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ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن فاعلية توظيف تقنية
الواقع املعزز يف تدري�س طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف تنمية
الدافعية نحو التعلم والتح�صيل الدرا�سي يف مبحث التكنولوجيا،
ولتحقيق هدف الدرا�سة ا�ستخدم الباحث املنهج �شبه التجريبي،
و�صمم �أدوات الدرا�سة وهي اختبار حت�صيلي ،ومقيا�س الدافعية نحو
التعلم ،واتبع الباحث الطريقة الع�شوائية يف اختيار العينة ،واملتمثلة
يف �شعبتني من طالب ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف الف�صل الأول من
العام الدرا�سي2018 /2017م.
وكان من �أهم نتائج الدرا�سة �إيجاد فروق �إح�صائية
عند م�ستوى ( )α≤0.05بني متو�سطات درجات �أفراد العينة
(الطالب يف املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية يف القيا�س
البعدي الختبار التح�صيل الدرا�سي) � ،إ�ضافة �إىل وجود
فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( )α≤0.05بني متو�سطات
درجات العينة (الطالب يف املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية
يف القيا�س البعدي)  ،مل�ستوى الدافعية نحو التعلم ،ووجود
عالقة ارتباطية بني التح�صيل الدرا�سي ودافعية التعلم.
ومن �أبرز ما تو�صلت �إليه الدرا�سة من تو�صيات� :رضورة تطبيق
تقنية الواقع املعزز ،واال�ستفادة منها كتطبيقات ناجحة يف حتقيق
�أهداف العملية التعليمية.
الكلمات املفتاحية :تقنية الواقع املعزز ،دافعية التعلم،
التح�صيل الدرا�سي.
Effectiveness of Employing Augmented Reality
Technology in the Teaching of Tenth Graders to Develop Motivation towards Learning and Scholastic
Achievement in the Subject of Technology in Gaza

Abstract:
This study aimed at investigating the effectiveness
of employing augmented reality technology in the
teaching of tenth graders to develop motivation
towards learning and scholastic achievement in the
subject of Technology in Gaza. In order to achieve the
 aim of the study, the researcher adopted the quasiexperimental approach. As a result, study tools were
”designed and developed, including “achievement
test and “motivation to learn” scale. The researcher
followed random sampling and two classes of tenth
graders were selected as a sample during the first
semester of the academic year 2017/ 2018.
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The most important result of the study indicated
that there were statistically significant differences at
the level of (a≤0. 05) among the mean scores of the
study sample (students in control and experimental
groups) in the post test of scholastic achievement
test and in the post test of motivation to learn level.
The results also revealed that there was a correlative
relationship between the scholastic achievement and
the motivation towards learning.
The most important recommendations of the study
included, applying augmented reality technology and
benefiting from it as a successful approach that fulfills
the educational objectives.
Keywords: Augmented Reality technology,
motivation towards learning, scholastic achievement.

مقدمة:
ي�شهد العامل املعا�رص ثورة تكنولوجية عميقة يف �شتى
املجاالت� ،إذ حتظى هذه الثورة ثناء النا�س ويعتربونها الأمل
ال�صاعد ملواجهة م�شاكل جمتمعهم املختلفة ،و�أ�صبح من الطبيعي
وب�شكل اعتيادي يتعامل الأفراد معها مهما عال م�ستواهم احل�ضاري
�أو قل ،دون التمييز يف اجلن�س �أو الفئة العمرية ،فقد ال تخلو اليوم
م�ؤ�س�سة �أو �رشكة �أو منزل من اللحاق يف ركب التكنولوجيا مبختلف
فئاتها و�أنواعها.
ويعد �إدخال تكنولوجيا التعليم واملعلومات يف العملية
التعليمية �أمراً ن�شطاً ،وذلك لدورها يف العمليات كافة ،تلك التي منها
الت�صميم ،والتطوير ،واال�ستخدام ،والتقومي ،و�أ�صبح التفاعل الفكري
والتطبيقي بني املعلمني والبيئة التعليمية من �صفات تكنولوجيا
التعليم واملعلومات (عامر� ،2007 ،ص. )21
ومن هنا �أ�صبح املتعلم هو حمور العملية التعليمية واملعلم
املوجه واملر�شد واملي�رس للتعلم ،والرتكيز على توظيف ا�سرتاتيجيات
التعلم الن�شط والتعلم يف جميع �أنواعها وبكل و�سائلها لإي�صال
املعلومة للمتعلم ب�أقل وقت وجهد و�أكرب فائدة (عبد العاطي و�أبو
خطوة� ،2009 ،ص. )22
وجاء يف تو�صيات امل�ؤمتر العلمي الأول للجمعية العربية
لتكنولوجيا الرتبية �رضورة اال�ستفادة من التجارب املحلية
والعاملية يف جمال التطوير التكنولوجي ،وتطبيقات الرتبية
واالت�صاالت لتح�سني العملية التعليمية وجودتها ،وكذا �إن�شاء
مراكز منوذجية باجلامعات لتدريب املعلمني على �أحدث
مناذج التطبيق التكنولوجي (نوفل� ،2010 ،ص. )17
وهنالك جتارب عدة للعديد من املدار�س على امل�ستويني املحلي
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والدويل التي طبقت تقنيات التعليم الإلكرتوين� ،سواء �أكان هذا
التطبيق يف املراحل الأوىل من التعليم �أم يف مرحلة الدرا�سات
العليا ،فهناك بع�ض املدار�س التي قامت باالعتماد كلي ًا على
تقنيات التعليم االلكرتوين ومنها من اعتمد على املزج بني الطريقة
التقليدية وتقنيات التعليم االلكرتوين ،وتت�ضمن هذه التقنيات طرق
وحمركات و�آليات جديدة منها تقنية الواقع املعزز.
وح�صلت فل�سطني يف �شهر دي�سمرب2016م على جائزة عاملية
يف تكنولوجيا التعليم� ،إذ �أفاد املعلمون من توظيف التكنولوجيا
يف و�سائل التعليم التي ي�ستخدمونها يف تدري�س طلبتهم ،و�أظهرت
النتائج التي كانت �سبب ًا يف احل�صول على اجلائزة بتقدم حت�صيل
الطالب وزيادة الدافعية لديهم بعد تلقيهم الدرو�س بوا�سطة الو�سائل
التعليمية التكنولوجية.
ويع ّد الواقع املعزز من املفاهيم املعا�رصة واملهمة التي
�أ�ضافتها تقنية املعلومات ،والتي ت�شري �إىل دمج البيئة احلقيقة
بالواقع االفرتا�ضي داخل البيئة احلقيقية.وتعرف تكنولوجيا الواقع
املعزز ب�أنها نظام يتمثل الدمج بني بيئات الواقع االفرتا�ضي
والبيئات الواقعية من خالل تقنيات و�أ�ساليب خا�صة؛ ومن �أمثلة
ذلك :ميكن �أن ت�ضاء ممرات الهبوط �أمام الطائرات يف املطارات
احلقيقية� ،أو �أن يرى اجلراحون معلومات افرتا�ضية يف �أثناء �إجراء
اجلراحة فعليا ً ،تو�ضح له الأماكن التي يجب ا�ستئ�صالها بالفعل
(نوفل� ،2010 ،ص. )60
وميكن توظيف تقنية الواقع املعزز يف العملية التعليمية بغية
تقدمي امل�ساعدة للمتعلمني ،ليتمكنوا من التعامل مع املعلومات
و�إدراكها ب�رصي ًا ب�شكل �أ�سهل و�أي�رس ،كما �أنها توفر تعليم ًا جمدي ًا
(. )Catenazz & Sommaruga,2013,p12
وي�شري كل من عطارة وكن�سارة (� ،2015ص )190ب�أن
الواقع املعزز يتيح م�ساحة تعليم اكت�شافيه مبتكرة وذلك بدمج
مواد التعليم الرقمية مبختلف ال�صيغ الإعالمية من و�سائل و�أدوات
باعتبارها بيئة مادية وبالتايل تهيئة الفر�صة ليتمتع املتعلمون
بـما ي�سمى (التعلم املوقفي) .
وتتمثل الفكرة الأ�سا�سية يف الواقع املعزز يف �أن ي�ضاف
م�ستوى �أو طبقة �إ�ضافية من املعلومات للبيئة احلقيقية ،وقد �أثبتت
الأبحاث التي �أجريت للمقارنة بني الطالب الذين تعر�ضوا لتجربة
تقنية الواقع املعزز والطالب الذين اعتمدوا متام ًا على الأ�ساليب
الدرا�سية التقليدية �أن الف�صول الدرا�سية التي اعتمدت على التقنية
كانت جتاربها الدرا�سية �أكرث متعة و�أقل �إرهاق ًا (Barreira,et
. )al,2012,p6
وتعرف تقنية الواقع املعزز ب�أنها تقنية ت�سمح بتحويل ال�صور
احلقيقية ثنائية الأبعاد �إىل �صور افرتا�ضية ور�سوم تفاعلية ثالثية

الأبعاد على �شا�شة الأجهزة الذكية� ،أي �أنها دمج بني الواقع احلقيقي
واملعلومات الرقمية (�أحمد� ،2016 ،ص. )11
وت�شري احل�سيني (� ،2014ص� )54أنه مع بدايات تطور تقنية
الواقع املعزز مل يتحم�س امل�س�ؤولون يف تطوير التعليم لتبني هذه
التقنية وا�ستخدامها تعليميا� ً ،إذ كان جمال البحث فيها �ضئي ًال ومل
يكن هناك �أحد على دراية كاملة باملعدات والأجهزة املطلوبة كاف ًة
لتفعيل هذه التقنية يف الف�صول الدرا�سية ،بالرغم من ذلك وحتى بعد
ما تطورت الأبحاث يف هذا املجال كان من ال�صعب التعامل مع هذه
التقنية يف التطبيقات الدرا�سية ،وذلك لكرثة التجهيزات املطلوبة
والتكاليف العالية ويرى كثري من اخلرباء العاملني بحقل التعليم �أنه
ب�إ�ضافة الر�سومات والفيديوهات وال�صوتيات �إىل البيئة ت�ستطيع
تقنية الواقع املعزز توفري بيئة تعليمية للطالب.
ومبراجعة الأدب الرتبوي ،جند بع�ض الدرا�سات التي بحثت
�أثر توظيف تقنية الواقع املعزز يف العملية التعليمية ،ففي درا�سة
�أجراها كل من عقل ،وعزام ( )2017بهدف معرفة فاعلية توظيف
تقنية الواقع املعزز يف تنمية حت�صيل طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي
يف الكيماء بقطاع غزة ،وذلك با�ستخدام برنامج (Elements
 ، )4Dواتبع الباحثان املنهج التجريبي لتطبيق البحث ،وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )93طالب ًا من طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي،
ومتثلت �أداة الدرا�سة باختبار حت�صيلي ،ومت تطبيق االختبار على
املجموعتني التجريبية وال�ضابطة� ،إذ �إن املجموعة التجريبية
در�ست با�ستخدام تقنية الواقع املعزز� ،أما املجموعة ال�ضابطة
در�ست بالطرق التقليدية ،وجرى حتليل النتائج با�ستخدام الأ�ساليب
الإح�صائية املنا�سبة ،و�أظهرت النتائج وجود فروق دالة اح�صائية
بني متو�سط درجات املجموعة ال�ضابطة والتجريبية يف االختبار
البعدي ل�صالح املجموعة التجريبية ،كما �أن تقنية الواقع املعزز
حتقق فاعلية عالية تزيد عن ( )1.2وفق ًا للك�سب املعدل لبالك يف
رفع م�ستوى الطلبة يف مو�ضوعات الكيمياء ،و�أو�صى الباحثان على
�رضورة توظيف تقنية الواقع املعزز يف العملية التعليمية وتطويرها
مبا ينا�سب املنهاج الفل�سطيني.
تعرف فاعلية برنامج قائم
وهدفت درا�سة �أحمد (� )2016إىل ّ
على تكنولوجيا الواقع املعزز يف تنمية مهارات التفكري الب�رصي يف
مبحث العلوم لدى طالب ال�صف التا�سع بغزة ،وا�ستخدمت الباحثة
املنهج التجريبي؛ ذو ت�صميم املجموعة الواحدة مع قيا�س قبلي–
بعدى ،فقد تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طالب ال�صف التا�سع
بقطاع غزة باملدار�س التابعة لوزارة الرتبية والتعليم ،والبالغ
عددهم ( )4986طالباً ،وكانت عينة الدرا�سة متكونة من ( )43من
طالب ال�صف التا�سع الأ�سا�سي ،ومت تدري�سها با�ستخدام الربنامج
القائم على تكنولوجيا الواقع املعزز ،وقد �أعدت الباحثة اختبار
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التفكري الب�رصي ك�أداة للدرا�سة ،وقد جرى الت�أكد من �صدقه وثباته،
وتو�صلت الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي
درجات الطالب يف التطبيقني القبلي والبعدي على اختبار التفكري
الب�رصي ،و�أن توظيف الربنامج القائم على تكنولوجيا الواقع املعزز
حقق فاعلية مرتفعة يف تنمية مهارات التفكري الب�رصي.
تعرف �إىل فاعلية
�أما درا�سة م�شتهى ( )2015هدفت �إىل ّ
توظيف احلقيقة املدجمة يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي
واالجتاه نحو العلوم لدى طالب ال�صف التا�سع الأ�سا�سي بغزة،
وا�ستخدم الباحث املنهج �شبه التجريبي على عينة مكونة من ()74
طالب ًا من طالب مدر�سة ذكور ال�شجاعية “�أ” لالجئني ،وا�ستخدم
أدوات للدرا�سة اختباراً للتفكري الإبداعي ،ومقيا�س ًا لالجتاه
الباحث � ٍ
نحو العلوم ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
بني متو�سط درجات طالب املجموعة التجريبية ،وبني متو�سط
درجات طالب املجموعة ال�ضابطة يف اختبار التفكري الإبداعي
البعدي ل�صالح املجموعة التجريبية ،وحتقق تقنية احلقيقة املدجمة
فاعلية �أعلى من ( )1.2وفق معدل الك�سب لبالك يف تنمية مهارات
التفكري الإبداعي ،ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سط
ا�ستجابات الطالب يف املجموعة ال�ضابطة ،وبني متو�سط ا�ستجابات
الطالب يف املجموعة التجريبية نحو العلوم ل�صالح املجموعة
التجريبية.
تعرف �أثر ا�ستخدام
وهدفت درا�سة احل�سيني (� )2014إىل ّ
تقنية الواقع املعزز يف وحدة من مقرر احلا�سب الآيل يف بيان
حت�صيل واجتاهات طالبات املرحلة الثانوية ،وا�ستخدمت الباحثة
املنهج �شبه التجريبي ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )55طالبة من
طالبات ال�صف الثالث الثانوي مبدينة مكة املكرمة ،حيث متثلت
من ( )28طالبة من املجموعة التجريبية ا�ستخدمت تقنية الواقع
املعزز املعدة من الباحثة ،و ( )27طالبة للمجموعة ال�ضابطة
التي ا�ستخدمت بالطريقة التقليدية املعتادة ،وا�ستخدمت الباحثة
جمموعة من الأدوات ،متثلت يف اختبار حت�صيلي تكون من ()30
فقرة ،ومقيا�س اجتاه تكون من ( )25فقرة ،وت�صميم تقنية الواقع
املعزز لوحدة �شبكات احلا�سب الآيل ،و�أظهرت النتائج وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية بني املتو�سطات املعدلة للمجموعتني التجريبية
وال�ضابطة يف التح�صيل البعدي لطالبات ال�صف الثالث الثانوي بعد
�ضبط التح�صيل القبلي ،ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
متو�سطي القيا�سني القبلي والبعدي لطالبات املجموعة التجريبية
يف مقيا�س االجتاه نحو التقنية.
و�أ�شارت درا�سة كل من باكا ،وبالدير�س ،وفابريكت ،وغراف،
وكن�ش ك (�Bacca & Baldiris, S.& Fabregat, R.& Graf, S.& Kins
 )huk, 2014التي هدفت للتعرف �إىل �أين تتجه تقنية الواقع املعزز يف
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التعليم من خالل مراجعة البحوث والتطبيقات ،وا�ستخدم الباحثون
املنهج الو�صفي على عينة بلغت ( )32درا�سة من�شورة يف جمالت
علمية خمت�صة بتكنولوجيا التعليم يف الفرتة 2013 – 2003م،
وجرى ا�ستخدام �أداة حتليل املحتوى لتحليل الدرا�سات التي جرى
اختيارها وفق معايري مو�ضوعة وحمددة ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل
نتيجة �أن عدد الدرا�سات التي تناولت تكنولوجيا الواقع املعزز يف
التعليم قد ازداد ب�شكل ملحوظ خالل الأربع �سنوات الأخرية ،وتقنية
الواقع املعزز جرى تطبيقها يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل ب�شكل كبري
مقارنة مبدار�س التعليم العام.
وهدفت درا�سة برييز وكونتريو
�إىل معرفة �أثر تقنية الواقع املعزز يف اكت�ساب املعرفة واالحتفاظ
بها يف درو�س اجلهاز اله�ضمي والدورة الدموية على م�ستوى
املدار�س االبتدائية يف �إ�سبانيا ،وا�ستخدم الباحثان املنهج �شبه
التجريبي على عينة مكونة من ( )39طالب ًا وطالبة� )19( ،إناث و
( )20ذكور من ال�صف الرابع الأ�سا�سي ،وا�ستخدمت الدرا�سة اختباراً
حت�صيلي ًا وا�ستبانات ك�أدوات لها ،وتو�صلت النتائج �إىل �أن الطالب
الذين در�سوا با�ستخدام الواقع املعزز �أظهروا احتفاظ ًا �أكرب باملعرفة
ممن در�سوا بالطريقة االعتيادية.
()Perez & Contero, 2013

و�أظهرت درا�سة ت�شن ( )Chen, 2013التي هدفت �إىل الك�شف
عن ت�أثري تقنية الواقع املعزز وقدرتها على ت�سهيل تعلم مقرر
الكيمياء ،حتى يتمكنوا من ا�ستيعاب وفهم املفاهيم املجردة،
وهدفت �أي�ض ًا �إىل اختبار ت�أثري هذه التقنية يف بيئة التعلم التعاوين،
وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج �شبه التجريبي ،وتكونت عينة الدرا�سة
من ( )96طالب ًا من طالب الكيمياء الع�ضوية ،مت تق�سيمهم �إىل ثالث
جمموعات )26( ،طالب ًا در�سوا من خالل الكتب فقط ،و ( )26در�سوا
من خالل الواقع املعزز فقط ،و ( )22طالب ًا در�سوا من خالل الواقع
املعزز (�أزواج تعاونية) يف جامعة وا�شنطن ،و�أظهرت النتائج �أن �أداء
جمموعة الطالب الذين در�سوا با�ستخدام الواقع املعزز فقط �أف�ضل
بكثري من الطالب الذين در�سوا ب�أنف�سهم من غري ا�ستخدام الواقع
املعزز ،والذين در�سوا با�ستخدام الواقع املعزز ب�أزواج تعاونية.
و�أجرى دون�رس ( )Dunser, 2012درا�سة هدفت �إىل تقييم
فاعلية كتب الواقع املعزز يف م�ساعدة الطالب على التعلم من خالل
التحقيق يف ثالثة كتب تعليمية يف مفاهيم الكهرومغناطي�سية مت
تدعيمها بتقنية الواقع املعزز ،وا�ستخدم الباحثون املنهج التجريبي
على ( )10طالبات يف مدر�سة ثانوية بنيوزيلندا ،حيث ا�ستخدمت
ن�صف املجموعة الكتب املدعمة بتقنية الواقع املعزز ،يف حني
ا�ستخدم الن�صف الآخر الكتب بدون تقنية الواقع املعزز ،وا�ستخدم
الباحثون ك�أدوات للدرا�سة اختباراً حت�صيلياً ،و�أظهرت النتائج
تفوق املجموعة التجريبية على املجموعة ال�ضابطة ،ويف اختبار
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االحتفاظ انخف�ضت درجات كال الفريقني بنف�س املقدار تقريبا مع
�أف�ضلية ملجموعة الواقع املعزز ،وهذا االنخفا�ض ال ي�شري �إىل وجود
اختالف يف درجة االحتفاظ باملعلومات ب�سبب اختالف ظروف
املجموعتني؛ �إمنا ي�شري �إىل �أن فقدان املعلومات �أمر طبيعي مع
مرور الزمن.
و�أجرى ال�سيد ( )2011درا�سة هدفت �إىل حتديد كيفية
ا�ستخدام تقنية الواقع املعزز عن طريق �أداة الدرا�سة وهي :تقدمي
بطاقة عمل الواقع املعزز الطالبية كتطبيق تكنولوجي يف جمال
الرتبية والتعليم ،وا�ستخدمت الباحثة املنهج �شبه التجريبي على
عينة بلغت ( )51طالب ًا وطالب ًة ملتو�سط عمر بني ()17 - 10
�سنة بجمهورية م�رص العربية ،وا�ستخدمت الباحثة �أدوات للدرا�سة
اختباراً ومقيا�س اجتاه نحو التقنية ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل وجود
�أثر �إيجابي ل�صالح جتربة تقنية الواقع املعزز ،حيث وجدت التجربة
قبو ًال كبرياً.
وهناك العديد من الدرا�سات التي �أكدت �أهمية ودور ا�ستخدام
تقنية الواقع املعزز والدور الذي ت�ؤديه يف العملية التعليمية ،ومنها:
درا�سة ت�شن ،ت�ساي ( ، )Chen & Tsai, 2011و�سوماديو ورامبلي
( ، )Sumadio & Rambli, 2010ودرا�سة فريتا�س وكامبو�س (�Frei
 ، )tas & Campos, 2008ودرا�سة �شارير ( ، )Schrier, 2005وغريها
من الدرا�سات.
يت�ضح من الدرا�سات ال�سابقة التي �أجريت حول توظيف تقنية
الواقع املعزز لتنمية الدافعية نحو التعلم والتح�صيل الدرا�سي وجود
�أثر دال �إح�صائياً ،كما �أنها ك�شفت عن �أهمية وفاعلية تقنية الواقع
املعزز ،و�أنها واحدة من االجتاهات احلديثة للتعلم ،والدرا�سات
ال�سابقة تنوعت يف تناول هذه التقنية يف خمتلف التخ�ص�صات
يدل على �إمكانية توظيف تقنية الواقع املعزز يف جماالت خمتلفة،
وطبقت الدرا�سات ال�سابقة على مراحل درا�سية خمتلفة ما يثبت
�إمكانية ا�ستخدام تقنية الواقع املعزز يف جميع املراحل التعليمية.
� ّإن املتعلم ال ب ّد و�أن يكون مقب ًال على عملية التعلم راغب ًا
فيه ،وهذه الدافعية نحو التعلم �أمر ذات �أهمية �سواء كانت البيئة
التعليمية تقليدية �أو تكنولوجية ،والتكنولوجيا احلديثة مبا تقدمه
من مثريات �سمعية وب�رصية وحركية وتوا�صل وغريها من املثريات
التي تعترب �أ�سا�سية يف عملية التعلم جتعلنا ن�ؤمن ب�أن الدافعية نحو
التعلم قد تكون �أف�ضل وذاتية عند املتعلم ما يجعل عملية التعلم �أكرث
فاعلية (اجلابري� ،2011 ،ص. )3
ويع ّد التح�صيل الدرا�سي معياراً ميكن يف �ضوئه احلكم
على م�ستوى املتعلمني ،وهو يت�أثر بعدة عوامل� ،إذ تختلف درجة
التح�صيل من طالب لآخر ،ومن �أهم هذه العوامل الدافعية ،والتي
ت�شكل ملتقى اهتمام جميع القائمني على العملية الرتبوية من طلبة

ومعلمني ومر�شدين ومديرين ،باعتبارها طاقة حترك �سلوك املتعلم
وتوجهه نحو املوقف التعليمي وجتعله ينتبه
له.كما �أنها ت�ؤدي �إىل رفع م�ستوى الأداء وحت�سينه (حدة،
� ،2013ص. )92
ويف �ضوء ما ذكر ،يرى الباحث �أن ا�ستخدام تقنية حديثة يف
العملية التعليمية هو �رضورة ال بد منها ،ومن خالل اطالع الباحث
على م�ستحدثات التكنولوجيا وجد �أن تقنية الواقع املعزز �أحد �أهم
التقنيات التي ميكن توظيفها وا�ستخدامها يف العملية التعليمية،
ومن ال�رضورة درا�سة �أثرها بعد توظيفها و�سيلة �أ�سا�سية لتو�صيل
املعلومة للطلبة ،وزيادة الدافعية للتعلم والتح�صيل الدرا�سي لديهم.
لقد متيزت هذه الدرا�سة با�ستخدامها تقنية الواقع املعزز يف
تدري�س طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف تنمية الدافعية نحو التعلم
والتح�صيل الدرا�سي يف مبحث التكنولوجيا بغزة ،واختيار الوحدة
الثانية (االت�صاالت وال�شبكات) .و�أعد الباحث اختباراً ومقيا�س
دافعية لقيا�س فاعلية تقنية الواقع املعزز معتمداً يف ذلك على
العديد من الدرا�سات ذات ال�صلة.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
�أخذت تقنية املعلومات املبنية على احلا�سوب تغزو كل
مرفق من مرافق احلياة ،وا�ستطاعت �أن تغري العامل ب�شكل �رسيع،
لذا كان لزام ًا على كل جمتمع ي�سعى للحاق بالع�رص التكنولوجي
واملعلوماتي �أن ين�شئ �أجياله على هذه التقنية ،وي�ؤهلهم ملجابهة
التحديات املت�سارعة يف هذا الع�رص (البلطان� ،2011 ،ص. )3
ومن التقنيات املهمة يف هذا املجال (تقنية الواقع املعزز)
 ،حيث ر�أى الباحث �أن من ال�رضورة القيام مببادرة لإجراء درا�سة
علمية لتوظيف هذه التقنية يف العملية التعليمية ،وذلك للك�شف على
مدى فاعلية توظيف تقنية الواقع املعزز يف تدري�س طلبة ال�صف
العا�رش الأ�سا�سي يف تنمية الدافعية نحو التعلم والتح�صيل الدرا�سي
يف مبحث التكنولوجيا بغزة.
وتتحدد م�شكلة الدرا�سة يف ال�س�ؤال الرئي�س التايل :ما فاعلية
توظيف تقنية الواقع املعزز يف تدري�س  طلبة ال�صف العا�رش 
الأ�سا�سي يف تنمية الدافعية نحو التعلم والتح�صيل الدرا�سي يف
مبحث التكنولوجيا بغزة؟ وقد تفرعت عن ال�س�ؤال الرئي�س الأ�سئلة
الفرعية التالية:
Ú Úهل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )α≤0.05بني متو�سطات درجات طالب ال�صف العا�رش الأ�سا�سي
بغزة يف املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية يف القيا�س البعدي
الختبار التح�صيل الدرا�سي؟
Ú Úهل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
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فاعلية توظيف تقنية الواقع املعزز في تدريس طلبة الصف العاشر األساسي
في تنمية الدافعية نحو التعلم والتحصيل الدراسي في مبحث التكنولوجيا بغزة

أ .حسن سلمان املشهراوي

( )α≤0.05بني متو�سطات درجات طالب ال�صف العا�رش الأ�سا�سي
بغزة يف املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية يف القيا�س البعدي
مل�ستوى الدافعية نحو التعلم؟
Ú Úهل توجد عالقة ارتباطية بني الدافعية نحو التعلم
والتح�صيل الدرا�سي لدى طالب ال�صف العا�رش الأ�سا�سي بغزة؟

فرضيات الدراسة:
انبثقت عن �أ�سئلة الدرا�سة الفر�ضيات الآتية:
Ú Úال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )α≤0.05بني متو�سطات درجات طالب ال�صف العا�رش الأ�سا�سي
بغزة يف املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية يف القيا�س البعدي
الختبار التح�صيل الدرا�سي.
Ú Úال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )α≤0.05بني متو�سطات درجات طالب ال�صف العا�رش الأ�سا�سي
بغزة يف املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية يف القيا�س البعدي
مل�ستوى الدافعية نحو التعلم.
Ú Úال توجد عالقة ارتباطية بني التح�صيل الدرا�سي ودافعية
التعلم لدى طالب ال�صف العا�رش الأ�سا�سي بغزة.

أهداف الدراسة:
�سعت الدرا�سة �إىل حتقيق الأهداف الآتية:
Ú Úتعرف �أثر توظيف تقنية الواقع املعزز يف التح�صيل
الدرا�سي يف تدري�س طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف تنمية الدافعية
نحو التعلم والتح�صيل الدرا�سي يف مبحث التكنولوجيا بغزة.
Ú Úالك�شف عن الفروق الإح�صائية بني املجموعتني التجريبية
وال�ضابطة يف مقيا�س الدافعية واالختبار التح�صيلي البعدي لطلبة
ال�صف العا�رش يف مبحث التكنولوجيا بغزة.
Ú Úمعرفة العالقة بني الدافعية والتح�صيل الدرا�سي لدى
طالب ال�صف العا�رش الأ�سا�سي بغزة.

أهمية الدراسة:
قد ت�سهم هذه الدرا�سة يف	 :
Ú Úتوفر هذه الدرا�سة قاعدة معرفية للطلبة والباحثني
واملهتمني مبو�ضوع الدرا�سة ،باعتبارها درا�سة �سابقة ت�ساعد يف
ابتكار تقنيات و�أ�ساليب وا�سرتاتيجيات جديدة من �ش�أنها تطوير
العملية التعليمية.
Ú Úافادة امل�س�ؤولني يف وزارة الرتبية والتعليم العايل ودائرة
املناهج وفريق اعداد مبحث التكنولوجيا واملهتمني يف تطوير تعليم
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مبحث التكنولوجيا يف فل�سطني با�ستخدام تقنية الواقع املعزز.

حدود الدراسة:
تتحدد الدرا�سة باحلدود الآتية:
 احلدود الزمانية� :أجريت هذه الدرا�سة خالل الف�صل
الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي (. )2018 - 2017
 احلدود املكانية :اقت�رصت الدرا�سة على عينة من طلبة
(مدر�سة عثمان بن عفان الثانوية للبنني) التابعة لوزارة الرتبية
والتعليم يف �شمال غزة.
 احلدود املو�ضوعية :طبقت الدرا�سة على طالب ال�صف
العا�رش الأ�سا�سي بغزة يف مبحث التكنولوجيا  -الوحدة الثانية
(االت�صاالت وال�شبكات) .

مصطلحات الدراسة:
◄◄الواقع املعزز :هو تقنية تكنولوجية تقوم �أ�سا�س ًا على
عر�ض الأج�سام االفرتا�ضية واملعلومات الإ�ضافية (الو�سائط
املتعددة� ،أفالم و�صور ثالثية الأبعاد) يف بيئة املتعلم احلقيقية،
لتزيد الدافعية نحو التعلم وتوفر معلومات �إ�ضافية الكت�ساب التعلم
واال�ستيعاب ب�أقل جهد ووقت ممكن ،ويتفاعل املتعلم مع املعلومات
والأج�سام االفرتا�ضية يف الواقع املعزز من خالل �أجهزة متنوعة
منها الهاتف النقال الذكي.
وعرفت احل�سيني (� ،2014ص )11الواقع املعزز ب�أنه« :دمج
العامل االفرتا�ضي مع العامل احلقيقي بوا�سطة احلا�سب الآيل؛ ليظهر
املحتوى الرقمي؛ كال�صور ،والفيديو ،والأ�شكال ثالثية الأبعاد،
ومواقع الإنرتنت ،وغريها؛ مما يجعل املتعلم يتفاعل مع املحتوى
الرقمي ،وي�ستطيع تذكره ب�صورة �أف�ضل».
◄◄الدافعية نحو  التعلم :هي ا�ستثارة داخل املتعلم جتعله
(يقبل ويرغب) يف احل�صول على املعلومات والفهم ،وتقدمي حوا�سه
كافة ،و�أق�صى طاقته �أثناء الدرا�سة ،ويتم احلكم عليها بوا�سطة
الدرجة التي يح�صل عليها من خالل مقيا�س الدافعية نحو التعلم
الذي �أعده الباحث لهذا الغر�ض.
ويرى العي�ساوي (� ،2011ص� : )29أن الدافعية نحو التعلم
هي حالة داخلية �أو خارجية للمتعلم ،حترك �سلوكه و�أداءه ،وتعمل
على ا�ستمراره وتوجهه نحو الهدف �أو الغاية.حيث تلح عليه على
موا�صلة وا�ستمرار الأداء للو�صول �إىل حالة التوازن املعريف والنف�سي
وحتركه ال�ستغالل �أق�صى طاقته يف �أي موقف تعليمي يهدف �إىل
�إ�شباع رغباته وحتقيق ذاته.
◄◄التح�صيل الدرا�سي :يرى الباحث �أن التح�صيل الدرا�سي
يتمثل يف املعرفة واملهارات التي يح�صل عليها املتعلم ،من خالل
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منهج مدر�سي مدعوم بتقنية (الواقع املعزز) بق�صد التعلم ،والتحقق
من مدى الفهم واال�ستيعاب بوا�سطة الدرجات التي يتو�صل �إليها
املتعلم يف االختبار التح�صيلي املُعد لذلك.

جدول ()1
توزيع أفراد العينة تبعاً للمجموعة

وعرفه ال�شعيلي والبلو�شي (� ،2006ص )57ب�أنه« :ما يكت�سبه
َّ
الطالب من معارف ومهارات وقيم بعد مروره باخلِربات واملواقف
التعليمية ملو�ضوع معني»
الطريقة واإلجراءات:
منهجية الدراسة:

املجموعة

العدد

الن�سبة %

جتريبية

40

50%

�ضابطة

40

50%

املجموع

80

100%

أدوات الدراسة:

ا�ستخدمت هذه الدرا�سة املنهج �شبه التجريبي ،وذلك العتماده
�أ�سا�س ًا على القيام ب�إجراء التجربة لأجل اختبار فرو�ض الدرا�سة،
وبالتايل قبولها �أو رف�ضها يف حتديد عالقة بني املتغريات ،واختيار
هذا املنهج مت ملجوعتني (�ضابطة وجتريبية) مع قيا�س قبلي
وبعدي.

متثلت �أدوات الدرا�سة التي هي من اعداد الباحث فيما ي�أتي:
الأداة الأوىل :اختبار حت�صيلي.
الأداة الثانية :مقيا�س الدافعية نحو التعلم.
وفيما يلي و�صف لإعداد �أدوات الدرا�سة:
�Ú Úأوالً :االختبار التح�صيلي:

تصميم الدراسة:
EG = O X O
CG = O - O

 : EGاملجموعة التجريبية.
 :CGاملجموعة ال�ضابطة.
 : Xاملعاجلة التجريبية (تنمية الدافعية نحو التعلم والتح�صيل
الدرا�سي) .
 :Oالقيا�س القبلي والبعدي ملتغري تقنية الواقع املعزز.
جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من طالب ال�صف العا�رش الذكور يف
حمافظات غزة التابعة لوزارة الرتبية والتعليم ،والبالغ عددهم
( )15488طالباً ،وذلك يف الف�صل الأول من العام الدرا�سي (2017
 2018م) .عينة الدراسة:
تكونت عينة الدرا�سة من ( )80طالب ًا من طالب ال�صف
العا�رش من مدر�سة عثمان بن عفان الأ�سا�سية للبنني احلكومية
التابعة لوزارة الرتبية والتعليم ب�شمال قطاع غزة ،ومت تق�سيم
العينة �إىل �شعبتني بطريقة ع�شوائية ،وهي جمموعة جتريبية
مكونة من ( )40طالب ًا تدر�س بوا�سطة توظيف تقنية الواقع
املعزز ،وجمموعة �ضابطة مكونة من ( )40طالب ًا تدر�س بالطريقة
التقليدية املعتادة.

تهدف االختبارات ب�شكل عام �إىل قيا�س ما جرى تعلمه �أو
حتقيقه من �أهداف الدرا�سة ،ونظراً لطبيعة الدرا�سة احلالية ف�إنه
يجب قيا�س اجلانب املعريف ،واخلطوات التالية تو�ضح طريقة بناء
االختبار التح�صيلي:
1 .1حتديد الهدف العام من االختبار:
يحدد الهدف من االختبار تعرف فاعلية توظيف تقنية
الواقع املعزز يف تدري�س طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف
تنمية الدافعية نحو التعلم والتح�صيل الدرا�سي يف مبحث
التكنولوجيا بغزة.
2 .2حتديد الأهداف التعليمية التي يقي�سها االختبار:
االختبار التح�صيلي يهدف �إىل قيا�س م�ستوى حت�صيل الطالب
يف وحدة االت�صاالت وال�شبكات من مادة التكنولوجيا لل�صف
العا�رش قبل وبعد التعلم من خالل تقنية الواقع املعزز ،وقد مت حتديد
الأهداف التعليمية من خالل حتليل حمتوى الوحدة ،واحتوائها على
م�ستويات بلوم (التذكر ،الفهم ،التحليل)  ،وقد مت حتديد الأوزان
الن�سبية للمحتوى كما هو مو�ضح باجلدول (. )2
جدول ()2
األوزان النسبية لمحتوى وحدة االتصاالت والشبكات

جماميع م�ستويات
الأهداف ووزنها الن�سبي
20

9

29% 65%
املحتوى
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تذكر

فهم

عدد �أ�سئلة االمتحان

2
6%

30
19

�أ�سئلة
حتليل
تذكر

9

2

�أ�سئلة �أ�سئلة
فهم حتليل

فاعلية توظيف تقنية الواقع املعزز في تدريس طلبة الصف العاشر األساسي
في تنمية الدافعية نحو التعلم والتحصيل الدراسي في مبحث التكنولوجيا بغزة

جماميع م�ستويات
الأهداف ووزنها الن�سبي
20

9

29% 65%

أ .حسن سلمان املشهراوي

عدد �أ�سئلة االمتحان

2

درجة �صعوبة
الفقرة =

30

6%

19

9

2

�شبكات االت�صال

11

6

1

10

5

1

االت�صاالت الال�سلكية

9

3

1

9

4

1

�3 .3صياغة مفردات االختبار وتعليماته:
ا�شتمل االختبار التح�صيلي على ( )30فقرة اختيار من متعدد،
حيث مت و�ضع الأ�سئلة وفق ًا لرتتيب الأهداف املعرفية اخلا�صة بوحدة
االت�صاالت وال�شبكات ،وعند �صياغة مفردات االختبار وتعليماته مت
مراعاة املحددات التالية للأ�سئلة:
 تراعي الدقة العلمية واللغوية.
 حمددة ووا�ضحة وخالية من الغمو�ض.

جمموع الإجابات ال�صحيحة عن الفقرة من
املجموعتني العليا والدنيا
عدد الأفراد الذين �أجابوا عن الفقرة يف
املجموعتني

× 100%

وبتطبيق املعادلة ال�سابقة وايجاد معامل ال�صعوبة لكل فقرة
من فقرات االختبار وجد الباحث �أن معامالت ال�صعوبة تراوحت
ما بني ( )0.27 - 0.77وكان متو�سط معامل ال�صعوبة الكلي
( ، )0.68وبهذه النتائج يبقي الباحث على جميع فقرات االختبار،
وذلك ملنا�سبة م�ستوى درجة �صعوبة الفقرات ،حيث كانت معامالت
ال�صعوبة �أكرث من 0.20و�أقل من .0.80
2 .2معامل التمييز:
جرى ح�ساب معامالت التمييز للفقرات وفق ًا للمعادلة التالية:
(الزيود؛ عليان� ،1990 ،ص)171
(عدد الإجابات ال�صحيحة على الفقرة يف املجموعة
الدنيا)
معامل متييز العليا – عدد الإجابات ال�صحيحة يف املجموعة
× 100%
الفقرة =
عدد �أفراد �إحدى املجموعتني

 ممثلة للمحتوى والأهداف املرجو قيا�سها.
 منا�سبة مل�ستوى منو التالميذ.
4 .4تقدير الدرجات وطريقة الت�صحيح:
مت ر�صد درجة واحدة لكل �س�ؤال من �أ�سئلة االختبار ،وبالتايل
�أ�صبح جمموع درجات االختبار ( )30درجة ،ومت �إعداد مفتاح
الإجابة لت�سهيل عملية الت�صحيح و�ضمان جودة الت�صليح.
حتليل إجابات أسئلة االختبار:
بعد �أن مت تطبيق االختبار التح�صيلي على العينة اال�ستطالعية،
مت حتليل نتائج �إجابات الطالب على �أ�سئلة االختبار ،وذلك ملعرفة
معامل ال�صعوبة ،ومعامل التمييز ليتم بعد ذلك حذف الفقرات
الغام�ضة �إن وجدت.
وللح�صول على معامل �صعوبة ومعامل متييز لكل فقرة
من فقرات االختبار ،مت تق�سيم العينة �إىل جمموعتني ،جمموعة
عليا �ضمت  27%من جمموع الطالب ،وهم الطالب الذين ح�صلوا
على �أعلى الدرجات يف االختبار ،وجمموعة دنيا �ضمت  27%من
جمموعة الطالب الذين ح�صلوا على �أدنى الدرجات يف االختبار ،وقد
بلغ عدد الطالب يف كل جمموعة ( )10طالب.
1 .1معامل ال�صعوبة:
يق�صد مبعامل ال�صعوبة «الن�سبة املئوية لعدد الطالب الذين
�أجابوا عن كل �س�ؤال من االختبار �إجابة �صحيحة من املجموعتني
املحكتني العليا والدنيا ،ومتثل كل جمموعة  %27من �أعداد العينة
اال�ستطالعية ،فيكون عدد الأفراد يف كل جمموعة ( )10طالب،
ويح�سب باملعادلة التالية( :الزيود وعليان1990 ،م� ،ص)170
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فقد تراوحت جميع معامالت التمييز لفقرات االختبار بعد
ا�ستخدام املعادلة ال�سابقة بني ( )0.73 - 0.36للتمييز بني
�إجابات الفئتني العليا والدنيا ،وقد بلغ متو�سط معامل التمييز الكلي
( )0.59ويقبل علم القيا�س معامل التمييز �إذا بلغ �أكرث من ()0.20
وبذلك يبقي الباحث على جميع فقرات االختبار.
جدول ()3
معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات االختبار

م

معامالت معامالت
ال�صعوبة التمييز

م

معامالت معامالت
ال�صعوبة التمييز

1

0.73

0.55

16

0.73

0.55

2

0.77

0.45

17

0.77

0.45

3

0.73

0.55

18

0.41

0.64

4

0.77

0.45

19

0.27

0.36

5

0.68

0.64

20

0.68

0.64

6

0.73

0.55

21

0.64

0.73

7

0.64

0.73

22

0.73

0.55

8

0.77

0.45

23

0.64

0.73

9

0.64

0.73

24

0.68

0.64

10

0.73

0.55

25

0.64

0.73

11

0.77

0.45

26

0.73

0.55

12

0.64

0.73

27

0.73

0.55
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م

معامالت معامالت
ال�صعوبة التمييز

م

معامالت معامالت
ال�صعوبة التمييز

ف

املجال

معامل
االرتباط

الداللة
االح�صائية

ف

الداللة
معامل
املجال
االرتباط االح�صائية

13

0.64

0.73

28

0.64

0.73

10

تذكر

0.550

0.01

25

فهم

0.370

0.05

14

0.68

0.64

29

0.77

0.45

11

تذكر

0.383

0.05

26

تذكر

0.810

0.01

15

0.68

0.64

30

0.68

0.64

12

فهم

0.849

0.01

27

تذكر

0.560

0.01

معامل التمييز الكلي

0.59

13

فهم

0.887

0.01

28

تذكر

0.775

0.01

14

تذكر

0.808

0.01

29

تذكر

0.434

0.01

15

تذكر

0.750

0.01

30

تذكر

0.588

0.01

معامل ال�صعوبة
الكلي

0.68

ثالثا :صدق االختبار:
حتقق الباحث من �صدق االختبار با�ستخدام طريقتني وهما
كالتايل:

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )33وعند مستوى داللة (0.418 = )0.01
*ر الجدولية عند درجة حرية ( )33وعند مستوى داللة (0.325 = )0.05

♦ ♦�صدق املحكمون:
هو ال�صورة االولية لالختبار ومن ثم عر�ضه على ( )7من
ذوي االخت�صا�ص ،ومت �أخذ �آرائهم ومالحظاتهم ،و�إجراء التعديالت
الالزمة من حيث ال�سالمة اللغوية ،ومدى مالئمة الأ�سئلة ملهارات
بناء على �آراء املحكمني.
االختبار التح�صيلي ،ومت تعديله ً
♦ ♦�صدق االت�ساق الداخلي:
هو قوة االرتباط بني درجات كل جمال ودرجات �أ�سئلة
اال�ستبانة الكلية ،وال�صدق بب�ساطة هو �أن تقي�س �أ�سئلة اال�ستبانة �أو
االختبار ما و�ضعت لقيا�سه� ،أي يقي�س فع ًال الوظيفة التي يفرت�ض
�أنه يقي�سها ،فقد طُ ّبقَ االختبار املعد على عينة ا�ستطالعية مكونة
من ( )35طالباً ،وجرى ح�ساب معامل االرتباط (بري�سون) بني
درجات كل فقرة من فقرات االختبار ،والدرجة الكلية لالختبار الذي
تنتمي �إليه ،وذلك با�ستخدام الربنامج الإح�صائي ( )spssواجلدول
التايل يو�ضح ذلك:
جدول ()4
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار مع البعد الذي انتمي إليه الفقرة

ف

املجال

معامل
االرتباط

الداللة
االح�صائية

ف

الداللة
معامل
املجال
االرتباط االح�صائية

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن جميع الفقرات دالة �إح�صائي ًا
عند م�ستوى داللة (. )0.01 ،0.05
♦ ♦ثبات االختبار:
ويعرف ب�أنه نف�س النتائج الختبار املعاد على نف�س العينة،
وقد مت �إيجاد ثبات االختبار با�ستخدام طريقة التجزئة الن�صفية،
حيث قام الباحث بقيا�س معامل الثبات بطريقة التجزئة الن�صفية،
حيث مت جتزئة الأ�سئلة �إىل ن�صفني ،واعتربت الأ�سئلة ذات الأرقام
الفردية هي� :أ�سئلة الن�صف الأول ،والأ�سئلة الزوجية هي� :أ�سئلة
الن�صف الثاين ،ثم ح�ساب معامل ارتباط بري�سون بني الن�صف
الأول من االختبار والن�صف الثاين من االختبار فكان (، )0.901
ثم ا�ستخدام معادلة �سبريمان براون حل�ساب معامل ثبات االختبار
الكلي من املعادلة الآتية:
حيث م :معامل ثبات االختبار //ر :معامل ارتباط العبارات
الزوجية مع العبارات الفردية وبالتعوي�ض يف املعادلة ال�سابقة
ينتج معامل الثبات ( ، )0.948ويت�ضح مما �سبق �أن االختبار يتمتع
بدرجة ثبات جيدة.

ا

تذكر

0.340

0.05

16

تذكر

0.865

0.01

2

تذكر

0.391

0.05

17

حتليل

0.638

0.01

3

تذكر

0.465

0.01

18

فهم

0.588

0.01

4

فهم

0.377

0.05

19

تذكر

0.758

0.01

5

تذكر

0.481

0.01

20

تذكر

0.558

0.01

6

تذكر

0.464

0.01

21

فهم

0.358

0.05

7

فهم

0.534

0.01

22

تذكر

0.739

0.01

♦ ♦�صدق املقيا�س:

8

حتليل

0.380

0.05

23

تذكر

0.808

0.01

9

فهم

0.924

0.01

24

فهم

0.595

0.01

الت�أكد من �صدق الفقرات بتقنينها:

ثانياً :مقياس الدافعية حنو التعلم:
هو مقيا�س م�ستوى دافعية الطالب نحو العملية التعليمية
ب�شكل عام ،ونحو التعلم ب�شكل خا�ص ،وبعد االطالع على الأدب
ال�سيكولوجي والدرا�سات ال�سابقة واملقايي�س املختلفة يف الدافعية
نحو التعلم ،مت بناء مقيا�س الدافعية للتعلم ،ومت التحقق من �صدقه
وثباته.

 �أوالً� :صدق املحكمون:
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فاعلية توظيف تقنية الواقع املعزز في تدريس طلبة الصف العاشر األساسي
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أ .حسن سلمان املشهراوي

�ض املقيا�س على ( )8من املتخ�ص�صني يف جمال املناهج
ُع ِر َ
وطرق التدري�س من �أ�ستاذة اجلامعة ممن قاموا بتحكيم االختبار
التح�صيلي ،وذلك للتحقق من مدى منا�سبة فقرات املقيا�س ،وكذلك
و�ضوح �صياغاتها اللغوية ،من خالل تلك الآراء مت �إجراء بع�ض
التعديالت على املقيا�س.
 ثانياً� :صدق االت�ساق الداخلي:
جرى التحقق من �صدق االت�ساق الداخلي للمقيا�س بتطبيقها
على العينة اال�ستطالعية ،ومت ح�ساب معامل ارتباط بري�سون بني
درجات كل فقرة من فقرات املقيا�س والدرجة الكلية للمقيا�س �إليه
وذلك با�ستخدام الربنامج الإح�صائي ( )SPSSواجلدول ( )5يو�ضح
ذلك:
جدول ()5
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس

معامل
االرتباط

الداللة
االح�صائية

�أ�شعر ب�أن عملي ب�أ�شياء جديدة يف املدر�سة
16
متيل �إىل الهبوط.

0.521

0.01

�أ�شعر ب�أن االلتزام بقوانني املدر�سة يخلق
17
جواً درا�سي ًا مريحاً.

0.541

0.01

ال ي�أبه والداي عندما �أحتدث �إليهما عن
18
عالماتي املدر�سية.

0.742

0.01

ي�صعب علي تكوين �صداقة ب�رسعة مع
19
الزمالء يف املدر�سة.

0.388

0.05

لدي رغبة قوية لال�ستف�سار عن املوا�ضيع
20
يف املدر�سة.

0.401

0.05

يحر�ص والداي على قيامي ب�أداء واجباتي
21
املدر�سية.

0.406

0.05

ال يهتم والداي بالأفكار التي �أتعلمهما يف
22
املدر�سة.

0.512

0.01

�رسعان ما �أ�شعر بامللل عندما �أقوم
23
بالواجبات املدر�سية.

0.341

0.05

تعاوين مع زمالئي يف حل واجباتي
24
علي باملنفعة.
املدر�سية يعود ّ

0.639

0.01

� 25أقوم بكل ما يطلب مني يف نطاق املدر�سة.

0.597

0.01

م.

الفقرات

معامل
االرتباط

الداللة
االح�صائية

1

�أ�شعر بال�سعادة عندما �أكون موجوداً يف
املدر�سة.

0.747

0.01

2

يندر �أن يهتم والدي بعالماتي املدر�سية.

0.392

0.01

3

ا�ستمتع بالأفكار اجلديدة التي �أتعلمها يف
املدر�سة.

0.507

0.01

4

لدي النزعة �إىل ترك املدر�سة ب�سبب
قوانينها ال�صارمة.

0.616

0.01

5

�أحب القيام مب�س�ؤولياتي يف املدر�سة بغ�ض
النظر عن النتائج.

0.589

0.01

6

�أواجه املواقف الدرا�سية املختلفة مب�س�ؤولية
تامة.

0.348

0.05

7

�أ�شعر ب�أن غالبية الدرو�س التي تقدمها
املدر�سة غري مثرية.

0.414

0.05

8

�أجتنب املواقف املدر�سية التي تتطلب حتمل
امل�س�ؤولية.

0.416

0.05

9

يهتم والدي مبعرفة حقيقة م�شاعري جتاه
املدر�سة.

0.546

0.01

�أ�شعر بالالمباالة �أحيان ًا فيما يت�صل ب�أداء
10
الواجبات املدر�سية.

0.571

0.01

ضبط إجراءات الدراسة:

�أ�شعر بالر�ضا عندما �أقوم بتطوير معلوماتي
11
ومهاراتي املدر�سية.

0.582

0.01

�أف�ضل �أن يعطينا املعلم �أ�سئلة �صعبة حتتاج
12
�إىل تفكري.

0.434

0.01

�أف�ضل �أن �أهتم باملوا�ضيع املدر�سية على
13
�أي �شيء �آخر.

0.567

0.01

�أحر�ص على �أن �أتقيد بال�سلوك الذي تتطلبه
14
املدر�سة.

0.690

0.01

�أحر�ص على تنفيذ ما يطلبه املعلمون
15
ووالدي للقيام بواجباتي.

ل�ضبط �سالمة النتائج من العوامل الدخيلة وجتنب ًا لأي عائق
و�صو ًال لنتائج قابلة للتعميم والتطبيقَ ،تب َنى الباحث طريقة «
املجموعتان التجريبية وال�ضابطة باختبارين قبل التجربة ،ويعتمد
على تكاف�ؤ وتطابق املجموعتني من خالل االعتماد على االختيار
الع�شوائي لأفراد العينة ،ومقارنة املتو�سطات احل�سابية يف بع�ض
املتغريات �أو العوامل لذا قام الباحث ب�ضبط املتغريات التالية:

0.536

0.01

Ú Úتكاف�ؤ جمموعتي الدرا�سة قبل تطبيق الربنامج يف مبحث

م.

الفقرات

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )33وعند مستوى داللة (0.418 = )0.01
*ر الجدولية عند درجة حرية ( )33وعند مستوى داللة (0.325 = )0.05

♦ ♦ثبات املقيا�س:
قام الباحث بقيا�س معامل الثبات بطريقة التجزئة الن�صفية،
حيث مت جتزئة الفقرات �إىل ن�صفني ،واعتربت الأ�سئلة ذات الأرقام
الفردية هي فقرات الن�صف الأول ،والفقرات الزوجية وهي فقرات
الن�صف الثاين ،ثم ح�ساب معامل ارتباط بري�سون بني الن�صف
الأول من املقيا�س والن�صف الثاين من املقيا�س فكان ()0.815
 ،ثم ا�ستخدام معادلة جتمان حل�ساب معامل ثبات املقيا�س الكلي
فح�صل على معامل ثبات ( ، )0.818ويت�ضح ما �سبق �أن املقيا�س
يتمتع بدرجة ثبات جيدة.
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التكنولوجيا:

الكلية لالختبار ،وعليه ف�إن املجموعتني متكافئتني يف االختبار
التح�صيلي.

جدول ()6
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة “ت” ومستوى الداللة للمجموعتين التجريبية
والضابطة تعزى لمتغير التحصيل في مبحث التكنولوجيا

املتغري
التح�صيل
يف مبحث
التكنولوجيا

جمموعة العدد

املتو�سط

االنحراف
املعياري

جتريبية

40

18.900

11.158

�ضابطة

40

20.350

10.453

«ت«

قيمة
الداللة

0.550
0.600
غري دالة
�إح�صائي ًا

Ú Úتكاف�ؤ جمموعتي الدرا�سة يف مقيا�س الدافعية نحو
التعلم:
جدول ()8
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة «ت» ومستوى الداللة للمجموعتين التجريبية
والضابطة المقياس في التطبيق القبلي

*قيمة “ت” الجدولية عند درجة حرية ( )78وعند مستوى داللة (= )0.05

املجموعة

2.00

الدرجة
الكلية
للمقيا�س

*قيمة “ت” الجدولية عند درجة حرية ( )78وعند مستوى داللة ()0.01
=2.66

يت�ضح من اجلدول ( )6عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف متغري التح�صيل يف
مبحث التكنولوجيا قبل بدء التجربة ،وهذا يعني �أن املجموعتني
متكافئتني يف مبحث التكنولوجيا.
Ú Úتكاف�ؤ جمموعتي الدرا�سة يف االختبار التح�صيلي املعد
للدرا�سة:
جدول ()7

والضابطة لالختبار التحصيلي في التطبيق القبلي

املجال

املجموعة

املتو�سط

تذكر

جتريبية قبلي

5.275

2.100

�ضابطة قبلي

5.875

2.946

جتريبية قبلي

2.225

1.271

�ضابطة قبلي

2.275

1.502

جتريبية قبلي

0.800

0.723

�ضابطة قبلي

0.575

0.549

جتريبية قبلي

8.300

3.014

�ضابطة قبلي

8.725

4.132

فهم

حتليل

االختبار

76.750

8.130

78.750

7.635

«ت«

1.134 -

0.260

*قيمة «ت» الجدولية عند درجة حرية ( )78وعند مستوى داللة (α) = 2.00≥0.05
*قيمة “ت” الجدولية عند درجة حرية ( )78وعند مستوى داللة (α) =2.66≥0.01

يت�ضح من اجلدول ( )8عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى داللة ( )α=0.05بني طالب املجموعة ال�ضابطة
وطالب املجموعة التجريبية يف الدرجة الكلية للمقيا�س ،وعليه ف�إن
املجموعتني متكافئتني يف املقيا�س.
املعاجلات اإلحصائية:

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة «ت» ومستوى الداللة للمجموعتين التجريبية

االنحراف
املعياري

جتريبية
قبلي
�ضابطة
قبلي

املتو�سط

االنحراف
املعياري

قيمة
الداللة

«ت«

قيمة
الداللة

1.049 -

0.297

0.161 -

0.873

1.567

0.121

0.525 -

0.601

لتحقيق �أهداف الدرا�سة ،ا�ستخدم الباحث الربنامج الإح�صائي
 SPSSيف معاجلة بيانات الدرا�سة التالية:
Ú Úاملتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية.
Ú Úاختبار .Independent sample - t.test
Ú Úح�ساب قيمة ايتا ،وحجم الت�أثري وفق دليل على م�ؤ�رشاتها.
ويح�سب حجم الت�أثري باملعادلة التالية:
t2
t2 + df

=

η2

(عفانة ،2000 ،ص)42

2t
d
f

= d

*قيمة «ت» الجدولية عند درجة حرية ( )78وعند مستوى داللة (2.00 = )0.05
()Pallant, 2005، p.209

*قيمة “ت” الجدولية عند درجة حرية ( )78وعند مستوى داللة (2.66= )0.01

يت�ضح من اجلدول ( )7عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى داللة ( )α=0.05بني طالب املجموعة ال�ضابطة
وطالب املجموعة التجريبية يف مهارات االختبار والدرجة

حيث = η2مربع ايتا ويعرب عن ن�سبة التباين الكلي يف املتغري
التابع الذي ميكن �أن يرجع �إىل املتغري امل�ستقل.
 =T2قيمة ت املح�سوبة عند ا�ستخدام اختبار “ت”
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فاعلية توظيف تقنية الواقع املعزز في تدريس طلبة الصف العاشر األساسي
في تنمية الدافعية نحو التعلم والتحصيل الدراسي في مبحث التكنولوجيا بغزة

أ .حسن سلمان املشهراوي

 =dfترمز لدرجات احلرية وت�ساوي N1+N2 - 2

واجلدول ( )9يو�ضح ذلك:

الفهم

جدول ()9
الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم

التحليل

املجموعة

املتو�سط

االنحراف
املعياري

جتريبية بعدي

6.700

1.911

�ضابطة بعدي

4.100

1.516

جتريبية بعدي

1.500

0.599

�ضابطة بعدي

0.825

0.747

جتريبية بعدي

22.500

5.411

التأثير

الدرجة
الكلية
لالختبار

حجم الت�أثري

الأداة امل�ستخدمة

�صغري

متو�سط

كبري

كبري جدا ً

η2

0.01

0.06

0.14

0.20

D

0.2

0.5

0.8

1.1

�ضابطة بعدي

13.625

قيمة
«ت»
6.742

0.01

4.457

0.01

8.424

3.887

م�ستوى
الداللة

0.01

*قيمة “ت” الجدولية عند درجة حرية ( )78وعند مستوى داللة
)α≤0.05) = 2.00
*قيمة “ت” الجدولية عند درجة حرية ( )78وعند مستوى داللة

(عفانة ،2000 ،ص)42

)α≤0.01) = 2.66

نتائج الدراسة ومناقشتها:
اإلجابة املتصلة بالسؤال األول وتفسريها:
◄◄ين�ص ال�س�ؤال الأول من �أ�سئلة الدرا�سة على« :هل توجد
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α≤0.05بني متو�سطات
درجات طالب ال�صف العا�رش  الأ�سا�سي بغزة يف املجموعتني
ال�ضابطة والتجريبية يف القيا�س  البعدي الختبار التح�صيل
الدرا�سي؟
وللإجابة عن ال�س�ؤال ،قام الباحث ب�صياغة الفر�ضية ال�صفرية
التالية :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()α≤0.05
بني متو�سطات درجات طالب ال�صف العا�رش الأ�سا�سي بغزة يف
املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية يف القيا�س البعدي الختبار
التح�صيل الدرا�سي.
وللتحقق من �صحة هذه الفر�ضية ،قام الباحث بح�ساب
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،وا�ستخدام اختبار
«ت» لعينتني م�ستقلتني « “t - test Independent sampleللك�شف
عن داللة الفروق بني متو�سطي الأداء يف االختبار البعدي لكل
من املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة ،وجدول ()10
يو�ضح ذلك.
جدول ()10
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة “ت” ومستوى الداللة للمجموعتين التجريبية
والضابطة لالختبار في التطبيق البعدي

التذكر

املجموعة

املتو�سط

االنحراف
املعياري

جتريبية بعدي

14.300

3.488

�ضابطة بعدي

8.700

2.472

قيمة
«ت»

م�ستوى
الداللة

8.285

0.01
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يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن املتو�سط احل�سابي يف التطبيق
للعينة التجريبية ي�ساوي ( ، )22.500وهو �أكرب من املتو�سط
احل�سابي يف التطبيق للعينة ال�ضابطة الذي ي�ساوي (، )13.625
وكانت قيمة “ت” املح�سوبة ت�ساوي ( )8.424وهي دالة �إح�صائي ًا
عند  ،0.01وهذا يعني �أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى ( )α≤0.05بني متو�سطات درجات طالب ال�صف العا�رش
الأ�سا�سي بغزة يف املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية يف القيا�س
البعدي الختبار التح�صيل الدرا�سي  -ل�صالح املجموعة التجريبية.
وبذلك يتم رف�ض الفر�ضية ال�صفرية وقبول الفر�ضية البديلة.
قام الباحث بح�ساب حجم الت�أثري واجلدول ( )11يو�ضح ذلك.
جدول ()11
قيمة «ت» و « « η 2إليجاد حجم التأثير

قيمة d

حجم
الت�أثري

التذكر

78

8.285

0.468

1.876

كبري

الفهم

78

6.742

0.368

1.527

كبري

التحليل

78

4.457

0.203

1.009

كبري

الدرجة الكلية
لالختبار

78

8.424

0.476

1.908

كبري

املجال

درجات
احلرية

قيمة مربع
قيمة «ت
ايتا η2

ويت�ضح من اجلدول (� )11أن قيمة « ”η2للدرجة الكلية
بلغت ( )0.476وهي كبرية ،لأن قيمة “� ”η2أكرب من (. )0.14
ومن خالل االطالع على قيم حجم الأثر يت�ضح �أن تقنية الواقع
املعزز لها ت�أثري كبري يف التح�صيل الدرا�سي ،ويعزو الباحث هذه
الفروق �إىل �أن تقنية الواقع املعزز احتوت على جمموعة من عرو�ض
ال�صور والفيديو التي �أثرت الوحدة الثانية (االت�صاالت وال�شبكات)
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من مبحث التكنولوجيا لل�صف العا�رش الأ�سا�سي بغزة ،و�رشح وتف�سري
النقاط ال�صعبة لت�صبح �أكرث فهم ًا وو�ضوح ًا و�سهولة ا�ستيعابها لدى
املتعلمني ،وكذلك �أنها تراعي الفروق الفردية بينهم ،وتتفق هذه
النتيجة مع نتيجة درا�سة كل من �أحمد ( ، )2016ودرا�سة م�شتهى
( ، )2015ودرا�سة ت�شن ( ، )Chen, 2013ودرا�سة ال�سيد (. )2011

( )α ≤ 0.05بني متو�سطات درجات طالب ال�صف العا�رش الأ�سا�سي
بغزة يف املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية يف القيا�س البعدي
مل�ستوى الدافعية نحو التعلم  -ل�صالح املجموعة التجريبية ،وبذلك
جرى رف�ض الفر�ضية ال�صفرية وقبول الفر�ضية البديلة.
قام الباحث بح�ساب حجم الت�أثري ،واجلدول ( )13يو�ضح ذلك.

◄◄الإجابة املت�صلة بال�س�ؤال الثاين وتف�سريها:

جدول ()13

ين�ص ال�س�ؤال الثاين من �أ�سئلة الدرا�سة على« :هل توجد فروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α≤0.05بني متو�سطات درجات
طالب ال�صف العا�رش الأ�سا�سي بغزة يف املجموعتني ال�ضابطة
والتجريبية يف القيا�س البعدي مل�ستوى الدافعية نحو التعلم؟
وللإجابة عن ال�س�ؤال قام الباحث ب�صياغة الفر�ضية ال�صفرية
التالية :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )α≤0.05بني متو�سطات درجات طالب ال�صف العا�رش
الأ�سا�سي بغزة يف املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية يف القيا�س
البعدي مل�ستوى الدافعية نحو التعلم.
وللتحقق من �صحة هذه الفر�ضية ،قام الباحث بح�ساب
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،وا�ستخدام اختبار
«ت» لعينتني م�ستقلتني «  “ T - test Independent sampleللك�شف
عن داللة الفروق بني متو�سطي الأداء يف املقيا�س البعدي لكل من
املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة ،وجدول ( )12يو�ضح
ذلك.
جدول ()12
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة “ت” ومستوى الداللة للمجموعتين التجريبية
والضابطة للمقياس في التطبيق البعدي

املجموعة
الدرجة
الكلية

جتريبية
بعدي
�ضابطة
بعدي

املتو�سط

االنحراف
املعياري

108.275

7.961

87.059

9.585

قيمة
«ت»
10.403

م�ستوى
الداللة

قيمة «ت» و « « η2اليجاد حجم تأثير للمقياس

الدرجة
الكلية

= 2.00
*قيمة “ت” الجدولية عند درجة حرية ( )70وعند مستوى داللة )(α≤0.01
= 2.66

يت�ضح من اجلدول (� )12أن املتو�سط احل�سابي يف التطبيق
للعينة التجريبية ي�ساوي ( ، )108.275وهو �أكرب من املتو�سط
احل�سابي يف التطبيق للعينة ال�ضابطة الذي ي�ساوي (،)87.059
وكانت قيمة “ت” املح�سوبة ت�ساوي ( )10.403وهي دالة �إح�صائي ًا
عند  ،0.01وهذا يعني �أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
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10.403

0.581

2.356

كبري

ويت�ضح من اجلدول (� )13أن قيمة « ”η2للدرجة الكلية بلغت
( )0.581وهي كبرية ،الن قيمة «� ”η2أكرب من (. )0.14
ومن خالل االطالع على قيم حجم الأثر ال�سابقة يت�ضح
�أن تقنية الواقع املعزز لها ت�أثري كبري يف تنمية الدافعية نحو
التعلم ،ويعزو الباحث هذه الفروق �إىل ا�ستخدام تقنية الواقع
املعزز يف العملية التعليمية ،ويرى الباحث �أن ا�ستخدام هذه
التقنية هو مبثابة ت�شجيع للمتعلمني على تنمية الدافعية لديهم
للتعلم ،وذلك ملا حتتويه تقنية الواقع املعزز من مثريات قادرة
على جذب انتباه املتعلمني من حيث الت�شويق واال�ستمتاع
واخلروج عن امل�ألوف والروتني داخل الغرفة ال�صفية� ،إذ الحظ
الباحث تفاعل ورغبة املتعلمني يف التعلم �أثناء توظيف التقنية،
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة كل من درا�سة �شعيب (، )2017
ودرا�سة احل�سيني ( ، )2014ودرا�سة برييز وكونتريو ( & Perez
. )Contero,2013
◄◄الإجابة املتعلقة بال�س�ؤال الثالث وتف�سريها:

0.01

*قيمة “ت” الجدولية عند درجة حرية ( )70وعند مستوى داللة )(α≤0.05

درجات
احلرية

قيمة «ت

قيمة مربع
ايتا η2

قيمة d

حجم
الت�أثري

ين�ص ال�س�ؤال الثالث من �أ�سئلة الدرا�سة على« :هل توجد عالقة
ارتباطية بني الدافعية نحو التعلم والتح�صيل الدرا�سي لدى طالب
ال�صف العا�رش الأ�سا�سي بغزة؟
وللإجابة عن ال�س�ؤال قام الباحث ب�صياغة الفر�ضية ال�صفرية
التالية :ال توجد عالقة ارتباطية بني الدافعية نحو التعلم والتح�صيل
الدرا�سي لدى طالب ال�صف العا�رش الأ�سا�سي بغزة؟
وللإجابة عن هذه الفر�ضية ا�ستخدم الباحث معامل ارتباط
بري�سون لإيجاد العالقة بني الدافعية نحو التعلم والتح�صيل
الدرا�سي.
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فاعلية توظيف تقنية الواقع املعزز في تدريس طلبة الصف العاشر األساسي
في تنمية الدافعية نحو التعلم والتحصيل الدراسي في مبحث التكنولوجيا بغزة

أ .حسن سلمان املشهراوي

جدول ()14

املصادر واملراجع:

معامل االرتباط بين الدافعية نحو التعلم والتحصيل الدراسي

أوالً  -املراجع العربية:

معامل االرتباط

م�ستوى الداللة

التذكر

0.885

دالة عند0.01

�1 .1أحمد� ،إ�سالم ( . )2016فاعلية برنامج قائم على تكنولوجيا الواقع املعزز

الفهم

0.565

دالة عند0.01

يف تنمية مهارات التفكري الب�رصي يف مبحث العلوم لدى طالب ال�صف

التحليل

0.633

دالة عند0.01

التا�سع بغزة .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة  -جامعة الأزهر ،غزة ،فل�سطني.

0.729

دالة عند0.01

2 .2البلطان� ،إبراهيم ( . )2011ا�ستخدام املعامل االفرتا�ضية يف تدري�س

الدرجة الكلية لالختبار

العلوم باململكة العربية ال�سعودية “الواقع و�سبل تطويره” .ر�سالة دكتوراه
**ر الجدولية عند درجة حرية ( )38وعند مستوى داللة (0.393 = )0.01
*ر الجدولية عند درجة حرية ( )38وعند مستوى داللة (0.304 = )0.05

يت�ضح من اجلدول ( )14وجود عالقة ارتباطية موجبة بني
الدافعية نحو التعلم والتح�صيل الدرا�سي.

غري من�شورة  -جامعة �أم القرى ،اململكة العربية ال�سعودية.
3 .3اجلابري ،نهيل ( . )2011م�ستوى ا�ستخدام التطبيقات والربامج احلا�سوبية
لدى طلبة اجلامعة وارتباطه بدافعيتهم نحو التعلم الإلكرتوين .البرتا،
الأردن.

ويعزو الباحث هذه العالقة بني الدافعية نحو التعلم

4 .4حدة ،لونا�س ( . )2013عالقة التح�صيل الدرا�سي بدافعية التعلم لدى

والتح�صيل الدرا�سي �إىل �شمولية تقنية الواقع املعزز؛ �إذ احتوت على

املراهق املتمدر�س  -درا�سة ميدانية لتالميذ ال�سنة الرابعة متو�سط .ر�سالة

الفيديو والعرو�ض التقدميية التي جعلت الوحدة الثانية (االت�صاالت

ماج�ستري غري من�شورة  -جامعة �أكلي حمند �أوحلاج ،اجلزائر.

وال�شبكات) من مبحث التكنولوجيا لل�صف العا�رش م�رشوحة �رشح ًا
وافياً ،كذلك تفاعل املتعلمني ب�شكل فردي وجماعي للتفاعل مع
العرو�ض املقدمة التي ي�صعب توافرها يف الكتاب املدر�سي وقدرة
التقنية الهائلة يف �إثارة وجذب انتباه املتعلمني ،وتتفق هذه النتيجة
مع نتيجة درا�سة كل من �أحمد ( ، )2016ودرا�سة احل�سيني ()2014
 ،ودرا�سة برييز وكونتريو ( ، )Perez & Contero, 2013ودرا�سة ت�شن
( ، )Chen, 2013ودرا�سة ال�سيد (. )2011

5 .5احل�سيني ،مها (� . )2014أثر ا�ستخدام الواقع املعزز يف وحدة من مقرر
احلا�سب الآيل يف حت�صيل واجتاه طالبات املرحلة الثانوية .ر�سالة
ماج�ستري من�شورة  -جامعة �أم القرى ،اململكة العربية ال�سعودية.
6 .6الزيود ،نادر وعليان ،ه�شام ( . )1990مبادئ القيا�س والتقومي يف الرتبية.
عمان :دار الفكر للن�رش والتوزيع.
7 .7عقل ،جمدي وعزام� ،سهري ( . )2017فاعلية توظيف تقنية الواقع املعزز
يف تنمية حت�صيل طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي يف الكيماء بقطاع غزة.

التوصيات:

املجلة الدولية لنظم ادارة التعلم.42 - 27 ، )1( 6 .

يف �ضوء نتائج الدرا�سة يو�صي الباحث بالآتي:

8 .8ال�شعيلي ،علي والبلو�شي ،حممد ( . )2006درا�سة حتليلية للعوامل الرتبوية

1 .1تطبيق تقنية الواقع املعزز ،واال�ستفادة منها كتطبيقات

امل�ؤدية �إىل تدين حت�صيل طلبة ال�شهادة الثانوية العامة للتعليم العام يف
الفيزياء كما يراها املعلمون امل�رشفون .جملة احتاد اجلامعات العربية

ناجحة يف حتقيق �أهداف العملية التعليمية.
2 .2عقد برامج تدريبية للمعلمني يف جميع املراحل التعليمية

للرتبية وعلم النف�س.90 - 54 ، )2( 4 .
9 .9عامر ،عبد الر�ؤوف ( . )2007التعليم واملدر�سة الإلكرتونية .القاهرة :دار

حول توظيف تقنية الواقع املعزز يف التدري�س.
3 .3حث وزارة الرتبية والتعليم على جتهيز املدار�س بقاعات
تعليمية مزودة بالأجهزة وال�شا�شات التي ت�سهل على املعلم

ال�سحاب للن�رش والتوزيع.
1010عبد العاطي ,الباتع حممد و�أبو خطوة ,ال�سيد ( . )2009التعلم الإلكرتوين
الرقمي (النظرية  -الت�صميم  -الإنتاج)  .الإ�سكندرية :دار اجلامعة اجلديدة.

من ا�ستخدام تقنية الواقع املعزز يف التدري�س.
�4 .4إجراء درا�سات جديدة ،للتعرف على فاعلية تقنية الواقع

1111عطارة ،عبد اهلل �إ�سحاق؛ كن�سارة� ،إح�سان حممد ( . )2015الكائنات
التعليمية وتكنولوجيا الناو .الطبعة الأوىل ،الريا�ض :مكتبة امللك فهد

املعزز يف مباحث درا�سية �أخرى.

الوطنية للن�رش والتوزيع.
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