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 :الممخص
في تحصيؿ    QR-Code ىدؼ البحث ىو التعرؼ عمى أثر تطبيؽ نظاـ 

طالبات الصؼ االوؿ متوسط لمادة الكيمياء واثرىا عمى التفكير االبداعي، 
طالبة مف طالبات االوؿ المتوسط  مف إحدى  (63تألفت عينة البحث مف )

المدارس المتوسطة في مركز بغداد / جميورية العراؽ بمجموعتيف )تجريبية 
وضابطة(، حددت المادة العممية بػ )الفمزات في الجدوؿ الدوري الزمرة األولى، 

العمـو الزمرة الثانية، الفمزات القموية الترابية، الالفمزات وأشباه الفمزات( مف كتاب 
)مادة الكيمياء( لمصؼ األوؿ متوسط. أعدت الباحثة اداتي البحث والتي 

( فقرة تـ التحقؽ مف الصدؽ 35اختبار التحصيؿ. وتألؼ مف )  :تمثمتا
عمى  وباالعتماد(، 82%الظاىري و الحصوؿ عمى موافقة المحكميف بنسبة  )

ة الثانية لمبحث أما األدا (.89%معادلة )الفا كرونباخ( بمغ معامؿ الثبات )
فتمثمت باختبار التفكير اإلبداعي وتكوف مف خمسة اجزاء حسبما وضعو )سيد 

( طبؽ بدراسات متعددة في العراؽ ثـ عرض عمى مجموعة 1981خير اهلل، 
مف المحكميف والمختصيف في مجاؿ عمـ النفس وطرائؽ التدريس وجاءت نسبة 

قو عمى العينة االستطالعية (. وبعد تطبي92%) االختبارعمى اجزاء  االتفاؽ
(.وأظيرت النتائج وجود 0.8386األولى بمغ معامؿ الثبات بعد التصحيح  )

حصائيًا في متغير التحصيؿ ومتغير التفكير اإلبداعي بيف مجموعتي إفرؽ داؿ 
 . QR-Codeالػ   بنظاـالبحث لصالح المجموعة التجريبية التي درست 
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Abstract: 

This research aims at identifying the system of applying 

the QR-code system for acquisition of chemistry by first 

class female students studying at intermediate schools 

knowledge and its effect on creative thinking. The 

research sample consisted of (63) female students in one 

of the intermediate schools in Baghdad/Iraq using two 

equivalents experimental and control groups. The 

scientific context used was based on the chemistry text 

book related to the periodic table, (Metals) for the first 

group of students and Alkaline metals,Nonmetals, 

Metalloides)  for the second group. The research 

methodology employed consisted of the followings  :

Measuring students acquisition using (35) issues. The 

results were verified for their face validity and obtaining 

referees agreement by (82%)  and measuring the stability 

coefficient using Cronbach’s Alpha formula which 

produced a (89%   (. The second part of the methodology 

was to measure the student’s creative thinking skill using 

5 part test as suggested by (sayed khair allah, 1981) and 

as applied in many studies in Iraq. The test was verified 

by a group of experts in psychology and teaching 

methods and the agreement on the parts of the test was 

(92%) and after applying the test on the first sample of 

students, the stability coefficient measured was (%84( 

The results has shown a significance statistical difference 

in the acquisition and creative thinking variables 

between the two research groups in favour of the 

experimental group which used QR-code and creative 

thinking in their classes 
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  :المدخل 

في تحصيؿ طالبات    QR-Codeىدؼ البحث التعرؼ عمى أثر تطبيؽ نظاـ الػ  
وأعتمد التصميـ التجريبي ذا الضبط  اإلبداعيالصؼ االوؿ متوسط لمادة الكيمياء والتفكير 

 األولى، الدوري الزمرةالجزئي واالختبار البعدي، حددت المادة العممية بػ )الفمزات بالجدوؿ 
الالفمزات وأشباه الفمزات  ( مف كتاب العموـ )مادة  الزمرة الثانية الفمزات القموية الترابية،

 الكيمياء( لمصؼ األوؿ متوسط.
حث : يتضح مف واقعنا التعميمي ومف مستوى الطمبة في مادة الكيمياء أف مشكمة الب

طرائؽ التدريس لمصؼ األوؿ متوسط بعيدة عف أيجاد عالقة بيف معرفة عناصر الجدوؿ 
الدوري واستخداماتو  وبالتالي ينسى المتعمـ رموز العناصر وخواصيا واستخداماتيا وتقؿ 

أف المتعمـ ال يسعى لمحصوؿ عمى المعمومات الكيميائية مف توظيفيا في حياتنا فضال  اإلفادة
العممية والوعي بأىمية العناصر  االجتماعيةذاتيًا وقمة الرغبة في إيجاد حموؿ لممشكالت 

ؽ تدريسية غير التمقيف والحفظ السائدة ائالكيميائية في حياتنا اليومية ومحاولة المجوء الى طر 
مبي عمى التفكير واألبداع، تـ التوصؿ الى ذلؾ مف في اغمب مدارسنا والتي تؤثر بشكؿ س

( طالبة لمدارس تابعة  لمديرية تربية الكرخ 148مف )تتض ةآلراء عينة عشوائي استطالع
لمعرفة ما  الكيميائيةعناصر الأختبار يتضمف مجموعة مف األسئمة عف  أذ تـ عرضاألولى 

(، لذلؾ تمثمت مشكمة %23انت بنسبة )تتذكره الطالبات مف مادة الكيمياء لممرحمة األولى وك
 عف السؤاؿ التالي: باإلجابةالبحث 
 اإلبداعيوالتفكير مادة الكيمياء  في تحصيؿ   QR –Code/ ما أثر نظاـ الػػ 7س  

 طالبات الصؼ االوؿ متوسط ؟  عند
 أهمية البحث : 

تميز التعمـ اإللكتروني بقابميتو عمى تطويع االبتكارات التقنية وتوظيفيا لخدمة التعميـ، 
حيث غيرت التقنيات المحمولة مجتمعاتنا مف نواح كثيرة كما وأثرت عمى الطريقة التي يتفاعؿ 
الناس مع بعضيا البعض وكيفية التواصؿ والعمؿ وقضاء وقت فراغيـ. فاألجيزة المحمولة 

 ،2009ة والتقنيات ىي اآلف ممموكة عالميا ليا استخدامًا وأىمية في التعمـ.)  واألنظم
Traxler, 1-12    وقد ذكر بياجيو أف الغاية االساسية لمتربية ىو خمؽ أفراد متميزوف )
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باالبتكار واألبداع واالكتشاؼ كما ذكر جيمفورد: "إف مفتاح التربية ىو األبداع الذي يعتبر 
 19:2019 )المشكالت المستعصية" )شواىيف وآخروف، مفتاح لحؿ اغمب 

واألبداع ويوفر القدرة عمى التكيؼ  االكتشاؼيشجع عمى  ابتكاريونحف بحاجة لتعميـ 
مع التحديات التي تواجو التعميـ والتربية بأعداد الطمبة لمعيش في عالـ سريع التغير والتطور 

 (288:2011)سميماف  عيوما يترتب عميو باألخذ بالتعميـ التفكير اإلبدا
ويعتبر التفكير اإلبداعي مف أىـ الواجبات التي يجب اف يركز المعمـ عمييا وذلؾ  

وتطوير روح االبداع وأكسابيـ الميارات االزمة التي تجعميـ قادريف عمى  واستثمارلتنمية 
مى التجديد القابمية ع امتالؾتشكيؿ أفكاره وتحقيقيا في مجاالت الحياة،  أف خمؽ األبداع ىو 

 2000والتحدي واالبتعاد عف التقميد، وتجػاوز الػذات، وتعزيز روح المغػامرة )عبد الدائـ،
وأدرؾ الباحثوف  ،لقد استجابت تقنيات األجيزة المحمولة ليذه التغييرات في التعمـ .*(321:

والمعمموف اإلمكانات مف تقنيات الياتؼ المحموؿ كأدوات تعميمية، وشجعت تكنولوجيا الياتؼ 
ويستفيد المتعمـ مف فرص التعمـ التي   المحموؿ عمى نمط التعمـ الجديد، التعمـ المحموؿ.

 (O´Malley et al., 2005)توفرىا تقنيات الياتؼ المحموؿ 
المتنقمة التعمـ خارج الفصؿ الدراسي، حيث لـ تعد المواد التعميمية كما و تسيؿ التقنيات 

 :Shih, Chu, Hwang & (Kinshuk, 373-394)الكتب المدرسية  ىتقتصر عم
، فالتقدـ العممي والمعموماتي الذي نعاصره اليوـ يفرض عمينا أيجاد طرائؽ تدريس  .(2011

ؽ تدريس ائقيف والحفظ، بؿ ادوات ووسائؿ وطر واستراتيجيات ووسائؿ تعميمية ال تعتمد عمى التم
تعميـ تكوف مواكبة لمتقدـ التكنولوجي واعتماد الطمبة  بشكؿ كبير عمى  شبكة االنترنت ممكف 

متعميـ والتي تعتبر مف اشكاؿ التعميـ االلكتروني، ويعد تعميمًا بدياًل لمموجود ال ل توجيييا
 7(2006:  6جة الثانية. )زيف الديف، تصحيحا لو،  وليس بالضرورة تعميمًا مف الدر 

الممارسات التعميمية المبتكرة يمكف أف تدعـ الطالب في تطوير الميارات التي سيحتاجوف و 
 ,Norrena, Kankaanranta & Nieminen,7)إلييا في الحياة والعمؿ في المستقبؿ. 

توظيؼ مستحدثات تكنولوجيا التعميـ في التدريس مف الموضوعات الميمة  أف 1(2011
والمعاصرة، حيث أثبتت الدراسات مدى فعاليتيا في عممية التعميـ والتعمـ. حيث توصؿ الخياط 

                                                 
*

 الوحدة تدارسا  مركز ، 0ط العربـي، الـوطن ومسـتقبل الفلسـفة: عربية تربوية فلسـفة نحـو(:  0222) اهللا عبـد ، الـدائم عبـد 

 .بيروت العربية،
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والعجمي إلى دور تكنولوجيا التعميـ واستخداميا يعمؿ عمى جذب الطمبة وتشويقيـ الى الدرس 
 2(:2001 265.)الخياط،

وأتجيت الدوؿ بشكؿ واسع الى أتباع تطبيقات التعميـ االلكتروني بكافة مستويات التعميـ 
(  2002:15وتعتبر الواليات المتحدة األمريكية مف الدوؿ الميتمة بيذه التقنيات . )تساتشيؿ، 

. وحيث اف الياتؼ الناقؿ في مقدمة الوسائؿ التي يستخدميا الفراد أكثر مف أجيزة الكمبيوتر 
سيولة استخدامو ورخص سعره، أستدعى انتباه العديد مف التربوييف لتوظيؼ اليواتؼ النقالة ل

( ، وقد أدرؾ الجميع Keskin & Metcaif,2011:208-202في عمميتي التعميـ والتعمـ )
أف مصير األمـ رىف بإبداع أبنائيا، ومدى تحدييـ لمشكالت التغير ومطالبو. وتحتؿ التربية 

اح ضمف إطار النقمة المجتمعية، كما أف التعميـ أحد أىـ األركاف التي شممتيا ري موقعًا بارزاً 
 التغيير والتجديد .

أف استخداـ تكنولوجيا التعميـ يساعد في تحقيؽ األىداؼ التعميمية، وتشويؽ الطالب، 
وجذب انتباىيـ نحو الدرس، وتقريب موضوع الدرس إلى مستوى إدراكيـ،  وتحسيف اتجاىيـ 

 ( 265:2001موضوع الدرس .)الخياط والعجمي،نحو 
يمكف أف تزيد إمكانات التعمـ وتعتبر كعنصر  QRوبمراجعة الدراسات  وجد أف رموز 

تمكيف حيث اف التركيز يكوف أكثر عمى المتعمميف، ويعتمد عمى توفير وتطوير فرص وبيئات 
د مف التعمـ المتمحور ذات معنى تربوي تعزز التعمـ. يجب أف يكوف القصد ىو الترويج مزي

 حوؿ المتعمـ، وليس ربط التعميـ والتعمـ باألجيزة المحمولة. 
(Zhang et al., 1504-1523, 2010)3 

مف التقنيات الحديثة، وىي عبارة عف شفرة تستخدـ في والصيدلية  QR –Codeو الػػ 
يز ىذه الشفرة عمى األدوية والبضائع الموجودة في المحالت وفي أماكف كثيرة، يمكف فؾ ترم

عف طريؽ المسح الضوئي باستخداـ جياز تعمـ متنقؿ مزود بكاميرا  يمكف االعتماد عمى 
– QRبتنزيؿ برنامج  كما في ىذه الدراسة لقراءة الػػ  .(Arslan, 2011)اليواتؼ النقالة 

Code  وىو ثنائي البعد متعدد االستخدامات ومتواجد تقريبًا قبؿ  سبعة عشرة عاًما، إال أف ،
استخدامو في العممية التعميمية ما زاؿ في المراحؿ األولى؛ وبتوافر أجيزة التعمـ المتنقؿ  التي 

. 4(6:2016ليا القابمية  لالتصاؿ باإلنترنت، أصبح الباركود أكثر ظيورًا وتطورًا.)الشيراني،
أىمية في التعميـ حيث تمكف المتعمـ استكشاؼ المعمومات باستخداـ ورقة   QRويعد رمز الػ 
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رمز االستجابة السريعة وتبادؿ نتائجيا مع زمالئيـ في الفصؿ عبر نظاـ شبكة اجتماعية 
 5(Lee et al., 485-492: 2011)وعروض تقديمية ومناقشات. 

إنشاء كتيبات إرشادية مخصصة لمدراسات ، يمكف لممعمميف QRووجد أنو مع رموز  
الميدانية الفردية ويتعمـ الطمبة بشكؿ أكثر فعالية و أف أنشطة رمز االستجابة السريعة يمكف 

 أف تدمج الرقمية المواد التعميمية مع الرحالت الميدانية بطريقة تحفيزية لممتعمـ.
 ويمكف وصؼ أىمية البحث بما يأتي:

 لتعميمية.يسهم في تطوير العممية ا
بأنشطة تعتمد عمى تكنولوجيا التعميـ لجذب  لالىتماـالكيمياء   مادة يوجو مدرسي

 الطمبة الى المادة التعميمية.
 التعمـ التعاوني والتعمـ الذاتي. كاستراتيجيةيوظؼ طرائؽ التدريس ويعمؿ عمى تطويرىا 

معرفة بخدمة يعمؿ عمى توجيو الطمبة الى معرفة المجتمع المحيط بيـ مف خالؿ ال
المكتبة الرقمية والعنواف االلكتروني الخاص بالكتب حيث يوجد فيرسة لمبحث عف اسـ الكتاب 

 والمؤلؼ عف طريؽ باركود خاص بيا في دراستيـ المستقبمية في الجامعة.
يشجع الطمبة عمى البحث ويزيد مف دافعيتيـ لمتعمـ مف خالؿ الخطوات واالرشادات 

 سة.الموضوعة في ىذه الدرا
يعتبر ىذا البحث نواة لعدد مف االبحاث القادمة والمرتبطة بتوظيؼ تطبيقات رمز 

 االستجابة السريعة ضمف المواد التعميمية الورقية.
 هدف البحث وفرضياته:

رموز االستجابة السريعة عمى   Q R-Codeييدؼ البحث التعرؼ عمى اثر نظاـ الػ
وعمى دور ىذه النظاـ  في التفكير  تحصيؿ طالبات الصؼ االوؿ متوسط في مادة الكيمياء.

 لدى الطالبات. اإلبداعي
 -لتحقيق هدف البحث صيغت الفرضية الصفرية اآلتية :

( بيف متوسط درجات الطالبات 0.05ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى )
رموز االستجابة السريعة ومتوسط درجات الطالبات   Q R-Codeنظاـ الػوفقًا يدرسف  الالتي

 الالئي يدرسف بالطريقة االعتيادية في التحصيؿ.
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( بيف متوسط درجات الطالبات 0.05ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى )
توسط درجات رموز االستجابة السريعة وم  Q R-Codeالالتي يدرسف بوفقًا  نظاـ الػ

 الطالبات الآلتي يدرسف بالطريقة االعتيادية في اختبار التفكير األبداعي .
 -حدود البحث :

طالبات الصؼ االوؿ المتوسط مف احدى المدارس الحكومية لمبنات التابعة لتربية بغداد 
 / الكرخ االولى .

لقموية الترابية، الالفمزات )الفمزات بالجدوؿ الدوري، الزمرة األولى، الزمرة الثانية الفمزات ا
 وأشباه الفمزات( لمادة الكيمياء مف كتاب العموـ لمصؼ االوؿ متوسط المعتمد لمعاـ الدراسي

.(2019-2018)  
 ( .(2018-2019الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الدراسي 
 المكاف )مدرسة األميف /الكرخ األولى(.

 كانوف األوؿ( 22تشريف األوؿ الى  74الفترة الزمنية )مف  
 -تحديد المصطمحات :

  -:( (QR-code system   نظام رمز االستجابة السريعة
QR- Code  اختصار لمكممة االنجميزيةQuick Response code  والتي تعني

والتي  Densoنظاـ رمز االستجابة السريعة، ىو رمز ثنائي األبعاد ُصمـ أوؿ االمر لشركة 
تتبع شركة تويوتا، لغاية تمكف مف سيولة متابعة السيارات أثناء عممية تصنيعيا، لتطبؽ 
بمختمؼ المجاالت وذلؾ لممميزات التي تقدميا و حجـ البيانات التي يخزنيا. و رمز 
االستجابة السريعة يتألؼ مف وحدات سوداء أو ممونة مرتبة بشكؿ معيف عمى خمفية بيضاء 

عند وفقًا  الماسح الضوئي ليا تؤدي إلى إظيار البيانات التي ترمز  مربعة الشكؿ،
 (2016:7إلييا.)الشيراني،
 -:اإلجرائيالتعريف 

ىو رمز ثنائي األبعاد متطور يكوف بييئة شكؿ مربع ذو خمفية بيضاء وداخؿ الرمز 
الرموز وحدات قد تكوف سوداء أو ممونة حسب تحديد الرمز والتي تشير الى معمومات عف 

الكيميائية المحددة مف قبؿ الباحثة بوفقًا  التطبيؽ حيث يتـ تخزينو وقرائتو بواسطة كاميرا 
 اليواتؼ الذكية مف خالؿ التطبيؽ.
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 : Creative Thinking اإلبداعيالتفكير 
( بانو "القدرة العقمية التي يتفاعؿ فييا المتعمـ مع 2012)الحويجي ومحمد،  عرفو

 ءشيييا الستيعاب الموقؼ وعناصره لمتوصؿ الى حؿ لمشكمة واكتشاؼ الخبرات التي يواج
 (114:2012جديد ذي قيمة لو ولممجتمع". )الحويجي ومحمد، 

: امكانية طالبات الصؼ األوؿ متوسط عمى ايجاد أفكار وحموؿ التعريف اإلجرائي
تتميز بالطالقة والمرونة واألصالة لحؿ مشكمة أو اي موقؼ ويتبيف ذلؾ مف خالؿ األجوبة 

 الذي أعد مسبقًا. اإلبداعيالتي نحصؿ عمييا الباحثة الختبار التفكير 
 -:Achievementالتحصيل 

التي يحققيا المتعمـ أو مستوى النجاح  كتساباال( بأنو "درجة 2009عرفو )عالـ، 
 6(2009:305 الذي يعززه أو يصؿ إليو في مادة دراسية أو مجاؿ تعميمي " )عالـ،

 -التعريف اإلجرائي:
الدرجة النيائية التي حصمت عمييا طالبات الصؼ األوؿ متوسط عينة البحث مف 

ريس المادة العممية بػ )الفمزات بالجدوؿ المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة بعد القياـ بتد
الالفمزات وأشباه الفمزات( مف  الزمرة الثانية الفمزات القموية الترابية، الزمرة األولى، الدوري،

التحصيمي  االختبارعمى فقرات  باإلجابةكتاب العموـ )مادة الكيمياء( والتي حصمف عمييا 
 الذي أعد ليذا الغرض.
 دراسات سابقة:

السريعة عمى نطاؽ واسع في العديد مف البمداف  االستجابةاستخدـ تطبيقات رمز 
( تـ تنظيـ Law & So,2010وخاصة في مجاؿ التعميـ وأشارت نتائج دراسات كثيرة مثؿ )

نشاطًا دراسيا في مجاؿ الرياضيات ومشاكمو وأجاب الطالب عف األسئمة بمسح الكود وتدويف 
 غاية بشأف األساليب الجديدة التي غيرت روتينيـ.وكانوا فضولييف لم األجوبة

( توصمت الى انو نتيجة  J, Rikala & M, Kankaanranta, (2012 )دراسة 
في التدريس عمؿ عمى تحسيف شخصية المتعمميف وعممت عمى تنشيط التعمـ   QRلتطبيؽ 

اطؽ المحيطة التعاوني ، كما اكدت امكانية ربط المحتوى بالواقع سواء كانت غابة او المن
 بالمدرسة 
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(Deepashree el, at , 2017 أظيرت ىذه الدراسة أف دمج رمز االستجابة )
 و السريعة في التعمـ سيعزز التحفيز والتواصؿ والتعاوف والتفكير النقدي في قاعة الدرس

 السريع، لما ليا االستجابةفاعمية دمج المحتوى الرقمي مع محتوى المطبوع بوفقًا  تقنية رمز 
 مف تأثير ايجابي عمى التحصيؿ وتعزيز الدافعية نحو التعمـ.

بعض  بإضافة( أكدت اىمية تحسيف صورة رمز االستجابة 2017محمد، دراسة )عطا،
والذي يؤدي بدوره الى زيادة اجراء عممية المسح اىمية وفقًا   ـالصور وااليقونات داخؿ التصمي

ويفضؿ استعماؿ تصميـ واضح معبر وتجنب المصادر الرقمية ودمجيا مع المحتوى الورقي 
 .QR التصميـ المبيـ لرمز الػ

( استطاعت ىذه الدراسة اف تحوؿ الطالب الى متعمـ 2018دراسة ) سمماف، داود، 
نشط وفاعؿ فيو يبدأ بالتفكير والقراءة والتحميؿ ويستخدـ التعمـ الذاتي مف اجؿ تعمـ الميا ارت 

فيكوف الموجو والمشرؼ وىو بذلؾ يتحوؿ دوره مف القاء المادة قيد الدارسة، و دور المدرس 
بشرحيا وعرضيا الى متحاور مع الطالب بيدؼ تقويـ أدائيـ وىذا يؤدي الى تعميؽ التواصؿ 

 بيف المعمـ والطالب مف أجؿ تحقيؽ عممية تعميمية
 ( في تنميةK-W-L-Hىدفت الى معرفة )اثر استراتيجية  (:2013 ) الربيعي، دراسة

التفكير االبداعي لطالب الصؼ الثاني متوسط في مادة الكيمياء وتوصؿ الباحث الى تفوؽ 
 المجموعة الضابطة واثر النظاـ االيجابي عمى التفكير االبداعي.

 -الخمفية نظرية:
 QR-Codeرمز االستجابة السريعة أو نظام 

زا، تظير بشكؿ غالبًا ما نصادؼ خالؿ نشاطنا اليومي األيقونات المربعة تحمؿ رمو 
مصفوفة عشوائية، وىي رموز نجدىا في كؿ المنتجات التجارية، و في األجيزة المنزلية و 

تقريبا في أغمب األشياء التي تؤثث حياتنا. تسمى برمز االستجابة … ممحقاتيا، وفي الكتب
-Densoـ حيث قامت شركة    7883عاـ  QR-Code.وبدأت فكرة QR Codeالسريعة 
Wave   مز بييئة مصفوفة ثنائية األبعاد يرجع تسميتيا باسـ بوضع رQR   إلى كممتي

Quick Response   الكود ذي االستجابة »أو االستجابة السريعة والمصطمح يعني
 (DENSO ADC,5:2011«. )السريعة
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وقد قامت شركة تويوتا بتطويره لتسجيؿ قطع الغيار وجميع أنواع المكونات بعدىا 
ليحتؿ المركز األوؿ والحصري بيف طرؽ الترميز ىناؾ، كما استخدمت  واسعاً  انتشر انتشاراً 

. عند المسح الضوئي، يصؿ القارئ بسيولة QRبترميز المجالت والصحؼ تظير رموز 
ومباشرة إلى مواقع ويب معينة دوف أي ضغوط أو إحباط، عمى سبيؿ المثاؿ، عمى عكس 

 إنترنت وبطاقات شخصية ونصوص... إلخ. الطويمة والمعقدة. روابط URLكتابة عناويف 
والمواد التي يمكف تحميميا كمحتوى لمباركود مثؿ: نص، بطاقة أعماؿ، رابط موقع ويب، 
رسالة، مواقع لمتواصؿ االجتماعي، مكالمة، خرائط قوقؿ، إضافة موعد إلى التقويـ، وغيرىا 

 مف الخدمات الموجستية.
لتطور، حيث أصبح يقدـ مزيج مف رمز ويستمر نظاـ رمز االستجابة السريعة با

ىي خدمة تربط فييا  Q-revo" -االستجابة السريعة والحوسبة السحابية قيمة مضافة جديدة 
"Q Platform وىو خادـ سحابي يولد ويوزع ويقرأ ويخزف بيانات وىو تطبيؽ ذكي، ويتيح ،"

 .االمتيازاتالتتبع لمبيانات وغيرىا مف 
 نظمة :أنواع ال 
 ( Barcodeخيطي )الكود ال

  (QR-Codeستجابة السريع )اال )نظاـ(كود
 ( إلى نوعيف:Barcodeينقسـ الػػ الكود الخيطي )

باركود أحادي البعد: يتكوف مف عدة خطوط سوداء الموف بشكؿ عامودي وارقاـ متعددة 
 توضع عمى البضائع التجارية.

يكوف عمى ىيئة مصفوفة وىي أشمؿ مف األحادي البعد حيث  باركود ثنائي البعد:
  15حرؼ بينما األحادي البعد يتضمف 3000باألمكاف خزف قدرًا كبيرًا مف المعمومات تقريبًا 

حرؼ، مثؿ الرمز الموجود عمى البطاقة الشخصية والتي تشمؿ الصورة الشخصية والرقـ 
 .Pons Dنما األفضؿ ىي في التعميـ.)الوطني الخاص بصاحبيا وتعبر األكثر انتشارا بي

Pons, 47-56:2011) 
 ( في العممية التعميميةBarcodeاستخدامات الــ الكود الخيطي )
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شمؿ جميع جوانب األنساف وىذه التقنية تمعب  باالزديادالياتؼ النقاؿ اخذ  خداـأف است
ثارة  دوراً  حيويًا في استخداميا في التعمـ حيث يجد الطالب التكنولوجيا أكثر فاعمية وا 

 (Huang&Chen,250-259:2012) .الىتماميـ
مع العالـ الواقعي، حيث يتـ  االفتراضياف تقنية الواقع المعزز لمجواؿ وىو دمج الواقع 

كنولوجية لممستخدـ مع عرض عناصر الرسوـ المستندة إلى الكمبيوتر عمى شاشات األجيزة الت
( حققت نجاًحا كبيًرا في التدريب Wang,1391-1402:2017عناصر البيئة الفعمية )

والتعمـ، مكنت مف الوصوؿ إلى أساليب التعمـ فعمًيا ويستطيع المتعمميف الوصوؿ إلى مواد 
، .Hanafi et alومحتويات التعمـ في أي مكاف وفي أي وقت عمى أجيزتيـ المحمولة )

اليو التكنولوجيا حوؿ تطبيؽ الواقع المعزز  تما وصم( .ىنا يتـ تسميط الضوء الى 2017
األلعاب الجادة  استخداـبدراسات مثؿ  استخدمتلؤلجيزة المحمولة ألغراض التعميـ، والتي 

    QR-Code( وفي ىذه الدراسة نتبع نظاـ  Calderón & Ruiz ,2015مثؿ  )
مدى فائدة و النظاـ  االيدؼ مف تطبيؽ ىذفي تمثؿ تميمة  راتاعتبا ،نأخذالى التعمـ  باإلضافة

 استخداميا لتحسيف المنيج المعتمد في التدريس.
 :QR codeرمز االستجابة السريع 

تسمية لمعمومات وبيانات مشفرة يتـ تصميميا لقراءة ىذه البيانات المخزونة بسيولة 
،تكزف تركيبتيا مف بعض العناصر وبسرعة وتكوف برسوـ سوداء أو ممونة وبخمفية بيضاء 

 التي تشير الى معايير مف حيث :
ويشمؿ تخزيف البيانات وتضـ كمية مف األحرؼ  الرقمية ورموز وتصحيح  التصميم:

 نسبة الخطأ بمستويات أربعة.
 .(AES 128يدير فؾ الرموز بالعتماد عمى خوارزمية ) التشفير :
،ترجع حقوقيا لشركة    ISOمعيار نشر وعرؼ رمز االستجابة السريع  الترخيص:

 دينسو  المتحدة التي أرتأت عدـ المطالبة بحقوقيا.
:أوؿ مف أستخدـ ىذا النظاـ شركة "تويوتا" لمتابعة قطع غيار السيارات االستعماالت 

تطورت لتشمؿ الكثير مف الجوانب والسمع وتحديد األسعار والموبايالت وبطاقات لتعريؼ نوع 
(  يمكف APIبطاقات األعماؿ واالفتات وىناؾ واجية تطبيقية عند جوجؿ )السمع واألجيزة ل

 . QR-Code  مف خالليا توليد اؿ
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 :QR –Codeمميزات الــ 
 ذو استخدامات متنوعة ومتعددة.

طريقة لجمع وادخاؿ المعمومات وتكوف بسيطة ودقيقة وذات  QR-Codeيعتبر 
 تكاليؼ قميمة .

 بمغات متعددة. باألنترنتتكوف بشكؿ مصفوفة مربعة عمى اتصاؿ 
 سيولة القراءة والوصوؿ والحصوؿ عمى البيانات الخاصة بالرمز.

 عمى احد التطبيقات. باالعتمادسيولة تصميـ الرموز 
قراءة الرموز باي طريقة متوفرة  ـالتعميمي. يتيوفر فرص لممتعمـ لالندماج بالنشاط 

-J. Rikala,148) أو اليواتؼ النقالة التي يثبت بيا التطبيؽ.كالماسح الضوئي 
155:2012)7 
 في التعميم: (السريعة االستجابةرموز )QR-Code الــ نظامفوائد 

يساعد المتعمـ عمى اكتشاؼ المجتمع الذي يحيط بيـ والقابمية عمى حؿ مشاكميـ وبيذا 
يمكف يشجع المتعمميف عمى التعاوف وذلؾ بتنظيمو بشكؿ مسابقة بينيـ كما ويدعـ الدراسة 

جابة بشكؿ سؤاؿ بقراءة الرمز وتسجيؿ اإل االستجابةبراز رمز إمف خالؿ  ؾايضًا. وذلالفردية 
 االختبارلخاصة بالمتعمـ يشكؿ ىذا األجراء نوع مف الفضوؿ لدييـ بعيد عف في الورقة ا
 الروتيني.

ثارة دافعيتيـ لمتعمـ في الفصوؿ الدراسية:  تحفيز المتعمميف عمى البحث واالستكشاؼ وا 
 مف خالؿ التطبيؽ العممي. ويتـ ذلؾ عبر عدة خطوات:

مج قارئ االستجابة السريعة عمى الخطوة األولى: تكميؼ المتعمميف بميمة تحميؿ برنا -
 أجيزتيـ المتنقمة كأحد المياـ في واجباتيـ المدرسية.

أشياء عمى األقؿ عبر قارئ الرمز، ثـ طباعتيا  3الخطوة الثانية: ترميز المعممة  -
ولصقيا عمى الحائط، تمثؿ ىذه األشياء بعض البيانات مثؿ رسالة نصية أو رقـ تميفوف أو 

 إلخ. .. ادلة رياضيةرمز كيميائي أو مع
الخطوة الثالثة: تقوـ المعممة بشرح التعميمات وتكميؼ المتعمـ معرفة مياـ  كؿ منيـ  -

 بقراءة المعمومة المرمزة والمثبتة عمى الحائط  بفترة زمنية محددة. 
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وذلؾ مف خالؿ  األجيزة المحمولة  QR  لػػتييئة المتعمـ استخداـ ا الخطوة الرابعة: -
آخر ولصقو في سجؿ وورد خاص بكؿ واحد ووضعو عمى ممؼ أو  QRوالنقاؿ والبحث عف 

 موقع الخاص بكؿ واحد.
جابة معرفة اإل   QRيساعد المتعمـ عمى التقييـ الذاتي حيث تمكنيـ انشطة الػ

ة يصؿ ليا بسيولة الصحيحة ويتعرؼ عمى مدى فيمو لمدرس، كما يوفر لو مصادر متنوع
 قصيرة حتى بع مسحو لمرمز.  اختباراتجابة عمى ويستطيع بعدىا التمكف عمى اإل

يستطيع المعمـ أف يضع مجموعة مف التوجييات الخاصة بالتماريف والمسائؿ المطموب 
  QR الػكاف وضع مجابة عمييا أو تعميمات تخص المختبرات وورش العمؿ حيث باإلاإل

 بالمختبر.  لؤلدوات المستخدمة
حيث  أقرانويستطع المتعمـ المشاركة بالتقرير او الممؼ الخاص بالمادة التعميمية مع 

 يمكف بعد كتابة التقرير وضع رموز لمكتب والمراجع التي اعتمدوا عمييا لخمؽ تجارب تفاعمية. 
مع  QRوذلؾ مف خالؿ دمج الػ  اىتماميـيستطيع المعمـ متابعة المتعمميف ومجاراة 

 جيزة المحمولة لتحقيؽ درجة مف التواصؿ معيـ ومتابعة رغباتيـ .األ
المتعمـ في العممية التعميمية.  الندماجتحقيؽ درجة مف التعمـ الذاتي والجماعي وحافز 

 ( 90-100:2010، Low & So) 
 في التعميم :  QR مرمزاالستخدام المبتكر ل

 التعمم المتمحور حول المتعمم:
 . QRيستطيع المتعمـ أف ينتج تقرير أو مواد مختمفة عبر اإلنترنت ومشاركة الػ 

 حفظ السجالت في مساحة أقؿ:
 ( .QR codeتكوف مساحة خزف البيانات الخاصة بمنيج المتعمـ باستخداـ )

 تعزيز المعرفة:
يستطيع الطالب لصؽ رمز االستجابة عمى اي نقطة مف موضوع الدراسة والتي ممكف 

 تربط بصفحة ويب او مقطع فيديو لو عالقة بالموضوع. اف 
 المهام المنزلية:

 يمكف إنشاء رمز االستجابة السريعة لتوفير الواجبات المنزلية لمدرس القادـ.
 مجمة:
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يمكف إضافة رمز االستجابة السريعة إلى مجمة المدرسة أو الكمية التي يمكف أف تؤدي 
 إلى مستواه ولكف لـ تطبع في المجمة.إلى الطالب والمعمـ وأولياء األمور 

 المكتبة التفاعمية: 
لتسجيؿ الصوت، ومراجعة الفيديو مف الكتب التي قرأوىا. يمكف  QR canيتـ إنشاء 

 أف تساعد الطالب اآلخريف الختيار مرجع أفضؿ.
 

 مثال:
ربط الطالب رمز االستجابة بأمثمة عمى الموضوع ذي الصمة مف أجؿ فيـ       

 مفيوـ.أفضؿ لم
 مد التعمم إلى النشطة الخارجية:

 محمولة صغيرة بدؿ أجيزة الكمبيوتر.  يستطيع الطالب االندماج بالتعمـ باستخداـ اجيزة
 جمع المعمومات:

وىو  Googleيستطيع الطالب إنشاء رمز االستجابة السريعة يرتبط بنموذج عمى  
 مصدًرا جيًدا لجمع المعمومات منو.

(Deepashree el, at ,6992:2017)8 
 -( :QR-Codeستجابة السريع )( وكود االBarcodeالفرؽ بيف الكود الخيطي )

Barcode QR-Code 
ذا بعديف أحدىما عمودي واآلخر  ذا بعدًا  أفقياً 

 مختمفة بأنواعيكوف بشكؿ بيانات  987654311يكوف بشكؿ أرقاـ  أفقي
 تكوف طباعتو بشكؿ عادي  تتطمب طباعتو أجيزة خاصة

حتى اليواتؼ النقالة  استخداـممكف  أجيزة خاصة قراءتوتتطمب 
 قاعدة بال يتطم يتطمب قاعدة لممعمومات المزودة بكاميرا

 استخداموسيولة  استخدامومف غير الممكف 
دارة استخدامو محدود ومف قبؿ اإل

 فقط
يصؿ الى التعميـ  االستخداـواسع 

 (N SIVAKAMI , 3 :2018)  والترفيو
 QR- Codeعمل الـ 
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، QRStuff.comمكاف إنشاء رمز االستجابة السريعة مف خالؿ استخداـ موقع باإل
والصورة والفيديو والصوت والرسائؿ  URLيمكف إنشاء رمز االستجابة السريعة لمنص وعنواف 

 القصيرة وما إلى ذلؾ.
 مف خالؿ الطرؽ التالية: QR –Codeيتـ إنشاء الػػ 

  QRحيث يتـ وضع رموز الػ  QR-Codeليا تنزيؿ تطبيؽ الػبرامج يتـ مف خال -
-QRمف ىذه المواقع التي تسمح بتحويؿ أي بيانات الى و الى مختمؼ النماذج وااللواف. 

Code :  مثؿKaywa, Qrstuff, Create QR-Code 
http://www.barcode-generator.org/ 

http://qrcode.kaywa.com/ 
http://digitallearningworld.com/qr-codes-lesson-and-resourc 

وىذه   On Lineيتـ وضع البيانات وشكؿ الرموز الخاصة بالمادة التعميمية بشكؿ  -
المواقع مجانية لفترة معينة ويتـ قرائتيا باألجيزة المحمولة حيث يتـ تثبيت البرنامج حسب نوع 

ءة الرمز عف طريؽ كاميرا اآليباد او اليواتؼ النقالة سواء األجيزة المحمولة وبعدىا يمكف قرا
 األندرويد او اآليفوف.

 التفكير االبداعي:
وىي القابمية عمى إيجاد    (Fluency)ىو مجموعة قدرات عقمية تتضمف بػ الطالقة

 أكبر عدد مف االستجابات تجاه موقؼ يواجيو خالؿ  مدة معينة مف الزمف .والمرونة
(Flexibility)  وتعني القابمية إلنتاج مجموعة كبيرة مف لحؿ مشكمة أو مواجية موقؼ وخالؿ

وتعني القابمية إلنتاج مجموعة حموؿ و أفكار  (Originality) مدة معينة مف الزمف، واألصالة
 جديدة وغير مكررة تحقؽ الرضا مجموعة كبيرة مدة معينة مف الزمف، والتفاصيؿ

(Elaboration) ي القابمية إلنتاج مجموعة مف التفاصيؿ لفكرة ما أو إعطاء مزيٍد مف وى
 ( 117:2004-85اإلضافات ليذه الفكرة )دويدي،

وتمر عممية اإلبداع بمراحؿ متعددة وىي التييؤ وتعتبر األساس تػأتي بشػكؿ مفػاجئ، 
 : حمة االختمارمر  يػتـ تطويرىا بكتابة المالحظة وتوجيو األسئمة والمناقشة وتسجيؿ االفكار،

عمػى الػذىف بػيف الحػيف واآلخػر، يكوف الشخص قمؽ  إبداعيةبيػذه المرحمػة تطرأ فكػرة جديدة 
بيذه المرحمة تظير الفكرة اإلبداعية بشكؿ كامؿ لذىف  : اـھمرحمة اإلؿ ومتوتر وغير مستقر،
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فكرة والتأكد منيا يبدأ بتدويف ال  :والتعديؿالمبدع يتوصؿ الى الحؿ الصحيح، مرحمة التحقؽ 
( سنة بالتفكير والتحقيؽ مف نظريتو قبؿ اف 21ويستغرؽ احيانا فترة طويمة . أستغرؽ نيوتف )

 ).776- 774، ص7873)العيسوي، 72(47، د/ت، صإبراىيـيعمف عف قوانيف النظرية. )
 االهداف التي يحققها التفكير االبداعي لممتعمم:

 زيادة فيـ المتعمـ لما يحيط بو. .7
 يتمكف مف معالجة اي قضية مف عدة جوانب.اف  .1
 زيادة قابمية المتعمـ لمعالجة اي موقؼ. .2
 رفع مستوى كفاءة الذىف. .3
 زيادة اىتماـ المتعمـ بالمدرسة والواجبات الصفية. .4
 (214:2009)غانـ،  جعؿ المدرسة والخبرات التعميمية دورا كبيرا في حياة المتعمـ. .5
 عمـ:اىمية اثارة التفكير االبداعي لممت .6
 يعتبر ضرورة الكتشاؼ قوانييف الحياة. .7
 لو قوة متجددة تمكف المتعمـ لمبقاء بالمجتمع وتغيراتو. .8

 لو دور كبير لمنجاح في الدراسة والحياة. .72
 ( 28:2013الينمو تمقائيا يحتاج الى تحفيز. )بني خالد، .77

 اجراءات البحث:
المدارس التابعة لممديرية تمثؿ مجتمع البحث بعينة مف احدى  -مجتمع الحث وعينتو:

العامة لتربية الكرخ األولى بطريقة قصدية واختيرت بالتعييف العشوائي شعبتيف أحدىما تمثؿ 
المتضمة بطاقات ال(طالبة ُدرست بنظاـ الرموز السريعة و 32المجموعة التجريبية تألفت مف )

(ودرست بالطريقة 31الجدوؿ الدوري التفاعمي واألخرى تمثؿ المجموعة الضابطة تألفت مف )
تمت مكافئتيـ ببعض المتغيرات منا التحصيؿ السابؽ في مادة الكيمياء والعمر  االعتيادية

 المعمومات السابقة . اختبارالى  باإلضافةالزمني محسوبًا باألشير 
 أدوات البحث:

تـ و ،ومقياس التفكير اإلبداعي التحصيمي  االختبار ىما  تيف اعتمدت الباحثة عمى أدا
( فقرات تحديد الصواب و 15( فقرة اختيار مف متعدد ) 15( فقرات االختبار ) 35صياغة)
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جدوؿ مواصفات االختبار تضمنت  بإعداد(فقرات اختبارات مقالية .وقد قامت الباحثة 5خطأ )
: 

الزمرة الثانية الفمزات  الزمرة األولى، تحديد المادة الدراسية بػ )الفمزات بالجدوؿ الدوري،
الالفمزات وأشباه الفمزات( مف كتاب العموـ )مادة الكيمياء( لمصؼ األوؿ  ية الترابية،القمو 

 متوسط
 تحديد الهداف السموكية المعرفية بكل مستوياتها.

 تحديد عدد األسئمة في كؿ موضوع ولكؿ مستوى مف االىداؼ.
 تحديد الدرجة الكمية لالختبار.

ولية عمى مجموعة مف المحكميف ومف وقامت الباحثة بعرض االختبار في صورتو األ
اساتذة مادة الكيمياء في المدارس الحكومية وقد تـ إجراء تعديالت حسب توجييات المحكميف 

ومالئمتيا لممجاؿ المراد  االختباروتـ ايجاد الصدؽ الظاىري بتحديد مدى صالحية فقرات 
( و الصدؽ 82%وبمغت نسبة االصدؽ الظاىري )  77(218:2011قياسو .)الجابري، 

مدى تمثيميا لمسموؾ  لمتأكدالمنطقي ويسمى ايضا بصدؽ المحتوى بتحميؿ فقرات االختبار 
. و تـ ايجاد 71(112:1277المراد قياسو ويسمى ايضا بالصدؽ المنطقي )الجابري، 

معامالت التمييز والسيولة والصعوبة لالختبار  بإيجادوذلؾ  ةالسيكو متريالخصائص 
(  (135التحصيمي وذلؾ عمى عينة مف المدارس التابعة لمكرخ األولى وكاف عدد العينة 

(، وتشير البحوث 0.86طالبة . وتـ ايجاد معامؿ الثبات بطريقة الفا كرونباخ بمغت قيمتيا )
( أو 0.70إذا كانت قيمتو مساويو ) في مجاؿ القياس والتقويـ الى اف االختبار يكوف ثابتاً 

 (278:1999اكثر )عودة، 
معامؿ االرتباط بيف األسئمة الزوجية  بإيجادالى طريقة التجزئة النصفية وذلؾ  باإلضافة

(، 0.89( ومعامؿ الثبات )0.80واألسئمة الفردية باستخداـ معادلة سبيرماف كانت قيمتو )
عمى اف فقرات  ؿيدل ( مما0.41-0.57وكانت بيف ) االختباروكذلؾ معامؿ التمييز لمفردات 

االختبار لو قدرة جيدة عمى التمييز بيف االفراد ذوي الدرجات العالية والضعيفة، وكاف معامؿ 
عمى انو مفردات االختبار  ؿدل ( مما0.38-0.70بيف ) الصعوبة لؤلسئمة الموضوعية ما

تماد معامؿ الصعوبة الخاص بيا بمستوى مقبوؿ كما حسبت صعوبة األسئمة المقالية باع
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( وبيذا تعد فقرات االختبار جيدة ومقبولة ومعامؿ 0.51-0.64وجدت قيمتيا تتراوح بيف )
 (84:2005تقع ضمف المدى المحدد.)الدليمي وعدناف،  إلنياصعوبتيا مناسب 

بيف  عمى التمييز االختباريةوالتي تحدد قدرة الفقرة  االختباروبمغ معامؿ التمييز لفقرات 
اجابة الطمبات مف ذوي المستوى العالي واجابة الطالبات مف ذوي المستوى المنخفض 

 (.89%عمى معادلة )الفا كرونباخ( بمغ معامؿ الثبات ) باالعتماد( .و 0.69-0.34)
وتكوف مف خمسة اجزاء  اإلبداعيأما األداة الثانية لمبحث فتمثمت باختبار التفكير 

عمى  االتفاؽوتـ عرضو عمى المحكميف وجاءت نسبة  (1981حسبما وضعو )سيد خير اهلل،
األولى بمغ معامؿ الثبات بعد  االستطالعية( وبعد تطبيقو عمى العينة 92%) االختباراجزاء 

 (.0.8386التصحيح  )
والبطاقات الورقية لمجدوؿ الدوري التفاعمي )كيث إنيفولدسيف     Q-Rأعداد رموز الػ 

:) 
تحتاج ىذه المرحمة الى اىتماـ كبير لتخرج بالشكؿ المناسب كما ذكر في األدبيات 

بعدة  72(298:2010-200ممية مف عدد مف التربوييف ومنيـ )الشناؽ، و دومي، عالتربوية ال
 التصميـ، مرحمة التنفيذ، ومرحمة التقويـ . مراحؿ ىي: مرحمة التحميؿ واإلعداد، مرحمة

ألسر الطالبات نظرا  االقتصاديبعد تحديد عينة البحث واعتمد اختيارىا  عمى المستوى 
 الف البرنامج يعتمد عمى:

عممية المسح الضوئي  إلجراءامتالكيـ الياتؼ النقاؿ او االجيزة المحمولة ذو كاميرا  .7
 لمرموز.

 التجريبية.دارة المدرسة واولياء امور طالبات المجموعة اخذ االجراءات فيما يخص ا .1
 .توفير شبكة االنترنت باستمرار  .2
 تحديد المادة العممية التي تـ تحديدىا مسبقًا. .3
 يا سموكيا.تغياتحديد االىداؼ التعميمية وص .4
 ةتحديد الموقع االلكتروني الذي يتـ مف خاللو تحديد المصادر الرقمية لرمز االستجاب .5

 .لمجدوؿ الدوري التفاعمي  السريعة مع اضافة صور
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اعداد الخطط التدريسية لكال المجموعتيف حيث اف التخطيط عممية مقننة يقوـ بيا 
 المعمـ لتحديد مدخالت المادة وما إلنجاحالمعمـ قبؿ الشروع بالدرس وىي خطوة ميمة 

 تتضمنو مف حوار ومخرجات سموكية.
ة السريعة والبطاقات الورقية معتمدا بدرجة كبيرة عمى تصميـ واعداد رموز االستجاب

جدوؿ كيث التفاعمي وقد راعت الباحثة اف تكوف التصميمات مف النوع المبيـ الى حد ما 
 لتتوصؿ الطالبات الى االجابة.

تـ تقويـ كؿ خطوة مف خطوات اعداد رموز االستجابة لمختصيف بمادة الحاسوب 
مف الناحية العممية ومدى وضوحيا وبذلؾ تـ التثبت مف  لمحكـ عمى صالحيتيا والكيمياء

 (  (Yaseen & et. al,2009, pp 306-309التقويـ الخارجي. )
 :QR-Codeالـ  نظامالخطوات العممية لتطبيق 

تنفيذ النظاـ بتقديـ المادة العممية لممجموعة التجريبية والتدريس التقميدي لممجموعة 
المصادؼ يوـ االحد حتى  2019/1/24اسابيع مف  4 الضابطة تـ ذلؾ عمى مدار 

2019/2/22 . 
العينة وقامت بعرض تقديـ بسيط  بأفرادالخطوة األولى: عقدت الباحثة لقاء تمييدي  -
مف  والتأكد ، رمز االستجابة وفكرة عممو وتحميؿ برنامج قارئ االستجابة السريع ىلشرح معن

 اتقاف افراد العينة لميارة استخداميا.
وطباعتيا   QRػالخطوة الثانية: قامت الباحثة بترميز اربعة مف العناصر لقارئ ال -

 .عمى بطاقات ورقية ولصقيا عمى السبورة
الخطوة الثالثة: بدء الدرس بمعرفة ميمة كؿ طالبة بقراءة البطاقات المرمزة والممصقة  -

 دقائؽ. 7 زال تتجاو عمى السبورة بفترة زمنية محددة 
الرابعة: اداء الواجب المحدد ليـ بتقسيميـ الى مجموعات متساوية وكؿ الخطوة  -

لمعناصر المحددة ليـ بالبحث عف الرموز ولصقيا في  RػQػ مجموعة توكؿ ليا مياـ ايجاد ال
 في الممؼ والموقع الخاص بالمجموعة. طالبة ووضعياممؼ وورد خاص لكؿ 

اختبار  بإجراءاستجابتيف وذلؾ  الخطوة الخامسة: التقييـ لنشاط الطالبات ومدى -
عمى البطاقة الورقية التي اعتمد عمى جدوؿ كيث التفاعمي  وقراءتوقصير بعد مسحيـ لمرمز 
 بدوف وجود كتابة لمعنصر.
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 النتائج: عرض وتفسير
عمى تحصيؿ طالبات الصؼ   QR-Codeالتساؤؿ االوؿ: التحقؽ مف اثر نظاـ الػ

 كتاب العمـو ونصت الفرضية عمى انو :االوؿ متوسط في مادة الكيمياء مف 
( بيف متوسط الرتب لدرجات 0.05يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى ) ال

ودرجات طالبات  درسف بطريقة رمز االستجابة السريعة، الالئيطالبات المجموعة التجريبية 
 درسف بالطريقة االعتيادية. الالئيالمجموعة الضابطة 

طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة في االختبار التحصيمي بعد رصد درجات و 
( والمتوسط 34.25أظيرت النتائج أف المتوسط الرتبي لدرجات المجموعة التجريبية بمغ )

( 87وتني المحسوبة )-قيمة ماف، (18.58الرتبي لدرجات تحصيؿ المجموعة الضابطة بمغ )
( ىي اكبر 3.98أما القيمة الزائية المحسوبة ) (182وىي اقؿ مف القيمة الجدولية البالغة )

( بيف 0.05( وىذا يدؿ انو يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوى )1.96مف القيمة الجدولية )
( 1المجموعتيف التجريبية والضابطة لصالح التجريبية في متغير التحصيؿ الدراسي، الجدوؿ )

 وبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية.
 

التحصيل لطالبات المجموعتين وتني والقيمة الزائية لدرجات -(المتوسط الرتبي وقيمة مان1الجدول )
 التجريبية والضابطة

 
حجـ األثر: لبياف حجـ تأثير المتغير المستقؿ عمى المتغير التابع )التحصيؿ( اعتمدت 

 ( 2( الجدوؿ )r( )Fritz et,al.,2012:12معادلة حجـ األثر )

ط متوس العدد المجموعة
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 الداللة القيمة الزائية وتني-قيمة ماف 
المحسو  االحصائية

 بة 
المحسو  الجدولية

 بة 
 الجدولية

34.2 32 التجريبية 
5 

 دالة 1.96 3.985 182 87 715

18.5 31 الضابطة
8 

514 
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 حجم الثر لممتغير المستقل عمى متغير التحصيل (2الجدول )
 
 
 

( قيمة مناسبة لتفسير حجـ 0.54( اف قيمة حجـ األثر البالغة )2يتبيف مف الجدوؿ )
 ( فما فوؽ، )صغير، متوسط،0.3 ,0.4, 0.5التأثير وبمقدار متوسط عمى وفؽ التدريج )

 73(Coolican, 2009:395) كبير( عمى التوالي.
الرموز السريعة حديثة بالنسبة لمطالبات بما يتضمنو مف وتعزو الباحثة الى اف نظاـ 

خطوات اجرائية ونشاط وتعاوف بينيـ مف خالؿ تقسيميـ الى مجموعات والمناقشة وروح 
التنافس بيف المجموعات لتنظيـ الرموز واالعتماد عمى الياتؼ النقاؿ الذي يعتبر بحد ذاتو 

جدوؿ الدوري التفاعمي خمؽ جوًا تفاعميا فعاؿ واالعتماد بشكؿ كبير عمى بطاقات صورية لم
ساعد في تنمية ميارات التفكير ومشاركة الطالبات في ايجاد بعض الرموز كاف لو دور في 

 لدى طالبات المجموعة التجريبية. تعزيز المادة العممية والتحصيؿ
 اما التساؤؿ الثاني:

لدرجات اختبار التفكير االبداعي لطالبات وتني والقيمة الزائية -المتوسط الرتبي وقيمة مان (3الجدول )
 المجموعتين التجريبية والضابطة

 
بعد رصد درجات طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة في اختبار التفكير االبداعي  

( والمتوسط 31.15أظيرت النتائج أف المتوسط الرتبي لدرجات المجموعة التجريبية بمغ )

 لمعيارا حجـ االثر المتغير
 متوسط 0.43 التحصيؿ

 
 المجموعة 

 
 العدد

 
متوسط 
 الرتب

 
مجموع 
 الرتب

 الداللة القيمة الزائية وتني-قيمة ماف 
المحسو  االحصائية

 بة 
المحسو  الجدولية

 بة 
 الجدولية

31.1 32 التجريبية 
5 

 دالة 1.96 2.685 182 79 714

17.3 31 الضابطة
8 

473.
4 
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( 79المحسوبة )وتني -(، قيمة ماف17.38الرتبي لدرجات تحصيؿ المجموعة الضابطة بمغ )
( ىي اكبر مف 2.68(أما القيمة الزائية المحسوبة )182وىي اقؿ مف القيمة الجدولية البالغة )

( بيف 0.05( وىذا يدؿ انو يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوى )1.96القيمة الجدولية )
( 3الجدوؿ )المجموعتيف التجريبية والضابطة لصالح التجريبية في متغير التفكير االبداعي، 

 وبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية.
وتعزو الباحثة الى اف توزيع طالبات المجموعة التجريبية الى مجموعات صغيرة أعطى 
الطالبات فرص لمتنبؤ اليجاد افكار جديدة وتشجيعيـ عمى المناقشة وتعزيزىا واشغاؿ تفكيرىـ 

 بالبحث عف المعمومات ساعد مف رفع مستوى التفكير االبداعي.
 االستنتاجات:

اف نظاـ رمز االستجابة السريعة اثرت في التحصيؿ لدى طالبات الصؼ االوؿ 
 المتوسط حيث تفوقف عمى طالبات المجموعة الضابطة المواتي درسف بالطريقة التقميدية.

اف نظاـ رمز االستجابة السريعة اثرت في التفكير االبداعي لدى طالبات الصؼ االوؿ 
 عمى طالبات المجموعة الضابطة المواتي درسف بالطريقة التقميدية.المتوسط حيث تفوقف 

وفر نظاـ رمز االستجابة السريعة فرص مف خالؿ عمؿ بعض الرموز وخاصة عند 
وخاصة فقرة كتابة التقارير عمى  انجاز الواجبات الموكمة ليـ بدعـ لمتعمـ الذاتي والتعاوني،

قارير عمى اإلنترنت، كما عممت عمى اثراء المواد وورد خمؽ تجارب تفاعمية فيكتب المتعمميف ت
 التعميمية الورقية كما في جدوؿ كيث التفاعمي.

اف نظاـ رمز االستجابة السريعة تعرؼ المعمـ عمى احتياجات المتعمـ وتحقيؽ رغباتو 
وأجيزة النقاؿ داخؿ الفصؿ الدراسي، وعممت عمى التواصؿ مع  QRمف خالليا دمج الػ

 ف شخصيتيـ. الطالبات وتحسي
 التوصيات:

تعميـ مواد اخرى كتعميـ المغة في نظاـ رمز االستجابة السريعة تطبيؽ اجراء دراسة عف 
 االنكميزية ومادة االحياء.

 التركيز عمى دمج مستحدثات تكنولوجيا التعميـ المتمثمة بالتعمـ النقاؿ في التعمـ.
االستجابة السريعة مع توفير االنترنت تجييز المدارس بنماذج تدريس حديثة منيا رمز 

 ليذا الغرض.
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2

روني التعليم تجربة أثر(."0222)محمود، محمد ، الدين زين  ي االلكت ل على المصرية االعدادية المدارس ف مؤتمر مقدم بحث". نحوها واتجاهاتهم للطالب الدراسي التحصي ظومة) النوعية التربية لكلية الثاني العلمي لل ث من  .91-0222/20/02( المستقبلية الرؤى-المعايير– التديات: مصر في العلمي البح

 

 
3

مل احمد محمد، علي الخياط،  تخدام اثر:0229 العجمي، كا لوجيا اس ب لدى التحصيل مهارات تنمية على التعليم تكنو رسالة االبتدائية المدرسة طال رة غير ماجستير ، نشو ة م ة التربية كلي  .0229أسيوط، ،جامع
 

 
نة( 0292:) فالح ظافر عود بما التقنية تسخير" مدو هج على بالنفع ي  ".االسالمية التربية منا

 
6
 Lee, J.-K., Lee, I.-S., & Kwon, Y.-J. (2011). Scan & Learn! Use of Quick Response Codes & Smartphones in a Bio logy  Field Study . The American Biology  Teacher, Vol. 73, No. 8, 485-492 . 

4
 ( ى.2: القياس والتقوين التربوي في العوليت التعليويت، ط(2009عالم ، صالح الديي هحوود  ،دار الوسيرة ،عوا

8
 J., M., “The Use of Qu ick Response Codes in the Classroom”, 11th Conference on Mobile and Contextual  Learning, pp.148–155,  2012   . 
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ي جديدة آفاق (:9191)الستار عبد ابراهيم،    المطبوعات، اإلبداع، وكالة دارسة ف

 
22
 ، بغداد.1(: هٌاھج البحث في التربيت وعلن الٌفس، ط2011الجابري، كاظن كرين رضا ) 
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