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/ صورة (الواقع المعزز و) تنافسي/تشاركي(أثر التفاعل بین نمط التعلم 
  بالكتاب المدرسي في تحسین نواتج تعلم مادة الحاسب اآللي ) باركود

  یة األزهریة لدى طالب المرحلة اإلعداد
 صطفى أبو الخیرأحمد محمد م، *عمرو جالل الدین أحمد عالم

  .، مصر جامعة األزهر،كلیة التربیة بالقاهرة،  تكنولوجیا التعلیمقسم
  eg.edu.azhar@8.AmrAllam :البرید االلكتروني*

:المستخلص  
 المعزز والواقع) تنافسي/تشاركي (التعلم نمط بین هدف البحث إلى الكشف عن أثر التفاعل

 طالب لدى اآللي الحاسب مادة تعلم نواتج تحسین في المدرسي بالكتاب) باركود / صورة(
األزهریة، ولتحقیقه تم تصمیم بیئة الواقع المعزز وفق معاییر الجودة  اإلعدادیة المرحلة

، وتقدیم أنشطة تدعم التفكیر البصري، وتم استخدام Aurasmaالتربویة، وتوظیف تطبیق 
ًطالبا، " 120"، وتكونت عینة البحث من "2X2"یم العاملي ثنائي االتجاه نمط التصم

ً طالبا، وتمثلت 30 إلى أربع مجموعات تجریبیة قوام كل مجموعة تقسیمهم بطریقة عشوائیة
أدوات القیاس في اختبار تحصیلي، وبطاقة مالحظة، ومقیاس اتجاهات، وتم تطبیق أسالیب 

وجاءت نتائج البحث مؤكدة على ترتیب المجموعة األولى المعالجة اإلحصائیة المناسبة، 
، والمجموعتین الثالثة )نمطي الواقع المعزز؛ باركود وصورة مع نمط تعلم تشاركي(والثانیة 
وأثبتت النتائج وجود أثر ) نمطي الواقع المعزز؛ باركود وصورة مع نمط تعلم تنافسي(والرابعة 

بالكتاب المدرسي على )  صورة–باركود (ع المعزز دال للتفاعل بین نمط دمج تقنیة الواق
تنمیة التحصیل المعرفى واألداء العملى ومقیاس االتجاهات، وجاء متوسط تأثیر التفاعل بین 
نمط دمج تقنیة الواقع المعزز ونمط التعلم فى تنمیة التحصیل واألداء ومقیاس االتجاهات 

  ).   تشاركي( نمط التعلم مع) باركود(لصالح نمط دمج تقنیة الواقع المعزز 
 نمط التعلم التشاركي والتنافسي، والواقع المعزز باركود وصورة، تكنولوجیا :الكلمات المفتاحیة

  .الواقع المعزز، نواتج التعلم، مهارات الحاسب اآللي
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The Effect of Interaction between Learning Style 
(Colloaborative/ Competitive) and Augmented 

Reality (Image/Barcode) in the Textbook on 
Improving Computer Learning Outcomes among Al-

Azhar Middle School Students 
Amr Jalal El Din Ahmad Allam*, Ahmad Mohammad Mostafa 
Abu al-Khair 
Education Technology Department, Faculty of Education (Cairo) - 
Al-Azhar University. 
*Email: AmrAllam.8@azhar.edu.eg 
 
ABSTRACT: 
The present research aimed to reveal the effect of the interaction 
between learning styles (collaborative/competitive) and augmented 
reality (image / barcode) in the textbook in improving the outcomes of 
computer learning among Al-Azhar middle school students. The 
augmented reality environment was designed according to the 
educational quality standards, Aurasma application was empoyed, 
activities that support visual thinking were also presented. The 
researcher made use of 2X2 factor design, and the research sample 
consisted of “120” students, who were randomly assigned into four 
experimental groups of 30 students each. The instruments of the study 
were an achievement test, and a note card and an attitude scale and the 
researcher adopted the appropriate statistical treatment methods. The 
results of the research confirmed that the arrangement of the first and 
second groups (two types of augmented reality; barcode and image 
with a collaborative learning style), and the third and fourth groups 
(two models of augmented reality; barcode and image with a 
competitive learning style). The results also revealed that there is a 
significant effect of the interaction between the pattern of 
incorporating augmented reality technology (barcode - image) in the 
textbook on the development of knowledge achievement, practical 
performance and the attitude scale. The mean effect of the interaction 
between the pattern of impeding the augmented reality technology and 
learning style in developing achievement and performance and the 
scale of attitudes in favor of the pattern of integrating augmented 
reality technology (barcode) with the learning style (collaborative). 
Keywords: collaborative and competitive learning style, barcode and 
image augmented reality, augmented reality technology, learning 
outcomes, computer skills. 
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  :مقدمة
بمكوناتهـا  الطـالب مهـارات تنمیـة یـستهدف ًمقـررا المعلومـات وتقنیـة الحاسـب مادة عدُت
وتعلمهـا، لـذا ینبغـي االهتمـام  تعلیمهـا فـي العنایة یتطلب ما وهو دانیة،واألدائیة والوج المعرفیة

بإكــسابهم مهــارات التعامــل مــع المــستحدثات التكنولوجیــة بــشكل عــام، والحاســب اآللــي بــشكل 
ُخــاص، حتــى یكونــوا مــستعدین لتوظیــف واســتخدام تلــك المهــارات بــشكل یــسهل انخــراطهم فــي 

 أداة مهمـــة فـــي حیـــاة البـــشر بـــصفة عامـــة وطـــالب العـــصر الرقمـــي الجدیـــد، والحاســـب اآللـــي
ــــصفة خاصـــــــــــة، واكتـــــــــــساب المهــــــــــارات األكادیمیـــــــــــة األساســـــــــــیة                     المرحلــــــــــة اإلعدادیـــــــــــة بــــــ

Basic Academic Skills  أمر ضروري یؤدي إلى زیادة كفاءتهم في التعامـل مـع مظـاهر 
  .الحیاة وسرعة تفاعلهم واندماجهم فیها

ًهــؤالء الطــالب علــى هــذه المهــارات یعــد مطلبــا أساســیا، حیــث إن ومـن ثــم فــإن تــدریب  ً ُ
مهارات الحاسب اآللي یتم تدریسها للمتعلمین فـي صـورة أنـشطة تعلیمیـة مبـسطة، وبـذلك فهـي 
ًال تأخـذ القــدر الكـافي مــن االهتمـام بهــا كمطلبــا أساسـیا فــي إعـدادهم بمــا یـساعدهم علــى تلبیــة  ً

ًلتلــك المهــارات، وبمــا أن تنمیــة المهــارات عمومــا والتــدریب احتیاجــاتهم فــي االســتخدام األمثــل 
ًعلــى مهـــارات الحاســـب اآللـــي خـــصوصا یتطلـــب ممارســة ووقتـــا طـــویال یتعـــدى زمـــن الحـــصة  ً ً
المدرسیة، مما نتج عنـه عـدم تمكـن هـؤالء الطـالب مـن تلـك المهـارات بالـشكل المطلـوب، ممـا 

طبیعــة تلــك المهــارات وخــصائص دعــى إلــى البحــث عــن أســالیب جدیــدة للتــدریب تتناســب مــع 
  ) (*)222، ص 2019محمود عتاقي، وائل عطیة، . (طالب المرحلة اإلعدادیة

ُویعــد ظهــور األجهــزة والهواتــف الذكیــة فــي األلفیــة الثالثــة مرحلــة إنتقالیــة لتقنیــة الواقــع 
 المعـزز مــن االسـتخدام المحــدود إلـى اإلنتــشار، فقـد تعــددت مجـاالت تطبیقــه، وعـادة مــا تــرتبط

ًالتقنیــات المــستخدمة فــي الــتعلم المعــزز إرتباطــا وثیقــا بــشاشات اللمــس وتقنیــات التعــرف علــى  ً
الــصوت وهــذا كفیــل بــأن یجعــل ســیاقات الــتعلم متالئمــة مــع احتیاجــات المتعلمــین عــن طریــق 
ٕعــرض نــصوص وصــور واضــحة إضــافة إلــى مقــاطع فیــدیو، واظهــار حاشــیة الكــالم إمــا عــن  ً

، أو عــن طریــق ســماعات الــرأس )HUD( المعروفــة باســم هــود طریــق شاشــة العــرض الرأســیة
على هیئة تعلیمات صـوتیة، ولـذلك فـإن تقنیـات الواقـع المعـزز أثبتـت قـدرتها علـى تطـویر أداء 

، 2015عبـد اهللا عطــار، إحـسان كنــسارة، . (ًالـتعلم؛ نظـرا لــدورها البـارز فــي رفـع كفـاءة التعلــیم
  ) 57ص 

ـــــوفر طـــــرق وتقنیـــــة الواقـــــع المعـــــزز هـــــي واحـــــدة  ـــــي ت ـــــة الت ـــــات الحدیث مـــــن التكنولوجی
ًواستراتیجیات جدیدة للتعلیم والـتعلم، فقـد أحـدثت تلـك التكنولوجیـا فتحـا الستكـشاف سـبل جدیـدة 
للتفاعل بین العالم الفعلـي واالفتراضـي، فمـن خـالل إدخـال تكنولوجیـا الواقـع المعـزز، یمكـن أن 

عــن طریــق وضــع األشــیاء االفتراضــیة فــي تــوفر اتجــاه جدیــد للعــالم الحقیقــي الــذي نعــیش فیــه 
 فـإن حولـه مـن المحیطـة البیئـة فـي للنظر التكنولوجیا هذه باستخدام المشهد، فعند قیام المتعلم

                                                
د الباحث (*) سادساناعتم دار ال ة اإلص نفس األمریكی م ال ة عل ام جمعی ى نظ ق عل ي التوثی                                   ف

American Psychological Association (APA 6th Edition)ر ع ذك ماء ، م ة لألس م األول والعائل  األس
  .العربیة
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 ینظـر التـي الـصورة مـع وتتكامـل حولهـا بمعلومـات تـسبح مزودة تكون البیئة هذه في األجسام
 الشخـصیة الحاسـبات فـي بحنا نراهافأص بروزها في ًكثیرا التكنولوجي التطور ساعد وقد إلیها،

  )5، ص 2016زینب السالمي،  (.الجوالة والهواتف
ویرجــع األســاس الفلــسفي لتقنیــة الواقــع المعــزز إلــى إفتراضــات النظریــة البنائیــة والتــي 
أكدت على أن تنظیم وبناء المعرفة في ذاكرة المتعلم یتم من خالل الممارسة النـشطة والتفاعـل 

لى نحو مـستمر، وثمـة ارتبـاط بـین الفلـسفة البنائیـة وبـین الفكـرة التـي تقـوم مع موضوع التعلم ع
علیها استراتیجیة الفصل المقلوب في البناء والتصمیم وذلك من خالل الروابط التـي تـصل بـین 
مراحـل االسـتراتیجیة، حیـث یقـوم المـتعلم باكتـشاف المعلومـات مـن خـالل اإلبحـار داخـل شـبكة 

ذه المعلومــات فــي الــذاكرة ودمجهــا فــي بنائــه المعرفــي، لــذلك تنــادي الویــب، ثــم یعــاد تنظــیم هــ
النظریـــة البنائیـــة بـــضرورة التفاعـــل االجتمـــاعي أثنـــاء تـــصمیم الموقـــف التعلیمـــى كأحـــد ركـــائز 

  )Gaines & Shaw, 2000, p. 48. (العملیة التعلیمیة
إلـى والتي أشـارت " Discovery Theory Learning by"ونظریة التعلم باالكتشاف 

أن التعلم یحدث عندما نقدم المادة التعلیمیة في صورة مهام وأنشطة ومشكالت حقیقیة للمـتعلم 
ٕفي شكل غیر مكتمل ونحثهم ونـشوقهم ونـدفعهم للبحـث واالكتـشاف وادراك العالقـات بـین هـذه 
ٕالمعلومـــات لتنظیمهـــا واكمالهـــا وتوظیفهـــا، لـــذلك یـــرتبط الـــتعلم بـــإدراك التفاصـــیل، فـــالفرد الـــذي 

ــــنظم تلــــك ی ــــى تكــــوین التــــصنیفات التــــي ت تعــــرض لمعلومــــات كثیــــرة ومواقــــف یكــــون أقــــدر عل
ٕالمعلومـات، ویرجــع هـذا إلــى تـدریب المــتعلم وممارسـته للتفكیــر وادراك العالقـات بــین األحــداث 

  ) 234 -232، ص ص 2006حمدى یاسین، . (ًوربطها ببعضها بعضا
إلـى أنـه قـد تـم ) Bacca, J,  2014, p. 135(ًوتأكیدا على ما سـبق فقـد أشـار باثـا 

لـدمج  ًتطبیـق تقنیـة الواقـع المعـزز تجریبیـا فـي بعـض المـدارس، وقـد سـعى المهنیـین والبـاحثین
تقنیــة الواقــع المعــزز فــي التعلــیم ضــمن مــواد دراســیة مختلفــة مــن الروضــة إلــى الــصف الثــاني 

الواقـع المعـزز فـي الكتـب المعـززة وأدلـة الطـالب، والتـي أثبتـت فاعلیـة  عشر، وذلك مـن خـالل
التـحـصیل فــي مختلــف المراحــل التعلیمیــة، وقــد ازداد االهتمــام فــي الــسنوات األخیــرة بالتقنیــات 
الناشئة والمستخدمة في نطاقات الواقع المعزز من أجل رفـع مـستوى رضـا المتعلمـین وخبـراتهم 

 ,Yuenنـسون یـوین، یـایونینج، وجو: "في بیئات التعلم المزودة بكائنات التعلم، ویـرى كـل مـن
Yaoyuneyong and Johnson (2011, p. 119) أن الواقـع المعـزز یعمـل علــى ،

إضــافة بیانــات رقمیــة وتركیبهــا وتــصویرها لتقــدیم محتــوي رقمــي یــشتمل علــى معلومــات نــصیة 
وملفات صـوتیة ومقـاطع فیـدیو، وأشـكال ثنائیـة أو ثالثیـة األبعـاد، وذلـك بهـدف تعزیـز معـارف 

  . یئة المحیطة بهٕالمتعلم وادراكه للب
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 ,Kerawalla: (هـذا وقـد اتفقـت بعـض األدبیـات والبحـوث الدراسـات الـسابقة؛ ومنهـا
Iuckin, Seljeflot and Woolard (2006, P.164 ٕ؛ عبـداهللا إسـحاق عطـارة واحـسان

، علــى أن الواقــع )2014(؛ مهــا الحــسیني، )2015(؛ محمــد خمــیس، )2015(محمــد كنــسارة 
لیـة علـى المنظـر الحقیقــي، فیتفاعـل المـتعلم معـه عـن طریـق تــسلیط المعـزز یـضفي صـبغة خیا

كامیرا الهاتف الذكي على الصور، أو طریق ارتداء أو حمل أجـسام افتراضـیة متعـددة األبعـاد، 
ًوتطبیقه یتطلب وجود بیئة واقعیة وأجسام افتراضیة معا في وقت متزامن، بینما توصـلت نتـائج 

التعــاوني ببیئــة الواقــع المعــزز فــي تعلــیم  الــتعلم اعلیـة إلــى فChen (2013)" تــشن"دراسـة 
ًطالبــا ) 96(المجــردة لبنیــة البــروتین فــي الكیمیــاء العــضویة لــدي عینــة مكونــة مــن  المفــاهیم

 ,Dünser, Walkerبجامعة واشنطن، وأشارت نتائج دراسـة دونـسر، ولكـر، هـورنر، وبنتـال 
Horner and Bentall (2012)قائمـة علـى تكنولوجیـا الواقـعثالثـة كتـب فاعلیـة  إلـى  

الكهرومغناطیـسیة بمـادة الفیزیـاء لـدى عینـة مـن  المعـزز فـي تنمیـة التحـصیل المعرفـي لمفـاهیم
  . بنیوزیلندا الثانویة المرحلة طالب

 البــاركود مــن أهـم المعــاییر المرتبطــة بــربط تقنیـات الواقــع الحقیقــي بالبیئــة ُویعـد تــصمیم
 في الكتب داخل الصفحات المطبوعة بأشكال مختلفـة ومتنوعـة الرقمیة، وتوضع أكواد الباركود

وفي أماكن مختلفة داخل الصفحات، كمـا یمكـن وضـعها فـي الملـصقات والمـصورات التعلیمیـة 
 دور أكـــواد البــاركود فـــي أنـــشطة Siegle (2015)المختلفــة، حیـــث أظهــرت دراســـة ســـجلر 

 أفضل من األسلوب الـذي یـتم فیـه التدریس كمحفزات لإلبحار في مصادر المعلومات المختلفة
 إلـــى Catner (2010)ًكتابــة الــروابط یـــدویا بالطریقــة التقلیدیــة، وقـــد هــدفت دراســة ســـینتر 

الكشف عن میول المستخدمین نحو تصمیم أكواد الباركود وتوصلت نتائج الدراسـة إلـى سـهولة 
مات المختلفــة التــي اســتخدام أكــواد البــاركود لــدى المــستفیدین ورغبــتهم فــي المزیــد مــن التــصمی

  .یمكن من خاللها توظیفها في مختلف المقررات الدراسیة
إلـى ) Lee, 2012; Simon, 2013; Horll, 2013(هـذا وأشـارت دراسـة كـل مـن 

أن تقنیـــة الواقـــع المعـــزز تـــدعم وتزیـــد مـــن حیویـــة الموقـــف التعلیمـــي وذلـــك بواســـطة عناصـــر 
 التعلم التشاركي والتعـاوني، وهـذا مـا أكـدت التفاعل الرمزي مع العالمة أو الصورة وتعزز نمط

الرمــز : ًعلیــه أیــضا نظریــة التفاعــل الرمــزي والتــي تــدور فكرتهــا حــول مفهــومین أساســیین؛ همــا
والمعـــاني فـــیمكن أن یـــشیر الرمـــز إلـــى معـــاني أعمـــق مـــن الجانـــب الـــسطحي للرمـــز، ویحـــدث 

مـات أو صـور، حیـث یقـوم ًالتفاعل في تقنیة الواقع المعزز من خـالل الرمـوز سـواء كانـت عال
المـــتعلم باالتـــصال الرمـــزي فـــي البیئـــة الواقعیـــة لعـــرض معـــاني ومعلومـــات إضـــافیة فـــي بیئـــة 

  .إفتراضیة تعزز عملیة التعلم
ویـــرى البحـــث الحـــالي أن معظـــم الدراســـات التـــي تناولـــت توظیـــف أكـــواد البـــاركود فـــي 

ـــم تتنـــاول التعلـــیم یغلـــب علیهـــا طـــابع التعریـــف واإلســـقاط النظـــري لتكنولوجیـــ ا البـــاركود لكنهـــا ل
أسلوب التصمیم، ولم تتفق على تصمیم موحد لها في الواقع المعـزز، وفـى هـذا اإلطـار یـسعى 
البحــث الحــالى للتعــرف علــى أنــسب أنمــاط دمــج تقنیــة الواقــع المعــزز بالكتــاب المدرســي مــن 

  .داديبمقرر الحاسب اآللي للصف الثاني اإلع) صورة/ الباركود (خالل نمطین للدمج 
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یتضح أن تقنیة الواقع المعزز تعمـل علـى تـوفیر الخبـرات التعلیمیـة والـسیاقیة المرتبطـة 
بالمعلومات في العالم الواقعي، وتعتمـد تطبیقاتهـا فـي عملیـة الـتعلم علـى مبـادئ عـدة نظریـات؛ 

النظریـــة االجتماعیـــة التـــي تنظـــر للـــتعلم كممارســـة اجتماعیـــة تحـــدث مـــن خـــالل تفاعـــل : منهـــا
ین في مجتمعات الممارسة، ومع البیئة المحیطة وهذا ما یدعمه الواقع المعزز، كما أن المتعلم

تطبیقاته في التعلـیم تـدعم نظریـة الـتعلم المـوقفي التـي تتـیح دمـج المعرفـة مـع الفعـل مـن خـالل 
الممارسة حیث یكون التعلم من خالل السیاق المـوقفي بالتفاعـل مـع األمـاكن واألفـراد واألدوات 

ًیــــات، ویمكــــن أیــــضا الجمــــع بــــین األشــــیاء الحقیقیــــة واالفتراضــــیة وتوظیــــف المعلومــــات والعمل
  .المناسبة من البیئة الخارجیة في محیط رقمي یحاكي الحقیقة

 البدایـة للمعلـم فـي تطویعـه نقطـةُهذا وتعد قدرات واستعدادات الطالب العقلیة المختلفة 
رات واالســـتعدادات تـــساعده فـــي االختیـــار للمـــادة التعلیمیـــة إضـــافة إلـــى أن معرفتـــه بتلـــك القـــد

 المرغوبـة، التعلیمیـة األهـداف لتحقیـق األمثـل للوسـائل واألسـالیب التـي تالئـم عملیـة التـدریس،
 معلومـات مـن تتـضمنه  بمـا- الـتعلم بیئـة بـین نتیجـة للتفاعـل وبمـا أن عملیـة الـتعلم تحـدث

الحـالي نمـط الـتعلم التـشاركي  البحث أخذ  واستعدادات المتعلم وقدراته، فقد – وحقائق ومفاهیم
العوامـل التـي تــتحكم فـي طریقـة الـتعلم ومعالجــة  مـن مهــم كعامـل والتنافـسي فـي االعتبـار،

  )5، ص 2013إبراهیم المنشاوى، عماد سمرة، . (المعلومات وتفسیرها وتخزینها
 مـــدخل Participatory learning strategyُتعـــد اســـتراتیجیة الـــتعلم التـــشاركي 

ًاتیجیة للتعلیم، یعمل فیه المتعلمین معـا فـي مجموعـات صـغیرة أو كبیـرة، ویتـشاركون فـي واستر
إنجـــاز المهمـــة أو تحقیـــق أهـــداف تعلیمیـــة مـــشتركة؛ حیـــث یـــتم اكتـــساب المعرفـــة والمهـــارات 
َّواالتجاهــات مــن خــالل العمــل الجمــاعي المــشترك، ومــن ثــم فهــو یركــز علــى الجهــود التعاونیــة  َ

الب لتولیـــد المعرفـــة، ولـــیس اســـتقبالها مـــن خـــالل التفـــاعالت االجتماعیـــة التـــشاركیة بـــین الطـــ
. والمعرفیة، وهو تعلم ممركـز حـول المـتعلم؛ حیـث ینظـر إلیـه كمـشارك نـشط فـي عملیـة الـتعلم

  )40، ص 2017عصام عبد القادر، (
ٍّدراسـة كـل مـن : ومن الدراسات التي أهتمـت بتنفیـذ اسـتراتیجیة الـتعلم التـشاركي؛ ومنهـا

 Wang Qiyun) 2009(؛ ودراسـة وانـج وكیـاین  Su, Addison  (2010)یو وأدیـسون سـ
وتوصلت نتائج تلك الدراسات إلى فاعلیة استراتیجیة التعلم التشاركي في نـواتج الـتعلم المتنوعـة 

  . لما توفره من بیئة تعلم قائمة على التشارك في تنفیذ أنشطة التعلم
 RSC" Reduce Of"یحــات االجتماعیــة ویؤیــد هــذا التوجــه نظریــة خفــض التلم

Social Cue  ومـن مبادئهــا األساسـیة انعــدام الفردیـة أي انخفــاض الـوعي والمــسئولیة عنــد 
المــتعلم ومــا یــرتبط بــه مــن عــدم القــدرة علــى تنظــیم الــسلوك، ومــن األســباب األساســیة النعــدام 

ثیر المعیــاري ضــعف التــأ: (مــا یلــي) 279، ص 2013ولیــد إبــراهیم، (الفردیــة كمــا وضــحها 
  .على الفرد، وعدم االهتمام بالتقییم، وعدم فاعلیة التفاهم المتبادل



صورة (الواقع المعزز و) تنافسي/تشاركي(أثر التفاعل بین نمط التعلم 
  ...ین نواتج تعلم مادة الحاسببالكتاب المدرسي في تحس) باركود/ 
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ُویعد التنافس سمه فطریة لدى الفرد یمكن اإلفادة منها لتحقیق األهداف علـى المـستوى 
الجمـاعي مـن جهــة، باإلضـافة إلــى وجـود ترتیــب األداء بـین أفــراد المجموعـة مــن جهـة أخــرى، 

ُ إلـى عمـل مثمـر، ووظفـت فـي سـیاق حقـق النجـاح الجمـاعي، وتتعامـل وبذلك تحولت المنافـسة
ًمـع المتعلمـین باعتبـارهم كیانـا واحـدا؛ مـن حیـث األهـداف والعملیـات والمهـارات وأنـواع النـشاط  ً

حمـزة أبـو النـصر، محمـد . (َوالتقویم، وتقوم أعماله وفـق منحـى متـدرج مـن األدنـى إلـى األعلـى
  )40، ص 2005جمل، 

ًتعد استراتیجیة التعلم التنافسي نوعا من التفاعل الذي یـتم بـداخلها، لـذا  وفى ضوء ذلك ُ
 Huang & Somanینبغي تحدید طبیعة نمط التعلم؛ حیث أوضحت دراسة هیونج وسومان 

ً بأن نمط التعلم قد یؤثر على بناء بیئة الـتعلم وتـصمیمها وأیـضا قـد یـؤثر علـى نتـائج (2013)
وكـذلك أكـدت دراسـة أورتـرز ونینفـیجن وأوسـتندورب ودیـر ، مـستهدفةتطبیق استراتیجیة التعلم ال

 علـى أن نمـط Wouters, Nimwegen, Oostendorp, & der Spek) 2013(سـبیك 
  .التعلم التعاوني والتنافسي قد یؤثر على نتائج التعلم

فــي شــكل خطــوات إجرائیــة مــع ) التنافــسي/التــشاركي(ویمكــن بلــورة اســتراتجیتي الــتعلم 
ًلواقــع المعــزز بــشيء مــن التفــصیل فــي الجــزء الخــاص باإلطــار النظــري؛ نظــرا العتمــاد تقنیــة ا

البحث علیهما في اإلثارة والتنافس، وذلك مـن خـالل بنـاء مجموعـة مـن الوحـدات التعلیمیـة فـي 
البیئـــة المقترحـــة، األمـــر الـــذي یـــؤدي فـــي النهایـــة إلـــى زیـــادة دافعیـــة المتعلمـــین نحـــو الـــتعلم، 

  .أو المهارة بأسلوب شیق وممتعواكتساب المعرفة 
هـذا ویـرى الباحثــان أنـه بمراجعـة مــا تطرقـت إلیــه عـدد مـن البحــوث العلمیـة والدراســات 

؛ مهــــا الحــــسیني، 2016؛ زینــــب الـــسالمي، 2018شـــیماء خلیــــل، (دراســــات : الـــسابقة؛ مثــــل
) يتنافـس/تـشاركي(والتـي أهتمـت بـأثر التفاعـل بـین نمـط الـتعلم ) 2010؛ هند الخلیفـة، 2014

بالكتــاب المدرســي فــي تحــسین نــواتج تعلــم مــادة ) بــاركود/ صــورة (وبــین نمــط الواقــع المعــزز 
 :الحاسب اآللي  لدى طالب المرحلة اإلعدادیة األزهریة؛ یتضح ما یلي

 والتــي أهتمــت - علــى حــد علــم الباحثــان -نــدرة البحــوث والدراســات العربیــة واألجنبیــة 
) بـاركود/ صـورة (وبـین نمـط الواقـع المعـزز ) تنافـسي/اركيتش(بدراسة التفاعل بین نمط التعلم 

بالكتاب المدرسي في تحسین نـواتج تعلـم مـادة الحاسـب اآللـي  لـدى طـالب المرحلـة اإلعدادیـة 
 . األزهریة

تأكیــد معظــم البحــوث العلمیــة والدراســات األجنبیــة الــسابقة علــى أثــر اســتراتیجیة الــتعلم 
لیم المختلفة لما لها من تأثیر علـى زیـادة التحـصیل، وتنمیـة التنافسي والتشاركي في مراحل التع

  .ًالعدید من المهارات العملیة، إضافة إلى مهارات التفكیر البصري الصحیح
أغلـــب البحـــوث والدراســـات العربیـــة واألجنبیـــة التـــي تطرقـــت إلـــى تقنیـــة الواقـــع المعـــزز 

ولـم تطـرق إلیهـا مـن حیـث وأهتمت بما یتماشـى مـع خـصائص المهـارات التـي تقـوم بتدریـسها، 
  .ًمعاییر التصمیم واإلنتاج وخاصة مع تلك الفئة المستهدفة من هذا البحث
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لم یستعرض أى بحث أو دراسة أثر تلك المتغیرات على تنمیة العملیـات العقلیـة لتولیـد 
ًاألفكــار وانتــاج المعرفــة وتعلــم المــواد الجدیــدة وخاصــة فــي تحــسین نــواتج الــتعلم مــادة الحاســب  ٕ

 .لي لطالب المرحلة اإلعدادیةاآل
ًتأسیـــسا علـــى مـــا ســـبق؛ فقـــد شـــرع الباحثـــان خـــالل بحثهمـــا الحـــالى إلـــى الـــسعى نحـــو 
تـصمیم وبنــاء بیئــة الـتعلم المقترحــة وفــق نمـط الــتعلم التــشاركي والتنافـسي ونمــط الواقــع المعــزز 

ســتمرار فــي بـاركود وصــورة لتــشجع علـى زیــادة المنافــسة فـي إنجــاز المهــام وتنفیـذ األنــشطة واال
تحقیـــق األهـــداف، ومـــن هـــذا المنطلـــق كانـــت هنـــاك ضـــرورة للبحـــث فـــي متغیـــرات التـــصمیم 
التعلیمــي الحدیثــة والتــي یمكــن األخــذ بهــا وتوظیفهــا فــي البیئــة المــراد تــصمیمها لتحقیــق الــتعلم 
ًالفعـال؛ وبعـد اإلشـارة إلــى إمكانـات وممیـزات وعناصــر تقنیـة الواقـع المعــزز حرصـا علـى تلبیــة  َّ

ًحتیاجــات الفئــة المــستهدفة مــن البحــث الحــالي وســعیا لتنمیــة المهــارات العملیــة، ومــن العــرض ا
ًالــسابق وتأسیــسا علــى ذلــك نبــع اإلحــساس بمــشكلة البحــث مــن خــالل عــدة مــصادر أساســیة، 

  :یمكن توضیحها فیما یلي
 مــع إنتــشار األجهــزة والتطبیقــات الرقمیــة المختلفــة التــي تــتمكن مــن: مالحظــة الباحثــان

تقدیم المعلومة للمتعلمین بأشكال وصور عدة والقدرة على اسـتخدام االسـتراتیجیات الحدیثـة فـي 
اســتخدام تقنیــة الواقــع المعــزز بــسهولة فــي العملیــة التعلیمیــة، وبــاالطالع علــى : التعلــیم؛ ومنهــا

ن أن الالئحة الداخلیة للمقررات الدراسیة بالقسم وتحلیلها واإلطالع علـى توصـیف المقـررات تبـی
ــــتعلم مهــــارات الحاســــب اآللــــي"المقــــررات ال تحتــــوى علــــى  ، والتــــي تــــساعد "تحــــسین نــــواتج ال

المتعلمــین علـــى كیفیــة إتقـــان مهــارات الحاســـب اآللـــي لخدمــة العملیـــة التعلیمیــة، والتـــى أكدتـــه 
والتـي توصـلت نتائجهـا إلـى اسـتخدام الواقـع ) Cynthia J . Brame, CFT, 2015(دراسة 

م، وكـذلك اسـتخدام الواقـع المعـزز فـى المجـاالت األخـرى كـالهواتف المحمولـة المعزز فى التعلی
 ,Jay Bolter, Maria Engberg, Blair MacIntyre(مقالـة : والتـصمیمات؛ مثـل

 -Chiang, Feng(دراسة : واستخدام الواقع المعزز في تدریس مادة الكیمیاء؛ مثل) 2013
Kuang 2014.( 

ام بعمـل دراسـة استكـشافیة مكونـة مـن عـدد مـن البنـود تـم تـم القیـ: الدراسـة االستكـشافیة
عرضها على مجموعة من السادة المحكمین في تكنولوجیا التعلیم بـالملحق األول، وتمثلـت فـي 

ً طالبــا، وتــم طــرح 60اســتطالع رأي لمجموعــة مــن طــالب المرحلــة اإلعدادیــة، وبلــغ عــددهم 
اآللـي وكانـت نتـائج الدراسـة كـاألتى مجموعة من األسئلة على الطالب حول مهارات الحاسـب 

مـنهم ســمعوا عنهـا ولكــن ال  % 40لـم یــسمعوا مـن قبــل عـن مهــارات الحاسـب اآللــي،  % 60
من الطالب على رغبتهم في تعلم مهارات الحاسب اآللـي  % 90توجد لدیهم المهارات وأجمع 

لحق وجـــاءت نتـــائج األســـتطالع كمـــا هـــي موضـــحة بـــالملحق األول مـــن مالحـــق البحـــث بـــالم
الثاني، واتضح من خالل النتائج قصور في الجانب المهاري لمهـارات الحاسـب اآللـي ورغبـتهم 
ًفـــي إتقانهـــا وفقـــا ألســـباب متعـــددة منهـــا الخـــاص بمجـــال الدراســـة، واألخـــر بالجانـــب المهنـــي، 



صورة (الواقع المعزز و) تنافسي/تشاركي(أثر التفاعل بین نمط التعلم 
  ...ین نواتج تعلم مادة الحاسببالكتاب المدرسي في تحس) باركود/ 
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واألخـر بجانــب التطبیـق، وعلیــة تبـرز أهمیــة البحـث الحــالى فـي تنمیــة مهـارات الحاســب اآللــي 
  .رحلة اإلعدادیةلطالب الم

التعلـیم : ما جاء من توصـیات للمـؤتمر الـدولي الرابـع والمعنـون بــ: توصیات المؤتمرات
بتعزیــز التــدریب النــشط وتحــسین ) 2018" (تعلــیم الجــامعي"وتحــدیات القــرن الواحــد والعــشرین 

اســـتخدام المـــستحدثات التكنولوجیـــة فـــي العملیـــة التعلیمیـــة؛ حیـــث أكـــدت الخطـــة االســـتراتیجیة 
علــي تــوفیر فــرص متكافئــة لتعلــیم الطــالب ) 2011/2012 –2007/2008(للتعلــیم بمــصر 

ٕوتزویدهم ببرامج على درجة عالیـة مـن الجـودة وامـدادهم بالمزیـد مـن المـستحدثات التـي تتوافـق 
 .مع طبیعة وخصائص تلك الفئة المستهدفة من البحث

  :مشكلة البحث
حــــوث والدراســـات الـــسابقة والدراســــة ًبنـــاء علـــى مـــا أوصــــت بـــه المـــؤتمرات وأكدتـــه الب

أداء طـــالب الـــصف الثـــاني مـــن االستكـــشافیة والتـــي كـــشفت عـــن وجـــود قـــصور فـــى مـــستوى 
 وبالتــالى بمــدى اســتیعابهم للمهــارات المرتبطــة بالحاســب اآللــي؛المرحلــة اإلعدادیــة فیمــا یتعلــق 

أثـر التفاعـل بــین فإننـا فـى حاجـة قیـاس : وعلـى ذلـكاتقانهـا وممارسـتها فـي األنظمـة التعلیمیـة، 
بالكتــاب المدرســي ) بــاركود/ صــورة (وبــین نمــط الواقــع المعــزز ) تنافــسي/تــشاركي(نمــط الــتعلم 

فــي تحــسین نــواتج تعلــم مــادة الحاســب اآللــي  لــدى طــالب المرحلــة اإلعدادیــة األزهریــة؛ ممــا 
  . ینعكس على االرتقاء بالمستوى التعلیمي للطالب وتحقیق أهداف تعلمهم

  :أسئلة البحث
  :یمكن معالجة مشكلة البحث من خالل اإلجابة على السؤال الرئیس التالي

/ صـورة (وبین نمط الواقع المعـزز ) تنافسي/ تشاركي (ما أثر التفاعل بین نمط التعلم 
بالكتــاب المدرســي فــي تحــسین نــواتج تعلــم مــادة الحاســب اآللــي لــدى طــالب المرحلــة ) بــاركود

  اإلعدادیة األزهریة؟
 :األسئلة التالیةویتفرع منه 

بــصرف النظــر عــن نمــط الواقــع المعــزز ) تنافــسي/ تــشاركي(مــا أثــر اخــتالف نمــط الــتعلم  )1
للمــتعلم علـــى التحـــصیل المعرفـــي المـــرتبط بمهـــارات الحاســـب اآللـــي لـــدى طـــالب المرحلـــة 

  اإلعدادیة األزهریة؟
ظـر عـن بالكتاب المدرسـي بـصرف الن) باركود/ صورة(ما أثر اختالف نمط الواقع المعزز  )2

نمط التعلم علـى التحـصیل المعرفـي المـرتبط بمهـارات الحاسـب اآللـي لـدى طـالب المرحلـة 
 اإلعدادیة األزهریة؟

) بـاركود/ صـورة(ونمـط الواقـع المعـزز ) تنافـسي/ تـشاركي(ما أثر التفاعل بین نمـط الـتعلم  )3
ب بالكتــاب المدرســي علــى التحــصیل المعرفــي المــرتبط بمهــارات الحاســب اآللــي لــدى طــال

 المرحلة اإلعدادیة األزهریة؟
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بــصرف النظــر عــن نمــط الواقــع المعــزز ) تنافــسي/ تــشاركي(مــا أثــر اخــتالف نمــط الــتعلم  )4
ــــة اإلعدادیــــة  ــــدى طــــالب المرحل ــــي ل ــــي لمهــــارات الحاســــب اآلل ــــى األداء العمل للمــــتعلم عل

  األزهریة؟
النظـر عـن بالكتاب المدرسـي بـصرف ) باركود/ صورة(ما أثر اختالف نمط الواقع المعزز  )5

نمــط الــتعلم علــى األداء العملــي لمهــارات الحاســب اآللــي لــدى طــالب المرحلــة اإلعدادیــة 
 األزهریة؟

) بـاركود/ صـورة(ونمـط الواقـع المعـزز ) تنافـسي/ تـشاركي(ما أثر التفاعل بین نمـط الـتعلم  )6
  بالكتاب المدرسي على األداء العملي لمهارات الحاسب اآللي؟

بــصرف النظــر عــن نمــط الواقــع المعــزز ) تنافــسي/ تــشاركي(م مــا أثــر اخــتالف نمــط الــتعل )7
  للمتعلم على اتجاه طالب المرحلة اإلعدادیة نحو بیئة الواقع المعزز؟

بالكتاب المدرسـي بـصرف النظـر عـن ) باركود/ صورة(ما أثر اختالف نمط الواقع المعزز  )8
 عزز؟نمط التعلم على اتجاه طالب المرحلة اإلعدادیة نحو بیئة الواقع الم

) بـاركود/ صـورة(ونمـط الواقـع المعـزز ) تنافـسي/ تـشاركي(ما أثر التفاعل بین نمـط الـتعلم  )9
  بالكتاب المدرسي على اتجاه طالب المرحلة اإلعدادیة نحو بیئة الواقع المعزز؟

  :فروض البحث
  :تم صیاغة الفروض التالیة لإلجابة عن أسئلة البحث           

بـــین متوســـطي درجـــات طـــالب المرحلـــة ) 0,05 (≤مـــستوى ًوجـــود فـــرق دال إحـــصائیا عنـــد  .1
اإلعدادیـــة األزهریـــة الــــذین یدرســـون بــــنمط الـــتعلم التــــشاركي، والـــذین یدرســــون بـــنمط الــــتعلم 
التنافـــسي فـــي القیـــاس البعـــدي، علـــى اختبـــار التحـــصیل المعرفـــي المـــرتبط بمهـــارات الحاســـب 

لـى التـأثیر األساسـي لـنمط الـتعلم اآللي لدى طالب المرحلة اإلعدادیة األزهریة، ویرجـع ذلـك إ
  .التشاركي

بـــین متوســـطي درجـــات طـــالب المرحلـــة ) 0,05 (≤ًوجـــود فـــرق دال إحـــصائیا عنـــد مـــستوى  .2
اإلعدادیــة األزهریــة ذات نمــط الواقــع المعــزز صــورة، وذات نمــط الواقــع المعــزز بــاركود فــي 

 اآللـي لـدى طـالب القیاس البعدي، على اختبار التحصیل المعرفي المرتبط بمهـارات الحاسـب
 .المرحلة اإلعدادیة األزهریة، ویرجع ذلك إلى التأثیر األساسي للواقع المعزز باركود

بین متوسـطات درجـات طـالب المجموعـات ) 0,05 (≤ًوجود فرق دال إحصائیا عند مستوى  .3
؛ مــع نمــط الواقــع المعــزز )تنافــسي/ تــشاركي(التجریبیــة األربعــة الــذین یدرســون بــنمط الــتعلم 

فــي القیـــاس البعــدي، علـــى اختبــار التحـــصیل المعرفــي المـــرتبط بمهـــارات ) البـــاركود/ورةالــص(
الحاســب اآللــي لــدى طــالب المرحلــة اإلعدادیــة األزهریــة، ویرجــع ذلــك إلــى التــأثیر األساســي 

 .ألثر التفاعل بین نمط التعلم ونوع نمط الواقع المعزز المتبع



صورة (الواقع المعزز و) تنافسي/تشاركي(أثر التفاعل بین نمط التعلم 
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ین متوســـطي درجـــات طـــالب المرحلـــة بـــ) 0,05 (≤ًوجـــود فـــرق دال إحـــصائیا عنـــد مـــستوى  .4
اإلعدادیـــة األزهریـــة الــــذین یدرســـون بــــنمط الـــتعلم التــــشاركي، والـــذین یدرســــون بـــنمط الــــتعلم 
التنافسي فـي القیـاس البعـدي، علـى بطاقـة مالحظـة األداء العملـي المـرتبط بمهـارات الحاسـب 

ألساسـي لـنمط الـتعلم اآللي لدى طالب المرحلة اإلعدادیة األزهریة، ویرجـع ذلـك إلـى التـأثیر ا
  .التشاركي

 بـــین متوســـطي درجـــات طـــالب المرحلـــة) 0,05 (≤ًوجـــود فـــرق دال احـــصائیا عنـــد مـــستوى  .5
اإلعدادیــة األزهریــة ذات نمــط الواقــع المعــزز صــورة، وذات نمــط الواقــع المعــزز بــاركود فــي 

دى القیــاس البعــدي، علــى بطاقــة مالحظــة األداء العملــي المــرتبط بمهــارات الحاســب اآللــي لــ
  .طالب المرحلة اإلعدادیة األزهریة، ویرجع ذلك إلى التأثیر األساسي للواقع المعزز الصورة

بین متوسـطات درجـات طـالب المجموعـات ) 0,05 (≤ًوجود فرق دال إحصائیا عند مستوى  .6
؛ مــع نمــط الواقــع المعــزز )تنافــسي/ تــشاركي(التجریبیــة األربعــة الــذین یدرســون بــنمط الــتعلم 

في القیـاس البعـدي، علـى بطاقـة مالحظـة األداء العملـي المـرتبط بمهـارات ) ركودالبا/الصورة(
الحاســب اآللــي لــدى طــالب المرحلــة اإلعدادیــة األزهریــة، ویرجــع ذلــك إلــى التــأثیر األساســي 

  .ألثر التفاعل بین نمط التعلم ونوع نمط الواقع المعزز المتبع
توســـطي درجـــات طـــالب المرحلـــة بـــین م) 0,05 (≤ًوجـــود فـــرق دال إحـــصائیا عنـــد مـــستوى  .7

اإلعدادیـــة األزهریـــة الــــذین یدرســـون بــــنمط الـــتعلم التــــشاركي، والـــذین یدرســــون بـــنمط الــــتعلم 
التنافـسي فــي القیــاس البعـدي، علــى مقیــاس اتجـاه طــالب المرحلــة اإلعدادیـة نحــو بیئــة الواقــع 

  .المعزز، ویرجع ذلك إلى التأثیر األساسي لنمط التعلم التشاركي
بـــین متوســـطي درجـــات طـــالب المرحلـــة ) 0,05 (≤ًدال إحـــصائیا عنـــد مـــستوى وجـــود فـــرق  .8

اإلعدادیــة األزهریــة ذات نمــط الواقــع المعــزز صــورة، وذات نمــط الواقــع المعــزز بــاركود فــي 
القیاس البعدي، على مقیاس اتجاه طالب المرحلة اإلعدادیة نحو بیئة الواقـع المعـزز، ویرجـع 

 . المعزز الصورةذلك إلى التأثیر األساسي للواقع
بـــــین متوســـــطات درجـــــات طـــــالب ) 0,05 (≤ًوجــــود فـــــرق دال إحـــــصائیا عنـــــد مـــــستوى  .9

؛ مع نمـط الواقـع )تنافسي/ تشاركي(المجموعات التجریبیة األربعة الذین یدرسون بنمط التعلم 
فـي القیـاس البعـدي، علـى مقیـاس اتجـاه طـالب المرحلـة اإلعدادیـة ) البـاركود/الصورة(المعزز 

الواقع المعزز، ویرجع ذلك إلى التأثیر األساسي ألثر التفاعل بـین نمـط الـتعلم ونـوع نحو بیئة 
  .نمط الواقع المعزز المتبع

  :أهداف البحث
  :هدف البحث الحالي إلى الكشف عن

علــى التحــصیل المعرفــي المــرتبط بمهــارات ) تنافــسي/ تــشاركي(أثــر اخــتالف نمــط الــتعلم  -
 .بالكتاب المدرسي) باركود/ صورة(واقع المعزز الحاسب اآللي بصرف النظر عن نمط ال
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بالكتـــاب المدرســـي علـــى التحـــصیل ) بـــاركود/ صـــورة(أثـــر اخـــتالف نمـــط الواقـــع المعـــزز  -
/ تـــشاركي(المعرفـــي المـــرتبط بمهـــارات الحاســـب اآللـــي بـــصرف النظـــر عـــن نمـــط الـــتعلم 

 ).تنافسي
بالكتـاب ) بـاركود/ صـورة(ونمـط الواقـع المعـزز ) تنافـسي/ تـشاركي(أثر التفاعل بین الـتعلم  -

 .المدرسي على التحصیل المعرفي المرتبط بمهارات الحاسب اآللي
علـى مهــارات الحاســب اآللـي بــصرف النظــر ) تنافــسي/ تــشاركي(أثـر اخــتالف نمــط الـتعلم  -

 .بالكتاب المدرسي) باركود/ صورة(عن نمط الواقع المعزز 
اب المدرسـي علـى مهـارات الحاسـب بالكت) باركود/ صورة(أثر اختالف نمط الواقع المعزز  -

 ).تنافسي/ تشاركي(اآللي بصرف النظر عن نمط التعلم 
) بــاركود/ صــورة(ونمــط الواقــع المعــزز ) تنافــسي/ تــشاركي(أثــر التفاعــل بــین نمــط الــتعلم  -

 .بالكتاب المدرسي على مهارات الحاسب اآللي
لة اإلعدادیة نحـو بیئـة على اتجاه طالب المرح) تنافسي/ تشاركي(أثر اختالف نمط التعلم  -

 .بالكتاب المدرسي) باركود/ صورة(الواقع المعزز بصرف النظر عن نمط الواقع المعزز 
بالكتــاب المدرســي علــى اتجــاه طــالب ) بــاركود/ صــورة(أثــر اخــتالف نمــط الواقــع المعــزز  -

/ تـــشاركي(المرحلـــة اإلعدادیـــة نحـــو بیئـــة الواقـــع المعـــزز بـــصرف النظـــر عـــن نمـــط الـــتعلم 
 ).تنافسي

بالكتـاب ) بـاركود/ صـورة(ونمـط الواقـع المعـزز ) تنافـسي/ تـشاركي(أثر التفاعل بین الـتعلم  -
 .المدرسي على اتجاه طالب المرحلة اإلعدادیة نحو بیئة الواقع المعزز

  : البحثأهمیة
  :ترجع أهمیة البحث الحالي إلى

مــا یــساعد علــى ًتــشجیع الطــالب علــى بنــاء المعرفــة بأنفــسهم بــدال مــن تلقــى المعلومــات، م -
بقــاء أثــر الــتعلم، والتأكیــد علــى دورهــم فــى العملیــة التعلیمیــة، ومــسایرة االتجاهــات التربویــة 

 .التي تؤكد على أهمیة جعل الطالب باحث للمعرفة ونشط فعال ولیس متلقي للمعلومة
تقدیم نموذج لبیئة تعلیمیة تقوم علـى التحفیـز المـستمر للطـالب وفـق نمـط الـتعلم التـشاركي  -

التنافــسي ونمــط الواقــع المعــزز بــاركود وصــورة، ویمكــن أن یــستفاد منــه فــى مواقــع أخــرى و
مماثلة تعمل على تنمیة التحصیل واألداء العملي واالتجـاه، وتقـدیم بیئـة حدیثـة تفیـد المعلـم 

  .فى تدریس مادة الكمبیوتر بصفة عامة ومهارات الحاسب اآللي بصفة خاصة
 .تعلیم مادة الحاسب اآللي بما یواكب التطورات الحادثةاستخدام استراتیجیات حدیثة في  -
 .ًیأتي البحث مواكبا الستخدام المستحدثات التكنولوجیة الحدیثة في المؤسسات التعلیمیة -
یفیــد البحــث الحـــالي البــاحثین فـــي مجــال تكنولوجیـــا التعلــیم والتقنیـــات فــي إلقـــاء مزیــد مـــن  -

 .مدى فعالیتها في العملیة التعلیمیةالضوء على تقنیات الواقع المعزز، والكشف عن 
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قد تسهم نتائج هذا البحث في تزوید مصممي ومطوري بیئات التعلم المدمج بمجموعة مـن  -
) تنافـــسي/ تـــشاركي(المبـــادئ واألســـس العلمیـــة الخاصـــة وذلـــك فیمـــا یتعلـــق بأنمـــاط الـــتعلم 

 . الحاسب اآللي، وأثرها فى تحسین نواتج تعلم مادة)صورة/ باركود (ونمط الواقع المعزز 
  :حدود البحث

  :تمثلت حدود البحث الحالي فیما یأتي
التحـــصیل المعرفـــي، واألداء العملـــي، واالتجـــاه لمهـــارات برنـــامج الجـــداول : حـــدود محتـــوى -

  .Excelالحسابیة 
ًطالبـــا، تـــم ) 120( وعـــددهم طـــالب الـــصف الثـــاني اإلعـــدادي،عینـــة مـــن : حـــدود بـــشریة -

  .  طالب) 30(یة، قوام كل مجموعة توزیعهم على أربع مجموعات تجریب
تضمن الفصل الدراسي الثاني من مقـرر الحاسـب اآللـي لطـالب الـصف : حدود موضوعیة -

التعامل مع واجهـة ( ، Excelبرنامج الجداول الحسابیة الثاني اإلعدادي األزهري لمهارات 
 ). ٕالبرنامج وادخال البیانات، تنسیق ورقة العمل، إجراء العملیات الحسابیة

/ م 2019تــم التطبیــق العملــي فــي الفــصل الدراســي الثــاني للعــام الجــامعي : حــدود زمنیــة -
  .م في مقرر الحاسب اآللي2020

صــــالب الـــصف الثــــاني " عینــــة عـــشوائیة مـــن طــــالب المرحلـــة اإلعدادیـــة :حـــدود مكانیـــة -
، بمجمـــع المعاهــد األزهریـــة بمدینــة نـــصر بالقــاهرة، وســـبب اختیــار تلـــك العینـــة "اإلعــدادي

  .ًرها في ذلك المعهد بكثرة نظرا ألنه مجمع معاهدتوف
  :أدوات البحث

  :اعتمد البحث على مجموعة من األدوات البحثیة؛ وتمثلت في
  :أدوات جمع البیانات والمعلومات -

 الدراسة االستكشافیة.  
  :أدوات القیاس -

  ــــة لمهــــارات ــــامج الجــــداول الحــــسابیة اختبــــار تحــــصیلي مــــرتبط بالجوانــــب المعرفی برن
Excel )من إعداد الباحثان( 

  برنامج الجداول الحسابیة بطاقة مالحظة األداء العملي لمهاراتExcel)  مـن إعـداد
  ).الباحثان

 مقیاس اتجاه طالب المرحلة اإلعدادیة نحو بیئة الواقع المعزز  
 : أدوات مادة المعالجة التجریبیة؛ وتمثلت في -

 تقنیة الواقع المعزز . 
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  :متغیرات البحث
 بحث الحالي المتغیرات اآلتیةیتضمن ال

  : یشتمل البحث على متغیرین مستقلین وهما:المتغیرات المستقلة
 :المتغیر المستقل التجریبي األول وهو نمط التعلم؛ وله نمطان .1

 التعلم تشاركي. 
 التعلم تنافسي. 

 :المتغیر المستقل التجریبي الثاني وهو تقنیة الواقع المعزز؛ وله نمطان .2
 السعة الصورة. 
 السعة الباركود. 

  :یشتمل البحث على متغیرین تابعین هما: المتغیرات التابعة
 .Excelبرنامج الجداول الحسابیة التحصیل المعرفي لمهارات  .1
 .Excelبرنامج الجداول الحسابیة األداء العملي لمهارات  .2
 .اتجاه طالب المرحلة اإلعدادیة نحو بیئة الواقع المعزز .3

  : البحثعینة
ًطالبـا مـن طـالب الـصف الثـاني اإلعـدادي ) 120(ثـان عینـة تكونـت مـن استخدم الباح

  :األزهري، تم تقسیمهم بطریقة عشوائیة إلى أربعة مجموعات على النحو التالى
 .  التعلم تشاركي ونمط الواقع المعزز صورة1مج )1
 . التعلم تشاركي ونمط الواقع المعزز باركود2مج )2
 . صورة التعلم تنافسي ونمط الواقع المعزز3مج )3
 . التعلم تنافسي ونمط الواقع المعزز باركود4مج )4

  :التصمیم التجریبي
عــاملین یعتمـد البحــث الحـالي إلجــراء خطواتــه العلمیـة وضــبط متغیراتــه المنهجیـة علــى 

، والثـاني هـو نمـط الواقـع المعـزز؛ )تنافـسي/ تـشاركي(العامـل األول هـو نمـط الـتعلم : مـستقلین
، لــذا ســوف یــستخدم الباحثــان التــصمیم التجریبــي المعــروف )ودالبــارك/ الــصورة(ولــه مــستویان 

  :، ویتضح في الجدول اآلتي(Factorial Design 2*2)باسم التصمیم العاملي 
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  )1(جدول 
  التصمیم التجریبي للبحث

                نمط التعلم
  نمط الواقع المعزز

  
  تشاركي

  
  تنافسي

  )3(مجموعة   )1(مجموعة   الصورة
  )4(مجموعة   )2(مجموعة   كودالبار

  :منهج البحث
استخدم الباحث في هذا البحث منهج البحـث التكنولـوجي وهـو مـنهج البحـث التطـویري 

(Developmental Research) المستخدم في تطـویر المنظومـات التعلیمیـة (Systems 
Development) ممــــثال فــــي خطــــوات نمــــوذج التــــصمیم التعلیمــــي الــــذي یتــــضمن المــــنهج ً

وصــفي فــي مرحلــة الدراســة والتحلیــل ومرحلــة التــصمیم مــن النمــوذج، والمــنهج التجریبــي فــي ال
/ بـــاركود(ونمــط الواقـــع المعـــزز ) تنافـــسي/ تـــشاركي(قیــاس أثـــر المتغیـــر المـــستقل نمــط الـــتعلم 

نــواتج تعلــم مــادة الحاســب اآللــي لــدى طــالب المرحلــة اإلعدادیــة "والمتغیــرات التابعــة ) صــورة
  .األزهریة
  :ات البحثإجراء

 :سارت إجراءات البحث الحالي وفق الخطوات اآلتیة
  :المسح الشامل لإلطار النظري، وتضمنت دراسة وتحلیل ما یلي: ًأوال

  االطـــالع علـــى الكتـــب والمراجـــع والدراســـات العلمیـــة الـــسابقة العربیـــة واألجنبیـــة المرتبطـــة
، نمــط الواقـــع )لتنافــسيوا/ التـــشاركي (نمــط الــتعلم : بمجــال البحــث ومحــاوره؛ وتتمثـــل فــي

، )، تقنیــة الواقــع المعــزز، نــواتج الــتعلم، مهــارات الحاســب اآللــي)صــورة/ بــاركود (المعــزز 
  .واالعتماد على نتائج هذا المسح في بناء اإلطار النظري للبحث الحالي

 :الدراسة التجریبیة للبحث الحالي: ًثانیا
ب الـصف الثـاني اإلعـدادي تحلیل خصائص طالب المرحلـة اإلعدادیـة بـصفة عامـة وطـال )1

  .بصفة خاصة لتحدید االحتیاجات التدریبیة المالئمة لهم
 ، وعرضـــها علـــى مجموعـــة مـــن Excelبرنـــامج الجـــداول الحـــسابیة بنـــاء قائمـــة مهـــارات  )2

  .المحكمین إلقرار صالحیتها، وتعدیلها في ضوء آرائهم
یـة الواقـع المعـزز وفـق ترجمة وتحلیل خطوات العمل، ودراسـة النمـاذج النظریـة لتـصمیم تقن )3

  .نمط التعلم التشاركي والتنافسي ونمط الواقع المعزز باركود وصورة
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تحدیـــد قائمـــة األهـــداف التعلیمیـــة للبیئـــة، وتحلیلهـــا إلـــى أهـــداف نهائیـــة ممكنـــة، فـــي ضـــوء  )4
  .خریطة تحلیل المهام التعلیمیة ومستویات بلوم

 بطاقــة مالحظــة األداء العملــي االختبــار التحــصیلي،: (تــصمیم أدوات القیــاس، وتتمثــل فــي )5
، وعـــرضها علــى المحكمــین، )للمهــارات العملیــة، مقیــاس االتجــاه نحــو تقنیــة الواقــع المعــزز

وتعدیلها في ضوء مقترحـاتهم، وتطبیقهـا علـى عینـة اسـتطالعیة مـن طـالب الـصف الثـاني 
  .اإلعدادي األزهري بغرض ضبطها

  .وسائط المتعددة، وتحدید مواصفاتهاتحدید استراتیجیات وأسالیب التعلم، واختیار ال )6
  .إعداد لوحات المسار، وتحدید كیفیة السیر في االستراتجیة )7
إعـداد الـسیناریو الخــاص بالبیئـة، ویــصف الـشكل المتوقـع للبیئــة علـى الویــب، مـع عــرض  )8

 .ٕالسیناریو على مجموعة من الخبراء والمتخصصین، واجراء التعدیالت الالزمة
ٕ الرقمیـــة، وتـــصمیم وانتـــاج تقنیـــة الواقـــع المعـــزز باســـتخدام أداة إنتـــاج الوســـائط المتعـــددة )9

ًتـــألیف البـــرامج اإللكترونیـــة الرقمیـــة، ورفعهـــا علـــى الویـــب، ووفقـــا للمتغیـــر المـــستقل، فـــي 
  .ضوء أهداف البحث، وعرضه على المحكمین، وتعدیل البیئة في ضوء آراء المحكمین

  .اختیار عینة عشوائیة من المجتمع األصلي )10
 .التجربة االستطالعیة بهدف ضبط أدوات البحث الحاليإجراء  )11
ًتطبیق أدوات البحث على عینة البحث تطبیقا قبلیا )12 ً . 
  .دراسة العینة لمحتوى البیئة المقترحة من خالل شبكة الویب )13
ًتطبیق أدوات البحث تطبیقا بعدیا على عینة البحث )14 ً.  
 وذلـك باسـتخدام برنـامج T-testإجراء المعالجـات اإلحـصائیة للنتـائج، باسـتخدام اختبـار  )15

 . SPSS)(اإلحصاء االجتماعي 
  .عرض النتائج فى ضوء األطر الفلسفیة واإلطار النظرى والدراسات السابقة )16
 .تفسیر النتائج في ضوء النظریات ونموذج التصمیم واإلطار النظري والدراسات السابقة )17
قبلیة فـي ضـوء النتـائج عرض توصیات البحث الحالي، واقتراح البحـوث والدراسـات المـست )18

  .التي تم التوصل إلیها
  :مصطلحات البحث

فى ضوء اطالع الباحثان علـى التعریفـات التـى وردت فـى عدیـد مـن األدبیـات التربویـة 
  : ًوالنفسیة ذات العالقة بمتغیرات البحث تم تحدید مصطلحات البحث إجرائیا على النحو اآلتى
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  :نمط التعلم التشاركي
ـــة : ًحـــالي إجرائیـــا بأنهـــاُویعرفـــه البحـــث ال عبـــارة عـــن منظومـــة مـــن اإلجـــراءات المتداخل

ًوالمتكاملـة تــتم عبــر تقنیـة الواقــع المعــزز تـسمح للطــالب بالعمــل معـا فــي مجموعــات متوســطة 
یتشاركون في تحقیق أهداف تعلیمیة مشتركة، حیث یـتم اكتـساب المعرفـة ) 5-3(من الطالب 

لجمـــاعي المـــشترك بیـــنهم لبنـــاء تعلمهـــم لمهـــارات والمهـــارات واالتجاهـــات مـــن خـــالل العمـــل ا
  .ًالحاسب اآللي سواء بطریقة متزامنة أو غیر متزامنة

  :نمط التعلم التنافسي
ًویعرفهـــا البحـــث الحـــالي إجرائیـــا بأنهـــا خطـــة منظمـــة تتكـــون مـــن مجموعـــة مهـــارات : ُ

فس تتنــا) 5-3(ٕوأنــشطة واجــراءات یقــسم فیهــا الطــالب إلــى مجموعــات متوســطة مــن الطــالب 
 مـــن خـــالل Excelتلـــك المجموعـــات فیمـــا بینهـــا إلتقـــان مهـــارات برنـــامج الجـــداول الحـــسابیة 

  .ًإكسابهم لمهارات الحاسب اآللي سواء بطریقة متزامنة أو غیر متزامنة
  :تقنیة الواقع المعزز

ًویعرفهــــا البحــــث الحــــالي إجرائیــــا بأنهــــا   تقنیــــة تفاعلیــــة تــــستخدم األجهــــزة الــــسلكیة : ُ
صـور، وسـائط، مقـاطع فیــدیو، (ضـافة بیانـات رقمیـة للواقـع الحقیقــي علـى صـورة والالسـلكیة إل

بأشــكال متعـــددة األبعــاد لتــدعم العملیـــة التعلیمیــة وتزیـــد مــن فاعلیــة الـــتعلم، ویــتم مـــن ) روابــط
والتــى تنقــل )  الــصورة–البــاركود (خاللهــا تعزیــز الكتــاب المدرســي مــن خــالل نمطــین لــدمجها 

  .اإلنترنتائط التعلم الرقمیة المتاحة عبر ًالمتعلم تلقائیا إلى وس
  :نمط الواقع المعزز بالباركود

ًویعرفــه البحــث الحــالي إجرائیــا بأنــه  أكــواد تخــزن فیهــا روابــط صــورةشــفرة مختزلــة فــى : ُ
ًلوســائط الــتعلم الرقمیــة یمكــن قراءتهــا بواســطة تطبیقــات تنقــل المــتعلم تلقائیــا إلــى تلــك الوســائط 

  .لصورة بكامیرا الهاتف الذكيبمجرد مسح الكود أو ا
  :نمط الواقع المعزز بالصور

ًویعرفه البحث الحالي إجرائیا بأنه شفرة مختزلة فـى صـورة مطبوعـة تخـزن فیهـا روابـط : ُ
ًلوســائط الــتعلم الرقمیــة یمكــن قراءتهــا بواســطة تطبیقــات تنقــل المــتعلم تلقائیــا إلــى تلــك الوســائط 

  .لهاتف الذكيبمجرد مسح الكود أو الصورة بكامیرا ا
  :نواتج التعلم

عبــارات تــصف مــا ینبغــي أن یعرفــه الطالــب  بأنهــا): ًإجرائیــا(ُویعرفهــا البحــث الحــالي 
 مهـارات "ًویكون قادرا على أدائه، ویتوقــع منـه إنجـازه فـي نهایـة دراسـته لمقـرر الحاسـب اآللـي 

  ."لطالب الصف الثاني اإلعدادي Excelالجداول الحسابیة برنامج 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )الرابع(، الجزء )187: (العدد

 

 

19 

  :النظري للبحثاإلطار 
لكـل علــم مــن العلــوم مجموعــة مــن األساسـیات التــي یقــوم علیهــا، وعلــم الحاســب اآللــي 

 یستهدف ًمقررا مقرر الحاسب اآللي ُ، ولذلك یعدشأنه في ذلك شأن باقي العلوم والتخصصات
 فـي العنایـة یتطلـب مـا وهـو واألدائیـة والوجدانیـة، بمكوناتهـا المعرفیـة الطـالب مهـارات تنمیـة

ُوتعلمها، ویعد توجیـه األوامـر إلـى أجهـزة الكمبیـوتر عـن طریـق اسـتخدام بـرامج ولغـات  لیمهاتع
متعددة من أكثر األشیاء المفیدة ألقـصى درجـة والتـي تتـیح للطـالب مـساحة كبیـرة مـن اإلبـداع 

  .ًوتبني لهم عددا ال یحصى من فرص العمل والمسارات الوظیفیة المختلفة في المستقبل
  :نواتج تعلم مهارات الحاسب اآللي لطالب المرحلة اإلعدادیة: المحور األول

ُیعــد الحاســب اآللــي أحــد الوســائل التكنولوجیــة الحدیثــة التــى تــدخل فــى جمیــع مجــاالت 
الحیاة بقوة ثابتة وتحدیث مستمر، وقـد كـان للجانـب التربـوي نـصیب وافـر مـن هـذا االسـتخدام، 

ٕ البیانــــات واجــــراء كافــــة العملیــــات الحــــسابیة ولــــه القــــدرة علــــى التعامــــل مــــع الكــــم الهائــــل مــــن
والمنطقیة، وتخزینهـا واسـترجاعها فـى شـكل معلومـات صـالحة التخـاذ أي قـرار، باإلضـافة إلـى 
أنه یعمل تحت سیطرة المستخدم من خالل برامجه، وتتجلى اإلفادة التامة فـى تعلـم العدیـد مـن 

ن البــاحثین فـي مجــال التربیـة وعلــم المهـارات، ولقــد حظـى مفهــوم المهـارة باهتمــام عـدد كبیــر مـ
ُالــنفس، حیــث عرفــت علــى أنهــا أي عمــل یــتمكن الفــرد مــن أدائــه بــسهولة ودقــة، وبدرجــة مــن 

أمــال صـــادق، وفــؤاد أبـــو حطـــب، (والمهــارة عنـــد الــسرعة واإلتقـــان مــع االقتـــصاد فــي الجهـــد، 
أن : ولتعنــي الــسلوك المــتعلم، أو المكتــسب الــذي یتــوافر لــه شــرطان األ) 658، ص 2000
ًأن یكــون منظمـا بحیـث یـؤدي إلــى :  نحـو إحـراز هــدف أو غـرض معـین، والثـانيًموجهـایكـون 

  .إحراز الهدف في أقصر وقت وأقل جهد ممكن
  :خصائص طالب المرحلة اإلعدادیة

، )اإلعـــداديالـــصف الثـــاني (یرتكـــز البحـــث الحـــالي علـــى طـــالب المرحلـــة اإلعدادیـــة 
المح الجـسمیة والفـسیولوجیة والعقلیـة واالنفعالیـة الممیـزة  هذه المرحلة بظهور المطالبویتمیز 

   :للمراهق، كما یلي
    الطـــول : حـــدوث طفـــرة فـــي النمـــو الجـــسمي؛ مـــن حیـــث: النمـــو الجـــسمى والفـــسیولوجي

ــــة والداخلیــــة للجــــسم،  مهــــرة القاســــمي، عائــــشة الشامــــسي، (والــــوزن، فــــي األجهــــزة الخارجی
ن مرحلتـــي الطفولـــة المتـــأخرة والمراهقـــة ، وهنــا لـــوحظ وجـــود تـــداخل بــی)185، ص 2013

  )296، ص 2005على الهنداوى، . (المبكرة، ویشعر المراهق بالتعب بعد أقل مجهود
   ًیالحــظ فــي نمـو القــدرة العقلیــة العامــة نمــوا مـضطردا، ثــم یقــف هــذا النمــو : النمـو العقلــي ً

داد سرعة ، تز)173، ص 2003مجدي الدسوقي، (عند سن معینة خالل مرحلة المراهقة 
التحـــصیل وینمـــو االنتبـــاه والتـــذكر، ینمـــو التفكیـــر المجـــرد فتـــزداد القـــدرة علـــى االســـتدالل 

الخیــر : واالسـتنتاج والحكــم علــى األشــیاء وحــل المـشكالت، وتنمــو المفــاهیم المعنویــة؛ مثــل
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القـدرات (، تزاید نمو القدرات الخاصة )362، ص 2005حامد زهران، (والفضیلة والعدالة 
علي الهنـداوي ). (والعددیة والمكانیة والمیكانیكیة والموسیقیة والرسم والنحت وغیرهااللغویة 

  )297، ص 2005، 
 تتـــضح الفـــروق بـــین األفـــراد وبـــین الجنـــسین، وتكـــون االنفعـــاالت عنیفـــة : النمـــو االنفعـــالي

حامـد (وتتصف بالتهور التي ال تتناسب مع مسبباتها وقد ال یستطیع المراهـق الـتحكم فیهـا 
، یستعید المراهق اكتشاف ذاته ویقـوم بتعـدیل مـستمر لـصورته )364، ص 2005ران، زه

عن ذاته ومستویات طموحاته، فیفكر كشاب أن تكـون لـه أهـداف یخطـط لهـا ویعمـل علـى 
 نتیجة Knowing – selfتحقیقها، ویزید وعیه بنفسه وبما حوله وتتكون له الذات العارفه 

ــــشعوریة ل نفــــسه واآلخــــرین واستخالصــــه للقــــیم واكتــــشافه للمعــــاني هــــذا التــــراكم للخبــــرات ال
ًاألخالقیــة والمثـــل، تكـــون لدیــه فـــي هـــذه المرحلــة أحیانـــا عـــدم الرغبــة فـــي العمـــل، وتظهـــر 
ًالعصبیة والقلق والصداع عند البعض، وأحیانا یكـون المـرض مـن الحیـل الدفاعیـة للهـروب 

سـباب تتعلـق بالفـشل العـاطفي أو من المسئولیات، وقد یكون سببه عدم االستقرار والقلـق أل
  )358، ص 2005حامد زهران، . (المشكالت األسریة أو مشكالت في المدرسة

 یكتسب المراهق في هذه المرحلة بعض الصفات المرغوبة وتجنـب غیـر : النمو االجتماعي
المرغوب منها، ازدیاد الثقة بأنفسهم والشعور باألهمیة وتوسیع األفق والنـشاط االجتمـاعي، 

ظهـر حینئـذ االهتمــام بـالمظهر الشخـصي والنزعــة إلـى االسـتقالل واالعتمــاد علـى الــنفس وی
، ازدیاد القرب من جماعة األقـران وابتعـاده عـن األسـرة، )369، ص 2005حامد زهران، (

فــؤاد أبــو . (مـع إمكانیــة تفــوق تــأثیرات هــذه الجماعــة علـى ســلوك المراهــق وقیمــه وتوجهاتــه
  ) 310، ص 2012حطب، آمال صادق، 

مــن العــرض الــسابق یتــضح أن مرحلــة المراهقــة تتــسم بــالتغیرات المختلفــة والتــي یمكــن 
مواكبتهــا باتاحــة االســتقاللیة فــي الــتعلم واالعتمــاد علــى الــذات وتنــوع االســتراتیجیات واألنــشطة 

الـــشفافیة، التـــرابط التواصـــل، مجتمعـــات الـــتعلم، اللعـــب، : (التـــي تمیـــز الـــتعلم الرقمـــي؛ ومنهـــا
  ). التفكیر الناقد، استخدام الوسائل الرقمیة، تعدد المصادر والموارد الرقمیةعادات 

  :أهداف تعلیم طالب المرحلة اإلعدادیة
ًتمثــل األهــداف بــصفة عامــة عنــصرا مهمــا فــي العملیــة التعلیمیــة، ولــذلك فــإن صــیاغة  ً

لمــا كانــت ُهــذه األهــداف ووضــوحها، یــسهم فــي النجــاح للوصــول إلیهــا وتحقیقهــا فــي الواقــع، فك
أهداف تعلیم الطالب واضحة وحاضـرة فـي أذهـان المـصمم التعلیمـي سـاعد ذلـك علـى تـصمیم 

عــصام عبــد القـــادر، ( بــصورة تتفــق وتتناســب مــع تلــك األهــداف، وقــد حــددها كــل مــن البیئــة
) 89، ص 2003كمال زیتـون، (؛ )51، ص 2008محمد الكسباني، (؛ )124، ص 1017

  :فیما یلي
 ارات المختلفة لـدى المتعلمـین، وبمـا یالئـم التطـورات المتالحقـة فـي ظـل تنمیة وتطویر المه

التقدم العلمي والتكنولوجي في كافة مناحي الحیـاة، وبمـا یعـود بـالنفع علـى الفـرد والمؤسـسة 
  . تهیئة المناخ التربوي المناسب للنمو واإلرتفاع بمستواهم التعلیمي واالجتماعيالتعلیمیة، و
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 نولوجیـــة، والمتطلبـــة للمـــستقبل وعـــصر المعرفـــة واتخـــاذ القـــرار وحـــل تنمیـــة المهـــارات التك
 .المشكلة والوعي بالقضایا الحیاتیة

  مـن خـالل تـصمیم األنـشطة التـي تنمـي العلمیةتنمیة الجانب المعرفي للعدید من المهارات 
مهـارة إدراج الرسـوم : التفكیر، والتي یتحقق من دراستها تكوین صورة ذهنیة صحیحة؛ مثل

 .یانیة، وعملیات الجمع والطرح والضرب والقسمة وغیرهاالب
  تحـــسین تعلـــم الطـــالب بحیـــث یـــدعم التقـــویم ویعكـــس للمـــتعلم والمعلـــم مـــستوى التحـــصیل

ُالحــالي، ویظهــر التحــسن فــي القــدرات وبالتــالي زیــادة الثقــة والدافعیــة لهــم بعــرض المحتــوى 
لـى الرسـوم والـصور والفیـدیو، الكـساب التعلیمي ــــ المقدم بالبیئة ــــ  بـشكل بـصري یعتمـد ع

 .الطالب الثقة بالنفس، استغالل قدراتهم وامكاناتهم، والبعد عن االحساس بالخجل
  تنمیــة مهـــارات التفكیــر العلیـــا لــدى الطـــالب بمــا یمكـــنهم مــن القـــدرة علــى إدراك العالقـــات

  .الذي یواجهالسببیة، والقدرة على التفكیر بأنماط مختلفة، في ضوء ما یتطلبه الموقف 
  مــساعدة الطالــب علــى المــشاركة الفعالــة فــي جمیــع األنــشطة التعلیمیــة، وتــصمیم مواقــف

 .وخبرات تسعى لتنمیة كل من المیول واالهتمامات واالتجاهات العلمیة السلیمة
 تنمیة القیم الجمالیة لدى الطالب بما یسهم في حبهم للبیئة ورعایتها وحسن استثمارها.  
  ـــم والتكنولوجیـــا، وتطـــور المجتمعـــات العمـــل علـــى إدراك العالقـــة والـــصلة الوثیقـــة بـــین العل

 .وتقدمها بالصورة المرتقبة، وتنمیة تقدیر جهود العلماء والمخترعین
  ًتحدیــد جــودة البــرامج والخــریجین بحیــث تــولي جهــات المراجعــة واالعتمــاد اهتمامــا خاصــا ً

  .مج والمؤسسات التعلیمیةلوضع نواتج التعلم وتقویمها عند مراجعة واعتماد البرا
  نواتج تعلم مادة الحاسب اآللي لطالب الصف الثاني اإلعدادي

حـل المـشكالت، والتواصـل الفعـال، : وهي عبارات واسعة تـصف الهـدف النهـائى؛ مثـل
ًوتعنـى النــواتج مــا ینبغـى أن یكــون الطالــب قــادرا علـى معرفتــه والقیــام بـه، وبالتــالى تــدور حــول 

ل هـــذا اإلنجـــاز مــن خـــالل األفعـــال الخاصـــة بالحركـــة والفعـــل، أمـــا كیــف یمكـــن أن یظهـــر مثـــ
بالنــسبة للقــدرات العامــة الهامــة، فــالطالب بحاجــة إلــى حــل المــشكالت، والعمــل ضــمن فریــق، 

ًتعـد نـواتج الـتعلم عنـصرا أساسـیا فـي نظـم و، (Trayfl, 2004, p. 2)والتواصل بشكل فعال،  ً ُ
 شـروط مراعـاة علـى إسـهام التقـویم فـي الـتعلم، وینبغـىالجـودة العالمیـة المتقدمـة؛ ألنهـا تؤكـد 

، ص 2010مجـدى عبـد الوهـاب، أحـالم البـاز، (أهمهـا  مـن جیـدة تعلـم نـواتج لـصیاغة عدیـدة
  : (Declan, et al, 2011,p. 9) )12، 11ص 
 وضوح المعنى واللغة باستخدام أفعال محددة وواضحة تعبر عن مستوى األداء المتوقع.  
 وهو المنشود باألداء القائم التعلم نواتج تتضمن: المعلم ولیس الطالب كسلو على التركیز 

  .شخص آخر أى أو المعلم ولیس الطالب
 ًإجرائیـا ًفعـال الـتعلم نـواتج مـن نـاتج كـل یتـضمن: والقیـاس للمالحظـة قابلـة أفعـال استخدام 

  .للیح – یمیز– یرسم – یستنتج –  یتعرف :هذه األفعال  ومن.وقیاسه مالحظته یمكن
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  :مكونات نواتج تعلم مادة الحاسب اآللي لطالب الصف الثاني اإلعدادي
 ،مجــدي عبــدالوهاب، وأحــالم حــسن: (مــاتتكــون نــواتج الــتعلم مــن مجــالین رئیــسین؛ ه

  )70 - 5، ص ص 2010
  تــصف قــدرات ومهــارات ومعــارف وقــیم واتجاهــات : الدراســیةمجــال البنیــة المعرفیــة للمــواد

نواتج تعلمه في المـواد الدراسـیة المختلفـة بنهایـة مرحلـة التعلـیم (معي خریج التعلیم قبل الجا
نهایـة "أو " ، ونهایـة مرحلـة التعلـیم الثـانوي العـام والفنـي"الصف الثـاني اإلعـدادي"األساسي 

فــي مــواد اللغـــة العربیــة، واللغــات األجنبیـــة، والعلــوم، والریاضـــیات، " الــصف الثــاني عـــشر
 .واد الدراسیة األساسیة األخرى في المرحلة الثانویةوالدراسات االجتماعیة، والم

  یتـــضمن المجـــاالت العامـــة لمعـــاییر الخـــریج فـــي مرحلـــة التعلـــیم قبـــل : المجـــاالت العامـــة
 :الجامعي، وذلك على النحو التالي

تشمل المهارات العقلیة، والتي تمكن المتعلم مـن التعامـل مـع المعلومـات، : مهارات التفكیر -
 . والنقد البناء، وتقدیم الحلول االبتكاریة للمشكالت غیر النمطیةٕوانتاج المعرفة،

تمثــــل الــــسلوكیات والمهــــارات الشخــــصیة واالجتماعیـــــة : ٕالمهــــارات الحیاتیــــة وادارة الحیــــاة -
واألداءات الالزمـــة للمتعلمـــین؛ للتعامـــل بثقـــة واقتـــدار مـــع أنفـــسهم، ومـــع اآلخـــرین، ومــــع 

ته علـى إدارة التیـسیرات المتاحـة فـي حیاتـه، وقدرتـه المجتمع، أما إدارة حیاته تتمثل في قدر
 .على التخطیط لمستقبلة، وتوظیف الطرق إلنجاز العمل المكلف به

وهي ما لدى خـریج التعلـیم قبـل الجـامعي مـن معـارف ومهـارات وقـیم : التهیئة لسوق العمل -
 الـذاتي واتجاهات ایجابیـة نحـو العمـل عامـة، والعمـل الیـدوي خاصـة، واالسـتعداد للتوظیـف

 .وفق أسالیب علمیة تساعده في هذا االختیار كالقدرة على تحدید االحتیاجات والخدمات
تهــدف لتزویــد خــریج التعلــیم قبــل الجــامعي بالمعــارف : تكنولوجیــا المعلومــات واالتــصاالت -

النظرـیــة والمهـــارات العملیـــة التـــي تمكنـــه مـــن التعامـــل مـــع أدوات ومـــصادر المعلومــــات، 
ٕتعلم وبناء المعرفة، والبحث عن المعلومات وانتاجها وادارتهاواستخدامها في ال ٕ. 

یمثـل الـسلوكیات والممارسـات والمهـارات التـي یكتـسبها : المواطنة والهویـة الثقافیـة والعولمـة -
ًخــریج التعلــیم قبــل الجــامعي والتــي تجعلــه مواطنــا صــالحا، ویعتــز بوطنــه وهویتــه الثقافیــة،  ً

 .ة والنمط العالمي الجدیدویفهم النظم السیاسیة والقانونی
یتضمن مجموعـة الجوانـب التـي تحـدد المعـارف والمهـارات والـسلوكیات : التعلم مدى الحیاة -

ًوالوجــدانیات التــي تجعــل خــریج التعلــیم قبــل الجــامعي متعلمــا یعــرف كیــف یــتعلم، وكیـــف 
 .یكون، وكیف یعمل في عالم متغیر، وكیف یتعایش مع اآلخرین

تمثـل مجموعـة المعـاییر التـي تحكـم عالقـة الفـرد بخالقـه، وتكـون : قیـةالقیم الروحیة واألخال -
لدیــه الــوعي بحقیقــة الكــون والحیــاة واإلنــسان، وتحقــق لدیــه التــدین الــصحیح، وتنمــي لدیــه 

 .الضمیر، والمسئولة األخالقیة تجاه خالقه وتجاه نفسه وتجاه مجتمعه وبیئته واآلخرین
ـــم، یتـــضمن إدراك ووضـــوح فكـــ: التنـــور العلمـــي - ري وحـــسي بالقـــضایا المتعلقـــة بجوانـــب العل

 .ٕوالوعي بأساسیاته وامكاناته استخداماته وتوقعاته المستقبلیة
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تــضم الفنــون البــصریة والموســیقیة والمــسرح، والفنــون الحركیــة والتــصمیم : الفنــون اإلبداعیــة -
توصـل الجرافیكي الرقمي، وتشترك هذه المـواد فـي أنهـا تمثـل أنـشطة إبداعیـة تعتمـد علـى ال

 .الفعال لتحقیق األهداف التربویة المعاصرة، واالندماج مع المواد الدراسیة األخرى
مدى وعـي خـریج التعلـیم قبـل الجـامعي بالقـضایا البیئیـة : التنور البیئي والصحي والریاضي -

المــؤثرة فــي الفــرد والمجتمــع، ومهاراتــه فــي التعامــل معهــا بكفــاءة، ودوره فــي تطــویر جــودة 
ة مواردها، ومدى وعیـه بالمعـارف والمهـارات المتعلقـة بالمحافظـة علـى الـصحة البیئة وتنمی

 .واألداء الریاضي، وقدرته على أداء الممارسات الصحیة
  :تصنیف نواتج تعلم مادة الحاسب اآللي وأسالیب قیاسها

ظهرت عدة تصنیفات لتقسیم نواتج التعلم، منها ما هـو متـصل بطبیعـة مجـاالت نـواتج 
 هـا مـا یتــصل بالعملیـات أو الوظـائف، ومــن أشـهر هـذه التــصنیفات تـصنیف بلـومالـتعلم، ومن

Bloom, 1959  الـذي یعـد أكثـر مالئمـة للتعلـیم قبـل الجـامعي وأفـضلها حتـى اآلن ویحظـى ُ
بقبــول كبیــر لــدى خبــراء التعلــیم والجــودة حیــث تــم تقــسیم نــواتج الــتعلم إلــى معرفیــة، ومهاریــة، 

هــ، 1434دیكـالن كینیـدي ، (إلـى   ف نـواتج الـتعلم المـستهدفةووجدانیة، وبناء على ذلك تصن
 ):52، ص 2016؛ أحمد النشوان، 80-70ص ص 

  نــواتج الــتعلم المعرفیــةCognitive Domain: یعــد تــصنیف بلــوم ُBloom,1959 أحــد 
المراجـــع األساســـیة فـــي عملیـــة صـــیاغة عبـــارات نـــواتج الـــتعلم فـــي المجـــال المعرفـــي والتـــي 

العملیات العقلیة أو الذهنیة التي یقوم بها المتعلمین في ستة مـستویات تتضمن المعارف، و
معرفیـــة مختلفـــة، والتـــي تتمثـــل فـــي التـــذكر والفهـــم والتطبیـــق والتحلیـــل والتركیـــب والتقـــویم، 
وتظهر في صورة إجرائیة تعبر عن التغیـرات التـي تطـرأ علـى سـلوك المـتعلم؛ نتیجـة مـروره 

معلــم، وخبــراء المنــاهج، ومــصممي االختبــارات فــي تحدیــد بخبــرة تعلیمیــة، ومــن ثــم یفیــد ال
 م، وتقاس باالختبارات المقالیة، والموضوعیة، والشفهیة الخطوط الرئیسة لعمله

  نــواتج الــتعلم الوجدانیــة العــاطفي:Psychomotor Domainیعــد تــصنیف كراثــول ُ 
Krathwohl, 1964 فـي المجـال  أحد المراجع األساسیة في عملیة صـیاغة نـواتج الـتعلم 

الوجـــداني، والتـــي تتـــضمن االتجاهـــات واالهتمامـــات والمیـــول والقـــیم وأوجـــه التقـــدیر التـــي 
یحملها المتعلم معه نتیجة لما تلقاه من تعلـیم، وهـذا المجـال یـشتمل علـى خمـسة مـستویات 

ًمرتبة ترتیبا هرمیا هى ، االستقبال أو التقبـل، االسـتجابة، التقیـیم، التنظـیم، وتـشكیل الـذات: ً
 . وتقاس باالستبیان والمقابلة

 نـواتج الـتعلم المهاریـة النفـسحركیة :Affective Domain  یهـتم هـذا المجـال بالمهــارات
: الحركیــة، وأفــضل تــرابط ممكــن بــین حركــات العــضالت أو أجــزاء الجــسم المختلفــة؛ مثــل

ًحركــة الیــدین أو القــدمین أو الجــسم كلــه، ویلقــى هــذا المجــال اهتمامــا وتركیــزا فــى  مجــاالت ً
التربیة الریاضیة وعلوم الصحة، والتربیة الـصناعیة والموسـیقى واالقتـصاد المنزلـي، وتقـاس 

، ص ص 2010مجــدى عبـد الوهــاب، أحـالم البــاز، (. باالسـتبیان ببطاقــة مالحظـة األداء
12 - 13( 
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  :)الصورة/ الباركود (تقنیة الواقع المعزز بنمطیها : المحور الثاني
 من المفاهیم المعاصـرة والمهمـة  Augmented Realityاقع المعززجیا الوُتعد تكنولو

التي أضافتها ثقافـة المعلومـات، والتـي تـشیر إلـى دمـج البیئـة الحقیقـة بـالواقع االفتراضـي داخـل 
البیئة الحقیقیة، وتعرف بأنها نظام یتمثل بدمج بین بیئات الواقـع االفتراضـي والبیئـات الواقعیـة؛ 

الواقع الحقیقـــي، مـــع إضـــافة بعـــض المعلومـــات المناســـبة إلـــى البیئـــة لیعـــزز شـــعور المـــتعلم بـــ
المحیطــة بــه مــن خــالل أشــكال ثالثیــة األبعــاد وتعلیــق صــوتي، ومقــاطع فیــدیو، حیــث یمكــن 

ٕاألبعـاد وادراج ملفـات الـصوت كمعلومـة نـصیة ) ثالثیـة/ثنائیـة (إضافة تلك الكائنات الرسومیة 
یــــستخدم الرســــومات بمــــساعدة الكمبیــــوتر ) AR(زز لتعزیــــز معرفــــة المتعلمــــین، فــــالواقع المعــــ

  .إلضافة طبقة إضافیة من المعلومات للمساعدة في الفهم أو التفاعل مع العالم المادي
  :أهمیة تقنیة الواقع المعزز في العملیة التعلیمیة

 , Brian Boyles: (أكدت العدیـد مـن األدبیـات والبحـوث والدراسـات الـسابقة؛ ومنهـا
 ,Dünser؛ Kamarainen, A., et al., 2013؛ Ibáñez, M., et al., 2014؛ 2017

A., et al., 2012( ؛) ،63، ص 2010؛ هنــد الخلیفــة، 2، ص 2015محمــد خمــیس (
  : على أهمیة استخدام وتوظیف تقنیة الواقع المعزز فى التعلیم في النقاط اآلتیة

 ًوفقـا للنظریـة المعرفیـة أوضـح : زیادة الـدافع)Bruner,1967 (نـه یوجـد عنـد المـتعلم مـا أ
 مـن خـالل زیـادة الحـافز، كمـا أن  وتكمن إثابة هذا الدافع فـي إشـباعه،یسمى بدافع التعلم

ًالمــستخدمین یكونــوا أكثــر حرصــا علــى المــشاركة والتعامــل مــع تكنولوجیــا الواقــع المعــزز 
وم الدراســي، مقارنــة باألســالیب التقلیدیــة، ویمتلكــون اإلرادة لمواصــلة الــتعلم بعــد إنتهــاء الیــ

 .ویكون التفاعل الجسدي واضح كدافع لتعزیز المشاركة العاطفیة
 جـــذب انتبـــاه المتعلمـــین إلـــى تكنولوجیـــا الواقـــع المعـــزز ســـبب رئـــیس إلـــى : زیـــادة االنتبـــاه

    .االنتباه لمحتوى التعلیم والتعلم
 ت الواقـــع هـــذه الفائــدة تتعلــق بتركیـــز المتعلمــین أثنــاء التفاعـــل مــع تطبیقــا: زیــادة التركیــز

 . المعزز مما یؤدي إلى تقلیل الحمل المعرفي الداخلي والخارجي واإلنخراط في المهمة
 زیــادة الرضــا تعنــي أن المتعلمــین یــشعرون برضــا أعلــى فیمــا یتعلــق بعملیــة : زیــادة الرضــا

 .التعلم أو تقدمهم التعلیمي باستخدام تطبیقات الواقع المعزز
 تكنولوجیــا تحـــسن قــدرة المـــتعلم علــى استكـــشاف : بزیــادة الــتعلم الـــذي یركــز علـــى الطالــ

واســتیعاب المعرفــة الجدیــدة وحــل المــشاكل بــشكل مــستقل، كمــا تــدعم بیئــات الــتعلم التــي 
تركز على المتعلم، فهي تدعم النظریة الترابطیة التي تأخذ باالعتبـار دور البیئـة المحیطـة 

  .مه الفردبالتعلم، وبالتركیز على كیفیة التعلم ولیس كمیة ما یتعل
 تطبیقـات الواقـع المعـزز فعالـة إلجـراء أنـشطة أنمـاط الـتعلم المختلفـة، : تحسین نمط الـتعلم

فهـي تعتمـد علــى  مبـاديء النظریــة االجتماعیـة، حیـث یبنــي المـتعلم معلوماتــه مـن خــالل 
 . التفاعل مع األقران
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 حتـوى العلمـي  تكنولوجیـا الواقـع المعـزز تـساعد فـي الوصـول لتفاصـیل الم:زیادة التفاصـیل
 یجعـل التعلیمـي العـرض الذي یـساهم فـي تركیـز المعلومـة، كمـا أن تحكمـه فـي مجریـات

یتفـق  ومیـولهم، احتیاجـاتهم إلشـباع مالئمـة وأكثـر ًووضـوحا ًمتعـة أكثـر التعلیمیـة الخبـرة
ذلك مع نظریة التعلم الموضوعیة التي تفتـرض أن الـتعلم یحـدث فـي سـیاق محـدد والـتعلم 

 . اعالت بین المتعلمین، واألماكن، واألشیاء، والعملیاتهو نتیجة للتف
 ًالواقع المعزز یدعم التعلم اإلبداعي، كما یحسن أیضا القدرة علـى االبتكـار : زیادة اإلبداع

 .والقدرة على استكشاف واستیعاب المعارف الجدیدة وحل المشاكل
 عـــزز یـــصبح المتعلمـــین باســـتخدام تكنولوجیـــا الواقـــع الم: تحـــسین تنمیـــة القـــدرات المكانیـــة

 والفهــم قــادرون علــى اكتــساب مــستوى جدیــد مــن القــدرات المكانیــة، وتحــسین اإلدراك
 . المادة التعلیمیة مع أفضل بشكل والتفاعل للمعلومة األعمق

 تــشیر نتــائج اختبــار الــذاكرة المحــسنة إلــى االحتفــاظ بالمعــارف المكتــسبة :تحــسین الــذاكرة 
لواقع، هذه الفائدة لیست فقـط عـن الـذاكرة نفـسها ولكـن یـشیر أثناء استخدام تطبیق الواقع ا

ًأیــضا إلــى حیویــة الــذاكرة، ویــرى كثیــر مــن الخبــراء العــاملین بحقــل التعلــیم بــصفة عامــة 
وتقنیات التعلیم بـصفة خاصـة أنـه بإضـافة الرسـومات والفیـدیوهات والـصوتیات إلـى البیئـة 

 .لیمیة ثریة للمتعلمینتستطیع تكنولوجیا الواقع المعزز توفیر بیئة تع
  :اس الفلسفي لتقنیة الواقع المعززاألس

محمـــد خمـــیس، :(تقـــوم تقنیـــة الواقـــع المعـــزز علـــى عـــدة نظریـــات استعرضـــها كـــل مـــن
 : فیما یأتي)2012، نضال عبد الغفور، 2018: 2013: 2011

ًوفقــا لهــذه النظریــة فــإن الــسلوك إمــا أن یكــون متعلمــا أو إنــه نتــا: النظریــة الــسلوكیة ج ً
تعدیله عبر عملیة التعلم؛ لذا اهتمت النظریة السلوكیة بتهیئة الموقف التعلیمي وتزویـد المـتعلم 
بمثیرات تدفعه لالستجابة، ثم تعزز هذه االستجابة، وتقنیة الواقع المعزز تسعى إلى تهیئة تلـك 

  .المواقف التعلیمیة من خالل ما تشمله من وسائط متعددة تعمل كمثیرات للتعلم
ًبیئــات الــتعلم البنــائي تــرتبط ارتباطــا وثیقــا بــالتعلم اإللكترونــي عمومــا، : ریــة البنائیــةالنظ ً ً

وبتقنیــة الواقــع المعــزز بــشكل خــاص، فبمجــرد عــرض الموضــوع باســتخدام الوســائط المتعــددة 
یتــیح بنــاء المفــاهیم مــن خــالل األنــشطة الشخــصیة والمالحظــة، ضــمن بیئــات تفاعلیــة غنیــة، 

إلــى تعلــم أفــضل، فمــن مبــادئ النظریــة البنائیــة أن المــتعلم یبنــي المعرفــة والــذي بــدوره یــؤدي 
  .بالنشاط الذي یؤدیه من خالل تحقیقه للفهم

ـــتعلم كممارســـة اجتماعیـــة، فالمعرفـــة تحـــدث مـــن خـــالل : النظریـــة االجتماعیـــة تنظـــر لل
شاركة مجتمعـات الممارسـة، وبالتـالي فــإن نتـائج الـتعلم تنطـوي علــى قـدرات المتعلمـین علـى المــ

فـي تلـك الممارسـات بنجـاح، وتقنیـة الواقـع المعـزز تعتمـد فـي معظـم تطبیقاتهـا علـى الـتعلم مـن 
  .خالل المشاركة مع األقران
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تركز علـى عملیـة الـتعلم ) السلوكیة والبنائیة والمعرفیة(إن النظریات : النظریة الترابطیة
یطـــة بـــه فـــي إحـــداث التعلـــیم التـــي تحـــدث داخـــل المـــتعلم وال تأخـــذ باالعتبـــار دور البیئـــة المح

والـتعلم، وبظهــور تقنیـة التعلــیم والتـي تركــز علــى كیفیـة الــتعلم ولـیس كمیــة مـا یــتم تعلمــه، أدى 
 Downe بالمشاركة مع  George Simensذلك إلى ظهور النظریة الترابطیة والتي أسسها 

 أجـزاء مهمـة،  والتي من أهم مبادئها قدرة المتعلم على تـصنیف وفـرز المعرفـة إلـى2004عام 
 عقـدتین علـى األقـل Nodesفهي تنظر إلى الشبكات التي تم بناؤها على أنها عبارة عن عقـد 

ًتمثل كل عقدة مصدرا من مصادر المعرفـة التـي تتـصل فیمـا بینهـا بـروابط، وعملیـة الـتعلم تـتم 
  .علیةمن خالل قدرة المتعلم على الوصول لتلك الروابط بین العقد والمعلومات المختلفة بفا

  :أنماط تقنیة الواقع المعزز
مــن خــالل االطــالع علــى الدراســات والبحــوث فــإن هنــاك العدیــد مــن األنــواع الخاصــة 

؛ شــانج وزمــالءوه  )Fotaris & et. al, 2017(بــالواقع المعــزز ومنهــا مــا أورده فــوترس 
(Chang, K.-E., Et al., 2014) ؛ باتكار وسـینغ وبیرجـى)Patkar, Singh & Birji, 

 :  فیما یلى Vincent, Nigay & Kurata, 2013)(، وفنسنت ونیجاي وكورتا ) 2013
 العالمات  على المعتمد الواقع المعزز(Marked Based) :التـي التطبیقات تستند 

 معـین شـيء تـصویر یـتم المـصدر بحیـث مفتوحـة علـى التكنولوجیـا النـوع هـذا تـستخدم
والـصور  ، Q.Rأكـواد( المحمولـة مثـل لذكیـةا األجهـزة أو المحمـول الهـاتف كـامیرا بواسطة

لتحدید الحركة، لدیها مدى انتشار واسع ألنها تعمـل ) عالمات األبعاد، متعددة والرسومات
فـــي أي مكـــان دون الحاجـــة إلـــى وضـــع العالمـــات الخاصـــة أو النقـــاط المرجعیـــة التكمیلیـــة 

 ًكتیبــا لعــرض: وتتكــون التطبیقــات القائمــة علــى العالمــات مــن ثالثــة مكونــات أساســیة 
معلومـــات، القـــابض للحـــصول علـــى معلومـــات مـــن الكتیـــب وتحویلـــه إلـــى نـــوع آخـــر مـــن 

 .D3, D2البیانات، ومكعب لتكبیر المعلومات على الشاشة في تصمیم 

  
 )362، 2018شیماء خلیل، ) (QR(العالمات المستخدمة في الواقع المعزز) 1(شكل 

 العالمـات علـى معتمـد الغیـر المعـزز الواقع :(Marked less tracking) یعتبـرو 
 علـى تتعـرف والتـي النـشطة التتبعات من ینفذ مجموعة أفضل تكنولوجیا التتبع، حیث من

 . خاصة عالمات استخدام الحقیقیة، دون البیئة المنتشرة في المعلومات
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 تكنولوجیا )(GPS :أو الذكیـة الهواتـف بواسـطة للمـستخدمین الرقمیـة الوسائط توفر 
 كالنـصوص( المتعـددة أن الوسـائط ، كمـا GPSالمواقـع تحدیـد خاصـیة لمحمولـةا األجهزة

المادیـة  البیئـة  تزود)األبعاد ثالثیة واألشكال الفیدیو ومقاطع الصوتیة والملفات والرسومات
 .بالموقع صلة ذات مالحیة أو أكادیمیة بمعلومات

 مــستخدمین كمـا أنهــم  تـوفر وســائط رقمیـة لل:الواقـع المعـزز القــائم علـى تمییــز الموقـع
 ینتقلـون مـن خـالل نطـاق مـادي بواسـطة الهواتـف الذكیـة المـزودة بخاصـیة تحدیـد المواقـع

GPS  أو األجهــزة المحمولــة المماثلــة كمــا أن الوســائط المتعــددة كالنــصوص والرســومات
تـزود البیئـة المادیـة بمعلومـات (والملفـات الـصوتیة ومقـاطع الفیـدیو واألشـكال ثالثیـة األبعـاد

 .)كادیمیة مالحیة ومسارد ذات صلة بالموقع كما بالصورة أدناهأ

 
 )28، 2019دالیا سویفي، (یوضح شكل الواقع المعزز القائم علي الموقع ) 2(شكل 

 اإلسـقاطProjection) :(علـى ویعتمـد شـیوعا، المعـزز الواقـع أنـواع أكثـر  وهـو 
 التـي التفاصـیل نـسبة یـادةلز الفعلـي الواقـع علـى كإسـقاطها االصـطناعیة الـصور اسـتخدام

 .األجهزة خالل من الفرد یراها
 التعـرف علـى الـشكل Recognition) :(والحـدود الزوایـا علـى التعـرف خـالل مـن 

 إضـافیة افتراضـیة معلومـات لتـوفیر الجـسم؛ أو كالوجـه محدد بشكل الخاصة واالنحناءات
 الواقـع مـن النـوع هـذا یـستخدم مـا وعـادة الحقیقـي، الواقـع فـي أمامـه الموجـود الجـسم إلـى

 المركزیـة، تاكالمخـابر العمـل من السریة عالي المستوى ذات الحكومیة المؤسسات ضمن
 عـن والبحـث لألشـخاص، الجسمیة واألشكال  الوجوه على للتعرف ت؛ااالستخبر أجهزة أو

  .معلومات من بهم یتعلق ما كل أو ملفاتهم،
 المخطط (Outline) :العریـضة الخطـوط دمـج إمكانیـة الـشخص إعطـاء مبدأ على یعتمد 

 الفرصـة یعطـي ممـا ،تراضـياف آخـر جـسم مـع جـسمه مـن مختار جزء أي أو جسمه، من
  .الواقع في موجودة غیر وهمیة أجسام التقاط أو لمس أو للتعامل،

 
  )29، 2019دالیا سویفي، (أنواع الواقع المعزز ) 3(شكل 



صورة (الواقع المعزز و) تنافسي/تشاركي(أثر التفاعل بین نمط التعلم 
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) El Sayed, N. 2011(سید ونیفـین الـ) Fitzgerald, 2009(ویـصنف فیتزجیرالـد 
  : ًتطبیقات تقنیة الواقع المعزز وفقا للمستویات التي تعمل بها على النحو اآلتي

وهـــو الـــصیغة األقـــدم للواقـــع المعـــزز، كمـــا أنـــه : مـــن تقنیـــة الواقـــع المعـــزز) 0(المـــستوى   )أ 
كود المــستوى األول لهــا، وتــم اختراعهــا لتــربط العــالم المــادي باالفتراضــي؛ حیــث یبــدأ بالبــار

یــتم تخصیــصه لمنــتج بعینــه وتــسجیله فــي ) (UPCالخــاص بمنــتج مــادى أحــادي األبعــاد 
 .قاعدة البیانات، وینطبق نفس الشيء على األكواد ثنائیة األبعاد

ینــصب كــل التركیــز اآلن علــى التقنیــة القائمــة : مــن تقنیــة الواقــع المعــزز) 1(المــستوى   )ب 
یغ المـستویات األخـرى، وتعـد خطـوة على العالمات؛ حیث إنها األكثر شهرة مـن بـین صـ

حقیقیــة لتقنیـــة الواقـــع المعـــزز؛ إذ إنهـــا تجـــرى معالجـــة مباشـــرة مـــن خـــالل التعـــرف علـــى 
 .العالمات، ثم یتم التجسید والعرض المباشر للرسومات على سطحها

تعتبــــر تقنیـــة الواقــــع المعـــزز المــــستغنیة عــــن : مــــن تقنیـــة الواقــــع المعـــزز) 2(المـــستوى   )ج 
 هــي األقــوى، وتــستخدـم هــذه التقنیــة أجهــزة تحدیــد الموقــع Marker less)(العالمــات 

)GPS (وتعریف الصورة وغیرها من التقنیات لتستعیض بها عن غیاب العالمات . 
هـو المـستوى األكثـر تطـورا وابتكـارا والـذي یعتمـد : من تقنیة الواقـع المعـزز) 3(المستوى   )د 

ة مرنـــة وآمنـــة االلتـــصاق مـــن علـــى تقنیـــات تـــصنیع بمقـــاییس میكروســـكوبیة لـــدمج عدســـ
 .الناحیة البیولوجیة مع دائرة وأضواء إلكترونیة وربط هذه العدسة بجهاز ذكى

  )19، 2019محمود عتاقي،  ( تصنیفات الواقع المعزز)4(شكل 
وسیقتـصر البحــث الحــالى علــى دمــج تكنولوجیـا الواقــع المعــزز باســتخدام نمــط البــاركود 

)(QR-Codeمن خالل الصور، التعرف على العالمات .  
 تطبیقات الواقع المعزز في العملیة التعلیمیة

، أوبــاريحــسین  (؛)Diegmann, P., et al., 2015 (  دیجمــانحــدد كــل مــن
  :مجموعة من تطبیقات تكنولوجیا الواقع المعزز في التعلیم؛ أوردوها فیما یلي) 2015
 لـب تقنیـة الواقـع المعـزز هناك تطبیقات عـدة یمكـن توظیفهـا لج: تطبیقات الفصول الدراسیة

لفــصلك الدراســي، حیــث تتــیح هــذه التطبیقــات للمــستخدمین اإلنــشاء واالنــدماج فــي تجــارب 
  .الواقع المعزز الخاصة بهم، بكل سهولة ویسر وبتوظیف أجهزتهم اللوحیة

 یمكــــن اســــتخدام الواقــــع المعــــزز لــــدعم المتعلمــــین : الواجبــــات المنزلیــــة المدعمــــة بالــــشرح
نجازهم للواجبات المنزلیة المنوطة بهم، فعندما یتعثر الطالب فـي إنجـاز ومصاحبتهم حین إ

واجبــه المدرســي، یمكنــه االســتعانة بكــامیرا هاتفــه المتنقــل التــي یــصوبها نحــو النقطــة التــي 
  .ًتشكل صعوبة بالنسبة له لیظهر له فیدیو معد مسبقا من طرف معلمه
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 اب الـذي انتهـوا مـن قراءتـه، یقـوم الطـالب بتـسجیل عـرض مـوجز للكتـ: عرض حول كتـاب
ُویتم تحویل العرض إلى بطاقة معلومات رقمیة مرفقة بواسطة برنـامج معلومـاتي معـد لهـذا 
ُالغــرض، تلــصق علــى غــالف الكتــاب، وتمكــن أي شــخص مــن الوصــول الفــوري للعــرض 

  .المسجل والتعرف على موضوع الكتاب عبر مسح بطاقة المعلومات بواسطة الهاتف
 یتم تسجیل كلمـات مـوجزة ألولیـاء األمـور یقومـون مـن خاللهـا بتـشجیع : دینتشجیعات الوال

أطفـالهم، ولــصق بطاقـة معلومــات أو أي صـورة معبــرة علـى مقعــد كـل طفــل، للرجـوع إلیهــا 
  .وتصفحها بواسطة الهاتف النقال كلما احتاج المتعلم لتشجیع وتحفیز والدیه

 مـــن حفـــالت ونـــدوات، ویمكـــن لكـــل یمكـــن إعـــداده للـــسنة الدراســـیة: ألبـــوم الـــصور الحیـــة ،
شخص یود التعرف على معلومات إضافیة على نشاط معین أن یمرر هاتفـه فـوق الـصورة 

  . لیظهر له فیدیو النشاط وكل المعلومات واإلحصائیات والتقاریر المتعلقة به
 یــتم إعــداد صــور تحمــل رمــز الــسالمة، وتعلــق فــي جمیــع أنحــاء مختبــر : مختبــر الــسالمة

یــث تــشغل وســائط متعــددة عنــد تفحــص الطــالب لهــا بواســطة كــامیرات أجهــزتهم العلــوم بح
  .الذكیة، لتطلعهم على إجراءات وبروتوكوالت السالمة والخاصة بمعدات المختبر

 یمكـــن إعـــداد : بطاقـــات تعلیمیـــة للـــصم وضـــعاف الـــسمع باســـتخدام تقنیـــة الواقـــع المعـــزز
ع فیـدیو توضـح كیفیـة التعبیـر عـن بطاقات تعلیمیة تحتـوي علـى مفـردات یـتم ربطهـا بمقـاط

  . هذه المفردات بواسطة لغة اإلشارة
وقد اعتمد البحث الحالي على تطبیـق الكتـب المعـززة؛ حیـث تـم تـصمیم كتیـب یـضم 
المعـــارف والمهـــارات التـــي یتـــضمنها مقـــرر الحاســـب اآللـــي لطـــالب الـــصف الثـــاني اإلعـــدادي 

األبعـاد، ولقطـات ) ثنائیـة وثالثیـة(ت األزهـري، لیـتم عـرض المحتـوى العلمـي فـي صـورة رسـوما
فیــدیو باســـتخدام تكنولوجیــا الواقـــع المعــزز وقـــد تـــم ربــط التـــصمیمان المــستخدمان لـــدمج تقنیـــة 
الواقع المعزز بالمحتوى العلمي الذي یشرحه والموجود بالكتیب من خالل رفعهمـا علـى تطبیـق 

Aurasma .  
 :میة الواقع المعزز في التعلیمأه
  اكتــساب معرفـــة تتعلــق بطریقـــة التعامــل مـــع جهــاز الحاســـوب واألجهــزة المحمولـــة لتحفیـــز

ًالمتعلمـین علـى المـشاركة فـي الـدرس، واضـافة بعـدا جدیـدا لتـدریس المفـاهیم مقارنـة بطـرق  ً ٕ
 .لتجریبیةالتدریس األخرى لزیادة الفعالیة التربویة في عملیات التعلم التعاونیة وا

  متابعة الدروس في المنزل بالنسبة للطالب المتغیبین عن حضور الدروس، دون الحاجة
 .ًلتواجد المعلم، والتشویق والمتعة في طریقة العرض، وحافزا للتعلم، وزیادة التركیز

 جدیدة حولهم بطرق من العالم رؤیة من الطالب تمكین. 
 حیـث تـوفر لهـم الفرصـة .  وزیـادة تفـاعلهماستكـشافیا، وتحـسین أداء الطـالب تعلیمـا تـوفر

 .لرؤیة الصور ثالثیة األبعاد وتحریكها، و التفاعل معها من خالل كتب مصممة لذلك
 األبعاد ثالثیة نماذج استخدام خالل من والتخیل التعرف على القدرة زیادة. 
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  )35، 2019دالیا سویفي، (یوضح كیفیة استخدام الواقع المعزز في التعلیم ) 5(شكل 
وتقنیـة الواقـع ) التنافـسي/ التـشاركي  (العالقة بین نمـط الـتعلم: المحور الثالث

  المعزز
ًیعـد الــتعلم اإللكترونــي التــشاركي مــدخل واسـتراتیجیة للتعلــیم، یعمــل فیــه المتعلمــین معــا 
فـــي مجموعـــات صـــغیرة أو كبیـــرة، ویتـــشاركون فـــي إنجـــاز المهمـــة أو تحقیـــق أهـــداف تعلیمیـــة 

حیـــث یــــتم اكتـــساب المعرفــــة والمهـــارات واالتجاهــــات مـــن خــــالل العمـــل الجمــــاعي مـــشتركة، 
َّالمــشترك، ومــن ثــم فهــو یركــز علــى الجهــود التعاونیــة التــشاركیة بــین التالمیــذ لتولیــد المعرفــة،  َ
ولـیس اسـتقبالها مـن خـالل التفـاعالت االجتماعیــة والمعرفیـة، وهـو تعلـم ممركـز حـول المــتعلم؛ 

  .شط في عملیة التعلموینظر إلیه كمشارك ن
 والـذي یـرى أن Vygotsky (1978))" فیجوتـسكى" وتعـود فكـرة الـتعلم التـشاركي إلـى

عملیــة الــتعلم مــا هــي إال عبــارة عــن عملیــة اجتماعیــة تــتم عبــر إرشــاد المعلــم للمتعلمــین مــن 
، والتـي تتحقــــق فقــــط خـــــالل توجیههم ألنشطــــــة الـتعلم المختلـــــــــفة لتحقیـق األهـداف المطلــــــوبة

 ,Rhoades). مــن خــالل المتعلمــین أنفــســـــهم وبمــساعدة غــــــــــیر أساســیة مــن قبــل المعلــم
Emily, etal, 2009, p. 25)  

  :عملیات بناء المعرفة في التعلم التشاركي
، ص 2012(حـــدد كــــل مــــن حـــسن مهــــدى، عبــــد اللطیـــف الجــــزار، محمــــود األســــتاذ 

ثالثـة عملیـات تـصف المـسار فـي الـتعلم التــشاركي ) Harasim, 2004, p. 67(؛ )165
 :وبناء المعرفة من تباین األفكار إلى تقارب األفكار؛ وهي على النحو التالي

 ًالتقــاط المعرفــة فردیــا أو جماعیــا مــن : األولــى(وهــي تــشمل عملیتــین فــرعیتین : تولیــد فكــرة ً
ــــة ــــتعلم المختلفــــة، والثانی ــــد ال: مــــصادر ال ــــاج فكــــرة یعی مــــتعلم إنتاجهــــا ونــــشرها بأســــلوبه إنت

الشخــصي وحــسب فهمــه وثقافتــه وبنیتــه المعرفیــة، حیــث یعرضــها علــى أعــضاء مجموعتــه 
  ).معرفة ماذا(وهنا ینفذ المتعلمین ) بشكل فردى

 یــتم التحــاور والتفــاوض بــین أعــضاء المجموعــة حــول األفكــار المعروضــة : تنظــیم األفكــار
 ).معرفة لماذا( المتعلمین بهدف إیجاد خط مشترك بینهم وهنا ینفذ



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )الرابع(، الجزء )187: (العدد

 

 

31 

 نتیجـــة لتنظـــیم األفكـــار ینـــتج فكـــرة واحـــدة مترابطـــة تمثـــل كافـــة أعـــضاء : التـــرابط الفكـــري
أي تطبیق المعرفة المكتسبة، ویمكن توضیح ) معرفة كیف(المجموعة وهنا ینفذ المتعلمین 

 :تلك العملیات من خالل الشكل التالي

  
  م التشاركيعملیات بناء المعرفة فى التعل) 6(شكل 

ُممــا ســبق یــستنتج البحــث الحــالي أن عملیــات بنــاء المعرفــة فــي الــتعلم التــشاركي تعــد 
منظومـــة مـــن اإلجـــراءات المتداخلـــة والمتكاملـــة التـــي تـــتم عبـــر البیئـــة اإللكترونیـــة بهـــدف إدارة 

  .المشاركات التعلیمیة بین المتعلمین والتي تبدأ بتولید الفكرة وتنظیمها وتنتهي بتطبیقها
أن التنــافس مــن ) 718، ص 2014فــؤاد أبــو حطــب، آمــال صــادق، ( مــن كــلیؤكــد و

أهم أنماط التفاعل االجتماعي بین أفراد جماعة التعلیم؛ من أجـل زیـادة دافعیـة المـتعلم، تحقیـق 
 .األهداف التعلیمیة المطلوبة

 المجموعـة الواحــدة، وبـذل كــل داخــلیقـوم نمــط الـتعلم التنافــسي علـى تنــافس المتعلمـین 
مــتعلم أقــصى جهــده لدراســة الموضــوع المحــدد بمفــرده بهــدف تحقیــق أعلــى درجــة، وتتعــارض 
أهداف كل متعلم مـع أهـداف اآلخـرین، فعنـدما یتقـدم مـتعلم علـى اآلخـرون، كمـا ینتقـل المـتعلم 
ًفي كل موضـوع مـن مجموعـة إلـى أخـرى تتـشابه معـه فـي الـدرجات طبقـا للمركـز الـذي حققـه؛ 

فس فیما بینهم لتحقیق أهدافهم المطلوبة، وحري بالـذكر أن هـذه المرحلـة مما یزید من حدة التنا
تعتمـــد علـــى یقظـــة المعلـــم أثنـــاء مراقبتـــه ألداء المتعلمـــین مـــن مهـــام أنـــشطة الـــتعلم، فیوضـــح 
َّالتعلیمـــات ویؤكـــد علـــى المطلـــوب ویـــصحح المـــسار ویجیـــب عـــن االستفـــسار ویقـــوم األداءات 

 )55، ص 2019وائل عطیة، . (بشكل فردي
وتبـدو اإلفـادة مـن المـستویات واضـحة؛ حیــث تقـع االسـتفادة جـراء التغذیـة الراجعـة بعــد 

إن  انتهاء كل مهمة على جمیع المتعلمین بما یحقق عمـق الـتعلم، وتـصویب األخطـاء الـواردة،
ًالتنافس الفردي یزید من دافعیة المتعلم، ویولد باعثا ذاتیا لزیادة الجهود التي تولد لدیـه مـشاعر  ً

لحــرص علــى إقــصاء اآلخــر؛ حیــث یــسفر الــتعلم التنافــسي الفــردي عــن فــائز واحــد، وتكــوین ا
خبرات فاشلة لدى الغالبیة العظمى، وتحرك الفائز صـاحب المركـز األول إلـى مجموعـة جدیـدة 
ًحقــق أفرادهـــا نفــس المركـــز، ویجعلــه یواجـــه موقفــا أكثـــر تحــدیا، ویـــسمح ذلــك بتكـــافؤ الفـــرص  ً

لمتقدمـة فـي مواقـف الـتعلم المتتالیـة؛ وذلـك ألن حالـة عـدم التكـافؤ بـین للحصول على المراكز ا
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عمــرو عــالم، وائــل عطیــة، . (المجموعــات المتنافــسة تفقــد المجموعــات القویــة حاجتهــا للتنــافس
  )34، ص 2018

ومــــن العــــرض الــــسابق لتلــــك األســــالیب أمكــــن للبحــــث الحــــالي أن یتبنــــى نمــــط الــــتعلم 
وافق مع طبیعة تمـیم نمـط الـتعلم مـن جانـب، واإلفـادة مـن مزایـا ؛ بما یت) التنافسي–التشاركي (

الــتعلم الجمــاعي، وذلــك بوجــود االعتمــاد اإلیجــابي المتبــادل فــي تحقیــق المهــام التعلیمیــة بــین 
أعــضاء المجموعــة الواحــدة، ووجــود اعتمــاد ســلبي متبــادل بــین الجماعــات، إضــافة إلــى الجمــع 

ًتنافس في جانبه الصحي یـساعد علـى المتعـة بعیـدا عـن بین التعاون والتنافس في آن واحد؛ فال
المكــسب والخــسارة الفردیــة؛ فــالكثیرون یتنافــسون فــي الكثیــر مــن المجــاالت مــن أجــل إنجــازات 
ومستویات عالیة بـدون التفكیـر فـي مـدى المكـسب والخـسارة، ومـن هنـا یمكـن التوصـل إلـى أن 

 . بیئة التعلم والعمل داخل الفریقالقدرة على التنافس تزداد بزیادة فترة التعلم داخل
  :عالقة نمط التعلم بتقنیة الواقع المعزز

 المعلـم للمعـارف امـتالك درجـة علـى یتوقـف التعلـیم فـي المعزز الواقع تقنیة توظیف نجاح 
 ؛ابتكاریة تعلیم معها، حیث توفر مساحة والتعامل التقنیة هذه الستخدام الالزمة والمهارات

 وأدوات وسـائل مـن اإلعالمیـة الـصیغ الرقمیـة بمختلـف التعلیم دموا دمج طریق عن وذلك
 ). التعلم الموقفي(الطالب بـ  لیتمتع الفرصة تهیئة وبالتالي

 مـن یتمكن الطالب حیث البنائیة، التعلم مفاهیم مع جنب إلى ًجنبا المعزز الواقع یتماشى 
وبمـا  تطبیقـه، یمكـن ملموس عواق إلى البنائیة النظریة ویترجم الخاصة التعلم بعملیة التحكم

 یسد بأن یمكن المعزز الواقع فإن أثبتت جدواها، والتطبیقي النظري التعلم دمج أسالیب أن
 .والتطبیقي النظري التعلیم الحاصلة بین الثغرة

 الـتعلم التعاونیـة عملیـات فـي ملموسـة نتـائج المعـزز الواقـع یحقـق: التربویـة الفعالیـة زیـادة 
 البـدني،  اإلدراك:التعلـیم فـي المعـزز الواقـع یوفرهـا التـي األسـالیب وتتـضمن والتجریبیـة،

 .التعلیم في الموارد قلة العقلي وتعویض والعمل الموقفي، والتعلم المتجسد، واإلدراك
 ممتـع الـتعلم لدیـه ویجعـل العـالي الحمـاس ویثیـر ممكنـة، تكـن لـم بأسـالیب المـتعلم یـشرك 

 .یبدع كي المتعلم قدرات ویتحدى
 قـــات وألعـــاب الواقـــع المعـــزز التعلیمیـــة تنقـــل الطالـــب إلـــى عـــالم المعلومـــات الدراســـیة؛ تطبی

ًلیختبر أسسها ومسبباتها بنفسه في خبرة واقعیة محفزة ومشوقة، بـدال مـن التعامـل مـع هـذه 
 .المحتوى فهم على المعلومات في قالب نصي ثابت، ویساعد

 مـن وهـذا الوقـت، فـي ذات لمعرفـةوا المتعـة بـین یجمـع : المـشاركة علـى الطـالب تحفیـز 
  .المحتوى التعلیمي في المزید اكتشاف على المتعلمین یحفز أن شأنه

  :إجراءات البحث الحالي
ًنظـرا ألن البحـث یهـدف إلـى الكـشف عـن أثـر التفاعـل بـین نمـط الـتعلم والواقـع المعـزز 

حلـة اإلعدادیــة بالكتـاب المدرسـي فـي تحـسین نـواتج تعلـم مــادة الحاسـب اآللـي لـدى طـالب المر
 : األزهریة؛ لذلك فقد سارت اإلجراءات على النحو التالي
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وفیمـا یلــي اســتعراض  : تحدیـد مهــارات الحاسـب اآللــي لطـالب المرحلــة اإلعدادیـة األزهریــة-1
 Excelاإلجراءات التي استخدمت إلعداد قائمة بالمهـارات الالزمـة لبرنـامج الجـداول الحـسابیة 

  : عدادي األزهريلدى طالب الصف الثاني اإل
تهــدف القائمــة إلــى حــصر المهــارات الرئیــسة والفرعیــة الخاصــة :  تحدیــد الهــدف مــن القائمــة-أ

  . لطالب الصف الثاني اإلعدادي األزهريExcelببرنامج الجداول الحسابیة 
ولتحدیـــد المهـــارات الرئیـــسة والفرعیـــة الخاصـــة ببرنـــامج الجـــداول :  تحدیـــد محتـــوى القائمـــة-ب

قـام ،  لطالب الصف الثاني اإلعـدادي األزهـري التـي تـم تـضمینها فـي القائمـةExcelالحسابیة 
  :الباحثان بما یلي

  ًاالطالع على الكتب المقـررة دراسـیا والمراجـع العلمیـة والدراسـات الـسابقة العربیـة واألجنبیـة
اقـع نمـط الـتعلم، والواقـع المعـزز، تقنیـة الو: (المرتبطة بمجال البحث ومحـاوره، وتمثلـت فـي

، كمــا تــم االطــالع علــى المراجــع العربیــة )المعــزز، نــواتج الــتعلم، مهــارات الحاســب اآللــي
برنـامج واألجنبیة المقروءة والمسموعة عبـر اإلنترنـت والتـي تناولـت تـدریب عملـي لمهـارات 

  .وتم اإلعتماد على نتائج في بناء اإلطار النظري للبحث Excelالجداول الحسابیة 
ویتبـــع كـــل مهـــارة ، لمهـــارات تـــم تقـــسیمها إلـــى مهـــارات أساســـیةوبعـــد الحـــصول علـــى ا

) 6(أساســیة مجموعــة مــن المهــارات الفرعیــة المتعلقــة بهــا، وبلــغ عــدد المهــارات الرئیــسة عــدد 
تــسعة عـشر مهـارة فرعیــة، وبلـغ عــدد ) 19(سـتة مهـارات رئیــسة، وبلـغ عـدد المهــارات الفرعیـة 

 . إجرائیةستة وثمانون مهارة) 86(المهارات اإلجرائیة 
تــم عــرض القائمــة فــي صــورتها األولیــة علــى مجموعــة مــن :  التحقــق مــن صــدق القائمــة-ج

وتـم ، الخبراء والمتخصصین فى مجال علم النفس والمناهج وطـرق التـدریس وتكنولوجیـا التعلـیم
حیـــث أعیـــد صـــیاغة بعـــض ، إجـــراء التعـــدیالت التـــى رأى الـــسادة المحكمـــون ضـــرورة تعـــدیلها

ة ترتیــب بعــض المهــارات لــضمان الترتیــب المنطقــي لعــرض المهــارات، وبعــد واعــاد، المهــارات
التعــدیل بنــاء علــى آراء الــسادة المحكمــین، تــم التوصــل إلــى الــصورة النهائیــة لقائمــة المهــارات، 

مهـــارة ) 19(مهــارات رئیــسة، وبلــغ عـــدد المهــارات الفرعیــة ) 6(وبلــغ عــدد المهــارات الرئیـــسة 
  .مهارة إجرائیة) 86(إلجرائیة فرعیة، وبلغ عدد المهارات ا

 
 :تم حساب ثبات القائمة عن طریق استخدام معادلة معامل االتفاق:  حساب ثبات القائمة-د

  عدد مرات االتفاق
  100 × –––––––––––––––––––––––––––––= نسبة االتفاق 

  عدد مرات عدم االتفاق+ عدد مرات االتفاق 
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  مـن الـسادة المحكمـین وقـد خـرج معامـلحیث تـم حـساب معامـل االتفـاق بـین مجموعـة 
أن جمیع المهارات الرئیسة والفرعیة بالقائمة سجلت وزن نسبي مرتفع مـن  ، و0,95= االتفاق 

ًعنــد مــستوى أهمیــة مهمــة جــدا؛ لــذا تــم الوثــوق بجمیــع المهــارات التــي ) 2,55(إلــى ) 2,95(
  . صورتها النهائیةبقائمة مهارات برنامج الجداول الحسابیة، وأصبحت تلك القائمة في

 : تصمیم المعالجة التجریبیة للبحث وتطویرها-2
محمـــد " لتـــصمیم المعالجـــات التجریبیـــة وفـــق لمتغیـــرات البحـــث تبنـــى الباحـــث نمـــوذج 

ًللتــصمیم والتطــویر التعلیمــي نظــرا لــشمولیة النمــوذج غالبیــة الخطــوات  " 2003، )ب(خمــیس 
 بیئــة الـــتعلم المقترحــة، ویتـــضمن النمـــوذج والمراحــل التـــي یمكــن االعتمـــاد علیهــا عنـــد تـــصمیم

التحلیل، التـصمیم، التطـویر، التقـویم، النـشر واالسـتخدام والمتابعـة، : خمس مراحل رئیسة؛ هي
  :وسوف یتم عرض هذه المراحل على النحو التالي

  :وقد اشتملت هذه المرحلة على الخطوات التالیة:  مرحلة التحلیل-ًأوال
الموجهــــة لعملیــــات التــــصمیم والبنــــاء والتقــــویم المرتبطـــــة تعــــد هــــذه المرحلــــة العملیــــة 

بالنموذج، هو نقطة البدایة في عملیات التصمیم والتطویر التعلیمي ویهدف إلى إعـداد خریطـة 
  :ُتفصیلیة عن الموضوع بشكل كلي، وتشتمل هذه المرحلة على الخطوات اآلتیة

  .تحلیل المشكلة، وتقدیر الحاجات* 
  .لیمیةتحلیل المهمات التع* 
  .ُتحلیل خصائص واحتیاجات الطالب وسلوكهم المدخلى* 
  .تحلیل الموارد والقیود في البیئة* 
تبـــــین مـــــن خـــــالل الدراســـــات والبحـــــوث والدراســـــة : تحلیـــــل المـــــشكلة وتقـــــدیر الحاجـــــات -1

االستكــشافیة التــى قــام بهــا الباحثــان أنــه توجــد حاجــة ضــروریة إلــى تنمیــة مهــارات برنــامج 
 لطـالب الـصف الثـاني اإلعـدادي، ومـن ثـم فـإن البحـث الحـالي Excelالجداول الحـسابیة 
ونمــط الواقــع المعــزز ) تنافــسي/تــشاركي(أثــر التفاعــل بــین نمــط الــتعلم یهــدف إلــى معرفــة 

بالكتــاب المدرســي فــي تحــسین نــواتج تعلــم مــادة الحاســب اآللــي  لــدى ) بــاركود/ صــورة (
  . طالب المرحلة اإلعدادیة األزهریة

ارتكــز البحــث علــى بعــض المهمــات التعلیمیــة التــي یحتاجهــا : ت التعلیمیــةتحلیــل المهمــا -2
تهـدف هـذه الخطـوة إلـى تحلیـل األهـداف ، حیـث طالب الصف الثـاني اإلعـدادي األزهـري

العامة إلى مكوناتها الرئیسیة والفرعیـة، وتمـر عملیـة تحلیـل المهمـات التعلیمیـة بـالخطوات 
  :التالیة

فـي هــذه الخطـوة یـتم تحدیـد المهمـات التعلیمیـة النهائیــة، : لنهائیـة تحدیـد المهمـات التعلیمیـة ا-
  :وهي مخرجات خطوة تحلیل المشكلة وتقدیر الحاجات؛ وهي كالتالي
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  .Excelُ یلم الطالب بالمهارات المرتبطة بالتعامل مع واجهة برنامج الجداول الحسابیة -أ
  . تنسیق ورقة العمل-ب
  .طقیة إجراء العملیات الحسابیة والمن-ج
اسـتخدم الباحثـان المـدخل الهرمـي مـن أعلـى :  تفـصیل المهمـات إلـى مهمـات رئیـسة وممكنـة-

إلــى أســفل؛ حیــث یبــدأ مــن أعلــى بالمفــاهیم العامــة، ویتــدرج ألســفل نحــو المهمــات الفرعیــة 
َِالممكنة، والتي تشكل األداء النهائي المرغوب فیه من قبل طـالب الـصف الثـاني اإلعـدادي 

 ، Excelا یـــرتبط بالمهـــارات المعرفیـــة الخاصـــة ببرنـــامج الجـــداول الحـــسابیة األزهـــري، فیمـــ
  :وفیما یلي الصورة النهائیة لهذه المهمات

  : ٕالتعامل مع واجهة البرنامج وادخال البیانات: المودیول األول
  :ویتفرع منه عدد من المهام الفرعیة؛ وهي

 .مهارة إدخال البیانات بالخلیة - 1
 .خلیةمهارة تعدیل محتوى ال - 2
 .مهارة حفظ ورقة العمل - 3
 ). وأعمدة– صفوف - خلیة (مهارة تحدید ورقة العمل  - 4
 ). وأعمدة-  صفوف –خلیة (مهارة إدراج ورقة العمل  - 5

  : تنسیق ورقة العمل: المودیول الثاني
  :ویتفرع منه عدد من المهام الفرعیة؛ وهي          

 .مهارة إعادة تسمیة ورقة العمل - 6
 .ف بتغییر اتساع أو عرض العمودمهارة تنسیق عمود وص - 7
 .ٕمهارة إخفاء واظهار األعمدة والصفوف - 8
 .مهارة تنسیق محتوى الخلیة - 9
 .مهارة دمج وتوسیط الخالیا -10
 .الخالیا/الخلیة) لون لخلفیة(مهارة إضافة نقش  -11

  

 : إجراء العملیات الحسابیة: المودیول الثالث
  :ویتفرع منه عدد من المهام الفرعیة؛ وهي        

 .ارة إدخال الصیغة في الخلیةمه -12
 .مهارة تعدیل الصیغة -13
 .مهارة نسخ الصیغة -14
 .MINمهارة استخدام دالة أصغر قیمة  -15
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 .MAXمهارة استخدام دالة أكبر قیمة  -16
 .SUMمهارة استخدام دالة الجمع  -17
 .AVERAGEمهارة استخدام دالة المتوسط الحسابي  -18
 .COUNTAمهارة استخدام دالة عد الخالیا غیر الفارغة  -19
الــصف "عینـة البحـث مــن طـالب المرحلـة اإلعدادیـة األزهریـة : تحلیـل خـصائص الطـالب -3

بمجمــــع المعاهـــد األزهریــــة بمدینــــة نــــصر " بمنطقــــة القـــاهرة األزهریــــة " الثـــاني اإلعــــدادي
، حیــث تمــت مقابلــة بعــض هــؤالء الطــالب لمناقــشتهم فــي بعــض الموضــوعات "بالقــاهرة 

أشارت نتـائج هـذه المقـابالت إلـى أن الطـالب الـذین التي لها عالقة بتطبیق البحث ، وقد 
یمتلكـــون قـــدرات خاصـــة تـــساعدهم علـــى تطبیـــق المهـــام المنوطـــة بهـــم، وبتحلیـــل الـــسلوك 

 .Excelبرنامج الجداول الحسابیة ُالمدخلي لهم؛ تبین عدم إمتالكهم لمهارات 
دیـوالت الثالثـة محـل قـام الباحثـان بتطـویر المو: تحلیـل المـوارد والقیـود فـي البیئـة التعلیمیـة -4

البحــث الحــالي ضــمن البیئــة المقترحــة وفــق نمــط الــتعلم التــشاركي والتنافــسیو نمــط الواقــع 
المعزز باركود وصورة ورفعها علـى شـبكة الویـب، كـذلك قـام الباحثـان بتـوفیر أوقـات فـراغ 

 لـذلك لـم تكـن هنـاك قیـود، بأحد المعامـل بمجمـع المعاهـد األزهریـة بمدینـة نـصر بالقـاهرة 
  .ذات تأثیر واضح على إجراء تجربة البحث

  :وقد اشتملت هذه المرحلة على الخطوات التالیة:  مرحلة التصمیم-ًثانیا
أبجـــد "ًقـــام الباحثـــان بـــصیاغة األهـــداف تبعـــا لنمـــوذج : إعـــداد قائمـــة األهـــداف الـــسلوكیة -1

ABCD " حیـــث(A) ،المـــتعلم (B) ،الـــسلوك المطلـــوب (C) ،الـــشروط أو الظـــروف (D) 
، حیث تم تحدید األهداف التعلیمیة للمودیـوالت التعلیمیـة الثالثـة بالبیئـة جة أو المعیارالدر

المقترحة، وهـذا وقـد روعـي فـي صـیاغة األهـداف الـشروط والمبـادئ التـي ینبغـي مراعاتهـا 
فــي صــیاغة األهــداف التعلیمیــة، وقــد قــام الباحثــان بإعــداد قائمــة باألهــداف فــي صــورتها 

ًالث أهداف رئیسة وعدد ثالثـة وثالثـون هـدفا سـلوكیا، وقـام بعرضـها المبدئیة مكونة من ث ً
علــــى مجموعـــــة مــــن المحكمـــــین المتخصــــصین فـــــي مجــــالي المنـــــاهج وطــــرق التـــــدریس 
وتكنولوجیا التعلیم، وذلك بهدف استطالع رأیهم في مدى تحقیـق صـیاغة الهـداف للـسلوك 

  .ة المطلوب تحقیقهاالتعلیمي المطلوب، ومدى كفایتها لتحقیق األهداف التعلیمی
وقد جاءت نتائج التحكیم على قائمه األهداف كالتالي؛ جمیع األهـداف بالقائمـة جـاءت 

، واتفـــق بعــــض المحكمـــین علـــى إجــــراء %)94(نـــسبة صـــحة صـــیاغتها وكفایتهــــا أكثـــر مـــن 
تعـــدیالت فـــي الـــصیاغة ؛ حیـــث قـــام الباحثـــان بتعـــدیلها وبـــذلك أصـــبحت قائمـــة األهـــداف فـــي 

  .هدف سلوكي) 33(ثالث أهداف رئیسة، و ) 3(ة تتكون من عدد صورتها النهائی
تــــم تحدیــــد محتــــوى بیئــــة الــــتعلم : تــــصمیم اســــتراتیجیة تنظــــیم المحتــــوى وتتــــابع عرضــــه -2

اإللكترونیـــة المقترحـــة فـــي ضـــوء األهـــداف التعلیمیـــة الـــسابق تحدیـــدها وذلـــك باالســـتعانة 
میـــة الـــسابق اإلشـــارة إلیهـــا، وقـــد باألدبیـــات والدراســـات العلمیـــة التـــي تناولـــت المهـــام التعلی

ـــــة الطـــــالب  ـــــوى أن یكـــــون مرتبطـــــا باألهـــــداف، ومناســـــبا لفئ ـــــار المحت ـــــد اختی ًروعـــــي عن ً
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ًالمــستهدفین مــن البحــث، وصــحیحا مــن الناحیــة العلمیــة، وقــابال للتطبیــق وكافیــا إلعطــاء  ًً
رتیـب فكرة واضحة ودقیقة عن المـادة العلمیـة، وقـد أتبـع الباحثـان األسـلوب المنطقـى فـى ت

  .  محاور كل مهمة حسب طبیعة أجزائها
وللتأكد من صدق المحتوى تم عرضه على مجموعـة مـن المحكمـین المتخصـصین فـي 
المناهج وطرق التدریس وتكنولوجیا التعلیم، حیث تم عرض المودیوالت الثالثة مع أهـداف كـل 

مــي باألهــداف مهمــة تعلیمیــة، وذلــك بهــدف اســتطالع رأیهــم فــي مــدى ارتبــاط المحتــوى التعلی
المطلــوب تحقیقهــا، ومــن مــدى كفایــة المحتــوى لتحقیــق األهــداف التعلیمیــة، والــصحة العلمیــة 
للمحتــوى، ووضــوحه ومالئمتــه لخــصائص طــالب الــصف الثــاني اإلعــدادي األزهــري، ومــدى 
مالئمــة ترتیــب أجــزاءه بطریقــة علمیــة ومنطقیــة، وقــد تقــرر اختیــار المحتــوى الــذي یجمــع علیــه 

ًمحكمین فیما یتعلق بالمهام التعلیمیة الـسابقة یعـد صـحیحا ومقبـوال، وقـد جـاءت من ال%) 85( ً
، وقـد %)95(نتائج التحكیم على جمیع محاور المحتوى بالنسبة لجمیع البنود السابقة أكثر مـن

ٕأشــار المحكمــین بــبعض التعــدیالت فــي الــصیاغة واعــادة ترتیــب بعــض المحــاور داخــل المهــام 
باحثــان بــإجراء هــذه التعــدیالت حیــث أصــبحت المودیــوالت فــى صــورتها التعلیمیــة، وقــد قــام ال
  .النهائیة قابلة للتطبیق

ــــیم والــــتعلم -3 ًنظــــرا لطبیعــــة مهــــارات برنــــامج الجــــداول : تحدیــــد طرائــــق واســــتراتیجیات التعل
/ بــاركود (الواقــع المعــزز ) تنافــسي/ تــشاركي (؛ فــإن اســتراتیجیة التعلــیم Excelالحــسابیة 

ارات الحاسـب اآللـي، وتعــد طریقـة االكتـشاف هـي الطریقـة األنـسب فــي لتنمیـة مهـ) صـورة
ًتكنولوجیــا الواقــع المعــزز؛ حیــث تــستخدم غالبــا فــي الــتعلم الممركــز حــول المــتعلم، حیــث 
ًیكــون دور المــتعلم نــشطا فــي عملیــة الـــتعلم، دور المعلــم فیقتــصر علــى تقــدیم المـــساعدة 

  .والتوجیه
عتمـــد البحـــث الحـــالي علـــى اســـتراتیجیات التـــشارك وفیمــا یخـــص اســـتراتیجیات التعلـــیم أ

ــــسماح  واســــتراتیجیة التنــــافس مــــن خــــالل عــــرض المودیــــوالت التعلیمیــــة، والمهــــام التعلیمیــــة وال
للطــالب بالــدخول علــى تطبیقــات الواقــع المعــزز لممارســة مهــام الــتعلم، واقتــصر دور الباحثــان 

  . شبكة الویبعلى عرض الفكرة التي تقوم علیها البیئة قبل الدخول على
علـــى ضـــوء طبیعـــة البحـــث الحـــالي : تـــصمیم ســـیناریو اســـتراتیجیات التفـــاعالت التعلیمیـــة -4

والمعالجات المرتبطة باالستراتیجیات المقترحة للتعلم، تم تصمیم ثـالث مودیـوالت تعلیمیـة 
ًوأتاحتهــا مــن خــالل شــبكة الویــب لتنفیــذ المهــام التعلیمیــة وفقــا للتــصمیم التجریبــى للبحــث، 

  .ًك یكون التفاعل األساسى للطالب تفاعال مع األنشطة والمحتوى التعلیميوبذل
في ضوء تصمیم سیناریو استراتیجیات التفـاعالت التعلیمیـة :  تصمیم نمط التعلم وأسالیبه -5

السابق ذكرها، فقد تم تحدید نمـط الـتعلم الـالزم الكتـساب األهـداف، حیـث تنـاول الباحثـان 
اول الحــسابیة نمـط الـتعلم التـشاركي والتنافـسي ونمـط الواقــع فـي تعلـم مهـارات برنـامج الجـد

المعـــزز بالبـــاركود والـــصورة؛ حیـــث إن البیئـــة التعلیمیـــة الخاصـــة بهـــذا البحـــث بیئـــة تعلـــم 
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تفــاعلي، یتفاعــل فیهــا المــتعلم مــع المحتــوى ومــع الطــالب ومــع المعلــم، وهــذه التفــاعالت 
  .تعتمد على نمط التعلم

هــي خطــة عامــة ومنظمــة، تتكــون مــن مجموعــة مــن : العامــةتــصمیم اســتراتیجیة الــتعلم  -6
األنـــشطة واإلجـــراءات التعلیمیـــة المحـــددة والمرتبـــة فـــي تسلـــسل مناســـب؛ لتحقیـــق أهـــداف 
ًتعلیمیـــة معینـــة فـــي فتـــرة زمنیـــة محـــددة، ونظـــرا ألن طبیعـــة البحـــث تقـــوم علـــى اســـتخدام 

باركود والصورة لتنفیـذ المهـام استراتیجیة التعلم التشاركي والتنافسي ونمط الواقع المعزز بال
التعلیمیــة وتحقیــق األهــداف التعلیمیــة فــي ســیاق تعلیمــي یــساعد علــى التكیــف مــع البیئــة 

  .التعلیمیة المصممة للتعلم
ـــتعلم المتعـــددة -7 ینطلـــق البحـــث الحـــالي مـــن مـــشكلة مرتبطـــة بإكـــساب : اختیـــار مـــصادر ال

والتــــي یجــــد الطــــالب  Excelببرنــــامج الجــــداول الحــــسابیة الطــــالب المهــــارات الخاصــــة 
صعوبة فى أثناء إعدادها، لذلك تم اختیار نمط التشارك والتنافس مع نمـط الواقـع المعـزز 

  .باركود وصورة تتیح للطالب تنفیذ المهام بصورة تشاركیة وتنافسیة
بعد تحدیـد المـصادر والوسـائط المتعـددة الالزمـة : وصف مصادر التعلم ووسائله المتعددة -8

، وعلیــه قــام الباحثــان واقــع المعـزز مــن خــالل عـدد مــن التطبیقــات المتعـددةإلنتـاج تقنیــة ال
ٍّبتقدیم وصف تفصیلي لهذه الوسائط، ویشتمل على النص المكتوب، والمؤثرات الـصوتیة،  ٍ
والرسوم الثابتة، والصور الثابتة، والرسوم المتحركـة والتـي تـم تحدیـدها فـي ضـوء المعـاییر 

  .المحددة
  :المرحلة على الخطوات التالیة اشتملت هذه: یر مرحلة التطو-ًثالثا

بعــــد االنتهـــاء مــــن كتابـــة الــــسیناریو قـــام الباحثــــان بـــالتخطیط إلنتــــاج : التخطـــیط لإلنتـــاج -1
المحتوى التعلیمي، وذلك بتجهیز البرامج التـي سـیتم بهـا كتابـة النـصوص وتحریرهـا وكـذلك 

یة مــن الــضوضاء، وذلــك معاجــة الــصور وتجهیــز لقطــات الفیــدیو، وتنقیــة الملفــات الــصوت
لتجهیزهــا لبیئــة الــتعلم التــشاركیة والتنافــسیة ونمــط الواقــع المعــزز بالبــاركود والــصورة؛ وذلــك 

 :من خالل
 یظهر أعلى واجهة التفاعل، وذلك بهدف جذب انتباه الطالب: عنوان بیئة التعلم. 
 الخاصـــة یـــشمل األهـــداف التعلیمیـــة المطلـــوب تحقیقهـــا، والموضـــوعات: المحتـــوي التعلیمـــي 

، بحیـــث یـــتم تقـــدیم المعلومـــات بـــشكل مـــنظم Excelبمهـــارات برنـــامج الجـــداول الحـــسابیة 
 .وبأسلوب منطقي، ومدعم بمقاطع الفیدیو والصور

 تشمل حفظ عدد زیارات الطالب لمقاطع الفیدیو الخاصة بشرح المحتـوى التعلیمـي : األرشفة
 .Excelلمهارات برنامج الجداول الحسابیة 

 م وضـع آلیـة تمكــن المعلـم مـن متابعـة كـل طالــب، وذلـك للوقـوف علـى مـا حققــه تـ: المتابعـة
 . من أهداف، كما تم تزوید البیئة برابط خاص للتواصل بینه وبین أفراد عینة البحث
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 ):اإلنتاج الفعلي(التطویر  -2
 ".Microsoft Word 2010"استخدم الباحثان في كتابة النصوص : كتابة النصوص -
تم تجهیز بعض الصور من خـالل تـدعیمها بالنـصوص : سومات الثابتةإنتاج الصور والر -

ٕ وتـم تـصمیم بعـض الرسـومات وانتاجهـا لـبعض paintالمكتوبة من خالل استخدام برنـامج 
  . Photoshop CS6محتویات المهام التعلیمیة باستخدام برنامج 

التعلیمیـة؛ حتـى تم استخدام مؤثرات ثابتـة فـي ملفـات المحتـوى : اختیار المؤثرات البصریة -
ال یــؤدى زیادتهـــا إلـــى تــشتیت انتبـــاه الطـــالب فــى أثنـــاء الـــتعلم، وحتــى تتـــاح الفرصـــة لهـــم 

 .ٕالستخدام األلوان كتلمیحات بصریة للتعلم وكتابة األسئلة واجاباتها لضمان الجودة
بعـد االنتهـاء مـن إعـداد المحتـوى التعلیمـي تـم : عملیات التقویم البنـائي للمحتـوى التعلیمـي -3

علــى مجموعــة مــن المحكمــین طها والتحقــق مــن صــالحیتها للتطبیــق، وذلــك بعرضــها ضــب
المتخصــصین فــي المنــاهج وطــرق التــدریس وتكنولوجیــا التعلــیم، حــول مــدى جــودة تــصمیم 

، وقـــد أبـــدى بعـــض الـــسادة المحكمـــین بـــبعض المالحظـــات التـــي ٕوانتـــاج المهـــام التعلیمیـــة
  . ة للمهام التعلیمیةوضعت في االعتبار عند إعداد الصورة النهائی

ٕبعـد االنتهـاء مـن عملیـات التقـویم البنـائي، واجـراء التعـدیالت : التشطیب واإلخراج النهائي -4
 .الالزمة، یتم إعداد المهام التعلیمیة فى صورتها وتجهیزها للعرض على المعلمین

یمیـــة، تمـــت بعــد االنتهـــاء مـــن عملیــة اإلنتـــاج للمودیــوالت التعل: مرحلـــة التقــویم النهـــائي: ًرابعــا
عملیــة التقــویم مــن حیــث تــصمیم البیئــة، وصــیاغة األســئلة، وطــرق تقــویم الطــالب، ومــن ثــم 

  .التعدیل، قبل البدء في عملیات اإلخراج النهائي لها
ٕبعـد االنتهـاء مـن عملیـات التقـویم البنـائي، واجـراء : مرحلة النشر واالسـتخدام والمتابعـة: ًخامسا

 :التعدیالت الالزمة، تم إعداد النسخة النهائیة وتجهیزها للعرض؛ كما یلي
 تصمیم التحدیات بطریقة مشوقة.  
 التنوع في طرق تقدیم األنشطة التعلیمیة. 
 إعداد المقدمة والنهایة وتركیبهما. 
 ــــة تــــم إضــــافة بعــــض الكــــادرات الرابطــــة والــــشارحة ٕ للعــــروض، واعــــداد اإلطــــارات التوجیهی

  .للطالب، والتي تقدم له المساعدة والتوجیه والتعزیز والرجع المناسب
 األلـــوان والخلفیـــات المناســـبة : كمـــا تـــم إضـــافة بعـــض التـــشطیبات والرتـــوش النهائیـــة؛ مثـــل

  .ٕللعرض واضافة الكلمات والصور، وتحزیم النسخة النهائیة من المهام التعلیمیة
 ا التعامل مع تطبیقات الواقع المعزز عبر شبكة الویبًوأخیر. 
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 : بناء أدوات البحث-3
 :تم إتباع اإلجراءات التالیة فى إعداد االختبار التحصیلي:  إعداد االختبار التحصیلي-1
یهـدف هـذا االختبـار إلـى قیـاس تحـصیل صـالب الـصف : تحدید الهـدف مـن االختبـار) 1-1(

  .Excelمهارات برنامج الجداول الحسابیة الثاني اإلعدادي األزهري ل
وجهــت تعلیمــات االختبــار إلــى الطــالب، وروعــي أن تكــون : وضــع تعلیمــات االختبــار) 1-2(

، وبالتــالي یــستطیع )الوضــوح، مــدى مناســبتها لمــستوى الطــالب(مـن معــاییر صــیاغتها 
لهـا، طالب الصف الثاني اإلعدادي األزهري فهـم كیفیـة اإلجابـة عـن االختبـار مـن خال

ًإضافة إلـى مجموعـة مـن الـشروط الخاصـة بالمهـام التعلیمیـة ویتـاح مـن خاللهـا معرفـة 
 .الوقت المتاح لتنفیذ كل مهمة وعدد المحاوالت المتاحة لكل مهمة

) 20(أسئلة الصواب والخطأ وعـددها : تكون االختبار من: صیاغة مفردات االختبار) 1-3 (
مفــردة، وتــم مراعــاة الــشروط الالزمــة ) 25(ها مفــردة، أســئلة االختیــار مــن متعــدد وعــدد
وفـــى ضـــوء محتـــوى بیئـــة الـــتعلم اإللكترونیـــة ، لهـــا حتـــى یكـــون االختبـــار بـــصورة جیـــدة

 .القائمة على تقنیة الواقع المعزز تمت صیاغة مفردات االختبار
یقـصد بـصدق االختبـار قـدرة االختبـار علـى قیـاس مـا وضـع لقیاســه، : صـدق االختبـار) 1-4(

  :تقدیر صدق االختبار فى البحث الحالي من خاللوقد تم 
حیث تم عرض االختبار علـى مجموعـة مـن الخبـراء والمتخصـصین فـي : صدق المحكمین -

ُالتربیة وعلم النفس وتكنولوجیا التعلـیم، وطلـب مـنهم إبـداء الـرأي فـي مـدى مناسـبة مفـردات 
اســبته لخـصائص عینــة االختبـار لألهـداف، ومــدى سـالمة مفرداتـه مــن الناحیـة العلمیـة، من

البحـث، مــع حـذف أو إضــافة أو تعـدیل مفــردات االختبـار، وبعــد تعـدیل مالحظــات الــسادة 
 .ًالمحكمین أصبح االختبار جاهزا للتطبیق على العینة االستطالعیة

وقــد تراوحــت معــامالت : حــساب معــامالت الــسهولة والــصعوبة والتمییــز لمفــردات االختبــار -
) 0.37 -0.63( بــین الــصعوبةبینمــا تراوحــت معــامالت ) 0.63 –0.37(بــین الــسهولة 

، بینمــا تراوحــت معــامالت التمییــز لمفــردات وهـي تعتبــر معــامالت ســهولة وصــعوبة مقبولـة
 .وهي تعتبر معامالت تمییز مقبولة) 0.73 -0.33(بین االختبار 

ي تــم حــساب معــامالت االرتبــاط بــین درجــة كــل مفــردة والبعــد التــي تنتمــ: االتــساق الــداخلي -
إلیــه، وتبــین ارتفــاع قــیم معــامالت االرتبــاط، حیــث جــاءت المفــردات بقــیم معــامالت ارتبــاط 

 ).0.01(، )0.05(دالة عند مستوى 
تــم حــساب الثبــات بطریقــة التجزئــة النــصفیة؛ حیــث جــاءت قیمــة : ثبــات درجــات االختبــار -

ات ، ممـا یـشیر إلـى ثبـ)0.959(، ومعامـل ثبـات جتمـان )0.961(معامل ثبـات سـبیرمان 
 .ُدرجات االختبار إذا طبق على نفس العینة في نفس الظروف

تكــون االختبــار التحــصیلي مــن أســئلة الــصواب : الــصورة النهائیــة لالختبــار التحــصیلي) 1-5(
مفــردة، ) 25(مفــردة، أمــا أســئلة االختیــار مــن متعــدد وعــددها ) 20(والخطــأ وعــددها 

  .فردةم) 45(وبذلك یكون مجموع بنود االختبار التحصیلي 
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  :   بطاقة المالحظة األداء العملي لمهارات الحاسب اآللي-2 
تتطلب طبیعة هذا البحث إعـداد بطاقـة مالحظـة لقیـاس أداء الطـالب لمهـارات برنـامج 

  :، وقد تم بنائها وضبطها بإتباع الخطوات التالیةExcelالجداول الحسابیة 
قـــة المالحظـــة إلـــى قیـــاس أداء تهـــدف بطا: تحدیــد الهـــدف مـــن بنـــاء بطاقـــة المالحظــة) 2-1(

 Excelطــالب الــصف الثــاني اإلعــدادي األزهــري لمهــارات برنــامج الجــداول الحــسابیة 
بعــد دراســة بیئــة الــتعلم اإللكترونیــة والمـــصممة وفــق نمــط الــتعلم التــشاركي والتنافـــسي 

  . ونمط الواقع المعزز الباركود والصورة
تـم تحدیـد األداءات مـن خـالل االعتمـاد علـى : تحدید األداءات التـى تتـضمنها البطاقـة) 2-2(

 التـــى تـــم ذكرهـــا، Excelبرنـــامج الجـــداول الحـــسابیة الـــصورة النهائیـــة لقائمـــة مهـــارات 
البطاقــة علــى مجموعــة مــن المهــارات الرئیــسة والفرعیــة واإلجرائیــة المرتبطــة واشــتملت 

  .Excelبمهارات برنامج الجداول الحسابیة 
تكـــون واضـــحة ومحـــددة وشـــاملة وســـهلة االســـتخدام ألي : ةتعلیمـــات بطاقـــة المالحظـــ) 2-3(

ًمالحـــظ یقـــوم بعملیـــة المالحظـــة، وتـــضمنت أن یقـــوم بقـــراءة البطاقـــة جیـــدا قبـــل القیـــام 
ٕبعملیـة المالحظــة، وتوجیــه الطــالب للمهــارة لیقـوم بتنفیــذها، واعطــاء الدرجــة فــي ضــوء 

مـــــساعدة  أدى ب– أخطـــــأ وصـــــوب الخطـــــأ بنفـــــسه –أدى بمفـــــرده (ثالثـــــة مـــــستویات 
) 2(درجــــات فــــي عنــــد مــــستوى األداء األول، ) 3(؛ حیــــث یأخــــذ الطالــــب )المالحــــظ

درجة واحدة في حالة المستوى الثالـث، لتـصبح ) 1(درجتان عند مستوى األداء الثاني، 
  .   درجة) 258(مجموع درجات البطاقة 

الحظــین تــم حــساب ثبـات بطاقــة المالحظــة بأســلوب تعــدد الم: ثبـات بطاقــة المالحظــة) 2-4(
علـى أداء طـالب المرحلــة اإلعدادیـة األزهریـة، ثــم حـساب معامـل االتفــاق بـین تقــدیرهم 
لـــألداء العملـــي للطالـــب، وتمـــت االســـتعانة بـــاثنین مـــن الـــزمالء، وبعـــد عـــرض بطاقـــة 

 ومناقـشتهم محتواهـا وتعلیمـات اسـتخدامها، تـم تطبیـق البطاقـة، وذلــك علـیهمالمالحظـة 
 المرحلة اإلعدادیة األزهریة، ثم حـساب معامـل االتفـاق بمالحظة أداء ثالثة من طالب

لكل طالـب، ویوضـح الجـدول التـالي معامـل االتفـاق بـین المالحظـین علـى أداء طـالب 
  .المرحلة اإلعدادیة األزهریة الثالثة

  )2(جدول 
 معامل االتفاق بین المالحظین على أداء طالب المرحلة اإلعدادیة األزهریة

لة معامل االتفاق في حا
 الطالب األول

معامل االتفاق في حالة 
 الطالب الثاني

معامل االتفاق في حالة الطالب 
 الثالث

93% 96% 95% 
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باستقراء النسب السابقة بالجدول السابق یتضح أن متوسط معامـل اتفـاق المالحظـین 
وهـــذا یعنــى أن بطاقــة المالحظــة علــى درجـــة %) 94,67(فــي حالــة الطــالب الثالثــة یــساوى 

  . من الثبات، وأنها صالحة كأداة للقیاسعالیة
تم التوصل إلى الصورة النهائیـة لبطاقـة المالحظـة، : الصورة النهائیة لبطاقة المالحظة) 2-5(

مهـارة ) 19(مهارات رئیسة، وبلغت المهـارات الفرعیـة ) 6(وبلغ عدد المهارات الرئیسة 
 ..مهارة إجرائیة) 86(فرعیة، وبلغ المهارات اإلجرائیة 

   مقیاس اتجاهات طالب الصف الثاني اإلعدادي نحو تقنیة الواقع المعزز-3
هـــدف المقیـــاس إلـــى تحدیـــد اتجاهـــات طـــالب المرحلـــة اإلعدادیـــة األزهریـــة نحـــو تقنیـــة 
الواقــع المعــزز قبــل، وبعــد دراســة البیئــة، وتحدیـــد فاعلیــة البیئــة فــى تغییــر اتجاهــات الطـــالب 

ًبــا أو ســلبا، وتــم بنــاء هــذا المقیــاس فــى صــورة عبــارات باعتبــار أن االتجــاه یعبــر عنــه إمــا إیجا ً
تعــرض علــى الطالــب، حیــث یعبــر عنهــا إمــا بــالقبول الكلــي أو الجزئــي أو بــالرفض الكلــي أو 

نحــو أي عبــارة مــن عبــارات المقیــاس، وتــم بــااللتزام بمجموعــة مــن " محایــد"الجزئــي أو التــردد 
 :الخطوات أثناء بنائه وتمثلت فى الخطوات التالیة

 طالب الصف الثـاني اإلعـدادي اتجاهاتهدف إلى قیاس : تحدید الهدف من المقیاس) 3-1(
  .األزهري نحو تقنیة الواقع المعزز، وذلك قبل وبعد التعرض لها

تـم تحدیـد بنـود مقیـاس االتجاهـات والتـى تحقـق أهدافـه : تحدید بنود مقیاس االتجاهـات) 3-2(
 جـابر، محمـد(البحوث الـسابقة، ومنهـا دراسـة المحددة، فى ضوء ما تناولته الدراسات و

وغیرهـــا مـــن الدراســـات، وفـــى ضـــوء مـــا تناولتـــه ) 2003؛ ومـــصطفى جـــودت، 2006
؛ 2003حـــسن زیتـــون، : (األدبیــات المعنیـــة بإعـــداد هـــذه النوعیـــة مـــن المقـــاییس؛ مثـــل

، باإلضـافة إلــى مقــابالت شخـصیة غیــر مقننـة مــع الخبــراء )1981الغریـب إســماعیل، 
  .ن، ومع الطالب أنفسهموالمتخصصی

 بالمقیـاس، بحیـث تـضمنت الهـدف مـن الخاصةتم إعداد التعلیمات : تعلیمات المقیاس) 3-3(
 البحـث أن تكـون التعلیمـات سـهلة وراع، وعدد عباراته، وطریقة اإلجابة علیـه، المقیاس
  .وواضحة

تجاهــات،  معــاییر مقــاییس االتحدیـدمــن أشــهر طــرق : تحدیـد طریقــة قیــاس االتجاهـات) 3-4(
 فیهــا تقــدیم العبــارات للطــالب، وأمــام كــل عبــارة عــدة بــدائل تــموالــذى " لیكــرت"طریقــة 

 محایـد – موافـق –موافـق بـشدة (لالستجابة، تبـدأ بتأییـد تـام، وتنتهـى بمعارضـة شـدیدة 
، وتـــم تقـــدیر توزیـــع الـــدرجات علـــى اســـتجابات ) غیـــر موافـــق بـــشدة- غیـــر موافـــق -

  ):                    3(ها، وفق ما هو موضح بجدول الطالب؛ لیتم التصحیح فى ضوئ
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  )3(جدول 
  توزیع الدرجات على استجابات أفراد العینة بمقیاس االتجاهات

العبارات 
 الموجبة

  موافق
 5=   بشدة 

  =موافق 
4 

  =محاید 
3 

  =غیر موافق
2 

  غیر موافق 
 1=بشدة 

العبارات 
 السالبة

  موافق
 1=  بشدة 

  =موافق 
2 

  =د غیر متأك
3 

  =غیر موافق
4 

  غیر موافق
 5 =  بشدة

بعـــد اإلنتهـــاء مـــن صـــیاغة جمیـــع عبـــارات المقیـــاس فـــى : الـــصورة األولیـــة للمقیـــاس) 3-5 (
 علـــى مجموعـــة مـــن المحكمـــین عرضـــهمفـــردة، تـــم ) 25(صـــورتها األولیـــة، وعـــددها 

  .لالستفادة من خبراتهم فى الوصول إلى الصورة النهائیة للمقیاس
فــي ضــوء الـــصیاغة اإلجرائیــة لمقیــاس االتجــاه تــم وضـــع : س االتجاهــاتضــبط مقیــا) 3-6(

 موافـق -موافق بشدة ( موافقته منها وفق االختیار درجةعبارة، یحدد المفحوص ) 25(
، وقـد ترجمـت تلـك األداءات لـدرجات مـن ) غیر موافق بشدة- غیر موافق - محاید –
 :، وقد تم حساب الخصائص السیكومتریة فیما یلي)5-1(

 حیث تم عرض المقیـاس علـى مجموعـة مـن الخبـراء والمتخصـصین فـي : صدق المحكمین
ُالتربیــة وعلــم الــنفس، وطلــب مــنهم إبــداء الــرأي فــي مــدى شــمولیة المقیــاس وصــالحیته فــي 
قیــاس اتجــاه طــالب المرحلــة اإلعدادیــة نحــو بیئــة الواقــع المعــزز، وبعــد تعــدیل مالحظــات 

  . ًزا للتطبیق على العینة االستطالعیةالسادة المحكمین أصبح المقیاس جاه
 ـــداخلي تـــم حـــساب معـــامالت االرتبـــاط بـــین درجـــة كـــل عبـــارة والدرجـــة الكلیـــة : االتـــساق ال

للمقیــــاس، واتــــضح ارتفــــاع قــــیم معــــامالت االرتبــــاط، حیــــث جــــاءت جمیــــع العبــــارات بقــــیم 
ً، وهــي دالــة إحــصائیا عنــد مــستوى )0.783-0.424(معــامالت ارتبــاط تراوحــت مــا بــین 

 .، مما یعني أن المقیاس یتمتع بدرجة عالیة من االتساق الداخلي)0.01(
 تم حـساب الثبـات بطریقـة ألفـا كرونبـاخ؛ حیـث جـاءت قیمـة معامـل : ثبات درجات المقیاس

ُ، ممــا یــشیر إلــى ثبــات درجــات المقیــاس إذا طبــق علــى نفــس العینــة فــي )0.845(الثبــات 
 .نفس الظروف

بعــد االنتهــاء مــن إعــداد : اس االتجــاه نحــو تقنیــة الواقــع المعــززالــصورة النهائیــة لمقیــ) 3-7 (
 فـــى صـــورته النهائیـــة، المقیـــاسالمقیـــاس والتأكـــد مـــن صـــدق وثبـــات المقیـــاس، أصـــبح 

 .ًعبارة، وصالحا لقیاس اتجاهات طالب الصف الثاني اإلعدادي) 25(مكون من 
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 :تكافؤ عینة البحث
 المتوسـطات واالنحرافـات المعیاریـة تـم حـسابللتعرف على مـدى تجـانس عینـة البحـث 

للتعـــرف علـــى وجـــود فـــروق بـــین مجموعـــات البحـــث الحـــالي باســـتخدام تحلیـــل التبـــاین أحـــادي 
 .لداللة الفروق بین تلك المجموعات) ف( قیمة االتجاه بحساب

 اختبــار التجــانس فــي االختبــار التحــصیلي لمهــارات الحاســب اآللــي لطــالب -أ
  :المرحلة اإلعدادیة األزهریة

 باختبار التحصیل المعرفـي المـرتبط بمهـارات الحاسـب فیما یلي عرض النتائج الخاصة
اآللـــي لــــدى طــــالب المرحلــــة اإلعدادیــــة فــــي القیـــاس القبلــــي، وللتحقــــق مــــن ذلــــك تــــم حــــساب 

 :المتوسطات واالنحرافات المعیاریة للتعرف على وجود فروق بین مجموعات البحث
   )4( جدول 

المعیاریة عن النتائج الخاصة باختبار التحصیل المعرفي المرتبط بمهارات المتوسطات واالنحرافات 
  الحاسب اآللي لدى طالب المرحلة اإلعدادیة األزهریة

 الخطأ المعیاري االنحراف المعیاري المتوسط العدد مجموعات البحث
 0.140 0.765 5.03 30) صورة+ تشاركي  (:المجموعة األولى
 0.151 0.828 5.07 30) باركود+ ركي تشا( :المجموعة الثانیة
 0.155 0.850 4.97 30 )صورة+ تنافسي : (المجموعة الثالثة
 0.147 0.803 4.90 30)باركود+ تنافسي : (المجموعة الرابعة

 0.073 0.804 4.99 120 المجموع
وللتأكــد  مجموعــات البحــث  الــسابق الفــروق بــین متوســطاتالجــدولبیانــات یتــضح مــن 

لداللــة ) ف(تــم حــساب قیمــة ) 0.05(ًك الفــروق غیــر دالــة إحــصائیا عنــد مــستوى مــن أن تلــ
  .الفروق بین تلك المجموعات فیما یلي

  )5(جدول 
نتائج تحلیل التباین لتوضیح الفروق بین عینة البحث في النتائج الخاصة باختبار التحصیل المعرفي 

  یة األزهریةالمرتبط بمهارات الحاسب اآللي لدى طالب المرحلة اإلعداد

مجموع  مصدر التباین
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط المربعات 
الداللة  )ف(قیمة  )التباین(

 اإلحصائیة
 0.164 3 0.492 بین المجموعات
 0.659 116 76.500 داخل المجموعات

0.862 

  119 76.992 المجموع

0.249 

 غیر دالة
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ً غیـــر دالــة إحـــصائیا عنــد مـــستوى بالجـــدول الــسابق وجـــد أنهــا) ف(بــالنظر إلـــى قیمــة 
، )2.65(الجدولیــة والتــي قیمتهــا ) ف(وهــي أقــل مــن قیمــة ) 0.249(؛ حیــث بلغــت )0.05(

وهــذا یعنــى وجــود تجــانس ، )0,05(أكبــر مــن قیمــة الداللــة ) 0.862(كمــا أن مــستوى الداللــة 
ى طـالب التحصیل المعرفي التحصیل المعرفـي المـرتبط بمهـارات الحاسـب اآللـي لـدبینهما في 

  .المرحلة اإلعدادیة األزهریة
ـــي لمهـــارات الحاســـب -ب  اختبـــار التجـــانس فـــي بطاقـــة مالحظـــة األداء العمل

  :اآللي
 األداء العملـــي المـــرتبط بمهـــارات مالحظـــة ببطاقـــة فیمـــا یلـــي عـــرض النتـــائج الخاصـــة

ب الحاسب اآللي لدى طالب المرحلة اإلعدادیة في القیـاس القبلـي، وللتحقـق مـن ذلـك تـم حـسا
  :المتوسطات واالنحرافات المعیاریة للتعرف على وجود فروق بین مجموعات البحث

  )6(جدول 
المتوسطات واالنحرافات المعیاریة عن النتائج الخاصة ببطاقة مالحظة األداء العملي المرتبط 

  بمهارات الحاسب اآللي لدى طالب المرحلة اإلعدادیة األزهریة
 الخطأ المعیاري نحراف المعیارياال المتوسط العدد مجموعات البحث

 0.230 1.258 88.27 30) صورة+ تشاركي  (:المجموعة األولى
 0.263 1.440 88.17 30) باركود+ تشاركي ( :المجموعة الثانیة
 0.247 1.351 87.97 30 )صورة+ تنافسي : (المجموعة الثالثة
 0.232 1.269 88.10 30)باركود+ تنافسي : (المجموعة الرابعة

 0.120 1.319 88.13 120 المجموع
وللتأكــد متوســطات مجموعــات البحــث بیانــات الجــدول الــسابق الفــروق بــین یتــضح مــن 

لداللــة ) ف(تــم حــساب قیمــة ) 0.05(ًمــن أن تلــك الفــروق غیــر دالــة إحــصائیا عنــد مــستوى 
  .الفروق بین تلك المجموعات فیما یلي
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 )7(جدول 
توضیح الفروق بین عینة البحث في النتائج الخاصة ببطاقة مالحظة األداء نتائج تحلیل التباین ل

  العملي المرتبط بمهارات الحاسب اآللي لدى طالب المرحلة اإلعدادیة األزهریة

درجات  مجموع المربعات مصدر التباین
 الحریة

متوسط المربعات 
الداللة  )ف(قیمة  )التباین(

 اإلحصائیة
 475. 3 1.425 بین المجموعات
 1.773 116 205.700 داخل المجموعات

0.848 

  119 207.125 المجموع

0.268 

 غیر دالة
ًبالجـــدول الــسابق وجـــد أنهــا غیـــر دالــة إحـــصائیا عنــد مـــستوى ) ف(بــالنظر إلـــى قیمــة 

، )2.65(الجدولیــة والتــي قیمتهــا ) ف(وهــي أقــل مــن قیمــة ) 0.268(؛ حیــث بلغــت )0.05(
وعلیــه ال توجــد فــروق دالــة ) 0,05(أكبــر مــن قیمــة الداللــة ) 0.848(كمــا أن مــستوى الداللــة 

  .بطاقة مالحظة األداء العمليوهذا یعنى وجود تجانس بینهما في إحصائیا بین العینة، 
  : مقیاس اتجاه طالب المرحلة اإلعدادیة نحو بیئة الواقع المعزز-جـ

عدادیــة نحــو بیئــة  بمقیــاس اتجــاه طــالب المرحلــة اإلفیمــا یلــي عــرض النتــائج الخاصــة
الواقـــع المعـــزز فـــي القیـــاس القبلـــي، وللتحقـــق مـــن ذلـــك تـــم حـــساب المتوســـطات واالنحرافـــات 

  :المعیاریة للتعرف على وجود فروق بین مجموعات البحث الحالي
  )8(جدول 

المتوسطات واالنحرافات المعیاریة عن النتائج الخاصة بمقیاس اتجاه طالب المرحلة اإلعدادیة نحو 
  واقع المعززبیئة ال

االنحراف  المتوسط العدد مجموعات البحث
 الخطأ المعیاري المعیاري

 0.355 1.943 29.87 30 ) صورة+ تشاركي  (:المجموعة األولى

 0.261 1.432 30.13 30 ) باركود+ تشاركي ( :المجموعة الثانیة

 0.269 1.474 30.03 30 )صورة+ تنافسي : (المجموعة الثالثة

 0.262 1.437 29.93 30 )باركود+ تنافسي : (رابعةالمجموعة ال

 0.143 1.569 29.99 120 المجموع

وللتأكــد  البحــث مجموعــات بیانــات الجــدول الــسابق الفــروق بــین متوســطاتیتــضح مــن 
لداللــة ) ف(تــم حــساب قیمــة ) 0.05 (مــستوىًمــن أن تلــك الفــروق غیــر دالــة إحــصائیا عنــد 

  .يالفروق بین تلك المجموعات فیما یل
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 )9(جدول 
نتائج تحلیل التباین لتوضیح الفروق بین عینة البحث في النتائج الخاصة بمقیاس اتجاه طالب 

  المرحلة اإلعدادیة نحو بیئة الواقع المعزز

مجموع  مصدر التباین
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط المربعات 
  الداللة  )ف(قیمة  )التباین(

 اإلحصائیة
 0.408 3 1.225 بین المجموعات
 2.515 116 291.767داخل المجموعات

0.921 

  119 292.992 المجموع
0.162 

 غیر دالة

ًبالجـــدول الــسابق وجـــد أنهــا غیـــر دالــة إحـــصائیا عنــد مـــستوى ) ف(بــالنظر إلـــى قیمــة 
، )2.65(الجدولیــة والتــي قیمتهــا ) ف(وهــي أقــل مــن قیمــة ) 0.162(؛ حیــث بلغــت )0.05(

وهــذا یعنــى وجــود تجــانس ، )0,05(أكبــر مــن قیمــة الداللــة ) 0.921(كمــا أن مــستوى الداللــة 
  .االتجاه طالب المرحلة اإلعدادیة نحو بیئة الواقع المعززبینهما في 

  :نتائج البحث
 عرض النتائج المرتبطة بأثر اختالف نمط الـتعلم ونمـط الواقـع المعـزز فـي -1

اآللــي لــدى تنمیــة تحــصیل الجوانــب المعرفیــة المرتبطــة بمهــارات الحاســب 
 .طالب المرحلة اإلعدادیة األزهریة

للفـروق بـین ) ف(الختبار صحة الفرض األول والثـاني سـالف الـذكر؛ تـم حـساب قیمـة 
متوســطي درجــات طــالب مجموعــات البحــث األربعـــة فــي القیــاس البعــدي الختبــار التحـــصیل 

هریـة، وفیمـا یلـي المعرفي المرتبط بمهـارات الحاسـب اآللـي لـدى طـالب المرحلـة اإلعدادیـة األز
  :ملخص لنتائج االختبار بتحلیل التباین ثنائي االتجاه
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  )10(جدول 
 التحصیل المعرفي المرتبط بمهارات المتوسطات واالنحراف المعیاري لمتغیرات البحث على اختبار

  الحاسب اآللي لدى طالب المرحلة اإلعدادیة األزهریة في القیاس البعدي
نمط 
 االنحراف المعیاري المتوسط العدد اقع المعززنمط الو التعلم

 0.890 38.37 30 صورة
 تشاركي

 0.890 43.63 30 باركود
 2.798 41.00 60  مجموع

 0.805 26.80 30 صورة
 تنافسي

 1.098 33.03 30 باركود
 3.285 29.92 60 االجمالي 
 5.893 32.58 60  صورة
 5.436 38.33 60  باركود
 6.340 35.46 120 االجمالي 

 واالنحــراف المعیــاري المتوســطاتوالخــاص بحــساب ) 10(یتــضح مــن خــالل الجــدول 
لمتغیــرات البحــث علــى اختبــار التحــصیل المعرفــي فــي القیــاس البعــدي أن المعالجــة التجریبیــة 

مــن الطـالب هــي ) بـاركود(مــع نمـط الواقـع المعــزز ) تـشاركي(التـي اشـتملت علــى نمـط الــتعلم 
التجریبیــة للبحــث مــن حیــث المتوســط الحــسابي، حیــث بلغــت قیمــة المتوســط أعلــى المعالجــات 

مـع نمـط الواقـع ) تنافـسي(، بینما كانت المعالجة التجریبیة لـنمط الـتعلم )43.63(الحسابي لها 
هــي أقــل المعالجــات التجریبیــة للبحــث مــن حیــث المتوســط الحــسابي؛ حیــث ) صــورة(المعــزز 

وعند اعتبار ترتیـب المعالجـات التجریبیـة للبحـث ، )26.80(بلغت قیمة المتوسط الحسابي لها 
مـع واقـع معـزز ) تـشاركي(نمـط الـتعلم : ًوفقا لمتوسطها الحسابي األعلى، یـتم ترتیبهـا كمـا یلـي

مع واقع ) تنافسي(یلیهم نمط التعلم ) صورة(مع واقع معزز ) تشاركي(ثم نمط التعلم ) باركود(
، وللتأكـد مـن وجـود فـروق )صـورة(مع واقع معـزز ) نافسيت(ًواخیرا نمط التعلم ) باركود(معزز 

ًدالـــة إحـــصائیا یتطلـــب األمـــر متابعـــة إجـــراء التحلـــیالت اإلحـــصائیة باســـتخدام أســـلوب تحلیـــل 
  :التباین ثنائي االتجاه كما یلي
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  )11(جدول 
الحاسب رات تحلیل التباین ثنائي االتجاه لمتغیرات البحث على اختبار التحصیل المعرفي المرتبط بمها

  في القیاس البعدياآللي لدى طالب المرحلة اإلعدادیة األزهریة 

 مستوى الداللة قیمة ف متوسط المربعات درجات الحریة مجموع المربعات مصدر التباین
 000. 4287.705 3685.208 1 3685.208 نمط التعلم

 000. 1154.037 991.875 1 991.875 نمط الواقع المعزز
 نمط الواقع xنمط التعلم 

 المعزز
7.008 1  7.008 8.154  .005 

   859. 116  99.700 الخطأ المعیاري
    120 155659.0 المجموع الكلي

المحسوبة وذلك بالنـسبة للمتغیـر األول للبحـث ) ف(أن قیمة ) 11(یتضح من الجدول 
ًئیا وهــي دالـــة احـــصا) 4287.705(وهــو نمـــط الــتعلم وأثـــره علــى التحـــصیل المعرفــي تـــساوي 

علـى نمـط ) تـشاركي(، ممـا یـشیر إلـى أفـضلیة نمـط الـتعلم )α≤0.05(عند مستوى ) 0.000(
ـــتعلم  ـــنمط الـــتعلم التـــشاركي )تنافـــسي(ال أكبـــر مـــن ) 41.00(؛ حیـــث أن المتوســـط الحـــسابي ل

  ).29.92(المتوسط الحسابي لنمط التعلم التنافسي 
طین ومقــدار التغیــر الــذي كمــا یوضــح الرســم البیــاني التــالي حجــم الفــروق بــین المتوســ

التحـــصیل  الختبــارفـــي القیــاس البعـــدي ) تنافــسي/ تـــشاركي(حــدث بعـــد تطبیــق نمطـــي الــتعلم 
  .المعرفي المرتبط بمهارات الحاسب اآللي لدى طالب المرحلة اإلعدادیة األزهریة

تبط على اختبار التحصیل المعرفي المر) تنافسي/ تشاركي(یوضح الفرق بین نمطي التعلم ) 7(شكل 
  بمهارات الحاسب اآللي لدى طالب المرحلة اإلعدادیة األزهریة

            ًوجـــود فــرق دال إحـــصائیا عنــد مـــستوى(وبالتــالي تـــم قبــول الفـــرض الــذي یـــنص علــى 
 األزهریــة الـــذین یدرســون بـــنمط اإلعدادیـــةبــین متوســـطي درجــات طـــالب المرحلــة ) 0,05 (≤

ـــت ـــذین یدرســـون بـــنمط ال ـــتعلم التـــشاركي، وال علم التنافـــسي فـــي القیـــاس البعـــدي، علـــى اختبـــار ال
التحـصیل المعرفـي المــرتبط بمهـارات الحاسـب اآللــي لـدى طـالب المرحلــة اإلعدادیـة األزهریــة، 

ـــتعلم التـــشاركي ، بـــصرف النظـــر عـــن نمـــط الواقـــع ویرجـــع ذلـــك إلـــى التـــأثیر األساســـي لـــنمط ال
  ).المعزز للمتعلم

4129.92
0

50

تعلم تنافسيتعلم تشاركي
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 بالنـسبة للمتغیـر المحـسوبة) ف( قیمـة كما یتـضح أیـضا مـن خـالل الجـدول الـسابق أن
) 1154.037(الثــاني للبحــث وهــو نمــط الواقــع المعــزز وأثــره علــى التحــصیل المعرفــي تــساوي 

، ممــا یــشیر إلــى أفــضلیة نمــط الواقــع )α≤0.05(عنــد مــستوى ) 0.00(ًوهــي دالــة احــصائیا 
حـــسابي للواقـــع ؛ حیـــث أن المتوســط ال)البـــاركود(علــى نمـــط الواقـــع المعــزز ) الـــصورة(المعــزز 
  ).32.58" (صورة"أكبر من المتوسط الحسابي للواقع المعزز ) 38.33" (باركود"المعزز 

كمــا یوضــح الرســم البیــاني التــالي حجــم الفــروق بــین المتوســطین ومقــدار التغیــر الــذي 
التحــصیل المعرفــي المــرتبط بمهــارات الحاســب اآللــي لــدى طـــالب اختبــار حــدث بعــد تطبیــق 

  ).باركود/ صورة(ً تبعا للواقع المعزز في القیاس البعدية األزهریة المرحلة اإلعدادی

بالكتاب المدرسي على اختبار التحصیل ) باركود/ صورة(الفرق بین نوعي نمط الواقع المعزز ) 8(شكل 
  المعرفي المرتبط بمهارات الحاسب اآللي لدى طالب المرحلة اإلعدادیة األزهریة

 ≤ًوجــود فــرق دال إحــصائیا عنــد مــستوى (وبالتـالي تــم قبــول الفــرض الــذي یــنص علــى 
بــین متوســطي درجــات طــالب المرحلــة اإلعدادیــة األزهریــة ذات نمــط الواقــع المعــزز ) 0,05(

، علـى اختبـار التحـصیل المعرفـي البعـديصورة، وذات نمط الواقـع المعـزز بـاركود فـي القیـاس 
لــي لــدى طــالب المرحلــة اإلعدادیــة األزهریــة، ویرجــع ذلــك إلــى المــرتبط بمهــارات الحاســب اآل

  ).التأثیر األساسي للواقع المعزز باركود
ـــتعلم ونمـــط الواقـــع المعـــزز فـــي تنمیـــة -2  عـــرض النتـــائج المرتبطـــة أثـــر التفاعـــل بـــین نمـــط ال

ــــة  ــــدى طــــالب المرحل ــــي ل ــــة المرتبطــــة بمهــــارات الحاســــب اآلل تحــــصیل الجوانــــب المعرفی
  .هریةاإلعدادیة األز

المحـسوبة بالنـسبة ألثـر التفاعـل بـین متغیـر نمـط الـتعلم، ومتغیـر ) ف(یتضح أن قیمة 
وهــي دالــة ) 8.154(نمــط الواقــع المعــزز وأثــر ذلــك التفاعــل علــى التحــصیل المعرفــي تــساوي 

  ).0.05(ًإحصائیا عند مستوى 
 فـي البحــث ًونظـرا لوجـود أثــر دال بالنـسبة للمتغیــرین نمـط الـتعلم، ونمــط الواقـع المعــزز

علـى التحـصیل المعرفــي بالنـسبة لطــالب المجموعـات التجریبیــة األربعـة للبحــث، وكـذلك هنــاك 
أثـــر دال للتفاعـــل بـــین متغیـــري البحـــث فـــي تأثیرهمـــا علـــى التحـــصیل المعرفـــي لطـــالب عینـــة 

ـــتعلم، نمـــط الواقـــع (البحـــث، ولتحدیـــد أفـــضل المجموعـــات مـــن حیـــث تـــأثیر المتغیـــرین  نمـــط ال
ك أثـر التفاعــل بینهمـا بالنـسبة الختبـار التحــصیل المعرفـي ألفـراد عینـة البحــث، ، وكـذل)المعـزز

  .فإن هذا یستلزم إجراء اختبار لتوجیه الفروق بین المجموعات التجریبیة األربعة للبحث
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 لتوجیـــه الفـــروق بـــین المجموعـــات، وقـــد وقـــع Scheffe وقـــد تـــم إجـــراء اختبـــار شـــیفا 
ًیــــد؛ نظــــرا ألن المجموعــــات التجریبیــــة األربعــــة للبحــــث االختیــــار علــــى هــــذا االختبــــار بالتحد

ًمتساویة، وقد تطلب هذا أوال حساب المتوسطات واالنحرافـات المعیاریـة للمجموعـات التجریبیـة 
 التحــصیل المعرفــي فــي القیــاس البعــدي، ثــم إجــراء اختبــار شــیفا علــى اختبــاراألربعــة للبحــث 

Scheffeبعد ذلك كما یلي  :  
  )12(جدول 

  للبحث  للمقارنات البعدیة الختبار التحصیل المعرفيScheffeختبار شیفا نتائج ا
 للمقارنة الطرفیة بین المجموعات) ق(قیمة 

المجموعة  المتوسط مجموعات البحث
 األولى

المجموعة 
 الثانیة

المجموعة 
 الثالثة

المجموعة 
 الرابعة

 :المجموعة األولى
    ــــــــــــــــــــ 38.37 ) صورة+ تشاركي (

 :المجموعة الثانیة
   ــــــــــــــــــــ *5.267 43.63 ) باركود+ تشاركي (

: المجموعة الثالثة
  ــــــــــــــــــــ *16.833 *11.567 26.80 )صورة+ تنافسي (

: المجموعة الرابعة
 ــــــــــــــــــــ *6.233 *10.600 *5.333  33.03 )باركود+ تنافسي (

  : بیانات الجدول السابق یتضح أنهباستقراء
  5.267(؛ حیــث ســجل متوســط الفــرق )0.05(ًیوجــد فــرق دال إحــصائیا عنــد مــستوى (*

، )بـــــاركود+ تـــــشاركي (وذلــــك بـــــین المجموعــــة التجریبیـــــة الثانیـــــة التــــي درســـــت بأســــلوب 
وذلــك فــي اختبــار ) صــورة+ تــشاركي (والمجموعــة التجریبیــة األولــى التــي درســت بأســلوب 

المعرفـــي للبحـــث، وهـــذا الفـــرق لـــصالح المجموعـــة التجریبیـــة الثانیـــة؛ حیـــث إن التحـــصیل 
، بینمـا متوسـط المجموعـة التجریبیـة )38.37(متوسـط المجموعـة التجریبیـة األولـى قـد بلـغ 

  ).43.63(الثانیة قد بلغ 
  11.567(؛ حیــث ســجل متوســط الفــرق )0.05(ًیوجـد فــرق دال إحــصائیا عنــد مــستوى* (

، والمجموعـة )صـورة+ تنافسي ( ة التجریبیة الثالثة التي درست بأسلوبوذلك بین المجموع
وذلــك فــي اختبــار التحـــصیل ) صــورة+ تــشاركي (التجریبیــة األولــى التــي درســت بأســلوب 

ــــى؛ حیــــث إن متوســــط  المعرفــــي للبحــــث، وهــــذا الفــــرق لــــصالح المجموعــــة التجریبیــــة األول
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 متوسط المجموعة التجریبیـة الثالثـة قـد ، بینما)38.37(المجموعة التجریبیة األولى قد بلغ 
 ).26.80(بلغ 
  5.333(؛ حیــث ســجل متوســط الفــرق )0.05(ًیوجــد فــرق دال إحــصائیا عنــد مــستوى (*

، )بــــاركود+ تنافـــسي ( وذلـــك بـــین المجموعـــة التجریبیـــة الرابعـــة التـــي درســــت بأســـلوب
فــي اختبــار وذلــك ) صــورة+ تــشاركي (والمجموعــة التجریبیــة األولــى التــي درســت بأســلوب 

التحـــصیل المعرفـــي للبحـــث، وهـــذا الفـــرق لـــصالح المجموعـــة التجریبیـــة األولـــى؛ حیـــث إن 
، بینمـا متوسـط المجموعـة التجریبیـة )38.37(متوسـط المجموعـة التجریبیـة األولـى قـد بلـغ 

 ).33.03(الرابعة قد بلغ 
  16.833(؛ حیــث ســجل متوســط الفــرق )0.05(ًیوجـد فــرق دال إحــصائیا عنــد مــستوى(* 

، والمجموعـة )صـورة+ تنافسي ( وذلك بین المجموعة التجریبیة الثالثة التي درست بأسلوب
وذلــك فــي اختبــار التحــصیل ) بــاركود+ تــشاركي (التجریبیــة الثانیــة التــي درســت بأســلوب 

ــــة؛ حیــــث إن متوســــط  ــــصالح المجموعــــة التجریبیــــة الثانی المعرفــــي للبحــــث، وهــــذا الفــــرق ل
، بینما متوسـط المجموعـة التجریبیـة الثالثـة قـد )43.63( قد بلغ المجموعة التجریبیة الثانیة

 ).26.80(بلغ 
  10.600(؛ حیــث ســجل متوســط الفــرق )0.05(ًیوجـد فــرق دال إحــصائیا عنــد مــستوى (*

، )بـــــاركود+ تنافـــــسي (وذلـــــك بـــــین المجموعـــــة التجریبیـــــة الرابعـــــة التـــــي درســـــت بأســـــلوب 
وذلــك فــي اختبــار ) بــاركود+ تــشاركي (وب والمجموعــة التجریبیــة الثانیــة التــي درســت بأســل

التحـــصیل المعرفـــي للبحـــث، وهـــذا الفـــرق لـــصالح المجموعـــة التجریبیـــة الثانیـــة؛ حیـــث إن 
، بینمــا متوســط المجموعــة التجریبیــة )43.63(متوسـط المجموعــة التجریبیــة الثانیــة قــد بلـغ 

 ).33.03(الرابعة قد بلغ 
  6.233(یــث ســجل متوســط الفــرق ؛ ح)0.05(ًیوجــد فــرق دال إحــصائیا عنــد مــستوى (*

، )بـــــاركود+ تنافـــــسي (وذلـــــك بـــــین المجموعـــــة التجریبیـــــة الرابعـــــة التـــــي درســـــت بأســـــلوب 
وذلــك فــي اختبــار ) صــورة+ تنافــسي (والمجموعــة التجریبیــة الثالثــة التــي درســت بأســلوب 

التحـــصیل المعرفـــي للبحـــث، وهـــذا الفـــرق لـــصالح المجموعـــة التجریبیـــة الرابعـــة؛ حیـــث إن 
، بینمـا متوسـط المجموعـة التجریبیــة )33.03( المجموعـة التجریبیـة الرابعـة قـد بلـغ متوسـط

 ).26.80(الثالثة قد بلغ 
ویوضح الشكل البیاني التالي الفروق بین مجموعات عینة البحـث االربعـة فـي التطبیـق 

 :البعدي الختبار التحصیل المعرفي المرتبط بمهارات الحاسب اآللي لدى الطالب
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الفروق بین مجموعات البحث األربعة على اختبار التحصیل المعرفي المرتبط بمهارات ) 9(شكل 
  الحاسب اآللي لدى طالب المرحلة اإلعدادیة األزهریة

وجـود "وفي ضوء هذه النتائج تم قبـول الفـرض الثالـث سـالف الـذكر والـذي یـنص علـى 
المجموعــــات  درجــــات طــــالب متوســــطاتبــــین ) 0,05 (≤ًفــــرق دال إحــــصائیا عنــــد مــــستوى 

؛ مــع نمـــط الواقــع المعـــزز )تنافـــسي/ تــشاركي(التجریبیــة األربعـــة الــذین یدرســـون بــنمط الـــتعلم 
فـــي القیـــاس البعـــدي، علـــى اختبـــار التحـــصیل المعرفـــي المـــرتبط بمهـــارات ) البـــاركود/الـــصورة(

الحاسب اآللي لدى طالب المرحلة اإلعدادیة األزهریة، ویرجع ذلك إلـى التـأثیر األساسـي ألثـر 
  ".التفاعل بین نمط التعلم ونوع نمط الواقع المعزز المتبع

 عرض النتائج المرتبطة بأثر اختالف نمط الـتعلم ونمـط الواقـع المعـزز فـي -3
 .تنمیة مهارات الحاسب اآللي لدى طالب المرحلة اإلعدادیة األزهریة

للفــروق ) ف(الختبــار صــحة الفــرض الرابــع والخــامس ســالف الــذكر؛ تــم حــساب قیمــة 
بـین متوســطي درجـات طــالب مجموعـات البحــث األربعــة فـي القیــاس البعـدي لبطاقــة مالحظــة 
مهــارات الحاســب اآللــي لــدى طــالب المرحلــة اإلعدادیــة األزهریــة، وفیمــا یلــي ملخــص لنتــائج 

  :االختبار بتحلیل التباین ثنائي االتجاه
  )13(جدول 

 مالحظة مهارات الحاسب اآللي لدى المتوسطات واالنحراف المعیاري لمتغیرات البحث على بطاقة
  طالب المرحلة اإلعدادیة األزهریة في القیاس البعدي

 االنحراف المعیاري المتوسط العدد نمط الواقع المعزز نمط التعلم
 1.929 209.27 30 صورة

 تشاركي
 2.006 241.33 30 باركود

 16.286 225.30 60  مجموع
 2.271 165.50 30 صورة تنافسي

38.3743.63
26.833.03
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65

سط
متو

ال

التجریبیة الرابعةالتجریبیة الثالثةالتجریبیة الثانیةالتجریبیة األولى



صورة (الواقع المعزز و) تنافسي/تشاركي(أثر التفاعل بین نمط التعلم 
  ...ین نواتج تعلم مادة الحاسببالكتاب المدرسي في تحس) باركود/ 

 
  عمرو جالل الدین أحمد عالم/ د.أ
 أحمد محمد مصطفى أبو الخیر /د

 

 

54 

 االنحراف المعیاري المتوسط العدد نمط الواقع المعزز نمط التعلم
 1.426 184.97 30 ودبارك

 9.994 175.23 60 االجمالي 
 22.167 187.38 60  صورة
 28.473 213.15 60  باركود
 28.512 200.27 120 االجمالي 

والخاص بحساب المتوسـطات واالنحـراف المعیـاري لمتغیـرات ) 13(یتضح من خالل الجدول 
التجریبیــة التــي اشــتملت علــى علــى بطاقــة المالحظــة فــي القیــاس البعــدي أن المعالجــة البحــث 

مــن الطــالب هــي أعلــى المعالجــات ) بــاركود(مــع نمــط الواقــع المعــزز ) تــشاركي(نمــط الــتعلم 
التجریبیـــة للبحـــث مـــن حیـــث المتوســـط الحـــسابي، حیـــث بلغـــت قیمـــة المتوســـط الحـــسابي لهـــا 

عــزز مــع نمــط الواقــع الم) تنافــسي(، بینمــا كانــت المعالجــة التجریبیــة لــنمط الــتعلم )241.33(
هي أقل المعالجات التجریبیة للبحـث مـن حیـث المتوسـط الحـسابي؛ حیـث بلغـت قیمـة ) صورة(

ًوعنـــد اعتبـــار ترتیـــب المعالجـــات التجریبیـــة للبحـــث وفقـــا ، )165.50(المتوســـط الحـــسابي لهـــا 
مـــع واقـــع معـــزز ) تـــشاركي(نمـــط الـــتعلم : لمتوســطها الحـــسابي األعلـــى، یـــتم ترتیبهـــا كمـــا یلــي

مع واقع ) تنافسي(یلیهم نمط التعلم ) صورة(مع واقع معزز ) تشاركي( التعلم ثم نمط) باركود(
، وللتأكـد مـن وجـود فـروق )صـورة(مع واقع معـزز ) تنافسي(ًواخیرا نمط التعلم ) باركود(معزز 

ًدالـــة إحـــصائیا یتطلـــب األمـــر متابعـــة إجـــراء التحلـــیالت اإلحـــصائیة باســـتخدام أســـلوب تحلیـــل 
  : كما یليالتباین ثنائي االتجاه

  )14(جدول 
الحاسب اآللي لدى طالب تحلیل التباین ثنائي االتجاه لمتغیرات البحث على بطاقة مالحظة مهارات 

  في القیاس البعديالمرحلة اإلعدادیة األزهریة 

 مصدر التباین
  مجموع

   المربعات
  درجات 
 الحریة

 مستوى الداللة قیمة ف متوسط المربعات

 000. 20145.994 75200.133  1 75200.133 نمط التعلم
 000. 5335.902 19917.633 1 19917.633 نمط الواقع المعزز

 نمط الواقع xنمط التعلم 
 المعزز

1190.700 1 1190.700 318.987 .000 

   3.733 116 433.000 الخطأ المعیاري
    120 4909550.0 المجموع الكلي
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ذلـــك بالنـــسبة للمتغیـــر البـــاركود المحـــسوبة و) ف(أن قیمـــة ) 14(یتـــضح مـــن الجـــدول 
وهــي دالــة ) 20145.994(األول للبحــث وهــو نمــط الــتعلم وأثــره علــى األداء العملــي تــساوي 

) تــشاركي(، ممــا یــشیر إلــى أفــضلیة نمــط الــتعلم )α≤0.05(عنــد مــستوى ) 0.000(ًإحــصائیا 
) 225.30(؛ حیــث أن المتوســط الحــسابي لــنمط الــتعلم التــشاركي )تنافــسي(علــى نمــط الــتعلم 

  ). 175.23(أكبر من المتوسط الحسابي لنمط التعلم التنافسي 
كمــا یوضــح الرســم البیــاني التــالي حجــم الفــروق بــین المتوســطین ومقــدار التغیــر الــذي 

فـي القیـاس البعـدي لبطاقـة مالحظـة األداء ) تنافـسي/ تـشاركي(حدث بعد تطبیق نمطي التعلم 
  . طالب المرحلة اإلعدادیة األزهریةالعملي المرتبط بمهارات الحاسب اآللي لدى

بطاقة مالحظة األداء العملي على ) تنافسي/ تشاركي(الفرق بین نمطي التعلم ) 10(شكل 
  المرتبط بمهارات الحاسب اآللي لدى طالب المرحلة اإلعدادیة األزهریة

وجـــود فـــرق دال ( علـــى وبالتـــالي تـــم قبـــول الفـــرض الرابـــع ســـالف الـــذكر، الـــذي یـــنص
بــین متوســطي درجــات طــالب المرحلــة اإلعدادیــة األزهریــة ) 0,05 (≤ًإحــصائیا عنــد مــستوى 

الـــذین یدرســـون بـــنمط الـــتعلم التـــشاركي، والـــذین یدرســـون بـــنمط الـــتعلم التنافـــسي فـــي القیـــاس 
البعــدي، علـــى بطاقــة مالحظـــة األداء العملـــي المــرتبط بمهـــارات الحاســـب اآللــي لـــدى طـــالب 

  ).رحلة اإلعدادیة األزهریة، ویرجع ذلك إلى التأثیر األساسي لنمط التعلم التشاركيالم
المحـسوبة بالنـسبة للمتغیـر ) ف(ًكما یتـضح أیـضا مـن خـالل الجـدول الـسابق أن قیمـة 

) 5335.902(الثــاني للبحــث وهــو نمــط الواقــع المعــزز وأثــره علــى التحــصیل المعرفــي تــساوي 
، ممــا یــشیر إلــى أفــضلیة نمــط الواقـــع )α≤0.05(نــد مــستوى ع) 0.00(ًوهــي دالــة احــصائیا 

؛ حیث أن المتوسط الحـسابي للواقـع المعـزز )صورة(على نمط الواقع المعزز ) باركود(المعزز 
  .)213.15) (الباركود(أكبر من المتوسط الحسابي للواقع المعزز ) 187.38(الصورة 

توســطین ومقــدار التغیــر الــذي كمــا یوضــح الرســم البیــاني التــالي حجــم الفــروق بــین الم
بطاقـة مالحظـة األداء العملـي المـرتبط بمهـارات الحاسـب اآللـي لـدى طـالب حدث بعد تطبیق 

  ).باركود/ صورة(ً تبعا للواقع المعزز المرحلة اإلعدادیة األزهریة في القیاس البعدي
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بالكتاب المدرسي على بطاقة ) باركود/ صورة(الفرق بین نوعي نمط الواقع المعزز ) 11(شكل 
  مالحظة األداء العملي المرتبط بمهارات الحاسب اآللي لدى طالب المرحلة اإلعدادیة األزهریة

وجــود فــرق دال (وبالتــالي تــم قبــول الفــرض الخــامس ســالف الــذكر، والــذي یــنص علــى 
عدادیــة األزهریــة بــین متوســطي درجــات طــالب المرحلــة اإل) 0,05 (≤ًإحــصائیا عنــد مــستوى 

ذات نمــط الواقــع المعــزز صــورة، وذات نمــط الواقــع المعــزز بــاركود فــي القیــاس البعــدي، علــى 
بطاقة مالحظة األداء العملي المرتبط بمهـارات الحاسـب اآللـي لـدى طـالب المرحلـة اإلعدادیـة 

  ).األزهریة، ویرجع ذلك إلى التأثیر األساسي للواقع المعزز باركود
ج المرتبطة أثر التفاعل بـین نمـط الـتعلم ونمـط الواقـع المعـزز  عرض النتائ-4

  .في تنمیة مهارات الحاسب اآللي لدى طالب المرحلة اإلعدادیة األزهریة
المحـسوبة بالنـسبة ألثـر التفاعـل بـین المتغیـر البـاركود وهـو ) ف(یتضح ذلك من قیمـة 

األداء العملـــي المـــرتبط  نمـــط الـــتعلم، ومتغیـــر نمـــط الواقـــع المعـــزز وأثـــر ذلـــك التفاعـــل علـــى
وهــي ) 318.987(تــساوي بمهــارات الحاســب اآللــي لــدى طــالب المرحلــة اإلعدادیــة األزهریــة 

  ).0.05(دالة عند مستوى 
ًونظـرا لوجـود أثــر دال بالنـسبة للمتغیـرین نمــط الـتعلم، والواقـع المعــزز فـي البحـث علــى 

ة للبحــث، وكــذلك هنــاك أثــر دال بالنــسبة لطــالب المجموعــات التجریبیــة األربعــاألداء العملــي 
بطاقـــة مالحظـــة األداء العملـــي المـــرتبط بمهـــارات للتفاعـــل بـــین المتغیـــرین فـــي تأثیرهمـــا علـــى 

، ولتحدیـد أفـضل المجموعـات مـن حیـث الحاسب اآللي لدى طالب المرحلة اإلعدادیة األزهریة
بینهمـا بالنـسبة لبطاقـة ، وكـذلك أثـر التفاعـل )نمط الـتعلم، نمـط الواقـع المعـزز(تأثیر المتغیرین 

المالحظـــة لعینـــة البحـــث، فـــإن هـــذا یـــستلزم إجـــراء اختبـــار لتوجیـــه الفـــروق بـــین المجموعـــات 
  .التجریبیة األربعة للبحث

 لتوجیـــه الفـــروق بـــین المجموعـــات، وقـــد وقـــع Scheffeوقـــد تـــم إجـــراء اختبـــار شـــیفا 
یبیــــة األربعــــة للبحــــث ًاالختیــــار علــــى هــــذا االختبــــار بالتحدیــــد؛ نظــــرا ألن المجموعــــات التجر

ًمتساویة، وقد تطلب هذا أوال حساب المتوسطات واالنحرافـات المعیاریـة للمجموعـات التجریبیـة 
 Scheffe المالحظــة فــي القیــاس البعــدي، ثــم إجــراء اختبــار شــیفا علــى بطاقــةاألربعــة للبحــث 
  : بعد ذلك كما یلي
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  )15(جدول 
  للبحث یة لبطاقة المالحظة للمقارنات البعدScheffe نتائج اختبار شیفا 

 للمقارنة الطرفیة بین المجموعات) ق(قیمة 
المجموعة  المتوسط مجموعات البحث

 األولى
المجموعة 

 الثانیة
المجموعة 

 الثالثة
المجموعة 

 الرابعة
 :المجموعة األولى

    ــــــــــــــــــــ 209.27 ) صورة+ تشاركي (

 :المجموعة الثانیة
   ــــــــــــــــــــ *32.067 241.33 ) ودبارك+ تشاركي (

: المجموعة الثالثة
  ــــــــــــــــــــ *75.833 *43.767 165.50 )صورة+ تنافسي (

: المجموعة الرابعة
 ــــــــــــــــــــ *19.467 *56.367 *24.300 184.97 )باركود+ تنافسي (

  :باستقراء بیانات الجدول السابق یتضح أنه
 32.067(؛ حیــث ســجل متوســط الفــرق )0.05(ًد فــرق دال إحــصائیا عنــد مــستوى یوجـ (*

، )بـــــاركود+ تـــــشاركي (وذلــــك بـــــین المجموعــــة التجریبیـــــة الثانیـــــة التــــي درســـــت بأســــلوب 
وذلــك فــي اختبــار ) صــورة+ تــشاركي (والمجموعــة التجریبیــة األولــى التــي درســت بأســلوب 
مجموعـــة التجریبیـــة الثانیـــة؛ حیـــث إن التحـــصیل المعرفـــي للبحـــث، وهـــذا الفـــرق لـــصالح ال

، بینما متوسـط المجموعـة التجریبیـة )209.27(متوسط المجموعة التجریبیة األولى قد بلغ 
  ).241.33(الثانیة قد بلغ 

  43.767(؛ حیــث ســجل متوســط الفــرق )0.05(ًیوجـد فــرق دال إحــصائیا عنــد مــستوى* (
، والمجموعـة )صـورة+ تنافسي ( سلوبوذلك بین المجموعة التجریبیة الثالثة التي درست بأ

وذلــك فــي اختبــار التحـــصیل ) صــورة+ تــشاركي (التجریبیــة األولــى التــي درســت بأســلوب 
ــــى؛ حیــــث إن متوســــط  المعرفــــي للبحــــث، وهــــذا الفــــرق لــــصالح المجموعــــة التجریبیــــة األول

ثـة ، بینمـا متوسـط المجموعـة التجریبیـة الثال)209.27(المجموعة التجریبیة األولـى قـد بلـغ 
 ).165.50(قد بلغ 

  24.300(؛ حیــث ســجل متوســط الفــرق )0.05(ًیوجـد فــرق دال إحــصائیا عنــد مــستوى (*
، )بـــــاركود+ تنافـــــسي (وذلـــــك بـــــین المجموعـــــة التجریبیـــــة الرابعـــــة التـــــي درســـــت بأســـــلوب 

وذلــك فــي اختبــار ) صــورة+ تــشاركي (والمجموعــة التجریبیــة األولــى التــي درســت بأســلوب 
حـــث، وهـــذا الفـــرق لـــصالح المجموعـــة التجریبیـــة األولـــى؛ حیـــث إن التحـــصیل المعرفـــي للب

، بینما متوسـط المجموعـة التجریبیـة )209.27(متوسط المجموعة التجریبیة األولى قد بلغ 
 ).184.97(الرابعة قد بلغ 
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  75.833(؛ حیــث ســجل متوســط الفــرق )0.05(ًیوجـد فــرق دال إحــصائیا عنــد مــستوى (*
، والمجموعـة )صـورة+ تنافسي ( ة الثالثة التي درست بأسلوبوذلك بین المجموعة التجریبی

وذلــك فــي اختبــار التحــصیل ) بــاركود+ تــشاركي (التجریبیــة الثانیــة التــي درســت بأســلوب 
ــــة؛ حیــــث إن متوســــط  ــــصالح المجموعــــة التجریبیــــة الثانی المعرفــــي للبحــــث، وهــــذا الفــــرق ل

سـط المجموعــة التجریبیـة الثالثــة ، بینمـا متو)241.33(المجموعـة التجریبیـة الثانیــة قـد بلــغ 
 ).165.50(قد بلغ 

  56.367(؛ حیــث ســجل متوســط الفــرق )0.05(ًیوجـد فــرق دال إحــصائیا عنــد مــستوى (*
، )بـــــاركود+ تنافـــــسي (وذلـــــك بـــــین المجموعـــــة التجریبیـــــة الرابعـــــة التـــــي درســـــت بأســـــلوب 

 فــي اختبــار وذلــك) بــاركود+ تــشاركي (والمجموعــة التجریبیــة الثانیــة التــي درســت بأســلوب 
التحـــصیل المعرفـــي للبحـــث، وهـــذا الفـــرق لـــصالح المجموعـــة التجریبیـــة الثانیـــة؛ حیـــث إن 

، بینمـا متوسـط المجموعـة التجریبیـة )241.33(متوسط المجموعة التجریبیة الثانیة قد بلـغ 
 ).184.97(الرابعة قد بلغ 

  19.467(؛ حیــث ســجل متوســط الفــرق )0.05(ًیوجـد فــرق دال إحــصائیا عنــد مــستوى (*
، )بـــــاركود+ تنافـــــسي (وذلـــــك بـــــین المجموعـــــة التجریبیـــــة الرابعـــــة التـــــي درســـــت بأســـــلوب 

وذلــك فــي اختبــار ) صــورة+ تنافــسي (والمجموعــة التجریبیــة الثالثــة التــي درســت بأســلوب 
التحـــصیل المعرفـــي للبحـــث، وهـــذا الفـــرق لـــصالح المجموعـــة التجریبیـــة الرابعـــة؛ حیـــث إن 

، بینما متوسـط المجموعـة التجریبیـة )184.97(رابعة قد بلغ متوسط المجموعة التجریبیة ال
 ).165.50(الثالثة قد بلغ 

ویوضح الشكل البیاني التالي الفروق بین مجموعات عینة البحـث األربعـة فـي التطبیـق 
 :البعدي لبطاقة مالحظة مهارات الحاسب اآللي لدى طالب المرحلة اإلعدادیة األزهریة

  

مجموعات البحث األربعة على بطاقة مالحظة مهارات الحاسب اآللي لدى الفروق بین ) 12(شكل 
  طالب المرحلة اإلعدادیة األزهریة

 ســالف الــذكر والــذي یــنص علـــى الــسادسوفــي ضــوء هــذه النتــائج یــتم قبــول الفــرض 
بـین متوسـطات درجـات طـالب المجموعـات ) 0,05 (≤ًوجود فرق دال إحصائیا عند مـستوى "

؛ مــع نمـــط الواقــع المعـــزز )تنافـــسي/ تــشاركي(لــذین یدرســـون بــنمط الـــتعلم التجریبیــة األربعـــة ا
فــي القیــاس البعــدي، علــى بطاقــة مالحظــة األداء العملــي المــرتبط بمهــارات ) البــاركود/الــصورة(

209.27241.33
165.5184.97
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الحاسب اآللي لدى طالب المرحلة اإلعدادیة األزهریة، ویرجع ذلك إلـى التـأثیر األساسـي ألثـر 
  ".وع نمط الواقع المعزز المتبعالتفاعل بین نمط التعلم ون

 عرض النتائج المرتبطة بأثر اختالف نمط الـتعلم ونمـط الواقـع المعـزز فـي -5
  .تنمیة اتجاه طالب المرحلة اإلعدادیة نحو بیئة الواقع المعزز
للفـروق بـین ) ف(الختبار صحة الفرض السابع والثامن سالف الذكر؛ تم حـساب قیمـة 

 البحـث األربعـة فـي القیـاس البعـدي الختبـار اتجـاه طـالب متوسطي درجات طـالب مجموعـات
المرحلة اإلعدادیة نحـو بیئـة الواقـع المعـزز، وفیمـا یلـي ملخـص لنتـائج المقیـاس بتحلیـل التبـاین 

  :ثنائي االتجاه
  )16(جدول 

اتجاه طالب المرحلة اإلعدادیة نحو المتوسطات واالنحراف المعیاري لمتغیرات البحث على مقیاس 
  لواقع المعزز في القیاس البعديبیئة ا

االنحراف  المتوسط العدد نمط الواقع المعزز نمط التعلم
 المعیاري

 1.202 95.93 30 صورة
 1.647 117.67 30 باركود تشاركي

 11.051 106.80 60  مجموع
 1.476 74.60 30 باركود تنافسي 1.484 56.73 30 صورة

 9.127 65.67 60 االجمالي 
 19.811 76.33 60  صورة
 21.770 96.13 60  باركود
 22.987 86.23 120 االجمالي 

والخــاص بحــساب المتوســطات واالنحــراف المعیــاري ) 16(یتــضح مــن خــالل الجــدول 
لمتغیرات البحث على مقیـاس االتجـاه فـي القیـاس البعـدي أن المعالجـة التجریبیـة التـي اشـتملت 

من الطالب هي أعلـى المعالجـات ) باركود( المعزز مع نمط الواقع) تشاركي(على نمط التعلم 
التجریبیـــة للبحـــث مـــن حیـــث المتوســـط الحـــسابي، حیـــث بلغـــت قیمـــة المتوســـط الحـــسابي لهـــا 

مــع نمــط الواقــع المعــزز ) تنافــسي(، بینمــا كانــت المعالجــة التجریبیــة لــنمط الــتعلم )117.67(
الحـسابي؛ حیـث بلغـت قیمـة هي أقل المعالجات التجریبیة للبحـث مـن حیـث المتوسـط ) صورة(

ًوعنـــد اعتبـــار ترتیـــب المعالجـــات التجریبیـــة للبحـــث وفقـــا ، )56.73(المتوســـط الحـــسابي لهـــا 
مـــع واقـــع معـــزز ) تـــشاركي(نمـــط الـــتعلم : لمتوســطها الحـــسابي األعلـــى، یـــتم ترتیبهـــا كمـــا یلــي

مع واقع ) يتنافس(یلیهم نمط التعلم ) صورة(مع واقع معزز ) تشاركي(ثم نمط التعلم ) باركود(
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، وللتأكـد مـن وجـود فـروق )صـورة(مع واقع معـزز ) تنافسي(ًواخیرا نمط التعلم ) باركود(معزز 
 ًدالـــة إحـــصائیا یتطلـــب األمـــر متابعـــة إجـــراء التحلـــیالت اإلحـــصائیة باســـتخدام أســـلوب تحلیـــل

  :التباین ثنائي االتجاه كما یلي
  )17(جدول 

حث على مقیاس اتجاه طالب المرحلة اإلعدادیة نحو بیئة تحلیل التباین ثنائي االتجاه لمتغیرات الب
  الواقع المعزز في القیاس البعدي

مستوى  قیمة ف متوسط المربعات درجات الحریة مجموع المربعات مصدر التباین
 الداللة

 000. 23780.250 50758.533 1 50758.533 نمط التعلم
 000. 5510.094 11761.200 1 11761.200 نمط الواقع المعزز

 نمط xنمط التعلم 
 الواقع المعزز

112.133 1  112.133 52.534  .000 

   2.134 116 247.600 الخطأ المعیاري
    120 955222.0 المجموع الكلي

المحسوبة وذلك بالنـسبة للمتغیـر األول للبحـث ) ف(أن قیمة ) 17(یتضح من الجدول 
) 0.000(ًوهــي دالــة إحــصائیا ) 23780.250(وهــو نمــط الــتعلم وأثــره علــى االتجــاه تــساوي 

ـــتعلم ) تـــشاركي(، ممـــا یـــشیر إلـــى أفـــضلیة نمـــط الـــتعلم )α≤0.05(عنـــد مـــستوى  علـــى نمـــط ال
أكبـر مـن المتوسـط ) 106.80(؛ حیث أن المتوسـط الحـسابي لـنمط الـتعلم التـشاركي )تنافسي(

  ).65.67(الحسابي لنمط التعلم التنافسي 
 ومقــدار التغیــر الــذي المتوســطینم الفــروق بــین كمــا یوضــح الرســم البیــاني التــالي حجــ

اتجاه طالب المرحلة في القیاس البعدي لمقیاس ) تنافسي/ تشاركي(حدث بعد تطبیق نمطي التعلم 
  .اإلعدادیة نحو بیئة الواقع المعزز

  
على مقیاس اتجاه طالب ) تنافسي/ تشاركي(یوضح الفرق بین نمطي التعلم ) 13(شكل 

   نحو بیئة الواقع المعززالمرحلة اإلعدادیة
 ≤ًوجــود فــرق دال إحــصائیا عنــد مــستوى (وبالتـالي تــم قبــول الفــرض الــذي یــنص علــى 

بین متوسطي درجات طـالب المرحلـة اإلعدادیـة األزهریـة الـذین یدرسـون بـنمط الـتعلم ) 0,05(

106.865.67
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الب التشاركي، والذین یدرسون بنمط التعلم التنافسي في القیاس البعدي، على مقیـاس اتجـاه طـ
المرحلــة اإلعدادیــة نحــو بیئــة الواقــع المعــزز، ویرجــع ذلــك إلــى التــأثیر األساســي لــنمط الــتعلم 

  ).، بصرف النظر عن نمط الواقع المعزز للمتعلمالتشاركي
المحـــسوبة بالنـــسبة للمتغیـــر ) ف (قیمـــةًویتـــضح أیـــضا مـــن خـــالل الجـــدول الـــسابق أن 

وهــي دالــة ) 5510.094(االتجــاه تــساوي الثــاني للبحــث وهــو نمــط الواقــع المعــزز وأثــره علــى 
، ممـــا یــــشیر إلـــى أفـــضلیة نمـــط الواقـــع المعــــزز )0.05(عنـــد مـــستوى ) 0.00(ًإحـــصائیا 

؛ حیث أن المتوسط الحسابي للواقـع المعـزز الـصورة )صورة(على نمط الواقع المعزز ) باركود(
  ).96.13) (الباركود(أكبر من المتوسط الحسابي للواقع المعزز ) 76.33(

كمــا یوضــح الرســم البیــاني التــالي حجــم الفــروق بــین المتوســطین ومقــدار التغیــر الــذي 
فـي القیـاس اتجـاه طـالب المرحلـة اإلعدادیـة نحـو بیئـة الواقـع المعـزز مقیـاس حدث بعد تطبیق 

  ).باركود/ صورة(ً تبعا للواقع المعزز البعدي

بالكتاب المدرسي على مقیاس ) باركود/ صورة(الواقع المعزز الفرق بین نوعي نمط ) 14(شكل 
  اتجاه طالب المرحلة اإلعدادیة نحو بیئة الواقع المعزز

 ≤ًوجــود فــرق دال إحــصائیا عنــد مــستوى (وبالتـالي تــم قبــول الفــرض الــذي یــنص علــى 
بــین متوســطي درجــات طــالب المرحلــة اإلعدادیــة األزهریــة ذات نمــط الواقــع المعــزز ) 0,05(

صـــورة، وذات نمـــط الواقـــع المعـــزز بـــاركود فـــي القیـــاس البعـــدي، علـــى مقیـــاس اتجـــاه طـــالب 
المرحلــة اإلعدادیــة نحــو بیئــة الواقــع المعــزز، ویرجــع ذلــك إلــى التــأثیر األساســي للواقــع المعــزز 

  ).الصورة
 عرض النتائج المرتبطة أثر التفاعل بـین نمـط الـتعلم ونمـط الواقـع المعـزز -6

  .الب المرحلة اإلعدادیة نحو بیئة الواقع المعززفي تنمیة اتجاه ط
 ألثــر التفاعــل بــین متغیــر نمــط الــتعلم، بالنــسبةالمحــسوبة ) ف(یتــضح ذلــك مــن قیمــة 

وهــي دالــة ) 52.534(ومتغیــر نمــط الواقــع المعــزز وأثــر ذلــك التفاعــل علــى االتجــاه تــساوي 
  ).0.05(ًإحصائیا عند مستوى 

تغیــرین نمـط الـتعلم، ونمــط الواقـع المعــزز فـي البحــث ًونظـرا لوجـود أثــر دال بالنـسبة للم
علــى االتجــاه بالنــسبة لطــالب المجموعــات التجریبیـــة األربعــة للبحــث، وكــذلك هنــاك أثـــر دال 
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للتفاعــل بــین متغیــري البحــث فــي تأثیرهمــا علــى االتجــاه لطــالب عینــة البحــث، ولتحدیــد أفــضل 
، وكـذلك أثـر التفاعـل ) الواقـع المعـززنمـط الـتعلم، نمـط(المجموعات من حیث تأثیر المتغیرین 

بینهمــا بالنـــسبة لمقیـــاس االتجـــاه ألفـــراد عینـــة البحــث، فـــإن هـــذا یـــستلزم إجـــراء اختبـــار لتوجیـــه 
  .الفروق بین المجموعات التجریبیة األربعة للبحث

 لتوجیـــه الفـــروق بـــین المجموعـــات، وقـــد وقـــع Scheffe وقـــد تـــم إجـــراء اختبـــار شـــیفا 
ًختبــــار بالتحدیــــد؛ نظــــرا ألن المجموعــــات التجریبیــــة األربعــــة للبحــــث االختیــــار علــــى هــــذا اال

حـــساب المتوســـطات واالنحرافـــات المعیاریـــة للمجموعـــات التجریبیـــة ًمتـــساویة، وقـــد تطلـــب هـــذا أوال 
 بعد ذلك كما Scheffeاالتجاه في القیاس البعدي، ثم إجراء اختبار شیفا على مقیاس األربعة للبحث 

  : یلي
  )18(جدول 

  للبحث  للمقارنات البعدیة لمقیاس االتجاهScheffeج اختبار شیفا نتائ
 للمقارنة الطرفیة بین المجموعات) ق(قیمة 

المجموعة  المتوسط مجموعات البحث
 األولى

المجموعة 
 الثانیة

المجموعة 
 الثالثة

المجموعة 
 الرابعة

   :المجموعة األولى
 ) صورة+ تشاركي (

    ــــــــــــــــــــ 95.93

   :المجموعة الثانیة
 ) باركود+ تشاركي (

   ــــــــــــــــــــ *21.733 117.67

  :المجموعة الثالثة
 )صورة+ تنافسي  (

  ــــــــــــــــــــ *60.933 *39.200 56.73

  : المجموعة الرابعة
 )باركود+ تنافسي (

 ــــــــــــــــــــ *17.867 *43.067 *21.333 74.60

  :اء بیانات الجدول السابق یتضح أنهباستقر
  21.733(؛ حیــث ســجل متوســط الفــرق )0.05(ًیوجـد فــرق دال إحــصائیا عنــد مــستوى (*

، )بـــــاركود+ تـــــشاركي (وذلــــك بـــــین المجموعــــة التجریبیـــــة الثانیـــــة التــــي درســـــت بأســــلوب 
وذلــك فــي مقیــاس ) صــورة+ تــشاركي (والمجموعــة التجریبیــة األولــى التــي درســت بأســلوب 

ه للبحــــث، وهــــذا الفــــرق لــــصالح المجموعــــة التجریبیــــة الثانیــــة؛ حیــــث إن متوســـــط االتجــــا
، بینما متوسط المجموعة التجریبیـة الثانیـة قـد )95.93(المجموعة التجریبیة األولى قد بلغ 

  ).117.67(بلغ 
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  39.200(؛ حیــث ســجل متوســط الفــرق )0.05(ًیوجـد فــرق دال إحــصائیا عنــد مــستوى* (
، والمجموعـة )صـورة+ تنافسي ( جریبیة الثالثة التي درست بأسلوبوذلك بین المجموعة الت

وذلـــك فـــي مقیـــاس االتجـــاه ) صـــورة+ تـــشاركي (التجریبیـــة األولـــى التـــي درســـت بأســـلوب 
للبحـــث، وهـــذا الفـــرق لـــصالح المجموعـــة التجریبیـــة األولـــى؛ حیـــث إن متوســـط المجموعـــة 

ة التجریبیـــة الثالثـــة قـــد بلـــغ ، بینمـــا متوســـط المجموعـــ)95.93(التجریبیـــة األولـــى قـــد بلـــغ 
)56.73.( 
  21.333(؛ حیــث ســجل متوســط الفــرق )0.05(ًیوجـد فــرق دال إحــصائیا عنــد مــستوى (*

، )بـــــاركود+ تنافـــــسي (وذلـــــك بـــــین المجموعـــــة التجریبیـــــة الرابعـــــة التـــــي درســـــت بأســـــلوب 
وذلــك فــي مقیــاس ) صــورة+ تــشاركي (والمجموعــة التجریبیــة األولــى التــي درســت بأســلوب 

جــــاه للبحــــث، وهــــذا الفــــرق لــــصالح المجموعــــة التجریبیــــة األولــــى؛ حیــــث إن متوســــط االت
، بینما متوسط المجموعة التجریبیة الرابعة قـد )95.93(المجموعة التجریبیة األولى قد بلغ 

 ).74.60(بلغ 
  60.933(؛ حیــث ســجل متوســط الفــرق )0.05(ًیوجـد فــرق دال إحــصائیا عنــد مــستوى (*

، والمجموعـة )صـورة+ تنافسي ( جریبیة الثالثة التي درست بأسلوبوذلك بین المجموعة الت
وذلـــك فـــي مقیـــاس االتجـــاه ) بـــاركود+ تـــشاركي (التجریبیـــة الثانیـــة التـــي درســـت بأســـلوب 

للبحـــث، وهـــذا الفـــرق لـــصالح المجموعـــة التجریبیـــة الثانیـــة؛ حیـــث إن متوســـط المجموعـــة 
لمجموعـــة التجریبیـــة الثالثـــة قـــد بلـــغ ، بینمـــا متوســـط ا)117.67(التجریبیـــة الثانیـــة قـــد بلـــغ 

)56.73.( 
  43.067(؛ حیــث ســجل متوســط الفــرق )0.05(ًیوجـد فــرق دال إحــصائیا عنــد مــستوى (*

، )بـــــاركود+ تنافـــــسي (وذلـــــك بـــــین المجموعـــــة التجریبیـــــة الرابعـــــة التـــــي درســـــت بأســـــلوب 
قیــاس وذلــك فــي م) بــاركود+ تــشاركي (والمجموعــة التجریبیــة الثانیــة التــي درســت بأســلوب 

االتجــــاه للبحــــث، وهــــذا الفــــرق لــــصالح المجموعــــة التجریبیــــة الثانیــــة؛ حیــــث إن متوســـــط 
، بینمـا متوسـط المجموعـة التجریبیـة الرابعـة )117.67(المجموعة التجریبیة الثانیـة قـد بلـغ 

 ).74.60(قد بلغ 
  17.867(؛ حیــث ســجل متوســط الفــرق )0.05(ًیوجـد فــرق دال إحــصائیا عنــد مــستوى (*

، )بـــــاركود+ تنافـــــسي (المجموعـــــة التجریبیـــــة الرابعـــــة التـــــي درســـــت بأســـــلوب وذلـــــك بـــــین 
وذلــك فــي مقیــاس ) صــورة+ تنافــسي (والمجموعــة التجریبیــة الثالثــة التــي درســت بأســلوب 

االتجــــاه للبحــــث، وهــــذا الفــــرق لــــصالح المجموعــــة التجریبیــــة الرابعــــة؛ حیــــث إن متوســــط 
نما متوسط المجموعـة التجریبیـة الثالثـة قـد ، بی)74.60(المجموعة التجریبیة الرابعة قد بلغ 

 ).56.73(بلغ 
ویوضح الشكل البیاني التالي الفروق بین مجموعات عینة البحـث االربعـة فـي التطبیـق 

  :البعدي لمقیاس اتجاه طالب المرحلة اإلعدادیة نحو بیئة الواقع المعزز
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س اتجاه طالب المرحلة الفروق بین مجموعات البحث األربعة على مقیا) 15(شكل 
  اإلعدادیة نحو بیئة الواقع المعزز

وجـود "وفي ضوء هذه النتائج تم قبـول الفـرض الثالـث سـالف الـذكر والـذي یـنص علـى 
بــــین متوســــطات درجــــات طــــالب المجموعــــات ) 0,05 (≤ًفــــرق دال إحــــصائیا عنــــد مــــستوى 

مــع نمـــط الواقــع المعـــزز ؛ )تنافـــسي/ تــشاركي(التجریبیــة األربعـــة الــذین یدرســـون بــنمط الـــتعلم 
في القیاس البعدي، علـى مقیـاس اتجـاه طـالب المرحلـة اإلعدادیـة نحـو بیئـة ) الباركود/الصورة(

الواقع المعزز، ویرجع ذلك إلى التأثیر األساسي ألثر التفاعل بین نمط التعلم ونوع نمـط الواقـع 
  ".المعزز المتبع

  : تفسیر النتائج ومناقشتها-ًثانیا
سیر النتــائج المرتبطــة بــأثر اخــتالف نمــط الــتعلم ونمــط الواقــع مناقــشة وتفــ -1

المعزز في تنمیة تحصیل الجوانـب المعرفیـة المرتبطـة بمهـارات الحاسـب اآللـي 
  .لدى طالب المرحلة اإلعدادیة األزهریة

 فیمــا یتعلــق بــأثر اخــتالف نمــط الــتعلم فــي تنمیــة تحــصیل الجوانــب المعرفیــة المرتبطــة -أ
  آللي لدى طالب المرحلة اإلعدادیة األزهریةبمهارات الحاسب ا

 ≤ًوجـــود فــــرق دال إحـــصائیا عنـــد مــــستوى ) 10(تـــشیر النتـــائج المبینـــة فــــي الجـــدول 
بین متوسطي درجات طـالب المرحلـة اإلعدادیـة األزهریـة الـذین یدرسـون بـنمط الـتعلم ) 0,05(

لــى اختبــار التحــصیل التــشاركي، والــذین یدرســون بــنمط الــتعلم التنافــسي فــي القیــاس البعــدي، ع
المعرفي المرتبط بمهارات الحاسب اآللي لدى طالب المرحلة اإلعدادیـة األزهریـة، ویرجـع ذلـك 

ً، وهــذه النتیجــة تعــد مؤشــرا یوضــح أفــضلیة نمــط إلــى التــأثیر األساســي لــنمط الــتعلم التــشاركي
ة بمهــارات فــي تنمیــة التحــصیل المعرفــي المرتبطــ) تنافــسي(علــى نمــط الــتعلم ) تــشاركي(الــتعلم 

  .الحاسب اآللي لدى طالب المرحلة اإلعدادیة األزهریة
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  :ویمكن عزو هذه النتیجة إلى ما یلي
 وتــشیر إلــى أن تنظــیم عــرض المحتــوى التعلیمــي : مبــادئ نظریــة میریــل لعــرض العناصــر

یتطلب تحدیـد نمـط تقدیمـه، ومـستوى األداء المتوقـع مـن الطالـب إظهـاره بعـد عملیـة الـتعلم 
، وترتـب علـى ذلـك تحویـل المحتـوى مـن الـشكل النمطـي لعرضـه )طبیق، اكتشافتذكر، ت(

إلــى شـــكل دینامیكیـــة یعتمــد علـــى اجتمـــاعیي المعلومــات، وقواعـــد بیانـــات تفهــرس مـــا یـــتم 
تجمیعــه مــن بیانــات والتولیــف بینهــا، وبــین مفرداتهــا، ومــن ثــم إمكانیــة توزیــع المعلومـــات 

الجاذبیة والمتعة والتشویق في عملیة الـتعلم، لتوظیفها في أكثر من سیاق، لضمان عنصر 
، وبـشكل یـشجع علـى التـشارك بـین الطـالب )تنافـسي/تـشاركي(ًووفقا لنمط تعلم كل طالـب 

داخــل كــل مجموعــة، وهــذا جعــل نمــط الــتعلم التــشاركي یتفــوق علــى نمــط الــتعلم التنافــسي؛ 
ف بیــنهم ظهــر ًوالــسبب فــي ذلــك یرجــع إلــى أن الطــالب بــدال مــن توظیــف التنــافس الــشری

 .عنصر التحیز الذاتي
  ســـاعدت خـــصائص وطبیعـــة تقنیـــة الواقـــع المعـــزز بتقـــدیمها لألنـــشطة والمهـــام فـــي صـــورة

تفاعـل اجتمــاعي، حیــث إنهــا لهـا قــدرة عالیــة علــى دفــع عملیـة الــتعلم لــدى المعلمــین كونهــا 
ى طریقــة غیـــر مألوفـــة، هــذا باإلضـــافة إلـــى ســهولة التعامـــل مـــع البیئــة؛ وذلـــك یـــساعد علـــ

 . والتفاعلًتحقیق األهداف السلوكیة المحددة سلفا، وذلك باستخدام أدوات التواصل 
  ًوتتفــق هــذه النتیجــة إجمــاال مــع مــا توصــلت إلیــه الدراســات والبحــوث الــسابقة التــي تناولــت

؛ هــاني 2014دالیــا عطیــة، : (، ومــن بــین هــذه الدراســات)تــشاركي(اســتخدام نمــط الــتعلم 
علــى ) تــشاركي(أفــضلیة نمــط الــتعلم  معظــم هــذه الدراســات حیــث اشــارت) 2013الــشیخ، 

  . في تنمیة التحصیل المعرفي لدي طالب المرحلة اإلعدادیة)تنافسي(نمط التعلم 
  ــــف نتــــائج البحــــث الحــــالي مــــع دراســــة ــــف اهللا، (وتختل ؛ وأورتــــرز 2016محمــــد جــــابر خل

 ,Wouters, Nimwegen, Oostendorp) 2013(ونینفیجن وأوستندورب ودیر سبیك 
& der Spek( أفـضلیة نمـط الـتعلم ، والتـي أشـارت نتائجهـا أفـضلیة)علـى نمـط ) تنافـسي

  . في تنمیة التحصیل المعرفي لدي طالب المرحلة اإلعدادیة األزهریة)تشاركي(التعلم 
بالكتـاب المدرسـي بـصرف ) بـاركود/ صـورة( فیما یتعلق بأثر اختالف نمـط الواقـع المعـزز -ب

  م على  التحصیل المعرفي المرتبط بمهارات الحاسب اآلليالنظر عن نمط التعل
 ≤ًوجـــود فــــرق دال إحـــصائیا عنـــد مــــستوى ) 11(تـــشیر النتـــائج المبینـــة فــــي الجـــدول 

بــین متوســطي درجــات طــالب المرحلــة اإلعدادیــة األزهریــة ذات نمــط الواقــع المعــزز ) 0,05(
ى اختبـار التحـصیل المعرفـي صورة، وذات نمط الواقـع المعـزز بـاركود فـي القیـاس البعـدي، علـ

المــرتبط بمهــارات الحاســب اآللــي لــدى طــالب المرحلــة اإلعدادیــة األزهریــة، ویرجــع ذلــك إلــى 
ً، وهذه النتیجة تعد مؤشرا یوضـح أفـضلیة طـالب الواقـع التأثیر األساسي للواقع المعزز الصورة

عرفــي المرتبطــة المعــزز بــاركود علــى ذات نمــط الواقــع المعــزز صــورة فــي تنمیــة التحــصیل الم
  .بمهارات الحاسب اآللي لدى طالب المرحلة اإلعدادیة األزهریة

  



صورة (الواقع المعزز و) تنافسي/تشاركي(أثر التفاعل بین نمط التعلم 
  ...ین نواتج تعلم مادة الحاسببالكتاب المدرسي في تحس) باركود/ 

 
  عمرو جالل الدین أحمد عالم/ د.أ
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  :ویمكن عزو هذه النتیجة إلى ما یلي
  تؤكــد النظریــة االتــصالیة علــى أن المعلومــات علــى شــبكة الویــب المترابطــة فــي حالــة تغیــر

ة، وفهــم دائـم نتیجـة لطبیعــة العـصر وتطوراتـه، فالمعرفــة تتـدفق باسـتمرار وتتجــدد كـل لحظـ
المعلم یتغیـر باسـتمرار بتغیـر المعرفـة وتـدفقها، فاالتـصالیة فـي مفهومهـا تعتمـد علـى تـوافر 

 .العقد والوصالت والشبكات التي یستطیع المعلم التفاعل معها
  بینمــا نظریــة الترمیــز المــزدوج أو الثنــائى التــى تفتــرض أن اكتــساب المعرفــة داخــل العقـــل

ها للغة اللفظیة واألخرى للرسومات والصور ولـذا فـالمتعلم یتكون من وحدتین للترمیز، إحدا
الذى یتناول المعلومات مـن خـالل قنـاتین منفـصلتین أفـضل مـن المـتعلم الـذى یتناولهـا مـن 

 ألن الـــصور تــــساعد المـــتعلم علــــى تكــــوین (Stockwell, 2016)خـــالل قنــــاة واحـــدة 
ومـات بــشكل مــستقل ومتــزامن ارتباطـات بــین المــادة البـصریة والمحتــوى أثنــاء معالجــة المعل

 .حیث یوجد بینهما روابط وعالقات تسمح بالترمیز الثنائى للمعلومات
  ًوتتفق هذه النتیجة إجماال مع ما توصلت إلیه الدراسات والبحوث السابقة التـي تناولـت أثـر

بالكتـاب المدرسـي علـى التحـصیل المعرفـي، ) بـاركود/ صـورة(اختالف نمط الواقـع المعـزز 
حیـث أشــارت ؛ )2014؛ مهـا الحــسیني، 2018شــیماء سـمیر، : (هــذه الدراسـاتومـن بـین 

معظـــم هـــذه الدراســـات أفـــضلیة ذات نمـــط الواقـــع المعـــزز بـــاركود علـــى صـــورة فـــي تنمیـــة 
  .التحصیل المعرفي لدي طالب المرحلة اإلعدادیة األزهریة

 أشـارت ؛ والتـي)2019محمـود عتـاقي، : (وتختلف نتائج البحث الحالي مع دراسة كل مـن 
ًنتائجها عدم وجود فروق دالة إحصائیا بین درجات الطالب ذات واقع معزز بـاركود وذات 

 .واقع معزز الصورة على التحصیل المعرفي
  أن دمج تقنیة الواقـع المعـزز بالـصور أدت إلـى تفاعـل الطـالب والسبب في ذلك یرجع إلى

ى تتناسـب مـع طبیعـة الموقـف مع الـصورة وتـأثرهم بهـا وال سـیما أنـه تـم اختیـار الـصور التـ
ــــصورة كمــــنظم متقــــدم ومثیــــر بــــصرى متكامــــل وواضــــح، بعكــــس  التعلیمــــى فاســــتخدمت ال

 .ذو الحجم الصغیر فانتباه الطالب إلى الصورة أكبر من انتباههم إلى الكود) الباركود(
 مناقشة وتفسیر النتائج المرتبطة أثر التفاعل بین نمط التعلم ونمط الواقـع -2

تنمیة تحصیل الجوانـب المعرفیـة المرتبطـة بمهـارات الحاسـب اآللـي المعزز في 
  .لدى الطالب

 ≤ً وجـــود فــــرق دال إحـــصائیا عنـــد مــــستوى )12(تـــشیر النتـــائج المبینـــة فــــي الجـــدول 
بــین متوســطات درجــات طــالب المجموعــات التجریبیــة األربعــة الــذین یدرســون بــنمط ) 0,05(

في القیاس البعـدي، علـى ) الباركود/الصورة(المعزز ؛ مع نمط الواقع )تنافسي/ تشاركي(التعلم 
اختبــار التحــصیل المعرفــي المــرتبط بمهــارات الحاســب اآللــي لــدى طــالب المرحلــة اإلعدادیــة 
األزهریــة، ویرجــع ذلــك إلــى التــأثیر األساســي ألثــر التفاعــل بــین نمــط الــتعلم ونــوع نمــط الواقــع 

، )تنافـسي/ تـشاركي(تفاعـل بـین نمـط الـتعلم ً، وهذه النتیجـة تعـد مؤشـرا یوضـح الالمعزز المتبع
  .لدى طالب المرحلة اإلعدادیة األزهریة) باركود/ صورة (ونمط الواقع المعزز 
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  :ویمكن عزو هذه النتیجة إلى ما یلي
  النظریة التوسعیة لریجلوث، والتي توضح أن تنظیم المحتوى التعلیمي ینبغي أن یـتم بـشكل

اء، ومن البسیط إلى المعقد، إضافة إلى تزوید المـتعلم موسع، عن طریق الكل ولیس األجز
باألفكـــار الرئیـــسة والمواقـــف الجزئیـــة التـــي تطبـــق فیهـــا، ممـــا ینمـــي الـــتعلم علـــى مـــستوى 
ًالتطبیق، ویرجع ذلك إلى توفیر محتـوى تعلیمـي ممیـز وفقـا لألسـلوب الخـاص بكـل مـتعلم، 

 .المجموعات وداخل المجموعاتًودعم التعلم وفقا الستراتیجیة التشارك والتنافس بین 
  ٕســاعد التنــافس علــى تركیــز االنتبــاه فــي التحــصیل للمعلومــات المطلوبــة، واتقــان عــدد مــن

المهارت العملیة، والتعاون بین األعـضاء قـائم علـى العمـل ضـمن مجموعـات صـغیرة غیـر 
 .ٕمتجانسة، حیث تولد لدى كل عضو فى المجموعة الشعور بالمسؤلیة واتقان المهام

 ر وسائل وأسالیب التحفیـز بالبیئـة وتنوعهـا سـاعد علـى مواصـلة عملیـة التـدریب، وأدى توفی
 .إلى المتعة والتشویق في إجتیاز المستویات وتحصیل المعلومات

  تنظــیم عــرض المعلومــات وتقــدیمها مــن البــسیط إلــى المعقــد ســاعد علــى ترتیبهــا فــي البنیــة
َّالمعرفیة بشكل یسهل استرجاعها عند االحتیاج   .إلیهاَ

  تــــشاركي(وفــــي حــــدود علــــم الباحثــــان ال توجــــد دراســــات أو بحــــوث تناولــــت نمــــط الــــتعلم /
  . لدى طالب المرحلة اإلعدادیة األزهریة) باركود/ صورة (، ونمط الواقع المعزز )تنافسي

 مناقــشة وتفــسیر النتــائج المرتبطــة بــأثر اخــتالف نمــط الــتعلم ونمــط الواقــع -3
ـــة المعـــزز فـــي تنمیـــة مهـــارات الح ـــة اإلعدادی ـــدى طـــالب المرحل ـــي ل اســـب اآلل

  .األزهریة
ــتعلم فــي تنمیــة مهــارات الحاســب اآللــي لــدى طــالب -أ ــأثر اخــتالف نمــط ال  فیمــا یتعلــق ب

  :المرحلة اإلعدادیة األزهریة
 ≤ً وجـــود فــــرق دال إحـــصائیا عنـــد مــــستوى )13(تـــشیر النتـــائج المبینـــة فــــي الجـــدول 

 اإلعدادیـة األزهریـة الـذین یدرسـون بـنمط الـتعلم بین متوسطي درجات طـالب المرحلـة) 0,05(
الـتـشاركي، والــذین یدرســون بــنمط الــتعلم التنافــسي فــي القیــاس البعــدي، علــى بطاقــة مالحظــة 
األداء العملــي المــرتبط بمهــارات الحاســب اآللــي لطــالب المرحلــة اإلعدادیــة، ویرجــع ذلــك إلــى 

ًة تعـد مؤشــرا یوضــح أفـضلیة نمــط الــتعلم ، وهـذه النتیجــالتـأثیر األساســي لـنمط الــتعلم التــشاركي
  .في تنمیة مهارات الحاسب اآللي) تنافسي(على نمط التعلم ) تشاركي(

  :ویمكن عزو هذه النتیجة إلى ما یلي
  ًیفــسر ثورنیــك هــذه النتیجــة وفقــا لمبــدأ االســتعمال واإلهمــال للعــادة المكتــسبة، إذ یـــرى أن

جــة عــدم ممارســتها مــع الــزمن، وهــو مــا العــادات تقــوى بالممارســة وتــضعف باإلهمــال نتی
یعـــرف بنظریـــة التالشـــى أو التـــرك وتعـــزى النـــسیان إلـــى مـــرور زمـــن طویـــل علـــى الخبـــرة 

 .المكتسبة بحیث الیتم تنشیطها أو ممارستها، مما یؤدى إلى زوال آثارها من الذاكرة



صورة (الواقع المعزز و) تنافسي/تشاركي(أثر التفاعل بین نمط التعلم 
  ...ین نواتج تعلم مادة الحاسببالكتاب المدرسي في تحس) باركود/ 
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  تناولــت ًوتتفــق هــذه النتیجــة إجمــاال مــع مــا توصــلت إلیــه الدراســات والبحــوث الــسابقة التــي
 ,Su  (2010)سـیو وأدیـسون : (، ومن بین هذه الدراسـات)تشاركي(استخدام نمط التعلم 

Addison  2009(؛ ودراسـة وانـج وكیـاین (Wang Qiyun ( حیـث اشـارت معظـم هـذه
 فـي مهـارات الحاســب )تنافــسي(علــى نمـط الـتعلم ) تـشاركي(نمــط الـتعلم الدراسـات أفـضلیة 

  .دیة األزهریةاآللي لدي طالب المرحلة اإلعدا
  ؛ محمــد خلــف اهللا، 2017عــصام عبــد القــادر، (وتختلــف نتــائج البحــث الحــالي مــع دراســة

علــى نمــط الــتعلم ) تنافــسي(أفــضلیة نمــط الــتعلم ، والتــي أشــارت نتائجهــا أفــضلیة )2016
  . في مهارات الحاسب اآللي لدي طالب المرحلة اإلعدادیة األزهریة)تشاركي(

بالكتـاب المدرسـي بـصرف ) بـاركود/ صـورة(ف نمـط الواقـع المعـزز  فیما یتعلق بأثر اختال-ب
  :النظر عن نمط التعلم على  بطاقة مالحظة األداء العملي لمهارات الحاسب اآللي

 ≤ً وجـــود فــــرق دال إحـــصائیا عنـــد مــــستوى )14(تـــشیر النتـــائج المبینـــة فــــي الجـــدول 
 ذات نمــط الواقــع المعــزز بــین متوســطي درجــات طــالب المرحلــة اإلعدادیــة األزهریــة) 0,05(

صــورة، وذات نمـــط الواقـــع المعـــزز بـــاركود فـــي القیـــاس البعـــدي، علـــى بطاقـــة مالحظـــة األداء 
العملـــي المـــرتبط بمهـــارات الحاســـب اآللـــي لـــدى طـــالب المرحلـــة اإلعدادیـــة، ویرجـــع ذلـــك إلـــى 

 نمــط ً، وهــذه النتیجــة تعــد مؤشــرا یوضــح أفــضلیة الطــالب ذاتالتــأثیر األساســي للواقــع المعــزز
الواقع المعزز بـاركود علـى الطـالب ذات واقـع معـزز صـورة فـي تنمیـة مهـارات الحاسـب اآللـي 

  .لدى طالب المرحلة اإلعدادیة
  :ویمكن عزو هذه النتیجة إلى ما یلي

  نظریـــة المجـــاز المفــــاهیمي ونظریـــة المجــــاز المعرفـــي، ســـاعد التــــصمیم الجمـــالي البــــسیط
  ورســـم صـــور ذهنیـــة إدراكیـــة لـــشكل المحتـــوىوالـــسهل للبیئـــة علـــى تكـــوین ذاكـــرة بـــصریة

وعناصــره األساســـیة والعالقــة بـــین هـــذه العناصــر، وترتیـــب المعلومـــات فــي الـــذاكرة بـــشكل 
  .أفضل، وهذا یتفق مع مبادئ نظریة المجاز المفاهیمي ونظریة المجاز المعرفي

 دمج نمو التحـصیل المعرفـي لطـالب نمـط الـدمج بالبـاركود بدرجـة أكبـر مـن طـالب نمـط الـ
بالــصورة مــن خــالل زیــادة التركیــز علــى البــاركود وبــدون أى تــشتت یــنعكس إیجابیــا علــى 

 .Excelلمهارات برنامج الجداول الحسابیة أدائهم العملى لمهارات 
  ًوتتفق هذه النتیجة إجماال مع ما توصلت إلیه الدراسات والبحوث السابقة التـي تناولـت أثـر

مهــارات الحاســب بالكتــاب المدرســي علــى ) بــاركود/ صــورة(اخــتالف نمــط الواقــع المعــزز 
، هنــد 2015؛ محمــد خمــیس، 2016زینــب الــسالمي، : (، ومــن بــین هــذه الدراســاتاآللــي

حیــث أشــارت معظــم هــذه الدراســات أفــضلیة ذات نمــط الواقــع المعــزز ؛ )2010الخلیفــة، 
  .هریةباركود على صورة في مهارات الحاسب اآللي لدي طالب المرحلة اإلعدادیة األز

 إینـــاس الـــشامى، لمیـــاء القاضــــى، : (وتختلـــف نتـــائج البحـــث الحـــالي مـــع دراســـة كـــل مـــن
ً؛ والتي أشارت نتائجها عدم وجود فـروق دالـة إحـصائیا بـین )2016إسالم أحمد، ؛ 2017

 .مهارات الحاسبدرجات الطالب ذات واقع معزز باركود وذات واقع معزز الصورة على 
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لمرتبطة أثر التفاعل بین نمط التعلم ونمط الواقـع  مناقشة وتفسیر النتائج ا-4
ـــة  ـــة اإلعدادی ـــدى طـــالب المرحل ـــي ل المعـــزز فـــي تنمیـــة مهـــارات الحاســـب اآلل

  .األزهریة
 ≤ًوجـــود فــــرق دال إحـــصائیا عنـــد مــــستوى ) 15(تـــشیر النتـــائج المبینـــة فــــي الجـــدول 

رســون بــنمط بــین متوســطات درجــات طــالب المجموعــات التجریبیــة األربعــة الــذین ید) 0,05(
في القیاس البعـدي، علـى ) الباركود/الصورة(؛ مع نمط الواقع المعزز )تنافسي/ تشاركي(التعلم 

بطاقة مالحظة األداء العملي المرتبط بمهـارات الحاسـب اآللـي لـدى طـالب المرحلـة اإلعدادیـة 
الواقــع األزهریــة، ویرجــع ذلــك إلــى التــأثیر األساســي ألثــر التفاعــل بــین نمــط الــتعلم ونــوع نمــط 

، )تنافـسي/ تـشاركي(ً، وهذه النتیجـة تعـد مؤشـرا یوضـح التفاعـل بـین نمـط الـتعلم المعزز المتبع
  .لدى طالب المرحلة اإلعدادیة األزهریة) باركود/ صورة (ونمط الواقع المعزز 

  :ویمكن عزو هذه النتیجة إلى ما یلي
 الموقــف التعلیمــي، نظریــة تجمیــع المثیــرات التــى تــنص علــى أن المثیــرات المــستخدمة فــي 

تــؤدي إلــى حــدوث الــتعلم وبقــاء أثــره، وال یحــدث االنتبــاه بــدون مثیــرات، وعنــد تغیــر شــدة 
المثیــر أو تكــراره یحــدث جــذب انتبــاه المــتعلم، ونظریــة معالجــة المعلومــات البــصریة التــى 
 تنص على أن البیانات یتم معالجتها من خـالل الترمیـز والتخـزین واالسـترجاع، ویـتم الـتعلم

ویــتم إدراكهــا ) معلومــات(مـن خــالل المــدخالت، والتــي تتمثــل فــي المثیـرات البیئیــة الجدیــدة 
مـن خـالل الحــواس، وبـذلك یــتم عمـل شــبكة مـن التمثــیالت ودمـج المثیــرات البیئیـة الجدیــدة 

  .في بیئة التعلم السابقة لبناء بنیة معرفیة جدیدة
 ــــم الباحــــث ال توجــــد دراســــات أو بحــــوث تناولــــ ــــتعلم وفــــي حــــدود عل / تــــشاركي(ت نمــــط ال

  . لدى طالب المرحلة اإلعدادیة األزهریة) باركود/ صورة (، ونمط الواقع المعزز )تنافسي
 مناقــشة وتفــسیر النتــائج المرتبطــة بــأثر اخــتالف نمــط الــتعلم ونمــط الواقــع -5

  .المعزز في تنمیة اتجاه طالب المرحلة اإلعدادیة نحو بیئة الواقع المعزز
بأثر اختالف نمط التعلم في تنمیة اتجاه طالب المرحلة اإلعدادیة نحو بیئـة  فیما یتعلق -أ

  الواقع المعزز
 ≤ًوجـــود فــــرق دال إحـــصائیا عنـــد مــــستوى ) 16(تـــشیر النتـــائج المبینـــة فــــي الجـــدول 

بین متوسطي درجات طـالب المرحلـة اإلعدادیـة األزهریـة الـذین یدرسـون بـنمط الـتعلم ) 0,05(
ون بنمط التعلم التنافسي في القیاس البعدي، على مقیـاس اتجـاه طـالب التشاركي، والذین یدرس

المرحلــة اإلعدادیــة نحــو بیئــة الواقــع المعــزز، ویرجــع ذلــك إلــى التــأثیر األساســي لــنمط الــتعلم 
علــى نمــط الــتعلم ) تــشاركي(ً، وهــذه النتیجــة تعــد مؤشــرا یوضــح أفــضلیة نمــط الــتعلم التــشاركي

  . المرحلة اإلعدادیة نحو بیئة الواقع المعززفي تنمیة اتجاه طالب) تنافسي(
  



صورة (الواقع المعزز و) تنافسي/تشاركي(أثر التفاعل بین نمط التعلم 
  ...ین نواتج تعلم مادة الحاسببالكتاب المدرسي في تحس) باركود/ 
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  :ویمكن عزو هذه النتیجة إلى ما یلي
 وفیهــا یفتــرض أن األشــخاص یــستجیبون مــن خــالل التخاطــب : نظریــة االســتجابة المعرفیــة

، وأن هـذه األفكــار لهـا أهمیتهــا، )االسـتجابات المعرفیــة(لـبعض األفكــار اإلیجابیـة والــسلبیة 
 .في مجال تعدیل االتجاهات كنتیجة للتخاطبویمكن االستعانة بها 

  ینظـر إلـى المعرفــة فـي الـتعلم المــوقفي نتـاج التفاعـل بــین المـتعلم وعناصـر بیئــة الـتعلم مــن
، فــالتعلم علمیــة اجتماعیــة تعتمــد علــى التفاعــل مــع اآلخــرین فــي والمــشاركةخــالل التفاعــل 

 .اقف الحیاتیة الواقعیةالبیئة التعلیمیة، وتعكس كیفیة استخدام المعلومات في المو
  ًوتتفــق هــذه النتیجــة إجمــاال مــع مــا توصــلت إلیــه الدراســات والبحــوث الــسابقة التــي تناولــت

؛ وحــسن 2016أحمــد علــى، : (، ومــن بــین هــذه الدراســات)تــشاركي(اســتخدام نمــط الــتعلم 
حیث اشارت معظم هـذه الدراسـات ) 2008؛ ومنى الجزار، 2012حسن، أسامة هنداوي، 

 فــي تنمیــة االتجــاه لــدى طــالب )تنافــسي(علــى نمــط الــتعلم ) تــشاركي(مــط الــتعلم أفــضلیة ن
  .المرحلة اإلعدادیة األزهریة

  ؛ یاسـر فـوزي، خالـد أحمـد، 2019وائـل عطیـه، (وتختلـف نتـائج البحـث الحـالي مـع دراسـة
علــى نمــط الــتعلم ) تنافــسي (الــتعلمأفــضلیة نمــط ، والتــي أشــارت نتائجهــا أفــضلیة )2013

  . في تنمیة االتجاه لدي طالب المرحلة اإلعدادیة األزهریة)تشاركي(
بالكتاب المدرسي بصرف ) باركود/ صورة( فیما یتعلق بأثر اختالف نمط الواقع المعزز -ب

  :النظر عن نمط التعلم على  اتجاه طالب المرحلة اإلعدادیة نحو بیئة الواقع المعزز
 ≤ًق دال إحـــصائیا عنـــد مــــستوى وجـــود فــــر) 17(تـــشیر النتـــائج المبینـــة فــــي الجـــدول 

بــین متوســطي درجــات طــالب المرحلــة اإلعدادیــة األزهریــة ذات نمــط الواقــع المعــزز ) 0,05(
صـــورة، وذات نمـــط الواقـــع المعـــزز بـــاركود فـــي القیـــاس البعـــدي، علـــى مقیـــاس اتجـــاه طـــالب 

قــع المعــزز المرحلــة اإلعدادیــة نحــو بیئــة الواقــع المعــزز، ویرجــع ذلــك إلــى التــأثیر األساســي للوا
ً، وهذه النتیجة تعد مؤشرا یوضح أفضلیة الواقع المعزز باركود علـى الطـالب ذات نمـط باركود

  .الواقع المعزز صورة في تنمیة اتجاه طالب المرحلة اإلعدادیة نحو بیئة الواقع المعزز
  :ویمكن عزو هذه النتیجة إلى ما یلي

 ًفـراد یـسعون دائمـا إلـى تحقیـق التـرابط تؤكـد علـى أن األ: نظریة االتساق المعرفي الوجـداني
ٕوالتماسك واعطاء معنى ألبنیتهم المعرفیة أى یسعون إلى تأكید االتساق فیما بـین معـارفهم 
المختلفـــة، وبالتـــالى فـــإن الفـــرد لـــن یقبـــل إال االتجاهـــات التـــى تتناســـب مـــع بنائـــه المعرفـــى 

دد فـي جـزء منهـا مـن خـالل  األفراد ومعارفهم وتبریراتهم للموضوعات تتحـالكلى، فمعتقدات
مــشاعرهم وتفــضیالتهم، وینظــر إلــى االتجــاه والقیمــة علــى أنهمــا یتــضمنان ثالثــة مكونــات؛ 

 ). والوجداني- والسلوكي -المعرفي (وهي 
  ًوتتفق هذه النتیجة إجماال مع ما توصلت إلیه الدراسات والبحوث السابقة التـي تناولـت أثـر

بالكتاب المدرسي علـى اتجـاه طـالب المرحلـة ) اركودب/ صورة(اختالف نمط الواقع المعزز 
؛ 2019دالیـــا ســـویفي، : (اإلعدادیـــة نحـــو بیئـــة الواقـــع المعـــزز، ومـــن بـــین هـــذه الدراســـات
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حیـــث أشـــارت معظـــم هـــذه الدراســـات أفـــضلیة ذات نمـــط الواقـــع ؛ )2018شـــیماء ســـمیر، 
  .ةالمعزز باركود على صورة في تنمیة االتجاه لدي طالب المرحلة اإلعدادی

 ماریــــان ؛ 2019محمـــود عتـــاقي، : (وتختلـــف نتـــائج البحـــث الحــــالي مـــع دراســـة كـــل مــــن
ـــة إحـــصائیا بـــین درجـــات ) 2017منـــصور،  ًوالتـــي أشـــارت نتائجهـــا عـــدم وجـــود فـــروق دال

  .الطالب ذات واقع معزز باركود وذات واقع معزز الصورة على االتجاه
نمط التعلم ونمط الواقـع  مناقشة وتفسیر النتائج المرتبطة أثر التفاعل بین -6

  المعزز في تنمیة اتجاه طالب المرحلة اإلعدادیة نحو بیئة الواقع المعزز
 ≤ً وجـــود فــــرق دال إحـــصائیا عنـــد مــــستوى )18(تـــشیر النتـــائج المبینـــة فــــي الجـــدول 

بــین متوســطات درجــات طــالب المجموعــات التجریبیــة األربعــة الــذین یدرســون بــنمط ) 0,05(
في القیاس البعـدي، علـى ) الباركود/الصورة(؛ مع نمط الواقع المعزز )فسيتنا/ تشاركي(التعلم 

مقیــاس اتجـــاه طـــالب المرحلـــة اإلعدادیـــة نحـــو بیئـــة الواقـــع المعـــزز، ویرجـــع ذلـــك إلـــى التـــأثیر 
، وهــذه النتیجــة تعــد األساســي ألثــر التفاعــل بــین نمــط الــتعلم ونــوع نمــط الواقــع المعــزز المتبــع

/ صــورة (، ونمــط الواقــع المعــزز )تنافــسي/ تــشاركي(نمــط الــتعلم ًمؤشــرا یوضــح التفاعــل بــین 
  .لدى طالب المرحلة اإلعدادیة) باركود

  :ویمكن عزو هذه النتیجة إلى ما یلي
  ًتنطلــق نظریــة التقریـــر الــذاتي مـــن مــسلمة مؤداهــا أن األفـــراد دائمــا مـــا یكونــون اســـتباقیین

قریــر الــذات ترتكــز علــى دراســة مــا ًداخلیــا مــع وجــود رغبــة داخلیــة كبیــرة للنمــو، فنظریــة ت
 . یحتاجه األفراد من أجل تنمیة وتطویر المیول والرغبات الداخلیة الموجهة نحو الرضا

  یعتمد تنظیم المحتوى على لغة وصف بنیة المستند والتي تركز على محتـواه، وتقـوم بعمـل
"Tags "،للــــربط بــــین عناصــــر المــــصطلح ومكوناتــــه؛ لتــــسهیل البحــــث عــــن المعلومــــات 

والتحلیـل الــدقیق للمحتــوى وتمثیلــه بدرجــة عالیــة مــن الدقــة حتــى یمكــن للبیئــة التعــرف علــى 
 .جمیع جوانب المستویات المطلوبة

  ــــتعلم حــــدودوفــــي ــــم الباحــــث ال توجــــد دراســــات أو بحــــوث تناولــــت نمــــط ال / تــــشاركي( عل
یة نحـو على اتجاه طالب المرحلة اإلعداد) باركود/ صورة (، ونمط الواقع المعزز )تنافسي

  . بیئة الواقع المعزز
 :توصیات البحث

 :ًاستنادا إلى النتائج التي توصل إلیها البحث الحالي یمكن تقدیم التوصیات التالیة
  علـى توظیـف تقنیـة الواقـع المعـزز مـن لتـدریب المعلمـینإقامة دورات تدریبیـة وورش عمـل 

  . ملیة التعلیمیةخالل التطبیقات المختلفة والمتاحة على شبكة اإلنترنت في الع
  االهتمـــام بتـــصمیم كتـــب تعلیمیـــة معـــززة یالـــصور والعالمـــات وفـــق معـــاییر عالمیـــة تربویـــة

  . هادفة لتحقیق نواتج التعلم في مختلفة المقررات الدراسیة لطالب ما قبل التعلیم الجامعي
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 ام إدخال تقنیة الواقع المعزز على المقررات الجامعیة والكتب وتحفیـز الطـالب علـى اسـتخد
وتوظیـــف تقنیـــة الواقـــع المعـــزز، وتـــدریب أعـــضاء هیئـــة التـــدریس ومعـــاونیهم علـــى إنتـــاج 

  .وتصمیم تطبیقات الواقع المعزز وتوظیفها فى المقررات الدراسیة للطالب
  المقـــرارات بـــشكل عـــام ومقـــرارات الحاســـب اآللـــي بـــشكل خـــاص تـــصمیمإعـــادة النظـــر فـــي 

  . ات بالمدارسالمعزز في كافة المقرربإدخال تقنیة الواقع 
  العمــل علــى تجهیــز المــدارس بقاعــات تعلیمیــة مــزودة بكافــة األجهــزة والبــرامج التــي تمكــن

  .المعلم من استخدام تقنیة الواقع المعزز في التدریس مع ربطها بخدمة اإلنترنت
 :مقترحات البحث

 الحـــالي إجـــراء البحــثفــي ضـــوء النتـــائج واالســتنتاجات التـــي تـــم التوصــل إلیهـــا یقتـــرح 
  : لدراسات والبحوث التالیةا
  للتعــرف علــى المواصفـــات التربویـــة إجــراء دراســات بــین أشــكال الرســوم البــصریة بــالمحتوى

 .والفنیـة للتصمیم لطالب ما قبل التعلیم الجامعي
  ــــة الواقــــع المعــــزز ــــاء وتطــــویر تقنی برنــــامج تــــدریبي مقتــــرح إلكــــساب المعلمــــین مهــــارات بن

 .أثره في فاعلیة العملیة التعلیمیةوتوظیفها داخل الفصل الدراسي و
  دراسـة تـصمیم كتـب تعلیمیــة معـززة بـالواقع فــي ضـوء المعـاییر العالمیــة وأثرهـا علـى كفــاءة

 .التعلم والسعة العقلیة لدى تالمیذ المرحلة اإلبتدائیة األزهریة
  دراســة أثــر التفاعــل بــین مــصدر الــدعم التعلیمــي باســتخدام الواقــع المعــزز وتوقیــت تقدیمــه

  .لى تنمیة مهارات التعلم التشاركي واالنخراط في التعلمع
  دراســة أثــر اخــتالف نمــط التغذیــة الراجعــة باســتخدام الواقــع المعــزز علــى تنمیــة التحــصیل

 .وزیادة الدافعیة للتعلم لدى طالب المرحلة الثانویة
 ة مهـارات تصمیم مصادر المعرفة استراتیجیة الواقع المعزز قائمة على القدرة الذهنیـة لتنمیـ

  .التفكیر االبتكاري لطالب المرحلة اإلبتدائیة العامة
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  المراجع
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فاعلیـة اسـتخدام الخـرائط العقـل الذهنیـة اإللكترونیـة ). 2015. (إبراهیم المنشاوي، عمـاد سـمرة
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 .جامعة طنطا.1.النوعیة

مقارنة بین أثـر اسـتراتیجیتین للـتعلم النـشط فـي أبعـاد فعالیـة ). 2016. (أحمد غانم أحمد على
رســالة . الــذات األكادیمیــة واالتجــاه نحــو اللغــة الفرنــسیة لــدى طــالب المرحلــة الثانویــة

 . جامعة األزهر. كلیة التربیة.  غیر منشورةماجستیر
مدى توظیف مشرفي اللغة العربیة للحوسبة الـسحابیة لتوعیـة ). 2016. (النشوان أحمد محمد

ــــواتج الــــتعلم ــــوم التربویــــة. المعلمــــین بن ــــة العل جامعــــة اإلمــــام محمــــد بــــن ســــعود  مجل
 .138-79). 8 (.اإلسالمیة

ـــــــامج). 2016(إســـــــالم جهـــــــاد أحمـــــــد ـــــــع المعـــــــزز فاعلیـــــــة برن ـــــــا الواق ـــــــائم علـــــــى تكنولوجی  ق
)Augmented Reality (  فــي تنمیــة مهــارات التفكیــر البــصري فــي مبحــث العلــوم

جامعـة . كلیـة التربیـة". غیـر منـشورة"رسـالة ماجـستیر. ّلدى طالب الصف التاسع بغزة
 .  غزة-األزهر

اهیمي حــدیث فــي نحــو إطــار مفــ: تقیــیم نــواتج الــتعلم). 2010 (.اقبــال زیــن العابــدین دنــدري
. مركـــز األبحـــاث بكلیـــة التربیـــة. ضـــوء االتجاهـــات المعاصـــرة للتقیـــیم وجـــودة الـــتعلم

 .المملكة العربیة السعودیة. الریاض. جامعة الملك سعود
دار الكتـاب : القـاهرة. سـیكولوجیة الـتعلم ونظریـات التعلـیم). 1991. (جابر عبـد الحمیـد جـابر

 .الحدیث
دار : القـــاهرة ."الطفولـــة والمراهقـــة"علـــم الـــنفس النمـــو ). 1986(. حامـــد عبـــد الـــسالم زهـــران

 .المعارف
مكتبـة : القـاهرة .5ط. "والمراهقـة الطفولة"النمو  نفس علم ).2001. (حامد عبد السالم زهران

 .الكتب عالم
أثـر التفاعـل بـین نمـط بیئـة ). 2012. (حسن فاروق محمود حسن، أسامة سعید علي هنداوي

ــــتعلم اإللكت ــــة الدراســــات العلیــــا ال ــــى تحــــصیل طلب ــــضبط للمــــتعلم عل رونیــــة ومركــــز ال
مجلــة .  واتجاهــاتهم نحــوه2.0تخــصص تكنولوجیــا التعلــیم لمفــاهیم الــتعلم اإللكترونــي 

الجمعیـــة المـــصریة لتكنولوجیـــا . سلـــسلة دراســـات وبحــوث محكمـــة. تكنولوجیــا التعلـــیم
  .71 – 5، )22( 4.التعلیم
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": مــا هــي تقنیــة الواقــع المعــزز؟ ومــا هــي تطبیقاتهــا فــي التعلــیم؟). " 2015. (حــسین أوبــاري
-http://www.new: ، علـى الـرابط7/6/2018تعلیم جدید، تم االسـترجاع بتـاریخ 

educ.com/%D8%AA%D9%82%D9%86% 
مكتبـة جامعـه : القـاهرة). 2ط . ( التعلـیم–ُسـیكولوجیة الـتعلم ). 2006. (حمدى محمد یاسـین
 .عین شمس

دار الكتــاب . الــتعلم التعــاوني الفلــسفة والممارســة). 2005. (حمــزة أبــو النــصر، محمــد جمــل
 .اإلمارات العربیة المتحدة: العین. الجامعي

 اســتراتیجیات المراجعــة اإللكترونیــة التــشاركیة أثــر). 2014. (دالیــا أحمــد شــوقي كامــل عطیــة
ــــدى الطــــالب  ــــذات ل ــــة ال ــــى التحــــصیل المعرفــــي الفــــوري والمرجــــأ وفاعلی والفردیــــة عل

ــــــة ــــــة التربی ــــــة. المعلمــــــین بكلی ــــــة التربی             ،)3(، )157(جامعــــــة األزهــــــر، . مجلــــــة كلی
71 –129 . 

یم قائمـة علـى الواقـع المعـزز لتنمیـة فاعلیة بیئـة تعلـ). 2019. (دالیا محسن عبدالمنعم سویفي
مـهــارات إنتـــاج األفـــالم التعلیمیـــة ثالثیـــة األبعـــاد واإلتجـــاه نحـــو البیئـــة لـــدى طـــالب 

 . جامعة المنیا. كلیة التربیة النوعیة. رسالة دكتوراه غیر منشورة. تكنولوجیا التعلیم
: ترجمـــة. )قـــيدلیـــل تطبی(صـــیاغة مخرجـــات الــتعلم واســـتخدامها ). 1434. (دیكــالن كینیـــدي

مركـز : وزارة التعلـیم العـالي. عبـد الحمیـد بـن محمـد أجبـار. سعید بـن محمـد الزهرانـي
 .البحوث والدراسات
نمطا الدعم التعلیمي باستخدام الواقع المعـزز فـي بیئـة ). 2016. (زینب حسن حامد السالمي

 الـتعلم تعلم مدمج وأثرها على تنمیة التحصیل وبعـض مهـارات البرمجـة واالنخـراط فـي
مجلــــة . لــــدى طــــالب كلیــــة التربیــــة النوعیــــة مرتفعــــي ومنخفــــضي الدافعیــــة لإلنجــــاز

ـــیم الجمعیـــة المـــصریة لتكنولوجیـــا . سلـــسلة دراســـات وبحـــوث محكمـــة. تكنولوجیـــا التعل
  .114 - 3، )26 (1التعلیم، 

 

كوسـیلة ) Reality Augmented(رؤیة مستقبلیة السـتخدام تقنیـة  ). 2016. (سارة العتیبى
 مجلـة. علیمیة ألطفال الـدمج فـي مرحلـة ریـاض األطفـال بالمملكـة العربیـة الـسعودیةت

  .   99 – 59 ، ص)8 (28مصر  – الحدیثة التربیة رابطة
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/ الـــصورة(التفاعــل بـــین تقنیــة تـــصمیم الواقــع المعـــزز ). 2018. (شــیماء ســـمیر محمــد خلیـــل
ة نــواتج الــتعلم ومــستوي بتنمیــ وعالقتــه) مــنخفض/ مرتفــع(والــسعة العقلیــة ) العالمــة

مجلــة . التقبــل التكنولــوجي وفاعلیــة الــذات االكادیمیــة لــدي طالبــات المرحلــة الثانویــة
 .جامعة المنیا. كلیة التربیة النوعیة

التفاعـــــــل بـــــــین تقنیــــــة تـــــــصمیم الواقـــــــع المعـــــــزز ). 2018. (شــــــیماء ســـــــمیر محمـــــــد خلیــــــل
ه بتنمیـــة نـــواتج الـــتعلم وعالقتـــ) مـــنخفض/مرتفـــع(والـــسعة العقلیـــة ) العالمـــة/الـــصورة(

. ومـستوى التقبـل التكنولــوجي وفاعلیـة الــذات األكادیمیـة لـدى طالبــات المرحلـة الثانویــة
 - 291، 36دراسات وبحـوث الجمعیـة العربیـة لتكنولوجیـا التربیـة، . تكنولوجیا التعلیم

414. 
ولوجیـــا الكائنـــات التعلیمیـــة وتكن). 2015. (عبـــد اهللا إســـحاق عطـــار، إحـــسان محمـــد كنـــسارة

 .مكتبة الملك فهد الوطنیة للنشر والتوزیع: الریاض. الناو
النمــــــاذج (رؤى وتجــــــارب فــــــي تــــــدریس المفــــــاهیم ). 2017. (عــــــصام محمــــــد عبــــــد القــــــادر

 .دار المعرفة الجامعیة: االسكندریة). واالستراتیجیات المطورة
ذج النمــــــا(رؤى وتجــــــارب فــــــي تــــــدریس المفــــــاهیم ). 2017. (عــــــصام محمــــــد عبــــــد القــــــادر

 .دار المعرفة الجامعیة: االسكندریة). واالستراتیجیات المطورة
 العربیـة اإلمـارات .2ط . "والمراهقـة الطفولـة" النمـو نفـس علـم ).2005. (علـي الهنـداوي

 .العین  .الجامعي دار الكتاب: المتحدة
مـط العالقـة بـین ن). 2018. (عمرو جالل الدین أحمد عالم؛ وائل شـعبان عبـد الـستار عطیـه

ـــــزي لتنمیـــــة مهـــــارات اســـــتخدام  ـــــة اللعـــــب التحفی ـــــز فـــــي بیئ الممارســـــة وتوقـیــــت التعزی
المــستحدثات التكنولوجیـــة المــساعدة والـــوعي بهـــا وفــق الـــسعة العقلیــة لمعلمـــي التربیـــة 

، "االبتكاریــة وســوق العمــل.. التعلـیم النــوعي "المــؤتمر الــدولي األول بعنــوان . الخاصـة
 .جامعة المنیا. م، كلیة التربیة النوعیة2018 یولیه 16/17خالل الفترة من 

فاعلیـة اسـتخدام بعـض أنمـاط الـتعلم فـي بیئـة شـبكات ). 2012. (عمرو محمـد أحمـد درویـش
الویــب االجتماعیــة فــي تنمیــة مهــارات حــل المــشكالت لــدى طــالب تكنولوجیــا التعلــیم 

تــوراه غیــر رســالة دك. ٕبمرحلــة الدراســات العلیــا واتجاهــاتهم نحــو الــتعلم عبــر الــشبكات
 .جامعه حلوان. كلیة التربیة. منشورة

مكتبة األنجلو . القاهرة. علم النفس التربوي). 2014. (فؤاد أبو حطب، آمال صادق
 .مصریة

  .مكتبة األنجلو: القاهرة. علم النفس التربوي). 2010. (فؤاد أبو حطب؛ أمال صادق
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مكتبـة األنجلـو : القـاىرة. 6ط . ويعلـم الـنفس التربـ). 2000. (فؤاد أبو حطب؛ وأمـال صـادق
 .المصریة

 .عالم الكتب: القاهرة. التدریس نماذجة ومهارته). 2003. (كمال عبد الحمید زیتون
نــواتج الــتعلم وضــمان جــودة المؤســسات ). "2010. (أحــالم البــاز. مجــدى قاســم عبــد الوهــاب

 .تمادالهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالع: القاهرة". التعلیمیة
  مكتبـة:القـاهرة .المراهقـة إلـى المـیالد مـن النمـو سـیكولوجیة ).2003( .مجـدي الدسـوقي

 .االنجلو المصریة
فاعلیـة اســتخدام الـتعلم التـشاركي والتنافـسي عبـر المــدونات ). 2016. (محمـد جـابر خلـف اهللا

ارات مهـ)  معتمـدین-مـستقلین (اإللكترونیة في إكساب طالب شعبة تكنولوجیا التعلـیم 
دراســات عربیــة فــي التربیــة وعلــم . توظیــف تطبیقــات الجیــل الثــاني للویــب فــي التعلــیم

 .275 - 197، )2(70. فبرایر. السعودیة. النفس
دار : القــاهرة. النظریــة والبحــث التربــوي فــي تكنولوجیــا التعلــیم). 2013(محمــد عطیــة خمــیس 

 .السحاب للنشر والتوزیع
. ول النظریــة والتاریخیــة لتكنولوجیــا التعلــیم اإللكترونــياألصــ). 2011. (محمــد عطیــة خمــیس

 .دار السحاب: القاهرة
 المعـزز الواقـع وتكنولوجیـا االفتراضـي الواقـع تكنولوجیـا). 2015. (محمـد عطیـة خمـیس

. سلـسلة دراسـات وبحـوث محكمـة. مجلة تكنولوجیا التعلیم. الواقع المخلوط وتكنولوجیا
 .  3-1، ص ص )25 (1 لتعلیمالجمعیة المصریة لتكنولوجیا ا

دار : القــاهرة. النظریــة والبحــث التربــوي فــي تكنولوجیــا التعلــیم) 2018(محمــد عطیــه خمــیس 
 .السحاب للنشر والتوزیع

التــدریس نمــاذج وتطبیقــات فــي العلــوم والریاضــیات واللغــة ). 2008. (محمــد علــى الكــسبانى
 .ر العربيدار الفك: القاهرة. العربیة والدراسات االجتماعیة

أثـــر التفاعـــل بـــین ). 2019. (وائـــل شـــعبان عبدالـــستار عطیـــة، محمـــود محمـــد علـــي عتـــاقي
ببیئـة ) مرجـأة/فوریـة(وتوقیـت تقـدیم التغذیـة الراجعـة ) المكثـف/الموزع(أسلوب التدریب 

األلعــاب التحفیزیــة الرقمیــة علــى تنمیــة مهــارات الحاســب اآللــي لــدى تالمیــذ المرحلــة 
الجمعیــــة . سلــــسلة دراســــات وبحــــوث محكمــــة. كنولوجیــــا التعلــــیممجلــــة ت. اإلبتدائیــــة

  .315 - 221، )1 (20. المصریة لتكنولوجیا التعلیم
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نمطــان لــدمج تقنیــة الواقــع المعــزز بالكتــاب المدرســى ). 2019. (محمــود محمــد علــي عتــاقي
ــــا المعلومــــات  ــــواتج الــــتعلم لمقــــرر الكمبیــــوتر وتكنولوجی وأثرهمــــا فــــى تحقیــــق بعــــض ن

المــؤتمر ًصاالت لــدى تالمیــذ الــصف األول اإلعــدادى وفقــا ألســلوبهم المعرفــى، واالتــ
الدولي الثاني، بعنوان التعلیم النوعي وخریطة الوظائف المستقبلیة، مجلـة كلیـة التربیـة 

  .2019، 22.النوعیة، جامعة المنیا
نیــة فــي أثــر اخــتالف نظــم التفاعــل عبــر بیئــة الــتعلم اإللكترو). 2008. (منــى محمــد الجــزار

. تحقیـــق بعـــض نـــواتج الـــتعلم لـــدى الطـــالب المعلمـــین واتجاهـــاتهم نحـــو اســـتخدامها
 .410 – 369، )14 (51.  مصر–مستقبل التربیة العربیة 

أثـــــــر اســـــــتخدام تقنیـــــــة الواقـــــــع المعـــــــزز ). 2014. ( مهـــــــا عبـــــــد المـــــــنعم محمـــــــد الحـــــــسینى
)Augmented Reality (اتجـاه فـى وحـدة مـن مقـرر الحاسـب اآللـى فـى تحـصیل و

رســالة ماجــستیر قــسم المنــاهج وطــرق التــدریس تخـــصص . طالبــات المرحلــة الثانویــة
 . السعودیة. جامعة أم القرى. كلیة التربیة. تقنیات تعلیم

. نمـــو األبنـــاء ومتطلبـــات المراحـــل). 2013. (مهــرة ســـالم القاســـمي، عائـــشة جاســـم الشامــسي
 .مكتبة جزیرة الورد: القاهرة. 2ط

مجلـــة جامعـــة .األطـــر التربویـــة لتـــصمیم الـــتعلم اإللكترونـــي ). 2012. (نـــضال عبـــد الغفـــور
 .86 - 63، ص )16 (1. األقصى سلسلة العلوم اإلنسانیة

العالقــــة بــــین نــــوع التفاعــــل وحجــــم المجموعــــات فــــي الــــتعلم ). 2013. (هـــاني محمــــد الــــشیخ
اعیــــة التـــشاركي اإللكترونــــي وأثرهــــا علــــى تحـــسین األداء األكــــادیمي والكفــــاءة االجتم

 .174 - 115) 23(4تكنولوجیا التعلیم مصر. اإللكترونیة لدى طالب الجامعة
تقنیـــة الواقــــع المعـــزز وتطبیقاتهـــا فــــي : التعلــــیم االلكترونـــي). ٢٠١٠. (هنـــد ســـلیمان الخلیفـــة
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