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Abstract  
The impact of the use of augmented reality technology in teaching the 

unit of educational devices in the decision of production and use of 

educational aids in the collection and direction of students of the 

educational diploma program at the Faculty of Education 

University of Hail 

the study Problem: 

Through the work of the researcher in the teaching of the production 

and use of educational tools for students of the educational diploma program as 

a note to students of this stage and low level of students, especially in the 

installation of educational devices. And the lack of desire to study the unit, 

despite its importance in the teaching of the course, which is a required demand 

in various fields, including the field of education to bring out educational 

cadres with the ability to know the basics of the installation of educational 

devices, and is an important goal of the objectives of curriculum production of 

teaching aids in the Department of Education Technologies, The existence of a 

technology aimed at enabling students of the educational diploma (second 

level) of the unit of educational devices in the decision to produce and use 

teaching aids Therefore, the researcher conducted an exploratory study with the 

aim of ascertaining their use and ownership, and the extent to which the 

students use the enhanced reality technology. Hence the need for conducting 

this study, and to find out the effect of using the enhanced reality technology in 

the unit of production and use of educational aids for second level students. 

Educational approach 

Study Hypotheses: 

- There were no statistically significant differences (α   between the modified 

averages of theA≤0.05 experimental and control groups in the post-

secondary achievement at the level of memory for the second level students 

in the educational diploma program after controlling the tribal achievement. 

- There were no statistically significant differences (α ...5 ...5 ) between the 

modified averages of the experimental and control groups in the post-

achievement achievement at the level of understanding for the students of 

the educational diploma after controlling the tribal achievement. 

- There were no statistically significant differences (α ...5 ...5 ) between the 

modified averages of the experimental and control groups in the post-

secondary achievement at the level of the analysis of the second level 

students in the educational diploma program after controlling the tribal 

achievement. 
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- There were no statistically significant differences (α ...5 ...5 ) between the 

modified averages of the two groups. The experimental and the control in 

the post-acquisition of the experimental and control groups in the total 

postgraduate achievement of the students of the educational diploma after 

controlling the tribal achievement. 

- There were no statistically significant differences (α ...5 ...5 ) among the 

average of the tribal and sub-experimental groups in the trend scale 

Study Tools: 

The current study requires measuring the effect of the use of enhanced reality 

technology in academic achievement and the trend towards enhanced reality 

technology among second level students. The educational diploma program at 

the Faculty of Education, Hail University The study tools and materials that 

are prepared by the researcher are as follows: 

The first tool: the achievement test in the three cognitive levels- 

(Remembering, understanding and analysis)- 

-The second tool: a measure of the trend towards enhanced reality technology 

-Study materials: enhanced reality technology 

key words: (Effect – Technhque- Augmented Reality- Attitude)  
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 : البححمكدم٘ 

الثورات العممية والصناعية، فما زال من في ظل التطورات التي يشيدىا العالم اليوم 
يعتمد طرق التدريس التقميدية التي ال تتوافق مع الحياة الحديثة وتفكير الطالب والمعمم  العالم

 عالمية.في عصر التكنولوجيا والتطور، حيث أن مستوى التعميم متدن جدا مقارنة بالدول ال
، و كان مجال الخرائط 4002بدأت التطبيقات النقالة لمواقع المعزز ظيورىا في عام 

و التواصل االجتماعي أول المستفيدين من ىذه التقنية، كما أن استخداميا لمتدريب في مجال 
الطب و المجال العسكري ىو األكثر تقدما، في حين أن تطبيق تقنية الواقع المعزز في التعميم 

 .زال في بدايتوما
وقد اشارت العديد من الدراسات الى اىمية تقنية الواقع المعزز في التعميم واثارة 

وفي تنمية ميارات  ) Shelton and hedley,2002الدافعية نحو التعمم مثل دراسة )
( وفي زيادة التحصيل العممي مثل دراسة الحسيني 4002التفكير مثل دراسة احمد )

(4002.) 
ية الواقع المعزز عمى تعرف النظام عمى ربط معالم من الواقع الحقيقي تعتمد تقن

بالعنصر االفتراضي المناسب ليا و المخزن مسبقا في ذاكرتو، كإحداثيات جغرافية أو 
معمومات عن المكان أو فيديو تعريفي أو أي معمومات أخرى تعزز الواقع الحقيقي. و تعتمد 

م كاميرا الياتف المحمول أو الكمبيوتر الموحي لرؤية برمجيات الواقع المعزز عمى استخدا
الواقع الحقيقي، ثم تحميمو تبعًا لما ىو مطموب من البرنامج والعمل عمى دمج العناصر 

 .االفتراضية بو
إن تقنية الواقع االفتراضي والواقع المعزز والتي تندرج تحت التعميم اإللكتروني ىي 

التي ساىمت في دعم العممية التعميمية، حيث جعمت ليا من ابرز الوسائل في عصرنا الحديث 
 رونقا خاصا وشجعت التالميذ عمى االبداع الحركي والذىني.

وبشكل فعال في تسييل وتيسير تصميم بيئة واقع معزز تعميمية جاذبة وثرية  وساىم
ل منصات وممتعة وفي متناول الجميع سواء أكانوا معممين أو طالبًا صغارًا أو كبارًا ومن خال 

إلكترونية متعددة مثل الحواسيب الشخصية أو اليواتف الذكية أو األجيزة الموحية بل وحتى 
عن طريق النظارات اإللكترونية والعدسات الالصقة، واعتمدت عميو مدارس وجامعات في دول 



 ..................في تدريس وحدة االجهزة التعليمية Augmented Realityالواقع المعزز  تقنية استخدام

- 422 - 

 .كثيرة شرقا وغربا وال يزال أعداد مستخدميو في ازدياد وبسرعة ىائمة
كانت فكره ىذا البحث لحل بعض المشكالت التعميمية لدى طالبات  عممياً ولتصور ىذه التقنية 

 وخصوصا في تدريس وحدة االجيزة التعميمية . برنامج الدبموم التربوي 
 :البححمعهل٘ 

طالبات مقرر انتاج واستخدام الوسائل التعميمية ل في تدريس الباحثة عمل خالل من
 خاصة في مستوى الطالبات وتدني المرحمة ىذه اتلطالب كمالحظتيا برنامج الدبموم التربوي

تركيب االجيزة التعميمية. وعدم الرغبة في دراسة الوحدة بالرغم من اىميتيا في تدريس  وحدة
 إلخراج التعميمو  التربية ومنيا مجال المجاالت مختمف في يعتبر إتقانا مطمبا والذي المقرر،
ىدفا ميما  ويعتبر ،تركيب االجيزة التعميمية  اتبأساسي االلمام عمى قدرة ذات تعميميةكوادر 

وجود تقنية  فكرة فجاءت ،قسم تقنيات التعميم ب مقرر انتاج الوسائل التعميمية من اىداف
في  وحدة االجيزة التعميمية نم الدبموم التربوي ) المستوى الثاني ( طالبات تيدف الى تمكين

 عمى االطالعوب .كالتفاعل الحماس من جو جودوو  ،مقرر انتاج واستخدام الوسائل التعميمية 
 4002الدولي الثالث لمتعميم االلكتروني والتعميم عن بعد  مؤتمرالالمؤتمرات منيا:  من العديد

، والمؤتمر الدولي  4000، والمؤتمر العممي السابع لمجمعية العربية لتكنولوجيا التعميم 
، والمؤتمر العممي الثاني عشر لمجمعية 4000الثاني لمتعميم االلكتروني والتعميم عن بعد 

،وبعد االطالع عمى توصيات المؤتمرات تشكمت مشكمة  4002المصرية لتكنولوجيا التعميم 
البحث وخاصة عندما تم مالحظة مدى اقبال الطالبات بالدبموم التربوي عمى استخدام االجيزة 

 من التأكد بيدف استطالعية راسةد بعملولذلك قامت الباحثة الذكية داخل القاعات الدراسية 
 ومن ثم ،المعزز الواقع لتقنية الطالبات استخدام ومعرفة مدى ،وامتالكين ليا استخدامين

كيفية االستفادة من تقنية الواقع  عن كذلك ولمكشف الدراسة، ىذه إلجراء الحاجة جاءت
انتاج  مقرر من ةوحد فيالمعزز في تنمية تحصيل واتجاه طالبات برنامج الدبموم التربوي 

  التعميمية  واستخدام الوسائل
 : البحح أشٝل٘

انتاج تدريس االجيزة التعميمية  بمقرر  في المعزز الواقع تقنية ماستخدا فاعمية ما-0
 ؟بجامعة حائل الدبموم التربوي  طالبات تحصيل فيواستخدام الوسائل التعميمية 
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بجامعة  طالبات الدبموم التربوي اتجاىات عمى المعزز الواقع تقنية ماستخدا فاعمية ما -4
 ؟ نحو استخدام التقنية  حائل

 : البحح فرّض

 متوسطبين ( ( α ≤ 0.05  الداللة مستول عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال-0
لطالبات  التذكر مستوى عند البعدي التحصيل في الضابطةو  التجريبية مجموعتينال

 .القبمي التحصيل ضبط بعدم التربوي المستوى الثاني ببرنامج الدبمو 
متوسط ( بين ( α ≤ 0.05الداللة مستول عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -4

لطالبات  مستوى الفيم  عند البعدي التحصيل في الضابطةو  التجريبيةين لمجموعتا
 .القبمي التحصيل ضبط بعد الدبموم التربوي

متوسط بين ( ( α ≤ 0.05الداللة مستول ندع إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -2
لطالبات  التحميل  مستوى عند البعدي التحصيل في الضابطةو  التجريبيةالمجموعتين 

 .القبمي التحصيل ضبط بعدالمستوى الثاني ببرنامج الدبموم التربوي 
متوسط ( بين ( α ≤ 0.05الداللة مستول عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -2

لممجموعتين التجريبية والضابطة  البعدي التحصيل  في الضابطةو  التجريبيةعتين المجمو 
 .القبمي التحصيل ضبط التحصيل البعدي الكمي لطالبات الدبموم التربوي بعد في

( بين متوسطي ( α ≤ 0.05الداللة مستول عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال-2
 وعة التجريبية في مقياس االتجاه .لطالبات المجم القياسين القبمي والبعدي

 : البححاٍداف 

 :الى تحقيق مايمي  الحالي البحث يدفي
انتاج  مقرر في الدراسي التحصيل في المعزز الواقع تقنية استخدام رأث تحديد مدى -0

المستوى الثاني ببرنامج لطالبات لدى                 واستخدام الوسائل التعميمية 
 .بجامعة حائلكمية التربية  – الدبموم التربوي

 التحصيل في كالضابطة التجريبيةالفروق االحصائية بين المجموعتين  عن الكشف  -4
الدبموم التربوي  المستوى الثاني  ( لطالبات التحميل الفيم، التذكر،( مستوى عند البعدي

 . بجامعة حائل
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 مقرر في المعزز الواقع تقنية استخدام نحو الدبموم التربوي اتجاىات طالبات تحديد مدى -2 
 حائل.الدبموم التربوي بجامعة  طالبات انتاج واستخدام الوسائل التعميمية لدى

 -: البححاٍنٔ٘ 

 :في الحالي البحث سيمي قد
 في المعزز الواقع تقنية استخدام حول التعميم تقنيات مجال في التربوي األدب إثراء -0 

 .التعميمية العممية
االتجاىات الحديثة في التعميم االلكتروني، وىو التعميم باستخدام تقنية الواقع  أحدتقديم   -4 

 المعزز .
 فتح المجال لدراسات اخرى باستخدام تقنية الواقع المعزز .  -2
مقياس اتجاه نحو تقنية الواقع المعزز(    –تحصيمي  اختبار( تقديم ادوات لمدراسة   -2 

 .متشابية دراسات يف منيا االستفادة لمباحثين يمكن
 المسئولين تفيد قدالعام  التدريس في المعزز الواقع تقنيةخدام الست مقترحة آلية تقديم- 2

 .التعميم  وزارة في
 : البحححدّد 

 :التالية الحدود عمى الحالية الدراسة اقتصرت
 احلدّد املْضْعٔ٘ :

ام الوسائل عمى وحدة االجيزة التعميمية في مقرر انتاج واستخد البحث اقتصر
باستخدام  بجامعة حائل  التعميمية لطالبات المستوى الثاني لطالبات برنامج الدبموم التربوي

لتحميل (  -الفيم  –تقنية الواقع المعزز، وقياس اثره عمى التحصيل عند المستويات ) التذكر 
 واالتجاه .

 احلدّد البعرٓ٘ :

لطالبات برنامج الدبموم التربوي  عمي عينة من طالبات المستوى الثاني البحثاقتصر 
 بجامعة حائل.

 احلدّد املهاىٔ٘ :

 جامعة حائل. –كمية التربية 
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 احلدّد السماىٔ٘ :

 ىـ0222/0222ثاني من العام الجامعى في الفصل الدراسي ال البحث اتم تطبيق ىذ
 :  البححمصطلحات 

 :Technhque)) تكئ٘ -

:" جممة االساليب او الطرائق التي  أن التقنية ىى (22م،ص4000أورد الينائي )
 تختص بفن أو مينو .

المواد واالدوات التي وتعرفيا الباحثة اجرائيا في ىذه الدراسة انيا " جميع االجيزة و 
تتعامل  معيا طالبة الدبموم التربوي وتتضمن اجيزة العرض واجيزة الحاسب ، واالنترنت ، 

 وغيرىا  واليواتف الذكية ، والمنتديات العممية ...
 (: Augmented Reality)الْاقع املعسز  -

( الواقع المعزز انو: "تقنيات حاسوبية تقوم عمى 022ص، 4000عرف إطميزي )
دمج الصور ومناظر ومقاطع من العالم الحقيقي مع العالم االفتراضي من خالل الرسومات 

 . الحاسوبية ثالثية االبعاد حيث يتحكم الحاسوب بيذه المكونات جميعا
ة الباحثة اجرائيا بأنو  " تفاعل الطالبة مع المحتوى الرقمي المقدم ليا عمى ىيئة فوتعر 

و مواقع من االنترنت .... وغيرىا بواسطة الحاسب صورة ، فيديو ، اشكال ثالثية االبعاد 
 .االلي من اجل دمج العالم االفتراضي مع العالم الحقيقي 

 :(Attitude) االجتاِ 
(  االتجاه بأنو :حالة من االستعداد  أو التأىب العصبي 22،ص4002عرف حمدان ) 

عمى استجابة  و النفسي تنظم من خالل خبرة الشخص ، وتكون ذات أثر توجييي او دينامي
 الفرد بجميع الموضوعات او المواقف التي تستثير ىذه االجابو . 

شكل نتيجة "استعداد يت -( االتجاة أنو :040، ص4000وعرف نبيية واميمة ) 
لتفاعل الفرد وخبراتو وتجاربو الحياتية مع البيئة ، حيث يرضي فيو دوافع مختمفة وتعود عميو 

المنفرة او بشعورالرضا والسرور، أو تحبط لديو بعض الدوافع ، وتثير فيو بعض الدوافع 
 المؤذية .
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قع المعزز سواء وتعرقة الباحثة اجرائيا بأنو" حالة الطالبة و استجابتيا تجاه تقنية الوا
ايجابية او سمبيو وتقدر درجو ىذه االستجابة بالدرجة التي تحصل عمييا كانت تمك االستجابو 

  .الطالبة من خالل مقياس االتجاه المعد بيذه الدراسة 
 االطار اليظرٖاحملْر األّل : 

ة لقد كان تجسيد المعمومات الكتابية والواقعية بوسائط متعددة وأشكال افتراضي    
ثالثية األبعاد بمجرد النظر إلييا من خالل الكاميرا يعد ضربا من ضروب الخيال العممي وال 
يمت لمواقع ِبصمة، ولكن بعد التقدم التقني الكبير في مجال الترميز والوسائط المتعددة 

 .وتقنيات األلعاب وبقيادة أضخم شركات الترفيو واأللعاب 
 العموم، مناىج تطوير في وبدأت الركب ىذا يف العربية الدول معظم سارت ولقد   

 المعممين إعداد تطوير ذلك وواكب المراحل التعميمية، جميع في االىتمام بالتطوير بدأ حيث  
 ..(2010 جاللة، وأبو عميمات(

 وتسارع والمخترعات المنجزات عصر في بأنو(  2010 ، القحطاني) وأشار   
 التقميدية الدراسة فاعمية وقمة البشرية الموارد ميةتن وحتمية : المعرفة وتطور المعمومات

 من معروفة تكن لم جديدة تربوية بصيغ تعميمية مصطمحات ظيرت المتعممين، ميارات لتنمية
 لمحاسب العظيماألختراع  بسبب وذلك البشر؛ حياة في التقنية تغمغل مدى عمى وتدل قبل
 من االستفادة في والتعميم بالتربية ونالميتم بدأ حيث المتعددة، وسائطو وبرمجيات اآللي
 لو، ومعززة لمتعميم مساعدة تعميمية كوسيمة التعميم عممية في ادخالو و اآللي الحاسبقدرات 
 لتوفير واألساليب الطرائق أفضل عن والبحث بالمناداة التربويين أصوات تعالت أن لبثت وما
 لنقل االتصال سرعة وتحقيق الطمبة تمامواى انتباه لجذب وحيوية جديدة تفاعمية تعميمية بيئة

 .لألمام دائما ينظرون التربويين ألن اآلراء والخبرات وتبادل المعمومات
 التربية لتكنولوجيا العربية لمجمعية األول العممي المؤتمر توصيات في وجاء     
 طبيقاتوت التكنولوجي، التطوير مجال في والعالمية المحمية التجارب من االستفادة ضرورة

مراكز   ءإنشا وكذلك وجودتيا، التعميمية العممية لتحسين واالتصاالت التربية تكنولوجيا
 )نوفل،( التكنولوجي التطبيق نماذج أحدث عمى المتعممين لتدريب بالجامعات نموذجية
2010. 
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 الواقع صطمحمل مرادفا تعتبر ال المعزز الواقع تقنية أن االعتبار في نأخذ أن يجب     
نما فتراضياال  & luckin & seljeflot)  االفتراضي  لمواقع امتداد الواقع المعزز ىو وا 

woolard Kerawalla,2006)المعزز والواقع الواقع بت   أساسية فروق عدة توجد حيث 
 االفتراضي .
 االفتراضي والواقع المعزز الواقع بين الجوىرية الفروق اىم الىحثة البا توصمت حيث

 : اليالت النحو عمى
 الواقع يقع حيث االفتراضية البيئة أو االفتراضي الواقع من تمتد المعزز الواقع فكرة أن
 "المختمط الواقع" تدعى بين ىذين االثنين  والحالة ،و االفتراضية  الحقيقية البيئة بين المعزز
 اليمين ةناحي النقطة تتحرك الحقيقة البيئة في الرقمية المختمط المعمومات الواقع يدمج حيث
حين  في أعاله الرسم طرفياالفتراضية والبيئة الواقعية  البيئة تمثل ،االفتراضية البيئة إلى
 البيئة من بالقرب المعزز الواقع ويقع المختمط  بالواقع يسمى ما الوسطى المنطقة  تحتل

 الطرف ىعم الواقع االفتراضية البيئة من بالقرب المعزز الخيال ويقع الخط طرف عمى الواقعية
 ينتجيا التي البيانات مع الواقعية البيئة دمج يتم المعزز الواقع تقنية وفي لمخط اآلخر

 البيئة من صورة مع االفتراضية الحاسوب بيئة بدمج فتقوم المعزز الخيال تقنية اما الحاسوب
 ضفاءبإ المعزز الواقع تقنية تقوم آخر بمعنى ميمغرام وضعو الذيوىذا ىو المصطمح  الواقعية
 واقعية صبغة بإضفاء المعزز الخيال تقنية تقومحين  في حقيقي منظر عمى خيالية صبغة
 . خيالي منظر عمى
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 :املعسز الْاقع تكئ٘ خصاٜص
 :يمي ما Azuma) ، (1997 وأوضح كما المعزز الواقع تقنية خصائص أبرز من

 .حقيقية بيئة في والخيال الحقيقة بين مزيج -
 .استخداميا عند الفعمي وقتال في تفاعمية -
 .األبعاد ثالثية بكونيا تمتاز -

 عمى تقع التي الدستقبمية األولويات إحدى التعميم تطوير موضوع أن ذلك من يتضح
 بطريقة التعميمية العممية تخدم المعزز الواقع تقنية وأن العربية، بالدول التعميم مسؤولي عاتق
 العممية في التقميدي النمط من والخروج قنية،الت جيل مع يتالءم وبشكل ومشوقة سيمة

 .وسمسة جذابة بطريقة التعميم في الجديد النمط إلى التعميمية
 :التعلٔه يف املعسز الْاقع أٍنٔ٘

 بيئة في وخصوًصا واسع نطاق عمى التعميم مجال في المعزز الواقع استخدام تم
 الصفوف في التجارب مختمف ءإلجرا االخيرة اآلونة في والتي ظيرت العممية المختبرات
 بأخرى حقيقية أشياء بين الجمع المعزز خالل الواقع ومن يمكن حيث .الحقيقة الدراسية
 الحقيقة يحاكي في محيط رقمي الخارجية البيئة من المناسبة المعمومات واستخدام افتراضية

 جديدة دواتطرق وأ خمق وبالتالي و الترفيو، التعميم مجاالت ربط الممكن من تجعل حيث
تدريس  في :المثال سبيل فعمى .الرسمية وغير الرسمية األوساط في والتعميم التعمم لدعم

 لتكون األثرية الدواقع أو اآلثار تمثيل إعادة يدكن التاريخية والشخصيات الطبيعية األحداث
 .الحقيقي العالم إلى إضافتيا ثم لمواقع ومن محاكية

( بحث حول 4002سات مثل داسة سامية جودة )بعض الدراعمى ما سبق وقد اكدت 
فاعمية استخدام الواقع المعزز في تنمية ميارات حل المشكالت الحسابية والذكاء االنفعالي 
لدى طالب المرحمة االبتدائية ذوي صعوبات تعمم الرياضيات ، وتوصمت الباحثة لفعالية 

سابية والذكاء االنفعالي لدى استخدام الواقع المعزز في تنمية  ميارات حل المشكالت الح
 طالبات المرحمة االبتدائية ذوي صعوبات تعمم الرياضيات بالمممكة العربية السعودية .

فاعمية  لتحديد( التى ىدفت   Ibli and sahin, 2017كذلك داسة ابمي وساىين )  
سي مواد تعميمية قائمو عمى تقنية الواقع المعزز عمى تحصيل اليندسة والتفكير اليند
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واتجاىات الطمبة نحو الرياضيات . واظيرت النتائج ان تعمم اليندسة بإستخدام ) 
ARGE3D )  ادى الى تقدم تحصيل اليندسة لطالب المجموعة التجريبية وارتفع مستوى

االستدالل  اليندسي لدييم مقارنو بالمجموعة الضابطة باالضافة الى ذلك ساىم البرناامج في 
 ة تجاه الرياضيات وساىمت ايضا في الحد من الخوف والقمق .تغيير المواقف السمبي

 Augmented Reality املعسز: الْاقع تهيْلْجٔا عنل آلٔ٘
دمج  ثم يذكر أساسية، ميام عدة إنجاز من البد ممكنا المعزز الواقع ليكون أنو

 (Glockner&others,2014) نواتجيا بطريقة فعالة:
 وتحدد .خمفيتيا عن لمكائنات األمامية جيةالو  فصل عممية وىي :الصورة تقسيم

 .الصورة من الكائنات استخراج عممية نجاح مدى الفصل عممية جودة درجة
 وخطوط أركان من الصورة عمى المعروفة العناصر إيجاد يعني وىو االستخراج: 

 الحواف ثم األركان باستكشاف تبدأ مراحل عدة من الخطوة ىذه وتتآلف وأشكال ومنحنيات
 .العالمة مربع كشفخيرا وأ

 السيل من تجعل بطريقة الحقيقية العالمة تصميم يجب  :العالمة استكشاف
 إلييا التعرف ليسيل استكشافيا؛
 كل موقع بإيجاد المرحمة ىذه وتختص .ىويتيا وتحديد األخرى العالمات بين من

فأصبحت  ،معززال الواقع تقنية في المستخدمة لمعالمات تطور حدث وقد الصورة عمى خمية
 الرقمي الكائن عالمة اكتشاف أن بالذكر الجدير ومن .واألسود باألبيض كانت أن بعد ممونة
 درجات لتعدد واأللوان؛ الصور ذات العالمات من أسرع واألسود األبيض المونين ذات العالمة
 .الصورة إلى الكاميرا تعرف عدم أو الرقمي الكائن ظيور في خطأ يسبب مما األلوان،

 العالمة موقع تحديد يتم حيث العالمة، تحديد بعد الخطوة ىذه وتأتي :الكاميرا  توجيو
 ليتم المكاني؛ الحيز في

 العالمة مع واتجاىيا نطاقيا يتناسب أن ويجب .الصورة عمى الرقمية الكائنات تجسيد
 أن بمعنى(  المكتشفة

 .)آخر كائن وليس لمصورة الممثل الرقمي الكائن يظير
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 وادراجيا المشيد داخل األبعاد ثالثية الكائنات تجسيد يتم المرحمة ىذه في  : الدمج
 .واإلضاءة التجسيد جودةيراعي  بشكل العالمة عمى

 : التعلٔه يف املعسز الْاقع تكئ٘ تطبٔكات
 تطوير عن المسؤولون يتحمس لم وتطبيقاتيا المعزز الواقع تقنية تطور بدايات مع   
 يكن ولم ، ضئيال فييا البحث مجال كان حيث ؛ تعميمياً  واستخداميا يةالتقن لتبني التعميم
 الفصول في التقنية ىذه لتطبيق المطموبة واألجيزة المعدات بكافة كاممة دراية عمى أحد ىناك

 . الجامعية القاعات أو الدراسية
 بصفة التعميم وتكنولوجيا عامة بصفة التعميم بحقل العاممين الخبراء من كثير ويرى   
 المعزز الواقع تقنية تستطيع البيئة إلى والصوتيات والفيديوىات الرسومات بإضافة وأن خاصة
 .(4002ني،الحسي( لمطالب ثرية تعميمية بيئة توفير

وىناك دراسات وابحاث اجريت لتقصي اثر تطبيق تقنية الواقع المعزز في مجال التعميم 
 منيا ، دراسة استابا ونادولني 

 (Estape & Nadolny , 2015  حيث طبقت دراسة شبة تجريبية  عمى  عينة )
البا وطالبة من الصفوف العميا في ريف ايوا من الواليات المتحدة ( ط20مكونة من ) 

االمريكية دراسة مقارنة بين اثر استخدام تقنية الواقع المعزز وصفحات الويب التفاعمية في 
فعية نحو تعمم الرياضيات واشارت النتائج الى ان عمى التحصيل الدراسي والداالصف الدراسي 

الطمبة المذين درسوا بإستخدام الواقع المعزز كانت دافعيتيم لمتعمم وتحصيميم اكبر من الطمبة 
مواقع الويب التفاعمية كما تم االستعانة بإختبار تحصيمي قبمي وبعدي المذين درسوا بإستخدام 

 الدراسة . باالضافة لمقياس لمدافعية لتحقيق ىدف
(  دراسة تيدف لدراسة أثر استخدام تقنية الواقع 4002كما اجرت ميا الحسينية )

المعزز في وحدة من مقرر الحاسب االلي في تحصيل واتجاه طالبات المرحمة  الثانوية، حيث 
( طالبة من الصف الثالث الثانوي بمدينة مكة المكرمة 22طبقت دراسة شبة تجريبية عمى )

داتان تمثمتا في اختبار تحصيمي ومقياس لالتجاه ، وتوصمت النتائج لوجود واستخدمت أ
فروق بين درجات المجموعة التجريبية والضابطة في اختباري التحصيل واالتجاه لصالح 

 المجموعة التجريبية .
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( ببحث ىدفتا منو الى تقصي أثر التدريس 4002وقامت وداد الشتري وريم العبيكان )
الواقع المعزز عمى التحصيل الداسي لطالبات المرحمة الثانوية في مقرر تقنية باستخدام 

من مدرسة ثانوية ( طالبة 20الحاسب وتقنية المعمومات وقد تكون افراد الدراسة من )
بالرياض وانقسموا عمى مجموعتين تجريبية ) تدرس باستخدام تقنية الواقع المعزز ( 

المعتادة (  واستخدمت الباحثتان المنيج شبة )تدرس باستخدام الطريقة ومجموعة ضابطة 
 التجريبي واختبار تحصيمي كأداه لمتحقق من فرضيات البحث 

ونتج عن البحث وجود فروق بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية 
( لصالح المجموعة a≤0.05والضابطة في اختبار التحصيل البعدي عند مستوى داللة )  

صت الباحثتان الى تفعيل تقنية الواقع المعزز في استخدم ىذه التقنية في التجريبية ، وأو 
 التدريس .

 :املعسز الْاقع أىْاع
 الحقيقية، البيئة داخل افتراضية وظواىر كائنات إدخال ىو المعزز الواقع أن سابقا ذكرنا    
 الذي الفتراضي ا الواقع عكس عمى وىو معا، والحقيقية االفتراضية الظواىر بين يدمج أنو أي

 تم التي المعزز بالواقع الخاصة األنواع من العديد ىناكافتراضية  بكائنات ىو ما كل يستبدل
 ) وآخرون باتكاردراسة  ومنيا المتعمقة والدراسات التربوي األدب في ذكرىا

atcar&Others, 2013)  وآخرون فنسنتودراسة(4002Vincent&Others, ) 
 :(Projection)  اإلشكاط-2

 االصطناعية الصور استخدام عمى ويعتمد شيوعا، المعزز الواقع أنواع أكثر وىو
 وأكثر األجيزة، خالل من الفرد يراىا التي التفاصيل نسبة لزيادة الفعمي الواقع عمى كإسقاطيا
 يتم بحيث الرياضية؛ المباريات بث مجاالت في ىو الواقع من النوع ليذا استخداما المجاالت

 مجاالت توضيح يتم عندما أو وغيره، التحميل لغايات صغيرة بجزئيات الرياضي حركة تتبع
 عمى المترية المقاييس باستخدام الكرة قطعتيا التي المسافة أو الممعب، حدود أو المعب،
 .الواقع في موجودة غير فعميا وىي فقط، الشاشة
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 (:Recognition ) العهل علٙ لتعرف 2-
 التعرف خالل من الشكل عمى التعرف مبدأ عمى المعزز الواقع أنواع من النوع ىذا يقوم

 معمومات لتوفير الجسم؛ أو كالوجو محدد بشكل الخاصة واالنحناءات والحدود الزوايا عمى
 النوع ىذا يستخدم ما وعادة الحقيقي، الواقع في أمامو الموجود الجسم إلى إضافية افتراضية

 كالمخابرات العمل من السرية عالي المستوى ذات الحكومية المؤسسات ضمن الواقع من
 والبحث لألشخاص، الجسمية واألشكال الوجوه عمى لمتعرف ؛اإلستخبراتية  أجيزة أو المركزية،

 .معمومات من بيم يتعمق ما كل أو ممفاتيم، عن
 :  (Location ) املْقع 3-

 :منيا أخرى؛ جياتبرم مع باالرتباط المواقع لتحديد توظيفيا يتم طريقة عن عبارة وىو
 مقام تقوم التي Triangulation Technology أو  التثميث وتكنولوجيا المواقع تحديد
 نقاط باستخدام إلييا الوصول المطموب النقطة إلى الفرد أو السفينة المركبة توجيو في الدليل
 المدعومة الذكية اليواتف استخدام حال في ذلك  ويتضح الواقع؛ عمى وتطبيقيا فرضية التقاء
 األسيم من مجموعة خالل ومن .الفرد مكان تحديد عمى تساعد التي المواقع تحديد ببرمجة

 الثانية النقطة إلى لموصول الفرد بتوجيو تقوم حية صورة عمى والواقعة الفرضية واإلشارات
 .إلييا الوصول في المرغوب

 والمركبات الحديثة، اتوالسيار  الذكية، اليواتف أجيزة في التقنية ىذه توجد ما وعادة
 الطرق إلى وترشده وجيتو تحديد لمسائق تتيح وىي العسكرية، كالمركبات االستخدام المحددة
 تحاول البرمجية الشركات مازالت اليوم وحتى .المطموبة النقطة إلى لموصول سموكيا الواجب
 تحديد ستطيعت بحيث العسكرية؛ األىداف لخدمة المعزز الواقع من النوع ىذا في التطوير
 الفضاء. في صناعي قمر موقع تحدد حتى أو الدولة، لدى المستيدفة النقاط

 (: Outline) املخطط  -4
 الواقع أنواع أحد وىو ،االفتراضي والواقع المعزز الواقع بين دمج طريقة ىو المخطط

 أي أو جسمو، من العريضة الخطوط دمج إمكانية الشخص إعطاء مبدأ عمى القائم المعزز
 أو لمس أو لمتعامل، الفرصة يعطي مما ،افتراضي آخر جسم مع جسمو من مختار جزء

 والمراكز المتاحف في بكثرة موجودة وىي الواقع، في موجودة غير وىمية أجسام التقاط
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 الحقب أو األرض بتطور المتعمقة األفالم في اآلن استخداميا ويجري التعميمية، العممية
 .الفعمي اإلنسان وجود مع أسطورية أو منقرضة مخموقات دمج تمي بحيث القديمة؛ الزمنية

الباحثة الى ان تقنية الواقع المعزز بعدَا إضافيَا  من خالل ماسبق عرضو وجدت    
زيادة الفعالية  كما انيا تضيف الى  جديدَا لتدريس المفاىيم مقارنة بطرق التدريس األخرى

ات التعمم التعاونية والتجريبية، وتتضمن األساليب يحقق نتائج ممموسة في عمميبما التربوية:
التي يوفرىا الواقع المعزز في التعميم: اإلدراك البدني، واإلدراك المتجسد، والتعمم الموقفي، 

عندما يبدأ المتعممون بدارسة ف في مدى تحكم المتعممينزيادة  م ، ايضا ىناك والعمل العقمي
اسوب، فإنيم يتوجب عمييم عادة اكتساب معرفة تتعمق المحتوى التعميمي باستخدام جياز الح

وىذا ما ييدف  بطريقة التعامل مع جياز الحاسوب، كاستخدام جياز الفأرة أو لوحة المفاتيح
. كما سيتوجب عميو أيضًا تعمم بعض الميارات المتعمقة بوظائف اليو البحث الحالي 

غالقيا أو فتح قائم ة النظام وغيرىا الكثير(، وبالتالي فبما الحاسوب ) كطريقة فتح النوافذ وا 
التعميمي فإن ىذا سيضيف عبئًا  أن المتعمم مطالب بتعمم ىذه الوظائف إضافة إلى المحتوى

أكبر عميو في عممية التعمم )جسديًا وعقميًا(، ولكن في الواقع المعزز يكون جسد المتعمم 
ة المحتوى بالكامل، وىذا يختمف منخرطًا بالكامل في المحتوى التعميمي حيث يستطيع مشاىد

عن الواقع االفتراضي حيث يشاىد المتعممون المحتوى التعميمي في إطار ضيق يقتصر عمى 
  العالم المحيط بيم و عمى أجسادىم.

ال يخفى عمى الجميع أن التحفيز يمعب دورًا ميمًا في عممية التعمم وىذا ما و      
لمتعة والمعرفة في ذات الوقت، وىذا من شأنو أن يحققو الواقع المعزز؛ ألنو يجمع بين ا

 يحفز المتعممين عمى اكتشاف المزيد في المحتوى التعميمي. 
بأن المتعممين عندما قاموا بتجربة (Billinghurst, 2000)  بمينجيوست ويؤكد     

تقنية الواقع المعزز وصفوىا بقوليم )عالم سحري( وىو ما دفعيم إلى التعمق في المحتوى 
التعميمي وتعمم المزيد عنو. وبعكس ألعاب الفيديو، فإن الواقع المعزز ال يفصل مستخدميو 
عن عالميم الواقعي؛ بل العكس تمامًا فيو يستخدم ىذا العالم وينقمو بشكل واقعي إلى عالم 
رقمي وىذا كفيل بأن يرفع مستوى الفضول والدىشة لدى المتعممين ويشجعيم عمى 

 االكتشاف.
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 يف املعسز الْاقع تكئ٘ اشتخداو يف دراشات الدراشات املرتبط٘ الجاىٕ : احملْر  
  التعلٔه

 :( Freitas&Campos،4002)   ّنامبْط فرٓتاط دراش٘ -0
 لتعميم المعزز الواقع عمى قائم تعميمي نظام وتقييم تصميم إلىالدراسة  ىذه ىدفت

 المعزز الواقع تكنولوجيا تخداماس كيفية من والتحقق المدارس، في الثاني لمصف المفاىيم
 وتقييم تصميمو تم  .المدرسة في الستخداميما وتم التعمم، من الطالب يمكن إيجابي بشكل
التجريبي عمى عينة بمغت  شبو المنيج الباحثان واستخدم SMARTنظام عمييما أطمق لعبتين

ثالث مدارس  ( طالبة من ثالث صفوف مختمفة ضمن24( طالبا و )44( طالبا ، منيم )22)
 ثالث إلى تقسيميم تم( سنوات 2-2) بين الطمبة أعمار تراوحت وقد .محمية في البرتغال 

 اختبارين لمدراسة كأدوات الباحثان ستخدموأجيدون، ون متوسط ،ضعيفون طالب :مجموعات
 :التالية لمنتائج الدراسة وتوصمت النقل، لوسائل وآخر الحيوانات لتصنيف معرفيين
 سمارت استخدام خالل من مستواىم تحسين فيكثيرا  يستفيدوا لم لجيدونا الطالب-0

 .)التعمم عمى بالضرورة يساعدىم ال النظام ىذا أن بمعنى(
 .والضعيفين المتوسطين الطالب صفوف ضمن بكثير أكبر سمارت نظام تأثير -4

 (:1022الصٔد) ىٔفني دراش٘-4 
 الدراسة ىدفت . " التعميم حقل في عززالم الواقع أساليب تطبيق :  : الدراسة عنوان

 كتطبيق الطالبية المعزز الواقع بطاقة عمل تقديم طريق عن المعزز الواقع استخدام إلى
 في درس أي تمثل أن المعزز الواقع لبطاقات يدكن حيث والتعميم مجال التربية  في تكنولوجي

 مع والتفاعل ، التعمم كائنات مختمف تصور عمى الطالب يساعد مما األبعادثالثي  شكل
 . وتفاعمية وفعالة اماتم جديدة بطريقة المعمومات  مع والتعامل النظريات

من كال  وطالبة طالباً  20العينة وكانت ، التجريبي شبة المنيج الباحثة واستخدمت
 القبمي االختبار الباحثة واستخدمت ، مصر في (02-00بين ) عمرالجنسين لمتوسط 

 .  جاه نحو التقنيةات ومقياس والبعدي
 : الدراش٘ ىتاٜج أٍه ّمً

 .األبعاد ثالثية نماذج استخدام خالل من والتخيل التعرف عمى القدرة زيادة -
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 . والتفاعمي الذاتي التعمم مستوى زيادة -
 (    Barreira, et al., 2012)  دراش٘ باربٔريا ّأخرٓني-2

 األلعاب تجربة خالل من المغة نيتعممو الذين األطفال أن من التأكد إلى الدراسة ىدفت
 التقميدية بالوسائل المغات يتعممون الذين األطفال من أكثر نيستوعبو المعزز بتقنية الواقع

 لممرحمة بمغاريا من األطفال عمى الحاسوبي الجياز خالل من وتم استخدام التجارب الحية
 ، التجريبي شبة المنيج  الدراسة واستخدمت ( طفال42عمى ) العينة واشتممت .االبتدائية

 .وكانت األدوات عبارة عن اختبار فردي واستبانو 
أثار إيجابية عمى األطفال، وان الممحقات السمعية  أن ىناك عن البحث نتائج وأسفرت

وأن األطفال أظيروا نتائج  ،المفردات  تعمم تعزيز عمى ساعدت لمتقنية والبصرية المصاحبة
 ميقو  أن ومن أبرز توصياتو:  .الحسي الواقع من المستمد ميمالتع رائعة بعد إجراء التجربة

 سول تتطمب ال وكذلك  جدا فعالة تعتبر التي الوسيمةمن خالل ىذه  األطفال بتعميم المعممون
 .المدارس غالبية في تأمينيا يسيل لذا فقط؛ العنكبوتية الشبكةذي اتصال ب حاسوبي جياز

 (:Dünser, et al., 2012 )دراش٘ دّىصر ّآخرٓني  -2
 من التعمم عمى الطالب مساعدة في المعزز الواقع كتب فاعمية تقييم إلى الدراسة ىدفت

 الباحثون وقد اجري .مغناطيسيةو الكير  مفاىيم في تعميمية كتب ثالثة في التحقيق خالل
 المجموعة نصف واستخدام، بنيوزيمندا ثانوية مدرسة في طالبات عشرتجريبية عمى  دراسة
 تقنية بدون الكتب اآلخر النصف استخدام حين ، فيالمعزز  الواقع بتقنية المدعمة الكتب
 جمسة بعد اختبار ثم الكتب، استخدام  قبل مسبق باختبار الطالبات وقامت ،المعزز الواقع
 .بالمعمومات االحتفاظ مدل لتقييم شير بعد أخنً  اختبار وأقيم التعمم،

 كفي الضابطة، المجموعة عمى التجريبية عةالمجمو  درجات تفوق النتائج وأظيرت
 ا د ج بسًنة أفضمية مع تقريبنا القدر بنفس الفريقين  كال درجات وانخفضت االحتفاظ اختبار

 االحتفاظ درجة في اختالف وجود إلى  يشير ال وىذا  االنخفاض ،المعزز الواقع لمجموعة
نما يشير؛المجموعتين  ظروف اختالف بسبب بالمعمومات  بسبب المعمومات فقدان أن لى إ وا 

 .الوقت مرور مع الطبيعي الذاكرة فقدان
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 (Chen, 2013) : دراش٘ تعً
 الواقع عمى القائمة التعميم ببيئة األقران مع البروتين بنية تعمم" بعنوانالدراسة 

 ."المعزز
 تسييل عمى قدرتيا وعن ، المعزز الواقع تقنية تأثير عن الكشف الي الدراسة ىدفت 

 الى  انيا ىدفت  الى باإلضافة .المجردة المفاىيم فيم من يتمكنوا حتَ  لمطالب؛ الكيمياء عممت
 المنيج شبة الدراسة كاستخدمت .ةسيالتعاك التعمم بيئة في المعزز الواقع تأثير اختبار

 ركاالختبا لمكيمياء الذاتية الكفاءة كمقياس االستبانات بإستخدام البيانات جمع وتم .التجريبي
 تقسيميم تم العضوية، طالب الكيمياء من باطال (22)من الدراسة عينة تكونت و .المعرفي
تم تقسيميم الي ثالث ،)فقططالبا من طالب الكيمياء العضوية  42)مجموعات  ثالث الى 

درسوا من خالل الواقع  42طالبا درسوا من خالل الكتب فقط( و ) 42مجموعات )
 .في جامعة واشنطن (ازواج تعاونيةرسوا من خالل الواقع المعزز )طالبا د 44)(، والمعززفقط
 فقط المعزز الواقع مباستخدا درسوا الذين الطالب مجموعة  أداء أن  النتائج أظيرتو 

 درسوا الذينو  ،المعزز الواقعم  استخدا غيرً  من بأنفسيم درسوا الذين الطالب منبكثير  أفضل
 ج تعاونية بأزوا المعزز الواقعام باستخد

 :(,Perez-Lopez &Contero 4002 ) ّنْىتريّ لْبٔس بريٓس دراش٘ 
 واالحتفاظ المعرفة اكتساب عمى المعزز الواقع تقنية أثر إلى لمتعرف الدراسة ىذه ىدفت

 إسبانيا، في االبتدائية المدارس مستوى عمى الدموية والدورة اليضمي الجياز دروس في بيا
 ( 42وطالبة ) طالب (20)من مكونة عينة عمى التجريبي شبو جالمني الباحثان واستخدم

 .الرابع االبتدائي  الصف من ذكور،( 00)و إناث
 الطالب أن الى وتوصمت ،واستبانات  تحصيل اختبار ليا كأدوات الدراسة واستخدمت

 ةبالطريق درسوا ممن بالمعرفة أكبر اً  احتفاظ أظيروا المعزز الواقع باستخدام درسوا الذين
 التعميمية المباحث في والتدريس التعميم عمميةبضورة دعم   الدراسة وأوصت االعتيادية،

 .الطالب واىتمام دافع لتحسين واعدة أداة إنيا حيث المعزز الواقع بتكنولوجيا األخرى
 :(1024)دراش٘ احلصٔين 
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 اسبالح مقرر من وحدة في المعزز الواقع تقنية أثر إلى لمتعرفالدراسة  ىذه ىدفت
 التجريبي شبو المنيج الباحثة واستخدمت الثانوية، المرحمة طالبات واتجاه تحصيل في اآللي
 المجموعة في طالبة( 00) الثانوية المرحمة طالبات من طالبة  (00)من مكونة عينة عمى

 ،لمدراسة كأدوات الباحثة، واستخدمت الضابطة، المجموعة في طالبة (02) و التجريبية،
 ( فقرة .00)من تكون اتجاه ومقياس فقرة،( 20يتكون من ) يلتحص اختبار

 -وتوصمت الدراسة الى مايمي :
 المعدلة المتوسطات بين  (α ≤ 0.05 ) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد

-التحميل– الفيم-التذكر( مستوى عند البعدي التحصيل في والضابطة التجريبية لممجموعتين
 .القبمي التحصيل ضبط بعدالثانوية  المرحمةلبات لطا  )الكمي
 القياسين متوسطي بين  (α ≤ 0.05 )  الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد
 .التقنية نحو االتجاه مقياس في التجريبية المجموعة لطالبات والبعدي القبمي
 :أبرزىا من التوصيات؛ من عددا الباحثة قدمت  نتائج من الدراسة إليو توصمت ما ضوء وفي

 الثانوية، المرحمة لطالبات اآللي الحاسب مقرر تدريس أثناء المعزز الواقع تقنية استخدام
 من المعمم تمكن التي والشاشات األجيزة بكافة مزودة تعميمية بقاعات المدارس وتجييز
 مزيد إجراء باحثةال اقترحت وأخيرا  .األخرى المواد تدريس في زع المعز الواق تقنية استخدام

 .والتعمم التعميم عممية لتحسين ؛الدراسة  لموضوع استكماالً  المستقبمية الدراسات  من
 (:1024دراش٘ مَا احلصٔين) -

 لمقرر التحصيل في المعزز الواقع تقنية استخدام أثر عمى التعرف إلى الدراسة ىدفت
 الصف طالبات لدى ) التحميل ، الفيم ، التذكر( المعرفية  المستويات  عند اآللي الحاسب
 استخدمت الدراسة ألىداف المكرمة واالتجاه نحوىا . وتحقيقا مكة بمدينة الثانوي الثالث
 الصف طالبات من طالبة( 22 )من الدراسة عينة وتكونت ، التجريبي شبة المنيج  الباحثة
 وفق المعزز الواقع تقنية بإعداد الباحثة قامت حيث،  المكرمة مكة بمدينة الثانوي الثالث

 رسوم عدة الباحثة وصممت،  لمدراسةلسيولتو ومناسبتو  التعميمي لمتصميم العالمي النموذج
 وأيضاً  تشويقيةو  توضيحية بنقاط لتقوم المكتوبة  لمنصوص مصاحبة لتكون األبعاد ثالثية
 ثم ومن المونتاج برامج من لمجموعة  فييا واستخدمت الفيديوىات من مجموعو صممت
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 حماس النتائج وأظيرت،  المدرسي الكتاب بصفحات المتعددة  الوسائط بربط الباحثة قامت
 . الدراسي التحصيل في المعزز الواقع تقنية نحو الطالبات ودافعية

 : (Bacca& others, 2014)  ّآخرٌّ بانا دراش٘ .6
 مراجعة اللخ من التعميم في المعزز الواقع تقنية تتجو أين إلى لمتعرف الدراسة ىدفت

 ( دراسة 00) بمغت عينة عمى الوصفي المنيج الباحثون واستخدم والتطبيقات، البحوث
 – المحتوى تحميل أداة استخدام لمدراسة وكأدوات م، 4000 عممية مجالت في منشورة
 اختيارىا تم التي الدراسات لتحميل،  م 4002-4002 الفترة في التعميم بتكنولوجيا مختصة
 :منيا النتائج، من لعددالدراسة  وتوصمت وضعيا، مت معايير وفق

 زداد ا قد التعميم فيالمعزز  الواقع تكنولوجيا تناولت التي الدراساتا عدد أن -0
 .األخيرة سنوات األربع خالل ممحوظ بشكل

 فييا التقنية تطبيق تم التي التعميم مجاالت أىم أحد ىو والفنون العموم تعميم أن -4
 بمغت حيث غيرىا، من أكثر

 النسبة بمغت الفنون مجال في أما (20.2)% العموم تعميم مجال في النسبة
(40.2.)% 

 كبير بشكل العالي التعميم مؤسسات في تطبيقيا تم المعزز الواقع تقنية أن -2
 إجراء ضرورة :أىميا التوصيات، من بعدد الدراسة وخرجت .العام التعميم بمدارس مقارنة
 التعميم في المجاالت مختمف في المعزز الواقع تقنية حول والبحوث الدراسات من المزيد
 لمواقع تعميمية برامج  تصميم عمى المعممين وتدريب المدارس، في إدخاليا عمى والعمل
 برامجو  تطبيقات في المعزز الواقع تقنية إدخال عمى والعمل معيا، التعامل وكيفية المعزز
 .الخاصة اتاالحتياج ذوي وتساعد تدعم تعميمية

 :(, 1024sheaدراش٘ ظٔا ) -7
 المعزز الواقع لعبة باستخدام يتعمق فيما الطالبإدراك  معرفة إلى الدراسة ىدفت

 وشبو الوصفي المنيج الباحثة واستخدمت التواصل، عمى وتأثيرىا المغة في المحمولة
 معيد في الثانية نةالس في اليابانية المغة دورة في طالب ( 2) من مكونة عينة عمىالتجريبي 
 .كاليفورنيا بوالية العالي التعميم
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 لمعبة، المالحظات وبطاقة المسحية، االستبانات لمدراسة كأدوات الباحثة واستخدمت
 المحمولة المعزز الواقع لعبة أن إلى الدراسة وتوصمت .الشخصية والمقابالت المعبة، وسجل
 الطالب، عمى إيجابي تأثير وذات ،راسيةالد الفصول خارج المغة لتعمم ناجحة وسيمة توفر

 .المدارس داخل التقنية ىذه تفعيل بضرورة الدراسة وأوصت
 -احلالٕ:الجاىٕ مً  البحح  ذلْر علٙ التعكٔب

  -املعسز : الْاقع تهيْلْجٔا تياّلت اليت الدراشات -2

 اهلدف:  -

 الدراسات معظم لكن   ،لمعززا الواقع تكنولوجيا تناولت التي السابقة الدراسات أىداف تنوعت -
 إلى ىدفت السابقة
 دونسردراسة  لدراساتا ىذه ومن التعميم، في المعزز الواقع تكنولوجيا أثر أو فاعمية معرفة

 نيفين و دراسة ,Shea)4004 )شيا ودراسة (,Dunser&Others 4004) وآخرون
 .( Freitas&Campos،4002) وكامبوس  فريتاس دراسة  ،(4000السيد)

 معرفة في السابقة اساتر الد مع الحالي البحث ان ىناك تشابو بين وجدت الباحثة سبق ما ضوء يوف
 -من حيث : المعزز الواقع تكنولوجيا فاعمية

 امليَج: -
 باكا دراسة أما التجريبي، وشبو التجريبي المنيج السابقة الدراسات معظم استخدمت

دراسة  أن حين الوصفي في منيجال استخدمت فقد)  (Bacca& others,2014 وآخرون
 .التجريبي وشبو الوصفي المنيجين استخدمت (, 4002sheaشيا )

 التجريبي لممنيج استخداميا في السابقة الدراسات  بعض مع الحاليةلدراسة ا تشابيت
 دراسة  -(, 4002sheaبعدي مثل دراسة شيا ) -قبمي قياس مع الواحدة المجموعة ذي

 ) وكونتيرو لوبيز بيريز ( دراسة  Freitas&Campos،4002وكامبوس  )  فريتاس
4002 Perez-Lopez &Contero,:) 

 :األدّات -
كدراسة  تحصيمي اختبار ومنيا السابقة،الدراسات  في المستخدمة األدوات تنوعت      -
(، دراسة ,Perez-Lopez &Contero 4002 ) وكونتيرو ، لوبيز(4002الحسيني )
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 ما ومنيا ،(Dünser, et al., 2012 راسة دونسر وآخريين )، د(Chen, 2013) تشن 
 ما ومنيا (Bacca& others, 2014)وآخرون باكا كدراسة  محتوى تحميل أداة استخدم
 (4002)الحسيني كدراسة اتجاه مقياس استخدم

 العٔي٘: -

 تطبيقو تم ما فمنيا السابقة، الدراسات فييا أجريت التيالمراحل الدراسية  تنوعت
-Chen, 2013) (دراسة تشن ، (, 4002sheaشيا )كدراسة  الجامعية المرحمة عمى
دراسة دونسر ( 4002)دراسة الحسيني   كدراسة الثانوية المرحمة عمى تطبيقو تم ما ومنيا

 كدراسة االبتدائية المرحمة عمى تطبيقو تم ما ومنيا (Dünser, et al., 2012 وآخريين )
وكامبوس   فريتاس و دراسة  (,4002Perez-Lopez &Contero )وكونتير لوبيز بيريز
 (4002،Freitas&Campos :) 
 اليتاٜج -

 في كبيرة فاعمية ليا المعزز الواقع تكنولوجيا أن عمى السابقة الدراسات نتائج جميع اتفقت -
 وتنمية التدريس
 والمنيج ،إجرائيا وأماكنالمراحل الدراسية  بتنوع تنوعت قد .نحوه واالتجاىات التعميم

 وبالتالي اإلحصائية، واألساليب المعمومات، جمع أدوات وتنوعت ،الدراسة  وعينة المستخدم،
 السياق ىذا وفي ذلك، عمى بناءً  المقترحات وصياغة وتفسيرىا، النتائج، ظيور

 :ٓلٕ ما خالل مً احلالٕ البحح ٍٔهلٔ٘ بياٛ يف الصابك٘ الدراشات  مً االشتفادٗ مت
 الواقع تكنولوجيا الستخدام وفقا السابقة الدراسات أظيرتيا التي النتائج أبرزب المقدمة دعم -

  المعزز.
 .النتائج وأبرز اإلجراءات بالتعريفات النظري اإلطار وتنظيم دعم -
 .لمباحثة المعرفية الخمفية بتدعيم السابقة لمدراسات النظرية األطر من االستفادة -
 .المعمم دليلإعداد -
 .الدراسة اةأد عداد إ -
 .المناسبة اإلحصائية األساليب عمى االطالع -
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 : البححميَج 
 :البحح دلتنع .أ

الدبموم التربوي الالتي  برنامج المستوى الثاني من طالبات من الحالية البحثتكون مجتمع 
طالبة عمى ثالث  22والبالغ عددىا  ىـ0222/0222لمعام الدراسي يدرسن بجامعة حائل 

 باحثة .شعب تابعة لم
 البحح: عٔي٘ . ب

وفي ( طالبة 22من طالبات الدبموم التربوي ) المستوى الثاني ( وعددىم ) البحثتكونت عينة 
كالتالي  البحثتم اختيار عينة  البحثضوء التصميم شبة التجريبي لمدراسة ولتحقيق اىداف 

:- 
م التربوي الالتي بطريق قصدية وبذلك تم اختيار طالبات الدبمو  البحثتم اختيار عينة -

الباحثة بتدريسين وىذا يسيل ميمة الباحثة في القيام  تقوميدرسن بجامعو حائل ممن 
، باالضافة الى سيولة المتابعة لسير بتطبيق التجربة بنفسيا دون المجوء الى عضوه اخرى 

 التجربة .
االولى ) تم اختيار شعبتين من شعب الدبموم تمثل كل شعبة مجموعة واحدة ، المجموعو -

ويوضح طالبة  42( طالبة واالخرى مجموعة ضابطة وعدد طالباتيا 20تجريبية ( بعدد )
 . البحث( توزيع افراد عينة 0الجدول ) 

 اٌشؼجخ اٌّدّٛػخ
اٌؼذد لجً 

 اٌتطج١ك

االختجبر 

 اٌمجٍٟ

االختجبر 

 اٌجؼذٞ

 82 13 13 4 اٌتدز٠ج١خ

 82 82 82 5 اٌضبثطخ

 55 52 63 اٌّدّٛع اٌفؼٍٟ

( طالبة وتم استبعاد المنسحبات 20ىو ) البحث( أن حجم عينة 0يتضح من الجدول رقم ) 
 .طالبة ( 22ىو ) لمبحثمن البرنامج .وعميو فإن حجم العينة الفعمي 

 -: البححمتػريات 

 -و تصميميا شبة التجريبي عمى المتغيرات التالية : البحثيعتمد منيج 
  المتغير المستقل ىو  الواقع المعزز -
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 –الفيم  –المتغير التابع ىو التحصيل الدراسي عند المستويات الثالث ) التذكر  -
 واالتجاه نحو تقنية الواقع المعزز . التحميل (

 (4جدول)
 نتائج اختبار )ت( لمتعرف عمى الفروق في القياس القبمي

 بين المجموعتين الضابطة والتجريبية وعند جميع المستويات
 

 اٌذالٌخ

 ِظتٜٛ

 اٌذٌٍخ
 ل١ّخ د

اٌفزق ث١ٓ 

 اٌّتٛطط١ٓ

 إٌسزاف

 اٌّؼ١برٞ

اٌّتٛطظ 

 اٌسظبثٟ
 اٌّظت٠ٛبد اٌّدّٛػخ اٌؼذد

 3633263 36222 36162 غ١ز داي
 اٌضبثطخ 84 1623 36542

 اٌتذوز
 اٌتدز٠ج١خ 85 4633 36182

 3632223 36233 36422 غ١ز داي

 اٌضبثطخ 84 1622 36121

 اٌفُٙ
 ج١خاٌتدز٠ 85 1626 36431

 361562 36323 36242 غ١ز داي

 اٌضبثطخ 84 3633 36223

 اٌتس١ًٍ
 اٌتدز٠ج١خ 85 3638 36614

 3688142 36223 36125 غ١ز داي
االختجبر  اٌضبثطخ 84 2623 36383

 اٌتدز٠ج١خ 85 2621 36222 اٌىٍٟ

 
 ( اآلتي: 4يتضح من الجدول )

(،وعند مستوى الفيم 2.20د مستوى التذكر )أن المتوسط الحسابي لممجموعة الضابطة عن
  (.2.20(( ، وعند االختبار الكمي 0.00( ، وعند مستوى التحميل )2.22)
( ،وعند 2.00أن المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية عند مستوى التذكر ) -

 (. 2.22،  وعند االختبار الكمي ))0.04التحميل ) ى( ، وعند مستو 2.22مستول الفيم )
جود فروق في القياس القبمي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية وعند عدم و  -

جميع مستويات االختبار )التذكر، الفيم، التحميل( واالختبار الكمي؛ حيث كانت قيمة )ت( 
 ( وىو0.02(، ومستول الداللة أكبر من )0.222لمستوى التذكر )

( 0.02اللة أكبر من )(، ومستوى الد0.200(،  وقيمة )ت( لمستوى الفيم )0.222)
( 0.02ومستوى الداللة أكبر من ),، ) 0.020(، وقيمة )ت( لمستوى التحميل )0.222وىو)
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( 0.02، ومستوى الداللة أكبر من ) )0.220(، وقيمة )ت( لالختبار الكمي ، )0.222وىو)
 ( .   0.222وىو)

 تبار القبمي.  تدل ىذه النتيجة عمى تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في االخ -
   : البحثأدوات 

استخدام تقنية الواقع المعزز في التحصيل  فاعمية  لما كانت الدراسة الحالية تتطمب قياس
الدبموم برنامج  المستوى الثاني  تقنية الواقع المعزز لدى طالبات الدراسي واالتجاه نحو

ة التي ىي من إعداد الباحثة ومواد الدراس أدواتتمثمت  بكمية التربية بجامعو حائل التربوي 
 فيما يمي: 

 األداة األولى: اختبار التحصيل الدراسي في المستويات المعرفية الثالثة: 
 .)التذكر والفيم والتحميل(

 األداة الثانية: مقياس االتجاه نحو تقنية الواقع المعزز. 
 مواد الدراسة: تقنية الواقع المعزز. 
 راسة بالتفصيل: وفيما يمي وصف إلعداد ادوات الد

 األداٗ األّىل: اخلتبار التحصٔلٕ )مً إعداد الباحج٘(: 
 : املعريف اخلطْات املتبع٘ إلعداد ااالختبار التحصٔلٕ

 . حتلٔل ذلتْٚ الْحدٗ:  2
تصميم وانتاج  وحدة لقد وقع اختيار الباحثة عمى اختيار المحتوى المناسب : -

؛ وذلك لما تتسم بو الوحدة من الوسائل التعميمية  إنتاج واستخداممن مقرر  الوسائل التعميمية
وجود العديد من المواضيع التي تصمح لتطبيق تقنية الواقع المعزز، وتبرر الباحثة اختيار ىذه 

" تحتوي عمى العديد من المفاىيم والحقائق التي األجيزة التعميمية  الوحدة بسبب إن وحدة "
؛ حيث تأكد لمباحثة الحاجة الماسة إليجاد تقنية تعميميةإلنتاج الوسائل ال أساسياتعتبر مطمبا 

 تعمق الفيم والتصور لدل الطالبات، وتعزز الجوانب التعميمية لديين . 
( وطعمية 40م،ص4004أشار محمد وريم عبدالعظيم ) اختيار أسموب التحميل: -
 ( الى ان تحميل المحتوي ىو:" التصنيف الكمي والكيفي لموضوع معين22م،ص4002)

،وذلك في ضوء نظام لمفئات؛ ليعطي بيانات مناسبة لفروض محددة خاصة بالمضمون"، 
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فقامت الباحثة بتحميل البنية المعرفية لوحدة الدراسة؛ وذلك لبناء االختبار التحصيمي، 
وتحديد األنشطة القائمة عمى تقنية الواقع المعزز،وتم االعتماد عمى مكونات البنية المعرفية 

( وذلك لمناسبتيا لطبيعية 222،ص4002وطعمية) (22-22م،ص ص4000لمبستنجي)
 المقرر، وىي :

الحقيقة:  وىي نتاج عممي مجزا ال يتضمن التعميم وغير قابل لمنقاش في وقتيا ،وقد  -
 يحدث عمييا تعديل حسب البراىين الحديثة والجديدة، ويمكن مالحظتيا أو قياسيا. 

عقمي، أو فكرة مجردة، فيو كممة أو المفيوم ـ:  وىو تجريد ذىني، أو تصور  -
مصطمح ذو داللة ذىنية؛ حيث إذا ذكر المصطمح تبادر إلى الذىن معناه وداللتو ،ولكل 

 مفيوم مجموعة من الخصائص المميزة التي يشارك فييا جميع أفراد فئة المفيوم 
التعميم:  وىو عبارة عن جممة تصف مجموعة من  المالحظات المتشابية أو مواقف  -
 امة متكررة ومتشابية في أكثر من موقف ،وقد توضح  العالقة بين مفيومين أو أكثر. ع
والذي يمخصو  البحثة بتحميل المحتوى لوحدة وبناء عمى التعاريف السابقة قامت الباحث 

 الجدول التالي:  
 

 (2جدول)
 نتائج تحميل المحتوى  لوحدة الدراسة

 َ اٌّستٜٛ اٌسمبئك ١ُ٘اٌّفب اٌتؼ١ّّبد اٌّدّٛع إٌظجخ اٌّئ٠ٛخ

 3 ِمذِخ ػٓ اٌدٙبس 2 - 8 33 %3361

 8 فىزح ػًّ اٌدٙبس 2 8 - 2 %261

 1 تزو١ت اٌدٙبس 82 2 6 48 %4161

 4 تشغ١ً اٌدٙبس 34 1 4 83 %8366

اٌّالزظبد اٌتٟ ٠دت  4 8 3 2 %268

 ِزاػبتٙب ػٕذ تشغ١ً اٌدٙبس
5 

 6 ِشا٠ب ٚػ١ٛة اٌدٙبس 2 3 3 2 261 %

 اٌّدّٛع 23 32 33 22 %333

قياس ثبات التحميل:  تحققت الباحثة من ثبات تحميل المحتوي لوحدة  الدراسة ،وذلك بتحميل  
المحتوى مرتين؛ حيث قامت بتحميل المحتوى في المرة االولى بنفسيا، ثم طمبت  من إحدى 

ج عمميتي إعادة التحميل مرة أخرى، ثم عمدت الباحثة إلى نتائ القائمات بتدريس المقرر
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االتفاق   التحميل وأوجدت مستوى الثبات لقياس ثبات بداللة نسبة
 ( لثبات التحميل. Holsti،كمعامل "ىولستي")(Coper)لـ"كوبر"

( أدناه يمخص نتائج عممية حساب ثبات تحميل المحتوى الذى قامت بو الباحثة 2والجدول) -
 وزميمتيا كمايمي:

 (4خذٚي)

 ٌٛزذح اٌذراطخ ٌّزت١ٓ ِتتب١ٌت١ٍِٓخض ٔتبئح تس١ًٍ اٌّستٜٛ 

  ٔتبئح ػ١ٍّخ اٌتس١ًٍ  

فئبد تس١ًٍ 

 اٌّستٜٛ
 ػذد ِزاد ػذَ 

 االتفبق )َ( 

 ػذد ِزاد 

 االتفبق )َ( 

 اٌتس١ًٍ ٌٍّزح 

 ( 8اٌثب١ٔخ )ْ

اٌتس١ًٍ ٌٍّزح 

 ( 3األٌٚٝ)ْ

 اٌسمبئك 23 62 62 8

 اٌّفب١ُ٘ 36 32 36 3

 اٌتؼ١ّّبد 33 38 33 8

 ٌّدّٛعا 22 22 25 5

  
 (:  222ص 0224وباستخدام معادلة "كوبر" لحساب نسبة االتفاق؛ وىي)الوكيل والمفتي،

 معادلة كوبر لحساب نسبة التفاق : 
        ×                          عدد مرات االتفاق                 نسبة االتفاق  = 

 100 
 عدد مرات االتفاق + عدد مرات عدم االتفاق

  
  نسبة االتفاق  =     

           22                             
 ×       100  
                                                      22+2 

 % 95نسبة االتفاق = 
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 وبالتعويض في معادلة  ىولستي  لحساب معامل الثبات كالتالي :  
 معادلة ىولستي  لحساب معامل الثبات : 

 )م(4    = ل ثبات ىولستيمعام 
 (4(+ )ن0)ن                                 

 حيث يمثل : م عدد النقاط التي اتفق عمييا التحميالن 
 (=مجموع النقاط التي تم تحميميا مرتين . 4ن(+) 0و)ن

  
 %97.4=  =        (22)4     معامل ثبات ىولستي              

22+22 
%(، ومستوى ثبات ،معامل  22ى الثبات بداللة نسبة االتفاق)يتضح مما سبق أن مستو 

%(وتعد ىذه النسب مرتفعة نسبيا ،مما يدل عمى ثبات التحميل بوجو 22.2ثبات ىولستي )
( معيارا لمعامل ثبات التحميل ذكر فيو أن معامل 420،ص4002عام؛ حيث حدد طعيمة)
%( يعد 20َن معامل الثبات األكثر من)%( يعد ثباتا منخفضا ،  وأ20ثبات التحميل األقل من)

 ثباتا مرتفعا 
قياس صدق التحميل: قامت الباحثة بعرض نتائج تحميل وحدة الدراسة عمى مجموعة من  -

 المحكمين 
 ( لقياس صدق التحميل؛ حيث جاءت آراء معظم المحكمين مؤكدة لصدق التحميل.  2)ممحق رقم

 : االختبار. حتدٓد اهلدف مً 1
الطالبات: ويتمثل في التحصيل المعرفي في وحدة شبكة الحاسب اآللي   قياس تحصيل -

وفقا لممستويات الثالثة  )التذكر، الفيم، التحميل(. وتبرر الباحثة اختيار المستويات 
التحميل( بأنو بالرجوع إلى الدراسات السابقة كدراسة فريتاس -الفيم–الثالثة )التذكر 

يفانوف ( Freitas& Campos, 2008وكامبوس)  &Ivanovaودراسةإيفانوفا  وا 
Ivanov,2011)  قاست أثر التقنية الواقع المعزز عند مستوى الفيم ،و دراسة بارييرا  )

( ودراسة بيرز .Dünser, et al، 2102( ودراسة دونسر وآخرين) 2012وآخرين)  
 .Barreira, et alلوبيز وكونتيرو ،
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(Perez-Lopez & Contero, 2013 قاست عند ) مستول التذكر، ودراسة شارير
(Schrier, 2005 قاست عند مستوى التحميل، مما جعل تمك المستويات مناسبة )

 لموحدة  ولتقنية الواقع المعزز  .
لكل من المجموعتين التجريبية والضابطة  الدبموم التربويمقارنة األداء البعدي لطالبات  -

بين المجموعتين ولصالح أي منيما،  لمعرفة ما إذا كان ىناك فروق ذات داللة إحصائية
ومن ثم الحكم عمى مدى أثر استخدام تقنية الواقع المعزز في التحصيل لدي المجموعة 

 التجريبية مقارنة 
 بالمجموعة الضابطة التي تعممت بالطريقة التقميدية؛ وىو استخدام جياز العرض المرئي )

Data Show( وبرنامج العروض التقميدية  ، )Power point وشبكة معمل الحاسب ،)
 اآللي. 

 حتدٓد األٍداف اإلجرأٜ٘:  .1
قامت الباحثة بصياغة األىداف اإلجرائية السموكية لكل محتوى من محتوبات الوحدة، 
وقد تم تحديد األىداف في جميع مستويات تصنيف بموم في المجال المعرفي وفقا  لمتعريفات 

 التالية )صبري والرافعي، 
 ( :  020-022م، ص ص4002

مستوى التذكر: يقصد بو القدرة عمى تذكر المعمومات؛ سواء بالتعرف عمييا، أو  -
استدعائيا من الذاكرة بنفس صورتيا، أو بشكل مقارب جٌدا لمذي سبق تعمميا من 

 قبل. 
مستوى الفيم: يقصد بو القدرة عمى إدارك المعاني،  ويظير ذلك من خالل ترجمة  -

 وتفسيرىا وشرحيا بإسياب أو إيجاز.  األفكار من صورة إلى أخرى،
مستوى التحميل: يقصد بو القدرة عمى تجزئة المادة التعميمية إلى عناصرىا، وتحديد  -

 ما بينيا من عالقات،  وفيم البناء التنظيمي ليا.  
 بياٛ جدّل املْاصفات:   .4

م ، ص 4000تم بناء جدول مواصفات وفق الخطوات التي أوضحيا كل من البستنجي)
 (022-022ص
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 (؛ وىي كما يمي: 422-424م، ص صِ 4002و الزاممي و الصارومي و كاظم )
( 2حساب األىمية والوزن النسبي لكل موضوع : تتكون وحدة الدراسة من ) -

موضوعات ،وتم حساب األىمية والوزن النسبي لكل موضوع بالنسبة لعدد الحصص ولعدد 
( أدناه يبٌن حساب 2وعات، والجدول)الصفحات ،ثم إيجاد متوسط الوزن النسبي لمموض

عدد الصفحات متوسط الوزن ,األىمية والوزن النسبي لكل موضوع بالنسبة لعدد الحصص 
 .النسبي لممحتوى 

 (5خذٚي)

 ١ّخ ٚاٌٛسْ إٌظجٟ ٌىً ِٛضٛع ثبٌٕظجخ ٌؼذداٌسظض ٚػذد اٌظفسبدزظبة األ٘

ِتٛطظ اٌٛسْ 
 إٌظجٟ

 ٌٍّستٜٛ

اٌٛسْ إٌظجٟ 
 ٌٍّستٜٛ
ذد ثسظت ػ

 اٌظفسبد

 ػذد
 اٌظفسبد

 
اٌٛسْ إٌظجٟ 
ٌىً ِٛضٛع 
ثسظت ػذد 
 اٌّسبضزاد

ػذد 
 اٌّسبضزاد

 
 اٌّٛضٛع

 ِمذِخ ػٓ اٌدٙبس 5.. %8.3 1 %7.7 %8

 فىزح ػًّ اٌدٙبس 5.. %8.3 1 %7.7 %8
 تزو١ت اٌدٙبس 2 %33.3 5 %38.4 %35.9
 تشغ١ً اٌدٙبس 1 16.6 % 3 %23.1 %19.9

%12.2 %7.7 1 % 16.6 1 
اٌّالزظبد اٌتٟ ٠دت 
ِزاػبتٙب ػٕذ تشغ١ً 

 اٌدٙبس

15.9 %15.3 2 % 16.6 1 
 ِشا٠ب ٚػ١ٛة اٌدٙبس

 اٌّدّٛع 6 ..1 % 13 ..1 % ..1 %

حساب األىمية والوزن النسبي لكل مستوى من مستويات األىداف: تم استخدام األىداف  -
مستوى من مستويات  المحددة في الخطوة السابقة لحساب األىمية والوزن النسبي لكل

( أدناه يبين حساب األىمية والوزن 2التحميل( ،وجدول) –الفيم  -األىداف المعرفية )التذكر
 التحميل( . -الفيم-النسبي لكل مستوي من مستويات بموم المعرفية)التذكر
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 (6خذٚي)

 زظبة األ١ّ٘خ ٚاٌٛسْ إٌظجٟ ٌىً ِظتٜٛ ِٓ ِظت٠ٛبد ثٍَٛ اٌّؼزف١خ

 ٌتس١ًٍ(ا -اٌفُٙ-)اٌتذوز

 ِظتٜٛ اٌٙذف ػذد األ٘ذاف اٌٛسْ إٌظجٟ ٌىً ِٛضٛع

 اٌتذوز 82 %56

 اٌفُٙ 34 %82

 اٌتس١ًٍ 2 %36

 اٌّدّٛع 48 333 %

( جدول المواصفات المتكون من بعدين؛ أحدىما يمثل بعد 2ويوضح الجدول )
ت المعرفية المحتوى) موضوعات الوحدة (،واآلخر يمثل البعد السموكي لالىداف عند المستويا

 التحميل(. -الفيم-لبموم )التذكر
 (2خذٚي)

 (اٌتظ١ُّ ٚأتبج اٌٛطبئً اٌتؼ١ّ١ٍخ خذٚي اٌّٛاطفبد ٌالختجبر اٌتسظ١ٍٟ اٌّؼزفٟ ٌٛزذح )

 اٌّدّٛع  إٌظجخ
 اٌجؼذ اٌظٍٛوٟ ٌأل٘ذاف 

 َ  ِٛضٛػبد اٌٛزذح 
 تذوز فُٙ ١ًٍتس

 3 ػٓ اٌدٙبس ِمذِخ 3 3 - 8 %666
 8 فىزح ػًّ اٌدٙبس 3 3 - 8 %666
 1 تزو١ت اٌدٙبس 5 1 1 33 %1662
 4 تشغ١ً اٌدٙبس 8 8 3 5 %3662

%3662 5 3 8 8 
اٌّالزظبد اٌتٟ ٠دت 
ِزاػبتٙب ػٕذ تشغ١ً 

 اٌدٙبس

5 

 6 ِشا٠ب ٚػ١ٛة اٌدٙبس 1 3 3 5 %3662

  اٌّدّٛع 35 2 6 13 %333

 حتدٓد ىْع االختبار:  .5
يار نوع مفردات االختبار ،وىي من نوع االختيار من بعد تحديد أىداف االختبار تم اخت

 متعدد،  والصواب والخطأ ؛ وذلك لمناسبتيا لطبيعية المقرر والوحدة.  
 صٔاغ٘ مفردات االختبار:  .6

قامت الباحثة بصياغة االختبار وفقا لألىداف التي تم تحديدىا، ويتألف االختبار 
( سؤاال من نوع االختيار من متعدد، بمجموع 40( أسئمة  من نوع الصواب والخطأ)00من)
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( سؤاال في موضوعات الدراسة. وقد روعيت قواعد إعداد اختبار االختيار من متعدد عند 20)
، كما صيغت تعميمات االختبار بعبارات مختصرة وواضحة، وتم وضعيا صياغة أسئمة االختبار 
 في مقدمة  االختبار. 

 التجرب٘ االشتطالعٔ٘ لالختبار:  .2
عمى العينة االستطالعية، ثم صححت استجاباتين عمى  المعرفي طبق االختبار التحصيمي

بة الخاطئة مفردات االختبار؛ حيث منحت درجة واحدة لإلجابة الصحيحة، و)صفر( لإلجا
 ،وعميو تم حساب ما يمي: 

معامل السيولة: يتضح أن قيم معامل الصعوبة ألسئمة االختبار التحصيمي مقبولة  -
( وبينت ايمان 0.22-0.22إحصائيا؛ حيث تراوحت قيم معامل السيولة بين )

( 0.20-0.20( أن معامل السيولة المالئم لممفردة يتراوح بين )2م،4002الطائي)
 ( 2)ممحق رقم 

معامل الصعوبة: يتضح أن قيم معامل الصعوبة ألسئمة االختبار التحصيمي مقبولة  -
(، وبينت ايمان 0.22-0.24إحصائيا؛ حيث تراوحت قيم معامل الصعوبة بين )

-0.20(  أن معامل الصعوبة المثالي  لممفردة ىو المحصور بين)2م،4002الطائي)
0,20 .) 

التمييز ألسئمة االختبار التحصيمي مقبولة معامل التمييز: يتضح أن قيم معامل  -
( ، حيث أيماني 0.00-0.22إحصائيا؛ حيث تراوحت قيم معامل التمييز بين)

( أن معامل التمييز المقبول لممفردة  التي يزيد معامل نتميزىا 2-م4002الطائي)
 ( تعد جيدة التمييز.  0.20عن)

عمى العينة االستطالعية بأخذ زمن االختبار: تم تحديد زمن االختبار عند تطبيقو  -
( دقيقة، وزمن انتياء آخر 42المتوسط الحسابي لزمن انتياء أول تمميذة )

 ( دقيقة من أداء االختبار ،كذلك كما يمي: 22تمميذة)
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 53=                 (22+   42)  =زمن االختبار التحصيمي 
                               4 

 دقيقة . 22تبار التحصيمي= وبذلك يكون زمن االخ
 : التحصٔلٕ املعريف التأند مً صدم االختبار .2

 تم التحقق من صدق االختبار من خالل استخدام الطرق التالية: 
الصدق الظاىري: وىو الصدق المعتمد عمى المحكمين؛ حيث تم عرض االختبار   -

 تقنيات التعميم التحصيمي عمى مجموعة من المحكمين من أعضاء ىيئة التدريس في قسم
، وجامعات أخرى، من داخل الدممكة العربية السعودية حائل،  وقسم المناىج في جامعة 

وخارجيا، وعدد من المشرفين والمشرفات، ومن خالل التعرف عمى آرائيم فيو من حيث: 
سالمة صياغة السؤال، وسالمة صياغة اليدف، ومالءمة اليدف لممستوى، ومالءمة 

 .التعديل المقترح  السؤال لميدف، و 
وبناء عمى ما ورد من المحكمين قامت الباحثة بإجراء التعديالت الالزمة عمى االختبار  -

التحصيمي، من تعديل لصياغة بعض فقرات االختبار التحصيمي، ، وبعض البدائل، وحذف 
عادة ترتيب األسئمة؛ بحيث ال يكون في ترتيبيا إيحاء باإلجابة تبعا  بعض الفقرات، وا 

 .لممحتوى الذم تنتمي لو، وبذلك أصبح االختبار في صورتو النيائية المعتمدة 
( طالبة من 42صدق االتساق الداخمي: تم تطبيق االختبار عمى عينة استطالعية مقدراىا ) -

خارج عينة الدراسة،  وتم حساب صدق االتساق الداخمي من خالل حساب معامل االرتباط 
(  2يات االختبار، والدرجة الكمية لالختبار، والجدول)بين درجة كل مستوى من مستو 

 يوضح ذلك. 
 (2جدول)

 (pearsonِؼبًِ االرتجبط ث١زطْٛ) 

 ث١ٓ درخخ وً ِظتٜٛ ِٓ ِظت٠ٛبد االختجبر ٚاٌذرخخ اٌى١ٍخ ٌالختجبر

 اٌّظتٜٛ ِؼبًِ اٌزتجبط

 اٌتذوز 36231 **

 اٌفُٙ 36283 **

 اٌتس١ًٍ 36633 **

 3633ِظتٜٛ دٌٍخ ألً ِٓ  ** داي ازظبئ١ب ػٕذ
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( أن معامل االرتباط بين درجة كل مستوى من مستويات 2يتضح من الجدول )
( مما يدل 0.00االختبار والدرجة الكمية لالختبار دالة إحصائيا عند مستوى داللة أقل من )

 عمى اتساق مستويات االختبار وصالحيتيا لمتطبيق عمى عينة الدراسة. 
 االختبار:   . التأكد من ثبات2
ذلك النيا ,(؛ KR-20) 40تم حساب ثبات االختبار باستخدام معادلة كودر ريتشاردسوف  -

أكثر شيوعا في االختبارات التي تعطى فييا درجة واحدة لإلجابة الصحيحة، وصفر لإلجابة 
 (  يوضح نتائج الثبات بيذه الطريقة. 2الخاطئة. والجدول)

20-KR               =مج ص*خ(-4ن   * ع ( 
 4* ع0-ن                 

 حيث:   
 ف   = عدد فقرات االختبار. 

 = التباين الكمي لالختبار .     ع
 خ( = نسبة اإلجابات الصحيحة في نسبة اإلجابات الخاطئة لمطمبة. × )مجموع ص 

 (33خذٚي)

 ِؼبًِ ثجبد اٌختجبر اٌتسظ١ٍٟ

(KR-)20  ع ش(× )ِدّٛع ص ْ 

3624 16228 31663 13 

( ، وىذا يدل عمى أن االختبار 0.22( أن معامل الثبات )00يتضح من الجدول رقم )
 عمى درجة مناسبة من الثبات والتجانس. 

 الصْرٗ اليَأٜ٘ لالختبار:  .2
بعد االنتياء من التجربة االستطالعية قامت الباحثة بإعداد االختبار في صورتو 

 ( كما يمي: 2النيائية) ممحق رقم 
غالف: وعمييا اسم االختبار، والبيانات الخاصة بالطالبة، باإلضافة صفحة ال -

 إلي التعميمات. 
( مفردة من نوع  الصواب والخطأ  20صفحات مفردات االختبار: وتضمنت) -

 واالختيار من متعدد ذي البدائل األربع . 
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 طرٓك٘ تصحٔح االختبار:  .33

يا إجابة صحيحة، وصفر نتحصل الطالبة عمى درجة واحدة عمى كل مفردة تجيب عن
( 20لالختبار) عمى كل مفردة تتركيا أو تجيب عنيا إجابة خاطئة، وبذلك تكون الدرجة الكمية

درجة، ولقد تم اعداد مفتاح تصحيح اإلجابات ،وبعد ىذه اإلجراءات أصبح االختبار التحصيمي 
 .في صورتو النيائية صالحا لمتطبيق
تقنية الواقع المعزز )من إعداد الباحثة( تم إعداد مقياس األداة الثانية: مقياس االتجاه نحو 

 االتجاه نحو تقنية الواقع المعزز كما يمي:
المستوى الثاني . تحديد اليدف من المقياس الذم يتمثل في التعرف عمى اتجاىات طالبات 0

 تقنية الواقع المعزز. بالدبموم التربوي 
الصمة ببناء مقياس االتجاه فئ تخصصات . مراجعة األدبيات والدراسات السابقة ذات 4

 مختمفة؛ لموقوف عمى كيفية بناء المقياس. 
. صياغة مفردات المقياس: قامت الباحثة بصياغة الدقياس، وذلك بعد االستفادة من 2

م(، والغامدي 4002م(، وعسيري)4002الدراسات السابقة؛ ومنيا: دراسة أبي ورد )
( 42م( ، وقد بمغت عبارات المقياس)4002د الرحيمي)م(، وتغري4000م(، والرممي )4002)

( عبارة سالبة، 00( عبارة موجبة، و)02عبارة من نوع ليكرت لمتدرج الخماسي، منيا )
( تحت درجة الموافقة التي تنطبق عمى اتجاه وتتطمب اإلجابة عن العبارة وضع إشارة)

متأكدة، معارضة، معارضة بشدة(، الطالبة، ودرجات الموافقة ىي: )موافقة بشدة موافقة، غير 
( إذا كانت الفقرة ايجابية، أما إذا كانت الفقرة سمبية فتكون الدرجات 0،4،2،2،2وبالدرجات) 
( كما ىو موضح وقسم المقياس إلى محورين ، االتجاه الشخصي 2،2،2،4،0المقابمة )

التعميمي لمطالبة نحو  ( عبارة ، االتجاه04لمطالبة نحو استخدام تقنية الواقع المعزز وتكون)
 .  عبارة( 02استخدام تقنية الواقع المعزز وتكون من)

( عبارة يعتبر بناء جيدا يمكن أن يفي بغرض 20-40أن بناء مقياس يحتوي عمى) -أ 
 القياس لنتائج التعمم. 

مالحظة التوازن بين الفقرات اإليجابية والسمبية لممقياس؛ حيث يقترح أن تكون  -ة 
%( من فقرات المقياس، وأن تكون 20-20سبة تتراوح ما بين)الفقرات السمبية بن
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موزعة عشوائيا في المقياس ؛حتي ال يعرف المستجيب االتجاه العام لمموضوع 
 المراد قياسو. 

 . التأكد من صدق المقياس: 4
 تم التحقق من صدق المقياس من خالل التالي: 

ألولية عمى عدد من المحكمين الصدق الظاىري: تم عرض مقياس االتجاه في صورتو ا -أ 
، وأكاديميين تربويين في تخصصات مختمفة تقنيات التعميم من أعضاء ىيئة التدريس بقسم 

لمعرفة آرائيم وخبراتيم وقد أجريت بعض التعديالت عمى العبارات وحذفت عبارتين لعدم 
النيائية  مناسبتيا ،واضافة  عبارة ، وأعادة ترتيب العبارات،وأصبح المقياس في صورتو

 ( عبارة.42يتكوف من)
 التأكد من ثبات مقياس االتجاه:  .5

( ، كالجدول Cronbach's Alphaتم التحقق من الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ)
 ( يوضح النتائج.  00)

 (33خذٚي)

 ِؼبًِ ثجبد اٌّم١بص ثّؼبدٌخ أٌفب وزٚٔجبش

 اٌجؼذ ػذد اٌؼجبراد أٌفب وزٚٔجبش

 بٖ اٌشخظٟ ٌٍطبٌجخ ٔسٛ اطتخذاَ تم١ٕخ  اٌٛالغ اٌّؼشساٌتد 38 36235

 اٌتدبٖ اٌتؼ١ٍّٟ ٌٍطبٌجخ ٔسٛ اطتخذاَ تم١ٕخ  اٌٛالغ اٌّؼشس 38 36251

 االتدبٖ اٌىٍٟ 84 36231

( أن نتيجة ألفا كرونباخ لجميع أبعاد االستبانة مقبولة إحصائيا؛ حيث 00يتضح من الجدول )
ثبات المحسوب بمعادلة ألفا كرونباخ يعتبر مقبوال ن إحصائيا تشير الدراسات إلي أن معامل ال

(، مما يشير إلي صالحية األداة العممية لمتطبيق عمى عينة 0,20إذا  كانت قيمتو أعمى من )
 البحث. 

 التجريب االستطالعي لمقياس التجاه:  .5
المقياس  بعد األخذ بآراء المحكمين لمتأكد من صدق محتوي المقياس قامت الباحثة بتطبيق

الالتي طبق عميين  المستوى الثاني من الدبموم التربويعمى عينة استطالعية من طالبات 
أيضا االختبار التحصيمي؛ لمتأكد من وضوح عبارات المقياس، والزمن المناسب لتطبيقو، وبعد 

 إجراء التطبيق تم حساب ما يمي: 
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االستطالعية تم حساب صدق صدق االتساق الداخمي: بعد تطبيق المقياس عمى العينة  -
االتساق الداخمي، وذلك باستخدام معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية 

( يوضحان ذلك، وعميو تم حساب معامل 02( و)04لممجال الذي تنتمي إليو، والجدوالن)
 الية توضح ذلك:   االرتباط بيرسون بين درجة كل مجال  والنتيجة الكمية لالستبانة ،والجداول الت

 ( 38خذٚي)

ِؼبًِ االرتجبط ث١زطْٛ ث١ٓ ٔت١دخ وً فمزح ٚإٌت١دخ اٌى١ٍخ ٌٍّدبي األٚي: اٌتدبٖ اٌشخظٟ ٌٍطبٌجخ 

 اطتخذاَ تم١ٕخ  اٌٛالغ اٌّؼشس ٔسٛ

 اٌزلُ اٌفمزح ل١ّخ ِؼبًِ اٌزتجبط

** 36263 
اشؼز ثبٌّتؼخ فٟ اٌتؼٍُ ثبطتخذاَ تم١ٕخ اٌٛالغ 

 دبث١خ(اٌّؼشس6)ػجبرح إ٠
3 

** 36282 
أشؼز ثبالطت١ؼبة ػٕذ اطتخذاَ تم١ٕخ اٌٛالغ اٌّؼشس فٟ 

 شزذ اٌذرص6)ػجبرح ا٠دبث١خ(
8 

** 36282 
الاطتط١غ فُٙ اٌتؼبر٠ف ثبطتخذاَ تم١ٕخ اٌٛالغ اٌّؼشس 

 ِتؼت6 )ػجبرح طٍج١خ(
1 

** 36214 
تش٠ذ تم١ٕخ اٌٛالغ اٌّؼشس ِٓ درخخ رغجتٟ ٔسٛ اٌتؼ6ٍُ 

 ()ػجبرح إ٠دبث١خ
4 

** 36225 
أشؼز أْ اٌتؼٍُ ثبطتخذاَ تم١ٕخ اٌٛالغ اٌّؼشس ػبدٞ )ػجبرح 

 طٍج١خ(
5 

** 36261 
سادد تم١ٕخ  اٌٛالغ اٌّؼشس ِٓ فّٟٙ ٌى١ف١خ تظ١ُّ ٚإٔتبج 

 ٚط١ٍخ تؼ١ّ١ٍخ6 )ػجبرح إ٠دبث١خ(
6 

 2 اٌتؼٍُ ثبطتخذاَ تم١ٕخ اٌٛالغ اٌّؼشس طًٙ 6)ػجبرح ا٠دبث١خ( 36266 **

** 36222 
 أرغت فٟ دراطخ ِمزراد دراط١خ أخزٞ ثٛاططخ تم١ٕخ  ال

 اٌٛالغ اٌّؼشس6 )ػجبرح طٍج١خ(
2 

** 36222 
اوظجٕٟ اٌتؼٍُ ثٛاططخ اٌٛالغ اٌّؼشس ثمبء اثز اٌّؼٍِٛخ  6 

 )ػجبرح ا٠دبث١خ(
2 

** 36634 
أرغت فٟ ِؼزفخ اٌّش٠ذ ػٓ تم١ٕخ اٌٛالغ اٌّؼشس6)ػجبرح 

 إ٠دبث١خ(
33 

** 36623 
ٛف ِٓ اٌفشً ػٕذ تذر٠ظٟ ثتم١ٕخ اٌٛالغ أشؼز ثبٌخ

 اٌّؼشس6)ػجبرح طٍج١خ(
33 

** 36683 
ال أرغت فٟ اطتخذاَ  تم١ٕخ اٌٛالغ اٌّؼشس ِظتمجال6)ػجبرح 

 طٍج١خ(
38 

 (36336** داي إزظبئ١ب ػٕذ ِظتٜٛ دالٌخ ألً ِٓ ) 

 (36356* داي إزظبئ١ب ػٕذ ِظتٜٛ دالٌخ ألً ِٓ ) 
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معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية لمجال ( أن 04يتضح من الجدول)
االتجاه الشخصي لمطالبة نحو استخدام تقنية  الواقع المعزز دال إحصائيا عند مستوي داللة 

حيتيا لمتطبيق عمى عينة (، مما يدل عمى تماسك فقرات المجال وصال0.00أقل من )
 . الدراسة

 (31خذٚي)

١دخ وً فمزح ٚإٌت١دخ اٌى١ٍخ ٌٍّدبي اٌثبٟٔ: االتدبٖ اٌتؼ١ٍّٟ ٌٍطبٌجخ ٔسٛ ِؼبًِ اٌزتجبط ث١زطْٛ ث١ٓ ٔت

 اطتخذاَ تم١ٕخ  اٌٛالغ اٌّؼشس

ل١ّخ ِؼبًِ 

 اٌزتجبط

 اٌفمزح 
 اٌزلُ

** 36226 
أػّك6 )ػجبرح  ًشس ػٍٝ فُٙ اٌّؼٍِٛبد ثشىٌُ تظبػذٟٔ تم١ٕخ  اٌٛالغ اٌّؼ

 طٍج١خ(
31 

** 36286 
ٌّؼشس فٟ تٛض١ر  ِستٜٛ ِمزر إٔتبج ٚاطتخذاَ ال تظبػذ تم١ٕخ  اٌٛالغ ا

 اٌٛطبئً اٌتؼ١ّ١ٍخ 6)ػجبرح طٍج١خ(
34 

 35 اشؼز ٚوأٟٔ ثٛالغ زم١مٟ ثٛاططخ اٌٛالغ اٌّؼشس6 )ػجبرح ا٠دبث١خ( 36628 **

** 36252 
 أخذ طؼٛثخ فٟ فُٙ اٌذرص ثٛاططخ تم١ٕخ اٌٛالغ اٌّؼشس6

 )ػجبرح طٍج١خ(
36 

** 36625 
١ٕخ اٌٛالغ اٌّؼشس ِٙبراد أفضً ِٓ طز٠مخ اٌتذر٠ض اوتظت ثٛاططخ  تم

 اٌتم١ٍذ٠خ 6)ػجبرح ا٠دبث١خ(
32 

** 36258 
تظّر  تم١ٕخ اٌٛالغ اٌّؼشس ثتىزار اٌّؼٍِٛخ  وٍّب شؼزد ثسبختٟ  إ١ٌٙب 6)ػجبرح 

 ا٠دبث١خ(
32 

** 36222 
ال تظبػذٟٔ تم١ٕخ اٌٛالغ اٌّؼشس ػٍٝ اٌزثظ ث١ٓ اٌّفب١ُ٘ اٌّدزدح ٚاٌتطج١ك 

 ٌؼ6ٍّٟ )ػجبرح طٍج١خ(ا
32 

 83 تؼتجز تم١ٕخ اٌٛالغ اٌّؼشس ِىٍّخ ٌٍّزخغ اٌّمزر ػ١ٍٕب6 )ػجبرح ا٠دبث١خ( 36243 **

** 36258 
طبػذتٕٟ تم١ٕخ  اٌٛالغ اٌّؼشس فٟ تظس١ر ثؼض اٌّفب١ُ٘ اٌخبطئخ6)ػجبرح 

 ا٠دبث١خ(
83 

** 36225 
ت ٚاٌىتبة اٌّذرط6ٟ تم١ٕخ اٌٛالغ اٌّؼشس ال تؤدٞ إٌٟ تفبػً أوثز ث١ٓ اٌطبٌ

 )ػجبرح طٍج١خ(
88 

** 36222 
طبػذتٕٟ تم١ٕخ اٌٛالغ اٌّؼشس ػٍٝ اطت١ؼبة اٌدبٔت اٌتطج١مٟ ٌّمزر إٔتبج 

 ٚاطتخذاَ اٌٛطبئً اٌتؼ١ّ١ٍخ 6)ػجبرح إ٠دبث١خ(
81 

** 36232 
اٌتؼٍُ ثبطتخذاَ تم١ٕخ اٌٛالغ اٌّؼشس ال ٠زاػٟ اٌفزٚق اٌفزد٠خ ث١ٓ اٌطبٌجبد 

 ()ػجبرح طٍج١خ
84 

 (3033** داي إزظبئ١ب ػٕذ ِظتٜٛ دالٌخ ألً ِٓ ) 

 (3635* داي إزظبئ١ب ػٕذ ِظتٜٛ دالٌخ ألً ِٓ ) 
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( أن معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية لمجال 02يتضح من الجدول)
لة أقل التجاه التعميمي لمطالبة نحو استخدام تقنية الواقع المعزز دال إحصائيا عند مستوى دال 

 ( ، مما يدل عمى تماسك فقرات المجال وصالحيتيا لمتطبيق عمى عينة الدراسة . 0.00من )
 (34خذٚي)

 ِؼبًِ اٌزتجبط ث١زطْٛ ث١ٓ ٔت١دخ وً ِدبي ٚإٌت١دخ اٌى١ٍخ ٌٍّم١بص

 اٌزلُ اٌّسٛر ل١ّخ ِؼبًِ اٌزتجبط

 3 ساالتدبٖ اٌشخظٟ ٌٍطبٌجخ ٔسٛ اطتخذاَ تم١ٕخ  اٌٛالغ اٌّؼش 36252 **

 8 االتدبٖ اٌتؼ١ٍّٟ ٌٍطبٌجخ ٔسٛ اطتخذاَ تم١ٕخ  اٌٛالغ اٌّؼشس 36222 **

 (3633**داي إزظبئ١ب ػٕذ ِظتٜٛ دالٌخ ألً ِٓ ) 

 (3635* داي إزظبئ١ب ػٕذ ِظتٜٛ دالٌخ ألً ِٓ ) 

( أن معامل االرتباط بٌن درجة كل مجال والدرجة الكمية 02يتضح من الجدول)
( ، مما يدل عمى تماسك محاور 0.00عند مستوى داللة أقل من )لممقياس دال إحصائيا 

 المقياس وصالحيتيا لمتطبيق عمى عينة الدراسة .  
تحديد  زمن المقياس: تم حساب الزمن المناسب لممقياس من خالل حساب متوسط الزمن  -

والزمن  ( دقيقة،02الالزم لتطبيق المقياس؛ حيث بمغ الزمن الذي استغرقتو الطالبة األولى)
( دقيقة،وبذلك يصبح متوسط الزمن الالزم لتطبيق 42الذي استغرقتو الطالبة األخيرة)

 المقياس: 
 دقيقة. 40=  42+02 زمن تطبيق المقياس =  

                                         4 
 دقيقة . 40وبذلك يكون زمن تطبيق المقياس    
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 . الصْرٗ اليَأٜ٘ للنكٔاط: 7 

االنتياء من التجربة االستطالعية قامت الباحثة بإعداد المقياس في صورتو النيائية كما بعد 
 يمي  : 

 (:Analysis)مرحمةالتحميل:أوالً 
وىي المرحمة األساسية لممراحل األخرى في عممية التصميم التعميمي، وفي ىذه المرحمة 

 :الباحثة بالتحميل وفق التالي قامت
تم تحديد اليدف من تقنية الواقع المعزز من :واقع المعززتحميل اليدف من تقنية ال .0

تقديم المادة العممية لوحدة  :الدراسة، فقد كان اليدف العام لمتقنية خالل مشكمة
يجاد جو من الحماس والتفاعل بين  ؛بحيث إنيا تسيل لمطالبات فيم المفاىيم، وا 

ء عمى ذلك تم اختيار تنمية التحصيل واالتجاه نحو التقنية، وبنا الطالبات؛ بيدف
السموكية، واستراتيجيات التعمم، ونوع الوسائط المتعددة،  الوحدة، وتصميم األىداف

 ووسائل التقويم.
المستوى الثاني ببرنامج الدبموم التربوي طالبات  :تحميل خصائص المتعممين .4

والتعمم من خالل خبرتن واالتصال مع  والطالبات يتسمن بالقدرة عمى التحصيل
تطبيق الدراسة التي تتمثل  رين، والمناقشة المنطقية. كما تتوفر لديين متطمباتاآلخ

 االجيزة ) اليواتف الذكية ( محممة عمييا برنامج الواقع المعزز .في امتالك 
في تحميل المادة العممية: قامت الباحثة بتحميل محتوى المادة العممية لمموضوعات  .2

؛ انتاج واستخدام الوسائل التعميمية  مقررب وحدة االجيزة التعميمية تدريس
المالحظات التي ، تشغيل الجياز ، تركيب الجياز ، فكرة عمل الجيازمقدمة، :)وىي

 .(مزايا وعيوب الجياز ، يجب مراعاتيا عند تشغيل الجياز 
قامت الباحثة بصياغة األىداف التعميمية السموكية؛ بحيث تكون  :األىداف التعميمية .2

 األىداف العامة، وقابمة لمقياس.شاممة ومرتبطة ب
اإلنترنت  تم التأكد من استخدام األجيزة الذكية ، وتوفر خدمة :تحميل البيئة التعميمية .2

الشخصي لدى الطالبات وذلك باستخدام استبانة استطالعية كما استطاعت الباحثة 
 ربة.إنترنت متنقاًل ليستفدن منو الطالبات خالل فترة التج (Modem)أن توفر مودم 
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ًٔا: مرحل٘ التصنٔه )  (:Designثاى
 في ىذه المرحمة قامت الباحثة بالتصميم وفق ما يمي:

. جمع الموارد: قامت الباحثة في ىذه المرحمة بالبحث في شبكة اإلنترنت ومقاطع الفيديو 0
 اليوتيوب لجمع الصور والرسومات التي قد تستخدم في تصميم تقنية الواقع المعزز. عمى
ناريو: أعدت الباحثة نصوص الفيديو وذلك بشكل ورقي؛ حيث احتوى عمى ما . السي4

سيتضمنو الفيديوىات، وصفحة األنشطة، والتقويم النيائي لموحدة، باإلضافة لتعميمات 
في تدريس وحدة االجيزة تقنية الواقع المعزز لمطالبة، ودليل استخدام  استخدام التقنية

؛ حيث تم إعداده وعرضو عمى مجموعة الوسائل التعميمية التعميمية بمقرر انتاج واستخدام 
محكمين متخصصين، وقد أبدوا مالحظاتيم، وتم إجراءالتعديالت مالحظاتيم وفق،حتى أصبح 

 الدليل في صورتو النيائية.
 . الوسائط المتعددة: تم تحديد وتصميم مجموعة من الوسائط المتعددة المتمثمة في:2

  بيدف التشويق والكشف عن عنوانيا ومحتويات صممت رسمة بداية الوحدة
 الوحدة.

الرسوم ثالثية البعد: صممت عدة رسوم ثالثية األبعاد؛ لتكون مصاحبة لمنصوص  .2
:)مقدمة، فكرة عمل الجياز، المكتوبة؛ لتقوم بنقاط توضيحية وتشويقية؛ لتوضيح 

غيل الجياز تركيب الجياز ، تشغيل الجياز ، المالحظات التي يجب مراعاتيا عند تش
واألشكال ثالثية األبعاد لإلجابة الصحيحة والخاطئة ألسئمة ، مزايا وعيوب الجياز (.

 نياية الوحدة.
الفيديوىات التعميمية: صممت مجموعة من الفيديوىات، وقد استخدمت مجموعة من  .2

برامج المونتاج، وتم تسجيل المقاطع الصوتية في أستديو، والفيديوىات 
فكرة عمل الجياز، تركيب الجياز ، تشغيل الجياز ، المالحظات :)مقدمة، كالتالي

 التي يجب مراعاتيا عند تشغيل الجياز ، مزايا وعيوب الجياز (.
 :األنشطة اإلضافية: وتحتوي عمى عدة روابط؛ منيا 
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:)مقدمة، فكرة عمل الجياز، تركيب الجياز ، " ابحث " لمبحث عن معمومة عن  .2
التي يجب مراعاتيا عند تشغيل الجياز ، مزايا وعيوب تشغيل الجياز ، المالحظات 

 الجياز (.
 .الخريطة "فيديو" المشاىدة الخريطة الذىنية لموحدة 
 .دون " لكتابة تدوينو عما سبق وتعممتو من الوحدة " 
" اقرأ " لمدخول إلى مكتبة تحتوي عمى مجموعة من الكتب التي تتحدث عن  .2

لجياز ، تشغيل الجياز ، المالحظات التي يجب :)مقدمة، فكرة عمل الجياز، تركيب ا
 مراعاتيا عند تشغيل الجياز ، مزايا وعيوب الجياز (.

 .رأي " ومن خاللو تستطيع الطالبة إضافة رأييا عن الوحدة " 
 . أساليب التقويم: جاءت أساليب التقويم عمى مراحل؛ ىي:2
 حصيمي القبمي.التقويم القبمي: وتمثل في التطبيق القبمي لالختبار الت• 
التقويم التكويني والنيائي: وتمثل في األسئمة الشفوية بعد كل جزء؛ حتى تتأكد من تمام • 

 فيميا لمموضوع المطروح، وتقوم نيائي لموحدة.
التقويم الختامي: وتمثل في التطبيق البعدي لالختبار التحصيمي، ومقياس اتجاىات • 

 زز.الطالبات نحو استخدام تقنية الواقع المع
 (:Development) ثالجًا: مرحل٘ التطْٓر

وقد تم استخدام مجموعة من البرامج لتطوير تصميم تقنية الواقع المعزز موضحة في 
 الجدول التالي:

 (35خذٚي )
 ثزاِح إػذاد تم١ٕخ اٌٛالغ اٌّؼشس

 َ اٌجزاِح / اٌتم١ٕخ اٌشزوخ إٌّتدخ ٔجذح ػٕٗ
 Adobe Adobe photoshop 3 ثزٔبِح ألٔشبء ٚتؼذ٠ً اٌظٛر إٌمط١خ
ثزٔبِح ٌّٕذخخ )تظ١ُّ( ٚتسز٠ه 

 ٚإخزاج االشىبي ثالث١خ اٌجؼذ
Autodesk 3D MAX 8 

ثزٔبِح ٌتسز٠ز ف١ذ٠ٛ٘بد ثشىً 
 ازتزافٟ

SonicFoundry Sony Vegas 1 

ثزٔبِح ٌتسز٠ز ف١ذ٠ٛ٘بد ثشىً 
 ازتزافٟ

Adobe Adobe AflerEffects 4 

ثزٔبِح ٌؼًّ اٌشزٚزبد ثظ١غخ 
 ذ٠ٛ ِغ إِىب١ٔخ تسز٠ز٘باٌف١

TechSmith Camtasia Studio 5 

 Apple ثزٔبِح ٌتسز٠ز ف١ذ٠ٛ٘بد
Macintosh 

iMovie 6 

 ThinkBuzan iMindMap 2 ثزٔبِح ٠مَٛ ثؼًّ اٌخزائظ اٌذ١ٕ٘خ
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 (: (Implementationمرحل٘ التطبٔل :رابعًا

 :الْرقٕ املرجع الدراشٕربط الْشاٜط املتعددٗ بصفحات   -2

ىذه المرحمة قامت الباحثة برفع الوسائط المتعددة التي ترتبط بما صفحات وفي 
 التي تم ذكرىا سابًقا. المرجع الدراسي

 :التجرب٘ االشتطالعٔ٘ الشتخداو تكئ٘ الْاقع املعسز -1

قامت الباحثة بتطبيق تقنية الواقع المعزز عمى مجموعة من الطالبات؛ لموقوف عمى 
زز، ووضوح التعميمات، وفتح جميع روابط األنشطة الختامية، سيولة ظيور المحتوى المع

وعمل التقويم النيائي لموحدة بالشكل الصحيح، وتحديد المشكالت التي من الممكن أن تواجو 
الطالبات عند استخدام التقنية، وقد اتضح بعد التطبيق االستطالعي لمواقع المعزز عدم وجود 

يولة تصفح أوامر األنشطة بشكل متسمسل وسريع صعوبات في ظيور المحتوى المعزز، وس
ومناسب، واستخدام عناصره، وكتابة التعميقات بشكل حيد، باإلضافة إلى وضوح وسيولة 

 استخدام التقنية.
 (:Evaluationمرحل٘ التكْٓه ) :خامصًا

بعد االنتياء من تقنية الواقع المعزز قامت الباحثة بعرض تقنية الواقع المعزز عمى 
من المحكمين المختصين لموقوف عمى صالحيتو ومناسبتو لمغرض الذي وضع من  مجموعة

أجمو، ومراعاتو لممعايير التربوية والفنية، ومدى مناسبة أسموب العرض وطريقتو، ومقترحاتيم 
من حيث اإلضافة، أو التعديل، أو الحذف، وقد أكدوا صالحية الواقع المعزز وجودتو في إطار 

 . األىداف المحددة لو
 خطْات تطبٔل اجراٛات الدراش٘:

كمجموعة  ، شعبة التطبيق عمى شعبتين من المستوى الثاني ببرنامج الدبموم التربويتم  -0
 كمجموعة تجريبية. وشعبة اخرىضابطة، 

 .البحثتطبيق االختبار التحصيمي القبمي عمى عينة  - 4
حضار أجيزتن الذكية لتحميل تم توزيع مقياس اتجاه قبمي،وطمبت الباحثة من الطالبات إ -2

 التطبيق وتجييز الكتب بالصور المدعومة بتقنية الواقع المعزز .
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التقت الباحثة بطالبات المجموعة التجريبية، وشرحت لين في المقاء األول طبيعة  -2
الدراسة، وأىدافيا، والخطوات التي سوف تتبع في الدراسة، وتعريفين باألنشطة التي 

 دة.تتضمنيا ىذه الوح
قامت الباحثة بتطبيق بحربة الدراسة؛ وذلك بتدريس المجموعة التجريبية باستخدام تقنية  -2

الواقع المعزز، في حين تم تدريس المجموعة الضابطة من قبل معممة المادة باستخدام 
تشغيل الجياز ، تركيب الجياز ، فكرة عمل الجيازمقدمة، :) ي تدريساألسموب المعتاد ف

واستغرق  .(مزايا وعيوب الجياز ، التي يجب مراعاتيا عند تشغيل الجياز المالحظات ، 
أسابيع متواصمة، ولقد لوحظ اثناء تطبيق  اربعة، ولمدة محاضرات( 2تدريس الوحدة )
 التجربة ما يمي:

واستجابت الطالبات  أظيرت الطالبات حماس ودافعية لمبدء بالتجربة من أول حصة• 
 لتوجييات الباحثة.

رت بعض الطالبات شغفا بالتقنية، وطمبت البعض منين تجربة عمل واقع المعزز في أظي• 
 تدريس مقررات اخرى.

لحظت الباحثة تفاعل الطالبات مع تقنية الواقع المعزز؛ حيث أبدين تشوًقا لمعرفة محتوى كل •
 جزء من دروس الوحدة.

، فقد زادت الدافعية لديين يميةانتاج واستخدام الوسائل التعمازداد اىتمام الطالبات بمقرر • 
 في تعمم كل ما ىو جديد.

أبدت الطالبات رغبتين في إكمال المنيج بتقنية الواقع المعزز بداًل من الطريقة التقميدية • 
 .انتاج الوسائل التعميمية لتدريس

تطبيق االختبار التحصيمي البعدي عمى كل من المجموعتين التجريبية والضابطة ،  -2
 قياس االتجاه عمى المجموعة التجريبية.وتطبيق م

 تصحيح االختبار التحصيمي ومقياس االتجاه. - 2
 تحميل النتائج التي تم الحصول عمييا باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة. -2
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 :1020اصدار   SPSSالبحح باشتخداو برىامج األشالٔب اإلحصأٜ٘ املصتخدم٘ يف 

 ئية لتحميل بيانات أدوات الدراسة؛ وىي:تم استخدام األساليب اإلحصا
معادلة كوبر لحساب نسبة االنفاق، ومعادلة ىولستي لحساب معامل الثبات؛ وذلك لقياس  .0

 ثبات التحميل.
 . تم حساب معامل الصعوبة والسيولة والتمييز األسئمة االختبار التحصيمي.4
 ر التحصيمي.. معامل ارتباط بيرسون لحساب صدق االتساق الداخمي لالختبا2
(؛ وذلك ألنيا KR -40) 40. حساب ثبات االختبار باستخدام معادلة كودر ريتشاردسون 2

أكثر شيوعًا في االختبارات التي تعطى فييا درجة واحدة لإلجابة الصحيحة، وصفر لإلجابة 
 الخاطئة.

؛  (Independent Samples T Test). استخدام اختبار )ت( لممجموعات المستقمة 2
عرف عمى مدة تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس القبمي وعند جميع لمت

 مستويات االختبار التحصيمي
( لمتعرف عمى الفروق ANCOVA. استخدام اختبار تحميل التباين تحميل التباين المشترك )2

ضبط بين المتوسطات المعدلة لممجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل البعدي بعد 
التحصيل القبمي، ويستخدم تحميل التباين المشترك عمى المتغير التابع كما ذكر )الشورجي 

( لمتثبت إحصائًيا عند بحث تأثير المتغير المستقل عمى المتغير 222م: 4004وحسين، 
النابع، مفيدًا ويعتبر حاًللعدم مقدرة الباحثة عمى إجراء التقسيم بالمزواجة عمى مجموعات 

 حسب متغير او متغيرات يمكن أن تؤثر عمى المتغير التابع أو نتائج التجربة.متكافئة 
لمتعرف عمى الفروق بين متوسطي )Samples Test Paired. استخدام اختبار )ت()2

 القياسي القبمي والبعدي لطالبات المجموعة التجريبية في مقياس االتجاه.
من حجم التأثير الستخدام تقنيةالواقع المعزز في  ( لمتحقق. تم استخدام مربع إيتا )2

 .المستوى الثاني ببرنامج الدبموم التربوي التحصيل الدراسي االتجاه لطالبات  تنمية
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 :البححىتاٜج 

 :البحح فرّضالتحكل مً 

 :التحكل مً الفرض األّل 

ة لمتحقق من فرض الدراسة األول الذي ينص عمى: ال توجد فروق ذات داللة إحصائي

التجريبية والضابطة في التحصيل ين لمجموعتمتوسط ا( بين الداللة عند مستوى
بعد ضبط  المستوى الثاني ببرنامج الدبموم التربويعندمستوى التذكر لطالبات  البعدي

( 02(، والجدوالن )(ANCOVAالتباين المشترك  التحصيل القبمي تم استخدام اختبار تحميل
 ذلك: ( توضحان02و )

 (36خذٚي )

ٌّدّٛػتٟ  ِتٛطظ( ٌٍتؼزف ػٍٝ اٌفزٚق ث١ٓ (ANCOVAٔتبئح اختجبر تس١ًٍ اٌتجب٠ٓ اٌّشتزن 

 اٌذراطخ فٟ اٌتسظ١ً اٌجؼذٞ ػٕذ ِظتٜٛ اٌتذوز ثؼذ ضجظ اٌتسظ١ً اٌمجٍٟ

 ِدّٛع ِظذر اٌتجب٠ٓ

 اٌّزثؼبد

درخبد 

 اٌسز٠خ

ِتٛطظ 

 اٌّزثؼبد

ِزثغ  اٌذالٌخ ف

 إ٠تب

زدُ 

 االثز

   36462 36512 36635 3 36635 بر اٌمجٍٟاالختج

ث١ٓ 

 اٌّدّٛػبد

 ِزتفغ 36654 36333 226421 8226543 3 8226543

     16333 58 3566554 اٌخطب

      55 254563333 اٌّدّٛع

اٌّدّٛع 

 اٌّظسر

4566216 54      

التجريبية والضابطة ين لمجموعتمتوسط ا( وجود فروق بين 02يتضح من الجدول )
بعد  المستوى الثاني ببرنامج الدبموم التربويلطالبات التحصيل البعدي عند مستوى التذكر  في

( ومستوى الداللة أقل من 22.222ضبط التحصيل القبمي؛ حيث إن قيمة )ف( بمغت )
الحسابي  المتوسط(، ولمتعرف عمى اتجاه ىذه الفروق يتم الرجوع إلى 0.000(وىو ) 0.02)

 يوضح ذلك. (40، والجدول )المعدل
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 (32خذٚي )

 اٌتذوز اٌسظبثٟ ٌٍّدّٛػت١ٓ اٌتدز٠ج١خ ٚاٌضبثطخ فٟ اٌتسظ١ً اٌجؼذٞ ػٕذ ِظتٜٛ اٌّتٛطظ

 اٌّتٛطظ اٌسظبثٟ اٌّؼذي اٌّدّٛػخ

  اٌّدّٛػخ اٌضبثطخ

33646 

  اٌّدّٛػخ اٌتدز٠ج١خ

35636 

 ( اآلتي:02يتضح من الجدول )
الضابطة والتجريبية في التحصيل ين لمجموعتمتوسط اأن الفروق التي ظيرت بين 

التذكر بعد ضبط التحصيل القبمي كانت لصالح المجموعة التجريبية ذات  البعدي عند مستوى
استخدام تقنية الواقع  فاعمية(، مما يدل عمى 02.02المتوسط الحسابي المعدل األعمى )

طالبات تحصيل في تنمية انتاج و استخدام الوسائل التعميمية  المعزز في وحدة من مقرر
 عند مستوى التذكر. المستوى الثاني ببرنامج الدبموم التربوي

(، وىي تشير إلى وجود 0.222( نحد أن قيمة مربع إيتا ىي )02وبالرجوع لمجدول )
انتاج و استخدام الوسائل  في وحدة من مقرررمرتفع الستخدام تقنية الواقع المعزز  حجم تأثي
عند مستوى  المستوى الثاني ببرنامج الدبموم التربويبات في تنمية تحصيل طالالتعميمية 
 التذكر.

 التحكل مً الفرض الجاىٕ: -1
لمتحقق من فرض الدراسة الثاني الذي ينص عمى: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

التجربة والضابطة في التحصيل ين لمجموعتمتوسط ا( بين عند مستوىالداللة 
في تنمية انتاج و استخدام الوسائل التعميمية  في وحدة من مقررتوى الفيم مس البعدي عند

 .المستوى الثاني ببرنامج الدبموم التربويتحصيل طالبات 
(،  (ANCOVAالمشترك بعد ضبط التحصيل القبمي تم استخدام اختبار تحميل التباين

 ( يوضحان ذلك:02( و )02والجدوالن )
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 (02جدول )
 مجموعتينل متوسط(لمتعرف عمى الفروق بين  ANCOVAيل التباين المشترك )نتائج اختبار تحم
 في التحصيل البعدي عند مستوى الفيم بعد ضبط التحصيل القبمي البحث

مصدر 
 التباين

 مجموع
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مربع  الداللة ف
 إيتا

حجم 
 االثر

االختبار 
 القبمي

 
0.222 

 
0 

 
0.222 

 
0.222 

 
0.400 

  
بين 

 المجموعات
 

20.422 
 
0 

 
20.422 

 
402.022 

 
0.000 

 
0.222 

 
 مرتفع

     0.220 24 40.200 الخطأ
      22 4422.000 المجموع
المجموع 
 المصحح

 
002.222 

 
22 

     

التجريبية والضابطة ين لمجموعتمتوسط ا( وجود فروق بين 02يتضح من الجدول )
بعد  المستوى الثاني ببرنامج الدبموم التربويوى الفيم لطالبات التحصيل البعدي عند مست في

( ومستوى الداللة أقل من 402.022ضبط التحصيل القبمي؛ حيث إن قيمة )ف( بمغت )
 الحسابي المتوسط(، ولمتعرف عمى اتجاه ىذه الفروق يتم الرجوع إلى 0.000( وىو )0.02)

 ( يوضح ذلك.02، والجدول )
 (32خذٚي )

 اٌسظبثٟ ٌٍّدّٛػت١ٓ اٌتدز٠ج١خ ٚاٌضبثطخ فٟ اٌتسظ١ً اٌجؼذٞ ػٕذ ِظتٜٛ اٌفُٙ اٌّتٛطظ

 اٌّتٛطظ اٌسظبثٟ اٌّؼذي اٌّدّٛػخ

  اٌّدّٛػخ اٌضبثطخ

5633 

  اٌّدّٛػخ اٌتدز٠ج١خ

2645 

 ( اآلتي:02يتضح من الجدول )
د أن الفروق التي ظيرت بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في التحصيل البعدي عن

مستوى الفيم بعد ضبط التحصيل القبمي كانت لصالح المجموعة التجريبية ذات المتوسط 
 استخدام تقنية الواقع المعزز في فاعمية(، مما يدل عمى 2،22الحسابي المعدل األعمى )

في تنمية تحصيل طالبات انتاج و استخدام الوسائل التعميمية  وحدة من مقرر تدريس
 عند مستوى الفيم.الدبموم التربوي  المستوى الثاني ببرنامج

(، وىي تشير إلى 0.222( نحد أن قيمة مربع إيتا ىي )02وبالرجوع لمجدول )  -
 وحدة من مقرر تدريس فيوجود حجم تأثير مرتفع الستخدام تقنية الواقع المعزز 
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المستوى الثاني ببرنامج في تنمية تحصيل طالبات انتاج واستخدام الوسائل التعميمية 
 .عند مستوى الفيمبموم التربوي الد

 التحكل مً الفرض الجالح: -3

لمتحقق من فرض الدراسة األول الذي ينص عمى: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

التجريبية والضابطة في التحصيل ين لمجموعتمتوسط ا( بين عند مستوى الداللة 
بعد ضبط  لثاني ببرنامج الدبموم التربويالمستوى االبعدي عند مستوى التحميل لطالبات 
 التحصيل القبمي تم استخدام اختبار تحميل

 ( توضحان ذلك:40( و )40(، والجدوالن )(ANCOVAالتباين المشترك 
 (83خذٚي )

ّدّٛػت١ٓ ٌٍ اٌّتٛطظ( ٌٍتؼزف ػٍٝ اٌفزٚق ث١ٓ ANCOVAٔتبئح اختجبر تس١ًٍ اٌتجب٠ٓ اٌّشتزن )

 تٜٛ اٌتس١ًٍ ثؼذ ضجظ اٌتسظ١ً اٌمجٍٟفٟ اٌتسظ١ً اٌجؼذٞ ػٕذ ِظ

 مجموع ِظذر اٌتجب٠ٓ

 المربعات
درخبد 

 اٌسز٠خ

ِتٛطظ 

 اٌّزثؼبد

ِزثغ  اٌذالٌخ ف

 ا٠تب

زدُ 

 االثز

  االختبار القبلي

36333 

 

3 

 

36333 

 

36338 

 

36264 

  

  بين المجموعات

426623 

 

3 

 

426623 

 

256382 

 

36333 

 

36683 

 

 ِزتفغ

     36528 58 826216 اٌخطب

      55 6636333 اٌّدّٛع

اٌّدّٛع 

 اٌّظسر

 

226416 

 

54 

     

لممجموعتين التجريبية والضابطة  المتوسط( وجود فروق بين 40يتضح من الجدول )
 المستوى الثاني ببرنامج الدبموم التربويالتحصيل البعدي عند مستوى التحميل لطالبات  في

( ومستوى الداللة أقل من 22.042ف( بمغت )بعد ضبط التحصيل القبمي؛ حيث إن قيمة )
(، ولمتعرف عمى اتجاه ىذه الفروق يتم الرجوع إلى المتوسط الحسابي 0.000( وىو )0.02)

 ( يوضح ذلك.40المعدل، والجدول )
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 (83خذٚي )

 اٌسظبثٟ ٌٍّدّٛػت١ٓ اٌتدز٠ج١خ ٚاٌضبثطخ فٟ اٌتسظ١ً اٌجؼذٞ ػٕذ ِظتٜٛ اٌتس١ًٍ اٌّتٛطظ

 ٛطظ اٌسظبثٟ اٌّؼذياٌّت اٌّدّٛػخ

  اٌّدّٛػخ اٌضبثطخ

8613 

  اٌّدّٛػخ اٌتدز٠ج١خ

4632 

 ( اآلتي:40يتضح من الجدول )
أن الفروق التي ظيرت بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في التحصيل البعدي عند 
مستوى التحميل بعد ضبط التحصيل القبمي كانت لصالح المجموعة التجريبية ذات المتوسط 

 فياستخدام تقنية الواقع المعزز  فاعمية (، مما يدل عمى2.02ابي المعدل األعمى )الحس
المستوى في تنمية تحصيل طالبات استخدام الوسائل التعميمية و  انتاج وحدة من مقرر تدريس

 عند مستوى التحميل.الثاني ببرنامج الدبموم التربوي 
(، وىي تشير إلى 0.240( نحد أن قيمة مربع إيتا ىي )40وبالرجوع لمجدول )  -

 وحدة من مقرر تدريس فيوجود حجم تأثير مرتفع الستخدام تقنية الواقع المعزز 
المستوى الثاني ببرنامج الدبموم في تنمية تحصيل  انتاج واستخدام الوسائل التعميمية

 عند مستوى التحميل. التربوي
 التحكل مً الفرض الرابع: -4

لذي ينص عمى: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لمتحقق من فرض الدراسة الرابع ا
الداللة بين المتوسطات المعدلة لممجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل  عند مستوى

 -يتضح مايمي :البعدي 
أن الفروق التي ظيرت بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في التحصيل البعدي 

ح المجموعة التجريبية ذات المتوسط الحسابي التحصيل القبمي كانت لصال الكمي بعد ضبط
وحدة  تدريس فياستخدام تقنية الواقع المعزز  فاعمية( مما يدل عمى 42.20المعدل األعمى )

المستوى  في تنمية التحصيل الكمي الطالباتانتاج واستخدام الوسائل التعميمية  من مقرر
 .الثاني ببرنامج الدبموم التربوي
(،وىي تشير إلى وجود 0.222( نحد أن قيمة مربع إيتاىي )40وبالرجوع لمجدول )

انتاج  وحدة من مقرر تدريس فيحجم تأثير مرتفع الستخدام تقنية الواقع المعزز في 
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المستوى الثاني ببرنامج  في تنمية التحصيل الكمي الطالباتواستخدام الوسائل التعميمية 
 .الدبموم التربوي
نية الواقع المعزز قيد الدراسة الحالية في رفع التحصيل استخدام تق فاعميةويمكن تفسير 

 التحميل(،عند المستويات مجتمعو فيما يمي: –الفيم  -الدراسي عند المستويات )التذكر
تتيح تقنية الواقع المعزز قيد الدراسة الحالية الفرصة لعرض المحتوى التعميمي بطريقة • 

بات دور إيجابي في الحصول عمى المعرفة ، التقميدي؛ بحيث يكون لمطال مختمفة عن النمط
 وتنمية قدراتن عمى اكتسابالمعمومات وفيميا وتحميميا.

تحتوي تقنية الواقع المعزز قيد الدراسة الحالية عمى العديد من الوسائط التعميمية التي • 
التعرف عمى األجزاء واألبعاد والخصائص وتصور المعمومة والتحقق منيا والتي  تساعد عمى

 التعامل مع الحقائق والمفاىيم والتعميمات العممية بطريقة جيدة. تساعد الطالبات عمى
تحتوي تقنية الواقع المعزز قيد الدراسة الحالية عمى ميارات البحث والتقصي وجمع البيانات • 

 وتحميميا؛ مماساعد الطالبات عمى رفع مستواىن التحصيمي.
سة الحالية لمطالبات فرصة التعمق وفيم الموضوعات قيد تتيح تقنية الواقع المعزز قيد الدرا• 

بطريقة أوسع وأعمق ،مما يساعد الطالبات عمى تحسين مستوياتين المعرفية ،و  الدراسة
والحقائق، وتنمية قدراتن عمى توظيف ىذه المعمومات في مواقف  فيم واستيعاب المعمومات

 تعميمية جديدة.
لدراسة الحالية دافعية أكبر لمطالبات الكتساب المعرفة ، توفر تقنية الواقع المعزز قيد ا• 

ومحاولة الربطباستمرار بين موضوعات الدراسة؛ حيث يمكن لمطالبة مراجعة الدروس 
 السابقة لربطيا بالموضوع الحالي،والوصول إلى تعمم ذي معنى.

لتي تتطمب من تشتمل تقنية الواقع المعزز قيد الدراسة الحالية عمى العديد من األنشطة ا• 
العمل بشكل فعال طوال الحصة الدراسية ، مما يساعد الطالبات عمى تحمل  الطالبات

 قدرات عمى تنظيم المعرفة. مسؤولية أنفسين، وتنمية
تقدم تقنية الواقع المعزز قيد الدراسة الحالية تغذية راجعة فورية، مما ساعد الطالبات عمى • 

 .مسارىن التحصيمي وبشكل فوري تصحيح
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 وتتفق ىذه النتيجة مع النتائج التي توصمت إلييا دراسات كل من: فريتاسوكامبوس
(Freitas & Campos,2008) و تشن،تساي;(Chen & Tsai,2011)ونيفين السيد 

(El sayed, 2011) و باريرا وآخرين (Barreira, et al.,2012)   و دونسر
 فونسيكا وآخرين و (Chen, 2013)و تشن (Dunser, et al., 2012)وآخرين

(Fonseca, et al.,2013)  و ىو وآخرين(Hou, et al.2013) و بيرز لوبيز
التي أشارت إلى وجود أثر إيجابي في  (perez-Lopez &Contero, 2013)وكونتيرو

 استخدام تقنيةالواقع المعزز لرفع مستوى تحصيل الطالب في المواد المختمفة
 التحكل مً الفرض اخلامض: -5

من فرض الدراسة الخامس الذي ينص عمى: ال توجد فروق ذات داللة لمتحقق 
( بين متوسطي القياسين القبمي والبعدي لطالبات إحصائية عند مستوى الداللة 

 Paired Samplesمقياس االتجاه تم استخدام اختبار )ت( ) المجموعة التجريبية في
Test( والجدول ،)يوضح44 ) 

 (88خذٚي )

دّٛػخ ح اختجبر )د( ٌٍتؼزف ػٍٝ اٌفزٚق ث١ٓ ِتٛططٟ اٌم١بط١ٓ اٌمجٍٟ ٚاٌجؼذٞ ٌطبٌجبد أٌّتبئ

 اٌتدز٠ج١خفٟ ِم١بص االتدبٖ

ِم١بص 

 االتدبٖ

اٌّتٛطظ  اٌؼذد االختجبر

 اٌسظبثٟ

االٔسزاف 

 اٌّؼ١برٞ 

درخبد 

 اٌسز٠خ

زدُ  ( اٌذالٌخ ل١ّخ د

 اٌتأث١ز

  اٌمجٍٟ 

82 

 

8652 

 

36523 

 

 

82 

 

 

856333 

 

 

36333 

 

 

3626 

 

 

تأث١ز 

 ِزتفغ
  82 اٌجؼذٞ

4683 

 

36682 

  82 اٌمجٍٟ 

8645 

 

36145 

 

 

82 

 

 

456234 

 

 

36333 

 

 

3622 

 

 

تأث١ز 

 ِزتفغ
  82 اٌجؼذٞ

4682 

 

36114 

  82 اٌمجٍٟ 

8653 

 

36483 

 

 

 82 

 

 

466588 

 

 

36333 

 

 

3622 

 

 

تأث١ز 

 ِزتفغ
  82 اٌجؼذٞ

4685 

 

36431 

 ( اآلتي:44يتضح من الجدول )
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( بين متوسطي القياسين 0،02وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى أقل من )
طالبات المجموعة التجريبية في مقياس االتجاه )االتجاه الشخصي لمطالبة ل القبمي والبعدي

(، ومتوسط 4،22)حيث كان متوسط القياس القبمي  نحو استخدام تقنية الواقع المعزز(
 (0،02(، ومستوى الداللة أقل من )42.000(، وقيمة اختبار )ت( )2،40البعدي ) القياس

 وأن ىذه الفروق كانت لصالح القياس البعدي ذي المتوسط الحسابي األعمى.
( بين متوسطي القياسين 0.02وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى اقل من )

المجموعة التجريبية في مقياس االتجاه )االتجاه التعميمي لمطالبة الطالبات  والبعدي القبمي
(، ومتوسط 4.22وحيث كان متوسط القياس القبمي ) نحو استخدام تقنية الواقع المعزز(

( أن 0.02( ومستوى الداللة أقل من )22.202(.وقيمة اختبار )ت( )2.42القياس البعدي )
 المتوسط الحسابي األعمى. ىذه الفروق كانت لصالح القياس البعدي ذي

( بين متوسطي القياسين 0.02وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى أقل من )
القبمي والبعدي الطالبات المجموعة التجريبية في مقياس االتجاه )الكمي( حيث كان متوسط 

( 22.244(، وقيمة اختبار)ت( )2.42( ومتوسط القياس البعدي )4.20القياس القبمي )
ن ىذه الفروق كانت لصالح القياس البعدي ذي المتوسط 0.02ستوى الداللة أقل من )وم (،وا 

 الحسابي األعمى.
المستوى الثاني ببرنامج الدبموم التربوي  طالباتيمكن تفسير ىذا االتجاه اإليجابي لدى 

ة الحالي عند كل محور من محاور المقياس وعند الدرج البحث نحو تقنية الواقع المعزز قيد
 الكمية لممقياس ما يمي:

تتغمب تقنية الواقع المعزز قيد الدراسة الحالية عمى ما قد يرافق األسموب التقميدي • 
بالممل، فالفيديوىات واألصوات والصور واألشكال ثالثية األبعاد تنقل  من رتابة وشعور

الطالبات نحو  بالمعمومات، مما يساىم في تنمية اتجاىات الطالبات إلى بيئة تعميمية معززة
 استخداميا في التعمم

تعد تقنية الواقع المعزز قيد الدراسة الحالية طريقة محفزة لمطالبات ومثيرة لدوافعين • 
التعميمية المطموبة من خالل ىذه التقنية ، مما ترك أثر إيجابًا عمى  نحو تحقيق األىداف

 اتجاه الطالبات نحو العممية التعميمية
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قع المعزز قيد الدراسة الحالية مع رغبة الطالبات في استخدام طرق تتوافق تقنية الوا• 
مما شجعين عمى تعدم موضوعات الدراسة ، ومن ثم زيادة اتجاىاتين  جديدة أثناء التعمم

 نحو استخداميا في التعمم
توفر تقنية الواقع المعزز قيد الدراسة الحالية بيئة من التواصل والتفاعل بين • 

 خ تعميميالطالبات في منا
يسوده التعاون والنقاش اليادف فيما بينين، وأدى لتطوير اتجاىاتين نحو استخدام 

 معيا. ىذه التقنية والتفاعل
تعطي تقنية الواقع المعزز قيد الدراسة الحالية الطالبات فرصة لكي يتعممن بجرأة • 

اتجاىاتين  وبدون خجل أو خوف، مما يعينين عمى اإلنجاز والتقدم ، ومن ثم تحسين نحو
 استخدام التقنية في التعميم .

 ّالتْصٔات ّاملكرتحات البححملخص ىتاٜج 

تتناول الباحثة في ىذا الفصل أبرز النتائج التي توصمت إلييا الدراسة الحالية،ثم 
 تقدم بعض التوصيات والمقترحات.

 :البححأًّلا: ملخص ىتاٜج 

 ت إلييا الدراسة:تعرض الباحثة فيما يمي ممخصًا لمنتائج التي توصم
متوسط بين  (توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -0
التجريبية والضابطة في التحصيل البعدي عند مستوى التذكر لطالبات الصف ين لمجموعتا

 الثانوي بعد ضبط التحصيل القبمي. الثالث
  متوسط ( بين توجدفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

التجريبية والضابطة في التحصيل البعدي عند مستوى الفيم لطالبات ين لمجموعتا
 بعد ضبط التحصيل القبمي. المستوى الثاني ببرنامج الدبموم التربوي

   متوسط (بين توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
لطالبات ة في التحصيل البعدي عند مستوى التحميل التجريبية والضابطين لمجموعتا

 بعد ضبط التحصيل القبمي. المستوى الثاني ببرنامج الدبموم التربوي
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  متوسط بين  (توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
 المستوى الثانيلطالبات التجريبية والضابطة في التحصيل البعدي الكمي ين لمجموعتا

 بعد ضبط التحصيل القبمي. ببرنامج الدبموم التربوي
  بين متوسطي توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 القياسين القبمي والبعدي لطالبات المجموعة التجريبية في مقياس االتجاه.
المعزز الواقع  استخدام تكنولوجيا الواقعويمكن تمخيص اىم النتائج المتعمقة بمبررات  

عمى اىم Yuen& Others,2011:119) 020  (وآخرون يوين المعزز حيث  أكد 
 -المبررات ومنيا  مايمي:

 .بأنفسيم المعمومات الكتشاف المتعممين تحفز -0
 .مختمفة وأعمار متعددة، تعمم ألساليب مناسبة تعمم بيئة توفر -4
 تجارب خالل من إال بسيولة دراكياإ لممتعمم يمكن ال دراسية مواد تعمم في تساعد -2

 . و الجغرافيا كالفمك :واقعية
 واإلدراك  التخيل عمى وقدرتو ،إبداعو من وتزيد المتعمم تشجع -2

المعزز  الواقع تكنولوجيا استخدام إن مبررات أيضا(  Radu, 2012: 19رادو ) وذكر 
 :يمي ما المتعممين عمى

 أخرى بوسائل مقارنة المعزز الواقع باستخدام التعميمي لممحتوى الطالب فيم زيادة -0
 .الكتب أو التعميمي الفيديو أو كالحاسوب

 اكتسبو ما أن ذكر حيث أطول؛ فترة الذاكرة في بياو االحتفاظ  المعمومات استبقاء -4
 يتم مما أكبر بشكل الذاكرة في ويرسخ يدومالمعزز  الواقع تطبيقات خالل من المتعمم
 .التقميدية وسائلال بواسطة اكتسابو

 الواقع تجربة إعادة في ورغبتيم والرضا، باالستمتاع وشعورىم المتعممين دافعية زيادة -2
 .المعزز

 جية من والمعمم المتعممين وبين جية من المتعممين مجموعات بين التعاون زيادة -2
 .أخرى
 التعميم في لمعززا الواقع تقنية توظيف أىمية إلى  (4002 ( والغامدي الحسيني أشارتكما 

 :كونو في
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 الطالب ذاكرة في َيرسخ حيث المحتوى؛ فيم عمى ويساعد ،محتوى تعميمي غني يوفر -0
 .التقميدية الوسائل خالل من يكتسبو الذي ذلك من أقوى بشكل

 .بيم الخاصة التعميمية بالعممية الطمبب يتحكم حيث لمتعميم؛ بنَّاءة وأفكارمفاىيم ل تيدف -4
 .مختمفة تعميم وأنماط واقعية أكثر لتعمم صفر  يوفر -2
 .لديو العالي الحماس ويثير ،ممكنة تكن لم بأساليب المتعمم يشرك-2
 .المتعمم لكي يبدع قدرات ويتحدى ممتع التعمم يجعل -2
 .تعمم إلى التعميم عممية تحويل -2
 الطالب وبين المجموعة أفراد بين التعاون عالقات ويحسن ولمجميع، مستمر تعمم تحقيق -2

 .ومعممييم
 .التكمفة وتقميل التعميم، في الموارد قمة تعويض -2
 .التقنية جيل مع يتالءم وبشكل ومشوقة جذابة بطريقة العممية المادة تقديم -2

 -: البحح تْصٔات

 .الدراسة أثناء االلكتروني التعميم نحو االيجابية االتجاىات تنمية -
 .المعزز الواقع تقنية عنرا مقر  الطالباتو  الطالب تدريس -
 .المعزز الواقع تقنيةم  استخدا عمى التربية كمية طالباتو  طالب تدريب -
 .التعميم في توظيفيا كيفيةو  عززمال الواقع تقنية اىمية عن تدربيبة وورش دورات عقد -
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