعـة عــن طر\ـق طباعــة 
نطبقة فو !خر حwu يتRو الشRل ال��اóي ى  .(Trust & Maloy, 2018) ق

اسة وقد أد اسات ا�0تلفة ?< الفMrة !خ�Mة ع�W أ�مية د رى ذلك إ�� تناو البحوث والد ر ل
�كXـــشافات و�خMrاعـــات التقنيـــة ودمج4ـــا وتوظيف4ـــا بمجـــاالت الMrبيـــة والتعلـــيم، بحثـــا عـــن كيفيـــة 

ً

�ســـتفادة املثWـــ� والRاملـــة مـــن �ـــذه التقنيـــة، و\Rـــاد العديـــد مـــن املثقفـــ�ن واملتعلمـــ�ن، وغ�ـــ�Mم مـــن 
رفراد ?< tافة ا0/تمعات، يجمعو ع�W الدو الفاعل الذي تؤديھ تقنية الطباعـة ثالثيـة ! عـاد، ! ن

نظرا إلس4اما¿�ا ا�0تلفة واملتنوعة ?< مجاالت عديدة، حيـث أمكـن توظيف4ـا واسـتخدام4ا ?ـ< تنفيـذ 
ً

العديـــد مـــن ا0/ــــسمات الـــصلبة ?ــــ< مختلـــف التخصـــصات، مــــن بي��ـــا الطــــب والـــصيدلة وال4ندســــة 
، ، وا�زف واملعادن ىكما أدى ذلـك أيـضا إ�ـ� إحـداث تنميـة ?ـ< الـصناعات الرقميـة !خـر

ً
وسـاعدت 

حيـــث =ــــسا�م ?ـــ< إنتــــاج ، الطـــالب عWـــ� ف4ــــم املفـــا�يم وتفـــس�M !شــــياء والنظر\ـــات الuـــK يــــتم =علم4ـــا
اء ا0/سمات وا�رائط التعليمية ا�اصة بطالب صعوFات التعلم و=عت¨M أداة ترFو\ة م4مة ?< إ¢ش

�ع املصغرة    Novak, E. & Wisdom, S. 2018). ؛(Paukstelis, 2018راملشا

ا جو�ر\ـا عنـد اسـتخدام  وأشار ليíسو إ�� أن تقنيات الطباعـة ثالثيـة ! عـاد تلعـب دو
ً ً

ر ن
�ع وتحو\ل4ــــا إ�ــــ� أفRــــار تالمـــس الواقــــع ا�قيقــــي، وت¹ــــõ¶ö ب]ئــــة تفاعليــــة بــــ�ن  رال¹ـــشاط وإنتــــاج املــــشا

ا كب�ــMا ?ــ< =عز\ــز �قتــصاد املعر?ــ< وإنتــاج !فRــار والنمــاذج ا�اصــة، وأن الطــالب، ف÷ــK تــؤدي د ًو ًر
ة الــصناعية املزد�ــرة ســتحو تقر\بــا tــل صــناعة وtــل تخــصص وtــل جانــب مــن جوانــب  ً�ــذه الثــو ل ر
\ـة، ومـن علـم  رحياتنا وتأث��Mا املMrامي !طراف من التعليم إ�� الطب، ومن الفن إ�� ال4ندسة املعما

ـــاء إ ـــــة، وتتم�ــــــ² با�ــــــصائص املرنــــــة !حيـــ ـــاط التفك�ــــــM العلLــــــK ا�0تلفـ Fط4ــــــا بأنمـــ ـــــار، و ر�ــــــ� علــــــم òثـ
¿�ا ع�W إيجاد ا�لو /ميع !¢شطة وتطبيقا¿�ا  ب الدقيقة وقد لوالتجا ر   .(Lipson, 2014)ر

و=عت¨M أنماط التفك�M ا�0تلفة �دف عام من أ�داف الMrبية ?< أي مجتمع ي¹شد التقدم 
\مكــن القيــام بــذلك مــن خــالل تــضم�ن =علــم التفك�ــM العلLــK، والتفك�ــM النقــدي، روالتطــو والرøــ<، و

ة وتحقيــق الدافعيـــة للـــتعلم،  \ـــادة �ــذه امل4ـــا ?ــ< ب]ئـــة الــتعلم الرســـمية؛ لغــرض  روالتفك�ــM املنطقـــي،  ز
ة ع�W �ست¹تاج و�ستقراء و�ست¹باط و�ستدالل، حwu يتRو لدى الطالب تفك�M منطقي  نوالقد ر

ة ع�W إيجاد ا�لو منظم وسلي لم، مع التحديات التقنية املتداخلة واملتجددة، وFناء �ùصية قاد ر
تقاء بالتعليم  ات العلمية واملشاركة بفاعلية لال رالسر�عة ومواج4ة التطو   .(Sari et al., 2021)ر

نو�عت¨ــM التـــصميم البـــصر واú/ـــم واللـــو مـــن أ�ـــم املتغ�ـــMات املرتبطـــة بتـــصميم وإنتـــاج  ي
ات ا0/سمات ثال رثية ! عاد، وثمت طر متعددة إلنتاج ا0/سمات ثالثية ! عاد، ترتبط باالعتبا ق

 Mـ� متغ�ـWك�ـ² عMrـا، وعنـد ال�Mـم وغ�/úنا�0تلفة باú/م واللو واملـادة الuـK تـصنع م��ـا وامللمـس وا
قû/م ا0/سمات الKu يتم إنتاج4ا بالطباعة ثالثية ! عـاد تحديـدا فـإن �نـاك طـر متعـددة إل

ً
نتـاج 
وطباعـــة تلـــك ا0/ـــسمات مـــن بي��ـــا تـــصغ�M ا0/ـــسمات وإنتاج4ـــا ب5/ـــم مـــصغر وخاصـــة ا0/ـــسمات 
ـــي كمــــا �ــــو ?ــــ< الب]ئــــة الواقعيــــة؛ وتجــــدر  العمالقــــة والكب�ــــMة، أو إنتــــاج ا0/ــــسمات ب5/م4ــــا ا�قيقـ

ا ?< اختيار نمط û/م املنتج بالطباعة ثالثية ! ة إ�� أن �ناك عوامل متعددة تؤدي دو ªشا
ً
ر  عاد ر

وم��ــــا ا/انـــب �قتــــصادي، وكـــذلك ســــعة املعامــــل أو ) û/ـــم مــــصغر ?ـــ< مقابــــل اú/ـــم ا�قيقــــي( 
ا تلــك ا0/ــسمات، ولــذلك يفــضل الMrبو\ــو اســتخدام النمــاذج  اســية الuــK توضــع ف�üــ نالــصفوف الد ر
ا0/ــسمة ثالثيــة ! عــاد ب5/م4ــا املــصغر؛ لكــن عWــ� ا/انــب òخــر فإنــھ ال أحــد يمكــن أن ينكــر أن 
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امل الطالب مع النمـوذج�ن ذات اú/ـم املـصغر وذات اú/ـم ا�قيقـي؛ يختلـف تمامـا وخاصـة =ع
ً

 >WامRوالت KLوالعل >Wا�0تلفة مثل الناقد والتأم Mأنماط التفك� M¨تلك ا0/سمات ع >? Mعند التفك�
  .وغ��Mا

?ــ< وعWـ� ذات صــلة باعتبـار متغ�ــM اú/ـم ?ــ< تـصميم النمــاذج وا0/ـسمات ثالثيــة ! عـاد 
جــة عاليـة مــن �ستقــصاء وال¹ــشاط  )et al,  .Y, Backman ,2021(ىالتعلـيم يــر  ر أن ا0ــÚ يـصل إ�ــ� د

والتفك�ـــM أثنـــاء الـــتعلم tلمـــا tـــان û/ـــم النمـــاذج وا0/ـــسمات الuـــK يـــتم الـــتعلم باســـتخدام4ا مطـــابق 
أجزاء جسم للموضوعات و!شياء الKu =ع¨M ع��ا ?< الواقع وذلك مثل مجسمات الRائنات ا�ية أو 

اتــھ العقليــة ال  رª¢ــسان أو أنــواع التقنيــات الرقميــة ا�ديثــة وغ��Mــا، لــذلك فــإن عقــل املــتعلم وقد
ليمك��ــا طــو\ال قبــو الــتعلم باســتخدام نمــاذج ومجــسمات مــصغرة ال =ع¨ــM عــن الواقــع بدقــة؛ حيــث 

Fمـــــا ينـــــصرف عـــــن الـــــتعلم، ب]نمـــــا توظيـــــف ا0/ـــــسمات بـــــنفس أû/ام ـــا ريمـــــل املـــــتعلم مـــــن ذلـــــك، و 4ــ
ات �تـصال البـصر وا�ـ·¶K بـ�ن املـتعلم  يوأشRال4ا وألوا�Îا ا�قيقية يـؤدي إ�ـ� تنميـة وتطـو\ر م4ـا ر

  .وا0/سمات ثالثية ! عاد؛ ومن ثم يتم ت¹شيط العمليات العقلية العليا والتفك�M لدى املتعلم

 ولــذلك فــإن !لعــاب الرقميــة الuــK =عــرض مــن خــالل شاشــات !ج4ــزة الرقميــة ا0�مولـــة
وال¼�ــصية ذات البعــدين، تختلــف ?ــ< تأث��Mــا عWــ< عقــل املــتعلم واندماجــھ ?ــ< تلــك الب]ئــة الرقميــة 
الMrف�üية، ع��ا ?< ب]ئة الواقع �فMrاK¶À، وF]ئة تقنية ال4ولوجرام؛ نظرا لتفاوت اú/م والتجـسيد 

ً

اسة       ).Rauh et al. ,2021(رللعبة ! عاد الثالثة، و\ؤ\د ذلك د

اســــات !جنíيــــة الuــــK تناولــــت تــــأث�M تطبيقــــات تقنيــــة الطباعــــة ثالثيــــة وعنــــد مراجعــــة  رالد
 Mات الـتعلم، لـوحظ �نـاك ضـعف كب�ـFلـدى طـالب صـعو KLالعل Mعاد ?< تنمية املفا�يم والتفك� !
اسة تم  اس×�ا، وألغراض الد ة ?< د \ة، بل �ناك ند اسات لبعض ا/وانب امل4ا ر?< تناو  �ذه الد ر ر ر ر ل

اسات الKu تناولت الفكرة العاملة الستخدام تطبيقـات تقنيـة الطا عـة ثالثيـة الرجوع إ�� أقرب  رالد
! عاد وتأث��Mا ع�W العملية التعليمية عامة وتنمية املفا�يم والتفك�M العليKL لدى الطالب خاصة 

اســـة اســـات د رومـــن �ـــذه الد  إ�ـــ� توظيـــف تقنيـــة  �ـــدفت(Steed & Kryska, 2021) وســـXيد كر�ـــسRا ر
اسـة الطباعة ث اسية، وقد أظ4رت نتائج الد رالثية ! عاد من خالل أ¢شطة التعلم ?< الفصو الد ر ل

ن بأن الطباعة ثالثية ! عاد =ستخدم tأداة إنتاج للمجسمات الصلبة، وأنھ  وأن  عض املعلم�ن ير
شـــاد مـــن خـــالل  ªس الطباعـــة ثالثيـــة ! عـــاد، للتوضـــيح و ريجـــب عWـــ� املعلمـــ�ن نقـــل املز\ـــد مـــن در و

كامل   .رشا

اســة ليــنكسوقـام   �ــدفت إ�ـ� التعــرف عWــ� فاعليـة التخصــصات الuــK (Lennex, 2020)ر بد
اسة من عدد  ر=ستخدم تطبيقات تقنية الطباعة ثالثية ! عاد بفاعلية أكM، وقد تRونت عينة الد

اســة بـــأن التقنيــات ثالثيـــة )120( ر طالبــا مــن عـــدة تخصــصات علميـــة وأدبيــة، وقـــد أظ4ــرت نتـــائج الد
اóــع !  اســية، وîــ< أداة مرنــة  ــشRل  رعــاد داعمــة للعناصــر ا�ياليــة وªبداعيــة داخــل املنــاbÖ الد ر

\خ الثقافات السابقة إ�� ا�اضر   .ريمكن بواسط×�ا نقل تا

كمـــا قـــام كـــال مـــن tافـــانو وإ¾ـــس×�ام 
ً

(Cavanaugh & Eastham, 2020) اســـة �ـــدفت إ�ـــ� ر بد
ثية ! عاد، مع معلLـK مـا قبـل ا�دمـة ا/امعيـة؛ التعرف ع�W فاعلية تطبيقات تقنية الطباعة ثال

اســة عWــ� أ�ميــة إيجــاد  د =عليLــK، وقــد أظ4ــرت نتــائج الد رأثنــاء تقــديم الطباعــة ثالثيــة ! عــاد كمــو ر
ــا تـــأث�M إيجـــا�ي عنـــد  ، وأن الطا عـــة ثالثيـــة ! عـــاد ل4ـ نالتـــصميمات والنمـــاذج الuـــ�Ä Kـــتم ¦�ـــا املعلمـــو

اسية راستخدام4ا ?< الفصو الد     .ل



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

لتربيةمجلة ا  
 م2022 لسنة يناير، )1(، الجزء )193: (العدد

 

 

183 

إ�� بحث فاعلية القوالب املرنة ?<  (de León et al., 2019) نكما قام tل من دي ليو وآخر\ن
تطبيقات تقنية الطباعة ثالثية ! عاد لغرض �ستخدام التعليKL والتص¹يع الرقKL، فقـد تRونـت 

اسة من عدد   عـاد  طالب، كما تم تصميم منbc ¾سمح باستخدام الطا عـات ثالثيـة !)8(رعينة الد
نـة ?ـ< اسـتخدام القوالـب ?ـ< تـص¹يع ا0/ـسمات الـصلبة  اسـة مر و?< التعليم، وقد أظ4ـرت نتـائج الد ر

  .ذات ! عاد الثالثة

اســة  رركمـا �ــدفت د إ�ـ� بحــث فاعليــة تطــو\ر مقيــاس (Gürer et al., 2019)  وآخــر\ن رجــو
اسـة مـن عـدد تقييم استخدام تطبيقات تقنية الطباعة ثالثية ! عاد ?< التعلـيم، وقـد ت رRونـت الد

معلمــا قبــل ا�دمــة ?ــ< أقــسام مختلفــة، وقــد) 250(
ً

اســة أن تقنيــة الطباعــة   رأظ4ــرت نتــائج �ــذه الد
�س والتعليم    .رفعالة ?< ب]ئات التد

اســة  كمــا قــام tــل مــن  �ــدفت إ�ــ� بحــث فاعليــة (Hsiao et al., 2019)ر�ــسياو وآخــر\ن بد
ــــالب لل4ندســـــة املــــــسبقة اســـــتخدام تطبيقـــــات تقنيــــــة الطباعـــــة ثالثيـــــة !  عــــــاد، لتحـــــس�ن ف4ـــــم الطــ

اسة من عدد   طالبا ?< الصف العاشر، وقد )184(رللمفا�يم العلمية ا0/ردة، وقد تRونت عينة الد
ً

اســة بـأن الطــالب الـذين =علمــوا باسـتخدام تقنيــة الطباعـة ثالثيــة ! عـاد أفــضل  رأظ4ـرت نتـائج الد
  . ثار إيجابية كب�Mة ع�W العمليات اليدو\ة للمشارك�نأدى ذلك إ�� آ من ا0/موعت�ن òخرت�ن، مما

اسة سونج   إ�ـ� بحـث فاعليـة الـتعلم مـن خـالل التعلـيم بتقنيـة (Song, 2018)رواس×�دفت د
اسـة مـن عـدد  \ـا ا/نوFيـة، وقـد تRونـت الد س املعلمـ�ن ?ـ< دولـة tو رالطباعة ثالثية ! عاد ?ـ< مـدا رر

اســة أن املعرفــة التقنيــة يــتم التأكيــد عل�üــا  معلمـ�ن أثنــاء ا�دمــة، وقــد أظ4ــرت ن)10( رتــائج �ــذه الد
و  \ب املعلمـ�ن للطباعـة ثالثيـة ! عـاد، وأن العديـد مـن املعلمـ�ن يطـو ن شRل مفـرط ?ـ< منـاbÖ تـد ر ر

  . ىمعرف×�م با0�تو ومعرف×�م الMrبو\ة من خالل تبادل !فRار مع املعلم�ن òخر\ن

\م  اســة يلــد رأمــا د س الثانو\ــة �ــ (Yildirim, 2018)ر اء طــالب املــدا ردفت إ�ــ� بحــث فاعليــة آ ر
اســـة مـــن عـــدد  رحـــو تقنيـــة الطا عـــة ثالثيـــة ! عـــاد، وقـــد تRونـــت عينـــة الد  طالبـــا مـــن الـــصف )30(ل

ً

اســة نجــاح التجرFــة ?ــ< تجــسيد ا�يــال، وتطــو\ر املــواد التعليميــة  رالــسادس، وقــد أظ4ــرت نتــائج الد
\íية ات التد رعند استخدام الطا عة ?< الدو   . ا0�ددةر

اسة  \ن وآخر\ن بد روقام كال من ساو ر ً
(Saorin et al., 2017)  دفت إ�� بحث فعالية تص¹يع�

اســة مــن عــدد   )15(را0/ــسمات ع¨ــM تطبيقــات تقنيــة الطا عــة ثالثيــة ! عــاد، وقــد تRونــت عينــة الد
اســة فرقــا أك¨ــM عنــد اســتخدام الت طالبــا ?ــ< املرحلــة الثانو\ــة، وقــد أظ4ــرت نتــائج الد

ً
ر

ً
مثــيالت ثالثيــة 

ات ثنائيـــة ! عـــاد تبلـــغ ال¹ـــسبة  نـــة باإلصـــدا ر! عـــاد مقا ٪ لـــصا} تقنيـــة ثالثيـــة ! عـــاد، مقابـــل 84ر
  .ثناóي ! عاد

ـــات  اســــة ا�اليــــة ترتكــــز ?ــــ< فلــــسف×�ا عWــــ� عــــدد مــــن النظر\ـ رو?ــــ< ضــــوء مــــا ســــبق فــــإن الد
 gestalt( نظر\ــة ا/ــشطلت واملبــادئ الMrبو\ــة والنفــسية ونظر\ــات علــم الــنفس التعليLــK، ومــن بي��ــا

theory(،  ونظر\ـــة الـــتعلم العميـــق، ونظر\ـــات التفاعليـــة، ومبـــادئ الـــتعلم ، يونظر\ــات الـــتعلم البـــصر
ا�قيقــي والفعــال، والــتعلم القــائم عWــ� الMrفيــھ، والــتعلم القــائم عWــ� ا0�اtــاة، وغ��Mــا مــن املبــادئ 

  . والنظر\ات ذات العالقة
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صــــعوFات الـــتعلم فــــإن اســـتخدام تقنيــــة الطباعــــة يوعنـــد اعتبــــار خـــصائص الطــــالب ذو 
ىثالثيـة ! عــاد ?ــ< تقـديم ا0�تــو التعليLــK ل4ــم؛ سـوف =ــس4م بــالطبع ?ــ< ت]ـس�M عمليــة الــتعلم ل4ــم؛ 
قألن تلــك الفئــة ال يناســ	�ا الــتعلم لفrــMة اطــو بــالطر التقليديــة ومعــامل×�م مثــل الطــالب العــادي�ن؛  ل

Mنظرا ألن أفضل ب]ئة للتعليم والتفك�
ً

ا¿�م املعرفية، وأفضل  ر î< الKu تل_K احتياجات املتعلم�ن وقد
ســـ�ن كمـــا يــــر  ىمـــادة =عليميـــة îـــ< الuــــK يـــتم تـــصميم4ا وإنتاج4ــــا بنـــاء عWـــ� احتياجـــات الطــــالب والدا ر

)2020, . et alMustaji.(  

اســات و!بحـــاث الـــسابقة املرتبطـــة بتوظيـــف  رومــن خـــالل اســـتعراض تلـــك !دبيـــات والد
طباعـــة ثالثيـــة ! عـــاد ?ـــ< الـــتعلم وتنميـــة التحـــصيل املعر?ـــ< للمفـــا�يم والتفك�ــــM تطبيقـــات تقنيـــة ال

اســـات تXنـــاو توظيـــف تقنيــــات  لالعلLـــK لـــدى طـــالب صـــعوFات الـــتعلم، يتــــ|} أن �نـــاك حاجـــة لد ر
قالطباعــة ثالثيــة ! عــاد عنــد اعتبــار متغ�ــMات تــصميم4ا وطــر وأســاليب إنتاج4ــا ?ــ< =علــيم الطــالب 

ية بــــصفة عامــــة وذو صــــعوFات الــــتعلم عWــــ� وجــــھ ا�ــــصوص ?ــــ< مرحلـــــة يذو �حتياجــــات ا�اصــــ
اسة ا�الية ببحث فاعلية تقنية الطباعة ثالثية ! عاد ?<  رالتعلم قبل ا/امá<؛ لذلك ا�تمت الد
يتنميــة التحــصيل والتفك�ــM العلLــK لــدى الطــالب ذو صــعوFات الــتعلم باملرحلــة املتوســطة باملدينــة 

ة   . راملنو

اسة   :رمش�لة الد

يمن خالل العرض السابق و?< ضوء التوج4ات العاملية وا0�لية ا�ديثة للبحـث الMrبـو 
ا ?ـ< اسـتخدام  ?< مجال وتخصص تقنيـات التعلـيم، تبـ�ن أن �نـاك قـصو

ً
وتوظيـف تقنيـة الطباعـة ر

 ، وأن أحـد تلـك !سـباب عـدم املعرفـة التامـة بالقواعـد وªجـراءاتيثالثيـة ! عـاد ?ـ< ا0/ـال الMrبـو
~�يحة املتبعـــة عنـــد اســـتخدام الطا عـــات ثالثيـــة ! عـــاد ?ـــ< !¢ـــشطة وال¨ـــMامج واملنـــاbÖ داخـــل الـــ

ايـــة ومعرفـــة  اســـية، فالتـــصميم والبنـــاء وªنتـــاج يتطلـــب د رالب]ئـــة الـــصفية واملعامـــل والقاعـــات الد ر
ة ?ـ< عند تحو\ل4ـا إ�ـ� بيانـات ع¨ـM ال¨ـMامج املتخصـصو!شRال وا0/سمات الصلبة ?< ال4ياtل tافية 

Fمجرد أن يقوم الطالب بإعطاء !وامر التنفيذية بواسطة ا�اسوب؛ وذلك؛ مثل برنامج !وتوtاد 
بمعاي�M وجودة واتقان عالية؛ فالطالب باملرحلة املتوسطة  للقطع  يتم تRو\ن وإنتاج الشRل ال��اóي

¿�م با �ســــتخدام !مثــــل،بتXبــــع مراحــــل نال يجيــــدو ا�¨ــــMة التقنيــــة  ـــام بــــاألدوار روعــــدم مقــــد إلملــــام التـ
فض التقنية ا�ديثة رªنتاجية، مما يجعل !غلبية من الطالب ?< وضع تذمر من حيث قبو أو    .ل

و=عــد تقنيــة الطباعــة ثالثيــة ! عــاد مــن التقنيــات الuــK أحــدثت =غي�ــM ?ــ< صــناعة وإنتـــاج 
ي ?< إنتاج الع رالوسائل التعليمية ومجسما¿�ا، ملا ل4ا من دو بار ومحو ز ديد من القوالب الصلبة، ر

 ا�ــزف  وال4ندسـة وا0/ـاالت ا�رفيــة مثـلوالــصيدلة طـبل4ـا أ�ميــة ?ـ< مجـاالت عديــدة tالأن كمـا 
اســات والبحــوث  ، و\ــدعم ذلــك التوجــھ عــدد مــن نتــائج !دبيــات والد رواملعــادن والــصناعات !خــر ى

اســـة مالينRــا وشـــندلر  اســـة tافـــانو )(Malinka & Schindler, 2021رذات العالقــة با0/ـــال مثـــل د ر ود
اسـة ليـنكس (Cavanaugh & Eastham, 2020)وإ¾ـس×�ام  ونظـرا أل�ميـة (Lennex, 2020)ر ود

ً
 �ـذه التقنيـة 
ـــتخدام التـــــصاميم  ـــر�عة بأقــــل التRـــــاليف عنـــــد اســ الuــــK =ـــــشتمل عWـــــ� ب]ئـــــة =عليميــــة تـــــوفر حلـــــوال ســ

ً

للتRو\نات املعقدة الKu تحتاج إ�ـ� تـداخل الكث�ـM مـن عمليـات التـص¹يع للمجـسمات ثالثيـة ! عـاد، 
لبنــاء والتفك�ــM ¦�ـدف تحف�ــ² الطــالب عWــ� =غي�ـM الــسلوك التقليــدي إ�ــ� الــسلوك القـائم عWــ� تنميــة ا

اســة ا�اليـة ســوف ¿�ــتم برصــد فاعليـة توظيــف تطبيقــات تقنيــة الطباعــة . والتأمـل رلــذلك فــإن الد
ثالثية ! عاد عند اعتبار متغ�û M/م ا0/سمات ثالثية ! عاد ذات اú/ـم املـصغر وذات اú/ـم 

رحلــــة املتوســــطة ا�قيقــــي؛ ?ــــ< تنميــــة املفــــا�يم والتفك�ــــM العلLــــK لــــدى طــــالب صــــعوFات الــــتعلم بامل
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ة   .رباملدينة املنو

اسة ا%$الية #" ال!ساؤ الرئ�س ��ي لوتتمثل مش�لة الد   :ر

ما فاعلية توظيف تقنية الطباعة ثالثية ! عاد ذات اú/ـم املـصغر مقابـل ذات اú/ـم ا�قيقـي 
ة؟?< تنمية املفا�يم والتفك�M العلKL لدى طالب صعوFات التعلم باملرحلة املتوسطة باملدينة    راملنو

  :لو2تفرع من /ذا ال!ساؤ الرئ�س -سئلة الفرعية ��ي

مــاî< املفــا�يم واملعلومـــات الرئ]ــسة الuـــK يلــزم اكــسا¦�ا لـــدى طــالب صـــعوFات الــتعلم باملرحلـــة  -1
ة املرتبطة بتقنية تطبيقات الطباعة ثالثية ! عاد؟  راملتوسطة باملدينة املنو

ثالثية ! عاد للمجسمات ب5/م4ا املصغر مقابل ما فاعلية توظيف تطبيقات تقنية الطباعة  -2
تقنية طباعة ثالثية ! عاد للمجسمات ب5/م4ا ا�قيقـي؛ ?ـ< تنميـة املفـا�يم املرتبطـة بتقنيـة 
ة؟ رالطباعة ثالثية ! عاد لدى الطالب ذو صعوFات التعلم باملرحلة املتوسطة باملدينة املنو   ي

ثالثيـة ! عــاد طباعـة ثالثيـة ! عـاد للمجــسمات مـا فاعليـة توظيـف تطبيقــات تقنيـة الطباعـة  -3
ب5/م4ـا املــصغر مقابــل تقنيــة طباعــة ثالثيــة ! عـاد للمجــسمات ب5/م4ــا ا�قيقــي؛ ?ــ< تنميــة 

ة؟ رالتفك�M العلKL لدى الطالب ذو صعوFات التعلم باملرحلة املتوسطة باملدينة املنو   ي

اسة   :ر أ/داف الد

اسة ا�الية للتعرف ع �W فاعليـة توظيـف تطبيقـات تقنيـة الطباعـة ثالثيـة ! عـاد ?ـ< ر     ¿�دف الد
ةتنميــة املفــا�يم ، ر والتفك�ــM العلLــK لــدى طــالب صــعوFات الــتعلم باملرحلــة املتوســطة باملدينــة املنــو

ذات والكـــشف عWـــ� ا/وانـــب التقنيـــة والتحـــديات عنـــد تـــصميم ا0/ـــسمات الـــصلبة ثالثيـــة ! عـــاد 
 مـن خـالل ال¨ـMامج ا0�وسـبة لألج4ـزة التعليميـة، كمـا  ا�قيقـي؛اú/م املصغر مقابـل ذات اú/ـم

اسـية و!دوار التفاعليـة، الuـK تقــدم4ا يـتم =ـسليط الـضوء عWــ� أ�ميـة توظيـف ودمـج ات الد ر املقــر ر
ىفع مستو الو©< ا�قيقي للطالبالتقنيات ا�ديثة من خالل    . ر

اسة   :رأ/مية الد

اسة من أ�مية املوض وع الـذي تXناولـھ، واملتعلـق بXنميـة املفـا�يم رتتحدد أ�مية �ذه الد
ة املرتبطــة بتقنيــة  روالتفك�ــM العلLــK لــدى طــالب صــعوFات الــتعلم باملرحلــة املتوســطة باملدينــة املنــو
ــــل  ــــصو واملعامــ ـــة التوظيــــــف داخــــــل الفــ لتطبيقــــــات الطباعــــــة ثالثيــــــة ! عــــــاد، والكــــــشف عــــــن أ�ميـــ

Fــــط خطــــوات �ســــتخدام باأل¢ــــشطة وال¨ــــMا مج التفاعليــــة، ليتحقــــق املكــــسب املعر?ــــ< رالتعليميــــة، و
\�< والXسلسل الزمKâ لظ4و  اسة، وتXبع مراحل التطو التا روتنمية التفك�M العلKL لدى عينة الد رر ر
ـــات الطباعـــــة ثالثيــــة ! عـــــاد، ومـــــا îـــــ< !دوات و!جــــزاء والوســـــائط املـــــستخدمة عنـــــد  تقنيــــة تطبيقــ

ـــوة والـــــض ـــ< التحـــــصيل العلLـــــª ،Kنتــــاج، و=ـــــسليط الــــضوء إليجـــــاد مــــواطن القــ عف لــــدى الطـــــالب ?ـ
ومساعدة الباحث�ن ?< التوصل إ�� قائمة شاملة بتطبيقات الطباعة ثالثية ! عاد وإصدار !حRام 

اسية Fط ذلك ?< مخرجات املناbÖ الد راملتعلقة ?< التوظيف !مثل و   .ر
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اسة   :رفرضيات الد

ق ذات داللــــة إحـــصائية عنــــد مــــستو - ى  توجـــد فــــر جــــات  بــــ�ن)α=0.05(و أفــــراد عينــــة  ر متوســـطات د
اسة؛ ترجع إ�� نمط تقنية  اسة ?< التطبيق البعدي لالختبار التحصيW< ?< الوحدة املقMrحة للد رالد ر

 طباعـــة -طباعـــة ثالثيـــة ! عـــاد للمجـــسمات ب5/م4ـــا ا�قيقـــي(الطباعـــة ثالثيـــة ! عـــاد املـــستخدم 
ـــة ! عـــــاد للمجــــــسمات ؛ لـــــصا} نمـــــط الطباعــــــة)ثالثيـــــة ! عـــــاد للمجـــــسمات ب5/ــــــم مـــــصغر  ثالثيــ

  .ب5/م4ا ا�قيقي

ق ذات داللــــة إحــــصائية عنــــد مــــستو - ى توجــــد فــــر جــــات )α=0.05(و أفــــراد عينــــة  ر بــــ�ن متوســــطات د
اسة؛ ترجع إ�� نمط تقنية الطباعة ثالثية  اسة ?< التطبيق البعدي ملقياس التفك�M العلKL للد رالد ر

ـــة ! عــــاد للمجــــسم(! عــــاد املــــستخدم   طباعــــة ثالثيــــة ! عــــاد -ات ب5/م4ــــا ا�قيقــــيطباعــــة ثالثيـ
 ".؛ لصا} نمط الطباعة ثالثية ! عاد للمجسمات ب5/م4ا ا�قيقي)للمجسمات ب5/م مصغر

اسة   :ر�عر2فات مصط7$ات الد

اسة بأ�Îا: الطباعة ثالثية ->عاد رو=عرف إجرائيا لغرض �ذه الد
ً

 تقنية =عتمد ?< اسـتخدام4ا عWـ� 
اج ا0/ــسمات الـــصلبة ال4رميــة وFنـــاء !شــRال ثالثيـــة ! عــاد بوضـــع طبقـــات البعــد الثالـــث عنــد إنتـــ

K¶ãققيقة متتالية فو  عض4ا البعض ?< وقت قيا   .ر

@Aالعل BCاسة بأنھ: التفك ر¾عرف إجرائيا لغرض �ذه الد
ً

ات !ساسية  ر ¢شاط عقW< ¾عتمد ع�W امل4ا
الطــالب  ــشRل منطقــي ومــنظم، لللكــشف عــن ا�قــائق وإيجــاد ا�لــو للتحــديات الuــK يتعــرض ل4ــا 

سة !¢شطة العلمية ات عقلية أثناء مما ات وقد رو\قاس ذلك بمقدار ما اكXسبھ من م4ا ر   .ر

اســـة بأنـــھ: صـــعوFات الـــتعلم  رو=عـــرف إجرائيـــا لغـــرض �ـــذه الد
ً

 خلـــل يـــص]ب الطـــالب ?ـــ< العمليـــات 
ة عWـ� التفك�ـ M أو �سـتماع أو رالسيRولوجية العقلية !ساسية و\ظ4ر ع�W شRل صـعوFات ?ـ< القـد

  .التحدث أو الc/اء أو الكتابة أو إجراء العمليات ا�سابية ا�0تلفة

اســة بأ�Îــا عمليــة ذ�نيــة ¿�ــدف إ�ــ� تطــو\ر النمــو  :تنميــة املفــا/يم ر=عر\ف4ــا إجرائيــا لغــرض �ــذه الد
ً

\ادة وعيھ ?< تمي�² واست¹تاج العالقات ب�ن مجموعة من املتغ�Mات ِاملعر?< لدى الطالب و   .ز

اسةح   : ردود الد
ـــ< الفـــــصل طبقـــــت: ّا%$ــــدود الزمانيـــــة - اســـــة، وجمعـــــت بيانا¿�ـــــا ?ــ اســـــة عWـــــ� عينــــة الد ر أداة الد ر

 K¶ãا اK¶ã !و من العام الد رالد  ه1443لر
اســة عWــ� عينــة مــن طــالب متوســطة عثمــان بــن عفــان : ا%$ــدود امل�انيــة - رتــم تطبيــق أدا=ــي الد

ة  .روطالب متوسطة عمر بن عبد العز\ز ?< املدينة املنو
اســـة ا�اليــــة عWــــ� : ا%$ـــدود املوضــــوعية - �ختبــــار التحـــصيW< ?ــــ< تنميــــة املفــــا�يم رتقتــــصر الد

اسةمقياس التفك�M العلKL واملرتبطة بتقنية الطباعة ثالثية ! عاد  .ر كما تظ4ر�ا أداة الد
اســــة عWــــ� عينــــة قــــصدية مــــن طــــالب متوســــطة :ا%$ــــدود الOــــشر2ة - ر اقتــــصرت تطبيــــق أداة الد

ةعثمان بن عفان وم   .رتوسطة عمر بن عبد العز\ز ?< املدينة املنو
ثالثا
ً

اسة:    :رمنTU وإجراءات الد

اسة ا�الية، وإجراءا¿�ا واملتمثلة ?ـ< إعـداد مـادة  ر     يXناو �ذا ا/زء املنbc املتبع الذي تب¹تھ الد ل
باعــــة ط(املعا/ـــة التجر\íيــــة القائمـــة عWــــ�  عـــض أنمــــاط تقنيــــة الطباعـــة ثالثيــــة ! عـــاد بمــــستو\�üا 
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، )ثالثيــة ! عـــاد للمجــسمات ب5/ـــم مــصغر، طباعـــة ثالثيــة ! عـــاد للمجــسمات ب5/م4ـــا ا�قيقـــي
�ختبـــار التحـــصيW< للمعلومـــات واملفـــا�يم املرتبطـــة : وكــذلك إعـــداد أدوات البحـــث والuـــK تمثلـــت ?ـــ<

KLالعل Mبتقنية الطباعة ثالثية ! عاد، واختبار التفك�.  

اسة   :رمنTU الد

اسـة فاعليـة توظيـف تطبيقـات تقنيـة الطباعـة ثالثيـة نظرا أل       اسة ا�الية قد ا�تمت بد رن الد ر
! عاد ?< تنمية املعلومات واملفا�يم املرتبطة بتقنية الطباعة ثالثية ! عاد، والتفك�M العلKL لدى 

اسة ا�الية امل ة، فقد تب¹ت الد رطالب صعوFات التعلم باملرحلة املتوسطة باملدينة املنو نbc شبھ ر
التجر\_ـK؛ حيـث تـم تطبيـق مـادة املعا/ــة التجر\íيـة للبحـث، وأدواتـھ عWـ� ا0/مـوعت�ن التجــر\ب]ت�ن 

نة ب�ن معا/ت�ن تجر\ب]ت�ن، وكذلك تطبيق أدا=ي البحث قبليا و�عديا    .رللبحث ?< إطار املقا

اسة   : رمجتمع الد

اسـة مـن جميــع طـالب برنـامج صـعوFات الــتعلم ?ـ< ا رتRـو مجتمـع الد ملرحلـة املتوسـطة ?ــ< ن
ة البــــالغ عــــدد�م  ـــامá< ) 4122(راملدينــــة املنــــو اãــــ¶K �و للعـــــام ا/ـ لطالــــب ?ــــ< الفــــصل الد ه 1443ر

ع�ن عWـــ� عـــدد  ســـة متوســـطة) 28(زمـــو اســـة تحديـــدا مـــن متوســـطة . رمد وقـــد تـــم اختيـــار عينـــة الد
ً

ر
ة، وقـد تـم اختيـار  العينـة مـن عـدد رعثمان بن عفان ومتوسطة عمر بن عبد العز\ز ?ـ< املدينـة املنـو

�عة  اسية، بطر\قة عشوائية) 4(رأ رفصو د   .ل

اسة   :رعينة الد

اســة بطر\قــة عــشوائية، وقــد تــم تقــسيم العينــة عWــ� مجمــوعت�ن عــشوائيا        تــم اختيــار عينــة الد
ً

ر
أيــضا؛ وقــد تRونــت العينــة مــن عــدد 

ً
طالبــا، وقــد تــم تقــسيم العينــة إ�ــ� مجمــوعت�ن، ا0/موعــة ) 50(

ً

ست من خالل تقنية الطباعة ثالثية ! عاد للمجسمات ) 25( عدد�م !و�� والبالغ رطالبا، والKu د
ً

ست من خالل تقنية الطباعة ثالثية ! عاد للمجسمات  رب5/م مصغر، وا0/موعة الثانية والKu د
طالبا أيضا) 25(ب5/م4ا ا�قيقي وعدد�ا 

َ ً
.  

اسة والتأكد من      وألغراض التحقق من أن ا0/موعت�ن متRافئت�ن، ومن  رأجل تحقيق أ�داف الد
 KـLالعل Mختبار ومقيـاس التفك�ـ� �Wافؤ ا0/موعات عRا، تم التأكد من ت�üضبط جميع املؤثرات عل

جـة الRليـة، فقـد تـم اسـتخدام للتعـرف عWـ� تRـافؤ ا0/موعـات كمـا �ـو مبـ�ن ?ـ<  T-test اختبـار روالد
  ).1(لجدو 
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قم  رجدو    ): 1(ل

 اghمــوعتCن التجرO2يــة والــضابطة عdــc اختبــار  bتــCن مــستقلتCن للتأكــد مــن ت�ــافؤلعي) ت(نتــائج اختبــار 
    @Aالعل BCاملفا/يم واداة التفك  

ة  العدد  ا0/موعة  رامل4ا
املتوسط 
  ا�سا�ي

�نحراف 
  ياملعيار

قيمة 
 "ت"

جة  رد
 ا�ر\ة

قيمة 
 الداللة

اختبار  1.50 4.36  25 )1(التجر\íية 
املفا�يم 
 1.34 4.11  25  )2(التجر\íية  العلمية

.562 48 .577 

أداة  9.36 21.68 25 )1(التجر\íية 
 Mالتفك�
KLية  العلí\9.72 18.68 25  )2(التجر 

1.11 48 .772 

ق ذات داللة إحصائية عند مستو الداللة ) 1(ل     يب�ن تحليل ا/دو  ىأنھ ال توجد فر ب�ن ) 0.01(و
جــــات أفـــــراد ا0/مــــوعت�ن ا رمتوســــطي د ْ Mـــار املفــــا�يم وأداة التفك�ـــــ لتجر\íيـــــة، والــــضابطة عWــــ� اختبــ

التجر\íيـــة !و�ـــ<، والتجر\íيـــة (لالعلLـــK؛ وFالتـــا�< ¢ـــستطيع القـــو بـــأن �نـــاك تRـــافؤ بـــ�ن ا0/مـــوعت�ن 
  .قبل تطبيق التجرFة) الثانية

اسة   :رمتغBCات الد

أوال
ً

اسة:  اسـة ا�اليـة عWـ� متغ�ـM مـ:راملتغBCات املستقلة للد تقنيـة (ستقل واحـد و�ـو ر اشـتمل الد
  : ولھ مستو\ان، �ما) الطباعة ثالثية � عاد

لاملستو !و   .طباعة ثالثية ! عاد للمجسمات ب5/م4ا ا�قيقي: ى

  .طباعة ثالثية ! عاد للمجسمات ب5/م مصغر: ىاملستو الثا¢ي

 ثانيا
ً

اسة ا%$الية عcd متغBCين تا>عC: املتغBCات التا>عة للبحث:    :ن و/ماراشتملت الد

؛ لـــدى طـــالب املرحلـــة  ! عـــاد تنميـــة املفـــا�يم املرتبطـــة بتقنيـــة الطباعـــة ثالثيـــة:لاملتغ�ـــM التـــا ع !و
  . املتوسطة

  . تنمية التفك�M العلKL لدى طالب املرحلة املتوسطة: املتغ�M التا ع الثا¢ي

اسة   :رإعداد أدوات الد

أوال
ً

  :باعة ثالثية ->عادإعداد pختبار التحصيd" ملفا/يم تقنية الط: 

>Wكما ي >îالية و�اسة ا   : راتبع الباحث عدد من ا�طوات إلعداد �ختبار التحصيW< للد

ات التحــصيلية -1 اســات الــسابقة املرتبطـــة بإعــداد pختبــا رمراجعــة -دبيــات والد وذلــك عنـــد : ر
  .اعتبار تنمية املفا�يم بصفة عامة وتنمية املفا�يم التقنية ع�W وجھ ا�صوص

ـــة ثالثيـــــة -2  ـــة تطبيقـــــات الطا>عــ  تحديـــــد عـــــدد مـــــن املفـــــا/يم الرئ�ـــــسة والفرعيـــــة املرتبطـــــة بتقنيــ
تطبيــق تقنيــات الطباعــة ثالثيــة ! عــاد ?ــ< التعلــيم، اســتخدام تقنيــة الطباعــة ثالثيــة : p>عــاد وtــ"

 عـاد ع¨ــM الوســائط املتعــددة، أ�ميــة تقنيــات الطباعــة ثالثيــة ! عــاد ?ــ< التعلــيم، توظيــف تقنيــة !
  . أنماط تقنية الطباعة ثالثية ! عادالطباعة ثالثية ! عاد ?< التعليم،
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اسة ا%$الية وجدو املواصفات-4 ل تحديد الvدف من pختبار التحصيd" للد تمثل ال4دف من : ر
اســة ا�اليــة ?ــ< قيــاس مــدى نمــو املفــا�يم العلميــة املرتبطــة بتقنيــة إعــداد �ختبــا رر التحــصيW< للد

ـــم إعـــــداد جـــــدو  ـــة ا�اليـــــة؛ كمـــــا تــ اســ لالطباعـــــة ثالثيـــــة ! عـــــاد وثقاف×�ـــــا لـــــدى الطـــــالب عينـــــة الد ر
ـــة مـــــع  تھ !وليــ ـــو عWـــــ� �ختبـــــار ?ـــــ< صـــــو راملواصــــفات لالختبـــــار أيـــــضا لتقديمـــــھ ا�ـــــ� الـــــسادة ا0�كمــ ن

ً

  .�ختبار

تھ -وليــة-5 اســة #ــ" صــو ر البــدء #ــ" بنــاء pختبــار التحــصيd" للد ة : ر روقــد تــم بنــاء �ختبــار ?ــ< صــو
  .أسئلة من نوع �ختبار من متعدد

ـــ<           �ــــسية إ�ــــ� خمــــسة مــــستو\ات معرفيــــة îـ : روFنــــاء عWــــ� ذلــــك فقــــد تــــم تــــص¹يف !�ــــداف التد
�ـــع !�ـــ ىداف عWـــ� tـــل مـــستو معر?ـــ< زالتـــذكر، والف4ـــم، والتطبيـــق، والتحليـــل، والMrكيـــب، ليـــتم تو

�ــسية كمـــا �ــو مو�ــ} ?ــ< جـــدو  ا�Îــا ال¹ــسíية وفقــا للمــستو\ات املعرفيـــة بحــسب ا0�ــاو التد لوأو ر ر ز
ً

)2 .(  

  ) 2(لجدو 

تھ -ولية   رمواصفات اختبار املفا/يم املعر#" #" صو

 ىمستو !سئلة
س م  و        موضوعات الدر

 تحليل تطبيق ف4م تذكر
 ا0/موع

ن  زالو
K_ال¹س 

1 
ـــــ<  ــــاد ?ــــــ ــــــــة ! عـــــــ ــــة ثالثيـــ ــــــــة الطباعـــــــ   تقنيـــ

 التعليم
3 1 2 1 7 38٪ 

2 
  توظيـــف تقنيـــة الطباعـــة ثالثيـــة � عـــاد 

 وتطبيقا¿�ا ?< التعليم
5 2 4 2 13 62٪ 

 - 20 3 6 3 8                 ا0/موع

K_ن ال¹س  ٪100 - ٪15 ٪30 ٪15 ٪40 ز            الو

ة -ولية لالختبار-6 ام الباحث باختيار نمط �ختيار املتعدد لفقرات �ختبار البالغة  ق:ر الصو
، : فقـــرة، وذلـــك لعـــدة أســـباب م��ـــا) 20(عـــدد�ا  تـــھ عWـــ� =غطيـــة عينـــة كب�ـــMة مـــن محتـــو املقـــر رقد ى ر

ا©� الباحث أثنـاء إعـداد �ختبـار  روس4ولة ت~�يحھ، كما أنھ يرا©< املوضوعية ?< الت~�يح، وقد 
>Wما ي : 

ـــاة الــــسالمة اللغو -  تباط4ــــا بــــا0�تو ا0�ــــدد، مراعـ ، وضــــوح الفقــــرات وا ى\ــــة والعلميــــة للمحتــــو رى
ة الuـــK تق]ــس4ا، يحتـــو tـــل ســـؤال عWـــ�  ق الفرديـــة بـــ�ن الطـــالب، انتمــاء tـــل فقـــرة للم4ـــا يالفــر ر و
�عـــة بـــدائل؛ للتقليـــل مـــن أثـــر التخمـــ�ن، أن يRـــو �نـــاك بـــديل ìـــ�يح واحـــد، وFـــاø< البـــدائل  نأ ر

�ــع البــدائل بطر\قــة غ�ــM منتظمــة؛ tــي ال خطــأ؛ حuــw ال يحــدث لــíس عنــد ال زطــالب، أن يــتم تو
اسة ة �ختبار ع�W تحقق أ�داف الد ريصل الطالب إ�� ªجابة ال~�يحة بالتخم�ن، قد   .ر

تھ !وليــة وقــد تRــو مــن :  عــرض pختبــار عdــc الــسادة اh$كمــCن-7 نتــم إعــداد �ختبــار ?ــ< صــو ر
جـة واحـدة فقـط، ثـم عـرض عWـ� عـدد مـن ا0�كمـ�ن رفقرة من نـوع اختيـار متعـدد لRـل فقـرة د) 20(

�س، وعلـــم الـــنفس التعليLـــK؛ وقــــد  راملتخصـــص�ن ?ـــ< مجـــال تقنيـــات التعلـــيم، واملنــــاbÖ وطـــر التـــد ق
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اء ا0�كمــ�ن ومقMrحــا¿�م حــو الــصيغة اللغو\ــة لــدالالت  عــض املفــا�يم، وإعــادة  لتمثلــت  معظــم آ ر
ــــطة، وقـــــد قـــــام الباحـــــث بـــــإجراء ىصـــــياغة  عـــــض الفقـــــرات لتناســـــب مـــــستو طـــــالب املرحلـــــة املت وسـ

تھ ال��ائية جا�زا للتطبيق  ، وFذلك أصبح �ختبار ?< صو ًالتعديالت الKu أبدا�ا السادة ا0�كمو ر ن
  .ع�W مجموعة التجرFة �ستطالعية

تم احXساب معامل الـصعوFة والتمي�ـ² : تحديد معامل الصعوFة والتميC{ لفقرات pختبار -8
جــــة الــــصعوFة املنخفــــضة جــــدا أو املرتفعــــة جــــدا، والuــــK تفتقــــد لتحديــــد الفقــــرات الuــــK تتــــ ًصف بد ً ر

قم  ة ع�W التمي�² ب�ن الطالب كما يو�} ذلك جدو  رللقد   ).3(لر

   ) 3(لجدو 

 }Cة والتميFالعلمية املفا/يم لفقرات اختبار  يو�� معامل الصعو   

 معامل التميC{ معامل الصعوFة م معامل التميC{ معامل الصعوFة م

1 0.47 0.67 11 0.27 0.65 

2 0.40 0.75 12 0.70 0.53 

3 0.37 0.60 13 0.23 0.40 

4 0.27 0.40 14 0.63 0.47 

5 0.43 0.53 15 0.53 0.40 

6 0.67 0.47 16 0.27 0.33 

7 0.43 0.47 17 0.27 0.33 

8 0.55 0.47 18 0.33 0.35 

9 0.37 0.47 19 0.27 0.25 

10 0.33 0.40 20 0.47 0.20 

أن معامل الصعوFة /ميع الفقرات مناسب حيث تMrاوح معامالت ما ب�ن ) 3(ل    يت|} من ا/دو 
ًو�ذه ال¹سب مقبولة إحصائيا، وال تحتاج أي فقرة من فقرات �ختبار إ�ـ� ا�ـذف؛ ) 0.70 – 0.2(

�دف إ�� ، ب]نما معامل التمي�Ä ²)0.20(نوذلك ألن الفقرة الKu تحذف يRو معامل صعوF×�ا أقل من 
ل ونالحظ من ا/دو أن معامل ضعف4ا،  سíب) 0.20(حذف الفقرات الKu تقل معامل تمي��²ا عن 

جـة مناسـبة مـن التمي�ـ²) 0.75 – 0.20(التمي�² يMrاوح ما ب�ن  كمـا . رمما يؤكد عWـ� تمتـع الفقـرات بد
  ). 0.30(ل من تم إجراء  عض التعديالت ع�W !سئلة الKu تراوحت معامالت الصعوFة والتمي�² اق

ة �ختبــار عWــ� قيــاس مــا وضــع لقياســھ، :  حــساب صــدق pختبــار-9 ريتمثــل صــدق �ختبــار ?ــ< قــد
>Wساب ما يXوللتحقق من صدق �ختبار قام الباحث باح:  

اســــة عWــــ� مجموعــــة مــــن ا0�كمــــ�ن : صــــدق اh$كمــــCن-أ ر حيــــث تــــم عــــرض �ختبــــار التحــــصيW< للد
�س، وعلــم الــنفس التعليLــK؛ لµ�كـــم املتخصــص�ن ?ــ< مجــال تقنيـــات التعلــيم ر واملنــاbÖ وطــر التـــد ق

السالمة العلمية واللغو\ة، ومناسíتھ للطالب، وانتماء الفقـرة : ع�W �ختبار من عدة جوانب أ�م4ا
تھ ال��ائية ضع �ختبار بصو ة الKu تق]س4ا، وتم التعديل بما �و مناسب، و رللم4ا و   .ر
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احXـــساب صـــدق �=ـــساق الـــداخW< مـــن خـــالل إيجـــاد قـــام الباحـــث ب:  صـــدق �pـــساق الـــداخd"-ب
قـــم  جـــة الRليــــة لالختبـــار وا/ـــدو  جــــة tـــل فقـــرة والد تبـــاط ب�Mســـو بـــ�ن د رمعامـــل � ر ر لر يو�ــــ} ) 4(ن

جة الRلية لالختبار جة tل فقرة والد تباط ب�ن د رمعامل � ر   .ر

قم  رجدو    ): 4(ل

جة �ل فقرة من فقرات تباط د رمعامالت ا جة   pختبار  ر   �لية لالختبارال ربالد

تباط ة رقم السؤال p تباط رقم السؤال رمعامل p رمعامل 

1 .775** 11 .909** 

2 .722** 12 .626** 

3 .780** 13 .756** 

4 .670** 14 .913** 

5 .630** 15 .887** 

6 .690** 16 .673** 

7 .629** 17 .778** 

8 .648** 18 .681** 

9 .638** 19 .725** 

10 .632** 20 .874** 

تباطــا ذو داللـــة ) 4(ل     يتــ|} مــن ا/ـــدو  جــة الRليـــة ا أن جميــع فقـــرات �ختبــار مرتبطــة مـــع الد
ً

ر ر
ات �ســــتماع الناقــــد يمتــــاز بــــصدق ) 0.01(ىإحــــصائية عنــــد مــــستو  رممــــا يــــدل عWــــ� أن اختبــــار م4ــــا

>Wساق الداخ=�.  

  : حساب ثبات pختبار-10

تـ ًھ عWـ� إعطـاء النXيجــة نفـس4ا تقر\بـا عنـد تكـرار �ختبـار نفـسھ عWــ� ر       يقـصد ب�بـات �ختبـار قد

جـــة ثبـــات مناســـبة مـــن خـــالل  ف، تأكـــد الباحـــث مـــن تمتـــع �ختبـــار بد رنفـــس العينـــة وFـــنفس الظـــر و
نباخ ) α(عادلة ألفا م ه قد ، Cronbachوكر   .وFذلك ¾عت¨M �ختبار ذو ثبات مرتفع) 0.88(ربلغ مقدا

تھ ال��ائيةو�عد حساب صدق �ختبار    .روثباتھ أصبح املقياس جا�زا للتطبيق ?< صو

ثانيا
ً

 :@Aالعل BCإعداد مقياس التفك:  

اســة ا�اليــة؛    روقـد اتبــع الباحــث عـدد مــن ا�طــوات إلعـداد مقيــاس التفك�ــM العلLـK للد
>Wكما ي >îو  :  

اســات والبحــوث ذات الــصلة بإعــداد املقــاي�س ال�Bبو2ــة بــصف-1 ة عامــة ر مراجعــة -دبيــات والد
ة !وليـــة ملقيـــاس : وإعـــداد مقـــاي�س التفكCـــB العلAـــ@ عdـــc وجـــھ ا%�ـــصوص روذلـــك لتحديـــد الـــصو

اسة ا�الية   .رالتفك�M العلKL للد
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اســــة ا%$اليـــة-2  تمثــــل ال4ــــدف مــــن إعــــداد مقيــــاس :ر تحديـــد الvــــدف ملقيــــاس التفكCــــB العلAــــ@ للد
اسة ا�الية ?< قيـاس مـدى النمـو ?ـ< مـستو  ىالتفك�M العلKL للد التفك�ـM العلLـK لـدى طـالب عينـة ر

اســـ×�م  اســة ا�اليـــة، مـــن طــالب املرحلـــة املتوســـطة باململكــة العرFيـــة الـــسعودية؛ وذلــك  عـــد د رالد ر
اسة ا�الية من خالل تقنية الطباعة ثالثية ! عاد   .رملادة املعا/ة التجر\íية للد

تھ -وليــة-3  تھ !:ر إعــداد املقيــاس #ــ" صــو ة، ) 20(وليــة عWــ� عــدد ر اشــتمل املقيـــاس ?ــ< صــو رعبـــا
وقـــد تـــم تقـــديم املقيـــاس وعرضـــھ عWـــ� عـــدد مـــن الـــسادة ا0�كمـــ�ن ?ـــ< تخصـــصات تقنيـــات التعلـــيم 

ا��م ?< املقياس من حيث �س وعلم النفس التعليKL؛ وذلك إلبداء آ رواملناbÖ وطر التد ر   :ق

تــــھ عWـــ� تحقيـــق ال4ـــدف الـــذي أ -  اســـة ا�اليـــة وقد ?ـــ< الد رصـــالحية املقيـــاس للتطبيـــق  عـــد مــــن ر
اسة  .رأجلھ؛ و�و قياس مدى النمو ?< التفك�M العلKL لدى عينة الد

ضوح4ا -   .وسالمة مفردات املقياس و

 .خلو املقياس من !خطاء اللغو\ة والفنية - 

ن   وقد تم إجراء التعديالت الuـK أبـدا�ا الـسادة ا0�كمـو عWـ� املقيـاس، والuـK تمثلـت ?ـ< مجمل4ـا ?ـ< 
ات املق   . ياسر=عديل الصياغات لعبا

  :  حساب صدق املقياس-4

  :تم حساب صدق املقياس بطر\قت�ن و�ما        

 وذلـك مــن خـالل عـرض املقيــاس عWـ� الـسادة ا0�كمــ�ن ?ـ< تخصـصات تقنيــات : صـدق اh$كمـCن-أ
KLس وعلم النفس التعلي� رالتعليم واملناbÖ وطر التد   . ق

قيـــاس، تـــم اســـتخراج معـــامالت  الســـتخراج دالالت صـــدق البنـــاء للم: صـــدق �pـــساق الـــداخd"-ب
اسة تRونت من  جة الRلية ?< عينة استطالعية؛ من خارج عينة الد تباط فقرات املقياس مع الد را ر ر

ة معامـل ) 14( تباط �نا يمثل داللة للصدق بال¹سبة لRل فقـرة ?ـ< صـو رطالب، حيث أن معامل � ر
جة الRلية، وقد تراوحت معامالت ا تباط ب�ن tل فقرة و�Fن الد را رتباط الفقرات مع !داة كRـل مـا ر

  .ل، وا/دو التا�< يب�ن ذلك)0.91-0.62(ب�ن 

  ) 5(لا%gدو 

تباط والداللة معامالت p ن فقرات املقياس  رCجة  �حصائية ب    املقياس  ال�لية روالد

>Wيمقياس �داء امل4ار املعم  

تباط  الفقرة تباط  الفقرة  رمعامل �   رمعامل �

1  .788** 11  .788**  

2  .886** 12  .886** 

3  .660** 13  .660** 

4  .854** 14  .854** 

5  .919** 15  .919** 
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6  .668** 16  .668** 

7  .786** 17  .786** 

8  .829** 18  .829** 

9  .888** 19  .888** 

10  .888** 20  .888**  

�ــساب (Test – Retest Reliability)قـد اسـتخدم الباحـث طر\قـة : حـساب ثبـات املقيـاس -4 
نبــاخ للمقيــاس غ معامــل الفــا كر الثبــات  ممــا ¾ــش�M ا�ــ� ان معــامالت **0.959: والثبــات، وقــد بلــ

جة ثبات �ن للمقياس   .مرتفعةرتتمتع بد

تھ ال��ائية   .رو�عد حساب صدق وثبات املقياس أصبح جا�زا للتطبيق ?< صو

ثالثا
ً

اسة:    : رإعداد مادة املعا%gة التجرO2ية للد

اسة ا�الية من خالل املراحل التاليةتم إعداد مادة امل   :رعا/ة التجر\íية للد

لوذلـك حـو تقنيـة :  مطالعة ومشا/دة عدد من النمـاذج وأفـالم الفيـديو التعليميـة ع�ـB الو2ـب-1
الطباعـــة ثالثيـــة ! عـــاد وتطبيقا¿�ـــا ومم�²ا¿�ـــا وأ�ـــم املفـــا�يم املرتبطـــة ¦�ـــا ومـــستقبل4ا وتوظيف4ـــا ?ـــ< 

املعـــاي�M واملواصـــفات ا�اصـــة بإعـــداد وإنتـــاج ا0/ـــسمات الuـــK ســـوف يـــتم التعلـــيم؛ وذلـــك لتحديـــد 
اسـة ا�اليـة وtانـت  عنـوان تقنيـة الطباعـة ثالثيـة : "رإنتاج4ا ?< البحث ا�ـا�< للوحـدة املقMrحـة للد

  ".! عاد وتطبيقا¿�ا التعليمية

اســة ا�اليــة عــن تقنيــة الطباعــة ثالثيــة ! عــ-2 اد؛ وقــد تRونــت تلـــك ر إعــداد الوحــدة املقMrحــة للد
>îالوحدة من ثالثة موديوالت =عليمية و:  

لاملوديو !و   .املفا�يم الرئ]سية: تقنية الطباعة ثالثية ! عاد: ل

  .تطبيقات تقنية الطباعة ثالثية ! عاد: لاملوديو الثا¢ي

مة لتقنية الطباعة ثالثية ! عاد: لاملوديو الثالث  .  زالتج²�4ات و!دوات الال

اسة ا%$الية -3 وقد تم إنتـاج تلـك : رتحديد قائمة باألش�ال اghسمة ال�@ سوف يتم إنتاجvا للد
ــــك التقنيـــــة ?ـــــ< اململكـــــة العرFيــــــة  ــــن شــــــركة مـــــن الـــــشرtات املتخصـــــصة ?ـــــ< تلــ ـــ< أكـــــM مـ ــــسمات ?ــ ا0/ـ
الـسعودية؛ وtانـت تلــك ا0/ـسمات tل4ـا مرتبطــة بتقنيـة الطباعـة ثالثيــة ! عـاد وتطبيقا¿�ـا وأدوا¿�ــا 

 :لك عند اعتبار مستو�ي املتغ�Mين املستقل�ن ?< البحث و�ماوذ

ن : طباعة ثالثية ->عاد للمجسمات ب�gمvا ا%$قيقي  - أ وحيـث تـم إعـداد وطباعـة عـدد عـشر
   .مجسما ثال�ي ! عاد ب5/م4ا ا�قيقي ?< الواقع

ن :  طباعـــة ثالثيـــة ->عـــاد للمجـــسمات ب�gـــم مـــصغر  - ب وحيـــث تـــم إعـــداد وطباعـــة عـــدد عـــشر
  . ثال�ي ! عاد ب5/م مصغر أقل من اú/م ا�قيقي ل4ا ?< الواقعمجسما
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ــــا-4 بتقنيــــــة الطباعــــــة ثالثيــــــة ! عــــــاد :  فحــــــص ومراجعــــــة النمــــــاذج واghــــــسمات ال�ــــــ@ تــــــم طباع��ــ
  . ومراجعة tافة ا/وانب الفنية ¦�ا للتأكد من مدى مطابق×�ا لنفس تلك ا0/سمات ?< الواقع

اسة وتفسBC/ا ومناقش�   :�ارنتائج الد

اسة-1  ر النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال -و للد ماî< املفا�يم واملعلومـات : والذي نصھ: ل
ة املرتبطة  رالرئ]سة الKu يلزم اكسا¦�ا لدى طالب صعوFات التعلم باملرحلة املتوسطة باملدينة املنو

 بتقنية تطبيقات الطباعة ثالثية ! عاد؟

اســــة املتمثلــــة #ــــ" �طــــار وقــــد تمــــت �جابــــة عــــن الــــسؤال - اســــة مــــن خــــالل أدبيــــات الد رو للد ر ل
اسة اسات السابقة للد رالنظر والد ر   .ي

اسة-2    :ر �جابة عن السؤال الثا�ي للد
اســة والـذي نـصھ مـا فاعليــة توظيـف تطبيقـات تقنيـة الطباعــة  :رلإلجابـة عـن الـسؤال الثـا�ي للد

ـــاد للمجـــــسمات ب�gــــمثالثيــــة ->عـــــاد  ـــة ثالثيـــــة  مـــــصغر مقابـــــل طباعـــــة ثالثيــــة ->عــ تقنيــــة طباعــ
ـــة ثالثيـــــة  ->عـــــاد للمجـــــسمات ب�gمvـــــا ا%$قيقـــــي؛ #ـــــ" تنميـــــة املفـــــا/يم املرتبطـــــة بتقنيـــــة الطباعــ

ة؟ ر->عاد لدى الطالب ذو صعوFات التعلم باملرحلة املتوسطة باملدينة املنو   ي

اسـة والuـK تـنص عWــ� أنـھ  ق ذات داللــة توجـد"ر     فقـد تطلـب ذلـك صـياغة الفرضــية !و�ـ� للد و فـر
جــات )α=0.05(ىإحــصائية عنــد مــستو  أفــراد عينــة البحــث ?ــ< التطبيــق البعــدي  ر بــ�ن متوســطات د

اســـة؛ ترجـــع ا�ـــ� نمـــط تقنيـــة الطباعـــة ثالثيـــة ! عـــاد  ?ـــ< الوحـــدة املقMrحـــة للد  >Wرلالختبـــار التحـــصي
 عاد للمجـسمات  طباعة ثالثية !-طباعة ثالثية ! عاد للمجسمات ب5/م4ا ا�قيقي (املستخدم 

 ".؛ لصا} نمط الطباعة ثالثية ! عاد للمجسمات ب5/م4ا ا�قيقي)ب5/م مصغر

، قـيم وللتحقق من £$ة الفرض قام الباحـث   ي بحـساب املتوسـط ا�ـسا�ي، و�نحـراف املعيـار
جات ا0/موعت�ن التجر\ب]ت�ن؛ !و�� والuـK اتبعـ" ت" ق ب�ن متوسطي د رودالل×�ا ªحصائية للفر ت و

نمـــط تقنيـــة الطباعـــة ثالثيـــة ! عـــاد للمجـــسمات ب5/م4ـــا ا�قيقـــي، وا0/موعـــة التجر\íيـــة الثانيـــة 
َوالKu اتبعت تقنية الطباعة ثالثية ! عاد للمجسمات ب5/م4ا املصغر؛ وذلك ?< التطبيـق البعـدي 

قم  اسة، كما با/دو  رلالختبار التحصيW< للد   ). 6(لر

  )6(لجدو 

ق بــCن مت اســة #ــ" التطبيــق البعــدي لالختبــار و داللــة الفــر جــات اghمــوعتCن التجــر2ب�تCن للد ِوســطات د
ّ َ ر ر

اسة  املق�Bحة التحصيd" للوحدة   ر للد

 العدد ا0/موعة البيانات
املتوسط 
 ا�سا�ي

�نحراف 
 ياملعيار

 "ت"قيمة 
جة  رد
 ا�ر\ة

قيمة 
 الداللة

�ختبار  1.63 15.64  25 )1(التجر\íية 
 2.06 7.92 25 )2(التجر\íية  كRل

14.695 48 8.000 

ق دالة إحصائيا عند مستو *  ىيوجد فر   .)α=0.05(و

ل        يت|} من ا/دو جدو  موجبة لالختيار املفا�يKL وأقل مـن قيمـة ) ت(أن قيم ªحصاء ) 6(ل
يمـستو الداللـة النظـر  ، وFالتــا�< )α=0.05(ا0�ـدد مـسبقا مــن الباحـث و�ـو �نـا) ىمــستو املعنو\ـة(ى
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جـــات القيـــاس : ، أيينـــرفض الفـــرض الـــصفر ونقبـــل الفـــرض البـــديلفإننـــا  رنقبـــل بـــأن متوســـط د
اسـةالبعدي لدى طالب ا0/موعة التجر\íية !و�� ع�W �ختبار   رالتحصيd" للوحـدة املق�Bحـة للد

ـــات القيــــاس البعــــدي لــــدى طــــالب ا0/موعــــة التجر\íيــــة الثانيــــة، بمعâــــw أن  جـ رأك¨ــــM مــــن متوســــط د
رة ثالثيـــة � عـــاد  للمجــسمات ب5/م4ـــا ا�قيقـــي tـــان لــھ دو عWـــ� تحـــس�ن وتطـــو\ر توظيــف الطباعـــ

  . ىمستو أفراد تلك ا0/موعة ?< التحصيل املعر?< ونمو املفا�يم العلمية لد�Äم

ـــــ� املفــــــا�يم لــــــدى طــــــالب املرحلــــــة         ــــأث�M توظيــــــف الطباعــــــة ثالثيــــــة � عــــــاد عWـ ولتحديــــــد û/ــــــم تــ

   Etea Squared) (ل إيتااملتوسطة، استخدم الباحث معام

  ) 7(لجدو 

BCم تأثg¨ عاد بنمط©�ا   تقنية الطباعة ثالثية<p ) ـا ا%$قيقـيvمgـسمات ب�ghـا –اvمgـسمات ب�ghا 
  باملرحلة املتوسطة  التعلم   لدى طالب صعوFات عcd تنمية املفا/يم) املصغر

 û/م التأث�M مر�ع إيتا )2ت(قيمة  "ت"قيمة  ا0/موعة البيانات

 )1(التجر\íية 
 �ختبار كRل

 )2(التجر\íية 
14.695 215.94 0.82 Mكب� 

و�ــذه القيمــة ) 0.82(لالختبــار املفــا�يKL  )  (أن قيمــة مر�ــع إيتــا ) 7(ل   كمــا يتــ|} مــن ا/ــدو  
مط ا0/ـسمات ب5/م4ـا ؛ والKu =ع¨M عن û/م تأث�M كب�M للطباعـة ثالثيـة � عـاد بـن)0‚15(أك¨M من 
  .ا�قيقي

توظيف الطباعة ثالثية ! عاد بنمط ا0/سمات ب5/م4ا ا�قيقي كما تم تحديد مدى فاعلية       
ـــــط ا�ــــــسا�ي، و�نحــــــراف  ـــام الباحــــــث بحــــــساب املتوسـ ـــــا�يم ذات العالقــــــة؛ حيــــــث قـــ ?ــــــ< =علــــــم املفـ

، واستخدام اختبار  ق   T.test paired sampleلعي¹ت�ن مرتبطت�ن" ت"ياملعيار وودالل×�ا ªحصائية للفر
جات ا0/موعة التجر\íية ?< التطبيق القبW< والبعدي ع�W اختبار املفا�يم كما �و  رب�ن متوسطي د

قم  رمو�} با/دو    ). 8(ل

  ) 8(لجدو 

جـــــات اghموعـــــة التجرO2يـــــة #ـــــ" التطبيـــــق القبdـــــ" ــــCن متوســـــطات د ق بـ ـــة الفـــــر رداللــ ــــدي لالختبـــــار  و  والبعـ
اسةالتحصيd" للوحدة   راملق�Bحة للد

  البيانات
  التطبيق

û/م 
  العينة

املتوسط 
  ا�سا�ي

�نحراف 
  ياملعيار

  )ت(قيمة 
ىمستو 
الداللة 

  ا0�سوFة

>W1.50  4.36 القب 
  �ختبار كRل

  البعدي

25 

15.64  1.63 
-22.786 

000.0*  
 

  )α=0.05(دال احصائيا عند                 *
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ىقــــا ذات داللــــة إحــــصائية عنــــد مــــستو داللــــة وأن �نــــاك فر) 8(ل يتــــ|} مــــن جــــدو 
ً

)α=0.05( بــــ�ن 
جات ا0/موعة التجر\íيـة ?ـ< التطبيـق القبWـ< والبعـدي عWـ� �ختبـار التحـصيW< للوحـدة  رمتوسط د

اســــة؛ لــــصا} التطبيــــق البعــــدي وتــــم حــــساب الفاعليــــة باســــتخدام معادلــــة الكــــسب . راملقMrحــــة للد
  ).بالك(املعدل 

  ) 9(لجدو 
ـــة فاعليــــة توحــــساب ـــا/يم لــــدى طـــــالب صــــعوFات الـــــتعلم  - ظيـــــف الطباعــــة ثالثيــ >عــــاد عdـــــc تنميــــة املفــ

  باملرحلة املتوسطة
جات  البيانات رمتوسط د

>Wالقياس القب 
جات  رمتوسط د
 القياس البعدي

¢سبة الكسب  الفعالية
 املعدل

ىمستو 
 الداللة

 كب�M 1.29 0.72 15.64 4.36 �ختبار كRل

جة الفاعلية من خالل قيمة الكسب املعدل لالختبار ) 9(ل        و\ت|} من ا/دو  التحصيd" رأن د
اسة و�ـو ا�ـد !د¢ـى الـذي حـدده بـالك ) 1.2(و�ذه لقيمة أك¨M مـن ) 1.29 (رللوحدة املق�Bحة للد

لفاعلية تقنية الطباعة ثالثية � عاد بنمط ا0/سمات ب5/م4ا ا�قيقي، ع�W تنمية املفا�يم لدى 
  .علم املرحلة املتوسطةطالب صعوFات الت

ــة: الــــسؤال الثالــــث -1 اســ مــــا فاعليــــة : والــــذي نــــصھ رلإلجابــــة عــــن الــــسؤال الثالــــث للد
طباعــة ثالثيـة ->عــاد للمجــسمات ب�gــم توظيـف تطبيقــات تقنيــة الطباعـة ثالثيــة ->عــاد 

تقنية طباعة ثالثية ->عاد للمجسمات ب�gمvا ا%$قيقي؛ #ـ" تنميـة التفكCـB مصغر مقابل 
 @Aة؟العل رلدى الطالب ذو صعوFات التعلم باملرحلة املتوسطة باملدينة املنو   ي

ـــــــھ                 ـــــــــــ� أنــــــ ــــــــنص عWــ ـــــــــــK تـــــ ـــــة والuــ اســــــــ ــــــــــة للد ـ ـــــية الثانيــ ـــــياغة الفرضــــــــ ـــــــــــك صــــــــ ـــــــــــب ذلــ ــــــد تطلــ                                     روقـــــــ
ـــــــــستو  " ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــد مـــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــصائية عنـ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــة إحـــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ق ذات داللــــ ــــــــر ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـ ـــــــــــد فــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ىتوجــ   )α=0.05(و

ــــطات بـــــCن جـــــات متوسـ اســـــة عينـــــة أفـــــراد  رد ــــاس ا التطبيـــــق #ـــــ" رالد لتفكCـــــB العلAـــــ@ البعـــــدي ملقيـ
اســـــة، ترجـــــع ــــط ا®ـــــc رللد ــــة ->عــــــاد (املـــــستخدم  ->عــــــاد ثالثيـــــة الطباعـــــة تقنيـــــة نمــ طباعـــــة ثالثيـ

؛ لصا%� نمط ) طباعة ثالثية ->عاد للمجسمات ب�gم مصغر-للمجسمات ب�gمvا ا%$قيقي 
  ".الطباعة ثالثية ->عاد للمجسمات ب�gمvا ا%$قيقي

اســـــة قـــــ ــــرض للد ــــساب املتوســـــط ا�ـــــسا�ي، و�نحـــــراف ر   وللتحقـــــق مـــــن ìـــــ�ة الفـ ام الباحـــــث بحـ
، قــــــــيم  ـــــات ا0/موعـــــــة التجر\íيــــــــة " ت"ياملعيـــــــار جـــ ـــــطي د ق بــــــــ�ن متوســ ـــــا ªحــــــــصائية للفـــــــر رودالل×�ــ و

قم  اسة، كما با/دو  روالضابطة ?< التطبيق البعدي ملقياس التفك�M العلKL للد لر َ)10 .(  

  ) 10(لجدو 
Cمـــوعتghجـــات ا ق بـــCن متوســـطات د رداللــة الفـــر اســـة #ـــ" التطبيـــق البعـــدي ملقيـــاس و ِن التجــر2ب�تCن للد

ّ َ ر
 @Aالعل BCالتفك  

  العدد  ا0/موعات
املتوسط 
  ا�سا�ي

�نحراف 
  ياملعيار

جات  رد
  ا�ر\ة

ت 
  ا0�سوFة

الداللة 
  �حصائية

 3.83 61.16 25  التجر\íية

 8.13 43.96 25  الضابطة

48  

  
9.56 

000.0  
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ل    يت|} من ا/دو جدو  موجبة ألداة التفك�M العلKL وأقل من قيمة ) ت(ن قيم ªحصاء أ) 10(ل
يمستو الداللة النظر  ، وFالتـا�< )α=0.05(ا0�ـدد مـسبقا مـن الباحـث و�ـو �نـا ) ىمستو املعنو\ـة(ى

ـــا نــــرفض الفــــرض الــــصفر ونقبــــل الفــــرض البــــديل، أي جــــات القيــــاس : يفإننـ رنقبــــل بــــأن متوســــط د
ســت بــنمط ا0/ــسمات ثالثيــة ! عــاد ذات البعــدي لــدى طــالب ا0/موعــة التجر\íيــة ر !و�ــ� والuــK د

جــــات القيـــاس البعـــدي لــــدى  راú/ـــم ا�قيقـــي عWـــ� مقيــــاس التفك�ـــM العلLـــK، أك¨ــــM مـــن متوســـط د
ـــنمط ا0/ـــــسمات ثالثيـــــة ! عـــــاد ذات اú/ـــــم  ــــت بــ سـ ـــة التجر\íيـــــة الثانيـــــة والuـــــK د رطـــــالب ا0/موعــ

 عاد بـنمط ا0/ـسمات ثالثيـة ! عـاد ذات اú/ـم املصغر؛ مما ¾عKâ أن توظيف الطباعة ثالثية �
 Mيــة ?ـ< تنميــة التفك�ــí\ــان لـھ دو ?ــ< تحــس�ن وتطـو\ر مــستو أفــراد تلـك ا0/موعــة التجرt قيقـي�ىا ر

  . العلKL لد�Äم

       ولتحديــد û/ـــم تـــأث�M توظيـــف الطباعـــة ثالثيـــة ! عــاد عWـــ� تنميـــة التفك�ـــM العلLـــK لـــدى طـــالب 

   Etea Squared) ( املتوسطة، استخدم الباحث معامل إيتاصعوFات التعلم باملرحلة

  )11(لجدو 

 اghـسمات ب�gمvــا –اghـسمات ب�gمvــا ا%$قيقـي (>عــاد بنمط©�ـا  ¨gـم تـأثBC تقنيــة الطباعـة ثالثيـة -
  عcd مقياس التفكBC العلA@ لدى طالب صعوFات التعلم باملرحلة املتوسطة) املصغر

 û/م التأث�M مر�ع إيتا )2ت(قيمة  "ت"قيمة  ةا0/موع البيانات

 التجر\íية
KLالعل Mأداة التفك� 

 الضابطة
91.482 3698.000 0.656 Mكب� 

و�ـذه القيمـة ) 0.656(لالختبار املفا�يKL  ) (أن قيمة مر�ع إيتا ) 11(لكما يت|} من ا/دو     
̈ـM مــن  M كب�ــM لتقنيـة الطباعــة ثالثيـة � عــاد بـنمط ا0/ــسمات ؛ والuـK =ع¨ــM عـن û/ــم تـأث�)0‚15(أك

  .ذات اú/م ا�قيقي

توظيـــف تقنيـــة الطباعـــة ثالثيـــة � عـــاد الرقميـــة ?ـــ< تنميـــة التفك�ـــM    كمـــا تـــم تحديـــد مـــدى فاعليـــة 
KــLواســـتخدام اختبـــار . العل ، يحيـــث قـــام الباحـــث بحـــساب املتوســـط ا�ـــسا�ي، و�نحـــراف املعيـــار

جـــات T.test paired sample  ت�نلعي¹تــ�ن مــرتبط" ت" ق بــ�ن متوســطي د ر ودالل×�ــا ªحــصائية للفــر و
KLالعل Mأداة التفك� �Wوالبعدي ع >Wية !و�� ?< التطبيق القبí\ا0/موعة التجر .  

  ) 12(لجدو 
 cــــdــــ" والبعــــدي عdــــ" التطبيــــق القب# cيــــة -و®ــــO2موعــــة التجرghجــــات ا ق بــــCن متوســــطات د رداللــــة الفــــر و

Cمقياس التفك@Aالعل B.  

  التطبيق  البيانات
û/م 
  العينة

املتوسط 
  ا�سا�ي

�نحراف 
  ياملعيار

  )ت(قيمة 
ىمستو 
الداللة 

  ا0�سوFة

>W9.72  18.68 القب  Mأداة التفك�
KLالبعدي  العل  

25 
61.16  3.83 

-20.114 
000.0*  

  

  0.05دال احصائيا عند           *
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قـــا ذات ) 12(ل يتـــ|} مـــن جـــدو  أن �نـــاك فر
ً

 بـــ�ن )α=0.05(ىداللـــة إحـــصائية عنـــد مـــستو داللـــة و
ـــق القبWــــ< والبعـــــدي عWـــــ� مقيـــــاس  جـــــات ا0/موعــــة التجر\íيـــــة ?ـــــ< التطبيــ ـــطي د رمتوســــط بـــــ�ن متوســ

وتـم حـساب الفاعليـة باسـتخدام معادلـة الكـسب املعـدل . التفك�M العلKL ولصا} �ختبار البعـدي
  ).بالك(

  ) 13(لجدو 

 لـدى طـالب صـعوFات  ة ثالثية p>عاد عcd مقياس التفكCـB العلAـ@حساب فاعلية توظيف تقنية الطباع
  التعلم باملرحلة املتوسطة

جات  البيانات رمتوسط د
>Wالقياس القب 

جات  رمتوسط د
 القياس البعدي

¢سبة الكسب 
 املعدل

ىمستو 
 الداللة

 كب�M 1.21 61.16 18.68 �ختبار كRل

جة الفاع) 13(لو\ت|} من ا/دو          لية مـن خـالل قيمـة الكـسب املعـدل ملقيـاس التفك�ـM رأن د
 KــL1.29(العل ( مــن Mو�ــذه لقيمــة أك¨ــ)ــد !د¢ــى الــذي حــدده بــالك لفاعليــة الطباعـــة ) 1.2�و�ــو ا

ثالثية � عاد ع�W التفك�M العلKL لدى طالب صعوFات التعلم باملرحلة املتوسطة، مما ¾عKâ فاعلية 
ســت تقنيــة الطباعــة ثالثيــة ! عــاد بــنمط ر ا0/ــسمات ثالثيــة ! عــاد ذات اú/ــم ا�قيقــي والuــK د

ســـت بــــنمط  نـــة با0/موعـــة التجر\íيـــة الثانيـــة؛ والuـــK د رمـــن خالل4ـــا ا0/موعـــة التجر\íيـــة !و�ـــ< مقا ر
  .ا0/سمات ثالثية ! عاد ذات اú/م املصغر

  :مناقشة النتائج

"dاسة ما ي   :رأظvرت نتائج الد

أوال
ً

ق ذات داللــة إ: جــات )α=0.05(ىحــصائية عنــد مـستو و وجـود فــر أفــراد عينــة  ر بــ�ن متوســطات د
اسة؛ ترجـع ا�ـ< نمـط تقنيـة  رالبحث ?< التطبيق البعدي لالختبار التحصيW< ?< الوحدة املقMrحة للد

 طباعـــة -طباعـــة ثالثيــة ! عـــاد للمجـــسمات ب5/م4ــا ا�قيقـــي (الطباعــة ثالثيـــة ! عــاد املـــستخدم 
ـــة ! عـــــاد للمجــــــسمات )5/ــــــم مـــــصغرثالثيـــــة ! عـــــاد للمجـــــسمات ب ؛ لـــــصا} نمـــــط الطباعــــــة ثالثيــ

  :ىب5/م4ا ا�قيقي؛ و\مكن أن =عز �ذه النXيجة إ�� أن

ســو�ا الوحــدة املقMrحــة باســتخدام  -  اســة وتــذكر�م للمعلومــات الuــK د ر=علــم الطــالب عينــة الد ر
فـع نمط تقنية الطباعة ثالثية ! عاد باسـتخدام ا0/ـسمات ب5/م4ـا ا�قيقـي؛ ممـا أد رى إ�ـ� 

نـــة  تفـــاع معـــدل التحـــصيل املعر?ـــ< لـــد�Äم مقا رمعـــدل �ســـXيعاب والتـــذكر للطـــالب؛ وكـــذلك ا ر
ـــتخدام نمــــط تقنيــــة الطباعــــة ثالثيـــــة  ســــوا باسـ ربطــــالب ا0/موعــــة التجر\íيــــة الثانيــــة الــــذين د

 .! عاد باستخدام ا0/سمات ب5/م4ا املصغر

دى إ�� نمو عدد من العمليات العقليـة استخدام ا0/سمات ثالثية ! عاد ب5/م4ا ا�قيقي أ - 
تباط التعلم باسـتخدام تلـك ا0/ـسمات  راملرتبطة بالتفك�M ومعا/ة وتج²�4 املعلومات نظرا ال

ً

بمبادئ التعلم ا�قيقـي؛ لـذلك فقـد اسXـشعر الطـالب أ�Îـم ?ـ< موقـف =علـم حقيقـي؛ ممـا نـتج 
ى لـد�Äم واسـتدعا��ا ?ـ< موقـف عنھ احتفاظ4م بكم كب�M من املعلومات ?< الذاكرة طو\لة املـد

 .ªجابة عن �ختبار التحصيW< الحقا
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ق الفردية ا�اصـة بـالطالب وعمليـات التفك�ـM الuـK نتجـت عـن =علم4ـم باسـتخدام نمـط  -  والفر
تقنيــــة الطباعــــة ثالثيــــة ! عــــاد باســــتخدام ا0/ــــسمات ب5/م4ــــا ا�قيقــــي والــــتعلم عــــن طر\ــــق 

 عمليات التفك�M وترم�ـ² املعلومـات ?ـ< الـذاكرة لـدى اللمس مع النصوص املكتوFة أدى إ�� نمو
نـــة بـــالطالب الـــذين  ســـوا باســـتخدام تلـــك ا0/ـــسمات ب5/م4ـــا ا�قيقـــي مقا رالطـــالب الـــذين د ر
جــات أفـــراد ا0/موعـــة  تفـــاع د ســوا باســـتخدام ا0/ــسمات ب5/م4ـــا املـــصغر؛ ممــا أدي إ�ـــ� ا رد ر ر

نة بأفراد ا0/موعة الثانية ع�W �ختبار ا اسةر!و�� مقا  .رلتحصيW< للوحدة املقMrحة للد

ة مــــع عــــدد مــــن !دبيــــات ومبــــادئ ونظر\ــــات التعلــــيم والــــتعلم مثــــل الــــتعلم  ور     و\تفـــق ذلــــك بالــــضر
  . باالسXبصار والتعلم ا�قيقي والثقافة البصر\ة والتعلم العميق، وغ��Mا

ثانيا
ً

ق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستو : ى وجود فر أفـراد عينـة  جـات ر بـ�ن متوسـطات د)α=0.05(و
اسة، ترجع ا�� نمط تقنية الطباعة ثالثية  اسة ?< التطبيق البعدي ملقياس التفك�M العلKL للد رالد ر

 طباعــــة ثالثيــــة ! عــــاد -طباعــــة ثالثيــــة ! عــــاد للمجـــسمات ب5/م4ــــا ا�قيقــــي (! عـــاد املــــستخدم 
؛ "ب5/م4ــا ا�قيقــي؛ لــصا} نمـط الطباعــة ثالثيـة ! عــاد للمجـسمات )للمجـسمات ب5/ــم مـصغر

  :ىو\مكن أن =عز �ذه النXيجة إ�� أن

ثالثية ! عاد للمجسمات ب5/م4ا ا�قيقي؛ أس4م ?<  الطباعة تقنية التعلم باستخدام نمط - 
اســـة؛ نظـــرا ألن تلـــك  ات التفك�ـــM العلLـــK لـــدى أفـــراد ا0/موعـــة التجر\íيـــة !و�ـــ� للد نمـــو م4ـــا

ً
ر ر

ا نــتج ع تفــاع مـــستو أداء أفــراد تلــك ا0/موعــة عWـــ� ا0/ــسمات تحــاtي الواقــع تمامــا؛ ممـــ ىنــھ ا ر
ســـوا  نـــة بـــأفراد ا0/موعـــة التجر\íيـــة الثانيـــة اللـــذين د اســـة؛ مقا رمقيـــاس التفك�ـــM العلLـــK للد ر ر

 .املستخدم للمجسمات ب5/م4ا املصغر ! عاد ثالثية الطباعة تقنية باستخدام نمط

اتــھ يمكــن أن تنمــو مــن خــالل ا -  لــتعلم ع¨ــM ا0/ــسمات والنمــاذج رعمليــات التفك�ــM العلLــK وم4ا
تباط4ــــا بـــا0�تو التعليLـــK؛ ممـــا ¾عـــز عمليـــات الف4ــــم  زوالعينـــات ثالثيـــة ! عـــاد عنـــد اعتبـــار ا ى ر
ظائف4ـــا؛  ووالتفك�ــM لـــدى املتعلمـــ�ن، و�ـــساعد�م عWـــ� التفك�ــM ?ـــ< تلـــك ا0/ـــسمات ومـــسميا¿�ا و

تفاع معدل التفك�ـM العلLـK لـدى أفـراد  ة إ�� ا روقد أدى �ذا بالضر ا0/موعـة !و�ـ� أكـM مـن ور
 .نظرا��م ?< ا0/موعة الثانية

اســة حــو تقنيــة الطباعــة ثالثيــة ! عـــاد  -  دة ?ــ< الوحــدة املقMrحـــة للد لمحتــو املعلومــات الــوا رى ر
وتقديمھ ألفراد عينة البحث من خالل املوديوالت التعليمية املقMrنة با0/سمات ثالثية ! عاد 

ه تطبيقــا  مثاليــا لتقنيـــة الطباعــة ثالثيــة ! عـــاد قــد أدى إ�ــ� ت¹ـــشيط رب5/مــھ ا�قيقــي باعتبـــا
 Kuية الí\لدى أفراد ا0/موعة التجر KLالعل Mباه وتحف�² عمليات التفك�Xاك و�ن رعمليات ªد
ســت باســتخدام ا0/ــسمات ب5/م4ــا ا�قيقــي؛ ب]نمــا tــان معــدل التفك�ــM العلLــK أقــل لــدى  رد

Kuية الثانية الí\ست باستخدام ا0/سمات ب5/م4ا املصغرأفراد ا0/موعة التجر  . ر د

     وتتفـــق تلــــك النXيجــــة مــــع مبـــادئ ونظر\ــــات علــــم الــــنفس التعليLـــK املرتبطــــة بــــالتفك�M وعملياتــــھ، 
ا  وأنــواع التفك�ــM ا�0تلفــة؛ والuــK =ــش�M ?ــ< مجمل4ــا إ�ــ� وجــود عوامــل ومــؤثرات ?ــ< تنميــة التفك�ــM م��ــ

ضية وغ��Mا راú/م واللو والشRل و!  .ن
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اسةت   : روصيات الد

                >Wبما ي K¶�اسة، يو   :ر?< ضوء النتائج الKu توصلت إل�üا الد

 ��تمام باستخدام النماذج وا0/سمات والعينات و!شـياء امللموسـة ?ـ< التعلـيم؛ وذلـك لتعز\ـز -1
  .عwâعمليات التعلم والتفك�M ا�قيقي املعتمدة ع�W التعلم الفاعل وال¹شط والتعلم ذو امل

ات -2 �س املقـــر ر �ســـتفادة والتوظيـــف لتقنيـــة الطباعـــة ثالثيـــة ! عـــاد وإمRانا¿�ـــا ا�0تلفـــة ?ـــ< تـــد ر
العلميــة والنظر\ــة؛ ممـــا ¾ــس4م ?ـــ< تــدعيم أ¢ــشطة الـــتعلم ا�قيقــي والـــتعلم التفــاعW< والـــتعلم 

  .العميق

ات  توظيــف تقنيـــة الطباعــة ثالثيـــة ! عـــاد ?ــ< =علـــيم املو�ــو�Fن ألن أفـــراد تلـــك -3 رالفئــة لـــد�Äم م4ـــا
تفك�M عليا يمكن تنمي×�ا وتدعيم4ا وتلبية احتياجا¿�م املعرفية مـن خـالل إتاحـة ب]ئـة =عليميـة 

اسية ات الد رحقيقية ل4م من خالل ا0/سمات ثالثية ! عاد ?< tافة املقر   .ر

اســـية؛ -4 ات الد ر دمـــج تطبيقــــات تقنيـــة الطباعــــة ثالثيـــة ! عــــاد ?ـــ< tافــــة املراحـــل واملقــــر وخاصــــة ر
ات العملية   .راملقر

 =عز\ز التعلم القائم ع�W اللعب والMrفيھ من خالل تقنية الطباعة ثالثية ! عاد ?< إنتاج !لعاب -5
    .وا0/سمات التعليمية والMrف�üية ?< املراحل !ولية
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