
 

 

 

معزز/ إلكرتوني(أثر التفاعل بني منط تقديم احملتوى 
َ َ ُ

 (
) غري متحمل الغموض/ متحمل(واألسلوب املعريف للمتعلم 

على التحصيل الفوري واملرجأ للمفاهيم التكنولوجية لدى 
  طالب احللقة الثانية من التعليم األساسي

  
  إعداد

  

  
  

  أمحد عبد السالم علي كيالني/ أ
  كتبات واملعلومات وتكنولوجيا التعليماملدرس املساعد بقسم امل

   جامعة األزهر-بكلية الرتبية بتفهنا األشراف
 

       حممد جنيب مصطفى عطيو/ د.أ
  أستاذ املناهج وطرق التدريس

  جامعة األزهر - بالقاهرةكلية الرتبية 

  
  إبراهيم يوسف حممد حممود/ د.أ

  التعليم تكنولوجيا أستاذ
  األزهر جامعة -بالدقهلية الرتبية كلية



َمعزز/ إلكتروني(أثر التفاعل بين نمط تقديم المحتوى  َ واألسلوب المعرفي ) ُ
والمرجأ على التحصيل الفوري ) غير متحمل الغموض/ متحمل(للمتعلم 
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زمعز/ إلك �و�ي(ىأثر التفاعل ب�ن نمط تقديم ا��تو  َ َ و1سلوب املعر,+ ) ُ

ي واملرجأ ) غ�� متحمل الغموض/ متحمل(للمتعلم  رع>; التحصيل الفو

   الثانية من التعليم 1ساDEFللمفاCيم التكنولوجية لدى طالب ا?�لقة

  إبراCيم يوسف دمحم محمود  ، دمحم نجيب مصطفى عطيو ،1أحمد عبد السالم ع>+ كيال�ي

Cر ،Yلية ال �بية، لتعليماملعلومات وتكنولوجيا ااملكتبات وسم ق   زجامعة 1

  Ahmedkelany.el.8.60@azhar.edu.eg: لال^�يد [لك �و�ي للباحث الرئZس1

 :املستخلص

ــ�       �ــــدف البحــــث إ�ــــ الكــــشف عـــــن أثــــر  ـــو التفاعــــل بــ �تـ�ـــز/ إلك-,و*ــــي(ىن نمـــــط تقــــديم ا زمعــ َ َ ُ( ،

ـــأ ) غ�ــــــ, متحمــــــل الغمــــــوض/ متحمــــــل(و=ســــــلوب املعر9ــــــ8 للمــــــتعلم  ي واملرجـــ رعFــــــ التحــــــصيل الفــــــو

�لقة الثانية من التعليم =ساKLM، وقد تطلب البحثPتقـديم : للمفا�يم التكنولوجية لدى طالب ا

�تـــو للعينـــة بنمطـــ�ن؛ =و�لا �تـــو: ى�ة الـــتعلم ) لك-,و*ـــيW(ىنمـــط تقـــديم ا رالقـــائم عFـــ نظـــام إدا

�تو: ، والثا*يWMoodleلك-,و*ي �زاملعز(ىنمط تقديم ا َ َ ُ
 تقنية الواقع املعز) Fزالقائم ع َ َ ُ

، وتdونت 

jــع مجموعــات hــل مجموعــة ) 60(عينــة البحــث مــن  رطالبــا تــم تقــسيمkم إ�ــ أ ًطالبــا، وأســفرت ) 15(ً

�توفاعلية نمط تقديم ا: نتائج البحث عن�زمعز/ إلك-,و*ي(ى َ َ ي واملرجأ ) ُ ر89 تنمية التحصيل الفو

�تـــو�زمعـــز/ إلك-,و*ــــي(ىلـــدى املتعلمـــ�ن، كمــــا أظkـــرت وجــــود أثـــر للتفاعــــل بـــ�ن نمـــط تقــــديم ا َ َ مــــع ) ُ

ي واملرجـأ للمفـا�يم  )غ�, متحمل الغموض/ متحمل(=سلوب املعر89   التحصيل املعر89 الفـوFرع

�تو التكنولوجية لصاtP نمط تقدي�زمعز(ىم ا َ َ   .)متحمل الغموض(=سلوب املعر89 للمتعلم ، و)ُ

�تــــو Wلك-,و*ــــي :الvلمــــات املفتاحيــــة��تــــو املعــــز-ىنمــــط تقــــديم ا�ز نمــــط تقــــديم ا َ َ ُ  =ســــلوب – ى

ــــ8  ــــوض-املعر9ـــــ ـــل الغمـــــ ــــوض- متحمــــــ ــــل الغمـــــ ــــــ, متحمـــــ ــــــا�يم - غ�ـــ ـــــأ للمفـــ ي واملرجــــ ـــــــو ر التحـــــــــصيل الفــ

  .التكنولوجية
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The effect of the interaction between the content delivery style 
(electronic / enhanced) and the learner’s cognitive style (tolerant / 

intolerant of ambiguity) on the immediate and delayed 
achievement of technological concepts among students of the 

second cycle of basic education 

Ahmed Abdel Salam Ali Kilani, Mohamed Naguib Mustafa Atio, 
Ibrahim Youssef Mohamed Mahmoud 
1Corresponding author E-mail: Ahmedkelany.el.8.60@azhar.edu.eg 

Abstract 

 The present study aimed at investigating the effect of interaction 
between the content presentation pattern (electronic/ Augmented) and 
the cognitive style of the learner (tolerant /intolerant of ambiguity) on 
the immediate and delayed achievement of technological concepts 
among the second stage students of basic education. The researcher 
introduced the electronic content via two methods: The first is the 
(electronic) content presentation pattern based on the E-learning 
management system Moodle, and the second is the (Augmented) 
content presentation pattern based on the Augmented reality pattern. 
The participants of the study consisted of (60) students who were 
divided into four groups, each group with (15) students, Results of the 
study revealed the effectiveness of the content presentation pattern 
(electronic/ Augmented) in developing the immediate and delayed 
achievement of learners. Also, it showed the effect of interaction 
between the content presentation pattern (electronic/ Augmented) with 
the cognitive style (tolerant/intolerant of ambiguity) on immediate 
cognitive achievement and the delayed one for technological concepts 
in favor of the (Augmented) content presentation pattern and the 
learner’s cognitive style (tolerant of ambiguity).                                                                                          

Keywords: electronic content presentation pattern, Augmented content 
presentation pattern, Cognitive Style, Tolerant of Ambiguity, 
Intolerant of Ambiguity, Immediate and Delayed Acquisition of 
Technological Concepts. 

  

  

  



َمعزز/ إلكتروني(أثر التفاعل بين نمط تقديم المحتوى  َ واألسلوب المعرفي ) ُ
والمرجأ على التحصيل الفوري ) غير متحمل الغموض/ متحمل(للمتعلم 
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  :مقدمة

عا 9ــ8 مجــال تكنولوجيــا التعلــيم، وأســkم ذلــك 9ــ8 إحــداث  �ــا�8 {غ�ــ,ا م|ــساPد العــصر اkــش~ ً ر ً

�يـاة ا��تلفـة، �جتماعيـة والثقافيـة و�قتـصادية والتعليميـة Pكث�, من التغ�,ات 89 ش�� ميـادين ا
�ــــال ســــمة �ــــذا العــــصر، حيــــث طرحــــت مــــستحدثات� روغ�,�ــــا، وأصــــبح التطــــو املتالحــــق 9ــــ8 �ــــذا ا
تكنولوجيـة متمثلـة 9ــ8 الكمبيـوتر، وWن-,نـت ومــا تبعkمـا مـن أدوات وخــدمات وتطبيقـات إلك-,ونيــة، 
ساعدت 89 توف�, فرص وأساليب متنوعة لتحصيل املتعلم�ن، فضال عن إمdانية نقلkا للمعلومـات 

ً

ة مـن مdــان آلخــر 9ـ8 وقــت واحــد عFـ اخــتالف املــسافات؛ ممـا ســاعد عFــ خلـق ب�ئــة {عليميــة تفاعليــ
رمليئـة بمختلـف وسـائل �تـصال والتفاعــل ل��ـصو عFـ املعلومـات، و�ــو مـا أدى إ�ـ ظkـو الــتعلم  ل

  . Wلك-,و*ي

ة الـتعلم   بمثابـة القلـب النـابض للـتعلم Learning Management Systemsر و{عـد نظـم إدا
؛ ح نWلك-,و*ـــي ف¡ـــK منـــصة إطالقـــھ، و ـــ8 بوابتـــھ ال�ـــK يتقابـــل ف��ـــا املعلمـــو واملتعلمـــو يـــث يحتـــاج ن

تــــھ، وت|بـــــع  ـــتھ، وإدا اسـ �تــــو ود�رالــــتعلم Wلك-,و*ــــي إ�ــــ نظــــام ل|ــــ£�يل املتعلمــــ�ن للــــدخو إ�ــــ ا ر ى ل
ة   �ـذه الـنظم أو التطبيقـات اسـم نظـم إداFر، و¥طلق ع¥ راملتعلم�ن، وتقو¥م {علمkم، وكتابة التقا ر

  .)1()76، 2020دمحم خم�س، (التعلم 

ة الـتع  الرغم من إمdانات نظـم إداFل كب�ـ, ولـم يـتم ر وعdـشª لم إال أ»�ـا لـم تكـن مـستخدمھ
�ـسابات وWمdانـات الفنيـة والتقنيـة، وقـد Pغـم تـوافر ا �امعـات Pنطـاق واسـع 9ـ8 ا رWفادة م®�ا عFـ
ة التعلم   تلك =نظمة لبعض التخصصات العلمية، ولم تظkر أ�مية أنظمة إداFراقتصر العمل ع

ونــا  �ائحــة hوP رإال عنــدما {عــرض العــالمcovid 19 ــسب�³ا الــدو 9ــ8 جميــع أنحــاءª اضــطرت Kل؛ وال�ــ
�امعات خوفا مـن تفـ¶KL الوµـاءPس وا �ضو باملداPاسة وا العالم إ� إيقاف الد

ً
ر حمـد العـضيا*ي، (رر

 النظم التعليمية وما سـب¹تھ مـن مـشكالت فإنـھ )69، 2020Fونا ع مة hو غم «ثار السلبية أل ر، و ز ر
مة من وجkة نظر أ ىخر تكشف النقاب عن الفوائـد العديـدة ملنظومـة الـتعلم عـن زيمكن النظر لأل

 وتوظيفkـا عFـ نطـاق واسـع نمـاذج الـتعلم ال�ـK {عتمـد عFـ شـبكة Wن-,نـت ªDistance learningعـد 
ن، ( ، وآخر وأسامة �نداو   ).288، 2020ي

�تـو Wلك-,و*ـي املقـدم للمـتعلم عÀـ, تلـك الـنظم� أحـد أ�ـم ى       وÂعد ��تمام بأنمـاط تقـديم ا
�Ãا عFـ تنميـة الفkـم و�سـ|يعاب لـدى  رالعناصر =ساسية 9ـ8 عمليـة التعلـيم والـتعلم مـن خـالل قـد

اســـة خالـــد عمـــران  ت إليـــھ د راملـــتعلم، و¥تفـــق �ـــذا مـــع مـــا أشـــا ت إ�ـــ أن )202، 2009(ر ر؛ حيـــث أشـــا
�تو Wلك-,و*ـي، وأنمـاط تقديمـھ نقطـة�ذاكــرة  مـن املعلومـات الســ-,جاع �نطـالق ى��تمـام بـا

سـيلة املـتعلم، �اجـة، وقـت واسـتخدامkا معلومـات مـن فيـھ جـاء مـا واسـ|يعاب لفkمـھ جيـدة ووPا 
�kد وتحس�نا للوقت ًتوف�,ا ُو¥حققPعمل التعليم، جودة 89 ًواÂو Fتھ، ع¥  رشعو إ�8 و¥ؤدي راستمرا

تياح بالرضا املتعلم�ن عليـھ، والسـيما  قبـالW إ�ـ8 و¥دفعkم {علمkم الالحق 89 يؤثر مما النفس؛ رو�
�تو مع أسلوب التعلم ا�Pاص باملتعلم�  . ىلو توافق تقديم ا

                                                
�معيـة علـم الـنفس =مر¥كيـة ) 1(P صـدار الـسادسW اتبـع الباحـث 9ـ8 توثيـق املراجـع قواعـدAPA Version 6 

لت|ناسـب مــع الب�ئــة العرµيــة، و9ــ8 ) خ�ـ,، الــسنة، الــصفحة أو الــصفحاتل�ســم =و و=(9ـ8 املراجــع العرµيــة 

 ).اسم العائلة، السنة، الصفحة أو الصفحات(املرجع =جن¹ية 
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ة  ة التعلم وتحديدا نظام إدا �تو¥ات Wلك-,ونية املقدمة عÀ, أنظمة إدا��ا�8 اPالبحث ا �Êرو¥|ب ًر

 �ذا النظام لعدة أسباب من بي®Moodleالتعلم Wلك-,و*ي Fا�8 ع�Pا ، وقد وقع اختيار البحث ا� :
ُأنــــھ يمكـــــن املـــــتعلم مـــــن تطــــو¥ر أ*ـــــشطتھ التعليميـــــة، وÂـــــستخدم مــــن قبـــــل العديـــــد مـــــن املؤســـــسات  َ ُ

نالتعليميــــة عÀـــــ, العـــــالم، وÂعمـــــل دو {عــــديل عFـــــ أي جkـــــاز كمبيـــــوتر، و¥ــــدعم العديـــــد مـــــن قواعـــــد 
، و�ـو متـوفر ªعـشرات اللغـات وم®�ـا العرµيـة، وÂعÊـPhp K ولغـة الÀ,مجـة MySQLًالبيانات خصوصا 

Âعـــھ مجانـــا، و¥تـــضمن النظـــام مجموعـــة مـــن ذلـــك أ ًنـــھ يمكـــن تحميلـــھ وتركيبـــھ والتعـــديل عليـــھ وتو ز
�ــــوار Pلك-,و*ــــي مثـــل املنتــــديات التعليميـــة، واW تحقــــق التفاعليـــة 9ــــ8 بـــرامج الـــتعلم Kالوظـــائف ال�ـــ

�تو التعليKÎ، وأيضا عدد كب�ات، واستطالعات الرأي، واملkام التعليمية، وا ًاملباشر، و�ختبا ى �, ر
ة الــتعلم Wلك-,و*ـي، و¥ـدعم جميـع أنظمـة ال|ــشغيل   Microsoftرمـن املعـاي�, الفنيـة وال-,بو¥ـة إلدا

Windows ،Linex ،Unix ،Netware ،Mac Os فاعليــة النظــام 9ــ8 تنميــة العديــد مــن ، إضــافة إ�ــ
اسات والبحوث   .راملتغ�,ات التاªعة ال�K أث¹ت×�ا نتائج العديد من الد

ــــدي        وÂعــــــــرف مــــــــأم ـــــــرجس حمــــ ، ونـ نو الزµــــــــو ـــــــي ) 221، 2018(ن ة الــــــــتعلم Wلك-,و*ـ ـــام إدا رنظـــــ
Moodleأنھ Fع  : ة {علم مفتوح املصدر مـصمم عFـ أسـس علميـة ل�ـساعد املعلمـ�ن عFـ رنظام إدا

تــوف�, ب�ئــة {عليميــة إلك-,ونيــة، ومـــن املمكــن اســتخدامھ ªــشdل �ÙـــKLØ، و�ــو نظــام تقــوم معظـــم 
ات Wل ة املقــر �امعــات بــإداPرا Âس 9ـــ8 ر رك-,ونيــة مــن خاللــھ، وقـــد صــمم ل�ــساعد أعــضاء �يئــة التــد

تھ إلك-,ونيا ا�Ãم عليھ وإدا اج مقر ًتوف�, ب�ئة {عليمية إلك-,ونية، حيث يتم السماح لkم بإد ر   .رر

�لـــو*ي Úائـــد الـــصرايرة، وخالــــد ال ة {علـــم مفتــــوح : بأنـــھ) 168، 2018(ر       وÂـــش�, إليـــھ  رنظـــام إدا
Âس واملتعلمــــ�ن عFــــ تــــوف�, ب�ئــــة {عليميــــة إلك-,ونيــــة، املــــصدر مــــصمم ل�ــــساعد أعــــضا رء �يئــــة التــــد

�Ãا إلك-,ونيا حة، وإدا اج hل ما يتعلق باملواد املطر ًوÂسمح �ذا النظام بإد ر   .ور

ـــــد�ا  ــــر ªعلــــــم الــــــنفس يؤ¥ـ ة الــــــتعلم Wلك-,و*ــــــي عFــــــ أســــــاس نظــ ي       و{عتمــــــد فلــــــسفة نظــــــم إدا ر
ى، وال�ــK يـــر أßـــ�ا�Þا Constructivism Theoryيـــة النظر¥ـــة البنائ: و¥ــدعمkا، ومـــن �ـــذه النظر¥ــات

يجـــو ديـــو وجـــان بياجيـــھ( أن العمليـــة التعليميـــة تقـــوم عFـــ الـــتعلم الـــذا{ي، والـــذي �àـــتم بتقـــديم ) ن
ر{عليم يتوافـق وخـصائص hـل مـتعلم، ممـا ~عÊـK الفرديـة، والتفاعليـة، وجعـل املـتعلم محـو العمليـة 

مالئھ أو مع املعلم، و�ـذا مـا �àـدف إليـھ التعليمية، وإتاحة الفرصة للمتعلم للمناقش �وار مع Pزة وا
ة الــــتعلم  �تـــو Wلك-,و*ــــي املقـــدم عÀــــ, نظـــم إدا�را �ميـــد، (ىPكمــــا تتفــــق ). 262، 1999جـــابر عبــــد ا

�تو¥ات Wلك-,ونية أيـضا مـع مبـادئ نظر¥ـة �تـصال �؛ حيـث Communication Theory ًأ�داف ا
ات إن �تــــصال عمليــــة يقــــوم ف��ــــا املعلــــم، ر أو مــــصمم املــــادة التعليميــــة بت¹ــــسيط املعلومــــات واملkــــا

 ذلك، كما أن �ناك اتجا�ا حديثا Fعينھ ع} Kافة الوسائل املتاحة ال�h ات لطالبھ مستخدما,À�Pوا
ً ً ً

ًيرµط ب�ن ما يوجد نفسيا داخل املتعلم و�µن عمليات �تصال، وÂعÀ, عن ذلك ªعملية �تصال من 

ملـــستحدثة 9ــــ8 التعلـــيم، ومـــن =جkـــزة املــــستحدثة إ�ـــ W*ـــسان، و¥ـــرتبط �ــــذا W*ـــسان إ�ـــ =جkـــزة ا
ة بــبعض أسـس تــصميم �تـصال التعليÎــK لÀــ,امج الـتعلم Wلك-,و*ــي، مثـل تــصميم واجkــة  وربالـضر

�تو¥ـات ). 48، 2003دمحم خمـ�س،  "(User Interface Design"التفاعـل مـع املـستخدم �كمـا �Ãـتم ا
ة التعلم باملتعلم وتجعلھ *شطا ومشارhا وفعاال مع املتعلم�ن W 89لك-,ونية املقدمة  عÀ, أنظمة إدا

ً ًً
ر

؛ وال�ـK ال تركـز عFـ Activity Theoryاملوقف التعليKÎ، و¥تفق �ـذا مـع مـا نـادت بـھ نظر¥ـة الèـشاط 
  إ�ـéـس} Kموعـة ال�ـ��الفـرد املـتعلم hوحـدة تحليـل، بـل �نـاك وحـدة تحليـل اجتماعيـة أكÀـ,،  ـ8 ا

اªعـــة تحقيـــق �ـــدف معـــ�ن بطر¥قـــة �ادفـــة، �ـــذا وقـــد وضـــع عـــالم الـــنفس الـــسوفي�K فيجو{ـــسdي مت



َمعزز/ إلكتروني(أثر التفاعل بين نمط تقديم المحتوى  َ واألسلوب المعرفي ) ُ
والمرجأ على التحصيل الفوري ) غير متحمل الغموض/ متحمل(للمتعلم 
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)Vygotsky ( ــــــوم منطقــــــة التنميـــــة القر¥بــــــة، وأصــــــبحkبمف �Îــــــذه النظر¥ـــــة وطــــــو مــــــا ~ـــــسkر=ســـــاس ل
Âس، و{عـرف منطقـة التنميـة القر¥بـة بأ»�ـا راملـصط�t جـزءا مـن التفك�ـ, الـسائد 9ـ8 علـم أصـو التـد ل ً :

�اليـــة عFـــ حــــل مـــشdلة مـــا ªــــشdل املـــسافة بـــ�ن تPتـــھ ا �ـــا�8 املتمثلــــة بقدPا KÎرطـــو املــــتعلم املفـــا�ي ر
�تملـة واملتمثلـة بمـا يمكـن أن يحققـھ 9ـ8 ظـل تلقيـھ للتوجيـھ أو {عاونـھ مـع أقرانـھ �تھ ا رمستقل وقد

ة  ، (ر=كë, قد   ).70، 2010يصاtP العطيو

و¥ــات Wلك-,ونيــة املقدمـة مــن خــالل ً      وµنـاء عFــ مـا تقــدم ظkــرت مجموعـة مــن املم�ـìات للمحت
ة التعلم  اسات والبحوث؛ Moodleرنظام إدا ر وال�K يمكن عرضkا 89 ضوء ما تمت مراجعتھ من الد

اســــات  ـــي(روال�ــــK مــــن بي®�ــــا مــــا ذكرتــــھ د مــــز 4، 2013, �ــــدى الز�را*ـ ي؛ �ــــا*ي  ؛ ياســــر 73-72، 2016ر
لبمعÊـ� أنـھ يمكـن الـدخو إ�ـ الdـود : أنـھ نظـام مفتـوح املـصدر: فيمـا يFـ8) 103-102، 2017السيد، 

الÀ,مîــ8 و{عديلــھ بمــا يالئــم خــصائص املتعلمــ�ن واملؤســسة التعليميــة، ممــا ي|ــيح الــتحكم 9ــ8 عمليــة 
التكيـــف معkـــم، وال توجـــد فيـــھ قيـــود عFـــ عـــدد املـــستخدم�ن للنظـــام، وال لغـــة �ســـتخدام فيــــدعم 

، و¥|ـيح jعـ�ن لغـة أخـر ىاللغة العرµية، باإلضـافة إ�ـ خمـس وأ  {ـ£�يل املتعلمـ�ن مـن قبـل املعلـم أو ر
جھ، مع تـوافر  واملتعلم�ن أنفسkم، ولديھ إمdانية متاªعة الطالب من بداية دخولھ للنظام ح�� خر
�تو املناسب لھ، وÂعطي فرصة للطالب لتقديم املkـام � تقديم اFل طالب مما ~ساعد عdىتقر¥ر ل

ســـائط  �مـــا لعمـــل قـــوام�س واملdلــف �Þـــا مـــن قبـــل املعلـــم، وتحميلkـــا بـــصيغ وÚًمتعـــددة، و¥تـــضمن م

دشــة  رللمـصط��ات املـستخدمة 9ــ8 املـنðñ، ممـا يز¥ــد التكيـف داخــل النظـام، و¥ـوفر النظــام غـرف د
مkــــام، أ*ـــــشطة، (ومنتــــديات ل��ــــوار ممـــــا ~ــــساعد 9ــــ8 التواصـــــل، و¥تــــضمن أدوات مختلفــــة للتقـــــو¥م 

ات، اسـت¹يانات �تـو بـصفحات متعـددة وش)راختبـا�اشـات متنوعـة بمـا يناسـب ى، وإمdانيـة عـرض ا
ــة لتحميلــــھ مــــن عFــــ شــــبكة Wن-,نــــت،  hــــل طالــــب، وأنــــھ نظــــام مجــــا*ي ال يحتــــاج إ�ــــ أي تdلفــــة ماديــ
د  ل النظــام، ومـــز ووإمdانيــة {ــ£�يل املتعلمـــ�ن بأنفــسkم 9ـــ8 النظــام، أو {ــ£�يلkم عـــن طر¥ــق مـــسؤ و

ء صـــفحات و¥ـــب إ*ـــشا: ªعــشرة قوالـــب اف-,اضـــية {ـــسمح بتغي�ـــ, الوجkـــة، و¥مكـــن للمعلـــم مـــن خاللـــھ
ى�Ùـــصية، وإضـــافة {عليقــــات عFـــ إجابـــات املتعلمــــ�ن، إ*ـــشاء مجموعـــات حــــسب املkـــام، واملــــستو 
التعليKÎ من قبل املعلم أو ªشdل عشواòي، وإ*شاء امتحانات ذاتية للمتعلم�ن إما بتحديد وقت أو 

ــة إضــــافة أنــــواع مختلفــــة مــــن =ســــئلة ات، أو اخ: ندو تحديــــد وقــــت، وإمdانيــ ات رمتعــــدد ا�Pيــــا رتبــــا
¥ــة ومباشــرة فيمــا  رالــصواب وا�Pطــأ، وإتاحــة Wمdانيــة للمتعلمــ�ن واملعلمــ�ن 9ــ8 إقامــة محادثــات فو

جkم SCORMبي®�م، و¥ـدعم معـاي�,  �ظـة دخـولkم ح�ـ� خـرP عـة املتعلمـ�ن بـدءا مـنªانيـة متاdو، وإم ً

 . من النظام

اسـة ة  Alyafaei & Attamimi, (2019,5)ر و9ـ8 �ــذا الـصدد أوصــت د اسـتخدام نظــام ور  بــضر
ة التعلم  ~عمـل عFـ {عز¥ـز وتحـسن :  ملا يتمتع بـھ مـن خـصائص ومم�ـìات مـن أ�مkـا أنـھMoodleرإدا

تجرµــة الــتعلم للمتعلمــ�ن، واملعلمــ�ن، وعــالوة عFــ ذلــك، فإنــھ ~عمــل عFــ التواصــل الــدائم، وكــذلك 
 ت�س�, التعلم وسرعة تحصيل املتعFلم�نتفيد التعليقات البناءة ب�ن املتعلم�ن ع.  

ة التعلم Wلك-,و*ي  ر     ونظرا إلمdانات نظام إدا ًMoodle ات وما يتمتع بھ منìوما يوفره من مم� 
 Kاســات ال�ــ تقــاء بالعمليــة التعليميــة، فقــد أجر¥ــت العديــد مــن الد رخــصائص وفوائــد {ــساعد 9ــ8 � ر

 نواتج التعلFيجابية عW ه اسة جدو �ذا النظام، والتحقق من آثا را�تمت بد م ا��تلفة خاصـة ىر
ه سليمان،  اسة مر والتحصيل املعر89 كد ة الـتعلم )2017(ر ر؛ وال�K أثب|ـت نتائجkـا فاعليـة نظـام إدا

اســة حــسن خليفــة وآخــر¥ن، WMoodleلك-,و*ــي  ؛ وال�ــK )2018(ر 9ــ8 تنميــة ªعــض نــواتج الــتعلم؛ ود
ة الــــتعلم Wلك-,و*ـــي  ة توظيـــف نظــــام إدا رأوصـــت بــــضر ات التكنولوجيــــة  9ــــ8 تنميـــة املkــــMoodleور را
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اسـة   را��تلفة واس|ثمار =دوات والتطبيقات املتاحة 89 النظام املفتوحة املـصدر م®�ـا واملغلقـة؛ ود
Al-Azawei, (2019) العمليـة التعليميـة ة توجيـھ أنظـار القـائم�ن عFـ ور؛ وال�ـK أوصـت نتائجkـا بـضر

ة الــــتعلم Wلك-,و*ــــي  التعليميــــة 9ــــ8 العــــصر الرقÎــــK؛  �Pدمــــة العمليــــة Moodleرلتوظيــــف نظــــام إدا
اســــة  ة الــــتعلم Alsaghir, Wazen, (2020)رود ـــK أظkــــرت نتائجkــــا Wجماليــــة أن نظــــام إدا ر؛ وال�ـ

ً يـوفر ب�ئــة متوافقـة *ــس¹يا مـع إطــار العمـل التعليÎــK املقـدم عÀــ, Wن-,نـت، ممــا WMoodleلك-,و*ـي 

اسـة  ريـضيف {عز¥ـزا مـن �{ـساع والـصالحية، ود ًRaza, S. ,et all, (2021) ة ور؛ وال�ـK أوصـت بـضر
ة التعلم Wلك-,و*ي  ونـا ªـشdل ~عمـل عFـ Moodleرتوظيف نظام إدا ر 89 التعلـيم 9ـ8 ظـل جائحـة hو

�تو التعليKÎ من املتعلم�ن�ىقبو ا   .ل

�ـــا املـــستمر وامل-ìايـــد 9ـــ8  ر  ومـــع إمdانـــات ب�ئـــة الـــتعلم Wلك-,ونيـــة، واملم�ـــìات املتنوعـــة لkـــا، وتطو
ت التعليم إال أن تلـك الب�ئـة لkـا أسـلوب يجعـل املـتعلم يميـل إ�ـ �*عـزال، و¥ـضعف مختلف مجاال

ة املـــــتعلم عFـــــ Wبـــــداع  ردافعيتــــھ نحـــــو الـــــتعلم، و¥جعلـــــھ ~ـــــشعر بامللـــــل، وتحـــــد تلــــك الب�ئـــــة مـــــن قـــــد
؛ ومــــن �نــــا تــــم التفك�ــــ, 9ــــ8 دمــــج وســــيط تكنولــــو÷8 9ــــ8 ســــياق )98، 2014شــــو8ö محمــــود، (و�بتdـــار

 KLــM ًاملطبــوع، و9ــ8 نفــس الوقــت يdــو جاذبــا، ومث�ــ,ا لال�تمــام، وغ�ــ, تقليــدي بالèـــسبة رالكتــاب املد ً ن
زللطالب، وتجمع تقنية الواقع املعز َ َ ُ

 Augmented Reality KLøقيقي، والواقع �ف-,ا�Pب�ن الواقع ا 
ة ثالثية   إضافة محتو متنوع ªشdل م-ìامن قد يdو صوFانات، كما {عتمد عdربما ~شملھ من إم ن ى

�تــو املقــدم بأســلوب أفــضل، =�ىªعــاد، أو فيــديو {عليÎــK، أو معلومــات نــصية {ــساعد عFــ فkــم ا
 بقاء أثر التعلمFب�ئة {علم جاذبة للمتعلم، وأداة مساعدة ع ,Àكما {عت.  

�داثة مفkوم تقنية الواقع املعز فقد {عددت املصط��ات ال�K {ش�, إليھ، ومـن خـالل P ز  ونظرا َ َ ُ ً

زيات ال�K تناولت الواقع املعز تب�ن أن �ناك الكث�, من املـصط��ات امل-,ادفـة لkـذا الرجوع إ� =دب َ َ ُ

ـــع املز¥ــــد- الواقــــع املوســـــع-الواقــــع املـــــضاف(املفkــــوم مثـــــل  �ـــــسن- الواقـــــع املعــــدل- الواقــ� - الواقـــــع ا
�قيقـة املدمجـةPة-ا �قيقـة املعـزPز ا َ َ ُ

قــع ، وجميعkـا مـصط��ات تـدل عFـ تقنيـة الوا) الواقـع املـدمج-
؛ والــس¹ب 9ــ8 اخــتالف =لفــاظ طبيعــة ال-,جمــة للمــصط�t باللغــة Wنجل�ìيــة زاملعــز َ َ ُ

 Augmented 
Reality ) ،تقنية الواقع املعز)157، �2018يثم حسن tا�8 مصط��Pالبحث ا �Êز، و¥|ب َ َ ُ

 .  

زتقنيــة الواقــع املعــز بأ»�ــا) 250، 2019(ي       و{عــرف أليــا امل®�ــراو  َ َ ُ
�تــو تفاعــل املتعلمــ�ن: �ى مــع ا

ة، فيــديو، أشــdال ثالثيــة =ªعــاد، مواقــع عFــ Wن-,نــت، وغ�,�ــا  رالرقÎــK املقــدم لkــم عFــ �يئــة صــو
�قيقيPمع العالم ا KLøبواسطة الكمبيوتر من أجل دمج العالم �ف-,ا.  

ًدمـــج بيúتـــ�ن معـــا ب�ئـــة اف-,اضـــية و�µئـــة حقيقيــــة : عFـــ أ»�ـــا) 123، 2020(  وÂعرفkـــا دمحم خمـــ�س، 

�مولــة أو الكمبيــوتر اللــو8û كطبقــات توضــع �ا ب�ئــة الواقــع �ف-,اøــKL املــ£�لة عFــ الkواتــف ا ف��ــ
�قيقــي الـذي يوجـد ف��ــا املـتعلم، و¥تفاعــل املـتعلم مــع Pقمعلومـات إضـافية فــو ب�ئـة الواقــع املـادي ا
�عــــل P قيقــــي الــــذي ~ــــشا�ده�Pتــــ�ن 9ــــ8 نفــــس الوقــــت لتقــــديم معلومــــات إضــــافية عــــن الواقــــع اúالبي

ًات ذات معÊـــ� أكëـــ, مـــن خـــالل تفاعـــل املـــتعلم معkـــا، وقـــد تdـــو �ـــذه املعلومـــات نـــصوصا، أو اÀ�Pـــ, ن
سوما، أو فيديو، أو صوتا، أو ملسية

ً ً   .ر

زو{عتمــد تقنيـــة الواقـــع املعـــز 9ــ8 تطبيقا�Ãـــا التعليميـــة عFـــ عـــدد مــن النظر¥ـــات ال�ـــK تمثـــل نمـــاذج  َ َ ُ

 Kاملـة وتقـدم أسـسا واقعيـة تجر¥¹يــة للمتغ�ـ,ات ال�ـdــ8 ًمتFالتعلـيم والـتعلم، وفيمـا ي Kتـؤثر 9ـ8 عملي�ــ
 فـالتعلم املـوقفي �ـو أحـد Situated Learningنظر¥ـة الـتعلم املـوقفي : عـرض مـوجز لkـذه النظر¥ـات



َمعزز/ إلكتروني(أثر التفاعل بين نمط تقديم المحتوى  َ واألسلوب المعرفي ) ُ
والمرجأ على التحصيل الفوري ) غير متحمل الغموض/ متحمل(للمتعلم 

 للمفاهيم التكنولوجية لدى طالب الحلقة الثانية من التعليم األساسي

  أحمد عبد السالم علي كيالني
  دمحم نجيب مصطفى عطيو
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ه جو ليف Social Constructivism Theoryمداخل النظر¥ة البنائية �جتماعية  ن، وقد طو  Jeanر
Lave وفينجر ،Etienne wengerيات مـن القـر العـشر¥ن، و¥ـر �ـذا املـدخل أن  89 بداية ال|سعèىي ن

الـــتعلم يحـــدث تفاعـــل املتعلمـــ�ن مـــع أ*ـــشطة حقيقيـــة 9ـــ8 مواقـــف حقيقيـــة، و¥ؤكـــد عFـــ التفـــاعالت 
�جتماعية 89 سـياق الـتعلم، و¥ف-ـ,ض �ـذا املـدخل أن الـتعلم مـوقفي و¥تـضمن *ـشاطا، و¥حـدث 9ـ8 

ً

ـــدم ً، وطبقــــا لkــــذا )135، 2020دمحم خمــــ�س، (ســــياق محــــدد،  ـــز تقـ زاملــــدخل فــــإن تقنيــــة الواقــــع املعـ َ َ ُ

�قيقــي، فـالتعلم املــوقفي ســيا8ö، والواقــع املعــز Pزصـيغة للــتعلم املــوقفي مــن خـالل نمذجــة الواقــع ا َ َ ُ

�قيقية ل|ـسkيل Pياة ا�Pات ا,À8، ومواقف تقنية الواقع املعز {سمح للمتعلم�ن باستخدام خöزسيا َ َ ُ

يقوم املتعلم 89 النظر¥ة البنائية ب¹ناء معرفتھ : Constructivism Theoryالتعلم؛ والنظر¥ة البنائية 
بنفــسھ، فجــو�ر البنــاء �ـــو البحــث عــن املعÊـــ� مــن خــالل التجر¥ـــب، و=*ــشطة الذاتيــة، واملالحظـــة 

�ميد، (Pي )262، 1999جابر عبد اòمبادئ التعلم البنا Fز، وتقوم تقنية الواقع املعز 89 =ساس ع َ َ ُ

ـــــتعلم �قيقـــــــي، والواقـــــــع واســـــــ-,اتيجيات الــPـــ�ن مـــــــع الواقـــــــع ا ـــــل املتعلمــــ ـــــن خـــــــالل تفاعــ ـــة مــ  التفاعليــــ
�ـة املعلومـاتP؛ ونظر¥ـة معاKLـøف-,ا�information Processing Theory  : تتوقـف فاعليـة الـتعلم

ـــل W*ــــسان يتلقـــــى  ـــإن عقــ ـــا، وطبقــــا لـــــذلك فـ �ـــــة املعلومــــات، وتج�ì�kــPأســــلوب املـــــتعلم 9ــــ8 معا ـــ ًعFـ

�اجـــة إل��ــــا مولــــدة راملعلومـــات مــــن الب�ئـــة ا�PاPا مــــرة أخـــر عنــــد ا�Ãىجيــــة ليقـــوم بتخز¥®�ــــا واســـتعاد
�اجـة إل��ـا، Pة وتمثيل املعلومات، واس-,جاع املعلومات مرة أخر وقت ا�Pىاستجابات تتضمن معا

ز، وتــرتبط تقنيــة الواقــع املعــز �Þــذه النظر¥ــة مــن  )Carroll, 1993,55؛340، 1995فت�ــ8 الز¥ــات، ( َ َ ُ

جيـــة تحـــدث اتـــصاال بي®�ـــا وµـــ�ن أعـــضاء خــالل تقـــديم الوســـائط  املتعـــددة كمث�ـــ,ات مـــن الب�ئـــة ا�Pا
ً

ر
�اجة إل��ا؛ ونظر¥ة Pا عند اkالذاكرة طو¥لة املدى، ليتم اس-,جاع �س لدى املتعلم ال�K تèتقل إ�Pا

�ــدد �و ــ8 نظر¥ـــة {علــم حديثـــة ظkــرت 9ـــTime Learning Theory Just-in- : 8الــتعلم 9ــ8 الوقـــت ا
èط بـــ�ن =*ــــشطة التعليميـــة 9ــــ8 الفـــصل ومــــا يقـــوم بــــھ أواخـــر ال|ــــسعيµنيات مـــن القــــر العـــشر¥ن تــــر

�تـــــو التعليÎـــــK املناســـــب بالقـــــدر املناســـــب 9ـــــ8 الوقـــــت �ــــھ، وتنـــــادي بـــــأن تقـــــديم ا جـ ىاملتعلمـــــو خا رن
ناملناســب يحــسن الــتعلم و¥ز¥ــد Wنتاجيــة وÂــساعد املتعلمــ�ن 9ــ8 اك|ــساب املعلومــات ال�ــK يحتـــاجو 

زقــع املعــز ت|ــيح لkــم الفـرص لــذلك؛ ونظر¥ــة الــتعلم القــائم عFــ التقــKLØ إل��ـا، وتقنيــة الوا َ َ ُ
Inquiry-

Based Learning Theory : الdل من أشdي �و شòأو التعلم �ستقصا KLØالتق Fالتعلم القائم ع
�الـــة، : الـــتعلم الèـــشط وÂـــشملPاســـات ا رالـــتعلم القـــائم عFـــ حـــل املـــشكالت، والـــتعلم امليـــدا*ي، ود

�موعـــــات، والèـــــشاط البح�ـــــK، وÂعتمـــــد الـــــتعلم القـــــائم عFـــــ والتحقيقــــات، �ـــراد وا عات =فــ وومـــــشر
ضــــع =ســــئلة، جمــــع البيانــــات و=دلــــة، وتحليلkــــا، والوصــــو إ�ــــ : التقــــKLØ عFــــ لتحديــــد املــــشdلة و و

زاسـتèتاجات؛ و�ـذا مــا تقـوم بــھ تقنيـة الواقـع املعــز مـن خــالل تطبيـق الـتعلم القــائم عFـ التقــKLØ؛  َ َ ُ

 8 1984 نظر¥ة {عليم قدمkا ديفيـد hولـب : Experience learning theoryم اÀ�P,ا{ي ونظر¥ة التعل
ـــاو ـــة محـ ـــز عFـــــ ثالثــ ـــيم عFــــ أســـــاس التجرµـــــة، وأ�ميـــــة : ركنمــــوذج للتطبيـــــق العمFـــــ8 يرتكـ ـــاء التعلــ بنــ

الèشاط أثناء التعلم، وأن الذhاء �ـو ن|يجـة تفاعـل بـ�ن املـتعلم والب�ئـة، وعFـ العكـس مـن نظر¥ـات 
 املعرفة، والنظر¥ات السلوكية ال�K ال {عطي أي دو للـشعو واÀ�Pـ,ة التعلم اFتركز ع Kرملعرفية ال� ر

 اÀ�P,ة 89 عملية التعلمFالية ع�P2020دمحم خم�س،(املوضوعية 89 عملية التعلم تركز النظر¥ة ا ،
ة عFـــ الـــت)136-137 ر، وhـــل ذلـــك يـــتم مـــن خـــالل تقنيـــة الواقـــع املعـــز فـــاملتعلم لديـــھ القـــد ز َ َ ُ

علم مـــن 
ب ال��صية، وÂـشعر بالـسعادة 9ـ8 ذلـك، و¥تمتـع بفkـم واسـع املـدى مـن املعلومـات، و¥ـضعkا  رالتجا

�ديدةPار اd89 نماذج منطقية مختصرة، و¥فضل التجر¥ب باستخدام =ف.  
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اسات hل من ٍ    و{ش�, د  ,.Chang, et all,2013, 96; Figueiredo, 2014, 307; Dunleavy, M) ر
& Dede, C., 2014, 28; Peddie, 2017 ،يفات ) 139-138، 2020؛ دمحم خمـ�سèوجـود تــص إ�ــ

ة  رمختلفـة لتقنيـة الواقـع املعـز م®�ـا الواقـع املعـز املعتمـد عFـ الـصو ز َز َ ُ
Image- Based A R : و¥قـوم

 العالمة ليظkر Fاتف عkام�,ا الh املستخدم إال توجيھ Fاستخدام العالمات، فما ع Fذا النوع ع�
�ــــسم الPـــا ا ـــاد أو �ف-,اøــــKL عFــــ تلــــك العالمــــة، و{ــــستخدم تطبيقــــات �ــــذا النــــوع أنواعـ ًثال	ــــي =ªعـ

مـــو �ســـتجابة الـــسرÂعة  زمختلفـــة مـــن العالمـــات مثـــل الـــصو أو  رر
ً

Q R أو عالمــــات Microsoft أو 
تفاع؛ الواقع املعز املعتمد عFـ املوقـع  ، والعرض، و� زخطوط الطو َ َ ُ

ر و�ـو : Location- Based A Rل
�مولـة الذ��ا مـن =جkـزة ا ري ال ~ـستخدم العالمـات، وإنمـا ~ـستخدم بيانـات املوقـع ال�ـK يـتم إصـدا

 KÎمثـل نظـام تحديــد املواقـع العــالGps ــستخدم} Kأو الـشبكة الالسـلكية، وغ�,�ــا مـن التقنيــات ال�ـ 
�مـــو وعنوانـــھ واتجا�ـــھ، ومـــن ثـــم ~عـــرض املعلومـــات �ف-,اضـــية ال�ـــK تـــ��kـــاز اPم للتحديــد موقـــع ا

 .إ*شاؤ�ا بالكمبيوتر

اسة  اسة Mota, (2018, 256(ر      كما اتفقت د  أن تقنية  Juan, et all, (2014, 176)ر مع دFع 
زاملعز تصنف حسب =دوات املستخدمة 89 إنتاجkا إ� نوع�ن، �ما َ َ ُ

و�ذا : أدوات إنتاج للمÀ,مج�ن: 
ات : ملÀــــ,مج�نالنــــوع يتطلــــب املعرفــــة بلغــــات الÀ,مجــــة؛ أدوات إنتــــاج لغ�ــــ, ا رو ــــ8 ال�ــــK ال تحتــــاج ملkــــا

ات  رالÀ,مجة من أجل إنتاج التطبيق، و¥ناسب �ذا النوع ªشdل كب�, املعلم�ن الذين ال يملdو مkا ن َ ُ

اسية بdل فاعلية  .رالÀ,مجة، ولد�àم الرغبة بدمج التقنية 89 الصفوف الد

 ،KÊـسي�Pـا اkتلفـة لتقنيـة =) 51-48، 2014(       و9ـ8 سـياق متـصل بمـا سـبق صـنفت م��نـواع ا
زالواقع املعز إ� َ َ ُ

 استخدام : WProjectionسقاط : Fعتمد �ذه النوع عÂا، و ًرو�و أكë, =نواع ان|شا
�قيقـي، وذلــك لز¥ــادة *ــسبة التفاصـيل ال�ــK يمكــن أن يرا�ــا الفــرد Pالواقــع ا ، وإســقاطkا عFــ رالـصو

ـــتخدام الkــــاتف النقــــال؛ و{عــــرف =شــــdال  وÂعتــــد �ــــذا النــــوع عFــــ التعــــرف عFــــ : Recognitionباسـ
 �ــدود و�نحنــاءات ا�Pاصــة بــھ، وذلــك لتــوف�, معلومــات إضــافية إ�ــPايــا، وا والــشdل عــن طر¥ــق الز

�قيقـــي؛ واملوقــع Pل املوجـــود أمامـــھ 9ـــ8 الواقـــع اdالــشLocation : تحديـــد و{عتمـــد �ـــذه الطر¥قـــة عFـــ
تباط بÀ,مجيات أخر تقوم بتحديد  ىاملواقع من خالل � و{عتمـد : Outline؛ وا��ـتلط Gbsاملواقـع ر

 الدمج ب�ن الواقع املعز والواقع �ف-,اKLø حيث تمكن الفرد مثال من الدمج ب�ن Fذه الطر¥قة ع�
ً

ز َ َ ُ

ا�Pطـوط العر¥ــضة مــن جـسمھ وجــسم آخــر اف-,اøــKL، ممـا ت|ــيح لــھ ملـس أو التقــاط أجــسام و�ميــة 
 .غ�, واقعية

èومـــن خـــالل مـــا تـــم ذكـــره مـــن تـــص       �ـــا�8 الواقـــع املعـــز املعتمـــد عFـــPـــ� البحـــث اÊزيفات فقـــد تب َ َ ُ

مــز �ســتجابة الــسرÂعة   ة، فــاملتعلم يقــوم 9ــ8 �ــذا النــوع بتوجيــھ hــام�,ا الkــاتف النقــال عFــ رالــصو ر
QR Codeتلك العالمة Fع KLøعاد أو �ف-,اª= ي	سم الثال�Pر اkالعالمة ليظ .  

 القـــــائمو عFــــ العمليـــــة اéن      كمــــا ~ـــــس ـــة لتوظيــــف تقنيـــــة الواقـــــع املعــــز املعتمـــــد عFـــــ زلتعليميــ َ َ ُ

ة ح�ـ� تخـدم العمليـة التعليميـة عامـة، واملتعلمـ�ن خاصـة، و�ـذا يجعـل م®�ـا ا�Pيـار =فــضل  الـصو
ً ً

ر
�تــو التعليÎــK، واتخاذ�ــا hــأداة لت¹ــسيط املفــا�يم التكنولوجيــة، �ىللتعلــيم 9ــ8 املــستقبل، لتعز¥ــز ا

�قــائق العلميــة للمتعلPم وعــرض اkيع�ة شــيقة وجذابــة، و{ــ� رمــ�ن بطر¥قــة تالمــس الواقــع، وµــصو
اســـات  ,Yoon, Wang, 2014, Diegmann, et all) رللـــتعلم و�ك|ـــشاف، وµاســـتعراض د

2015,1547-1550, Diaz, et all, 2015, 30, Ismaeel, Almulhim, 2019, 59) تب�ن أن خصائص 



َمعزز/ إلكتروني(أثر التفاعل بين نمط تقديم المحتوى  َ واألسلوب المعرفي ) ُ
والمرجأ على التحصيل الفوري ) غير متحمل الغموض/ متحمل(للمتعلم 
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زتقنيــة الواقـــع املعــز تتمثـــل 9ــ8 أ»�ـــا َ َ ُ
ات املتعلمــ�ن للمعلومـــات، و{عمــل عFـــ تز¥ــد مـــن ت:  رحــس�ن تـــصو

ل¥ـــادة طـــو التفاعــــل مـــع املــــواد التعليميـــة كجــــزء مـــن ��تمــــام بتـــصميم ب�ئــــات الـــتعلم Wلك-,و*ــــي  ز
 عناصـر �ك|ـشاف واملفاجـأة والغمـوض، حيـث Fترا�8 سمات املتعلم�ن، و{عتمد ع Kالتفاعلية ال�

�تو�ـــا ة عFــــ إن املتعلمــــ�ن لــــ�س لــــد�àم ســــابق معرفــــة بـ ـــة لــــد�àا القــــد ر الــــذي ســــيظkر، وأن التقنيـ ى
�ــس حرhــي، و¥مك®�ــا دعــم املتعلمــ�ن مــن خــالل فحــص أشــdال ثالثيــة =ªعــاد مــن Pيع الــتعلم ا�{ــ�
ســــات =hاديميــــة،  ايــــا مختلفــــة لتعز¥ــــز فkمkــــم، وتز¥ــــد مــــن دافعيــــة املتعلمــــ�ن للمــــشاركة 9ــــ8 املما رز و

ط بموقـــف الــــتعلم، و{عـــد إضـــافة جديـــدة إ�ــــ و{ـــسمح بتقـــديم معلومـــات عـــن بيانــــات املـــشkد املـــرتب
 KÎتو التعلي��ىمجال التعليم والتعلم {سمح بتحصيل املتعلم�ن 89 ب�ئة محفزة ومث�,ة تجمع ب�ن ا

، والرســـوم املتحركــة ثنائيـــة (ًالتقليــدي والdائنــات �ف-,اضـــية =كëــ, إبـــداعا مثــل  رالـــصوت، والــصو
ـــ اك|ــــشاف املتعلمــــ�ن ، و{عمــــل عFــــ اســــ)=ªعــــاد أو ثالثيــــة =ªعــــاد �اhــــاة ال�ــــK {ــــساعد عFـ�تخدام ا

ات  رأنفـــسkم للمعلومـــة بـــدال مـــن �ســـ|ناد إ�ـــ النـــصوص التقليديـــة، كمـــا {عمـــل عFـــ تحـــس�ن تـــصو
ً

¥ـادة 9ـ8   زاملتعلم�ن وتز¥د من تفاعلkم، وµالتا�8 سkولة فkمkم للمعلومات ªشdل مرòي، مما يؤدي إ�
 املدى الطو¥لFالتحصيل ع . 

ة إ�ـ أن ا�Pــصائص ال�ـK تتمتــع �Þــا تقنيـة الواقــع املعـز قــد دفعـت العديــد مــن        و زتجـدر Wشــا َ َ ُ
ر

اسات السابقة إ� محاولة توظيف تلك التقنية 9ـ8 الب�ئـات التعليميـة، والتأكـد مـن فاعلي×�ـا 9ـ8  رالد
اسة  اسات د �وانب التعليمية ا��تلفة، ولعل من أ�م تلك الدPرتحقيق ا ،  Cai, S., et all , (2014)ر

ات {علـم الطـالب، وأن �ـؤالء  ة عFـ تحـس�ن إنجـا زوال�K أظkرت نتائجkا أن تقنيـة الواقـع املعـز قـاد ر ز َ َ ُ

ا دوافـــع أعFـــ ªـــشdل كب�ـــ, 9ـــ8 أªعـــاد  والطـــالب الـــذين {علمـــوا باســـتخدام تقنيـــة الواقـــع املعـــز أظkـــر ز َ َ ُ

اسـة��تمام والثقة و=�مية من أولئك الذين {علموا من خالل التعلم ا  ,Tekedere رلتقليدي، ود
& Göke , (2016)  ،مkادة الف¥  ز، وال�K أثب|ت أن استخدام تقنية الواقع املعز 89 التعليم يؤدي إ� ز َ َ ُ

�و�ره الد�اKLM، وآخر¥ن، Pاسة ا  املتعلم�ن، ودFا إيجابية كب�,ة ع روأن للتقنية آثا ، وال�K )2017(ًر
زأثب|ــت فاعليــة تقنيــة الواقــع املعــز 9ــ8  َ َ ُ

اســة  Âس الر¥اضــيات؛ ود رتــد  ، وال�ــK أثب|ــت Sural, (2018)ر
ــــع املعــــــز 9ــــــ8 الب�ئــــــات  ــــج تقنيــــــة الواقــ ة دمــ ـــواد التعليميــــــة، وأوصــــــت بــــــضر Âس املـــ ـــا 9ــــــ8 تــــــد زفاعلي×�ـــ َو َ ُ

ر ر
Âس والــتعلم املــصممة بتقنيــة الواقــع  رالتعليميــة، وإجــراء مز¥ــد مــن البحــوث عFــ فعاليــة مــواد التــد

اسة  ، ود راملعز ز َ َ ُ
Sirakaya, Cakmak, (2018) Fأثب|ت تأث�, استخدام تقنية الواقع املعز ع Kَز ، وال� َ ُ

 ، اســـة اب|ـــسام الغامـــدي، خالــــد عـــس�, �يح الفkـــم ا�Pطــــأ؛ ود� يWنجـــاز وتـــ وال�ـــK أثب|ــــت ) 2018(ر
اســـــة  ـــطة، ود رفاعليـــــة تقنيـــــة الواقـــــع املعـــــز 9ـــــ8 تحـــــصيل الر¥اضـــــيات لـــــدى طالبـــــات املرحلـــــة املتوســ ز َ َ ُ

Ozdemir et all, (2018) قامت بفحص Kاسة أجر¥ت 89 الف-,ة من 16 وال� ؛ 2017، وح�� 2007ر د
ـــد مـــــن تـــــأث�, تطبيقـــــات تقنيـــــة الواقـــــع املعـــــز عFـــــ فاعليـــــة التعلـــــيم، وأثب|ـــــت نتائجkـــــا أن تلـــــك  زللتأكــ َ َ ُ

نــــة بـــــالطر التقليديـــــة،  ـــKL للطـــــالب 9ـــــ8 عمليــــة الـــــتعلم مقا اMـ قالتطبيقــــات تز¥ـــــد مــــن التحـــــصيل الد ر ر
اســة  ¥ــاء للطـــالب الــذين تـــم Elfeky, Elbyaly, (2021)رود ز؛ وال�ــK أظkـــرت نتائجkــا أن منتجـــات =

KLMا Âس لkم من خالل استخدام تقنية الواقع املعز حققت نجاحا وقبوال 89 التحصيل الد رالتد ر
ً ً زَ َ ُ

.  

 KــÎتـــو التعلي��9ـــ8 ب�ئــة الـــتعلم ) زمعــز/ إلك-,و*ـــي(ى      ولعــل ��تمــام 9ـــ8 �ــذا البحـــث بتقــديم ا
�ميع املتعلم�ن أمر ال Wلك-,و*ي ~P تقدم Fٌس�, وفق ما ث¹ت علميا أن عملية البحث عن طر¥قة مث ً

ق الفرديــة، حيــث وجــد الكث�ــ, مــن الطــر ال�ــK أثب|ــت جــدوا�ا مــع أنــواع مــن  قيتفــق مــع منطــق الفــر ُ و
قاملتعلم�ن ب�نما فشلت مع متعلم�ن آخر¥ن، لذلك من =فضل البحث عن بدائل متعددة من الطر 

ف أن =�Ùاص , يب و�س-,اتيجيات التعليمية املناسبة الستعدادات املتعلم�نو=سال وومن املعر
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ـــر اســـــتجابا�Ãم للمواقــــف ال�ـــــK تقــــابلkم 9ـــــ8 طـ قيختلفــــو  �ـــــة املث�ـــــ,ات , نPاك ومعا رو9ـــــ8 اســــتقبال وإد
�يطــة �Þــم مــن hــل جانــب، فنــتج عــن �ــذا �خــتالف مــا ~ــس�Î باألســاليب املعرفيــة وال�ــK مــن بي®�ــا �ا

 - 512، 2013فـــؤاد أبـــو حطـــب، وآمـــال صـــادق،)(غ�ـــ, متحمـــل الغمــوض/ متحمـــل(ســلوب املعر9ـــ8=
513.(  

ـــو  �تـ�ـــ, نمــــط تقــــديم ا زمعــــز/ إلك-,و*ــــي(ى       و¥ــــرتبط متغ�ـ َ َ غ�ــــ, / متحمــــل(باألســــلوب املعر9ــــ8 ) ُ
�تـو املقـدم 9ـh 8ـل نمـط؛ فب�ئـة الـتعلم Wلك-,ونيـة مـع )  متحمل الغموض�ىباختالف نوع وشdل ا

 لkا من مم�ìات عديدة إال أن تلك الب�ئـة لkـا أسـلوب يجعـل املـتعلم يميـل إ�ـ �*عـزال، و¥ـضعف ما
دافعيتــھ نحــو الــتعلم، وÂــشعر بامللــل ªــس¹ب اقتــصار الــتعلم ف��ــا عFــ الواقــع �ف-,اøــKL املتمثــل 9ــ8 

ة الــتعلم Wلك-,و*ــي  �تــو Wلك-Moodleرنظــام إدا�,و*ــي مــع ى؛ وµالتــا�8 قــد ي|ناســب نمــط تقــديم ا
؛ كمـا يمكـن أن ي|ناســب الـتعلم مـن خـالل تقنيــة )متحمــل الغمـوض(يالطـالب ذو =سـلوب املعر9ـ8 

8ö املطبـــوع، وµـــ�ن الواقـــع  �تـــو الـــو�9ـــ8 ا �قيقـــي املتمثــل Pتجمـــع بـــ�ن الواقـــع ا K؛ وال�ـــ رالواقــع املعـــز ىز َ َ ُ

�تـ�زو املعـز مـع الطـالب �ف-,اKLø املتمثل 89 شـبكة Wن-,نـت؛ وµالتـا�8 قـد ي|ناسـب نمـط تقـديم ا ى
فـــاملتعلم غ�ـــ, متحمـــل الغمـــوض يحتـــاج إ�ـــ موقـــف ) غ�ـــ, متحمـــل الغمـــوض(يذو =ســـلوب املعر9ـــ8 

، وµنــاء عFــ مــا ســبق يمكــن  ًحقيقــي للــتعلم، و¥ــتم تطبيــق ذلــك عمليــا مــن خــالل تقنيــة الواقــع املعــز ز ً

تبــاط وثيـق الـصلة بــ�ن متغ�ـ, البحـث املـستقل نمــط تقـديم ا رالقـو بـأن �نـاك ا �تـو ل�/ إلك-,و*ــي(ى
  ). غ�, متحمل الغموض/ متحمل(، و=سلوب املعر89 )زمعز

�ـــا�8 باألســـلوب املعر9ـــ8 للمـــتعلم Pـــتم البحـــث ا�à غ�ـــ, متحمـــل الغمـــوض/ متحمـــل(      كمـــا ( عFـــ
اعتبار أن =ساليب املعرفية تفرض شكال، وطر¥قة للتعامل مع مث�ـ,ات ب�ئـة ومواقـف الـتعلم، كمـا 

ً ً

kا م اك، ًر{عـــد محـــو ق الفرديـــة بـــ�ن املتعلمـــ�ن 9ـــ8 العمليـــات املعرفيـــة العليـــا hـــاإلد اســـة الفـــر رمـــا لد ور ً

اســيا يــرتبط باألســلوب  ا بــأن تحــصيل hــل مــن املتفــو واملتــأخر د ًوالتفك�ــ,، والتــذكر، والــتعلم علمــ ر ق ً

  . املعر89 السائد لديھ

، أو : " بأ»�ــاCognitive Style=ســاليب املعرفيــة ) 4، 1994(ي       وÂعــرف حمــدي الفرمـــاو  قطـــر
ات والتعامـل معkـا، ومـن ثـم إصـدار  سبل، أو اس-,اتيجيات الفـرد املم�ـìة 9ـ8 اسـتقبال املعرفـة واملkـا

َ
ر

 نحو ماFا عkستجابة ل�."  

ضا إبرا�يم،  : بأنـھ) غ�, متحمل الغمـوض/ متحمل(=سلوب املعر89 ) 326، 2020(ر       وÂعرف 
ة املـــــتعلم   تقبـــــل مـــــا يحــــيط بـــــھ مـــــن متناقـــــضات ومــــا يتعـــــرض لـــــھ مـــــن عFـــــ) متحمـــــل الغمــــوض(رقــــد

غ�ــ, متحمــل (موضـوعات أو أفdــار أو أحـداث غ�ــ, واقعيـة وغ�ــ, مألوفـة 9ــ8 حـ�ن ال ~ــستطيع املـتعلم 
اق8é) الغموض   .وتقبل ما �و جديد أو غر¥ب و¥فضل التعامل مع ما �و مألوف و

�تو املقدم حيـث ال ~عـد بأنھ استعداد املتعل) 410، 2020(       وÂعرفھ دمحم السيد، �ىم لتقبل ا
ة  �تو املقدم 89 صو�ضا املتعلم 89 التعامل مع ا ا للقلق أو ال×�ديد، و¥تحدد  �تو مصد�ر�ذا ا ى رى ًر
تيــــاح وشــــعو بامليــــل لkــــا  9ــــ8 شــــdل موافقــــة وقبــــو لب�ئــــة الــــتعلم بتوافــــق وا راســــتجابة إمــــا أن تdــــو  ر ل ن

ب) متحمـــل( فـــض ونفـــو وا*ـــ£�اب و�ـــر وأو يdـــو �نـــاك  ر ر تيـــاح ن ر وإحبـــاط وشـــعو بـــالقلق وعـــدم � ر
  ).  غ�, متحمل(

اسـات hـل مـن  ٍ       و{ـش�, د  ؛ حنـان  Van Compernolle, 2017, 319؛ Başöz, 2015, 55-56(ر
ـــد،  ـــــــــش�ش، 126-125، 2020أحمــــــــ ــــــــ8 ) 252-251، 2021؛ دمحم أبـــــــــــو حــ ـــــــــــ أن =Ùـــــــــــ�اص متحمFـــ إ�



َمعزز/ إلكتروني(أثر التفاعل بين نمط تقديم المحتوى  َ واألسلوب المعرفي ) ُ
والمرجأ على التحصيل الفوري ) غير متحمل الغموض/ متحمل(للمتعلم 
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املواقـــف كث�ـــ,ة التفاصـــيل وامل|ـــشعبة نالغمــوض املعر9ـــ8 مـــن ســـما�Ãم أ»�ـــم ~ـــستطيعو التعامـــل مـــع 
ة عFــ بــذل مجkــود عقFــ8 كب�ــ, لفkــم  رالعناصــر، و¥تــصفو بقــوة =نــا وكفــاءة Wنجــاز، ولــد�àم القــد ن
ن مجـــاالت الـــتعلم غ�ـــ,  �ديـــدة، و¥ختـــارPـــار اdديـــدة، و¥تقبلـــو =ف�Pاك املواقـــف التعليميـــة ا ووإد ن ر

ة  راملنتظمـــة، و¥ميلـــو إ�ـــ التفك�ـــ, البنـــاء، وأكëـــ, قـــد عFـــ حـــل املـــشكالت ال�ـــK تـــواجkkم، و¥تم�ـــìون ن
ــــالنظرة الdليــــــة  �ديـــــدة أو غ�ـــــ, املألوفــــــة، و¥تم�ـــــìون بـPـــــة املواقــــــف التعليميـــــة اkعنـــــد مواج ,Àبالـــــص
اسات سـمات لألÙـ�اص غ�ـ,  دت تلك الد رللمواقف ال�K تواجkkم الختيار أ*سب البدائل، كما أو ر

ة عFـ ت: متحم8F الغموض املعر9ـ8 بـأ»�م ريفتقـدو القـد مثيـل عـدد كب�ـ, مـن =فdـار 9ـ8 وقـت واحـد، ن
ة عFـ التعامـل   اس|يعاب =فdار املعقدة وغ�, املنتظمة، و¥فتقدو القدFة ع ركما يفتقدو القد نر ن
نمـــع املواقـــف كث�ـــ,ة التفاصــــيل، و¥فتقـــدو النظـــرة الdليـــة للمواقــــف ال�ـــK تـــواجkkم الختيـــار أ*ــــسب 

 حل املFافية عdة ال   . شكالت ال�K تواجkkمرالبدائل، ول�س لد�àم القد

�انب ~عد امتدادا لعدد من البحوث املkتمة Pا�8 89 �ذا ا�Pدير بالذكر أن البحث ا�Pومن ا       ً

ــــل(بمتغ�ــــــ, =ســـــــلوب املعر9ـــــــ8 للمـــــــتعلم  ـــــوض/ متحمـــ ـــ, متحمـــــــل الغمــ ــــت البحـــــــوث )غ�ـــ ؛ حيـــــــث تناولـــ
اســـات املتغ�ــــ, مـــن خــــالل التوظيــــف مـــع متغ�ــــ,ات مختلفـــة، ومــــن بــــ�ن تلـــك ال اســــة روالد اســــات د رد ر

Alahdadi, Ghanizadeh, (2017). ة ر ، وال�K أثب|ت نتائجkا أن �ناك عالقة وثيقة الـصلة بـ�ن القـد
 التحصيل اللغو للمتعلم�ن، Fالتعلم ع ðñاء الثقا89، ومنhالتكيف، ومتحمل الغموض، والذ Fيع

اســة ي�ن ذو =ســـلوب ، وال�ـــK أثب|ــت نتائجkــا أن املتعلمــ Haghani, Bahmannejad, (2018)رود
لـــد�àم قابليـــة أكëـــ, لفkـــم الـــنص القراòـــي، والتخمـــ�ن الـــسيا8ö للdلمـــات ) متحمـــل الغمـــوض(املعر9ـــ8 

�ذوفــة عــن املتعلمــ�ن ذو =ســلوب املعر9ــ8 �اســة)غ�ــ, متحمــل الغمـــوض(يا  Ismaeel, Al ر، ود
Mulhim, (2019)  ـا أن تقنيـة الواقـع املعـز {ـساعد الطـالبkكـشفت نتائج Kز، وال� َ َ ُ

نالـذين يتحملـو 
زالغمـوض عFـ تحـس�ن التحـصيل و{ــشكيل مواقـف إيجابيـة تجـاه اســتخدام تقنيـة الواقـع املعـز 9ــ8  َ َ ُ

ضــا إبــرا�يم،  اســة  رالــتعلم، ود ق دالــة إحــصائيا بــ�ن )2020(ر ت نتائجkــا إ�ــ وجــود فــر و، وال�ــK أشــا ر
�موعــات التجر¥¹يــة ترجــع إ�ــ =ثــر =ساMــKL الخــتالف �جــات طــالب ا نمــط النمذجــة رمتوســطات د

�موعة ال�K استخدمت نمط النمذجة Wلك-,ونية �Wلك-,ونية 89 ب�ئة التعلم Wلك-,و*ي لصاtP ا
ــــديو( ــــوم متحركـــــة بالفيـ ــــل النمذجـــــة Wلك-,ونيـــــة ) رسـ ــــ8 مقابـ ــــنص(9ـ ــــصو الثابتـــــة املـــــصاحبة لـ ، )رالـ

اســة حنــان إســماعيل،)غ�ــ, متحمــل الغمــوض/ متحمــل(والخــتالف =ســلوب املعر9ــ8  ، )2020 (ر؛ ود
�مل ) غ�, متحمل الغموض/ متحمل(وال�K كشفت نتائجkا عن وجود تأث�, لألسلوب املعر89 Pا Fع

ض التعليميـة لـصاtP مجموعـات =سـلوب املعر9ـ8  ات إنتـاج العـر واملعر89 ومkا ) متحمـل الغمـوض(ر
اسـة  ملتعلمـ�ن غ�ـ,  ، وال�ـK أثب|ـت نتائجkـا أن اChang, et all, (2020)رلـدى الطالبـات املعلمـات؛ ود

متحمFــ8 الغمــوض hــان لــد�àم أداء أفــضل 9ــ8 {علــم اللغــة Wنجل�ìيــة عــن طر¥ــق القــاموس بمــساعدة 
اسـات والبحـوث 9ـ8 توظيفـھ ملتغ�ـ,  �ا�8 يختلف عـن تلـك الدPرالكمبيوتر، ومن املالحظ أن البحث ا

�تــو�زمعــز/ إلك-,و*ــي(ىنمــط تقــديم ا َ َ =ســلوب املعر9ــ�Þ 8ــدف التعــرف عFــ أ�àمــا أكëــ, فاعليــة مــع ) ُ
ــــل(للمــــــــتعلم  ــــــ, متحمــــــــل الغمــــــــوض/ متحمــــ ــــــا�يم ) غ�ــ ــــــأ للمفــ ي واملرجــ ــــة التحــــــــصيل الفــــــــو ر9ــــــــ8 تنميــــ

�انب؛ ولعل Pذا ا�Þ تمةkاسات والبحوث امل رالتكنولوجية ، و 8 متغ�,ات لم يتم تناولkا من قبل الد
�ا�8Pة إجراء البحث ا   .ور�ذا ~عد أحد النقاط التدعيمية لضر

ـــا�يم التكنولوجيــــــة املرتبطـــــــة بمقــــــر الكمبيـــــــوتر        و¥ــــــأ{ي ا�تمــــــا �ــــــا�8 ب|نميـــــــة املفـــPرم البحـــــــث ا
�انـــب =و أن املفـــا�يم بـــصفة عامـــة Pلوتكنولوجيـــا املعلومـــات و�تـــصاالت انطالقـــا مـــن جـــانب�ن؛ ا ً

�قـائق واÀ�Pــ,ات Pف وا رتمثـل أ�ميـة كÀــ, 9ـ8 البèيــة املعرفيـة للمــتعلم، ف¡ـK تــنظم املعلومـات واملعــا ى
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ىkـــا أي مـــنðñ أو محتــو {عليÎـــK، كمـــا {ـــسkم 9ــ8 ت�ـــس�, عمليـــة الـــتعلم 9ــ8 ظـــل تزايـــد ��ـــم ال�ــK ي|ناول
، .(املعرفـة، إضــافة إ�ــ أ»�ــا تمثــل ��ــر الزاو¥ــة 9ـ8 العمليــة التعليميــة يحــسن حــسن، أســامھ �نــداو

�تو¥ـات Wلك-,ونيـة بأنمـاط )6، 2012�اسـات عFـ تقـديم ا �انب الثا*ي تأكيد العديد من الدPر، وا
اسـات مختلفة ات العمليـة للمتعلمـ�ن، ومـن بـ�ن تلـك الد ر تفيد 89 التحصيل املعر9ـ8، واملkـا  ,Liou(ر

؛ وال�ـK أكـدت جميعkـا Ipek,   & Ziatdinov, 2018؛ Öztürk, & Dagistanlioglu, 2018؛ 2015
ة عـــرض املفـــا�يم التكنولوجيـــة بواســـطة تقنيـــات {ـــساعد عFـــ تحـــصيل املتعلمـــ�ن لتلـــك  ورعFـــ ضـــر

  .لوµقاء أثر التعلم لف-,ة أطو لد�àماملفا�يم، 

Âـــسية متعـــددة لkـــا، ومـــن بـــ�ن �ـــذه  ر      ونظـــرا الخـــتالف طبيعـــة املفـــا�يم، فقـــد ظkـــرت نمـــاذج تد ً

مـالءه  µـرت جان�يـھ ) Mckinney, et all,1985(زالنمـاذج نمـوذج مكÊـK و ) Gagne,1977(وونمـوذج ر
ن�ســـــتقراòي و�ســـــتèتا÷8، ونمـــــوذج م�ـــــ, وتèـــــسو  نـــــر )Merrill, Tennyson,1977(ل و، نمـــــوذج بر

)Bruner,1977 ( ــــــا ــــــدا تابــــ ـــــــــوذج ) Taba Hilda(�ستكــــــــــشا89، ونمــــــــــوذج �يلــــ ــــــــتقراòي، ونمـ �ســ
مــاير ؛ حـــسن حـــسن، 1988،99جــودت ســـعادة، وجمـــال اليوســف، . ( �ســـتèتا÷Klausmeier8زhلو

 ،   ).27، 2012يوأسامھ �نداو

�ــــــا�8 نمــــــوذج م�ــــــ, وتèــــــسو Pــــــ� البحــــــث اÊن       و¥|ب لتنميــــــة املفــــــا�يم ) Merrill, Tennyson(ل
التكنولوجيــة، حيــث وضــعا مجموعــة مــن ا�Pطــوات لتوجيــھ املعلــم نحــو �تجــاه الــسليم 9ــ8 تحديــد 

Âس املفkوم و h 8آال{ي Âس : ر�س-,اتيجية، واستخدامkا بالشdل ال��يح لتد رتحديد ما إذا hان تد
¥ا أم ال، وإعـداد {عر¥ـف للمفkـوم، وجمـع شـوا� ده، وتقـدير صـعوµتھ، وإعـداد اختبـار ورًاملفkوم ضـر

�ديدة لھ، واستخدام قاعدة عز ا�Pاصية، وتصميم اس-,اتيجية Pيف الشوا�د اèلتص KLØل{��ي
Âسھ، وأخ�,ا التقو¥م التdو¥KÊ وال®�اòي لھ ًمناسبة لتد   .ر

�ـــــا~س Pعــــرف دمحم اÂـــا�يم التكنولوجيـــــة بأ»�ـــــا) 231، 2017(       و ات العقليـــــة ال�ـــــK : املفـ رالتــــصو
نdو لدى الطالب من تجر¥د ا�Pـصائص املـش-,كة للظـوا�ر التكنولوجيـة، وال-,بو¥ـة، وتتdـو مـن تت ن

Âع تكنولوجية راسم، وداللة لفظية، وقابلة للتوظيف عمليا 89 تنفيذ مشا ً.  

: إ� املفا�يم التكنولوجية بأ»�ـا) 20، 2021(ر       و89 سياق متصل بما سبق {ش�, نيف�ن منصو 
ات العقليــــة ن ال�ـــK تتdــــو لـــدى املتعلمــــ�ن 9ـــ8 ضــــوء نمـــاذج {علــــم املفـــا�يم مــــن خـــالل عــــشرة رالتـــصو

  .رمستو¥ات لتعلم املفا�يم املتضمنة بمقر محدد

�t أنـھ يوجـد شـبھ اتفـاق : ل       و89 ضوء العرض السابق حو {عر¥ـف املفـا�يم التكنولوجيـة يتـ
ات عقليــــة تتdــــو لــــد اســــات عFــــ أن املفــــا�يم التكنولوجيــــة تــــصو نبــــ�ن الد ر ى املــــتعلم عنــــد تحديــــد ر

ا�Pــصائص املـــش-,كة لظــا�رة تكنولوجيـــة، و¥مكــن تـــصèيف املفــا�يم التكنولوجيـــة ضــمن املفـــا�يم 
لالعلميـــة، إال أ»�ـــا تختلـــف ع®�ـــا 9ـــ8 أن املفkـــوم التكنولـــو÷8 البـــد وأن يتـــوافر فيـــھ إ�ـــ جانـــب املـــدلو 

�انــب العمFــ8 التطبيقــي، ولdــي يdــو املفkــوم تكPــو ناللفظــي جانــب آخــر و�ــو اdننولوجيــا يجــب أن ي ً

ع ما ة إلك-,ونية، أو تنفيذ مشر وقابال للتوظيف 89 بناء برمجية، أو تصميم إدا ر
ً

.  

أن �نـــاك مجموعـــة مـــن ا�Pـــصائص ال�ـــK تم�ـــì املفـــا�يم ) 49-48، 2018(ى       و¥ـــر منـــذر القـــزاز 
ئيـة، وغ�ـ, ذلــك، ىالتكنولوجيـة عـن غ�,�ــا مـن املفـا�يم العلميــة =خـر hاملفـا�يم الر¥اضــية، والف�ìيا

ًيجب أن يdو املفkوم التكنولو÷8 قابال للتوظيف عمليـا 9ـ8 بنـاء برمجيـة، أو : التطبيق العم8F: و 8 ً
ن

ــــستمر ـــو املــ ة إلك-,ونيــــــة، والتطـــ رتــــــصميم إدا ــــية، والف�ìيائيــــــة، الكيميائيــــــة، : ر ـــد املفــــــا�يم الر¥اضــ {عـــ



َمعزز/ إلكتروني(أثر التفاعل بين نمط تقديم المحتوى  َ واألسلوب المعرفي ) ُ
والمرجأ على التحصيل الفوري ) غير متحمل الغموض/ متحمل(للمتعلم 

 للمفاهيم التكنولوجية لدى طالب الحلقة الثانية من التعليم األساسي

  أحمد عبد السالم علي كيالني
  دمحم نجيب مصطفى عطيو
  إبراهيم يوسف دمحم محمود
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ريــــة ذات التطــــو امل|ــــسارع، روغ�,�ــــا مفــــا�يم جامــــدة، أو بطيئــــة التطــــو ªعكــــس املفــــا�يم التكنولوج
رواملـــستمر، فـــالتطو 9ـــ8 تــــصميم وµنـــاء الوســـائط املتعــــددة يرجـــع إ�ـــ تطــــو مفـــا�يم دقـــة الوضــــوح،  ر

، و=صـوات الرقميـة، و{عــدد =مثلـة يتـضمن املفkـوم التكنولـو÷8 الواحــد : روأنظمـة =لـوان، والـصو
ر مفkـوم الـصو الرقميـة يتـضمن العديد من =مثلة ال�K تنطبق عل��ا الـسمات العامـة للمفkـوم مثـل

، وغ�,�ــا، وhو»�ــا محـــسوسة �ــة، وامتـــدادات الــصو�رالــصو النقطيــة، واملتو تتــصف العديــد مـــن : ر
املفـا�يم الر¥اضــية، والف�ìيائيــة بأ»�ــا مفــا�يم مجـردة، أمــا املفــا�يم التكنولوجيــة فمعظمkــا مفــا�يم 

ــــوتر املاديـــــــة مفkـــــــوم ــــــات الكمبيـــ محــــــسوسة ول�ـــــــست مجـــــــردة، فمـــــــثال مdونـ
ً

�ـــــــة، Pـــــضم وحـــــــدة املعا  يــ
حدات Wدخال، وWخراج، وغ�,�ا وhلkا مdونات محسوسة  .ووالذاكرة، و

      و¥مكـــن مالحظـــة أن ا�Pـــصائص الفر¥ـــدة ال�ـــK تخـــتص �Þـــا املفـــا�يم التكنولوجيـــة قـــد دفعـــت 
ــا 9ـــ8 ب�ئــــات {عليميـــة مختلفــــة، و9ــــ8  اســـات والبحــــوث الـــسابقة إ�ــــ ��تمـــام ب|نمي×�ــ رالعديـــد مــــن الد

اســاتمراحـل اســة حـسن مkــدي، وآخــر¥ن، : ر مختلفــة، ولعينـات مختلفــة، ولعــل مـن أ�ــم تلـك الد رد
ق ذات داللــــة إحــــصائية عنــــد مــــستو )2016( ى، وال�ــــK أظkــــرت نتائجkــــا إ�ــــ وجــــود فــــر بـــــ�ن ) 0.05(و

�موعــة الــضابطة 9ــ8 مقيــاس املفــا�يم ��موعــة التجر¥¹يــة، وطالبـات ا�جــات طالبــات ا رمتوسـطي د
tPاســــة دمحم التكنولوجيــــة لــــصا ر التجر¥¹يــــة مــــن خــــالل توظيــــف اســــ-,اتيجية القــــصص الرقميــــة؛ ود

�ــــــا~س، Pـــــا�يم التكنولوجيــــــة وال-,بو¥ــــــة )2017(ا ــــة باملفـ ــلت نتائجkــــــا إ�ــــــ تحديــــــد قائمــ ؛ وال�ــــــK توصــــ
 ـــ ــــ8 الوحـــــــدة =و�ــــ ات Wن-,نـــــــت(املتــــــضمنة 9ـــ ـــــا ـــا�يم =ساســــــية ملkــ ربمقـــــــر تطبيقـــــــات Wن-,نـــــــت ) راملفــــ

ا ، وال�ــــK توصــــلت نتائجkـــا إ�ــــ فاعليــــة توظيــــف )2018(ســــة منـــذر القــــزاز، روالوســـائط املتعــــددة؛ ود
ــــا�يم التكنولوجيــــــة  ــــ8 إكـــــساب املفـ ـــة 9ـ ــــة عFـــــ الkواتـــــف النقالــــــة الذكيــ =لعـــــاب Wلك-,ونيـــــة القائمـ

 ، اســة نيفــ�ن منــصو رو�حتفــاظ �Þــا لــدى طــالب الــصف العاشــر =ساMــª KLغــزة، ود ، وال�ــK )2021(ر
ق ذات �موعت�ن التجــر¥ب�ت�ن وأظkـرت نتائجkــا وجـود فــر�جــات الطالبـات بــا ر داللـة إحــصائية بـ�ن د

�مـا�8/ نمط التعلم Wلك-,و*ي الفـردي(Pلك-,و*ـي اW ـ8 والبعـدي ) نمـط الـتعلمF9ـ8 التطبيقـ�ن القب
الختبـــار التحـــصيل املعر9ـــ8 للمفـــا�يم التكنولوجيـــة، ومقيـــاس تقيـــيم الطالبـــات ألنفـــسkن 9ـــ8 العلـــم 

�ما�8 لصاtP اPموعة التجر¥¹ية الثانيةو=داء ا��. 

ـــن  ــــة العديـــــد مـــ 9ـــــ8 تنميــ ـــة الواقـــــع املعــــــز  ــــي، وتقنيـــ ــــة ب�ئـــــة الــــــتعلم Wلك-,و*ـ ز       وملـــــا ثب|ـــــت فاعليــ َ َ ُ

اسـات أو بحـوث سـواء أhانـت عرµيـة أم أجن¹يـة ) 89 حـدود اطـالع الباحـث(املتغ�,ات، وعدم وجود  رد
�تــو �نـــة التفاعــل بـــ�ن نمطــي تقـــديم ا ىتناولــت مقا زمعــز/ *ـــيإلك-,و(ر َ َ ، و=ســـلوب املعر9ــ8 للمـــتعلم )ُ

�تـو ) غ�ـ, متحمـل الغمـوض/ متحمل(��اجـة إ�ـ معرفـة أثـر التفاعـل بـ�ن نمـط تقـديم اPـر اkىفتظ
زمعـــز/ إلك-,و*ـــي( َ َ عFـــ التحــــصيل ) غ�ــــ, متحمـــل الغمــــوض/ متحمـــل(، و=ســــلوب املعر9ـــ8 للمــــتعلم )ُ

�لPي واملرجأ للمفا�يم التكنولوجية، لدى طالب ا   .قة الثانية من التعليم =ساKLMرالفو

  :مشvلة البحث وzحساس wxا

  :ر  تم [حساس بمشvلة البحث ا?�ا~+ من خالل ا��او التالية

 :املفاCيم التكنولوجية لدى طالب ا?�لقة الثانية من التعليم 1ساDEFا?�اجة إ~; تنمية  -1

اســـات والبحـــوث، واملالحظـــة ال��ـــصية، اســـة ر  وقـــد تبـــ�ن ذلـــك مـــن خـــالل الد ر واســـ|بانة الد
 النحو التا�8Fستطالعية ع�:  
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اسات والبحوث ضعف تحصيل الطـالب للمفـا�يم التكنولوجيـة نظـرا  � ًأثب|ت العديد من الد ر
اســات  �داثـة معظــم �ــذه املفــا�يم، و{عقــد�ا، وتــداخلkا مـع ªعــضkا الــبعض، ومــن بــ�ن تلــك الدPر

اســة  ، 2016نيفــ�ن عFــ8، (رد �فيظ، 2018ن�³ــان، ؛ أســماء 2016ي؛ أســماء الــشاوP؛ ســامية عبــدا
2019.( 

ـــا�يم التكنولوجيــــة بمقـــــر  � ـــة لـــــدى الطــــالب لتحــــصيل املفــ ــظ الباحــــث عـــــدم وجــــود دافعيـ رالحــ
ـــ جـــــع الـــــس¹ب 9ـــــ8 ذلـــــك إ�ــ  اقتـــــصار تحـــــصيل :رالكمبيـــــوتر وتكنولوجيـــــا املعلومـــــات و�تـــــصاالت، وأ

MــــKL، وعـــــدم  توظيــــف تقنيـــــات {علـــــمرالطــــالب لتلـــــك املفــــا�يم عFـــــ الكتـــــاب املد
ُ َ َ

  حديثــــة عـــــن ªعـــــد
ساليب جديدة 89 عرض �ذه املفا�يم ت|سم ªعناصر وفقدان الطالب أل، لتحصيل تلك للمفا�يم

ة، وال|شو¥ق، والت¹سيط �ذب، وWثاPرا. 
�لقـة  �Pـا�8 وجـود ضـعف 9ـ8 تحـصيل املفـا�يم التكنولوجيـة املقدمـة لطـالب ا�Pيؤكـد الواقـع ا 

�t رالثانيـــة مـــن التعلـــيم =ساMـــKL بمقـــر الكمبيـــوتر و تكنولوجيـــا املعلومـــات و�تـــصاالت؛ وقـــد اتـــ
اســـة �ســـتطالعية ال�ـــK تـــم تطبيقkـــا عFـــ عـــدد  ر�ـــذا القـــصو مـــن خـــالل الد ســـة ) 40(ر رطالبـــا بمد ً

ســة الـــشkيد أحمــد عفـــت Wعداديــة بنـــات، ) 40(امللــك فيــصل Wعداديـــة بنــ�ن، وعـــدد  رطالبــا بمد ً

ة بندر دم®�و التعليمية بمدير¥ة ال-,بية والتع ربإدا �ـدو التـا�8 يو�ـt رPللـيم بمحافظـة البح�ـ,ة، وا
 . نتائج �ذه �س|بانة

  )1(لجدو 

اسة [ستطالعية   ر نتائج الد

 الداللة اللفظية للمفkومFاستجابات الطالب ع  

�يحةß ال توجد إجابة  إجابة خاطئة  إجابة  
  املفkوم  م

  العدد
الèسبة 
  املئو¥ة

  العدد
الèسبة 
  املئو¥ة

  العدد
الèسبة 

  ئو¥ةامل

  %6.25  5  %88.75  71  %5  4  =جkزة الذكية  1

  %3.75  3  %90  72  %6.25  5  .الÀ,امج املغلقة املصدر  2

  %5  4  %87.5  70  %7.5  6  .موجھ =وامر  3

  %6.25  5  %85  68  %8.75  7  .=شرطة  4

  %7.5  6  %87.5  70  %5  4  .ا�Pلفية  5

  %7.5  6  %86.25  69  %6.25  5  .ملفات الفيديو  6

�لد  7�  %10  8  %82.5  66  %7.5  6  .ا

  %7.5  6  %85  68  %7.5  6  .شبكة الكمبيوتر  8

  %5  4  %90  72  %5  4  .الشبكة واسعة املدى  9

  %6.25  5  %90  72  %3.75  3  .مشاركة امللفات  10



َمعزز/ إلكتروني(أثر التفاعل بين نمط تقديم المحتوى  َ واألسلوب المعرفي ) ُ
والمرجأ على التحصيل الفوري ) غير متحمل الغموض/ متحمل(للمتعلم 
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ـــــــا�يم  ـــــاك حاجــــــــة لتنميــــــــة املفـ ــــــسابق تبــــــــ�ن أن تبــــــــ�ن أن �نـــ �ــــــــدو الــPــــــائج ا ل       وµاســــــــتقراء نتــ
عFــ الداللــة ) ßـ�يحة(طـالب hانــت إجــاب×�م ) 4(حيــث أن عــدد التكنولوجيـة لــدى �ــؤالء الطـالب؛ 

طـالب لــم ) 5(، وعــدد )خاطئـة(طالــب hانـت إجــاب×�م ) 71(، وعـدد )=جkـزة الذكيــة(اللفظيـة ملفkــوم 
�يحة(طالب hانت إجاب×�م ) 5(يجيبوا، وأن عدد ß ( ومkالداللة اللفظية ملف Fـ,امج املغلقـة (عÀال

) 6(طـــالب لـــم يجيبـــوا، وأن عـــدد ) 3(، وعـــدد )خاطئـــة(نـــت إجـــاب×�م طالـــب hا) 72(، وعـــدد )املـــصدر
طالـــب ) 70(، وعــدد )موجــھ =وامــر(عFــ الداللـــة اللفظيــة ملفkــوم ) ßــ�يحة(طــالب hانــت إجــاب×�م 

) ßـ�يحة(طـالب hانـت إجـاب×�م ) 7(طالب لم يجيبـوا، وأن عـدد ) 4(، وعدد )خاطئة(hانت إجاب×�م 
 الداللة اللفظية ملفkوم Fانت إجاب×�م ) 68(، وعدد )شرطة=(عh طالب ) 5(، وعدد )خاطئة(طالب

، )ا�Pلفيــة(عFــ الداللــة اللفظيـة ملفkــوم ) ßـ�يحة(طـالب hانــت إجــاب×�م ) 4(لـم يجيبــوا، وأن عــدد 
طــالب hانــت ) 5(طـالب لــم يجيبــوا، وأن عــدد ) 6(، وعــدد )خاطئــة(طالــب hانــت إجــاب×�م ) 70(وعـدد 

�يحة(إجاب×�م ß (الدالل Fوم عkانت إجاب×�م ) 69(، وعدد )ملفات الفيديو(ة اللفظية ملفh طالب
عFــ الداللــة ) ßــ�يحة(طــالب hانــت إجــاب×�م ) 6(طــالب لــم يجيبــوا، وأن عــدد ) 6(، وعــدد )خاطئــة(

�لــد(اللفظيـة ملفkــوم �طــالب لــم يجيبــوا، ) 8(، وعـدد )خاطئــة)طالـب hانــت إجــاب×�م ( 66(، وعــدد )ا
، )شــــبكة الكمبيــــوتر(عFــــ الداللـــة اللفظيــــة ملفkـــوم ) ßـــ�يحة(جــــاب×�م طــــالب hانـــت إ) 6(وأن عـــدد 

طــالب hانــت ) 4(طـالب لــم يجيبــوا، وأن عــدد ) 6(، وعــدد )خاطئــة(طالــب hانــت إجــاب×�م ) 68(وعـدد 
طالـب hانــت ) 72(، وعـدد )الـشبكة واسـعة املــدى(عFــ الداللـة اللفظيـة ملفkــوم ) ßـ�يحة(إجـاب×�م 
عFــ ) ßــ�يحة(طــالب hانـت إجــاب×�م ) 3(الب لـم يجيبــوا، وأن عــدد طــ) 4(، وعــدد )خاطئــة(إجـاب×�م 

) 5(، وعــدد )خاطئــة(طالــب hانــت إجــاب×�م ) 72(، وعــدد )مــشاركة امللفــات(الداللــة اللفظيــة ملفkــوم 
جــاع ضـعف مــستو الطـالب 9ــ8 تحـصيل املفــا�يم التكنولوجيـة إ�ــ أن  ىطـالب لـم يجيبــوا، و¥مكـن إ ر

أ»�ـا مفـا�يم صـعبة ومجـردة ومتداخلـة، وكـذلك إ�ـ �عتمـاد الكFـ8 املفا�يم التكنولوجية من شأ»�ا 
KLM 89 {علم الطالب لتلك املفا�يم، وعدم توظيف عناصـر ت|ـسم بجـذب �ن|بـاه،   الكتاب املدFرع

ة وال|شو¥ق   . روWثا

ىا?�اجة إ~; الوصو إ~; أفـضلية أي نمـط مـن نمطـي تقـديم ا��تـو  -2 ) زاملعـز/zلك �و�ـي(ل
  :اCيم التكنولوجية,+ تحصيل املف

ـــا         ـــة العديـــــد مـــــن املتغ�ـــــ,ات، وم®�ــ �تـــــو Wلك-,و*ـــــي 9ـــــ8 تنميــ�ـــة نمـــــط تقـــــديم ا ىثب|ـــــت فاعليــ
اســـات والبحـــوث م®�ـــا  اســـاترالتحـــصيل املعر9ـــ8 لـــدى العديـــد مـــن الد ، 2008, إبـــرا�يم محمـــود: (رد

ــــــــــود478 ـــــرا�يم محمـــــ ــــــــرا�يم، وإبــــــــــ ـــادة إبـــــــ ــــــــ ـــــــــــشرقاو13-4، 2010,؛ وحمـــ ـــال الــــ ـــــــــ ؛ 16، 2013, ي؛ وجمـــ
�تـو بتقنيـة الواقـع املعـز ؛ )Premlatha, et, al, 2016, 106و�زكمـا ثب|ـت فاعليـة نمـط تقـديم ا َ َ ُُ ى

َ
9ـ8 
اســـات والبحـــوث م®�ـــا  رتنميـــة العديـــد مـــن املتغ�ـــ,ات، وم®�ـــا التحـــصيل املعر9ـــ8 لـــدى العديـــد مـــن الد

اسـات وف اسـماعيل، Tekedere, & Göke, 2016؛ (Cai, S.,et all, 2014: رد  ؛2016 ؤ؛ عبـدالر
�ــو�رة الد�اMــKL، وآخــر¥ن، P؛ 2017اMontoya, 2017،ــان جــرجس¥ ؛ مــصطفى ســالم، 2017ر؛ ما

 ؛ اب|ـسام Sirakaya, & Cakmak, 2018 ؛Sural, 2018؛ 2018؛ مÊـ� فر�ـود، »�لـة ابـرا�يم، 2017
اسة لتحديد أي )Ozdemir, et all, 2018؛ 2018الغامدي،   ذلك توجد حاجھ إلجراء دFناء عµر؛ و ً

�تـو نم�زمعـز/ إلك-,و*ـي(ىط من نمطـي تقـديم ا َ َ ي واملرجـأ ) ُ رأكëـ, فاعليـة 9ـ8 تنميـة التحـصيل الفـو
KLMلقة الثانية من التعليم =سا�Pللمفا�يم التكنولوجية لدى طالب ا.  
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 ملواج�ـــة  Distance Learningا?�اجـــة إ~ـــ; [ســـ�ثمار 1مثـــل ملنظومـــة الـــتعلم عـــن �عـــد  -3
مات ال�D يمر wxا العال  :م املعاصرز1

�Ãا 9ـ8 أوائـل شـkر إبر¥ـل أشار        ونا 89 ذر و تقر¥ر البنك أن جائحة ف�,وس hو  {ـسب¹ت 2020ر
مـن % 80دولـة أي مـا يقـرب مـن ) 161(مليار طفـل وشـاب عـن التعلـيم 9ـ8 ) 1.6(89 انقطاع أكë, من 

 مستو العـالم F)ىالطالب امللتحق�ن باملؤسسات التعليمية عAzevedo, J, et all, 1, 2020(،  وعFـ
مــة عFــ الــنظم التعليميــة ومــا ســب¹تھ مــن مــشكالت فإنــھ يمكــن النظــر  زالــرغم مــن «ثــار الــسلبية أل
ـــة الـــــتعلم عـــــن ªعـــــد  ــــاب عـــــن الفوائـــــد العديـــــدة ملنظومــ مـــــة مـــــن وجkـــــة نظـــــر أخـــــر تكـــــشف النقـ ىلأل ز

Distance Learningشـــ بكة ، وتوظيفkـــا عFــ نطـــاق واســع خاصـــة تقنيـــات الــتعلم ال�ـــK {عتمــد عFـــ
، وآخر¥ن، (Wن-,نت    )288، 2020يأسامة �نداو

 وجــود ضـــعف لــدى طـــالب :رومــن خـــالل مــا ســـبق ذكــره ت�بلـــو مــشvلة البحـــث ا?�ــا~+ ,ـــ+       
�لقــــة P9ــــ8 تحـــــصيل املفــــا�يم التكنولوجيــــة مـــــن خــــالل عــــرض تلـــــك الثانيــــةا KLــــMمــــن التعلـــــيم =سا 

µط تلك املفا�يم بـالو ة صعبة مجردة، وعدم  راملفا�يم بصو اقع �ف-,اøـKL؛ ممـا يـنعكس بالـسلب ر
عFـــ تحـــصيل املتعلمـــ�ن لتلـــك املفـــا�يم، و¥مكـــن التغلـــب عFـــ �ـــذا الـــضعف مـــن خـــالل تقـــديم تلـــك 

زاملعــز/ Wلك-,و*ــي(املفــا�يم بنمطــ�ن �مــا  َ َ ُ
ملعرفــة أ�àمــا أكëــ, فاعليــة 9ــ8 تنميــة تلــك املفــا�يم، ومــن ) 

اســة أثــر التفاعــل بــ�ن النمطــ�ن  رناحيــة أخــر د زاملعــز/ ,و*ــيWلك-(ى َ َ ُ
مــع =ســلوب املعر9ــ8 للمــتعلم ) 

ي واملرجـــأ للمفـــا�يم التكنولوجيـــة، ) غ�ـــ, متحمـــل الغمـــوض/ متحمـــل( رعFـــ تنميـــة التحـــصيل الفـــو
KLMلقة الثانية من التعليم =سا�Pلدى طالب ا.  

  :أسئلة البحث

�ـــا�W 8جابـــة عـــن الـــسؤال الـــرئ�س التـــا�8 Pبـــ�ن نمـــط تقـــديم مـــا أثـــر التفاعـــل "ل       يحـــاو البحـــث ا
زمعـــز/ إلك �و�ــي(ىا��تــو  َ َ ع>ـــ; ) غ�ــ� متحمـــل الغمــوض/ متحمــل(و1ســلوب املعر,ــ+ للمـــتعلم ) ُ

ي واملرجأ للمفاCيم التكنولوجية لدى طالب ا?�لقة الثانية من التعليم  رتنمية التحصيل الفو
DEF؟"1سا  

        و�تفرع من Cذا السؤال 1سئلة التالية؟

�لقة الثانية من التعليم =ساKLM؟ما املفا�يم التكنولو -1Pيجب تنمي×�ا لدى طالب ا Kجية ال� 
ـــو بــــــالنمط  -2 �تـــ�ـــديم ا ـــبة لتقـــ ة الــــــتعلم ) إلك-,و*ــــــي(ىمــــــا املعــــــاي�, املناســـ ــــ نظــــــام إدا رالقــــــائم عFــ

 ؟WMoodleلك-,و*ي 
�تو بالنمط  -3�زمعز(ىما املعاي�, املناسبة لتقديم ا َ َ  تطبيق ) ُFوالقائم عAssemblr studio؟ 

�تو املقدم بصرف النظـر عـن نمـط التقـديم م -4�زمعـز/ إلك-,و*ـي(ىا فاعلية ا َ َ ، وعـن =سـلوب )ُ
) غ�, متحمل الغموض/ متحمل(املعر89 للمتعلم Fع: 

ي للمفا�يم التكنولوجية �   .رالتحصيل الفو

 .التحصيل املرجأ للمفا�يم التكنولوجية  �

�تــو  -5�زمعـز/ إلك-,و*ــي(ىمـا أثــر نمــط تقــديم ا َ َ / متحمــل(لنظــر عــن =ســلوب املعر9ــ8 بــصرف ا) ُ
) غ�, متحمل الغموضFع: 



َمعزز/ إلكتروني(أثر التفاعل بين نمط تقديم المحتوى  َ واألسلوب المعرفي ) ُ
والمرجأ على التحصيل الفوري ) غير متحمل الغموض/ متحمل(للمتعلم 
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ي للمفا�يم التكنولوجيةالتحصيل �   .ر الفو

 .التحصيل املرجأ للمفا�يم التكنولوجية �

؛ بــصرف النظــر عــن نمــط )غ�ــ, متحمــل الغمــوض/ متحمــل(مــا أثــر =ســلوب املعر9ــ8 للمــتعلم  -6
�تو �زمعز/ إلك-,و*ي(ىتقديم ا َ َ ُ (Fع: 

  .ري للمفا�يم التكنولوجيةالتحصيل الفو �

 .التحصيل املرجأ للمفا�يم التكنولوجية �

�تـــــو  -7�ـــ�ن نمـــــط تقـــــديم ا زمعـــــز/ إلك-,و*ـــــي(ىمـــــا أثـــــر التفاعـــــل بــ َ َ ، و=ســـــلوب املعر9ـــــ8 للمـــــتعلم )ُ
) غ�, متحمل الغموض/ متحمل(Fع: 

ي للمفا�يم التكنولوجية �  .رالتحصيل الفو

  .التحصيل املرجأ للمفا�يم التكنولوجية �

  :البحثأCداف 

�ا�8 إ�Pدف البحث ا� :  

�لقـــــة الثانيـــــة مـــــن التعلـــــيم  -1Pـــا لـــــدى طـــــالب ا تحديـــــد املفـــــا�يم التكنولوجيـــــة ال�ـــــK يجـــــب تنمي×�ــ
KLMسا=. 

�تـــو بـــالنمط  -2�ة الـــتعلم ) إلك-,و*ـــي(ىتحديــد املعـــاي�, املناســـبة لتقـــديم ا رالقـــائم عFـــ نظـــام إدا
 .WMoodleلك-,و*ي 

3- �زمعـــز(ى�تـــو بـــالنمط تحديـــد املعـــاي�, املناســـبة لتقـــديم ا َ َ  Assemblrوالقـــائم عFـــ تطبيـــق ) ُ
Studio. 

�تو املقدم بصرف النظر عن نمط التقديم  -4�زمعز/ إلك-,و*ي(ىالكشف عن فاعلية ا َ َ ، وعـن )ُ
) غ�, متحمل الغموض/ متحمل(=سلوب املعر89 Fع: 

ي للمفا�يم التكنولوجية �  .رالتحصيل الفو

 .جيةالتحصيل املرجأ للمفا�يم التكنولو �

�تـو  أثر عنالكشف  -5�زمعـز/ إلك-,و*ـي(ىنمط تقـديم ا َ َ  بـصرف النظـر عـن =سـلوب املعر9ـ8، )ُ
)غ�, متحمل الغموض/ متحمل(للمتعلم Fع : 

ي للمفا�يم التكنولوجية �  .رالتحصيل الفو

 .التحصيل املرجأ للمفا�يم التكنولوجية �

، بـصرف )متحمـل الغمـوضغ�ـ, / متحمـل( للمـتعلم الكشف عن أثر اختالف =سلوب املعر89 -6
�تو النظر عن أ*سب �زمعز/ إلك-,و*ي(ىنمط لتقديم ا َ َ ُ (Fع:  

ي للمفا�يم التكنولوجية �  .رالتحصيل الفو
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  .التحصيل املرجأ للمفا�يم التكنولوجية �

ة مـــن صـــو التفاعــل بـــ�ن  -7 رالتوصــل إ�ـــ أ*ـــسب صــو �تـــو ر�زمعـــز/ إلك-,و*ـــي(ىنمـــط لتقــديم ا َ َ ُ( ،
) غ�, متحمل الغموض/ متحمل ( للمتعلمو=سلوب املعر89Fع: 

ي للمفا�يم التكنولوجية �  .رالتحصيل الفو

 .التحصيل املرجأ للمفا�يم التكنولوجية �

  :أCمية البحث

�ا�8 مkما 89Pيمكن اعتبار البحث ا   ً:  

ـــة مــــن التعلـــــيم  -1 �لقــــة الثانيــPيجـــــب تنمي×�ــــا لــــدى طـــــالب ا Kـــة ال�ــــ تحديــــد املفــــا�يم التكنولوجيــ
KLMسا=. 

�تـــو Wلك-,و*ـــي يمكـــن مراعا�Ãـــا عنـــد توظيـــف نظـــام تحديــد مجموعـــ -2�ىة مـــن معـــاي�, تقـــديم ا
ة التعلم Wلك-,و*ي   . 89 التعليمMoodleرإدا

�تـــــو ترا�ــــ عنـــــد توظيــــف تقنيــــة الواقـــــع املعــــز 9ـــــ8  -3�زتحديــــد مجموعــــة مـــــن معــــاي�, تقــــديم ا َ َ ُ ُ ى
 .التعليم

ـــو  -4 �تـ�ز معــــز/إلك-,و*ــــي(ىالوقــــوف عFــــ مناســــبة أي نمــــط مــــن أنمــــاط تقــــديم ا َ َ ـــن ، مــــع أي )ُ مـ
 لتقــديم املفــا�يم التكنولوجيــة )غ�ــ, متحمــل الغمــوض/ متحمــل(للمــتعلم =ســاليب املعرفيــة 

KLMلقة الثانية من التعليم =سا�Pلدى طالب ا. 

اسات والبحوث املستقبلية بمجموعة من املتغ�,ات ال�K قد {ساعد 9ـ8 �سـتفادة  -5 رتدعيم الد
�ا�8 من ب�ئة التعلم Wلك-,و*ي، وتقPوذلك 89 ضوء ما توصل إليھ البحث ا ، زنية الواقع املعز َ َ ُ

  .من نتائج

 توظيف تقنية الواقع املعز 89 التعليم -6Fب الطالب ع¥ زتد َ َ ُ
 .ر

ة اســـتخدام التقنيـــات التكنولوجيـــة توجيـــھ -7 ور نظـــر القـــائم�ن عFـــ العمليـــة التعليميـــة إ�ـــ ضـــر
�ديثة 89 العملية Pتلفة والتعليميةا��زتقنية الواقع املعزم®�ا  بمراحلkا ا َ َ ُ

. 

ز~عــد �ــذا البحــث أحــد املــصادر ل-ìو¥ــد القــائم�ن عFــ توظيــف تقنيــة الواقــع املعــز بمجموعــة  -8 َ َ ُ

¥ة ال�ـK يمكـن مراعا�Ãـا؛ وخاصـة فيمـا يتعلـق بأنمـاط الـتعلم، و=سـاليب  شادات املعيا W رمن ر
 .املصاحبة لkا hأحد أ�م الرhائز =ساسية

�لقــ -9Pــل مــا �ــو رفــع أداء طــالب اdل املناســب واملواكــب لdبالــش KLــMة الثانيــة مــن التعلــيم =سا
 .جديد

 



َمعزز/ إلكتروني(أثر التفاعل بين نمط تقديم المحتوى  َ واألسلوب المعرفي ) ُ
والمرجأ على التحصيل الفوري ) غير متحمل الغموض/ متحمل(للمتعلم 

 للمفاهيم التكنولوجية لدى طالب الحلقة الثانية من التعليم األساسي

  أحمد عبد السالم علي كيالني
  دمحم نجيب مصطفى عطيو
  إبراهيم يوسف دمحم محمود
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ض البحث   :وفر

ض التالية  �ة الفرß ا�8 للتحقق من�Pالبحث ا éو س: 

ىيوجـــد فـــر دال إحـــصائيا عنـــد مـــستو  -1 جـــات طـــالب العينـــة كdـــل 9ـــ8 ) 0.05(ًق ربـــ�ن متوســـطي د
ي للمفــا�يم التكنولوجيــة لــصاtP القياســ�ن القبFــ8 والبعــدي الختبــار التحــصيل املعر9ــ8 ال رفــو

�تـــــو �زمعـــــز/ إلك-,و*ـــــي(ىالقيـــــاس البعـــــدي، بـــــصرف النظـــــر عـــــن نمـــــط تقـــــديم ا َ َ و=ســـــلوب ، )ُ
 ).غ�, متحمل الغموض/ متحمل( للمتعلم املعر89

ىيوجـــد فـــر دال إحـــصائيا عنـــد مـــستو  -2 جـــات طـــالب العينـــة كdـــل 9ـــ8 ) 0.05(ًق ربـــ�ن متوســـطي د
ار التحـــصيل املعر9ـــ8 املرجـــأ للمفـــا�يم التكنولوجيـــة لــــصاtP القياســـ�ن القبFـــ8 والبعـــدي الختبـــ

�تـــــو �زمعـــــز/ إلك-,و*ـــــي(ىالقيـــــاس البعـــــدي، بـــــصرف النظـــــر عـــــن نمـــــط تقـــــديم ا َ َ و=ســـــلوب ، )ُ
 ).غ�, متحمل الغموض/ متحمل( للمتعلم املعر89

ىال يوجـد فــر دال إحــصائيا عنــد مــستو  -3 س ) 0.05(ًق �موعــة ال�ــK تــد�جــات ا ربــ�ن متوســطي د ر
�تــــو بــــنمط ��تــــو) إلك-,و*ــــي(ىتقــــديم ا�س بــــنمط تقــــديم ا �موعــــة ال�ــــK تــــد�ىوا ـــز(ر زمعـ َ َ 9ــــ8 ) ُ

ي ترجـــع إ�ـــ =ثـــر =ساMـــKL الخـــتالف نمـــط  رالقيـــاس البعـــدي الختبـــار التحـــصيل املعر9ـــ8 الفـــو
ـــــتعلم  ــــ8 للمــ ــــن =ســـــــلوب املعر9ـــ ــــر عـــ ــــــصرف النظـــ ، بـ �تـــــــو�ــــل / متحمـــــــل(ىتقـــــــديم ا غ�ـــــــ, متحمــــ

 ).الغموض

ىئيا عنــد مــستو قال يوجـد فــر دال إحــصا -4 س ) 0.05(ً �موعــة ال�ــK تــد�جــات ا ربــ�ن متوســطي د ر
�تــــو ��تــــو) إلك-,و*ــــي(ىبــــنمط تقــــديم ا�س بــــنمط تقــــديم ا �موعــــة ال�ــــK تــــد�ىوا ـــز(ر زمعـ َ َ 9ــــ8 ) ُ

القياس البعدي الختبار التحصيل املعر89 املرجأ ترجع إ� =ثر =ساKLM الختالف نمط تقديم 
، بصرف النظر عن =سلوب  �تو� ).غ�, متحمل الغموض/ متحمل(املعر89 للمتعلم ىا

ىيوجـد فـر دال إحــصائيا عنـد مــستو  -5 �موعـة ذو =ســلوب ) 0.05(ًق�جــات ا يبـ�ن متوسـطي د ر
ي ترجع إ� =ثـر ) غ�, متحمل الغموض/ متحمل(املعر89   اختبار التحصيل املعر89 الفوFرع

، بـصرف النظـر )تحمـل الغمـوضغ�ـ, م/ متحمـل(=ساKLM الختالف =سـلوب املعر9ـ8 للمـتعلم 
�تو �زمعز/ إلك-,و*ي(ىعن نمط تقديم ا َ َ ُ.( 

ىيوجـد فـر دال إحــصائيا عنـد مــستو  -6 �موعـة ذو =ســلوب ) 0.05(ًق�جــات ا يبـ�ن متوسـطي د ر
 عFــ اختبــار التحــصيل املعر9ــ8 املرجــأ ترجــع إ�ــ ) غ�ــ, متحمــل الغمــوض/ متحمــل(املعر9ــ8 عFــ

، بــصرف )غ�ــ, متحمــل الغمــوض/ متحمــل(ملعر9ــ8 للمــتعلم =ثــر =ساMــKL الخــتالف =ســلوب ا
�تو �زمعز/ إلك-,و*ي(ىالنظر عن نمط تقديم ا َ َ ُ.( 

ق دالـة إحـصائيا عنـد مــستو  -7 ىال توجـد فـر
ً

�موعــات ) 0,05(و�جـات طـالب ا ربـ�ن متوسـطات د
ي للمفـــا�يم التكنولوجيــة ترجـــع إ�ـــ تــأث�, التفاعـــل بـــ�ن  رالتجر¥¹يــة 9ـــ8 اختبـــار التحــصيل الفـــو

�تــو ن�زمعــز/ إلك-,و*ــي(ىمــط تقــديم ا َ َ متحمــل الغمــوض، غ�ــ, (، و=ســلوب املعر9ــ8 للمــتعلم )ُ
 ).متحمل للغموض

ق دالـة إحـصائيا عنـد مــستو  -8 ىال توجـد فـر
ً

�موعــات ) 0,05(و�جـات طـالب ا ربـ�ن متوسـطات د
نمـط   التحصيل املرجأ للمفا�يم التكنولوجية ترجع إ� تأث�, التفاعل ب�ناختبارالتجر¥¹ية 89 
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�تـــــــو �ــــز/ إلك-,و*ــــــــي(ىتقـــــــديم ا زمعـــ َ َ ـــــتعلم )ُ ــــ8 للمــ ــــل / متحمــــــــل(، و=ســــــــلوب املعر9ـــ غ�ـــــــ, متحمــــ
 ).الغموض

  :حدود البحث

�ا�8 اقتصر  Pدود «تيةالبحث ا�Pا Fع: 

ل تــم تطبيــق تجرµــة البحــث عFــ عينــة مــن الــصف =و Wعــدادي مــن طــالب :ا?�ـدود ال�ــشر�ة -1
�لقـــــة الثانيــــــة بــــــالتعليم =ساMـــــKL؛ وتــــــمPــــــع مجموعــــــات اj Âعkم بطر¥قــــــة عـــــشوائية عFــــــ أ ر تــــــو ز

 .تجر¥¹ية

ســة امللــك فيــصل Wعداديــة بنــ�ن التاªعــة البحــث اقتــصر : ا?�ــدود املvانيــة -2 رعFــ عينــة مــن مد
ة ال-,بية والتعليم بمحافظة البح�,ة، وذلك لقر�Þا من مdان  ا ة بندر دم®�و التعليمية بو رإلدا زر ر

 .إقامة الباحث

ــــوعية -3 ــــــ البحـــــــث صر اقتـــــــ: ا?�ـــــــدود املوضـــ ــــــ الوحـــــــدة =و�ـ ــــــم (عFـ ــــــوتر ونظـ أساســـــــيات الكمبيـ
ـــوتر وتكنولوجيــــا املعلومــــات و�تـــــصاالت(مــــن كتــــاب ) ال|ــــشغيل اMـــــKL ) الكمبيــ ر9ــــ8 الفــــصل الد

KLMلقة الثانية من التعليم =سا�Pطالب الصف =و من ا Fواملقر ع ، ل=و  .رل

اMـــKL =و مـــن العـــام تـــم تطبيــق تجرµـــة البحـــث عFــ العينـــة 9ـــ8 الفــ: ا?�ــدود الزمنيـــة -4 لصل الد ر
 8éام�Pم2020/2021ا. 

 :من�� البحث

  : 89 ضوء طبيعة �ذا البحث تم استخدام

1- ðñاســــات الــــسابقة و=دبيــــات ذات املـــن ر الوصــــفي التحليFــــ8 مــــن خــــالل مــــ£t وتحليــــل الد
 .الصلة بموضوع البحث

2-  ðñاملنK"¥تو أثر  لقياس التجر��زمعز/ إلك-,و*ي(ىنمط تقديم ا َ َ  و=س) ُFلوب املعر89 ع
ي )غ�ـــ, متحمـــل الغمـــوض/ متحمـــل( ر، وقيـــاس أثـــر تفاعلkمـــا عFـــ تنميـــة التحـــصيل الفـــو

�لقة الثانية من التعليم =ساKLMواملرجأ للمفا�يم التكنولوجية لدى Pطالب ا. 

 :إجراءات البحث

�ا�8 وفقا ل��طوات «تيةPتم تحديد إجراءات البحث ا      ً:  

اســـات وا � �ـــا�8، ر�طـــالع عFـــ الدPلبحـــوث الـــسابقة و=دبيـــات، ذات الـــصلة بموضـــوع البحـــث ا
  .ي�Þدف وضع Wطار النظر للبحث

�لقـة الثانيـة مـن  �Pرتحليل محتو مقر الكمبيوتر وتكنولوجيا املعلومات و�تصاالت لطالب ا ى
  .التعليم =ساKLM لبناء اس|بانة املفا�يم التكنولوجية



َمعزز/ إلكتروني(أثر التفاعل بين نمط تقديم المحتوى  َ واألسلوب المعرفي ) ُ
والمرجأ على التحصيل الفوري ) غير متحمل الغموض/ متحمل(للمتعلم 
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� W أحـد نمــاذج تـصميم بـرامج الــتعلم KـÊتــو املقـدم للطــالب تب��ىلك-,و*ـي وال�ــK ت|ناسـب مـع ا
زمعــــز/ إلك-,و*ـــي( َ َ التحليــــل، والتـــصميم، وWنتــــاج، والتقــــو¥م، (، والـــذي ~ــــشتمل عFــــ مراحـــل )ُ

 ).والتطو¥ر

ـــا�يم التكنولوجيـــــة(إعــــداد أدوات البحـــــث و ـــــ8  � ـــة باملفــ �تـــــو / قائمـ�ـــديم ا ىقائمــــة بمعـــــاي�, تقــ
 نظام ) إلك-,و*ي(بالنمط Fلك-,و*ـي القائم عW ة الـتعلم قائمـة بمعـاي�, تقـديم / Moodleرإدا

�تـو بــالنمط �زمعــز(ىا َ َ اختبـار تحــصيل معر9ــ8 يــتم / Assemblr Studioالقـائم عFــ تطبيــق ) ُ
¥ا، ومرجأ، ومقياس =سلوب املعر89 للمتعلم تطبيقھ فو

ً ً  ).غ�, متحمل الغموض/ متحمل (ر

 مجموعة من اÀ�P,اء واملتخص �Fعرض =دوات ع ð�ص�ن 89 مجال تكنولوجيا التعلـيم، واملنـا
مة Âس، وعلم النفس التعليKÎ للتأكد من صالحي×�ا، وإجراء التعديالت الال زوطر التد ر  .ق

، و=ســلوب املعر9ـ8  � �تـو�¥و بمــا ي|ناسـب مـع التفاعــل بـ�ن نمطــي تقـديم ا ىإعـداد الـس�نا عFــ ر
 .)غ�, متحمل الغموض/ متحمل(

� ¥و عFــــ ـــو والـــــس�نا �تــ�رعــــرض ا ـــا ى  مجموعـــــة مـــــن اÀ�Pـــــ,اء واملتخصــــص�ن 9ـــــ8 مجـــــال تكنولوجيــ
 .التعليم

�كم�ن �� .إجراء التعديالت املق-,حة من قبل ا

�ة  �Pة استطالعية لضبط أدوات البحث، وتقني®�ا، والكشف عن فاعلية مادة املعاµإجراء تجر
مة  .زالتجر¥¹ية، ومشكالت �ستخدام، وعمل التعديالت الال

ـــة مــــن التعلــــيم =ساMــــKL بمحافظـــــة اختيــــار عينــــة البحــــث عــــشوا � �لقــــة الثانيـPًئيا مــــن طــــالب ا

�ا�8Pللبحث ا K"¥ع مجموعات وفقا للتصميم التجرj  أFا عkعÂ ًالبح�,ة، وتو
ر  .ز

 عينة البحث �Fًتطبيق أدوات البحث قبليا ع. 

 العينة �Fة التجر¥¹ية ع�Pتطبيق املعا . 

 العينة �Fعديا عª ًتطبيق أدوات البحث. 

�×�ا إحصائيارصد النتائج و �Pا ومعاkًتحليل. 

اسات السابقة، وعرض التوصيات واملق-,حات � رتفس�, النتائج 89 ضوء Wطار النظر والد  .ي

  :مصط¡�ات البحث

 :Content Delivery Styleىنمط تقديم ا��تو  -1

ـــن التعلــــيم =ساMــــKL : ً  وÂعــــرف إجرائيــــا بأنــــھ �لقــــة الثانيــــة مـPلك-,و*ــــي لطــــالب اW تــــو��ـــديم ا ىتقـ
ة الـتعلم Wلك-,و*ـي :ل1وطـ�ن؛ بنم  :والثــا�ي، Moodleر الـنمط Wلك-,و*ـي باالعتمـاد عFـ نظـام إدا

�تـــو التعليÎـــK املقـــدم ��تـــو باالعتمـــاد عFـــ تقنيـــة الواقـــع املعـــز لت�ـــس�, التعامـــل مـــع ا�ىتقــديم ا زى َ َ ُ

ي واملرجأ للمفا�يم التكنولوجية، و ز¥ـادة دافعيـ×�م رلkم، وإتاحة فرص أكÀ, لتنمية تحصيلkم الفو
  .نحو التعلم
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 :E-Content Delivery Styleىنمط تقديم ا��تو zلك �و�ي  -2

ي واملرجـأ : ً        وÂعرف إجرائيا بأنھ رالطر¥قة و=سلوب الـذي يـتم مـن خاللـھ تنميـة التحـصيل الفـو
�لقــــة الثانيــــة مــــن التعلـــيم =ساMــــKL باســــتخدام نظــــام إداPرة للمفـــا�يم التكنولوجيــــة لــــدى طـــالب ا

ات Wلك-,ونيـــة للطـــالب، و{ـــ£�يلkم Moodleالـــتعلم Wلك-,و*ـــي  ر؛ والـــذي ~ـــستخدم لتقـــديم املقـــر
عل��ـــا، وإتاحـــة أدوات التواصـــل والتفاعـــل، وإمdانيـــة املــــشاركة بـــ�ن املتعلمـــ�ن أنفـــسkم وµيـــ®�م وµــــ�ن 

ة hامل العملية التعليمية إلك-,ونيا ًاملعلم، أي إدا   .ر

زنمط تقديم ا��تو املعز  -3 َ َ ُ
 :Augmented content delivery modeى

�تو باستخدام تقنية : ً         وÂعرف إجرائيا بأنھ�ىالطر¥قة و=سلوب الذي يتم من خاللھ تقديم ا
�لقـة الثانيـة Pـو طـالب اdـا يkـزة النقالـة، ومـن خاللkج= ؛ و 8 تكنولوجيا {عتمـد عFـ نالواقع املعز ز َ َ ُ

ر املفا�يم التكنولوجية املرتبطة بمقر الكمبيـوتر وتكنولوجيـا من التعليم =ساKLM أكë, تفاعليھ مع
ىوµــــإجرا#�م مـــ£�ا ضــــوئيا بالkــــاتف للمحتـــو املقــــدم لkـــم تقــــوم التقنيــــة  املعلومـــات و�تــــصاالت، ً ً

8Fل كdشª قيقي�Pبإغنائھ، و{عز¥زه بإضافات اف-,اضية، {سمح بالتفاعل مع الواقع ا.  

ــــــ�  -4 ــــــ+ للمــــــــتعلم متحمـــــــل، وغ�ــ  Ambiguityمتحمــــــــل الغمـــــــوض 1ســـــــلوب املعر,ــ
Tolerance: 

�لقــة الثانيــة مــن التعلــيم =ساMــKL للمواقــف : ً       وÂعرفــھ الباحــث إجرائيــا عFــ أنــھPتقبــل طالــب ا
ا للقلــــق أو  �ديـــدة أو املعقـــدة أو الغامـــضة، والتفاعـــل معkــــا بحيـــث ال تمثـــل لـــھ مـــصدPًرالتعليميـــة ا

�ديـدة أو ال×�ديد، ب�نما ~ـش�, غ�ـ, متحمـل الغمـوض إ�ـ عـدمPتقبـل الطالـب للمواقـف التعليميـة ا 
ا للقلــق وال×�ديــد وعـــدم  ًراملعقــدة أو الغامــضة، وال يمكنــھ التفاعـــل معkــا و ــ8 بـــذلك تمثــل لــھ مـــصد

تياح   .ر�

 :Technological conceptاملفاCيم التكنولوجية  -5

، أو =شــdال، أو =لفـاظ ال�ـK تتdـو لـ �موعـة مـن الرمـو�ات العقليـة  ن  التـصو ز �لقــة رPدى طـالب ا
ــــوا�ر التكنولوجيــــــة،  ـــيم =ساMـــــKL مــــــن خـــــالل تحديــــــد ا�Pـــــصائص املــــــش-,كة للظـ ـــن التعلـــ الثانيـــــة مــ
دة 9ــ8 مقــر الكمبيــوتر وتكنولوجيــا املعلومــات و�تــصاالت، وتتdــو مــن اســم وداللــة  نوال-,بو¥ــة الــوا ر ر

جة ال�K يحصل عل��ا �ؤالء الطالب 89 اختبار املفا�يم امل   .عد لkذا الغرضرلفظية، وتقاس بالد

 :من�� البحث وإجراءاتھ

�ا�8 استخدم الباحث املنðñ التجر¥"K، وذلك لبحـث أثـر التفاعـل بـ�ن P89 ضوء طبيعة البحث ا      
�تـــــــو �ــــز/ إلك-,و*ـــــــي(ىنمـــــــط تقـــــــديم ا زمعـــ َ َ ـــــتعلم ) ُ ــــ8 للمــ ــــل / متحمـــــــل(و=ســــــــلوب املعر9ـــ غ�ـــــــ, متحمــــ

ي واملرجأ للمفا�يم)الغموض  التحصيل الفوFلقـة الثانيـة ر، وذلك ع�Pالتكنولوجية لدى طالب ا 
KLMمن التعليم =سا.  

  

  

  



َمعزز/ إلكتروني(أثر التفاعل بين نمط تقديم المحتوى  َ واألسلوب المعرفي ) ُ
والمرجأ على التحصيل الفوري ) غير متحمل الغموض/ متحمل(للمتعلم 
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أوال
ً

 : البحث، والتصميم التجر�°D لھ، وأدواتھ، و¯ناء اس�بانة املفاCيم التكنولوجيةمتغ��ات: 

 متغ�,ين مستقل�ن �ما: ات املستقلةاملتغ�� -1Fا�8 ع�Pاشتمل البحث ا : 
�تو تقديمنمط  ��زمعز/ إلك-,و*ي(ى ا َ َ ُ.( 
 ).غ�, متحمل الغموض/ متحمل( ب املعر89 للمتعلم=سلو �

 املتغ�,ين التاªع�ن التالي�ن:  التا�عةاملتغ��ات -2Fا�8 ع�Pاشتمل البحث ا:  
ي للمفا�يم التكنولوجية �  .رالتحصيل الفو
  .التحصيل املرجأ للمفا�يم التكنولوجية �

●  D°للبحثالتصميم التجر�:  

�ـــا��à 8ـــدف إ�ـــ معرفـــة البحـــث أن        بمـــاPاملتغ�ـــ,ين  ا أثـــر املتغ�ـــ,ين املـــستقل�ن، ومـــستو¥ا�Ãما عFـــ
 8Fاملناسب �و التصميم العـام K"¥ع�ن؛ فإن التصميم التجرª2×2(التا (Factorial Design tـ�و¥و 

�دو التا�8 التصميم التجر¥"K للبحثPلا:  

  ) 2(لجدو 
  ).غ�� متحمل الغموض/ متحمل(1سلوب املعر,+ للمتعلم  التصميم التجر�°D للبحث

  
  

  متحمل الغموض  غ�, متحمل الغموض

�تو  )2(مجموعة   )1(مجموعة   إلك-,و*ي�  ىنمط تقديم ا

زمعز َ َ   )4(مجموعة  )3(مجموعة   ُ

  :أدوات البحث ●

�ا�8 =دوات التالية من أجل تحقيق أغراضھPاستخدم البحث ا:  

ـــــــا ا -1 ــــــوتر وتكنولوجيـــ ــــــدة الكمبيــــ ــ دة بوحــ ـــــــــوا ـــــة الــ ــــــا�يم التكنولوجيـــــ ــــــــ|بانة باملفــــ ملعلومـــــــــــات راســ
 .و�تصاالت

�تـــــــو بـــــــالنمط  -2�ـــــاي�, تقـــــــديم ا ـ ـــــ|بانة بمعـ ــــي(ىاســ ــــــتعلم ) إلك-,و*ـــ ة الـ ـــــائم عFـــــــ نظـــــــام إدا رالقــ
 .WMoodleلك-,و*ي 

�تو بالنمط  -3�زمعز(ىاس|بانة بمعاي�, تقديم ا َ َ  تطبيق ) ُFالقائم عAssemblr Studio. 

�انــب املعر9ــ8 لقيــاس تحــصيل الطــالب للمفــا�يم ال -4Pتكنولوجيــة املرتبطــة اختبــار تحــصيل ا
ــــات و�تـــــــصاالت ـــا املعلومـــ ــــــوتر وتكنولوجيــــ ـــــر الكمبيـ ـــــوعات مقــ ـــــن إعـــــــداد . (ربـــــــبعض موضــ مــ

 )الباحث

شيد،  ().غ�, متحمل الغموض/ متحمل( =سلوب املعر89مقياس  -5 س  رفا  )2005ر
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 :1دوات املستخدمة ,+ البحث، ومادة املعا?±ة التجر��ية

أوال �
ً

 :89 البحثفيما يتعلق باألدوات املستخدمة : 

 :اس�بانة املفاCيم التكنولوجية -1

       تـــم �طـــالع عFـــ =دبيـــات والبحـــوث واملراجـــع العرµيـــة و=جن¹يـــة ال�ـــK ا�تمـــت بإعـــداد اســـ|بانات 
Âس ªــشdل عــام، و9ــ8 مجــال تكنولوجيــا التعلــيم ªــشdل خــاص؛  راملفــا�يم 9ــ8 تخــصص املنــا�ð وطــر التــد ق

مـصدر اقتبـاس الداللـة اللفظيـة للمفـا�يم انة، كما تـم عمـل لdي ~ستفيد م®�ا الباحث 89 إعداد �س|ب
�لقــة الثانيــة Pطــالب ا رمــن محتــو كتــاب الكمبيــوتر وتكنولوجيــا املعلومــات و�تــصاالت املقــر عFــ ى

 KLـــMا دت 2019/2020رمـــن التعلـــيم =ساMـــKL للعـــام الد ر م، حيـــث إن ªعـــض املفـــا�يم 9ـــ8 الكتـــاب و
�ـا�8البحــث اندو داللـة لفظيـة لkــا ممـا دعـا P  8ــا مـن مـصادر أخــر تمثلـت 9ــkىإليجــاد داللـة لفظيـة ل

اســــــات، والبحــــــوث ال�ـــــK ا�تمــــــت باملفـــــا�يم التكنولوجيــــــة، وتــــــم  رالقـــــوام�س املتخصــــــصة، ومـــــن الد
اء ªعض أعضاء )عينة البحث(صياغ×�ا ªشdل ي|ناسب مع خصائص الطالب  ر، كما تم �ستعانة بآ
Âس بقسم املكتبات واملعلومات وتكن �ر، وjعض ر�يئة التد زولوجيا التعليم بdلي�K ال-,بية جامعة =

�امعـــات املـــصر¥ة، وµنـــاء عليـــھ تـــم تجميـــع وترت�ـــب وتنظـــيم Pســـاتذة بأقـــسام تكنولوجيـــا التعلـــيم با=ً

جـة 9ـ8 =�ميـة، وعليـھ  ة قائمـة متد ضع املفـا�يم ال�ـK تـم تحديـد�ا 9ـ8 صـو راملفا�يم باالس|بانة، و ر و
8Fما ي   :تم تقسيم القائمة إ�

ــــــ8  − ــــات، و ـ jـــــــع فئـــ ـــــوتر(رأ ـــــام الكمبيــ ــــة ال|ـــــــشغيل/ أساســـــــيات نظــ التعامـــــــل مـــــــع امللفـــــــات / أنظمـــ
�لدات� )شبdات الكمبيوتر/ وا

�و العام  −��او العامة تم ترتي�³ا با�روتضم hل فئة مجموعة من ا  ).الثالث/ الثا*ي/ ل=و(ر

�او الرئ�سية تم ترقيمkا بال|سلسل  −�رو¥ضم hل محو عام مجموعة من ا  ).1/2/3/4(ر

�او الفرعية تم ترقيمkا بـــ  −�ئ�%KL مجموعة من ا رو¥ضم hل محو  ر  ).1/1،1/2،1/3(ر

ًو¥ضم hل محو فر�8 مجموعة من املفا�يم الرئ�سية تم ترتي�³ا أبجديا  −  ).د/ ج/ ب/ أ(ر

ئ�%KL مجموعة من املفا�يم الفرعية تم ترتي�³ا بالتعداد النقطي  −   ).(رو¥ضم hل مفkوم 

 مجموعة من اÀ�Pـ,اء واملتخصـص�ن واسـتخدم        وقد تمFا املبدئية ع�Ã ر عرض �س|بانة 89 صو
�كمـــ�ن حــو مــدى أ�ميـــة hــل �ـــدف مــن =�ـــداف، ) h2ـــا(الباحــث اختبــار �للتحديــد *ـــسبة اتفــاق ا

ييقــوم 9ــ8 =ســاس كمــا أشــار خ�ــ, ) h2ــا(اعتمــادا عFــ أن اختبــار ) 0.05(ىمــستو داللــة  وذلــك عنــد
�كم�ن للبدائل املتاحة ع) 228. ، ص1999(�ات ا ق 89 تكرا  فرض صفر مفاده عدم وجود فرFر و ي
�ـسوµة أكÀـ, مـن أو {ـساو قيمـة   )h2ـا(لdل �دف ؛  فـإذا hانـت قيمـة  )  غ�, مkم- مkم-ًمkم جدا(�ىا
، وقبــو الفــرض البـديل، والــذى ~ــش�, ) h2ـا( فــض الفــرض الـصفر �الـة Pدوليــة فيـتم 9ــ8 �ــذه ا�Pلا ي ر

ق د ق يdــو لــصاtP البــديل وإ�ــ وجــود فــر ات للبــدائل، واتجــاه تلــك الفــر نالــة إحــصائيا بــ�ن التكــرا و ر
ات، أما إذا hانت قيم   *سبة من التكراFأع Fا(رالذى يحصل عh2(   ة أقل من قيمةµسو�� )h2ا(ا

، وjعــــد إجـــــراء التحليــــل تـــــم التوصـــــل  ـــو الفـــــرض الـــــصفر �دوليــــة فيـــــتم قبـPيا إ�ــــ قائمـــــة املفـــــا�يم ل
�Ãا ال®�ائيــةالتكنولوجيــة 9ــ8  Âــع تلــك املفــا�يم عFــ املوضــوعات ) 89(وقــد بلغــت  رصــو زمفkومــا، وµتو ً



َمعزز/ إلكتروني(أثر التفاعل بين نمط تقديم المحتوى  َ واألسلوب المعرفي ) ُ
والمرجأ على التحصيل الفوري ) غير متحمل الغموض/ متحمل(للمتعلم 

 للمفاهيم التكنولوجية لدى طالب الحلقة الثانية من التعليم األساسي

  أحمد عبد السالم علي كيالني
  دمحم نجيب مصطفى عطيو
  إبراهيم يوسف دمحم محمود
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jعـة تبــ�ن أ»�ـا بلغــت 9ـ8 املوضــوع =و  ل= ، و9ــ8 املوضــوع %)51.6(ًمفkومــا بèـسبة مئو¥ــة بلغـت ) 46(ر
، و9ـــ8 املوضـــوع الثالـــث بلـــغ عـــدد %)26.9(ًمفkومـــا بèـــسبة مئو¥ـــة بلغـــت ) 24(الثـــا*ي بلغـــت املفـــا�يم 

) 13(، و9ــــ8 املوضــــوع الراªــــع بلــــغ عــــدد املفــــا�يم %)6.8(مفــــا�يم بèــــسبة مئو¥ــــة بلغــــت ) 6(ا�يم املفــــ
ل، وµنـــاء عFــ مـــا ســبق يdــو الباحـــث قــد أجـــاب عــن ال|ـــساؤ %)14.7(ًمفkومــا بèــسبة مئو¥ـــة بلغــت  ن ً

املفــــا�يم التكنولوجيــــة ال�ــــK يجــــب تنمي×�ــــا لــــدى طــــالب مــــا : ل=و مــــن أســــئلة البحــــث؛ والــــذي نــــصھ
�لقة اP؟اKLMلثانية من التعليم =سا  

�تــو بــالنمط  -2�ة الــتعلم Wلك-,و*ــي ) إلك-,و*ــي(ىاســ|بانة معــاي�, تقــديم ا رالقــائم عFــ نظــام إدا
Moodle. 

  :تحديد ال�دف العام من بناء اس�بانة املعاي�� �

�تـــو بب�ئـــة الــــتعلم : تحـــدد الkـــدف العـــام مـــن بنــــاء �ســـ|بانة 9ـــ8      �ىالتوصـــل إ�ـــ معــــاي�, تقـــديم ا
ة التعلم Wلك-,و*ي   نظام إداFلك-,ونية واملعتمدة عWرMoodle اصة�Pا�8، وا�Pبالبحث ا.  

  :إعداد و¯ناء اس�بانة املعاي�� �

اسات والبحـوث الـسابقة ذات الـصلة بمعـاي�, التـصميم  ر      تم بناء �س|بانة من خالل تحليل الد
�Ãا املبدئيــة مع ¥ن أساســي�ن، و�مـــا رالتعليÎــK، وقــد تـــضمنت �ســ|بانة 9ـــ8 صــو املعــاي�, ال-,بو¥ـــة (ريـــا

 �تـــو بب�ئـــة الـــتعلم Wلك-,و*ـــي: معـــاي�, و ـــ8) 5(و{ــشتمل عFـــ�خـــصائص الفئـــة / ىأ�ـــداف تقـــديم ا
ـــل الب�ئــــة/ املــــس×�دفة ـــو¥م الطــــالب/ =*ــــشطة التعليميــــة/ ىمحتــــو املوديــــوالت التعليميــــة داخـ ، )تقـ

) ـــ ـــة و{ـــــشتمل عFــ ـــاي�, و ـــــ8) 8(واملعـــــاي�, الفنيــ / رالـــــصو والرســـــوم الثابتـــــة/ صوص املكتوµـــــةالنـــــ: معــ
ابط وأنمـــاط Wبحـــار وأســـاليب / واجkـــة تفاعـــل الب�ئـــة التعليميـــة/ مقـــاطع الفيـــديو/ =صـــوات والـــر
اجعة مناسبة/ املساعدات Wلك-,ونية/ التصفح   ).رأساليب التواصل وإعطاء {غذية 

  :التحقق من صدق [س�بانة �

�Ãا ة ر      ªعـد إعـداد �سـ|بانة 9ــ8 صـو ر املبدئيـة أصــبحت قابلـة للتحكـيم، وذلــك للوصـو إ�ـ الــصو ل
�كمــ�ن مـن ا��تــص�ن 9ــ8 مجــال �أي ا رال®�ائيـة لkــا، وللتأكــد مـن صــدق �ــذه املعــاي�,، وتـم اســتطالع 
�ــــــة Wحــــــصائية الســــــتجابات Pـــا التعلــــــيم، وتمــــــت املعا Âس، ومجــــــال تكنولوجيـــ راملنــــــا�ð وطــــــر التــــــد ق

�كم�ن بحساب الèسبة املئو¥ة ملـد�رى =�ميـة لdـل مؤشـر داخـل املعيـار، وتقـر اعتبـار أن املؤشـر ا
ًغ�, مناسب للقائمة؛ وµالتا�8 ~ـستوجب إعـادة النظـر فيـھ بنـاء عFـ % 80ُالذي يجمع عليھ أقل من 

ـــرات  اء =ســـــاتذة اتـــــ�t أ»�ـــــم اتفقـــــوا عFـــــ ßـــــ�ة املؤشــ �كمـــــ�ن، وµتحليـــــل آ�رتوج��ـــــات =ســـــاتذة ا
تبـــاط ج �تو التعليÎـــK، و=�ـــداف التعليميـــة أكëـــ, مـــن راملتـــضمنة لdـــل معيـــار، وا�ىميـــع املعـــاي�, بـــا

اء ومق-,حــات =ســاتذة 90% ر، وتـم القيــام بــإجراء التعــديالت لــبعض الـصياغات للمؤشــرات وفقــا آل
ً

�كم�ن�  . ا

�Ãا ال®�ائيــة {ــشتمل عFــ مجموعــة مــن  ر      وµنــاء عFــ مــا ســبق ذكــره أصــبحت قائمــة املعــاي�, 9ــ8 صــو ً

 عدد ) 40(املعاي�, ال-,بو¥ة ªعدد إجما�8 : ا»�ا hالتا�8املعاي�, بيFا مقسمة ع معاي�, فرعية؛ ) 5(ًرمعيا
 عدد ) 70(واملعاي�, الفنية ªعدد إجما�8 Fا مقسمة ع نمعاي�, فرعية، و�Þـذا يdـو الباحـث ) 8(ًرمعيا

ىتقديم ا��تو ما املعاي�� املناسبة ل: لقد أجاب عن ال|ساؤ الثا*ي من أسئلة البحث؛ والذي نصھ
ة التعلم zلك �و�ي ) إلك �و�ي(بالنمط    ؟Moodleرالقائم ع>; نظام إدا
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زمعــــز(ىاســــ�بانة بمعــــاي�� تقــــديم ا��تــــو بــــالنمط  -3 َ َ  Assemblrتطبيــــقالقــــائم ع>ــــ; ) ُ
Studio: 

  :تحديد ال�دف العام من بناء اس�بانة املعاي�� �

�تــــو بب�ئــــة الــــتعلم الوقــــوف عFــــ: تحــــدد الkــــدف العــــام مــــن بنــــاء القائمــــة 9ــــ8      �ى معــــاي�, تقــــديم ا
، وا�Pاصــة ب زWلك-,ونيــة القائمــة عFــ تقنيـــة الواقــع املعــز َ َ ُ

�تـــو ��ــا�8؛ وذلــك لتــصميم اPىالبحـــث ا
  .Wلك-,و*ي؛ ثم تقديمھ للطالب عينة البحث

  :إعداد و¯ناء اس�بانة املعاي�� �

اسات والبحـوث الـس ابقة ذات الـصلة بمعـاي�, التـصميم ر      تم بناء �س|بانة من خالل تحليل الد
¥ن أساســي�ن �Þمــا مجموعــة مــن املعــاي�,  �Ãا املبدئيــة معيــا رالتعليÎــK، وقــد تــضمنت القائمــة 9ــ8 صــو ر

اســـتخدام مـــدخل الـــتعلم الèـــشط (معـــاي�, و ـــ8 ) 8( و{ـــشتمل عFـــ املعـــاي�� ال �بو�ـــة: الفرعيـــة، و ـــ8
�قيقــــيالعالقـــة بـــ�ن الdائنــــات �ف-,اضـــية / القـــائم عFـــ املالحظــــةPامـــل بـــ�ن الواقــــع / والعـــالم اdالت

KLـــــøقيقــــي والواقــــع �ف-,ا�Pتــــو/ ا��زمراعـــــاة تقنيــــة الواقـــــع املعــــز �Pـــــصائص / ىأ�ــــداف تقـــــديم ا َ َ ُ

�تــــــو التعليÎـــــK/الطـــــالب�ــــة/ ىا ـــة الراجعــــــة / =*ــــــشطة التعليميـ ــــالب وإعطــــــا#�م التغذيــ تقــــــو¥م الطـ
ــــــــبة ـــــــاي�� الفنيـــــــــــة، )املناســـ ــــــــ واملعـــــ ــــــــــشتمل عFــــ ـــــــــ8) 7( و{ــ ــــــاي�, و ـــ ـــــــة  (معـــــ ــــــصوص املكتوµـــــ ـــــــــوح النــــــ وضــ
ءة ـــز/عــــرض الdائنــــات �ف-,اضــــية/وواملقــــر ـــة الواقــــع املعـ زطــــر التفاعــــل والــــتحكم مــــع تقنيـ َ َ ُ تقليـــــل /ق

�مــل املعر9ــ8 مــع وضــع املــتعلم وحركتــھPبحــار وأســاليب التــصفح/ املــش|تات واW ابط وأنمــاط / والــر
  )التحميل/ تقديم التوج��ات واملساعدة

  :التحقق من صدق [س�بانة �

ة  �Ãا املبدئيـة أصـبحت قابلـة للتحكـيم، وذلـك للوصـو إ�ـ الـصو ر       ªعد إعداد �س|بانة 9ـ8 صـو لر
�كمـــ�ن مـــن ا��تـــص�ن 9ـــ8 مجـــال �أي ا رال®�ائيــة لkـــا، وللتأكـــد مـــن صـــدق �ـــذه املعـــاي�, تــم اســـتطالع 

�ـــة Wحـــصائية الســـتجاPس، ومجـــال تكنولوجيـــا التعلـــيم، وقـــد تمـــت املعاÂ راملنـــا�ð وطـــر التـــد بات ق
�كم�ن بحساب الèسبة املئو¥ة ملـدى =�ميـة لdـل مؤشـر داخـل املعيـار، وتقـر اعتبـار أن املؤشـر �را

ًغ�, مناسب للقائمة؛ وµالتا�8 ~ـستوجب إعـادة النظـر فيـھ بنـاء عFـ % 80ُالذي يجمع عليھ أقل من 

اء =ســـــاتذة اتـــــ�t أ»�ـــــم اتفقـــــوا عFـــــ ßـــــ�ة ا �كمـــــ�ن، وµتحليـــــل آ�ـــرات رتوج��ـــــات =ســـــاتذة ا ملؤشــ
�تو التعليÎـــK، و=�ـــداف التعليميـــة أكëـــ, مـــن �تبـــاط جميـــع املعـــاي�, بـــا ىاملتـــضمنة لdـــل معيـــار، وا ر

اء ومق-,حــــات 90% ر، وقــــد قــــام الباحــــث بــــإجراء التعــــديالت لــــبعض الــــصياغات للمؤشــــرات وفقــــا آل
ً

�كم�ن�  . =ساتذة ا

�Ã ر       وµنـاء عFـ مــا سـبق ذكــره أصـبحت قائمـة املعــاي�, 9ـ8 صــو ا ال®�ائيـة {ـشتمل عFــ مجموعـة مــن ً
 عدد ) 51(املعاي�, ال-,بو¥ة ªعدد إجما�8 : املعاي�, بيا»�ا hالتا�8Fا مقسمة ع معاي�, فرعية؛ ) 8(ًرمعيا

ا مقـسمة عFـ عـدد ) 62(املعاي�, الفنية ªعدد إجمـا�8  نمعـاي�, فرعيـة، و�Þـذا يdـو الباحـث ) 6(ًرمعيـا
مــــا املعــــاي�� املناســــبة لتقـــــديم :  البحــــث؛ والــــذي نــــصھلقــــد أجــــاب عــــن ال|ــــساؤ الثالــــث مــــن أســــئلة

زمعز(ىا��تو بالنمط  َ َ   ؟Assemblr studioوالقائم ع>; تطبيق ) ُ

  

  



َمعزز/ إلكتروني(أثر التفاعل بين نمط تقديم المحتوى  َ واألسلوب المعرفي ) ُ
والمرجأ على التحصيل الفوري ) غير متحمل الغموض/ متحمل(للمتعلم 

 للمفاهيم التكنولوجية لدى طالب الحلقة الثانية من التعليم األساسي

  أحمد عبد السالم علي كيالني
  دمحم نجيب مصطفى عطيو
  إبراهيم يوسف دمحم محمود
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  :اختبار التحصيل املعر,+ -4

 :وقد مر إعداد �ختبار با�Pطوات التالية

ــــار إ�ـــــ قيـــــاس مـــــدى تحـــــصيل الطـــــالب ل��وانـــــب  :تحديـــــد ال�ـــــدف مـــــن [ختبـــــار � �àـــــدف �ختبـ
رتبطة ب|نمية املفا�يم التكنولوجيـة، وذلـك ملعرفـة مـدى تحقيـق الطـالب لأل�ـداف املعرفية امل

 .التعليمية

تھ 1وليــة � ة  تــم صــياغة:رإعــداد [ختبــار ,ــ+ صــو ر مفــردات اختبــار التحــصيل املوضــو�8 بــصو
�وانــب املعرفيـة لتنميــة املفـا�يم التكنولوجيــة، وµلغـت مفرداتــھ Pمبدئيـة بحيـث {غطــي جميـع ا

مفردة) 117(
ً

مـة لـصياغة مفـردات  مـن نـوع �ختيـار مـن متعـدد،  ط الال زوقـد تـم مراعـاة الـشر و
ات   .ر�ذا النوع من �ختبا

ً و ـــ8 تتـــضمن وصــفا مختـــصرا لالختبـــار، وتركيــب مفرداتـــھ، وعـــدد :صــياغة µعليمـــات [ختبــار � ً

 .ن=سئلة، وطر¥قة Wجابة ع®�ا، وتم مراعاة أن تdو التعليمات وا��ة ومباشرة

؛ وÂعÊــ� تمثيــل �ختبــار :  تــم تحديــد صــدق �ختبــار مــن خــالل:تبــارضــبط [خ � �تــو�ىصــدق ا
¥ة  تباط البنود �ختبا رل��وانب ال�K وضع لقياسkا، و¥تم التأكد منھ عن طر¥ق تحديد مدى ا ر
�تــو لالختبــار عــن طر¥ــق وضــع �ىبمــستو¥ات =�ــداف املــراد قياســkا، وتــم التأكــد مــن صــدق ا

Âـــع =�ـــداف لجــدو مواصـــفات يو�ـــt امل �تـــو التعليÎـــK وتو�ا 9ـــ8 ا زوضـــوعات ال�ـــK تـــم تناولkـــ ى
ان الèس¹ية لبنود �ختبار ان الèس¹ية لأل�داف باألو زبمستو¥ا�Ãا ا��تلفة ومقابلة =و ثم تم . ز

�كمــ�ن �صــالحية : ، وذلــك للتأكــد مــن)يالــصدق الظــا�ر(عــرض �ختبــار عFــ مجموعــة مــن ا
ضــــوح {عليمـــات  �ختبــــار، ومناســــبة مفرداتــــھ لقيـــاس =�ــــداف ال�ــــK تــــم و�ختبـــار للتطبيــــق، و

ىوضعkا، وكفايـة عـدد�ا للمحتـو التعليÎـK، والدقـة العلميـة، واللغو¥ـة ملفـردات �ختبـار، وتـم 
 إعادة Fمة؛ حيث اشتملت التعديالت ع �كم�ن، وإجراء التعديالت الال�اء السادة ا زتحليل آ ر

 . لªعض الصياغات، كما تم {غي�, ªعض البدائ

ــة [ســتطالعية  � ًطالبــا، ) 40( تــم تطبيــق �ختبــار عFــ عينــة اســتطالعية وµلــغ عــدد�م :التج̄ر

طالب h 89ل مجموعـة؛ وذلـك �Þـدف حـساب معامـل الـسkولة والـصعوµة والتمي�ـì ) 10(بمثابة 
من Wجابة عن �ختبار  .زملفردات �ختبار، ومعامل ثبات �ختبار، وتحديد 

ــــارتـــــم حـــــساب معامـــــل الـــــس�و � جـــــد أن املعــــــامالت لة ومعامـــــل الـــــصعو¯ة ملفـــــردات [ختبـ و، و
ـــ�ن  ــــل )0.80 و0.20(تراوحـــــت مـــــا بــ �t أن جميـــــع مفـــــردات �ختبـــــار تقـــــع داخـ ــــ ً، وµنـــــاء عليـــــھ اتـ

�ـــدد، وأ»�ـــا ل�ـــست شـــديدة الـــسkولة، ول�ـــست شـــديدة الـــصعوµة، كمـــا تـــم حـــساب �النطـــاق ا
ة التمي�ìيــــة لdــــل  جــــد أ»�ـــا ت-ــــ,اوح بــــ�ن مفـــردةرتبـــاين مفــــردات �ختبـــار ملعرفــــة القـــد -0.40(و، و

ة تمي�ìية مناسبة )0.49 ر، وµناء عليھ اعتÀ, الباحث أن جميع بنود �ختبار التحصي8F ذات قد ً

 .وتص�t للتطبيق

 تــــم حـــساب معامـــل ثبــــات �ختبـــار بطر¥قـــة التجزئــــة النـــصفية، وقـــد اســــتعان :ثبـــات [ختبـــار �
لو  نالبحث بمعادلة ر ، وقـد بلـغ معامـل )574. ، ص1997الـسيد، ( للتجزئـة النـصفية Rulonو

جــة ثبـــات مرتفعـــة، وأنـــھ )0.87(ثبــات �ختبـــار  ر؛ وتـــدل �ـــذه القيمــة عFـــ أن �ختبـــار يتم�ـــì بد
ف، كمـا ~عÊـ� خلـو   نفس العينة، وتحت نفس الظـرFو~عطى نفس النتائج إذا أعيد تطبيقھ ع

 نفس �ختبار�ختبار من =خطاء ال�K يمكن أن {غ�, من أداء الفرد من وFقت آلخر ع.  



 

 جامعة األزهر
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ة ال¶wائيــة لالختبــار  � تھ :رالــصو ر ªعــد أن تــم التأكــد مـــن صــدق، وثبــات �ختبــار أصــبح 9ــ8 صـــو
جة العظ�Î لالختبار ) 117(نال®�ائية يتdو من  جة) 117(رمفردة، وعليھ تصبح الد  .رد

من [جابة عـن [ختبـار  � منـة ز مـن خـالل حـساب متوسـط الـزمن عـن طر¥ـق جمـع =:زحساب 
9ـــW 8جابــــة عـــن �ختبـــار، وقـــسمتھ عFــــ العـــدد الكFـــ8 للطـــالب، وhــــان  ِال�ـــK اســـتغرقkا الطـــالب  ِ

َ

 .   دقيقة) 60(متوسط الزمن 

  :فيما يتعلق ب�ناء املعا?±ة التجر��ية: ًثانيا

ـــو املقــــــدم بنمطــــــي  �تـــ�ــــاج ا ـــ8 تــــــصميم وإنتــ �ــــــة التجر¥¹يــــــة لkــــــذا البحــــــث 9ـــPــــت مــــــادة املعا ى       تمثلــ
زمعــــز/ إلك-,و*ــــي( َ َ ــد وقــــع اختيــــار الباحــــث عFــــ نمــــوذج ًوفقــــا للتــــصميم التجر¥"ــــK للبحــــث ) ُ عبــــد (وقــ

ــــزار،  �ـPصـــــدار الثالـــــث) 2013اللطيـــــف اWP وذلـــــك ، ـــو �تــ�ــــديم ا �داثـــــة النمـــــوذج ى، لتـــــصميم وتقـ
�ا�8، وتdاملھ من خالل ال-,ابط املوجـود بـ�ن مراحلـھ ا��تلفـة، وتم�ـìه البحثومناس¹تھ أل�داف Pا 

ئ�ـــسة {ـــشتمل hـــل مرحلــة عFـــ خطـــوات تفـــصيلية ت|ـــسم بالــشمولية،  رفkـــو يتـــضمن خمـــس مراحــل 
بالوضوح، و¥تقدم املتعلم 89 �ذا النموذج نحو تحقيق =�داف التعليمية وفـق معدلـھ 9ـ8 الـتعلم، 

 املراحل التاليـةFشتمل النموذج عÂل متعلم، وdمن {علم ل  -التحليـل: (زحيث إنھ ال يتم تخصيص 
نـــاء عليـــھ فقـــد ســـار البحـــث ا?�ـــا~+ ,ـــ+ إعـــداد مــــادة ؛) �ســـتخدام- التقـــو¥م- Wنتـــاج-التـــصميم ً ̄و

  :املعا?±ة التجر��ية وفق املراحل وا?·طوات التالية

�تـــو التعليÎـــAnalysis: Kمرحلـــة التحليـــل  ��ى {عـــد �ـــذه املرحلـــة مـــن أ�ـــم مراحـــل تقـــديم ا
ة الـتعلم Wلك-(ب�ئ�K الـتعلم Wلك-,ونيـة  والقائمـة عFـ / Moodle,و*ـي رالقائمـة عFـ نظـام إدا

زتقنية الواقع املعز َ َ ُ
، و{عتÀ, نقطة البدء 89 عملية التـصميم التعليÎـK، وتتـضمن �ـذه املرحلـة )

�لقـة الثانيـة مـن التعلـيم =ساMـKL؛ Pب'8 أن يمتلكھ طالب اèطوات تتمثل فيما ي�Pًعددا من ا

رب =عمـار الـسèية تقـا خصائـصkم أ�ـم حيـث قـام الباحـث بتحديـد خـصائص املتعلمـ�ن ومـن
�ميـــــع املتعلمـــــ�نP-,حـــــد كب�ـــــ ب إ�ـــــ تبـــــاط -ر مـــــستوا�م املعر9ـــــ8 الـــــسابق عـــــن املفـــــا�يم متقـــــا ر ا

�افز التعليKÎ  املفا�يم بجانبPوجود ا Fو مما يؤكد ع= KLMا ات الفصل الد لمن أحد مقر ر ر
اKLM؛ كما تضمنت مرحلة التحليل تحديد �حتياجات واملتمثلة  راملرتبط بالتفو الد 89 وجود ق

�لقـــة الثانيــة مــن التعلــيم =ساMـــKL 9ــ8 تحــصيل املفــا�يم التكنولوجيـــة، Pضــعف لــدى طــالب ا
ـــــو بب�ئ�ـــــــK الـــــــتعلم  �تــ�ــــديم ا ـــاط تقـــ ـــــن أنمــــ ــــة لdـــــــل نمـــــــط مــ مـــ ـــــصميم الال ىوكـــــــذلك معـــــــاي�, التــ ز

زاملعز/ Wلك-,و*ي( َ َ ُ
اسة الواقع الذي يتم فيھ تجرµة البحث، ومصادر التعلم املتوفرة)   .ر، ود

وقــــد بــــدأت �ــــذه املرحلــــة بتحديــــد =�ــــداف Wجرائيــــة للوحــــدة Design: لتــــصميم مرحلــــة ا �
ة اس|بانة وجkت إ� مجموعة من اÀ�P,اء واملتخصـص�ن، للوقـوف  راملق-,حة، وتقديمkا 89 صو
ـــاء محتــــو {عليÎــــK، وعليـــــھ تــــم تحديــــد مــــستو¥ات =�ـــــداف  ىعFــــ مــــدى صــــالحي×�ا وكفاي×�ـــــا لبنـ

ة =وليــة لقا ) أساســيات الكمبيـــوتر ونظــم ال|ـــشغيل(ئمـــة =�ــداف بوحـــدة راملعرفيــة 9ــ8 الـــصو
�لقـــــة Pطـــــالب ا ـــا املعلومـــــات و�تــــصاالت املقـــــر عFــــ راملتــــضمنة بكتـــــاب الكمبيــــوتر وتكنولوجيــ

 KLMتـو )محل البحث(الثانية من التعليم =سا��ى، وقد تم إعداد قائمـة باأل�ـداف 9ـ8 ضـوء ا
�ــــدف) 18( إ�ــــ BloomالتعليÎــــK وفــــق تــــصèيف بلــــوم 

ً
ى�ــــدفا ملــــستو ) 19(ىا ملــــستو التــــذكر، و

ً

ى�ـــدفا ملـــستو التطبيـــق، و) 20(الفkـــم، و ً
ى�ـــدفا ملـــستو التحليـــل، و) 16( ً

ى�ـــدفا ملــــستو ) 13( ً

ـــــب، و ـــا ) 14(ال-,كيـ ــــ�ن، وم®�ـــ �كمــ�ــــسادة ا ــــراء {عــــــديالت الــ ـــد إجــ ى�ــــــدفا ملــــــستو التقــــــو¥م؛ وjعـــ
ً



َمعزز/ إلكتروني(أثر التفاعل بين نمط تقديم المحتوى  َ واألسلوب المعرفي ) ُ
والمرجأ على التحصيل الفوري ) غير متحمل الغموض/ متحمل(للمتعلم 

 للمفاهيم التكنولوجية لدى طالب الحلقة الثانية من التعليم األساسي

  أحمد عبد السالم علي كيالني
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دت بالقائمة ول�س لkا جانب  معر89، وإضافة أ�داف ر{عديالت بحذف ªعض =�داف ال�K و
�تو معر89 ل�س لھ أ�داف تق�سھ، و{عديالت أخر 89 صياغة ªعض =�داف، و{عديالت �ى ى

�Ãا ال®�ائية تضم  ربتغي�, مستو ªعض =�داف، أصبحت القائمة 89 صو ً�دفا معرفيا ) 101(ى ً

عـة عFـ ا �انب املعر9ـ8 لتنميـة املفـا�يم التكنولوجيـة موضـع البحـث، موPزمرتبطا با
ً

ملـستو¥ات 
ـــو¥م- ال-,كيــــب- التحليــــل- التطبيــــق– الفkــــم –التــــذكر ( ـــم تحديــــد عناصــــر ) التقـ ـــد ذلــــك تـ ؛ ªعـ

ــــ,اء  اء اÀ�Pـــــ ــــن خـــــــــالل آ ـــا مـــــ ــــــوف عل��ــــــ ــــــK تــــــــم الوقـــ ـــ8 ضـــــــــوء =�ـــــــــداف ال�ـــ �تــــــــو التعليÎـــــــــK 9ــــــ�را ى
�تـــو التعليÎـــK املdـــو مـــن ســـتة �نواملتخصـــص�ن، وقـــد تـــم إعـــداد قائمـــة باأل�ـــداف 9ـــ8 ضـــوء ا ى

�ــ8 9ــ8 إعــداد�ا موديــوالت {عليميــة  ، وقــد ر و ليdونــو بمثابــة الkيdــل الــشامل للمحتــو النظــر ي ى
ـــا تــــم تــــصميم و اختيــــار عناصــــر الوســــائط مبــــادئ تــــصميم املوديــــوالت التعليميــــة ومdونا�Ãــــا، كمـ

ات ال®�ائيــــة �تــــو /، وتــــصميم الرســــالةراملتعـــددة ل��Àــــ,ات واملــــصادر و=*ــــشطة، وعمــــل �ختبــــا�ىا
 Kو�ات للوســـائط ال�ــ¥ �ــا للمـــصادر و=*ــشطة، وتـــصميم أســاليب Wبحـــار، روالــس�نا رتـــم اختيا

ك، واختيــار وتــصميم أدوات  ، وال|ــشا اجkــة املــتعلم، وأســاليب التعــاو روالــتحكم التعليÎــK، و ن و
�Ãم   .رالتواصل داخل وخارج البيúت�ن، وتصميم نظم {£�يل املتعلم�ن، وإدا

، تــصميم الواجkــة:  وµــشمل معلومــات ومكونــات وأشــvال بZئ�ــD الـتعلم zلك �ونيــة،تـصميم - 
  .والتصميم التعليKÎ الس-,اتيجية التعلم الذا{ي، والتعلم الفردي، وتصميم أدوات التواصل

و�تحـــدد ال�ـــدف مـــن  ):غ�ـــ� متحمـــل الغمـــوض/ متحمـــل(1ســـلوب املعر,ـــ+  مقيـــاستطبيـــق  - 
ـــ8املقيــــاس ـــ8 الغمــــوض، /  9ــــ8 تــــصèيف عينــــة البحــــث إ�ــــ متحمFـ وأمــــا عــــن وصــــف غ�ــــ, متحمFـ
عــة عFـــ ثمانيـــة مجــاالت و ـــ8) 50(نفيتdـــو مــن  املقيــاس �ــال الفلـــسفي، وعـــدد : زمفـــردة مو�ا

اMـKL، وعـدد فقراتـھ )8(، ومجال العادات، وعدد فقراتھ )5(فقراتھ  �ـال الد�، ومجـال )5(ر، وا
، وعدد فقراتھ)5(=شdال، وعدد فقراتھ �ال اللغو�ة العامـة، وعـدد )6(ي، وا ر، ومجال الصو

�ال �جتما�8، وعدد فقراتـھ)5(حل املشكالت، وعدد فقراتھ ، ومجال )5(فقراتھ �، )11(، وا
¹+ للمقيــــاس تھ =وليــــة عFــــ عــــدد مــــن اÀ�Pــــ,اء روتـــم حــــساب الــــصدق ا?·ــــا ر ªعرضــــھ 9ــــ8 صــــو

Âس وتكنولوجيـــا التعلـــيم لتحديـــد  رواملتخصـــص�ن 9ـــ8 مجـــال علـــم الـــنفس واملنـــا�ð وطـــر التـــد ق
 مــن  حــساب صــدق البنــاء الــداخ>+ للمقيــاسكمــا تــممــدى مناســبة فقراتــھ والتعــديل عل��ــا، 

�موع الكFـــ8 لتلـــك �تباطkـــا بـــا تبـــاط ب�,ســـو بـــ�ن مجـــاالت املقيـــاس وا رخـــالل حـــساب معامـــل ا نر
�االت، � العينة �ستطالعية ثم إعادة تم حساب ثبات املقياس  كمااFمن خالل تطبيقھ ع

مـــن تطبيـــق ف مـــشا�Þة، كمــــا تـــم حـــساب متوســـط  زتطبيقـــھ مـــرة أخـــر 9ـــ8 ظـــر و  املقيـــاس عنــــد ى
 العينة �ستطالعية، وتب�ن أنھF22( تطبيقھ ع ( دقيقة، وتم ت��يح املقياس باالعتماد عFـ

/ ينطبــــق/ ًينطبــــق تمامــــا(أســـلوب ليكــــرت 9ــــ8 وضــــع بــــدائل لإلجابــــة عـــن فقــــرات املقيــــاس، و ــــ8 
 ).ًال ينطبق تماما/ ال ينطبق/ ٍينطبق إ� حد ما

 9ـــ8 �ـــذه املرحلـــة تـــم تج�kـــì الوســـائط :Production And Constructionمرحلـــة zنتـــاج  �
ـــن  ة 9ــــ8 مرحلــــة التــــصميم، وذلــــك مــــن خــــالل �قتنــــاء مـ �ــــددة، وا��تــــا�راملتعــــددة التعليميــــة ا

ُ

 KLـــM رمحتـــو {عليÎـــK متـــوفر 9ـــ8 الكتـــاب املد ، )الكمبيـــوتر وتكنولوجيـــا املعلومـــات و�تـــصاالت(ى
ـــK املتــــــوفر عFــــــ شــــــبكة Wن-,نــــــت ªعــــــد التعــــــ �تـــــو التعليÎـــ�قمنــــــة �ــــــذه ىوا ـــم  رديل والتنقــــــيح، ثـــ
فعــھ داخــل ب�ئ�ــK الــتعلم القائمــة عFــ نظــام (Wلك-,ونيــة  رالعناصــر، وتخز¥®�ــا، وjعــد ذلــك تــم 

ة التعلم Wلك-,و*ي   تقنية الواقع املعزMoodleرإداFز، والقائمة ع َ َ ُ
، و¥مكن توضيح خطوات )

�تـــو التعليÎـــK فيمـــا يFــ8��تــ: ىإنتــاج ا�زمعـــز/ إلك-,و*ـــي(ىو بـــالنمط إنتـــاج مdونـــات تقـــديم ا َ َ ُ (
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 : و{شملFامج املناسبة 89 كتابة النصوص، و89 التعديل ع,Àرالصو الثابتة، وتحر¥ر اختيار ال
�ــة الـصوت، Pمـا لتحقيــق لقطـات الفيـديو، ومعا�ì�kالــتعلم وتج Kونــات ب�ئ�ـdامـل بـ�ن مdوإحــداث الت

�ا�8، و89 ال®�اية تم تجì�k النموذج =و�Pالتعلمأ�داف البحث ا K8 لب�ئ�.  
بنـاء وضــبط اختبـار التحــصيل املعر,ــ+ ا?·ـاص بالبحــث مــن :  Evaluationمرحلـة التقــو�م �

ــــار وصــــــياغ×�ا، وصــــــياغة : خــــــالل ــــردات �ختبــ ـــد نــــــوع مفــ تحديــــــد الkــــــدف مــــــن �ختبــــــار، وتحديـــ
�يح، � جـــة وطر¥قـــة التـــ تھ =وليـــة، وتقـــدير الد ر{عليمـــات �ختبـــار، وإعـــداد �ختبـــار 9ـــ8 صـــو ر

، والــــصدق الـــداخ8F، كمــــا تــــم حــــساب وضـــبط � يختبــــار مــــن خــــالل حـــساب الــــصدق الظــــا�ر
ًمعامـــل ثباتـــھ، وحـــساب معامـــل الـــسkولة والـــصعوµة، وحـــساب معامـــل التمي�ـــì، وأخ�ـــ,ا إنتــــاج 

تھ ال®�ائية    .ر�ختبار Wلك-,و*ي 89 صو

�ـــة التجر¥¹يـــة املتمثلـــة : Useمرحلــة [ســـتخدام  �Pعـــد �ن×�ـــاء مـــن بنـــاء مــواد املعاª تـــو��ى9ـــ8 ا
رالتعليKÎ بموديوالتھ الستة، وµناء أدوات القياس، وضبطkا، يأ{ي دو التجر¥ب الذي اس×�دف 

�تو � أثر التفاعل ب�ن نمط تقديم اFبيانات {ساعد 89 التعرف ع Fصو ع�Pىا / إلك-,و*ي(ل
زمعــــز َ َ ي ) غ�ــــ, متحمــــل الغمــــوض/ متحمــــل(مــــع =ســــلوب املعر9ــــ8 ) ُ ر9ــــ8 تنميــــة التحــــصيل الفــــو

�لقة الثانية من التعليم =ساKLM، ومرت التجرµة باملراحل التاليةPواملرجأ، لدى طالب ا: 

  . اختيار عينة البحث:املرحلة 1و~+

�ــصو :املرحلـة الثانيــةPب املعلمــ�ن، وا¥ ل Wعــداد للتطبيـق، و{ــشمل �ــذه املرحلــة اختيـار وتــد ر
kلسة التم�Pة البحث، وعقد اµاملوافقات الرسمية لتجر Fيديةع.  

تطبيــــق مقيـــــاس تحديــــد =ســـــوب :  تطبيـــــق التجرµــــة �ســـــتطالعية، و{ــــشمل:واملرحلــــة الثالثــــة
، وتطبيــق اختبـار التحــصيل املعر9ـ8 القبFــ8، وتقــديم )غ�ـ, متحمــل الغمـوض/ متحمــل(املعر9ـ8 

�تـو ألفـراد العينـة بــالنمط �زمعـز/ إلك-,و*ـي(ىا َ َ ، وتطبيـق اختبــار التحـصيل املعر9ـ8 البعــدي )ُ
ي ً، وتطبيـــق اختبـــار التحـــصيل املعر9ـــ8 البعـــدي املرجـــأ، وأخ�ـــ,ا تـــم التأكـــد مـــن اعتداليـــة رالفـــو

�موعات�Âع، وتجا*س التباين، وتdافؤ ا   :زالتو

¿ع �  :زاعتدالية التو

Âــــع مــــن خــــالل نتــــائج  ف(ز      تــــم التحقــــق مــــن اعتداليــــة التو وقيمــــة )  ســــم�,نوف-واختبــــار hوملــــوجر
Âع ملتغ�,ات البحثو¥ب�ن اP) معامل �لتواء والتفرطح( ز�دو التا�8 اعتدالية التو   : ل

  ) 3(لجدو 
ف   معامل [لتواء والتفرطح للمتغ��ات املستقلة&  سم��نوف -ونتائج اختبار كوملوجر

  معامل التفرطح  معامل [لتواء

 )Z(قيمة )1داة(املتغ�� التا�ع 
ىمستو 
 الداللة

  القيمة
ا?·طأ 

  ياملعيار
  القيمة

ا?·طأ 
  ياملعيار

اختبار التحصيل 
 املعر,+

1.1 0.206 0.302 0.309 0.787 0.608 



َمعزز/ إلكتروني(أثر التفاعل بين نمط تقديم المحتوى  َ واألسلوب المعرفي ) ُ
والمرجأ على التحصيل الفوري ) غير متحمل الغموض/ متحمل(للمتعلم 

 للمفاهيم التكنولوجية لدى طالب الحلقة الثانية من التعليم األساسي

  أحمد عبد السالم علي كيالني
  دمحم نجيب مصطفى عطيو
  إبراهيم يوسف دمحم محمود

 

 

126 

�ــدو الــسابق أنPمــن ا t�جــات جميــع عينــة ل      و¥تــ عــة )البحــثمجموعــات (البحــث ر د ز مو
Âعا اعتداليا؛ حيث أن قيمة  ًتو ً فzز ً سـم�,نوف غ�ـ, دالـة إحـصائيا، وأيـضا قيمـة -و الختبار hوملـوجر ً

يمن ضـعف ا�Pطـأ املعيـار لdـل م®�مـا؛ والـذي بلـغ 9ـ8 معامـل �لتـواء معامل �لتواء والتفرطح أقل 
جات عينة البحث)0.608(وملعامل التفرطح ) 0.309( �ميع دP 8ع �عتدا�Â  التوFر، مما يدل ع   .ز

 :تجا�س التباين �

 KـÊجات عينـة البحـث مـن خـالل اختبـار ليفي ) Levene(ر      تم التحقق مـن تجـا*س التبـاين لـد
�دو التا�8كما يو��ھ اPل:  

  )4(لجدو 
 DÆنتائج اختبار ليفي )Levene (عÇ   رلقياس تجا�س التباين للمجموعات 1

املتغ�� التا�ع 
  )1داة(

قيمة اختبار 
 DÆليفي

)Levene( 

جات حر�ة   رد

تباين 
 )df1(كب��

جات حر�ة   رد

  )df2(تباين صغ��

ىمستو 
 الداللة

اختبار التحصيل 
 املعر,+

0.16 56 3 0.89 

t� �ـــــدو أنو¥تـــــPجـــــات جميـــــع عينـــــة ل مـــــن ا متجا*ـــــسة ) البحـــــثمجموعـــــات (البحـــــث ر د
؛ ممــــا يطمــــ(ن )0.01(ىغ�ــــ, دالـــة إحــــصائيا عنــــد مــــستو ) Levene(التبـــاين، حيــــث أن قيمــــة اختبــــار 

الباحـث الســتخدام أسـلوب تحليــل التبـاين =حــادي والثنــاòي ªعـد التأكــد مـن صــالحيتھ لالســتخدام 
 .مع عينة ومجموعات البحث

  : ا�±موعاتتvافؤ �

ــــ8  ــــصيل املعر9ــ ـــ8 التحـ ــــات البحـــــث 9ـــ ــــن مــــــدى تdـــــافؤ مجموعــ ـــق مـ ؛ )موضـــــع البحــــــث(       وتـــــم التحقـــ
، والوقـوف عFــ  One Way Anovaباسـتخدام =سـلوب Wحـصاòي تحليـل التبــاين أحـادي �تجـاه

�ــدو التـــا�8 املتوســـطات Pا tـــ�ـــة التجر¥¹يــة، و¥و�Pم للمعاkلمــستو أفـــراد العينــة قبـــل {عرضــ ) م(ى
¥ة و jع 89 التطبيق القب8F) ع(ر�نحرافات املعيا �موعات =�جات ا رلد   .ر

  ) 5(لجدو 

�ة ) م(املتوسطات  جات مجموعات البحث ,+ التطبيق القب>+) ع(رو[نحرافات املعيا   . رلد

�موعة�  ا
إلك-,و*ي ) 1(

  غ�, متحمل
إلك-,و*ي ) 2(

  متحمل
زمعز غ�, ) 3( َ َ ُ

  متحمل
زمعز متحمل) 4( َ َ ُ  

, التاªع املتغ�
  )=داة(

  ع  م  ع  م  ع  م  ع  م

اختبار 
التحصيل 

  املعر89
11.5  2.80  12.0  1.93  11.5  2.20  11.9  2.10  
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ـــات ) 5(ل      وµــــاالطالع عFــــ جــــدو  ـــيم املتوســــطات أو �نحرافــ ــاين 9ـــــ8 قـ ـــود تبــ �t عــــدم وجـ يتـــــ
¥ة وقد استكمل الباحث إجـراء التحلـيالت Wحـصائية باسـتخدام =سـلوب Wحـصا òي تحليـل راملعيا

ق دالـة One Way ANOVAالتباين أحادي �تجاه  ة دقيقة مما إذا hانت �نـاك فـر و، للتأكد بصو ر
jـــع مـــن عدمـــھ �موعـــات =�رإحـــصائيا بـــ�ن ا �ـــدو التـــا�8 م��ـــص نتـــائج تحليـــل التبـــاين ،ًPا tـــ�ل و¥و

�موعات 89 التطبيق القبFـ8) التجا*س(للكشف عن التdافؤ) ANOVA(أحادي �تجاه � عFـ ب�ن ا
  .أدوات البحث

قم  رجدو    ) 6(ل

للكـشف عـن التvــافؤ بـ�ن ا�±موعــات ) ANOVA( أحـادي [تجــاه التبـاينم¡·ـص نتـائج تحليــل 
Çع ,+ التطبيق القب>+ ألدوات البحث   .ر1

  مصدر التباين =داة
  مجموع

 املرjعات

جات   رد

�ر¥ةPا 

  متوسط

 املرjعات

  الèسبة

 )ف(الفائية 

  ىمستو

الداللة عند 
0.05 

�موعات� 0.994 3 2.983 ب�ن ا

�موعات� 5.200 56 291.200 داخل ا
تبار اخ

التحصيل 
 املعر89

  W 294.183 59جما�8

 غ�, دالة 0.191

جات حر�ــة للتبــاين الكب�ــ� ) F(قيمــة ف  ىعنــد مــستو ) 56(، وللتبــاين الــصغ�� )3(را?±دوليــة بــد
  )3.25) = 0.05، 56، 3(فج : [ختصار(، 2.76 = 0.05

قم  �دو السابق Pرو{ش�, النتائج 89 ا ًغ�ـ, دالـة إحـصائيا حيـث بلغـت ) ف(إ� أن قيمـة ) 4(ل

، حيث إ»�ا 0.05ىو 8 غ�, دالة عند مستو ) 0.191) (اختبار التحصيل املعر89(البحث قيم×�ا 89 أداة 
جات حر¥ة للتباين الكب�, ) ف(أقل من قيمة  �دولية وµدPىنـد مـستو ع) 56(، وللتبـاين الـصغ�, )3(را

ق ذات داللـة احـصائية بــ�ن مجموعـات البحــث ، 2.76 = 0.05 jـع،وممـا يؤكـد عــدم وجـود فــر ً وµنــاء ر=

 ق تظkر ªعد إجراء التجرµة ترجع إ� تأث�, املتغ�, املستقل، ول�ست إ� وعليھ يمكن القو بأن أية فر ل
�موعات�  .ًاختالفات موجودة مسبقا ب�ن ا

  : µة =ساسية، و{شمل تطبيق التجر:املرحلة الرا�عة

تــم تطبيــق ): غ�ــ, متحمــل الغمــوض/ متحمـل(تطبيـق مقيــاس تحديــد =ســلوب املعر9ــ8 للمــتعلم  �
ًطالبـــا، وµتحليـــل نتـــائج التطبيــق تـــم التوصـــل إ�ـــ أن ) 80(املقيــاس عFـــ عينـــة عـــشوائية عــدد�ا 

ب؛ طال) 46(طالب، وعدد الطالب غ�, متحم8F الغموض ) 34(عدد الطالب متحم8F الغموض 
jـع مـن العــدد تـم اسـ|بعاد عــدد  روملراعـاة {ـساو مجموعـات البحــث = �موعــة ) 6(ي�طـالب مـن ا

 ــا ) متحمFــــ8 الغمــــوض(=و�ــــ طالــــب 9ــــh 8ــــل ) 15(طالــــب بواقــــع ) 30(ليــــصبح العــــدد Wجمــــا�8 لkــ
�موعـــة الثانيـــة ) 14(مجموعـــة، كمـــا تـــم اســـ|بعاد عـــدد �) غ�ـــ, متحمFـــ8 الغمـــوض(طالـــب مـــن ا

 .طالب h 89ل مجموعة) 15(طالب بواقع ) 30(ليصبح العدد Wجما�8 لkا 
� 8Fتطبيق اختبار التحصيل املعر89 القب. 



َمعزز/ إلكتروني(أثر التفاعل بين نمط تقديم المحتوى  َ واألسلوب المعرفي ) ُ
والمرجأ على التحصيل الفوري ) غير متحمل الغموض/ متحمل(للمتعلم 

 للمفاهيم التكنولوجية لدى طالب الحلقة الثانية من التعليم األساسي

  أحمد عبد السالم علي كيالني
  دمحم نجيب مصطفى عطيو
  إبراهيم يوسف دمحم محمود

 

 

128 

�تو ألفراد العينة بالنمط  ��زمعز/ إلك-,و*ي(ىتقديم ا َ َ ُ.( 
ي �  .رتطبيق اختبار التحصيل املعر89 البعدي الفو
 .تطبيق اختبار التحصيل املعر89 البعدي املرجأ �
 التطبيق ال®�اòيتدو¥ن املال �Fحظات ع. 

  

  :عرض نتائج البحث، وتفس��Cا، ومناقشwÏا •

أوال
ً

  :عرض نتائج البحث: 

  :ىعرض النتائج املتعلقة بفاعلية ا��تو املقدم -1

ضوتــــرتبط �ــــذه النتــــائج  ض البحــــث، وال�ــــK تحــــاو وبــــالفر ل =و والثــــا*ي والثالــــث مــــن فــــر ول
لWجابة عن ال|ساؤ =و من {ساؤالت البحث، وال لFتو املقدم بصرف : ذي نص ع��ىما فاعلية ا

زمعـز/ إلك-,و*ـي(النظر عن نمط التقـديم  َ َ غ�ـ, متحمـل / متحمـل( =سـلوب املعر9ـ8 للمـتعلم، وعـن )ُ
) الغموضFي واملرجأ للمفا�يم التكنولوجية: ع   .رالتحصيل الفو

ي للمفــــاCيم التكنولوجيــــة بــــصرف النظــــر عــــن نمــــط 1/1  رفيمــــا يتعلــــق بالتحــــصيل الفــــو
زمعز/ إلك �و�ي(التقديم  َ َ  :)غ�� متحمل الغموض/ متحمل(، و1سلوب املعر,+ )ُ

�دو التا�8 م��ص نتائج تطبيق اختبار ت Pا t�ليوT-test لdجات أفراد العينة ك  دFر ع
ي املرتبط باملفا�يم التكنولوجية   :ر89 القياس القب8F والبعدي الختبار التحصيل املعر89 الفو

قم  رجدو    ) 7(ل

جـات القيـاس القب>ـ+ والبعـدي الختبـار التحـصيل T-testص نتائج تطبيـق اختبـار ت م¡· ر ع>ـ; د
ي املرتبط باملفاCيم التكنولوجية   راملعر,+ الفو

  القياس
عدد 

  الطالب
  املتوسط

[نحراف 
  ياملعيار

  ت

  ا��سو¯ة

جات  رد
  ا?�ر�ة

  ت

  ا?±دولية

ىمستو 
الداللة 

  0.05عند 

  قب>+

  �عدى
60  

11.72 

101.20 

2.21  

11.56  
59.87  59  2.00  

دال 
  ًإحصائيا

قـــم  رباســـتقراء النتـــائج 9ـــ8 جـــدو  �t أن قيمـــة ) 7(ل �ـــسوµة بلغـــت ) ت(يتـــ�، و ـــ8 )59.87(ا
�دوليــة عنــد مــستو ) ت(أكÀــ, مــن قيمــة Pجــة حر¥ــة )0.05(ىا ، ممــا )2.00(ي، وال�ــK {ــساو )59(ر، ود

 رجـات أفـراد العينـة كdـل 9ــ8 بـ�ن متوسـط د) 0.05(ى عنـد مـستو ًإحـصائياق فـر دال وجـوديـدل عFـ
جات أفراد العينة كdل 89 القياس البعدي املرجأ؛ )11.72(القياس القب8F؛ والذي بلغ  ر، ومتوسط د

جات القياس البعدي، والشdل التا�8 ) 101.20(والذي بلغ  ، و�و متوسط دFاملتوسط =ع tPرلصا
ـــ� ـــ8 التطبيقـ جــــات أفــــراد العينـــــة كdــــل 9ـ ـــر بــــ�ن متوســــطي د ـــt الفـ ريو�ـ ن القبFــــ8 والبعــــدي الختبـــــار ق

ي للمفا�يم التكنولوجية   .رالتحصيل املعر89 الفو
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نــاء  ،ل تــم قبــو الفــرض 1عليــھً̄و ًيوجــد فــر دال إحــصائيا عنــد : "  والــذي نــص عFــ أنــھلو ق
جــــات طـــالب العينــــة كdـــل 9ــــ8 القياســـ�ن القبFــــ8 والبعـــدي الختبــــار ) 0.05(ىمـــستو  ربــــ�ن متوســـطي د

ي للمفا�يم التكنولوجية لصاtP القياس البعدي، بصرف النظر عن نمـط  رالتحصيل املعر89 الفو
�تو �زمعز/ إلك-,و*ي(ىتقديم ا َ َ   ).الغموضغ�, متحمل / متحمل( وب املعر89 للمتعلم=سل، و)ُ

ــــر عــــــن نمــــــط  فيمـــــا يتعلــــــق  1/2 بالتحــــــصيل املرجــــــأ للمفــــــاCيم التكنولوجيـــــة بــــــصرف النظــ
زمعــــــز/ إلك �و�ــــــي(التقــــــديم  َ َ ـــــتعلم )ُ ـــــ� متحمــــــل / متحمــــــل(، وعــــــن 1ســــــلوب املعر,ــــــ+ للمـ غ�ـ
 :)الغموض

t�دو التا�8 م��ص نتائج تطبيق اختبار ت يو�Pل اT-testFل  عdجات أفراد العينة ك ر د
  : والبعدي الختبار التحصيل املعر89 املرجأ املرتبط باملفا�يم التكنولوجيةالقب898F القياس 

قم  رجدو    ) 8(ل

جـات القيـاس القب>ـ+ والبعـدي الختبـار التحـصيل T-testم¡·ص نتائج تطبيـق اختبـار ت  ر ع>ـ; د
  املعر,+ املرجأ املرتبط باملفاCيم التكنولوجية

عدد   القياس
  الطالب

[نحراف   املتوسط
  ياملعيار

  ت

ا��سو
  بة

جات  رد
  ا?�ر�ة

  ت

  ا?±دولية

ىمستو 
الداللة 

  0.05عند 

8Fقب  

  ªعدى
60  

11.28  

100.72  

2.12  

10.84 

دال   2.00  59  63.27
  ًإحصائيا

قـــم  رباســـتقراء النتـــائج 9ـــ8 جـــدو  �t أن قيمـــة ) 8(ل �ـــسوµة بلغـــت ) ت(يتـــ�، و ـــ8 )63.27(ا
�دوليــة) ت(أكÀــ, مــن قيمــة Pجــة حر¥ــة )0.05(ى عنــد مــستو ا ، ممــا )2.00(ى، وال�ــK {ــساو )59(ر، ود

جـات أفـراد العينـة كdـل 9ــ8 ) 0.05(ى عنـد مـستو ًإحـصائياقيـدل عFـ وجـود فـر دال  ربـ�ن متوسـط د
جات أفراد العينة 89 القياس البعدي املرجأ )11.28(القياس القب8F املرجأ والذي بلغ  ر، ومتوسط د

جــات ) 100.72(والــذي بلــغ  رلــصاtP القيــاس البعــدي، والــشdل التــا�8 يو�ــt الفــر بــ�ن متوســطي د ق
  .العينة كdل 89 التطبيق�ن القب8F والبعدي الختبار التحصيل املعر89 املرجأ للمفا�يم التكنولوجية

ًيوجــد فــر دال إحــصائيا عنــد : "ل قبــو الفــرض الثــا*ي، والــذي نــص عFــ أنــھتــم عليــھًوµنــاء  ق
جات طالب العينة كdل 9ـ8 القيـاس القبFـ8 والبعـدي املرجـأ الختبـار ) 0.05(ىمستو  رب�ن متوسطي د

فا�يم التكنولوجية لصاtP القياس البعدي، بـصرف النظـر عـن نمـط التحصيل املعر89 املرتبط بامل
�تو �زمعز/ إلك-,و*ي(ىتقديم ا َ َ   ).الغموضغ�, متحمل / متحمل(، و=سلوب املعر89 للمتعلم )ُ

زمعـــز/ إلك �و�ـــي(ىعـــرض النتـــائج املتعلقـــة بـــاختالف نمـــط تقـــديم ا��تـــو  -2 َ َ بـــصرف ) ُ
 اختبـــار ع>ــ;) غ�ـــ� متحمــل الغمـــوض/ متحمــل(النظــر عــن 1ســـلوب املعر,ــ+ للمـــتعلم 

ي واملرجأ للمفاCيم التكنولوجية  .رالتحصيل الفو

ض البحـث، وال�ـK تحـاو  ض الراªـع، وا�Pـامس، والـسادس مـن فـر ل       وتـرتبط �ـذه النتـائج بـالفر و و
Fجابة عن ال|ساؤ الثا*ي من أسئلة البحث، والذي نص عWتو :ل��ى ما أثر اختالف نمط تقديم ا



َمعزز/ إلكتروني(أثر التفاعل بين نمط تقديم المحتوى  َ واألسلوب المعرفي ) ُ
والمرجأ على التحصيل الفوري ) غير متحمل الغموض/ متحمل(للمتعلم 
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زمعــز/ و*ــيإلك-,( َ َ ) غ�ــ, متحمــل الغمـــوض/ متحمـــل(بـــصرف النظــر عــن =ســـلوب املعر9ــ8 للمــتعلم ) ُ
Fي واملرجأ للمفا�يم التكنولوجية:ع   .ر التحصيل الفو

�تــــو  2/1�ـــأث�, =ساMــــKL لــــنمط تقــــديم ا ـــا يتعلــــق بالتـ زمعــــز/ إلك-,و*ــــي(ىفيمـ َ َ ـــن ) ُ بــــصرف النظــــر عــ
ـــتعلم  ـــل(=ســـــلوب املعر9ـــــ8 للمــ ـــل ا/ متحمــ ي للمفـــــا�يم  عFـــــ ) لغمـــــوضغ�ـــــ, متحمــ رالتحـــــصيل الفـــــو

 :التكنولوجية

�ـــــدو التـــــا�8 املتوســــطات الطرفيـــــة Pا tــــ�ليوTerminal Means ـــن ى عنــــد hـــــل مـــــستو مــ
ي و�نحــراف املعيـــار Cell Means يو�ــt متوســطات ا�Pاليـــا كمـــامــستو¥ات املتغ�ــ,ين املــستقل�ن، 

�موعات =�جات أفراد العينة h 89ل مجموعة من ا رjع ال�K اشتمل عل��ا البحث، وhان را�Pاص بد
ي للمفــــا�يم التكنولوجيـــــة  ًطالبــــا؛ وذلــــك 9ـــــ8 ) 15(عــــدد =فــــراد 9ـــــh 8ــــل مجموعـــــة  رالتحــــصيل الفـــــو

  .البعدي كمتغ�, تاªع

  ) 9(لجدو 
�ـــة ) م(املتوســـطات الطرفيـــة واملتوســـطات الداخليـــة  جات القيـــاس ) ع(رو[نحرافـــات املعيا رلـــد

ي للمفاCيم التكنولوجيةالبعدي الختبار التحصيل املعر,   ر+ الفو

 )غ�� متحمل الغموض/ متحمل(1سلوب املعر,+ للمتعلم 

 متحمل الغموض غ�, متحمل الغموض
 

  ع م ع م

املتوسط 
  الطر89

نمط  95.10 13.47 98.60  5.83 95.33 إلك-,و*ي
زمعز التقديم َ َ ُ 97.93 7.80  112.93  9.65 105.43 

  103.90 96.63  املتوسط الطر89

 جدو Fاالطالع عµتبـ�ن تـأث�, ) 9(لو Kوجـود تبـاين 9ـ8 قـيم املتوسـطات الطرفيـة، وال�ـ t�يت
 Kحدة، كما أن �ناك تباينا 89 قيم املتوسطات الداخلية وال� Fل متغ�, من املتغ�,ات املستقلة عhً

يالت Wحــصائية {ـش�, إ�ــ تــأث�, التفاعــل بــ�ن املتغ�ــ,ين املــستقل�ن، ممــا ~ــستلزم متاªعــة إجــراء التحلــ
 Tow –Ways Analysis Of Varianceباستخدام =سلوب Wحصاòي تحليل التبـاين ثنـاòي �تجـاه 

(ANOVA)Pا t�ـدو، و¥و�جات الطـالب 9ـ8 ل ر التـا�8 م��ـص نتـائج تحليـل التبـاين ثنـاòي �تجـاه لـد
ي الختبار التحصيل املعر89 املرتبط باملفا�يم التكنول   :وجيةرالتطبيق البعدي الفو
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  ) 10(لجدو 
جات ,ــــ+ القيــــاس البعــــدي الختبــــار التحــــصيل  رم¡·ــــص نتــــائج تحليــــل التبــــاين ثنــــاÐي [تجــــاه للــــد

ي املرتبط باملفاCيم التكنولوجية   راملعر,+ الفو

 مصدر التباين
  مجموع

  املرÇعات

جات  رد
 ا?�ر�ة

متوسط 
مجموع 
 املرÇعات

  الÑسبة

   الفائية

ىمستو 
 الداللة

 قيمة إيتا

Eta Squared 

 0.17 0.00 11.65 1075.27 1  1075.27 ىمط تقديم ا��تون

ــــــــ+  ــــــــ ــــــــ ـــــــــلوب املعر,ـــــــ ــ ـــــــــ ــــــــ 1ســـ
 للمتعلم

1251.27  1 1251.27 13.56 0.00 0.19 

ـــــط  ـــــــــ ــــــ�ن نمـــ ــــــــ ــــــل بـــ ـ ــــــــ التفاعــ
ــــــــلوب  ــــــــ ـــــــــــديم و1ســـــــ ــــــ ــ التقــــ

 املعر,+ للمتعلم
516.27 1  516.27 5.59  0.02 0.09  

  92.300 56  5168.800 1خطاء

  z  8011.600  60جما~+

جات حر�ــة للتبــاين الكب�ــ� ا) F(قيمــة ف  ىعنــد مــستو ) 56(، وللتبــاين الــصغ�� )3(ر?±دوليــة بــد
  )2.76) = 0.05، 56، 3(فج : [ختصار(، 2.76 = 0.05

قم لجدويت�t من  �سوµة ) ف(أن قيمة ) 10(ر ��تو(، ملتغ�, F-Ratioا�) ىنمط تقديم ا
�ــــــصو عل��ــــــا و ــــــ8 Pـــــم ا ــــK تـ ـــــستو ) 11.65(لوال�ــ ــــ, مــــــن ، و0.05µىدالــــــة عنــــــد مـ ـــــK أكÀــ ـــا�8 ف¡ـ ) ف(التـــ

�دوليــة؛ حيــث تبلــغ قيمــة Pدوليــة عنــد مــستو ) ف(ا�Pجات حر¥ــة للتبــاين الكب�ــ, 0.05ىا ، )1(ر وµــد
 أن )3.15) = (58(وللتباين الصغ�, Fتو ، ومما يدل ع��89 التحـصيل كمتغ�, يؤثر ىنمط تقديم ا

ي للمفا�يم التكنولوجية   .رالفو

قـــم ) Eta Squaredقيمـــة  (نتـــائجش�, و{ــ ربجـــدو  �تـــوإ�ــ أن متغ�ـــ, ) 10(ل� ىنمـــط تقـــديم ا
ــــسر  ــــاªع  %) 17(يفــــ ــــ, التــــ ــــــات املتغ�ـــــ جـــ ـــــن التبـــــــــاين الكFــــــــ8 9ـــــــــ8 د ــــــا�يم (رمــــ ي للمفـــ ــــصيل الفـــــــــو رالتحـــــ

�زئيــــة  ؛)التكنولوجيـــةPــــع إيتـــا اjمـــن التبــــاين املفــــسر و ـــ8 كميــــة كب�ــــ,ة .) 17= (حيـــث إن قيمــــة مر
  .ًيابواسطة متغ�, مستقل واحد، لذا فالتأث�, دال إحصائ

�تــــــــو �ــــط تقـــــــديم ا ــــق نمـــ ســـــــت وفــــ ــــــK د ـــــة ال�ـ �موعـــ�ـــراد ا ـــات أفــــ جــــ ـــــان متوســــــــط د ـــا hــ ىوملــــ ر ر
ســـــت بـــــنمط تقـــــديم ) 95.10(والـــــذي بلـــــغ ) Wلك-,و*ـــــي( �موعـــــة ال�ـــــK د�رأقـــــل مـــــن متوســـــط أفـــــراد ا

�تــو �زاملعــز(ىا َ َ ُ
قــم ) 105.43(والــذي بلــغ )  ركمــا �ــو مبــ�ن بجــدو  ل، فإنــھ يمكــن القــو إن نمــط )9(ل
�تـــو �زاملعــــز(ىتقـــديم ا َ َ ُ

�تـــو ) �وذلـــك عFــــ ) Wلك-,و*ــــي(ىلـــھ تـــأث�, إيجــــاjي أكëـــ, مـــن نمــــط تقـــديم ا
ي للمفا�يم التكنولوجية   .رالتحصيل الفو

فـض الفـرض الـصفر الرا�ـع، ناء عليھ تم  ي̄و ر ق دالـة  : " والـذي نـص عFـ أنـھً وال توجـد فـر
ىإحــصائيا عنــد مــستو  ســت بــنممتوســطيبــ�ن ) 0.05(ً �موعــة ال�ــK د�جــات ا ر د �تــو ر�ىط تقــديم ا

�تـــــو ) إلك-,و*ـــــي(�ـــديم ا ســـــت بـــــنمط تقــ �موعـــــة ال�ـــــK د�ىوا زمعـــــز(ر َ َ ي ) ُ ر9ـــــ8 القيـــــاس البعـــــدي الفـــــو



َمعزز/ إلكتروني(أثر التفاعل بين نمط تقديم المحتوى  َ واألسلوب المعرفي ) ُ
والمرجأ على التحصيل الفوري ) غير متحمل الغموض/ متحمل(للمتعلم 
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الختبــار التحــصيل املعر9ــ8 املــرتبط  باملفــا�يم التكنولوجيــة ترجــع ا�ــ =ثــر =ساMــKL الخــتالف نمــط 
، بـــصرف النظـــر عـــن  �تـــو�، )تحمـــل الغمـــوضغ�ـــ, م/ متحمـــل( =ســـلوب املعر9ـــ8 للمـــتعلمىتقـــديم ا

ىوجـــــود فـــــر دال إحـــــصائيا عنـــــد مـــــستو  " الفـــــرض البـــــديل والـــــذي نـــــص ع>ـــــ;لوقبـــــو بـــــ�ن ) 0.05(ًق
جــات  �موعــةرمتوســطي د�ســت ال�ــK ا �تــو رد�ســت ) إلك-,و*ــي(ى بــنمط تقــديم ا �موعــة ال�ــK د�روا

�تـــــو �زمعـــــز(ىبـــــنمط تقـــــديم ا َ َ ـــ8 املـــــرتبط) ُ ي الختبـــــار التحـــــصيل املعر9ــ ـــاس البعـــــدي الفـــــو  ر9ـــــ8 القيــ
 KLـــMثـــر =سا= �لقــة الثانيـــة مـــن التعلـــيم =ساMــKL ترجـــع إ�ـــPباملفــا�يم التكنولوجيـــة لـــدى طـــالب ا

، بصرف النظـر عـن  �تو�غ�ـ, متحمـل / متحمـل( =سـلوب املعر9ـ8 للمـتعلمىالختالف نمط تقديم ا
�تو )الغموض�ست بنمط تقديم ا �موعة ال�K د�ى، وذلك لصاtP ا زاملعز(ر َ َ ُ

.(  

زمعـز/ إلك �و�ـي(ىق بالتأث�� 1ساFـDE لـنمط تقـديم ا��تـو فيما يتعل 2/2 َ َ بـصرف النظـر ) ُ
التحـــصيل املرجـــأ  ع>ـــ; ) غ�ـــ� متحمـــل الغمـــوض/ متحمـــل(عـــن 1ســـلوب املعر,ـــ+ للمـــتعلم 

  :للمفاCيم التكنولوجية

�ـــــدو التـــــا�8 املتوســــطات الطرفيـــــة Pا tــــ�ليوTerminal Means ـــن ى عنــــد hـــــل مـــــستو مــ
ي و�نحــراف املعيـــار Cell Meansل�ن، كمـــا يو�ــt متوســطات ا�Pاليـــا مــستو¥ات املتغ�ــ,ين املــستق

جات أفراد العينة h 89ل  jع ال�K اشتمل عل��ا البحث، وhان مجموعةرا�Pاص بد �موعات =�ر من ا
كمتغ�ــ, التحـصيل املرجـأ للمفـا�يم التكنولوجيـة  ًطالبـا وذلـك 9ـ8 ) 15(عـدد =فـراد 9ـh 8ـل مجموعـة 

  .تاªع

  )11(لجدو 
�ــة ) م(توســطات الطرفيــة واملتوســطات الداخليــة  امل جات القيــاس ) ع(رو[نحرافــات املعيا رلــد

  التحصيل املعر,+ املرجأ املرتبط باملفاCيم التكنولوجية البعدي الختبار 
 )غ�� متحمل الغموض/ متحمل (1سلوب املعر,+ للمتعلم

  املتوسط الطر,+  متحمل الغموض غ�� متحمل الغموض
 

   ع م ع م

نمط  97.23 9.31 97.87 8.65 96.60 إلك �و�ي
زمعز التقديم َ َ ُ 98.13 8.73  110.27 11.56 104.20 

  104.07 97.37  املتوسط الطر,+

 جدوFاالطالع عµل ) 11(لوh ,وجود تباين 89 قيم املتوسطات الطرفية مما يب�ن تأث� t�يت
ًينــا 9ــ8 قــيم املتوســطات الداخليــة وال�ــK متغ�ــ, مــن املتغ�ــ,ات املــستقلة عFــ حــدة، كمــا أن �نــاك تبا

{ـش�, إ�ـ تـأث�, التفاعـل بــ�ن املتغ�ـ,ين املـستقل�ن، ممـا ~ــستلزم  متاªعـة إجـراء التحلـيالت Wحــصائية 
 Tow –Ways Analysis Of Varianceباستخدام =سلوب Wحصاòي تحليل التباين ثناòي �تجاه  

(ANOVA)انــتh ة دقيقـة ممــا إذا ق دالـة إحــصائيا مــن عدمـھر؛ للتأكـد بــصو ً �نـاك فــر ، وفيمــا يFــ8 و
ـــدة وكــــذلك تـــــأث�,  ـــ,ين املــــستقل�ن عFـــــ حـ ـــل مــــن املتغ�ـ ض وفقــــا لتــــأث�, hــ ًعــــرض نتــــائج اختبــــار الفـــــر و

 املتغ�, التاªع Fما معا عkالتحصيل املرجأ للمفا�يم (ًتفاعل.(  
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Pا tــــ�ــــدوو¥و�جات الل طــــالب 9ــــ8 ر التــــا�8 م��ــــص نتــــائج تحليــــل التبــــاين ثنــــاòي �تجــــاه لــــد
  .التحصيل املعر89 املرجأ املرتبط باملفا�يم التكنولوجية القياس البعدي الختبار 

  )12(لجدو 
جات ,ـــ+ القيـــاس البعـــدي الختبـــار  التحــــصيل  ر م¡·ـــص نتـــائج تحليـــل التبـــاين ثنـــاÐي [تجــــاه للـــد

  املعر,+ املرجأ املرتبط باملفاCيم التكنولوجية

 مصدر التباين
  مجموع

  املرÇعات
جات  رد

 ?�ر�ةا

متوسط 
مجموع 
 املرÇعات

الÑسبة 
 الفائية

  ىمستو 

 الداللة

 قيمة إيتا

Eta Squared 

 0.12 0.01 7.84 728.02 1  728.02 ىنمط تقديم ا��تو

 0.11 0.01 7.25 673.35 1  673.35 1سلوب املعر,+ للمتعلم

التفاعل ب�ن نمط التقديم 
 و1سلوب املعر,+ للمتعلم

442.82 1  442.82 4.77 0.03 0.08 

    92.857 56  5200.000 1خطاء

      z  7044.183  60جما~+

جات حر�ة للتبـاين الكب�ـ� ) F(      قيمة ف   = 0.05ىعنـد مـستو ) 56(، وللتبـاين الـصغ�� )3(را?±دولية بد
   )2.76) = 0.05، 56، 3 (جف:  [ختصار(، 2.76

قم  ريت�t من جدو  �سوµة ) ف(أن قيمة ) 12(ل��تو(، ملتغ�, F-Ratioا�) ىنمط تقديم ا
�صو عل��ا و 8 Pتم ا Kمـن 0.05ىدالة عند مستو ) 7.84(لوال� ,Àأك K¡التا�8 فµدوليـة؛ ) ف(، و�Pا

�دوليـــة عنـــد مـــستو ) ف(حيـــث تبلـــغ قيمـــة Pجات حر¥ـــة للتبـــاين الكب�ـــ, 0.05ىا ، وللتبـــاين )1(ر وµـــد
�، و�ــذا يــدل عFــ أن )3.15) = (58(الـصغ�, �التحــصيل املرجــأ  9ــ8 كمتغ�ــ, يــؤثر ىتــو نمــط تقــديم ا

  .للمفا�يم التكنولوجية

قـــم ) Eta Squaredقيمـــة (ش�, نتـــائج و{ــ ربجــدو  �تـــوإ�ـــ أن متغ�ــ, ) 12(ل� ىنمـــط تقـــديم ا
جات املتغ�, التاªع %) 12(يفسر  حيث إن قيمة مرjع إيتا  ؛)التحصيل املرجأ (رمن التباين الك8F 89 د

ـــة  �زئيـPمــــن التبـــــاين املفــــسر بواســــطة متغ�ــــ, مــــستقل واحــــد، لـــــذا ســــطة و ــــ8 كميــــة متو) 0.12= (ا
   .ًفالتأث�, دال إحصائيا

�تــــــــو �ــــط تقـــــــديم ا ــــق نمـــ ســـــــت وفــــ ــــــK د ـــــة ال�ـ �موعـــ�ـــراد ا ـــات أفــــ جــــ ـــــان متوســــــــط د ـــا hــ ىوملــــ ر ر
ســـــت بـــــنمطأقـــــل) 97.23(والـــــذي بلـــــغ ) Wلك-,و*ـــــي( �موعـــــة ال�ـــــK د�تقـــــديم  ر مـــــن متوســـــط أفـــــراد ا

�تـو �زاملعـز(ىا َ َ ُ
قـم ) 104.20(والـذي بلـغ )  ركمـا �ـو مبـ�ن بجـدو  ل، فإنـھ يمكـن القـو إن نمــط )11(ل

�تـــــو�ــــك عFـــــ  ىتقـــــديم ا �تـــــو Wلك-,و*ـــــي وذلـ�ــــديم ا ــــن نمـــــط تقـ ــــاjي أكëـــــ, مـ ىاملعـــــز لـــــھ تـــــأث�, إيجـ ز َ َ ُ

  .     التحصيل املرجأ للمفا�يم التكنولوجية 

فــض الفــرض الــصفر ا?·ـــامس نــاء عليــھ تــم  ي̄و ر وق ال توجــد فـــر : "، والــذي نــص عFــ أنــھً
ىدالــــة إحــــصائيا عنــــد مــــستو  ســــت بــــنمط تقــــديم متوســــطيبــــ�ن ) 0.05(ً �موعــــة ال�ــــK د�جــــات ا ر د ر

�تو ��تو ) إلك-,و*ي(ىا�ست بنمط تقديم ا �موعة ال�K د�ىوا زمعز(ر َ َ 9ـ8 القيـاس البعـدي املرجـأ ) ُ



َمعزز/ إلكتروني(أثر التفاعل بين نمط تقديم المحتوى  َ واألسلوب المعرفي ) ُ
والمرجأ على التحصيل الفوري ) غير متحمل الغموض/ متحمل(للمتعلم 

 للمفاهيم التكنولوجية لدى طالب الحلقة الثانية من التعليم األساسي

  أحمد عبد السالم علي كيالني
  دمحم نجيب مصطفى عطيو
  إبراهيم يوسف دمحم محمود
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ف نمــط الختبــار التحــصيل املعر9ــ8 املــرتبط باملفــا�يم التكنولوجيــة ترجــع ا�ــ =ثــر =ساMــKL الخــتال
، بـــصرف النظـــر عـــن  �تـــو�، )غ�ـــ, متحمـــل الغمـــوض/ متحمـــل( =ســـلوب املعر9ـــ8 للمـــتعلمىتقـــديم ا

ىوجــــود فــــر دال إحــــصائيا عنــــد مــــستو  ": الفــــرض البــــديل والــــذي يــــنص ع>ــــ;لوقبـــو بــــ�ن ) 0.05(ًق
 Kموعــة ال�ــ��جــات ا ســترمتوســطي د �تــو رد�ســت ) إلك-,و*ــي(ى بــنمط تقــديم ا �موعــة ال�ــK د�روا

�تو بنمط تقديم�زمعز(ى ا َ َ 89 القياس البعدي املرجأ الختبار التحصيل املعر89 املرتبط باملفا�يم ) ُ
�لقة الثانية من التعليم =ساKLM ترجع ا� =ثر =ساKLM الختالف نمط Pالتكنولوجية لدى طالب ا

، بـــصرف النظــــر عـــن  �تـــو� )غ�ـــ, متحمـــل الغمــــوض/ متحمـــل( =ســـلوب املعر9ـــ8 للمــــتعلمىتقـــديم ا
�تو لص�ست بنمط تقديم ا �موعة ال�K د�ىاtP ا زاملعز(ر َ َ ُ

."(  

غ�ـــ� متحمـــل / متحمـــل(عـــرض النتـــائج املتعلقـــة بـــاختالف 1ســـلوب املعر,ـــ+ للمـــتعلم  -3
زمعز/ إلك �و�ي(ىبصرف النظر عن نمط تقديم ا��تو ) الغموض َ َ ُ:( 

ض البحث، و ض الساªع، والثامن، والتاسع من فر ووترتبط �ذه النتائج بالفر ال�K حاولت و
 Fامس من أسئلة البحث، والذي نص ع�Pجابة عن ال|ساؤ اWما أثر اختالف 1سلوب املعر,ـ+ ل

/ إلك �و�ـي(ى؛ بـصرف النظـر عـن نمـط تقـديم ا��تـو )غ�ـ� متحمـل الغمـوض/ متحمل(للمتعلم 
زمعز َ َ ي واملرجأ للمفاCيم التكنولوجيةع>; ) ُ   .رالتحصيل الفو

) غ�ــــ� متحمـــــل الغمـــــوض/ متحمـــــل(� 1ساFـــــDE لألســـــلوب املعر,ــــ+ فيمــــا يتعلـــــق بالتــــأث� 3/1
ــــو  زمعـــــز/ إلك �و�ـــــي(ىبـــــصرف النظـــــر عــــــن نمـــــط تقـــــديم ا��تــ َ َ ي  ع>ــــــ; ) ُ رالتحـــــصيل الفــــــو

 :للمفاCيم التكنولوجية

قـــــم  ربــــالرجوع إ�ـــــ جــــدو  ـــاه ) 10(ل الــــذي يو�ـــــt م��ــــص نتـــــائج تحليــــل التبـــــاين ثنــــاòي �تجــ
9ـــ8 التطبيـــق البعـــدي عFــــ جات الطـــالب  �t أن   رلـــد ــ ي للمفـــا�يم التكنولوجيـــة يتــ رالتحـــصيل الفـــو

�ــسوµة ) ف(قيمــة �؛ )غ�ــ, متحمــل الغمــوض/ متحمــل( =ســلوب املعر9ــ8 للمــتعلم، ملتغ�ــ, F-Ratioا
�ــــــصو عل��ــــــا و ــــــ8 Pـــــم ا ــــK تـ ـــــستو ) 13.56(لوال�ــ ــــ, مــــــن 0.05ىدالــــــة عنــــــد مـ ـــــK أكÀــ ـــا�8 ف¡ـ ) ف(، وµالتـــ

�دوليــة؛ حيــث تبلــغ قيمــة Pدوليــة عنــد مــستو) ف(ا�Pجات حر¥ــة للتبــاين الكب�ــ, 0.05ى ا ، )1(ر وµــد
 أن )3.15) = (58(وللتباين الصغ�, Fغ�, متحمل / متحمل( =سلوب املعر89 للمتعلم، و�ذا يدل ع

ي للمفا�يم التكنولوجية كمتغ�, يؤثر 89 ) الغموض   .رالتحصيل الفو

قم ) Eta Squaredقيمة (و{ش�, نتائج  ربجدو    املعر89 للمـتعلم=سلوبإ� أن متغ�, ) 10(ل
ـــاªع  %) 19( يفــــــسر )غ�ــــــ, متحمــــــل الغمــــــوض/ متحمــــــل( جــــــات املتغ�ــــــ, التـــ ــــ8 د ــــ8 9ــ ــــاين الكFــ ــــن التبــ رمــ
ي للمفــا�يم التكنولوجيــة ( �زئيــة )رالتحــصيل الفــوPــع إيتــا اjو ــ8 كميــة .) 19= (؛ حيــث أن قيمــة مر

  . اًكب�,ة من التباين املفسر بواسطة متغ�, مستقل واحد، لذا فالتأث�, دال إحصائي

ـــة ) 9(لوµــــالرجوع إ�ــــ جــــدو  ) م(الــــذى ~عــــرض املتوســــطات الطرفيــــة، واملتوســــطات الداخليـ
¥ــة  جات) ع(رو�نحرافــات املعيا ي الختبــار رلــد التحــصيل املــرتبط باملفـــا�يم  ر القيــاس البعـــدي الفــو

�موعـــــة ذات �ـــات أفـــــراد ا جــ �t أن متوســـــط د ـــلوب املعر9ـــــ8 رالتكنولوجيـــــة، يتـــــ غ�ـــــ, متحمـــــل (=ســ
�موعـــة ذات ) 96.63(الـــذي بلـــغ و) الغمـــوض�متحمـــل (=ســـلوب املعر9ـــ8 أقـــل مـــن متوســـط أفـــراد ا
قــم ) 103.90(والــذي بلــغ ) الغمــوض ركمــا �ــو مبــ�ن بجــدو  ل، وµنــاء عليــھ؛ فإنــھ يمكــن القــو إن )9(ل ً

ـــل الغمـــــوض(=ســــلوب املعر9ـــــ8  ـــلوب املعر9ـــــ8 لـــــھ تـــــأث�, إيجــــاjي أكëـــــ, مـــــن ) متحمــ غ�ـــــ, متحمـــــل (=ســ
) الغموضFي للمفا�يم التكنولوجية  وذلك ع   .     رالتحصيل الفو



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يناير، )5(، الجزء )193 : (العدد

 

 

135 

ناء عليھ تم قبو الفرض السا�ع ل̄و  أنھًFًيوجـد فـر دال إحـصائيا عنـد  : "، والذي نص ع ق
ــــ�ن متوســـــطي ) 0.05(ىمـــــستو  جــــــاتبــ ــــة ذات رد �موعـ�ــــل ( =ســــــلوب املعر9ـــــ8 للمــــــتعلم ا غ�ـــــ, متحمــ
�موعــة ذات ، )الغمـوض�جـات ا ة عFـ رد رمـستو القــد عFــ اختبـار التحــصيل ) غمـوضمتحمــل ال(ى

ي املـرتبط باملفــا�يم التكنولوجيـة ترجــع ا�ــ =ثـر =ساMــKL الخـتالف  =ســلوب املعر9ــ8 راملعر9ـ8 الفــو
�تـــو )غ�ـــ, متحمـــل الغمـــوض/ متحمـــل(للمـــتعلم �/ إلك-,و*ــــي(ى، بـــصرف النظـــر عـــن نمـــط تقـــديم ا

زمعز َ َ �موعة ذات )ُ�  )".وضمتحمل الغم(=سلوب املعر89 ، وذلك لصاtP ا

ـــــلوب املعر,ــــــ+ للمـــــــتعلم  3/2 ـــــ� متحمـــــــل / متحمــــــل(فيمــــــا يتعلــــــق بالتــــــأث�� 1ساFـــــــDE لألسـ غ�ـ
زمعـــز/ إلك �و�ـــي(ى؛ بـــصرف النظـــر عـــن نمـــط تقـــديم ا��تـــو )الغمـــوض َ َ التحـــصيل  ع>ـــ; ) ُ

 :املرجأ للمفاCيم التكنولوجية

قـــــم  ربــــالرجوع إ�ـــــ جــــدو  ـــا) 12(ل ه الــــذي يو�ـــــt م��ــــص نتـــــائج تحليــــل التبـــــاين ثنــــاòي �تجــ
جات الطالب 89 التطبيق   البعديرلدFأن قيمـة   ع t� التحصيل املرجـأ للمفـا�يم التكنولوجيـة يتـ

�ــسوµة ) ف(� وال�ــK ؛)غ�ــ, متحمــل الغمــوض/ متحمــل( =ســلوب املعر9ــ8 للمــتعلم، ملتغ�ــ, F-Ratioا
�صو عل��ا و 8 Pمن 0.05ىدالة عند مستو ) 7.25(لتم ا ,Àأك K¡التا�8 فµدولية؛) ف(، و�Pحيث ا 

�دوليـة عنــد مــستو ) ف(تبلـغ قيمــة Pجات حر¥ــة للتبــاين الكب�ـ, 0.05ىا ، وللتبــاين الــصغ�, )1(ر وµـد
 أن )3.15) = (58(Fكمتغ�, ) غ�, متحمل الغموض/ متحمل( =سلوب املعر89 للمتعلم، مما يدل ع

  .التحصيل املرجأ للمفا�يم التكنولوجية يؤثر 89 

قـــم لبجــــدو) Eta Squared(و{ـــش�, نتـــائج   =ســــلوب املعر9ـــ8 للمــــتعلمإ�ــــ أن متغ�ـــ, ) 12(ر 
ــــ, متحمـــــل الغمـــــوض/ متحمـــــل( ـــاªع  %) 11(، يفـــــسر )غ�ـ ـــات املتغ�ـــــ, التــ جــ رمـــــن التبـــــاين الكFـــــ8 9ـــــ8 د
ي للمفـا�يم ( �زئيــة ) رالتحـصيل الفــوPــع إيتـا اjو ـ8 كميــة متوسـطة مــن ) 0.11= (حيــث إن قيمـة مر

  . ًفالتأث�, دال إحصائياالتباين املفسر بواسطة متغ�, مستقل واحد، لذا 

) م(الــذي ~عـــرض املتوســـطات الطرفيــة، واملتوســـطات الداخليـــة ) 11(لوµــالرجوع إ�ـــ جـــدو 
¥ــة  جات القيــاس 9ــ8 اختبــار ) ع(رو�نحرافــات املعيا التحــصيل البعــدي املرجــأ املــرتبط باملفــا�يم  رلــد

�موعــــة ذات �جـــــات أفــــراد ا �t أن متوســــط د غ�ـــــ, ( 9ــــ8 للمــــتعلم=ســـــلوب املعررالتكنولوجيــــة، يتــــ
�موعــــة ذات ) 97.37(والــــذي بلـــغ ) متحمـــل الغمـــوض�=ســـلوب املعر9ــــ8 أقــــل مـــن متوســــط أفـــراد ا

 =سـلوب املعر9ـ8 للمــتعلمل، فإنــھ يمكـن القـو إن )104.07(والـذي بلـغ ) متحمـل الغمـوض( للمـتعلم
 وذلك )الغموضغ�, متحمل ( =سلوب املعر89 للمتعلملھ تأث�, إيجاjي أكë, من ) متحمل الغموض(

 Fالتحصيل املرجأ للمفا�يم التكنولوجية ع     .  

ناء عليھ تم قبو الفرض الثـامن ل̄و ًيوجـد فـر دال إحـصائيا عنـد   "، والـذي نـص عFـ أنـھً ق
ــــ�ن متوســـــطي ) 0.05(ىمـــــستو  جــــــاتبــ ــــة ذات رد �موعـ�ــــل ( =ســــــلوب املعر9ـــــ8 للمــــــتعلم ا غ�ـــــ, متحمــ

�موعـــــة ذات ، و)الغمــــوض�جـــــات ا عFـــــ اختبـــــار ) متحمــــل الغمـــــوض( عر9ـــــ8 للمـــــتعلم=ســــلوب املرد
غ�ـ, / متحمـل( =سـلوب املعر9ـ8 للمـتعلمالتحصيل املعر89 املرجأ ترجـع إ�ـ =ثـر =ساMـKL الخـتالف 

�تو )متحمل الغموض�زمعز/ إلك-,و*ي(ى، بصرف النظر عن نمط تقديم ا َ َ ُ."(  

  

  



َمعزز/ إلكتروني(أثر التفاعل بين نمط تقديم المحتوى  َ واألسلوب المعرفي ) ُ
والمرجأ على التحصيل الفوري ) غير متحمل الغموض/ متحمل(للمتعلم 
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زمعــز/ إلك �و�ــي(ىعــرض النتــائج املتعلقــة بــأثر التفاعــل بــ�ن نمــط تقــديم ا��تــو  -4 َ َ ُ( ،
 ):غ�� متحمل الغموض/ متحمل(و1سلوب املعر,+ للمتعلم 

ض البحـث،  �ـادي عـشر، والثـا*ي عـشر مـن فـرPض العاشـر، وا ووترتبط �ذه النتائج بالفر و
مـا أثـر التفاعـل بـ�ن : لوال�ـK حاولـت Wجابـة عـن ال|ـساؤ الراªـع مـن أسـئلة البحـث، والـذي نـص عFـ

زمعــــز/  �و�ــــيإلك(ىنمــــط تقــــديم ا��تــــو  َ َ غ�ــــ� متحمــــل / متحمــــل(، و1ســــلوب املعر,ــــ+ للمــــتعلم )ُ
ي واملرجأ للمفاCيم التكنولوجية ع>;) الغموض   .رالتحصيل الفو

�ن نمـط عـرض بـ�ن نمــط تقـديم ا��تـو  4/1 زمعــز/ إلك �و�ـي(ىفيمـا يتعلـق بالتفاعـل بــ َ َ ُ( ،
ي الت ع>ــــ; ) غ�ـــــ� متحمــــل الغمــــوض/ متحمــــل(و[ســــلوب املعر,ــــ+ للمــــتعلم  رحــــصيل الفـــــو

 :للمفاCيم التكنولوجية

قـــــم  ربــــالرجوع إ�ـــــ جــــدو  ـــاه ) 10(ل الــــذي يو�ـــــt م��ــــص نتـــــائج تحليــــل التبـــــاين ثنــــاòي �تجــ
ي الختبــــــار  ــــق البعــــــدي الفــــــو ــــ8 التطبيـــ جات الطــــــالب 9ــ رلــــــد ـــــصيل املعر9ــــــ8 املــــــرتبط باملفـــــــا�يم  ر التحــ

 t� �ــــسوµة ) ف(أن قيمــــة التكنولوجيــــة يتــــ�نمــــط "�ــــ,ين املــــستقل�ن ،  للتفاعــــل بــــ�ن املتغF-Ratioا
�تـــو �زمعـــز/ إلك-,و*ــي(ىتقــديم ا َ َ )" غ�ــ, متحمـــل الغمـــوض/ متحمـــل( =ســلوب املعر9ـــ8 للمــتعلم، و)ُ

 ي املــرتبط باملفــا�يم التكنولوجيــة،  عFـ �ــصو عل��ــا و ــ8 رالتحــصيل الفــوPتــم ا Kدالــة ) 5.59(لوال�ـ
�دوليـــة؛ حيـــث تبلـــغ) ف( ، وµالتـــا�8 ف¡ـــK أكÀـــ, مـــن 0.05ىعنـــد مـــستو Pدوليـــة عنـــد ) ف( قيمـــة ا�Pا

جات حر¥ــة للتبــاين الكب�ــ,0.05ىمــستو  ، و�ــذا يــدل عFــ )2.76)= (56(، وللتبــاين الــصغ�, )3(ر وµــد
 التفاعلأن Fي للمفا�يم التكنولوجية  ب�ن املتغ�,ين يؤثر ع   . رالتحصيل الفو

قــــم ) Eta Squaredقيمـــة (و{ـــش�, نتـــائج  ربجـــدو  �ــــ,ين أن التفاعـــل الثنـــاòي بـــ�ن املتغ) 10(ل
�تـــــو �زمعـــــز/ إلك-,و*ـــــي(ىاملـــــستقل�ن نمـــــط تقـــــديم ا َ َ غ�ـــــ, / متحمـــــل( =ســـــلوب املعر9ـــــ8 للمـــــتعلم، و)ُ

جـــات املتغ�ـــ, التـــاªع %) 9(يفـــسر ، )متحمـــل الغمـــوض ي  (رمـــن التبـــاين الكFـــ8 9ـــ8 د رالتحـــصيل الفــــو
�زئية )للمفا�يم التكنولوجيةPع إيتا اjلتباين و 8 كمية متوسطة من ا) 0.09= (؛ حيث إن قيمة مر
ي للمفا�يم التكنولوجية (الك8F 89 املتغ�, التاªع  ق دالـة  ،)رالتحصيل الفو وممـا ~ـش�, إ�ـ وجـود فـر

jع �موعات =�رإحصائيا ب�ن ا ً     .  

ناء عليھ يتم   أنھي الفرض الصفر العاشررفضً̄وFق دالة : "، والذي نص ع وال توجد فر
ىإحــــصائيا عنــــد مـــــستو  جــــات) 0,05(ً �موعــــات التجر¥¹يـــــة 9ــــ8 اختبـــــار ربــــ�ن متوســـــطات د� طـــــالب ا

�تـو �ي املـرتبط باملفــا�يم التكنولوجيـة ترجــع إ�ـ تــأث�, نمـط تقــديم ا ىالتحـصيل الفــو / إلك-,و*ــي(ر
زمعز َ َ  والذيلوقبو الفرض البديل ، )غ�, متحمل الغموض/ متحمل( و=سلوب املعر89 للمتعلم، )ُ

ـــة إحـــــصائيا عنـــــد مـــــستو" : يـــــنص ع>ـــــ; ق دالــ ىوجـــــود فـــــر ً جـــــات طـــــالب ) 0,05 (و ــــ�ن متوســـــطات د ربـ
ي املـرتبط باملفــا�يم التكنولوجيــة ترجـع إ�ــ تــأث�,  �موعـات التجر¥¹يــة 9ــ8 اختبـار التحــصيل الفــو�را

�تـــــــو �زمعـــــــز/ إلك-,و*ـــــــي(ىنمــــــط تقـــــــديم ا َ َ ـــــلوب املعر9ـــــــ8 للمـــــــتعلم، و)ُ ــــل / متحمـــــــل( =سـ غ�ـــــــ, متحمـــ
 ". )الغموض

ق، فقــد تــم مأمــا فيمــا يتعلــق باتجــاه �ــذه الفــ �ا ور رتاªعــة التحليــل Wحــصاòي ملعرفــة مــصد
نــات البعديــة باســتخدامواتجا�ا�Ãــا، ولتحقيــق ذلــك قــام الباحــث   Tukey Testر اختبــار تــوhي للمقا

نـات البعديـة لـــ  �ـدو التــا�8 م��ـص نتــائج املقاPا tـ�رو¥و ق بــ�ن ) Tukey Test(ل وملعرفـة داللــة الفـر
jــع وفقــا للتفاعــل  �موعــات =�جــات ا ًمتوســطات د

ر �تــو ر�ىبــ�ن املتغ�ــ,ين املــستقل�ن نمــط تقــديم ا
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زمعــز/ إلك-,و*ــي( َ َ  وذلــك 9ــ8 اختبــار ؛)غ�ــ, متحمــل الغمــوض/ متحمــل( و=ســلوب املعر9ــ8 للمــتعلم، )ُ
ي للمفا�يم التكنولوجية   :  رالتحصيل الفو

  )13(لجدو 

نــات البعديـة لـــ   ق بــ�ن متوســطات ) Tukey Test(رم¡·ـص نتــائج املقا جــات وملعرفــة داللــة الفـر رد
ي املرتبط باملفاCيم التكنولوجية Çع ,+ اختبار التحصيل املعر,+ الفو را�±موعات 1   ر

 ا�±موعة

 إلك �و�ي -1
 غ�� متحمل

 95.33= م

 إلك �و�ي -2
  متحمل

 98.60= م

ز معز غ�� -3 َ َ ُ

  متحمل

 97.93= م

ز معز -4 َ َ ُ

  متحمل

 112.9= م

  *17.60 2.60  3.27 - 95.33=  م إلك �و�ي غ�� متحمل-1

  14.33*  0.67 -  - 98.60=  م إلك �و�ي متحمل-2

َز معز غ�� متحمل-3 َ  *15.00 -  - - 97.93=  مُ

ز معز متحمل-4 َ َ  - - - - 112.9=  مُ

  )0.05(ى دالة عند مستو                (*)

قم  �دو السابق Pرباستقراء النتائج 89 ا  : يت�t ما ي8F) 13(ل

ًعـدم وجـود فـر دال إحــصائيا بـ�ن  � �موعــة =و�ـ ق�جـات ا ، )إلك-,و*ـي غ�ـ, متحمــل(رمتوسـطي د
�موعة الثانية ��سوµة ) ق(؛ حيث بلغت قيمة )إلك-,و*ي متحمل(وا�، و 8 قيمـة غ�ـ, )3.27(ا

ـــة إحـــــــصائيا عنـــــــد مـــــــستو  ىدالـــ ــــصائيا بـــــــ�ن )0.05(ً ـــود فـــــــر دال إحـــ ـــــدل عFــــــ عـــــــدم وجــــ ً؛ ممـــــــا يــ ق
�موعت�ن�  . ا

ًعـدم وجـود فـر دال إحــصائيا بـ�ن متوسـ � �موعــة =و�ـ ق�جـات ا ، )إلك-,و*ـي غ�ـ, متحمــل(رطي د
�موعة الثالثة �زمعز غ�, متحمل(وا َ َ �سوµة ) ق(؛ حيث بلغت قيمة )ُ�، و 8 قيمة غ�, )2.60(ا

ـــة إحـــــــصائيا عنـــــــد مـــــــستو  ىدالـــ ــــصائيا بـــــــ�ن )0.05(ً ـــود فـــــــر دال إحـــ ـــــدل عFــــــ عـــــــدم وجــــ ً؛ ممـــــــا يــ ق
�موعت�ن� .ا

جـــــ � روجـــــود فـــــر دال إحـــــصائيا بـــــ�ن متوســـــطي د ً �موعـــــة =و�ـــــ ق�، )إلك-,و*ـــــي غ�ـــــ, متحمـــــل(ات ا
�موعة الراªعة �زمعز متحمـل(وا َ َ �ـسوµة ) ق(؛ حيـث بلغـت قيمـة )ُ�، و ـ8 قيمـة دالـة )17.60(ا

ىإحــصائيا عنــد مــستو  �موعــة ذات )0.05(ً�ا يــدل عFــ وجــود فــر دال إحــصائيا لــصاtP ا ً؛ ممــ ق
 Fزمعز متحمل(املتوسط =ع َ َ ُ.( 

�موعــــة الثانيـــة قعـــدم وجـــود فـــر دال إ ��جـــات ا رحــــصائيا بـــ�ن متوســـطي د ، )إلك-,و*ـــي متحمــــل(ً
�موعة الثالثة �زمعز غ�, متحمل(وا َ َ �سوµة ) ق( بلغت قيمة حيث؛ )ُ�، و 8 قيمة غ�, )0.67(ا

ـــة إحـــــــصائيا عنـــــــد مـــــــستو  ىدالـــ ــــصائيا بـــــــ�ن )0.05(ً ـــود فـــــــر دال إحـــ ـــــدل عFــــــ عـــــــدم وجــــ ً؛ ممـــــــا يــ ق
�موعت�ن� .ا

ــــــصائيا بـــــــ � ـــر دال إحــ ــــود فـــــ ًوجـــ �موعـــــــة الثانيــــــــة ق�ــــــات ا جــ ــــطي د ــ ــــــل(ر�ن متوســ ، )إلك-,و*ــــــــي متحمــ
�موعة الراªعة �زمعز متحمـل(وا َ َ �ـسوµة ) ق (قيمـة؛ حيـث بلغـت )ُ�، و ـ8 قيمـة دالـة )14.33(ا



َمعزز/ إلكتروني(أثر التفاعل بين نمط تقديم المحتوى  َ واألسلوب المعرفي ) ُ
والمرجأ على التحصيل الفوري ) غير متحمل الغموض/ متحمل(للمتعلم 
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ىإحــصائيا عنــد مــستو  �موعــة ذات )0.05(ً�ا يــدل عFــ وجــود فــر دال إحــصائيا لــصاtP ا ً؛ ممــ ق
 Fزمعز متحمل(املتوسط =ع َ َ ُ.( 

ـــود فـــــــر � �موعـــــــة الثالثـــــــة ًإحــــــصائيا دال قوجـــ�جــــــات ا ـــ, متحمـــــــل(ر بـــــــ�ن متوســـــــطي د زمعــــــز غ�ــــ َ َ ُ( ،
�موعة الراªعة �زمعز متحمـل(وا َ َ �ـسوµة ) ق(؛ حيـث بلغـت قيمـة )ُ�، و ـ8 قيمـة دالـة )15.00(ا

ىإحـصائيا عنــد مـستو  �موعــة )0.05(ً�ا يـدل عFــ عــدم وجـود فــر دال إحـصائيا لــصاtP ا ً؛ ممــ ق
 و 8Fعة ذات املتوسط =عªموعة الرا��زمعز متحمل( ا َ َ ُ.( 

�موعـــة �ق 9ـــ8 التفاعـــل لـــصاtP ا وو�Þـــذه الن|يجـــة يdـــو اتجـــاه الفـــر زمعـــز متحمـــل(ن َ َ ، و�Þـــذا )ُ
قــم التفاعـل بـ�ن املتغ�ــ,ين   tـ�ل التـا�8 يوdـو الباحـث قـد أكمــل تفـس�, الفـرض العاشــر، والـشdري ن

�تـــــو �زمعـــــز/ إلك-,و*ـــــي(ىاملـــــستقل�ن نمـــــط تقـــــديم ا َ َ ل، و)ُ غ�ـــــ, / متحمـــــل( وب املعر9ـــــ8 للمـــــتعلم=ســـــ
ي للمفا�يم التكنولوجية) متحمل الغموض  التحصيل الفوFرع.  

زمعز/ إلك �و�ي(ىفيما يتعلق بالتفاعل ب�ن نمط تقديم ا��تو  4/2 َ َ ، و1سلوب املعر,+ )ُ
 :التحصيل املرجأ للمفاCيم التكنولوجية ع>; ) غ�� متحمل الغموض/ متحمل(للمتعلم 

قـــــم  ربــــالرجوع إ�ـــــ جــــدو  ـــاه ) 12(ل الــــذى يو�ـــــt م��ــــص نتـــــائج تحليــــل التبـــــاين ثنــــاòي �تجــ
جات الطالب 89 ال  اختبار البعديتطبيق رلدFع   t�أن التحصيل املرجأ للمفا�يم التكنولوجية يت

�سوµة ) ف(قيمة ��تـو " ،  للتفاعل ب�ن املتغ�,ين املستقل�ن F-Ratioا�/ إلك-,و*ـي(ىنمط تقـديم ا
زمعز َ َ  )"غ�, متحمل الغموض/ متحمل( و=سلوب املعر89 للمتعلم، )ُFالتحصيل املرجأ للمفا�يم  ع

�صو عل��ـا و ـ8 لوجية، التكنوPتم ا Kـ, مـن 0.05ىدالـة عنـد مـستو ) 4.77(لوال�Àأك Kالتـا�8 ف¡ـµو ، 
ــــث تبلـــــــغ قيمـــــــة ) ف( ــــة؛ حيـــ �دوليـــPــــد مـــــــستو ) ف(ا �دوليـــــــة عنـــPجات حر¥ـــــــة للتبـــــــاين 0.05ىا ر وµـــــــد

، و�ـــذا يــــدل عFـــ أن التفاعــــل بـــ�ن املتغ�ــــ,ين يـــؤثر عFــــ )2.76)= (56(، وللتبـــاين الــــصغ�, )3(الكب�ـــ,
ي للمفا�يم التكنولوجيةالتحصيل    . ر الفو

قم Eta Squaredو{ش�, نتائج  ر بجدو  إ� أن التفاعل الثناòي ب�ن املتغ�,ين املستقل�ن ) 12(ل
�تـــــــو نمــــــط�زمعـــــــز/ إلك-,و*ـــــــي(ى تقـــــــديم ا َ َ ـــــلوب املعر9ـــــــ8 للمـــــــتعلم، و)ُ ــــل / متحمـــــــل( =سـ غ�ـــــــ, متحمـــ

جــات املتغ�ــ, التــا%) 8(، يفــسر )الغمــوض ي للمفــا�يم  (ªع رمــن التبــاين الكFــ8 9ــ8 د رالتحــصيل الفــو
�زئيـة ) التكنولوجيـةPـع إيتـا اjـ8 9ــ8 ) 0.08= (حيـث إن قيمـة مرFو ـ8 كميـة متوسـطة مـن التبـاين الك

ق دالـة إحـصائية ، )التحصيل املرجأ للمفـا�يم التكنولوجيـة (املتغ�, التاªع  وممـا ~ـش�, إ�ـ وجـود فـر
jع �موعات =�  .     رب�ن ا

فـــض  نـــاء عليـــھ تــــم  ر̄و توجــــد  ال: "، والــــذي نـــص عFــــ أنـــھي الـــصفر ا?�ــــادي عـــشرفــــرضالً
ق دالــة إحــصائيا عنــد مــستو  ىفـر ً �موعــات التجر¥¹يــة 9ــ8 ) 0,05(و�جــات طــالب ا ربــ�ن متوســطات د

�تـــو �/ إلك-,و*ـــي(ىاختبـــار التحـــصيل املرجـــأ للمفـــا�يم التكنولوجيـــة ترجـــع إ�ـــ تـــأث�, نمـــط تقـــديم ا
زمعز َ َ  والذي لوقبو الفرض البديل ،)غ�, متحمل الغموض/ متحمل( =سلوب املعر89 للمتعلم، و)ُ

ــــ; ـــة إحـــــصائيا عنـــــد مـــــستو "  :يـــــنص ع>ـ ق دالــ ىوجـــــود فـــــر ً جـــــات طـــــالب ) 0,05(و ــــ�ن متوســـــطات د ربـ
�موعات التجر¥¹ية 89 اختبار التحصيل املرجأ للمفا�يم التكنولوجية ترجع إ� تأث�, نمط تقديم �ا

�تو �زمعز/ إلك-,و*ي(ىا َ َ  .)"غ�, متحمل الغموض/ متحمل (ملعر89 للمتعلم=سلوب ا، و)ُ

�ا  الفــ�ــذهأمــا فيمــا يتعلــق باتجــاه  ق، فقــد تــم متاªعــة التحليــل Wحــصاòي ملعرفــة مــصد رر و
نــات البعديـــة  ، و¥و�ـــTukey Test tرواتجا�ا�Ãــا، ولتحقيـــق ذلــك تـــم اســـتخدام اختبــار تـــوhي للمقا
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نات البعدية لـ  �دو التا�8 م��ص نتائج املقاPرا ق ب�ن متوسطات ) Tukey Test(ل وملعرفة داللة الفر
�تــو �jــع وفقــا للتفاعــل بــ�ن املتغ�ــ,ين املــستقل�ن نمــط تقــديم ا �موعــات =�جــات ا ىد ً

ر / إلك-,و*ــي(ر
زمعـــز َ َ وذلـــك 9ـــ8 اختبـــار التحـــصيل ) غ�ـــ, متحمـــل الغمـــوض/ متحمـــل (=ســـلوب املعر9ـــ8 للمـــتعلم، و)ُ

  :  املرجأ للمفا�يم التكنولوجية

   )14(لجدو 

نـات البعديـة لــ م ق بـ�ن ) Tukey Test(ر¡·ص نتـائج املقا جـات متوسـطاتوملعرفـة داللـة الفـر ر د
Çع ,+ اختبار التحصيل املرجأ للمفاCيم التكنولوجية   را�±موعات 1

�موعة� ا

 إلك-,و*ي -1
 غ�, متحمل

 96.60= م

 إلك-,و*ي -2
  متحمل

 97.87= م

ز معز غ�, -3 َ َ ُ

  متحمل

 98.13= م

ز معز -4 َ َ ُ

  ملمتح

 110.27= م

  *13.67 1.53  1.27 - 96.60=  م إلك-,و*ي غ�, متحمل-1

  12.40*  0.27 -  - 97.87=  م إلك-,و*ي متحمل-2

ز معز غ�, متحمل-3 َ َ  *12.13 -  - - 98.13=  مُ

ز معز متحمل-4 َ َ  - - - - 110.27=  مُ

  )0.05(ى دالة عند مستو          (*)

�دو السابPقم لباستقراء النتائج 89 ا  : يت�t ما ي8F) 14(رق 

�  �موعــــة =و�ــــ�جــــات ا رعــــدم وجــــود فــــر دال إحــــصائيا بــــ�ن متوســــطي د ً ، )إلك-,و*ــــي غ�ــــ, متحمــــل(ق
�موعــة الثانيــة ��ــسوµة ) ق(؛ حيــث بلغــت قيمــة ) متحمــلإلك-,و*ــي(وا�، و ــ8 قيمــة غ�ــ, )1.27(ا

ىدالة إحصائيا عند مستو   عدم وجود فر دال إحصائ)0.05(ًFموعت�نق؛ مما يدل ع��  . ًيا ب�ن ا
�  �موعــــة =و�ــــ�جــــات ا رعــــدم وجــــود فــــر دال إحــــصائيا بــــ�ن متوســــطي د ً ، )إلك-,و*ــــي غ�ــــ, متحمــــل(ق

�موعـة الثالثـة �زمعـز(وا َ َ �ـسوµة ) ق(؛ حيــث بلغـت قيمـة ) غ�ـ, متحمـلُ�، و ـ8 قيمـة غ�ــ, )1.53(ا
ىدالة إحصائيا عند مستو   عدم وجود فر دال إحصائي)0.05(ًFً؛ مما يدل ع �موعت�نق� .ا ب�ن ا

�موعة =و� ًإحصائياقوجود فر دال  ��جات ا �موعة )إلك-,و*ي غ�, متحمل(ر ب�ن متوسطي د�، وا
زمعز متحمل(الراªعة  َ َ �سوµة ) ق(؛ حيث بلغت قيمة )ُ�ً، و 8 قيمة دالة إحـصائيا عنـد )13.67(ا

 وجود فر دال إحصائيا ب�ن فـر دال إحـ)0.05(ىمستو Fق؛ مما يدل ع �موعـة ًق�ًصائيا لـصاtP ا

�موعة الراªعة � و 8 اFزمعز متحمل(ذات املتوسط =ع َ َ ُ.( 
ــــة الثانيــــــة  � �موعــ�ــــات ا جــ رعــــــدم وجــــــود فــــــر دال إحــــــصائيا بــــــ�ن متوســــــطي د ً ، )إلك-,و*ــــــي متحمــــــل(ق

�موعـة الثالثـة �زمعـز غ�ـ, متحمـل(وا َ َ �ـسوµة ) ق( بلغـت قيمـة حيــث؛ )ُ�، و ـ8 قيمـة غ�ــ, )0.27(ا
�موعت�ن)0.05(ىا عند مستو ًدالة إحصائي� عدم وجود فر دال إحصائيا ب�ن اFً؛ مما يدل ع  .ق

ًوجــود فــر دال إحــصائيا  � �موعــة الثانيــة بــ�نق�جــات ا �موعــة )إلك-,و*ــي متحمــل(ر متوســطي د�، وا
زمعز متحمل(الراªعة  َ َ �سوµة ) ق(؛ حيث بلغت قيمة )ُ�ً، و 8 قيمة دالة إحـصائيا عنـد )12.40(ا



َمعزز/ إلكتروني(أثر التفاعل بين نمط تقديم المحتوى  َ واألسلوب المعرفي ) ُ
والمرجأ على التحصيل الفوري ) غير متحمل الغموض/ متحمل(للمتعلم 

 للمفاهيم التكنولوجية لدى طالب الحلقة الثانية من التعليم األساسي

  أحمد عبد السالم علي كيالني
  دمحم نجيب مصطفى عطيو
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�موعــة ذات املتوســط =عFــ )0.05(ىمــستو �ً؛ ممــا يــدل عFــ وجــود فــر دال إحــصائيا لــصاtP ا ق
زمعز متحمل( َ َ ُ.( 

�موعــة الثالثــة  ��جــات ا روجـود فــر دال إحــصائيا بــ�ن متوســطي د ً زمعــز غ�ــ, متحمــل(ق َ َ �موعــة )ُ�، وا
زمعز متحمل(الراªعة  َ َ �سوµة ) ق(؛ حيث بلغت قيمة )ُ�ًيا عنـد ، و 8 قيمة دالة إحـصائ)12.13(ا

�موعــة ذات املتوســط =عFــ )0.05(ىمــستو �ً؛ ممــا يــدل عFــ وجــود فــر دال إحــصائيا لــصاtP ا ق
زمعز متحمل( َ َ ُ.(  

�موعــة الراªعـة �ق 9ــ8 التفاعـل لــصاtP ا وو�Þـذه الن|يجــة يdــو اتجـاه الفــر زمعــز متحمــل(ن َ َ ُ( ،
�ــادي عـــشر، و¥و�ــt الــشdل التـــاالفــرضنو�Þــذا يdــو الباحـــث قــد أكمــل تفـــس�, P8 التفاعــل بـــ�ن  ا�

�تــو �زمعــز/ إلك-,و*ــي(ىاملتغ�ـ,ين املــستقل�ن نمــط تقـديم ا َ َ / متحمــل( =سـلوب املعر9ــ8 للمــتعلم، و)ُ
 اختبار التحصيل املرجأ للمفا�يم التكنولوجية) غ�, متحمل الغموضFع.  

 : تفس�� النتائج ومناقشwÏا

ىتفـــس�� ومناقــــشة النتـــائج املتعلقــــة بفاعليـــة ا��تــــو املقـــدم، وذلــــك ع>ـــ; التحــــصيل  -1
ي، واملرجــــــأ، بــــــصرف النظــــــر عــــــن نمــــــط تقــــــديم ا��تــــــو  ىالفــــــو ـــــزُم/ إلك �و�ــــــي(ر زعـ َ َ( ،

 ):عدم تحمل الغموض/ تحمل(و1سلوب املعر,+ للمتعلم 

ت نتــائج البحــث إ�ــ وجــود  ىفــر دال إحــصائيا عنــد مــستو ر       أشــا جــات ) 0.05(ًق ربــ�ن متوســطي د
ي واملرجـأ املـرتبط  رطالب العينة كdل 89 القياسـ�ن القبFـ8 والبعـدي الختبـار التحـصيل املعر9ـ8 الفـو

ـــــة لــــــــ �تــــــــو باملفـــــــا�يم التكنولوجيـــ�ـــن نمــــــــط تقــــــــديم ا ـــر عـــــ ــــصرف النظـــــ ـــــاس البعــــــــدي، بــــ ىصاtP القيـــ
زمعــــز/ إلك-,و*ـــي( َ َ ا يــــدل عFــــ ؛)غ�ـــ, متحمــــل الغمــــوض/ متحمــــل( و=ســــلوب املعر9ـــ8 للمــــتعلم، )ُ  ممـــ

ي واملرجـــأ املـــرتبط باملفـــا�يم  �تـــو املقـــدم 9ـــ8 تحـــس�ن مـــستو التحـــصيل املعر9ـــ8 الفـــو�رفاعليـــة ا ى ى
  .التكنولوجية لدى املتعلم�ن

  :  تفس�� Cذه الن�يجة من خالل ما ي>+و�مكن  

ات سلوكية إجرائية يمكـن  � ربناء =�داف التعليمية للمحتو ªشdل وا�t، وصياغ×�ا 89 عبا ى
 إ�قياسkاéالتا�8 سµو ، �تو�اسة ا ى أدى إ� معرفة املتعلم بما �و متوقع منھ ªعد ان×�اء د  ر

 . تحقيقھ

 تحصيل املتع �Fع KÎتو العل��لم�ن للمفا�يم التكنولوجية ال�K تم تقـديمkا ىساعد تنظيم ا
؛ ممـا أسـkم 9ـ8 متوفر¥ن يdونا لم مختلف�نلkم بنمط�ن  �تـو�اسـة ا ى لـد�àم قبـل {عرضـkم لد ر

ي  رتحقيــق أفـــراد العينــة ملـــستو مرتفــع 9ـــ8 القيـــاس البعــدي الختبـــار التحــصيل املعر9ـــ8 الفـــو ى
ــــاس ــــة عنــــــد تطبيـــــق املقيــ ¥ــــــادة للمفــــــا�يم التكنولوجيــ جا�Ãم 9ــــــ8 زواملرجـــــأ و ــــة بــــــد نــ ر ªعــــــديا مقا ر

ً ً

8Fالتطبيق القب. 

 املتعلمـ�ن للمـشارhات والتعليقـات والتفـاعالت مـع ªعـضkم الـبعض أثـرت أمـامإتاحة الفرصـة  �
ي89 تنمية التحصيل املعر89   . واملرجأ لد�àمرالفو
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�قيقـي باالف-,اøــÙ KLـ�ع املتعلمــ�ن عFــ املـشاركة الèــشطة، وµنـاء خÀــ,ا�Ãم مــن  �Pـط الواقــع اµر
ــــال ــــاد عFـــــــــ لخــــ ــــا، أنفــــــــسkم �عتمــــ ـــــــة، وتحليلkــــــــا، وفkمkـــــ  9ـــــــــ8 تحــــــــصيل املفــــــــا�يم التكنولوجيــ

 تحصيلkم للمفا�يم التكنولوجيةFا مما أثر باإليجاب عkواس-,جاع. 

�ــــر لـــألدوات التكنولوجيــــة مـــن قبـــل املتعلمــــ�ن ســـاعد عFــــ تمكيـــ®�م مــــن �ســـتخدامتـــوف�,  �Pا 
اª KLMشdل م��وظ، وµناء م فkم 89 سياق اجتما�8رالتقدم 89 تحصيلkم الد  .رعا

ق  � ات، والبـــــدائل الفرديـــــةومراعــــاة الفـــــر ـــا ر بـــــ�ن املتعلمــــ�ن مـــــن خـــــالل تـــــوف�, العديــــد مـــــن ا�Pيــ
�ذاب الذي يجعل املتعلم أكë, إيجابية، وفاعلية، وان|باه أثناء التفاع8Fا��تلفة، وعرضkا Pا 

َّ

استھ للمحتو ىد  .ر

اســــــ×�م للمحتـــــو للعديـــــد مـــــن  � ى{عـــــرض املتعلمـــــ�ن أثنـــــاء د ات؛ مثـــــل �ختبـــــار القبFــــــ8 ر ر�ختبــــــا
ات التقـــــو¥م الــــــذا{ي  �مـــــع، واختبـــــا�ات القبليــــــة ال�ـــــKرا ـــا ـــK، و�ختبــ �تــــــو التعليÎــ�ر تتخلـــــل ا ى

لوالبعدية ا�Pاصة بdل موديو {عليKÎ من املوديوالت الستة، و{عرف املتعلم عFـ مـستواه 9ـ8 
�تو لإلجابـة عـن =سـ�ات، مع تمكي®�م من إعادة ا ى�ذه �ختبا ا عـن Wجابـة ر �ـز- Kوئلة ال�ـ

ــــــتجابة  ـــــاعد عFـــــــ بقـــــــاء �سـ ــــل ذلـــــــك ســ ـــــ� يـــــــصلوا ملـــــــستو Wتقـــــــان، hـــ �يحة ع®�ـــــــا، ح�ــ� ىالـــــــ
¥ادة معدل التعلم  ه إ� زال��يحة، وتجنب �ستجابات ا�Pطأ، مما أدى بدو  .ر

 العديد من املث�,ات مثل الصو الثابتة، والرسوم املتحركة، املوديوالتاحتواء  �Fر التعليمية ع
�قيقــي باالف-,اøـKL، وغ�ــ, وPـط الواقـع اµ رلقطـات الفيـديو، وhائنــات ثنائيـة وثالثيـة =ªعــاد، و

 ،KــÎتــو التعلي��ىذلــك مــن العناصــر ال�ــK ســاعدت عFــ جــذب وترك�ــì ان|بــاه املتعلمــ�ن نحــو ا
و¥ؤكـد سـك., عFـ أ�ميـة  أكëـ, مـن حاسـة 9ـ8 وقـت واحـد، خاللًوإتاحة فرصا أكÀ, للتعلم من 

قدمــة للمــتعلم، وتراكــب �ــذه املث�ــ,ات؛ بحيــث ~عطــى للمــتعلم الكث�ــ, مــن املث�ــ,ات املث�ــ,ات امل
�ا�8 مع نتائج إ*شاء جوانبھ ال��يحة،  املم�ìة ح�� يتمكن املتعلم منPوتتفق نتائج البحث ا

اسـة hـل مـن ،  (رد ì2021؛ 2021يخولـة الع.ـ, et all,M. S,  MooijDe سـناء نوفـل، ودينــا ؛
et ,F, Willans ؛H, Karal, & .S. M,  Abdusselam .2020؛X, Xu.,2020؛ 2020نـصار، 

2019,all ،ن �تــو املقـــدم ) 2019و؛ دمحم املراد*ــي، وآخــر�ىوال�ـــK أكــدت جميعkـــا عFــ فاعليـــة ا
ي واملرجـأ لـدى  رعÀ, ب�ئات الـتعلم Wلك-,ونيـة عFـ اخـتالف أنواعkـا 9ـ8 تنميـة التحـصيل الفـو

ات ا��تلفة  .رالطالب 89 املقر

ــــــس�� -2 ـــــــو تفــ ـــــديم ا��تـ ــــــأث�� 1ساFــــــــDE لــــــــنمط تقـــ ى ومناقــــــــشة النتــــــــائج املتعلقــــــــة بالتــ
زمعــــز/ إلك �و�ـــي( َ َ غ�ــــ� / متحمــــل(بـــصرف النظــــر عــــن 1ســـلوب املعر,ــــ+ للمـــتعلم ) ُ

ي واملرجأ) متحمل الغموض   :رع>; التحصيل الفو

 ت نتــــائج البحــــث إ�ــــ ـــد مــــستو "رأشــــا ىوجــــود فــــر دال إحــــصائيا عنـ بــــ�ن متوســــطي ) 0.05(ًق
جــــات  �موعــــةا�رد Kســــت ال�ــــ �تــــو رد�ســــت بــــنمط ) إلك-,و*ــــي(ى بــــنمط تقــــديم ا �موعــــة ال�ــــK د�روا

�تـــو �زمعـــز(ىتقـــديم ا َ َ ي الختبـــار التحـــصيل املعر9ـــ8 املـــرتبط باملفـــا�يم ) ُ ر9ـــ8 القيـــاس البعـــدي الفـــو
�لقة الثانية من التعليم =ساKLM ترجع ا� =ثر =ساKLM الختالف نمط Pالتكنولوجية لدى طالب ا

، بـــصرف النظـــر عـــن =ســـلوب املعر9ـــ8 للمـــتعلمتقـــديم �تـــو�، )الغمـــوضغ�ـــ, متحمـــل / متحمـــل (ى ا
 tPتو وذلك لصا��ست بنمط تقديم ا �موعة ال�K د�ىا زاملعز(ر َ َ ُ

.(  



َمعزز/ إلكتروني(أثر التفاعل بين نمط تقديم المحتوى  َ واألسلوب المعرفي ) ُ
والمرجأ على التحصيل الفوري ) غير متحمل الغموض/ متحمل(للمتعلم 
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  :   و�مكن تفس�� تلك الن�يجة ,+ ضوء ما ي>+

 الـــتعلم القـــائم عFـــ التقـــKLØ، و�ـــو شـــdل مـــن أشـــdال  نظر¥ـــة الن|يجـــة 9ـــ8 ضـــوءتفـــس�,يمكـــن  �
ضــع =ســئلة، وجمــع البيانــات الـ وتعلم الèــشط، و{عتمــد �ــذه النظر¥ــة عFــ تحديــد املــشdلة، و

؛  زو=دلــة، وتحليلkـــا، والوصــو إ�ـــ اســتèتاجات، و�ـــو نفــسھ مـــا تقــوم بـــھ تقنيــة الواقـــع املعـــز َ َ ُ ل
KLøقيقي والواقع �ف-,ا�Pنحيث يقوم املتعلمو باستكشاف الواقع ا. 

 كنمـوذج 1984لم اÀ�P,ا{ي و 8 نظر¥ـة قـدمkا ديفيـد hولـب  مع نظر¥ة التعالن|يجةتتفق �ذه  �
بنـاء التعلـيم عFــ أسـاس التجرµـة، وأ�ميـة الèــشاط : رللتطبيـق العمFـ8 يرتكـز عFـ ثالثــة محـاو

أثنـــاء الـــتعلم، وأن الـــذhاء �ـــو ن|يجـــة التفاعـــل بـــ�ن املـــتعلم والب�ئـــة، وhـــل ذلـــك يـــتم 9ـــ8 تقنيــــة 
ة ـــاملتعلم لديـــــھ القـــــد ، فــ رالواقـــــع املعـــــز ز َ َ ُ

ــــشdل  ب ال��ـــــصية ªـ ـــالل التجـــــا ـــتعلم مـــــن خــ ر عFـــــ الــ
 فkم مدى واسع من املعلومات، و¥قوم Fة ع رأساKLM، وÂشعر بال��اعة 89 ذلك، ولديھ القد

�ديدةPار اdبالتجر¥ب باستخدام =ف  . 

�تــو  ��زاملعـز(ىسـاعد نمـط تقـديم ا َ َ ُ
عFـ جـذب ان|بــاه املتعلمـ�ن، وتdامـل الوسـائط املتعــددة ) 

�تــو املطبــوع 9ــ8 أثنـــاء وhائنــاترمــن نــصوص وصــو �ى ثالثيــة =ªعــاد املوجـــودة اف-,اضــيا مــع ا ً

ي واملرجأ للمفا�يم التكنولوجية  تحصيل املتعلم�ن الفوFاس×�م مما ا*عكس إيجابيا ع رد ً  .ر

�تـــوhــان لتقـــديم  ��ي واملرجـــأ املفـــا�يم ) Wلك-,و*ـــي( بـــالنمط ىا رفيمــا يخـــص التحـــصيل الفـــو
�تــــو بــــالنمط  أثــــر كب�ــــ,؛ التكنولوجيــــة�ىولكــــن تفــــو عليــــھ تقــــديم ا زاملعــــز(ق َ َ ُ

وذلــــك ملالحقــــة ) 
، وحـــ�³م لالك|ـــشاف،  �ـــيط بـــاملتعلم�ن، وشـــغفkم ملـــسايرة �ـــذا التطـــو�رالتطـــو التكنولـــو÷8 ا ر

 .و�ستفادة منھ

ـــر جديـــــدة أثنـــــاء الـــــتعلم  � غبـــــة املتعلمـــــ�ن 9ـــــ8 اســـــتخدام طــ قتتوافــــق تقنيـــــة الواقـــــع املعـــــز مـــــع  ر ز َ َ ُ

 تحف��ìمFـا؛ ساعدت عkتحقيق ة دوافعkم نحو تحقيق =�ـداف التعليميـة ال�ـK ير÷ـ ر، وإثا
ي واملرجأ للمفا�يم التكنولوجية  تحصيلkم الفوFرمما ترك أثرا إيجابيا ع ً ً.  

زســاعدت تقنيــة الواقــع املعــز عFــ {ــشو¥ق املتعلمــ�ن الك|ــشاف املز¥ــد مــن املعرفــة الdامنــة 9ــ8  � َ َ ُ

 ،KـــÎتــو التعلي�� تقديمـــھ ªـــشdل نـــKLØ ثابـــت فقـــط بـــل دمـــج عناصـــر  عFـــ�قتـــصار وعـــدمىا
�ركة مع النصوص، و�ذا يتفق مع النظر¥ة املعرفية للوسائط املتعددة، Pرالصو والرسوم وا
وال�ــK {عتمــد عFــ تنــوع املــواد التعليميــة البــصر¥ة واللفظيــة، وأن �ــذا التنــوع يــدعم املتعلمــ�ن 

 .لوÂسkل وصو املعلومات لد�àم

�ـا�8 مـع نتـائج        وتتفـق نتـائج الPـل مـن بحـث اh حـوثµاسـات، و ٍد ، (ر ؛ دمحم أبــو 2021رعـزام منـصو
S. M, Abdulsalam. & ,؛ C,C,  Tsai ,2020؛S, Gündüz, & .B. F,  Azi .2020؛2020حـش�ش، 

2020. H, Karal( ي  فاعلية تقنية الواقع املعز 89 تنمية التحصيل الفوFا عkأكدت جميع Kر؛ وال� ز َ َ ُ

ات ا��تلفةواملرجأ لدى ا   .رلطالب 89 املقر
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تفــــس�� ومناقــــشة النتــــائج املتعلقــــة بالتــــأث�� 1ساFــــDE لألســــلوب املعر,ــــ+ للمــــتعلم  -3
ىبــــــصرف النظــــــر عــــــن نمــــــط تقــــــديم ا��تــــــو ) غ�ــــــ� متحمــــــل الغمــــــوض/ متحمــــــل(
زمعز/ إلك �و�ي( َ َ ي واملرجأ ) ُ   رع>; التحصيل الفو

 ت نتـــائج البحــــث إ�ـــ بـــ�ن متوســــطي ) 0.05(ى عنـــد مــــستو ً إحــــصائياقفـــر دالوجــــود "ر      أشـــا
جــــات ـــ8 رد �موعــــة ذات =ســــلوب املعر9ـ�ـــة ذات )عــــدم تحمــــل الغمــــوض( ا �موعـ�جــــات ا ر، ود

ي واملرجأ، ترجع ا� ) متحمل الغموض( =سلوب املعر89 للمتعلم  اختبار التحصيل الفوFرع
النظر عن ، بصرف )الغموضغ�, متحمل / متحمل (=ثر =ساKLM الختالف =سلوب املعر89

�تــــــو �زمعــــــز/ إلك-,و*ــــــي(ىنمـــــط تقــــــديم ا َ َ ـــة ذات =ســــــلوب املعر9ــــــ8 )ُ �موعـــ�، وذلـــــك لــــــصاtP ا
  )".متحمل الغموض(

  : و�مكن تفس�� Cذه الن�يجة ,+ ضوء ما ي>+

كنظر¥ـة ) الغمـوضغ�ـ, متحمـل / متحمل(ي=ساس النظر الذي يقوم عليھ =سلوب املعر89  �
ة املــ �ــال ال�ــK فــسرتھ مــن خــالل قــد�اhــي واملوضــوعات را �ــال Wد�رتعلم عFــ إعــادة تنظــيم ا

اك وتنظــيم العالقــات املوجــودة  تــھ عFــ إد �ــال الــذي يوجــد فيــھ، وكــذلك قد�راملوجــودة 9ــ8 ا ر
�تـو بـنمط �ة جديدة، و�ذا ما تم مراعاتھ عن طر¥ـق تقـديم ا ىب�ن �ذه املوضوعات 89 صو ر

زمعز/ إلك-,و*ي(التقديم  َ َ ُ.( 

نFــ8 الغمــوض يبحثــو عـــن الغمــوض، وÂــستمتعو بــھ، و¥ــؤدي الغمـــوض طبيعــة =فــراد متحم � ن
ي  �ـة 9ـ8 عمليــة الـتعلم، و�ــو مـا يـنعكس عFــ التحـصيل الفــوñحالـة مــن الب ربالèـسبة لkـم إ�ــ

 .واملرجأ للمفا�يم التكنولوجية

تنـوع املث�ـ,ات املقدمـة للمتعلمـ�ن أثنـاء ف-ـ,ة الـتعلم سـاعد عFـ تث¹يـت املعلومـات املقدمـة لkــم  �
 التنظيم كما Fيساعد�م عjيجاW 89ي ملواقف التعلم، وخاصة املتعلم�ن ذو =سلوب املعر

حيــث ســاعد�م عFــ ســkولة Wملــام بتفاصــيل املفــا�يم التكنولوجيــة ) غ�ــ, متحمــل الغمــوض(
 .املقدمة لkم

�  ة عFــ راملتعلمــو ذو القــد و ة عFــ ال-,ك�ــì ألطــو ف-ــ,ة ممكنــة ممــا ) تحمــل الغمــوض(ن لأكëــ, قــد ر
 �حتفاظ ساعد�Fالتـا�8 باملعلوماتم عµ؛ وìلف-,ة طو¥لة، وعدم ال|ش|ت، أو فقدان ال-,ك� 

 ة عFــ رتفــو ترك�ــ�ìم عFــ ترك�ــì ذو القــد ي ؛ ممــا جعــل =فــضلية 9ــ8 )عــدم تحمــل الغمــوض(ق
ي واملرجأ لصاtP املتعلم�ن ذو =سلوب املعر89  يالتحصيل املعر89 الفو  ).متحمل الغموض(ر

�موعات ذات        وتتفق �ذه � تفو اFأكدت ع Kاسات ال� قالنتائج مع نتائج الد =سلوب املعر89 ر
اسـة hــل مـن) متحمـل الغمـوض( للمـتعلم ٍكد ؛ حنــان 2020؛ دمحم الـسيد، 2021دمحم أبـو حـش�ش، :( ر
جــات املتعلمــ�ن ذو =ســلوب املعر9ــ8 )2020أحمـد،  تفــاع د ي؛ وال�ــK أكــدت جميعkــا عFــ ا ر متحمــل (ر

  ).الغموض

اسة      �ا�8 مع ن|يجة دP)ر  وتختلف نتائج البحث اChang, Y. H, 2020ا أن (kرت نتائجkأظ Kوال� ،
ىلـــد�àم مـــستو تحـــصيل أفـــضل 9ـــ8 تحـــصيل املفـــا�يم Wنجل�ìيـــة ) غ�ـــ, متحمFـــ8 الغمـــوض(الطـــالب 

اسـة  ، )F, Bahmannejad, & .N, Haghani ,2018(ربواسـطة القـاموس باسـتخدام الكمبيـوتر، ود
ق ذات داللـة إحـصائية بـ�ن وال�ـK لـم   =سـلوب املعر9ـ8 للمــتعلمويظkـر التحليـل الكÎـK لkـا وجــود فـر



َمعزز/ إلكتروني(أثر التفاعل بين نمط تقديم المحتوى  َ واألسلوب المعرفي ) ُ
والمرجأ على التحصيل الفوري ) غير متحمل الغموض/ متحمل(للمتعلم 

 للمفاهيم التكنولوجية لدى طالب الحلقة الثانية من التعليم األساسي
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ــــوض/ متحمـــــل( ـــات ) غ�ـــــ, متحمـــــل الغمـ ــــ�ن الـــــسيا8ö للdلمـــ وµـــــ�ن فkــــــم الـــــنص القراòـــــي، أو 9ـــــ8 التخمـ
�ذوفة�  .ا

ــــــط تقـــــــديم ا��تـــــــو  -4 ـــــ�ن نمـ ــــــل بــ ــــــة بـــــــأثر التفاعـ ىتفـــــــس�� ومناقـــــــشة النتـــــــائج املتعلقـ
زمعــز/ إلك �و�ــي( َ َ ع>ــ; ) غ�ــ� متحمــل الغمــوض/ متحمــل(1ســلوب املعر,ــ+ للمــتعلم ، و)ُ
ي واملرجأ    :رالتحصيل الفو

ت نتائج البحث إ� وجود  ق دالة إحصائيار      أشا ًفر جات ) 0,05(ى عند مستو و   رب�ن متوسطات د

ي واملرجأ ترجع إ� تأث�, نمط تقديم �موعات التجر¥¹ية 89 اختبار التحصيل الفو�  رطالب ا

�تـ�زمعـز/ إلك-,و*ـي(ىو  ا َ َ ، وجــاءت )غ�ــ, متحمـل الغمـوض/ متحمـل( =ســلوب املعر9ـ8 للمـتعلم، و)ُ
�تو�زاملعز(ىالن|يجة لصاtP نمط تقديم ا َ َ ُ

  ).متحمل الغموض( =سلوب املعر89 للمتعلم، و)

  : و�مكن تفس�� Cذه الن�يجة ,+ ضوء ما ي>+

�تـــو ��زاملعـــز(ىســـاعد نمـــط تقـــديم ا َ َ ُ
�تـــ) �زو بتقنيـــة الواقـــع املعـــز باســـتخدام والـــذي قـــدم ا َ َ ُ

ى
9ـ8 تحـصيل طـالب ) متحمـل الغمـوض( و=سـلوب املعر9ـ8 للمـتعلم  Assemblr studioتطبيـق 

�موعة للمفا�يم التكنولوجية؛ حيث استعان ��تو بالنمط املعلما�زاملعز(ى أثناء تقديم ا َ َ ُ
 (

قيـــة ة موديــوالت و ربمحتــو¥�ن =و محتــو مطبـــوع مقــدم 9ـــ8 صــو ر ُ ى  ممــا أدى إ�ـــ عــدم إ�مـــال ل
�تو املطبوع بالواقع �ف-,اKLø؛ �µط ا �قيقي، والثا*ي Pىالواقع ا و�ذا الـرµط لـم يحـدث 9ـ8 ر

�تــو بــالنمط �حيــث تــم �عتمــاد عFـــ الواقــع �ف-,اøــª KLــشdل كFـــW ( ،8لك-,و*ـــي(ىتقــديم ا
�تــو املطبــوع، ومــا يـدل عFــ تفــو ��قيقــي املتمثــل 9ـ8 اPقوإ�مـال الواقــع ا �موعــة أن ى��ــذه ا

hــان لـھ تـأث�, عFـ تحــصيل ) غ�ـ, متحمـل الغمـوض/ متحمــل( =سـلوب املعر9ـ8 للمـتعلممتغ�ـ, 
ة مـن نظـرا#�م ) متحم8F الغموض(املفا�يم التكنولوجية لصاtP املتعلم�ن  غ�ـ, (رفkم أكë, قد

، وأيــــضا يمكــــن تفــــس�, عــــدم تفـــــو نمــــطمkمــــا اختلــــف ) متحمFــــ8 الغمــــوض �تــــو�ق تقـــــديم ا ًى

�مو�زمعز غ�, متحمل الغموض(عة ا َ َ إ� أن تنوع املث�,ات املقدمة للمتعلم�ن بـنمط تقـديم ) ُ
�تو املعز باألسلوب املعر89 �زا َ َ ُ

أدى إ� {شت�ت ذ�ن املتعلم، وعدم ) غ�, متحمل الغموض(ى
تــھ عFــ �نتقــاء وال-,ك�ـــì، وعــدم اســ|يعا�Þم للمفــا�يم التكنولوجيـــة املقدمــة لkــم، وعـــدم  رقد

 . Wيجاjي ملواقف التعلمالتنظيم

�موعتــان ��ٍبقــدر ) إلك-,و*ــي غ�ــ, متحمــل الغمــوض(و) إلك-,و*ــي متحمــل الغمــوض (أســkمت ا
ة عFــ اســ|يعاب =فdــار املعقــدة وغ�ــ, املنتظمــة، جعــل املــتعلم لــ�س بالقليــل 9ــ8  ريفتقــد القــد

 التعامل مع املواقف كث�,ة التفاصيل، وافتقاد النظرة الdليةFة ع  للمواقف ال�K روقلة القد
ة الdافيـة عFـ حـل املـشكالت ال�ـK تواجkـھ، ممـا  رتواجkـھ الختيـار أ*ـسب البـدائل، وعـدم القـد

�موعت�ن� .أدى إ� عدم وجود تفاعل ب�ن ا

�موعتان ��زمعز غ�, متحمل الغمـوض(و) إلك-,و*ي غ�, متحمل الغموض (ا�تمت ا َ َ بتقـديم ) ُ
�تــو باألســـلوب املعر9ــ8 �ة عFــ تمثيـــل ) ضغ�ـــ, متحمــل الغمـــو(ىا رو�ــذا أســـلوب يفتقــد القـــد

ة عFــ اســ|يعاب =فdــار املعقــدة وغ�ــ,  رعـدد كب�ــ, مــن =فdــار 9ــ8 وقــت واحــد، كمـا يفقــد القــد
 Kليـة للمواقـف ال�ـdالتعامل مـع املواقـف كث�ـ,ة التفاصـيل، والنظـرة ال Fة ع راملنتظمة، والقد

رة الdافيـة عFـ حـل املـشكالت ال�ـK نتواجkھ الختيار أ*سب البدائل، كما يفقد املتعلمـو القـد
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ًلـم يكـن مـؤثرا وحـده؛ و�ـو مـا ) غ�ـ, متحمـل الغمـوض(تـواجkkم؛ فانخفـاض =سـلوب املعر9ـ8 

�موعت�ن� .أدى 89 ال®�اية إ� عدم وجود تفاعل ب�ن ا

�تــو  ��ة املـــتعلم عFــ ال-,ك�ـــì، ) إلك-,و*ـــي غ�ــ, متحمـــل الغمــوض(ىقلــل نمــط تقـــديم ا رمـــن قــد
ات عـن ما�يـة ªعـض املفـا�يم، و�حتفاظ باملعل ، كمـا قلـل لديـھ �ستفـسا رومات لف-ـ,ة أطـو ل

�موعـــة �زمعـــز متحمـــل الغمـــوض(ًوأيـــضا ا َ َ ة ســـاعدفقـــد ) ُ ر مـــستو متحمـــل الغمـــوض 9ـــ8 قـــد ى
 التعامل مع املواقف كث�,ة التفاصيل وامل|شعبة العناصر، واستطاع بذل مجkود Fاملتعلم ع

اك املواقف الت �ا، واختار مجاالت التعلم رعق8F كب�, لفkم وإد �ديدة متقبال ألفdاPرعليمية ا
ً

 حل املشكالت ال�K تواجkھ، Fة ع رغ�, املنتظمة، وhان مياال أكë, إ� التفك�, البناء، وأكë, قد
ً

�ديــــدة أو غ�ــــ, املألوفــــة، والنظــــرة الdليــــة Pـــة املواقــــف التعليميــــة ا وتم�ــــì بالــــصÀ, عنــــد مواجkـ
�موعت�نللمواقف ال�K تواجkھ الختيار أ� .*سب البدائل؛ مما أدى إ� وجود تفاعل ب�ن ا

�موعتـــــان  ��زمعـــــز متحمـــــل الغمـــــوض(، و)إلك-,و*ـــــي متحمـــــل الغمـــــوض(أســـــkمت ا َ َ ة ) ُ ر9ـــــ8 قـــــد
 التعامل مع املواقف كث�,ة التفاصيل وامل|شعبة العناصر، واستطاع بذل مجkود Fاملتعلم ع

�ديدةPاك املواقف التعليمية ا �ا، واختار مجاالت التعلم رعق8F كب�, لفkم وإد ر متقبال ألفdا
ً

 حل املشكالت ال�K تواجkھ، Fة ع رغ�, املنتظمة، وhان مياال أكë, إ� التفك�, البناء، وأكë, قد
ً

�ديـــدة أو غ�ـــ, املألوفـــة، وأصـــبحت لديــــھ Pـــة املواقـــف التعليميـــة اkعنـــد مواج ,Àبالـــص وتحFـــ
ائل؛ وhـل �ـذا أدى إ�ـ وجـود تفاعـل بـ�ن نظرة hلية للمواقف ال�K واجkتھ واختـار أ*ـسب البـد

�موعت�ن� .ا

ثانيا
ً

  : البحثتوصيات: 

  :,+ ضوء النتائج ال�D توصل إل×wا البحث ا?�ا~+ يمكن تقديم التوصيات التالية

اسات  � ات التكنولوجية، ونظر¥ات التعليم والتعلم، ونتائج الد ة Wفادة من التطو رضر رر و
�ى�تو Wلك-,و*ـي؛ لز¥ـادة فاعلي×�ـا 9ـ8 تنميـة نـواتج والبحوث ذات الصلة بأنماط تقديم ا

 .التعلم ا��تلفة

�ــــا�8، واملرتبطــــة بفاعليــــة نمطــــي تقــــديم  �Pتوصــــل إل��ــــا البحــــث ا Kفــــادة مــــن النتــــائج ال�ــــW
�تو �زاملعز/ Wلك-,و*ي(ىا َ َ ُ

ي، واملرجأ)   تنمية التحصيل الفوFرع 

�ا�W8فادة من نتائج  �Pاملستو التط البحث ا Fبيقي؛ خاصة إذا ما تم تدعيم البحوث ىع
املــستقبلية لkــذه النتــائج 9ـــ8 تنميــة املفــا�يم التكنولوجيـــة؛ ملــا لkــا مــن أثـــر إيجــاjي 9ــ8 نمـــو 

ي واملرجأ  .رالتحصيل الفو

زتوجيــھ أنظــار القــائم�ن عFــ العمليــة التعليميــة لال�تمــام باســتخدام تقنيــة الواقــع املعــز  � َ َ ُ

�Pوتضم أدوات تفاعلية تدعم موضـوع كب�ئة {علم تجمع ب�ن الواقع ا ،KLøقيقي و�ف-,ا
التعلم باستخدام الوسائط املتعـددة املناسـبة ألسـلوب الـتعلم الـذي يناسـب hـل مـتعلم؛ 
ونا املستجد  ف ال�K يمر �Þا العالم أجمع من التعامل مع ف�,وس hو رخاصة 89 ظل الظر و

 ).h19 covid 19وفيد (



َمعزز/ إلكتروني(أثر التفاعل بين نمط تقديم المحتوى  َ واألسلوب المعرفي ) ُ
والمرجأ على التحصيل الفوري ) غير متحمل الغموض/ متحمل(للمتعلم 

 للمفاهيم التكنولوجية لدى طالب الحلقة الثانية من التعليم األساسي
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��تمــام بتوظيــف تقنيــة الواقــع امل �
ُ

¥�³م عFــ كيفيــة  ، وتنميــة و�ــ8 املتعلمــ�ن �Þــا، وتــد رعــز ز َ َ

ــــة لـــــدى املتعلمـــــ�ن، و9ـــــ8 حـــــدود  �وانـــــب ا��تلفـPـــة ا ــــ8 تنميــ ـــة 9ـ توظيـــــف تطبيقا�Ãـــــا املتنوعــ
 .Wمdانات املتاحة

اســـة 9ــ8 بحــوث أخـــر  � ى�س-,شــاد بقائمــة املفـــا�يم التكنولوجيــة ال�ــK تـــم إعــداد�ا 9ــ8 الد ر
 . العلمية ا��تلفةىتجر لتنمية املفا�يم 89 التخصصات

قائمـــة / اســـ|بانة املفـــا�يم التكنولوجيـــة: (Wفــادة مـــن =دوات ال�ـــK أعـــد�ا الباحـــث، و ــ8 �
ـــي �تـــــــو Wلك-,و*ــــ�ــــــاي�, تقـــــــديم ا ـــــز/ ىمعـ ــــو املعــ �تـــ�ـــديم ا زقائمـــــــة معـــــــاي�, تقــــ َ َ ُ اختبـــــــار / ى

ي ى9ـ8 إعــداد أدوات أخـر لبحــوث مــستقبلية ) اختبـار التحــصيل املرجــأ/ رالتحـصيل الفــو
�Þةمشا. 

ثالثا
ً

  : البحثمق �حات: 

ي واملرجأ  � �ا�8 فاعلية تقنية الواقع املعز 89 تنمية التحصيل الفوPرأثب|ت نتائج البحث ا ز َ َ ُ

�لقــة الثانيــة مـن التعلــيم =ساMــKL، ومــن املمكـن Wفــادة مــن �ــذه الن|يجــة Pلـدى طــالب ا
 .ىات أخرلبإجراء بحوث ت|ناو فاعلية التقنية بمحتو¥ات قابلة للتوظيف، ومع عين

�تـــو  ���ـــا�8 بـــنمط تقـــديم اPزمعـــز/ إلك-,و*ـــي(ىا�ـــتم البحـــث ا َ َ وذلـــك لتنميـــة التحــــصيل ) ُ
ي واملرجأ للمفا�يم التكنولوجية، ومن املمكن أن تجر بحوثا مماثلة ت|ناو ªعض  لالفو ًى ُ ر

�تــــــو Wلك-,و*ـــــي مثــــــل�ــــ,ات املرتبطــــــة بأنمــــــاط تقــــــديم ا ــــديم : ىاملتغ�ـ ــــاط تقــ اخــــــتالف أنمــ
، وµحــو �تــو�، ىا �تــو بتقنيــة الواقــع املعــز�زث ت|نــاو أثــر التفاعــل بــ�ن أنمــاط تقــديم ا َ َ ُ

ى ل
�موعـــات 9ـــ8 تنميـــة جوانـــب �و=ســـاليب املعرفيـــة واخـــتالف عـــدد أفـــراد العينـــة، و��ـــم ا

ات التفك�, العليا، حل املشكالت رأخر مثل مkا  .ى

، وعالق×�ا بنظر¥ة ا � ز إجراء بحوث وصفية ت|ناو تقنية الواقع املعز َ َ ُ  .لعبء املعر89ل

�ـا�8اقتـصر   �Pتــو مـع متغ�ــ,  البحــث ا��ىعFــ تنـاو التفاعــل بـ�ن نمــط تقـديم ا =ســلوب ل
ـــ, متحمــــل الغمــــوض/ تحمــــلم( املعر9ــــ8 للمــــتعلم ا ) غ�ـ ـــ�ن مــــن نــــواتج الــــتعلم و�مــــ عFــــ اثنـ

ي واملرجأ؛ ولذا فمن املمكن قيـاس أثـر �ـذه املتغ�ـ,ات عFـ نـواتج الـتعلم  رالتحصيل الفو
 .ى=خر

�ـــا�8لء بحــــوث مماثلـــة إجـــرا �Pاليــــة  لبحــــث ا�Pعينــــات {عليميـــة مختلفــــة عـــن العينــــة ا عFــــ
 ، فرµمـــا تتوصـــل إ�ـــ ات أخـــر ســـھ الطـــالب 9ـــ8 مقـــر ىوت|نـــاو محتـــو {عليميـــا مختلفـــا يد ى رل ر

ً ً

ـــا�8نتـــــائج مختلفـــــة عـــــن نتـــــائج  �ــPم نحـــــو  البحـــــث اkجـــــة ا�تمـــــام الطـــــالب وميـــــول ـــا لد رطبقــ
ً

ة عل��م  .راملوضوعات املقر

لماثلـــة لkــــذا البحـــث ت|نــــاو تـــصميم أدوات تفاعليــــة داخـــل تقنيــــة الواقــــع إجـــراء بحــــوث م �
زاملعز لم يتم استخدامkا كمتغ�,ات من قبـل؛ وذلـك لقيـاس أثر�ـا عFـ املتغ�ـ,ات التاªعـة  َ َ ُ

�ا�8ا�Pاصة بPالبحث ا. 

�ا�8لإجراء بحوث مماثلة  �Pاصة لبحث ا�Pعينة من الفئات ذو �حتياجات ا Fيع. 
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  املراجعقائمة 

ية  :أوال  :للبحثاملراجع الع̄ر

زأثـــر اســـتخدام الواقـــع املعـــز 9ـــ8 ). 2018. (ياب|ـــسام أحمـــد دمحم الغامـــدي، وخالـــد بـــن معـــدي عـــس�, َ َ ُ

�لــــــة. تحــــــصيل الر¥اضــــــيات لــــــدى طالبــــــات املرحلــــــة املتوســــــطة� ال-,بو¥ــــــة للعلــــــوم الدوليــــــة ا
   .289 -222، 13 مصر، - ال¹شر¥ة والتنمية العلKÎ للبحث العرµية املؤسسة - والنفسية

أثــــر اخــــتالف شــــdل �ختبــــار Wلك-,و*ــــي و�µئــــة الــــتعلم عFــــ ). 2008. ( يوســــف دمحم محمــــودإبــــرا�يم
ي واملرجأ �ر(مجلة hلية ال-,بية . رالتحصيل الفو   .526- 475، 1، 136، )زجامعة =

ك �اســب «�ـ8). 2015. (رأحمـد املعــاPس اÂ . 242. مجلــة املعرفــة. البــد مـن عقوµــات للمقـصر¥ن. رتـد
ة التعليم ا رو   .ململكة العرµية السعوديةا. ز

، إبرا�يم يوسف دمحم محمود، و�شام أنو دمحم خليفـة رأسامة سعيد ع8F �نداو اسـة ). "2020. (ي رد
�ـر نحــو اسـتخدام منــصات  Âس والطـالب بجامعــة = نـة التجا�ـات أعــضاء �يئـة التــد زمقا ر ر

ونا مة ف�,وس hو رالتعلم Wلك-,ونية 89 ضوء أ �ـر :مجلة ال-,بية" Covid-19"." ز ز جامعة =
  . h  188 ,3 :285 - 345لية ال-,بية-

 ، لفاعليــة ب�ئـة الفـصو املنعكــسة القائمـة عFــ ). "2018(لأسـماء جمـال صــب�8 ن�³ـان، ودمحم عـسقو
الـتعلم ال|ــشارhي عÀــ, الو¥ــب 9ــ8 تنميــة ªعـض املفــا�يم التكنولوجيــة وقــيم املواطنــة الرقميــة 

ـــات  ــــامن =ساMـــــــKL بمحافظــــ ــــات الـــــــصف الثـــ ـــــالة ماجـــــــست�," غـــــــزةلـــــــدى طالبـــ �امعـــــــة . رســPا
  ).غزة(Wسالمية 

، ومجــدي ســعيد عقــل أثــر اســتخدام موقــع أhــادوكس عFــ تنميــة ) "2016. (يأســماء ســلمان الــشاو
ات التواصـــل Wلك-,و*ـــي لـــدى طالبـــات الـــصف الثـــامن ªغــــزة " راملفـــا�يم التكنولوجيـــة ومkـــا

�امعة Wسالمية . رسالة ماجست�,P2016، )غزة(ا .  

زاســتخدام تقنيـة الواقـع املعـز)."2019. (ي ن¹يـل امل®�ـراوأليـا دمحم َ َ ُ
 Augmented Reality  سÂ ر9ـ8 تــد

روحـــدة =جkــــزة التعليميــــة بمقــــر إنتــــاج واســـتخدام الوســــائل التعليميــــة 9ــــ8 تنميــــة تحــــصيل 
�لة ال-,بو¥ة". يواتجاه طالبات برنامج الدبلوم ال-,بو بdلية ال-,بية بجامعة حائل�جامعة : ا

  . h  62 :243 - 305لية ال-,بية-سو�اج 

�ميد جابرPي). 1999. (جابر عبد اjس والتعلم، القا�رة، دار الفكر العرÂ   .راس-,اتيجيات التد

ــــد جـــــابر �ميـPـــات التعلـــــيم). 1999. (جـــــابر عبـــــد ا القـــــا�رة، مكتبـــــة دار . ســـــيdولوجية الـــــتعلم ونظر¥ــ
  .ال®�ضة العرµية

ــــصميم اســـــ-,ات). 2013. (يجمـــــال مــــــصطفي الـــــشرقاو ــــة عFـــــ التفاعــــــل Wلك-,و*ـــــي بــــــ�ن تــ يجية قائمــ
¥ب Wلك-,ونية  ات إنتاج ب�ئات التد  تنمية مkاFع واملناقشة وأثر�ا عÂ راس-,اتيجي�K املشا ر ر

ــــات العليـــــا بdليـــــة ال-,بيـــــة اسـ اســـــات عرµيـــــة 9ـــــ8 ال-,بيـــــة وعلـــــم الـــــنفس . رلـــــدى طـــــالب الد -رد
  . 69- 12، 3، 35السعودية، 



َمعزز/ إلكتروني(أثر التفاعل بين نمط تقديم المحتوى  َ واألسلوب المعرفي ) ُ
والمرجأ على التحصيل الفوري ) غير متحمل الغموض/ متحمل(للمتعلم 
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Âس مفا�يم اللغة العرµية والر¥اضيات .)1988. (ليوسفجودت أحمد سعادة، جمال ~عقوب ا ر تد
�يل: والعلوم ال-,بو¥ة و�جتماعية، ب�,وتPدار ا.  

�و�ره الد�اKLM، وم�Ê حـسن الـسيد، وحـس�ن برhـاتPزاسـتخدام تقنيـة الواقـع املعـز 9ـ8 ). 2017. (ا َ َ ُ

KLøات التفك�, الر¥ا   .112 - 90، 190مصر، -مجلة القراءة واملعرفة . رتنمية مkا

�µـــ8 مkـــدى  9ـــ8 اكـــساب طلبـــة hليـــة ال-,بيــــة SMSفاعليـــة الـــتعلم النقــــال بخدمـــة ). "2016. (رحـــسن 
مجلة جامعة النجاح لألبحاث ." بجامعة =ق�LØ ملفا�يم تكنولوجيا التعليم و�حتفاظ �Þا

  .982 - 957: 5, 30جامعة النجاح الوطنية :  العلوم W*سانية-

ــا حــــسن در �µــــ8 مkــــدي، وعطــ �ــــرفرحـــسن Pمـــا ســــعد ا¥ رÂــــش، و فاعليــــة اســــ-,اتيجية 9ــــ8 ). 2016. (و
."  الصف التاسع =ساª KLMغزة املفا�يم التكنولوجيةطالباتالقصص الرقمية 89 إكساب 

اســـات ال-,بو¥ـــة والنفـــسية جامعـــة القـــدس : رمجلـــة جامعـــة القـــدس املفتوحـــة لألبحـــاث والد
  . 180 - 145: 13, 4املفتوحة ،

ق محمـــود حـــسن، وأ أثـــر التفاعـــل بـــ�ن نمـــط ب�ئـــة )."2012. (يســـامة ســـعيد عFـــ8 �نـــداووحـــسن فـــار
اســات العليـا تخــصص  رالـتعلم Wلك-,ونيـة ومركــز الـضبط للمــتعلم عFـ تحــصيل طلبـة الد

: تكنولوجيــا التعلــيم."  واتجا�ــا�Ãم نحــوه2.0تكنولوجيــا التعلــيم ملفــا�يم الــتعلم Wلك-,و*ــي 
�معية املصر¥ة لتكنولوجيا التعليم مجP71 - 5: 4, 22ا.  

��ìاوPا tPوعامر أحمد صا ، ¥ان ميالد منصو يحسن دمحم حو¥ل خليفة، وما ر استخدام ). "2018. (ر
ة التعلم  ات برنـامج  W (Moodle & Desire2learn)لك-,و*يرنظامي إدا ر89 تنمية ªعـض مkـا

�ــداو Wلك-,ونيــةPلا Excel ليـــة ال-,بيــة ".ىلـــدى طــالب جامعــة أم القـــرh جامعـــة : مجلــة
  . h  34 ،11 :825 - 867لية ال-,بية-يوط أس

فاعليــــة التفاعــــل الفــــردي و�جتمــــا�8 ). 2010. (حمــــاده دمحم إبــــرا�يم، إبــــرا�يم يوســــف دمحم محمــــود
ـــات  ـــات واملعلومـــ ات املkنيــــــة ألخــــــصاòي املكتبـــ ـــا ¥ب Wلك-,و*ــــــي 9ــــــ8 تنميــــــة املkـــ ربمواقــــــع التــــــد ر

µــــات و اســــــ ــــا التعلـــــــــيم د ـــة تكنولوجيــــــ ــــــــة، مجلــــــ �ر¥ــ ــــد = رباملعا�ـــــ ـــــــصر¥ة ز �معيــــــــــة املـــPحـــــــــوث، ا
  .59 – 3، )2(20لتكنولوجيا التعليم،

تجرµــة اســـتخدام منظومــة التعلــيم عــن ªعـــد  ").2020 (.حمــد بــن ناصــر بــن عبـــد الواحــد العــضيا*ي
"Moodle " ونـــا مــة hو ر9ــ8 ظــل أ اســـة : مــن وجkــة نظــر طـــالب جامعــة شــقراء" Covid-19"ز رد

�لــة ال-,بو¥ـة الدوليــة املتخصـصة." تقو¥ميـة�اسـات و=بحــاث دا: ا  - 68: 3، 9رر ســمات للد
81 .  

ـــ8  ـــاوحمـــــدي عFــ ـــ�ن النظر¥ـــــة والتطبيـــــق). 1994. (يالفرمــ مكتبـــــة : ، القـــــا�رة1. =ســـــاليب املعرفيـــــة بــ
  .=نجلو املصر¥ة

التفاعـــل بـــ�ن نمطــــ�ن للـــتحكم 9ـــ8 عــــرض الفيـــديو ال|ــــشعي"K ). "2020. (حنـــان إســـماعيل دمحم أحمــــد
ض  {علــم إلكبب�ئــةو=ســلوب املعر9ــ8  ات إنتــاج العــر �مــل املعر9ــ8 ومkــاPا و-,و*ــي وأثــره عFــ ر

�معيــة املــصر¥ة لتكنولوجيــا التعلــيم : تكنولوجيــا التعلــيم." التعليميــة للطالبــات املعلمــاتPا
30 ،7 :75 - 207.  
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�غرافيا مادة يمحتو تنظيم) 2009(عمران  اللطيف عبد خالدPالتوسـعية ر¥جليوث نظر¥ة وفق ا 
 الـصف طـالب لـدى املـادة نحـو و�تجـاه �سـتدال�8 التفك�ـ, ميـةالتحـصيل وتن عFـ وأثـره

اسـات .يالثـانو ل=و Âس، املنـا�ð 9ـ8 رد روطـر التـد �معيـة قPاملـصر¥ة ا ð� قوطـر للمنـا
Âس،    128 ع رالتد

�لـو*يÚافظ الـصرايرة، وخالـد بـن إبـرا�يم ال�Pس باسـتخدام نظــام )."2018. (رائـد عبـداÂ رأثـر التـد
ة الــتعلم ة التفاعليــة 9ــ8 تحــصيل طالبــات مــادة بــرامج =طفــال Moodle    رإدا روالــسبو

�وسـبة�اسـات ". ا دنيـة :  العلـوم ال-,بو¥ـة-رد �امعـة =Pرا-KـÎ164: 45 عمـادة البحـث العل - 
178 .  

/ رالــصو الثابتـــة املـــصاحبة لـــنص(نمـــط النمذجـــة Wلك-,ونيـــة ). 2020. (إبــرا�يمرضــا عبـــد املعبـــود 
ب�ئـــة الـــتعلم Wلك-,و*ـــي وأثــــر تفاعلkمـــا مـــع =ســـلوب املعر9ــــ8 9ــــ8 ) رســـوم متحركـــة بالفيـــديو

ات ) غ�ــــ, متحمــــل الغمـــــوض/ متحمــــل( ـــة مkــــا ض التعليميــــة ثالثيـــــة تـــــصميمر9ــــ8 تنميـ و العــــر
ـــة ال-,بيــــة 9ــــ8 العلـــــوم . =ªعــــاد ودافعيــــة Wنجــــاز لـــــدى طــــالب تكنولوجيــــا التعلــــيم مجلـــــة hليـ

  .432 - 305: 4، 44 -جامعة ع�ن شمس: ال-,بو¥ة

�فيظساميةPداخل الفيديو ). "2019. ( السيد عبدا K"أثر التفاعل ب�ن نمط الرابط ال|شعي
 تنمية املفا�يم التكنولوجية لدى تالميذ املرحلة Fن-,نت و=سلوب املعر89 عW ,Àالفائق ع

 hلية ال-,بية -جامعة الفيوم : مجلة جامعة الفيوم للعلوم ال-,بو¥ة والنفسية." Wعدادية
،13 ،2 :011 - 136 .  

ــــــسا*ي محمـــــــــود ـــو8ö حـــ ـــــــات ). 2014. (شـــــ ـــاتقنيــ ــــــستحدثات :  التعلـــــــــيمتكنولوجيـــــ ـــــــف املـــ ــــــاي�, توظيــ معـــ
ð�¥ب والèشر: القا�رة. التكنولوجية وتطو¥ر املنا �موعة العرµية للتد�  .را

�امعيـة ). 2010. (يصاtP العطيوPاسة العالقة ب�ن تقنيـة املعلومـات والنظر¥ـة البنائيـة والب�ئـة ا رد
ـــال ال¹ــــــشر 9ــــــ8 عــــــصر العوملــــــة : والعوملــــــة ـ أس املــ يأنمــــــوذج مق-ــــــ,ح لتنميــــــة  �لــــــة العرµيــــــة "ر�ا

اسات العلمية،    .166 -125، 50، 25رللد

وف دمحم دمحم إســــماعيل زفاعليـــة اســــتخدام تكنولوجيـــا الواقــــع املعـــز Wســــقاطي ). "2016. (ؤعبـــد الـــر َ َ ُ

�اســــب لــــدى طــــالPات اdملقــــر شــــب KÎــــاديh= طــــط 9ــــ8 تنميــــة التحــــصيل��ـــا روا ب تكنولوجيـ
اســــات ." التعلـــيم ودافعيــــ×�م 9ــــ8 أ*ــــشطة �ستقــــصاء واتجا�ـــا�Ãم نحــــو �ــــذه التكنولوجيــــا رد

  .h 22 ،4 :143 - 243لية ال-,بية -جامعة حلوان : ترµو¥ة واجتماعية

اق خالــــد منــــصو رعــــزام عبــــد الــــر ـــز 9ــــ8 تنميــــة ªعــــض ). "2021. (ز زاســــتخدام تكنولوجيــــا الواقــــع املعـ َ َ ُ

ات البحــــث عــــن املعلومــــات لــــدي طــــالب املرحلــــة املتوســــطة بدولــــة املفــــا�يم العلميــــة و رمkــــا
  .h 37 ،2 :2 - 38لية ال-,بية -جامعة أسيوط : مجلة hلية ال-,بية." الdو¥ت

ـــات =ســـــس املعرفيـــــة للتdــــو¥ن العقFـــــ8، وتج�kــــì املعلومـــــات، جامعـــــة ). 1995. (فت�ــــ8 مـــــصطفى الز¥ـ
Âع ة، دار الوفاء للطباعة والèشر والتو زاملنصو   .ر

  .، القا�رة، مكتبة =نجلو املصر¥ةيعلم النفس ال �بو). 1984(، صادقفؤاد أبو حطب، آمال 
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¥ـان مـيالد منــصو جـرجس رما �تــو الكFـ ). 2017. (ر��زòـي القــائم عFـ تقنيــة / ىأثـر نمــط عـرض اPا
 تنمية التنظيم الذا{ي وكفاءة التعلم لدى طالب الصف =و WعداديFلالواقع املعز ع ز َ َ ُ

 .
اسات وµحوث -كنولوجيا ال-,بية ت   . 55 - 1، 30 مصر، -ر د

، ونرجس عبد القادر حمدي نمأمو سليم الزµو ات )."2018. (ن Âس باستخدام نظام املقر رأثر التد ر
�اسـوب و9ـ8 تنميـة ) مودل(Wلك-,ونية Pات ا دنيـة بمـادة مkـا �امعـة =Pر89 تحصيل طلبـة ا ر

ة التواصــــل �جتمـــا�8 لــــد�àم اســــات." رمkـــا دنيــــة :  العلـــوم ال-,بو¥ــــة- رد �امعـــة =Pعمــــادة -را 
 KÎ236 - 215: 45البحث العل.  

التفاعـــل بـــ�ن مــصدر إتاحـــة التغذيـــة الراجعـــة Wلك-,ونيـــة بـــ�ن )."2020. (الـــسيددمحم حمــدي أحمـــد 
¥ب " مجkــول�ن/ معلــوم�ن "=قـران  ة عFــ إلك-,ونيــةرالkو¥ــة داخــل ب�ئـة تــد / تحمــل "ر والقــد

وأثر�ــا 9ــ8 تنميــة اســتخدام املنــصات الرقميــة التعليميــة لــدى طــالب " عــدم تحمــل الغمــوض
اسات العليا والرضا ع®�ـا  -جامعـة عـ�ن شـمس : مجلـة hليـة ال-,بيـة 9ـ8 العلـوم ال-,بو¥ـة." رالد

  .h44 ،4 :383 - 490لية ال-,بية 

ضوان  زالتفاعل ب�ن نمط الواقع املعز ). 2021. ( أبو حش�شإبرا�يمردمحم  َ َ ُ
 عالمـة -ة رعالمة الـصو(

ة عFــــ تحمــــل الغمــــوض وأثر�مــــا عFــــ كفــــاءة الــــتعلم ) �ســــتجابة الــــسرÂعة رومــــستو القــــد ى
: h 83ليـة ال-,بيــة -جامعـة سـو�اج : وتنميـة التفك�ـ, التخيFـ8 لـدى طـالب تكنولوجيــا التعلـيم

211 - 317.  

  .مكتبة دار الdلمة: ، القا�رة1منتوجات تكنولوجيا التعليم، ). 2003. (دمحم عطية خم�س

، القـــــا�رة مكتبـــــة دار الـــــ£�اب للèـــــشر 1ب�ئـــــات الـــــتعلم Wلك-,و*ـــــي، ). 2020. (دمحم عطيـــــة خمـــــ�س
  .والطباعة

ـــــا~س �ـــPـــــــ8 اFــــــة شــــــــبكة )."2017. (دمحم ع ـــــو¥dي" �جتمــــــــا�8 التواصــــــــلفاعليــ ــــــا�يم " الـــ 9ــــــــ8 تنميــــــــة املفــ
اســــات النوعيــــة ات Wن-,نــــت لــــدى طــــالب املعkــــد العــــا�8 للد رالتكنولوجيــــة وال-,بو¥ــــة ومkــــا " .ر

�لة الدولية للتعليم باإلن-,نت�  .292 - 222:  التكنولوجية وال¹شر¥ةالتنميةجمعية : ا

ـــد ســـــليمان ــــليمان أحمـــ ة سـ أثــــــر التفاعـــــل بــــــ�ن نمـــــط تــــــصميم =*ـــــشطة Wلك-,ونيــــــة )."2017. (ومـــــر
ة   Wلك-,و*ـي عFـ تنميـة ªعـض نـواتج الـتعلم الـتعلمرو=سلوب املعر89 القـائم عFـ نظـام إدا

ا ال-,بيـــة ." لوجيـــا التعلـــيم لطـــالب الـــدبلوم العامـــة عـــن ªعـــدرملقـــر تكنو اســـات -تكنولوجيـــ ر د
�معية العرµية لتكنولوجيا ال-,بية : وµحوثP358 - 291: 32ا .  

أثـــر التفاعــــل بـــ�ن أنمـــاط الـــتعلم داخـــل ب�ئـــة الواقــــع ). 2017. (رمـــصطفى أبـــو النـــو مـــصطفى ســـالم
ض بواسطة =جkزة الذكية واملعز املعر ز َ َ ُ

�و: Pواتـف الذكيـة و=سـلوب اkاس�ب اللوحيـة وال
ـــــالب ال-,بيـــــــة ا�Pاصـــــــة املعلمـــــــ�ن بdليـــــــة ال-,بيـــــــة  ــــدي طــ ـــ8 لـــ ـــ8، عFـــــــ التحـــــــصيل املعر9ــــ املعر9ــــ

اسـات . يواتجا�ا�Ãم نحو استخدام تقنيات التعلم Wلك-,و*ي لـذو �حتياجـات ا�Pاصـة رد
  .76 - 23، 92 السعودية، -عرµية 89 ال-,بية وعلم النفس 

ـــة عFـــــ ). 2018. ( القــــزازدمحم منــــذر عـــــدنان ـــة التعليميـــــة القائمـ فاعليـــــة توظيــــف =لعـــــاب Wلك-,ونيـ
ــا لــــدى طــــالب  ـــة و�حتفــــاظ �Þــ الkواتــــف النقالــــة الذكيــــة 9ــــ8 اك|ــــساب املفــــا�يم التكنولوجيـ

�امعة Wسالمية . ماجست�,رسالة . الصف العاشر =ساª KLMغزةPغزة)غزة(ا ،.  
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اسات عرµية 89 ال-,بية وعلم النفس، . واتجا�kم نحوه   .341 -305، 70،2رمجلة د

 KÊسي�Pت عبد املنعم اèا بkزنية الواقع املعز أثر استخدام تق). 2014(م َ َ ُ
)Augmented Reality ( 89

�اسب «�8 89 تحصيل واتجاه طالبات املرحلة الثانو¥ة Pرسالة ماجست�, (روحدة من مقر ا
ة ، مكة املكرمة). رغ�, مèشو   .ىجامعة أم القر

رنيفـ�ن منــصو دمحم الــسيد منــصو بب�ئــة "  ال|ــشارhي-الفــردي "تمطــان للـتعلم Wلك-,و*ــي ). "2021. (ر
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�معية املصر¥ة لتكنولوجيا التعليم : تكنولوجيا التعليم." التعليمP420 - 295: 1، 31ا .  
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ات اســتخدام املــستحدثات التكنولوجيــة لــدى معلÎــK املرحلــة Wعداديــة . رتنميــة ªعــض مkــا

ابطــة ال-,بــو¥�ن العــرب -مجلــة بحــوث عرµيــة 9ــ8 مجــاالت ال-,بيــة النوعيــة   - 45، 1 مــصر، -ر 
104 .  

ة أنظمـة إحـدى اسـتخدام فاعليـة). 2013. (�ـدى سـعيد الز�را*ـي ات تنميـة 9ـ8 الـتعلم رإدا  راملkـا
�ياتيـةPليـة ال-,بيـة  بجامعـة التحـض�,ية طالبـات الـسنة لـدى اh ،,سـالة ماجـست� رالباحـة، 

  . جامعة الباحة، السعودية
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اه" الذكية رسالة دكتو   .جامعة النيل�ن، ا�Pرطوم. ر

ية م �جمة :ثانيا   : املراجع الع̄ر

Abdul Raouf Muhammad Muhammad Ismail. (2016). The Effectiveness of 
Using Projective and Planned Augmented Reality Technology in 
Developing the Academic Achievement of The Computer Networks 
Course Among Educational Technology Students, Their Motivation in 
Investigation Activities and Their Attitudes Towards This Technology. 
Educational and Social Studies: Helwan University - Faculty of 
Education 22, 4: 143-243. 

aljawharih aldahas, Mona Hassan El-Sayed, and Hussein Barakat. (2017). 
Using augmented reality technology in developing mathematical 
thinking skills. Reading and Knowledge Magazine - Egypt, 190, 90-
112. 



َمعزز/ إلكتروني(أثر التفاعل بين نمط تقديم المحتوى  َ واألسلوب المعرفي ) ُ
والمرجأ على التحصيل الفوري ) غير متحمل الغموض/ متحمل(للمتعلم 

 للمفاهيم التكنولوجية لدى طالب الحلقة الثانية من التعليم األساسي

  أحمد عبد السالم علي كيالني
  دمحم نجيب مصطفى عطيو
  إبراهيم يوسف دمحم محمود

 

 

152 

Asmaa Jamal Sobhi Nabhan, and Muhammad Asqoul, (2018). The 
effectiveness of the reflective classroom environment based on 
participatory learning via the web in developing some technological 
concepts and digital citizenship values among eighth grade female 
students in Gaza governorates, Master's thesis. Islamic University of 
Gaza). 

Asmaa Salman Al-Shawi, and Majdi Said Akl. (2016) “The effect of using 
the Acadox website on the development of technological concepts and 
electronic communication skills for eighth-grade female students in 
Gaza,” a master’s thesis. The Islamic University (Gaza), 2016. 

Azzam Abdul Razzaq Khaled Mansour. (2021). The Use of Augmented 
Reality Technology in Developing Some Scientific Concepts and 
Information Search Skills Among Middle School Students in The State 
of Kuwait. Journal of The Faculty of Education: Assiut University - 
Faculty of Education 37, 2: 2 - 38. 

Elia Muhammad Nabil Al-Manhrawy. (2019). “The Use of Augmented 
Reality Technology in Teaching the Educational Devices Unit in The 
Course of Producing and Using Educational Aids in Developing the 
Achievement and Direction of The Students of The Educational 
Diploma Program at The College of Education at The University of 
Hail.” The Educational Journal: Sohag University - Faculty of 
Education 62: 243 - 305. 

Fathi Mostafa El-Zayat. (1995). Cognitive bases for mental formation and 
information processing, Mansoura University, Dar Al-Wafaa for 
printing, publishing and distribution. 

Fouad Abu Hatab, Amal Sadiq, (1984). Educational Psychology, Cairo, The 
Anglo-Egyptian Library. 

Haitham Atef Hassan. (2018). Virtual Reality Technology and Augmented 
Reality in Education, 1, Cairo: Arab Academic Center for Publishing 
and Distribution. 

Hamad bin Nasser bin Abdul Wahed Al-Adayani. (2020). The experience of 
using the distance education system "Moodle" in light of the "Covid-
19" crisis from the point of view of Shaqra University students: an 
evaluation study. Specialized International Educational Journal: Dar 
Simat for Studies and Research 9, 3: 68 - 81. 

Hamada Mohamed Ibrahim, Ibrahim Youssef Mohamed Mahmoud. (2010). 
The effectiveness of individual and social interaction in electronic 
training sites in developing the professional skills of library and 
information specialists in Al-Azhar institutes, Journal of Educational 
Technology Studies and Research, Egyptian Association for 
Educational Technology, 20(2), 3-59. 

Hamdi Ali Al-Farmawy. (1994). Cognitive methods between theory and 
practice. 1, Cairo: Anglo-Egyptian Library. 

Hanan Ismail Muhammad Ahmed. (2020). "The Interaction Between Two 
Modes to Control the Presentation of The Hypertext Video and The 
Cognitive Style in an E-Learning Environment and Its Impact on The 
Cognitive Load And the Skills of Producing Educational Presentations 
for Female Students." Educational Technology: Egyptian Association 
for Educational Technology 30, 7: 75 - 207. 



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يناير، )5(، الجزء )193 : (العدد

 

 

153 

Hani Shafiq Ramzi. (2016). The Effectiveness of The Mobile Phone-Based 
Electronic Content Management System in Developing Some Skills of 
Using Technological Innovations Among Middle School Teachers. 
Journal of Arab Research in The Fields of Specific Education - Arab 
Educators Association - Egypt, 1, 45 - 104. 

Hassan Farouk Mahmoud Hassan, And Osama Saeed Ali Hindawi. (2012). 
"The Effect of The Interaction Between the Type of The Electronic 
Learning Environment and The Learner Control Center on The 
Achievement of Graduate Students, Specializing in Educational 
Technology,Of the Concepts Of E-Learning 2.0 And Their Attitudes 
Towards It." Educational Technology: The Egyptian Association for 
Educational Technology, Volume 22, 4: 5 - 71. 

Hassan Muhammad Huwail Khalifa, Marian Milad Mansour, And Amer 
Ahmed Saleh Al-Jizawi. (2018). Using the Two E-Learning 
Management Systems (Moodle And Desire2learn) In Developing 
Some Skills of The Excel Spreadsheet Program Among Umm Al-Qura 
University Students. Journal of The Faculty of Education: Assiut 
University - Faculty of Education 34, 11: 825-867 

Hassan Rebhi Mahdi, Atta Hassan Darwish, and Rima Saad Al-Jarf. (2016). 
The effectiveness of a strategy in digital stories in providing the ninth-
grade students in Gaza with technological concepts.” Journal of Al-
Quds Open University for Educational and Psychological Research 
and Studies: Al-Quds Open University, 4, 13: 145 - 180. 

Hassan Rebhi Mahdi. (2016). The effectiveness of mobile learning using 
SMS service in providing students of the College of Education at Al-
Aqsa University with the concepts of educational technology and their 
retention. An-Najah University Journal of Research - Humanities: An-
Najah National University 30, 5: 957 - 982. 

Huda Saeed Al-Zahrani. (2013). The effectiveness of using a learning 
management system in developing life skills for preparatory year 
students at Al-Baha University, Master's thesis, College of Education, 
Al-Baha University, Saudi Arabia. 

Ibrahim Youssef Mohamed Mahmoud. (2008). The effect of the difference in 
the form of the electronic test and the learning environment on 
immediate and delayed achievement. Journal of the College of 
Education (Al-Azhar University), 136, 1, 475-526. 

Ibtisam Ahmed Muhammad Al-Ghamdi, And Khaled Bin Maadi Asiri. 
(2018). The Effect of Using Augmented Reality on Mathematics 
Achievement Among Middle School Students. International Journal of 
Educational and Psychological Sciences - The Arab Foundation for 
Scientific Research and Human Development - Egypt, 13, 222-289. 

Jaber Abdel Hamid Jaber. (1999). Learning psychology and educational 
theories. Cairo, Arab Renaissance House Library. 

Jaber Abdel Hamid Jaber. (1999). Teaching And Learning Strategies, Cairo, 
Arab Thought House. 

Jamal Mustafa Al-Sharqawi. (2013). Designing a strategy based on the 
electronic interaction between the projects and discussion strategies 
and its impact on developing the skills of producing electronic training 



َمعزز/ إلكتروني(أثر التفاعل بين نمط تقديم المحتوى  َ واألسلوب المعرفي ) ُ
والمرجأ على التحصيل الفوري ) غير متحمل الغموض/ متحمل(للمتعلم 

 للمفاهيم التكنولوجية لدى طالب الحلقة الثانية من التعليم األساسي

  أحمد عبد السالم علي كيالني
  دمحم نجيب مصطفى عطيو
  إبراهيم يوسف دمحم محمود

 

 

154 

environments among graduate students at the College of Education. 
Arab Studies in Education and Psychology - Saudi Arabia, 35, 3, 12-
69. 

Jawdat Ahmed Saadeh, Jamal Yaqoub Al-Youssef. (1988). Teaching the 
concepts of Arabic language, mathematics, educational and social 
sciences, Beirut: Dar Al-Jeel. 

Khaled Abdel-Latif Omran (2009) Organizing the content of geography 
according to the expansionist Wriglioth theory and its impact on 
achievement and the development of deductive thinking and attitude 
towards the subject among first-year secondary students Studies in 
Curricula and Teaching Methods, The Egyptian Association for 
Curricula and Teaching Methods, p. 128 

Maha Bint Abdul-Moneim Al-Husseini (2014). The Effect of Using 
Augmented Reality Technology in A Unit of The Computer Course on 
The Achievement and Direction of High School Students 
(Unpublished Master's Thesis). Umm Al Qura University, Makkah. 

Mamoun Salim, And Narges Abdel-Qader Hamdy. (2018). “The Impact of 
Teaching Using the Electronic Courses System (Moodle) On the 
Achievement of University of Jordan Students in Computer Skills and 
In Developing Their Social Communication Skills.” Studies - 
Educational Sciences: The University of Jordan - Deanship of 
Scientific Research 45: 215 - 236. 

Marian Milad Mansour Gerges. (2017). The effect of displaying total/partial 
content based on augmented reality technology on developing self-
regulation and learning efficiency for first year middle school students. 
Educational Technology - Studies and Research - Egypt, 30, 1 - 55. 

Marwa Suleiman Ahmed Suleiman. (2017). "The Effect of The Interaction 
Between the Design Pattern of Electronic Activities and The Cognitive 
Style Based on the E-Learning Management System on The 
Development of Some Learning Outcomes of The Educational 
Technology Course for Students of The General Diploma by 
Distance." Educational Technology - The Arab Society for 
Educational Technology 32: 291 - 358. 

Mohamed Attia Khamis. (2003). Educational Technology Products, 1, Cairo: 
Dar Al-Kalima Library. 

Mohammed Radwan Ibrahim Abu Hashish. (2021). The Interaction Between 
the Augmented Reality Pattern (Image Marker - Rapid Response 
Mark) And the Level of Ambiguity Tolerance and Their Impact on 
Learning Efficiency and Imaginative Thinking Development Among 
Educational Technology Students: Sohag University - College of 
Education 83: 211-317. 

Mona Abdel Moneim Farhoud, Nahla Metwally Ibrahim. (2018). Employing 
the infographic-based QR code in developing the skills of analyzing 
knowledge sources among students of educational technology and 
their attitude towards it. Journal of Arab Studies in Education and 
Psychology, 2,70, 305-341. 

 



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يناير، )5(، الجزء )193 : (العدد

 

 

155 

Muhammad Ali Al-Hayes. (2017) “The Effectiveness of The Social Network 
“Wiki” In the Development of Technological and Educational 
Perceptions and Internet Skills Among Students of The Higher 
Institute for Specific Studies. International Journal of Internet 
Education: Technology and Human Development Association: 222—
292 

Muhammad Hamdi Ahmed Al-Sayed. (2020). "The Interaction Between the 
Source of Providing Electronic Feedback Among Peer" Known / 
Unknown "Identity Within an Electronic Training Environment and 
The Ability To" Tolerate / Intolerance of Ambiguity "And Its Impact 
on The Development of The Use and Satisfaction of The Educational 
Digital Platforms of Graduate Students. Journal of The College of 
Education in Educational Sciences: Ain Shams University - College of 
Education 44, 4: 383-490. 

Muhammed Attia Khamis. (2020). E-Learning Environments, 1, Cairo 
Library Dar Al-Sahab For Publishing and Printing. 

Munther Adnan Muhammad Al-Qazzaz. (2018). The effectiveness of 
employing educational electronic games based on smart mobile phones 
in acquiring and retaining technological concepts among the tenth-
grade students in Gaza. Master Thesis. The Islamic University (Gaza), 
Gaza. 

Mustafa Abu Al-Nour Mustafa Salem. (2017). The effect of the interaction 
between learning styles within the augmented reality environment 
presented by smart devices: tablets, smart phones and the cognitive 
style, on the cognitive achievement of special education students and 
teachers at the College of Education and their attitudes towards using 
e-learning techniques for people with special needs. Arab Studies in 
Education and Psychology - Saudi Arabia, 92, 23 - 76. 

Neveen Mansour Mohamed Al-Sayed Mansour. (2021). " Two Modes Of 
"Individual - Participatory" E-Learning in An Environment Based on 
Google's Cloud Applications in View of The Fryer Model for Learning 
Concepts and Their Impact on The Development of Learning 
Technology Concepts and Knowledge Motivation Levels Among 
Students of Educational Technology. Educational Technology: 
Egyptian Association for Educational Technology 31, 1: 295-420. 

Osama Saeed Ali Hindawi, Ibrahim Youssef Muhammad Mahmoud, And 
Hisham Anwar Muhammad Khalifa. (2020). A Comparative Study of 
The Attitudes of Faculty Members and Students at Al-Azhar 
University Towards the Use of Electronic Learning Platforms in Light 
of the “Covid-19” Crisis. Education Journal: Al-Azhar University - 
College of Education 188, 3: 285 - 345. 

Raed Abdul Hafiz Al-Sarayrah, And Khalid Bin Ibrahim Al-Ajlouni. (2018). 
“The Impact of Teaching Using the Moodle Learning Management 
System and The Interactive Whiteboard on Student Achievement of 
Computerized Children's Programs Subject.” Studies - Educational 
Sciences: The University of Jordan - Deanship of Scientific Research 
45: 164-178. 

 



َمعزز/ إلكتروني(أثر التفاعل بين نمط تقديم المحتوى  َ واألسلوب المعرفي ) ُ
والمرجأ على التحصيل الفوري ) غير متحمل الغموض/ متحمل(للمتعلم 

 للمفاهيم التكنولوجية لدى طالب الحلقة الثانية من التعليم األساسي

  أحمد عبد السالم علي كيالني
  دمحم نجيب مصطفى عطيو
  إبراهيم يوسف دمحم محمود

 

 

156 

Reda Abdel-Maaboud Ibrahim. (2020). The Electronic Modeling Pattern 
(Still Images Accompanying Text / Video Animation) In The E-
Learning Environment and The Effect of Their Interaction with The 
Cognitive Method (Tolerance/ Ambiguity Intolerance) On the 
Development of The Design Skills of Three-Dimensional Educational 
Presentations and Achievement Motivation Among Students of 
Educational Technology. Journal of The College of Education in 
Educational Sciences: Ain Shams University - 44, 4: 305 - 432. 

Saleh Al-Otaiwi. (2010). A study of the relationship between information 
technology, structural theory, the university environment and 
globalization: a proposed model for the development of human capital 
in the era of globalization, "The Arab Journal for Scientific Studies, 
25, 50, 125-166. 

Samia El Sayed Abdel Hafeez. (2019). The effect of the interaction between 
the hyperlink style within the online hyperlink and the cognitive style 
on the development of technological concepts for preparatory stage 
students. Fayoum University Journal of Educational and Psychological 
Sciences: Fayoum University - College of Education, 13, 2: 101 - 136. 

Shawqi Hassani Mahmoud. (2014). Educational Technology Technologies: 
Standards for Employing Technological Innovations and Developing 
Curricula. Cairo: Arab Group for Training and Publishing. 

Yasser Nasr Eldeen. (2017). “Development of A Moodle System Using 
Intelligent Adaptive Machine Learning Algorithms” Phd Thesis. Al-
Neelain University, Khartoum. 

  : المراجع األجنبية :ثالثا

Abdusselam, M. S., & Karal, H. (2020). The effect of using augmented 
reality and sensing technology to teach magnetism in high school 
physics. Technology, Pedagogy and Education, 29(4), 407-424.  

Alahdadi, S., & Ghanizadeh, A. (2017). The dynamic interplay among EFL 
learners’ ambiguity tolerance, adaptability, cultural intelligence, 
learning approach, and language achievement. Iranian Journal of 
Language Teaching Research, 5(1), 37-50 . 

Al-Azawei, A. (2019). What Drives Successful Social Media in Education 
and E-Learning? A Comparative Study on Facebook and Moodle. 
Journal of Information Technology Education, 18.  

Alsaghir, L., & Wazen, W. (2020). A Competency-based Education 
Approach for Effective On-line Program Design: Exploring E-learning 
Platforms Compatibility. International Journal on E-Learning, 19(1), 
5-23.  

AlYafaei, Y., & Attamimi, R. (2019). Understanding Teachers' Integration of 
Moodle In EFL Classrooms: A Case Study.English Language 
Teaching, 12(4), 1-6. 

Azevedo, J. P., Hasan, A., Goldemberg, D., Geven, K., & Iqbal, S. A. (2021). 
Simulating the potential impacts of COVID-19 school closures on 
schooling and learning outcomes: A set of global estimates. The World 
Bank Research Observer, 36(1), 1-40.  



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يناير، )5(، الجزء )193 : (العدد

 

 

157 

Azi, F. B., & Gündüz, S. (2020). Effects of Augmented Reality Applications 
on Academic Success and Course Attitudes in Social Studies. Shanlax 
International Journal of Education, 8(4), 27-32.  

Başöz, T. (2015). Exploring the relationship between tolerance of ambiguity 
of EFL learners and their vocabulary knowledge. Dil ve Dilbilimi 
Çalışmaları Dergisi, 11(2), 53-66.  

Cai, S., Wang, X., & Chiang, F. K. (2014). A case study of Augmented 
Reality simulation system application in a chemistry course. 
Computers in human behavior, 37, 31-40.  

Diaz, C., Hincapié, M., & Moreno, G. (2015). How the Type of Content in 
Educative Augmented Reality Application Affects the Learning 
Experience? Procedia Computer Science, 75, 205-212.  

Diegmann, P., Schmidt-Kraepelin, M., Eynden, S., & Basten, D. (2015). 
Benefits of Augmented Reality in Educational Environments-A 
Systematic Literature Review. Benefits, 3(6), 1542-1556.   

Elfeky, A. I. M., & Elbyaly, M. Y. H. (2021). Developing skills of fashion 
design by augmented reality technology in higher education. 
Interactive Learning Environments, 29(1), 17-32.  

Haghani, N., & Bahmannejad, F. (2018). Reading Comprehension and 
Tolerance against Comprehension Ambiguities: An Empirical Study of 
Iranian GFL-Learners in Communicative Education. Journal of 
Education and Learning, 7(1), 1-12.  

Haghani, N., & Bahmannejad, F. (2018). Reading Comprehension and 
Tolerance against Comprehension Ambiguities: An Empirical Study of 
Iranian GFL-Learners in Communicative Education. Journal of 
Education and Learning, 7(1), 1-12.  

Ipek, I., & Ziatdinov, R. (2018). New Approaches and Trends in The 
Philosophy of Educational Technology for Learning and Teaching 
Environments. Arxiv Preprint Arxiv:1808.06063.  

Ismaeel, D. A., & Al Mulhim, E. N. (2019). Influence of Augmented Reality 
on the Achievement and Attitudes of Ambiguity Tolerant/Intolerant 
Students. International Education Studies, 12(3), 59-70.  

Ismaeel, D. A., & Al Mulhim, E. N. (2019). Influence of Augmented Reality 
on The Achievement and Attitudes of Ambiguity Tolerant/Intolerant 
Students. International Education Studies, 12(3), 59-70.  

Juan, M. C., Mendez-Lopez, M., Perez-Hernandez, E., & Albiol-Perez, S. 
(2014). Augmented Reality for The Assessment of Children's Spatial 
Memory in Real Settings. Plos One, 9(12), E113751.  

Liou, P. Y. (2015). Developing an Instrument for Assessing Students’ 
Concepts of The Nature of Technology. Research in Science & 
Technological Education, 33(2), 162-181.    

Montoya, M. H., Díaz, C. A., & Moreno, G. A. (2017). Evaluating the Effect 
on User Perception and Performance of Static and Dynamic Contents 
Deployed in Augmented Reality Based Learning Application. Eurasia 
Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 13(2), 301-
317. 



َمعزز/ إلكتروني(أثر التفاعل بين نمط تقديم المحتوى  َ واألسلوب المعرفي ) ُ
والمرجأ على التحصيل الفوري ) غير متحمل الغموض/ متحمل(للمتعلم 

 للمفاهيم التكنولوجية لدى طالب الحلقة الثانية من التعليم األساسي

  أحمد عبد السالم علي كيالني
  دمحم نجيب مصطفى عطيو
  إبراهيم يوسف دمحم محمود

 

 

158 

Mota, J. M., Ruiz-Rube, I., Dodero, J. M., & Arnedillo-Sánchez, I. (2018). 
Augmented Reality Mobile App Development for All.Computers & 
Electrical Engineering, 65, 250-260.  

Ozdemir, M., Sahin, C., Arcagok, S., & Demir, M. K. (2018). The Effect of 
Augmented Reality Applications in The Learning Process: A Meta-
Analysis Study. Eurasian Journal of Educational Research (Ejer), (74).   

Öztürk, B. K., & Dagistanlioglu, B. E. (2018). Pre-Service Turkish Teachers' 
Metaphorical Perceptions Regarding The Concepts Of" Instructional 
Technology" And" Teaching Material".Universal Journal Of 
Educational Research, 6(5), 811-822.  

Premlatha, K. R., Dharani, B., & Geetha, T. V. (2016). Dynamic learner 
profiling and automatic learner classification for adaptive e-learning 
environment. Interactive Learning Environments, 24(6), 1054-1075.  

Raza, S. A., Qazi, W., Khan, K. A., & Salam, J. (2021). Social Isolation and 
Acceptance of the Learning Management System (LMS) in the time of 
COVID-19 Pandemic: An Expansion of the UTAUT Model. Journal of 
Educational Computing Research, 59(2), 183-208.  

Sirakaya, M., & Cakmak, E. K. (2018) The Effect of Augmented Reality Use 
on Achievement, Misconception and Course 
Engagement. Contemporary Educational Technology, 9(3), 297-314. 

Sural, I. (2018). Augmented Reality Experience: Initial Perceptions of 
Higher Education Students. International Journal of Instruction, 11(4), 
565-576 

Tekedere, H., & Göke, H. (2016). Examining the Effectiveness of 
Augmented Reality Applications in Education: A Meta-
Analysis. International Journal of Environmental and Science 
Education, 11(16), 9469-9481.   

Tsai, C. C. (2020). The Effects of Augmented Reality to Motivation and 
Performance in EFL Vocabulary Learning. International Journal of 
Instruction, 13(4).  

Van Compernolle, R. A. (2017). Preferences for (in) formal language: 
Correlations with attitudes toward linguistic variation, multilingualism, 
tolerance of ambiguity, and residence abroad. International Journal of 
Multilingualism, 14(4), 317-331.  

Xu, X., Chan, F. M., & Yilin, S. (2020). Personal learning environment: an 
experience with ESP teacher training. Interactive Learning 
Environments, 28(6), 779-794.  

Yoon, S. A., & Wang, J. (2014). Making the invisible visible in science 
museums through augmented reality devices. Tec Trends, 58(1), 49-
55. https://doi.org/10.1007/s11528-013-0720-7. 

  


