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Abstract
This study aims to investigate Augmented Reality
Technology based on Keller's Strategy, verifying its effect on
innovative thinking and Student Satisfaction of the 10th Grade
Computing Curriculum in state of Kuwait. The study consists of
(40) male students at tenth level of High school divided into (2)
equivalent and equal groups. First groups are the experimental and
the second is the control group. The study devised the computer
networks from the syllabus of computer as a subject for this study.
To assess the subsequent variables, the study applied (Torrance's
test for creative thinking Verbal - a). student’s satisfaction
questionnaire is based on a collection of resources.
The study found that there are significant statistical
differences in developing spatial intelligence for experimental
groups. The study also found significant statistical differences at the
groups in parent’s satisfaction.
Keywords: Interactive, Enhance, Individualized
instructional technology, computer.
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املكدمة:
تعد قضية التعميم وتطوير أدواتو وتحسين مخرجاتو من أىم القضايا الممقاة عمى
عاتق المؤسسات ذات الصمة بالعممية التعميمية ،ولقد اكتسبت ىذه القضية ىذا البعد انطالقا
من أن التعميم ومخرجاتو ىو األساس لتقدم ورقي الشعوب كافة ،ولما كانت العممية التعميمية
متعددة العناصر ومختمفة الجوانب ،كان لزاما عمينا أن نعيد النظر وبشكل شامل في المنظومة
التعميمة لتطويرىا وتحديثيا .ولما كان العالم اليوم يتميز بثورة تكنولوجية ومعموماتية ىائمة
أثرت في مخت مف ميادين الحياة ،وأكسبتيا خاصية التطور السريع والمستمر بشكل عام
وتكنولوجيا التعميم بشكل خاص كان التوجو نحو توفير ىذه التكنولوجيا وتوظيفيا بما يفيد
العممية التعميمية من أجل إعداد وتنمية جيل عمى قدر عال من الكفاءة والوعي ،كفيل بالرقي
بمجتمعاتنا لموصول إلى ما وصمت إليو الدول المتقدمة.
إن العممية التعميمية في ظل العصر التقني الحديث أصبحت تعتمد وبشكل قوي عمى
أدوات حديثة تستخدم في نشر وتأليف مناىج تعميمية تفاعمية بأساليب تربوية تقميدية
وحديثة ،مما يجعـل مضمـون المواد التعميميـة وأساليب عرضـيا مختمـفة عما كانـت عميو في
السـابق ( .)Sylvia, 1996وتواصمت اإلنجازات العممية بعد ذلك إلى أن ظيرت الشبكة
العنكبوتية (اإلنترنت) التي استخدمت منذ بداية ظيورىا في عممية التعميم والتعمم ،وساىمت
في تغيير الطريقة التي تقدم بيا المادة العممية لمطالب (فوزية المدىوني.)21-: ،3122 ،
فبـرز نوع من جديد من أنواع التطبيقـات الحديـثة لمتعمم اإللكتـروني وىو الواقـع
االفتراضـــي ( ،)Virtual Realityوتعد تكنولوجيا الواقع االفتراضي بمثابة تكنولوجيا تربوية
متطورة ناشئة ومبتكرة تيدف إلى تقديم المساعدة إلى األفراد ليتمكنوا من فيم وادراك البيانات
والمعمومات والتعامل معيا بسيولو كما تتميز ىذه التكنولوجيا بإيجاد نوع من التفاعل ،حيث
يستجيب ىذا الواقع ألفعال وسموكيات المتعمم بل يتيح لو درجة من التفاعل ال توجد في برامج
الوسائط المتعدة (أحمد الحصري .)3111 ،كذلك تعد تكنولوجيا الواقع االفتراضي تقنية
متطورة تمكن الفرد من التعامل مع بيئة خيالية أو شبو حقيقية ،وتقوم عمى أساس المحاكاة
( )Simulationبين الفرد وبيئة إلكترونية ثالثية األبعاد ،ويتم من خالليا بناء مواقف بيدف
االستفادة منيا في العممية التعميمية (ماىر صبري و توفيق إسماعيل.)354 ،3116 ،
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وقد أظيرت الثورة الالسمكية والصناعية والتطور التقني الحديث واقعا جديدا لو القدرة
عمى التواصل من خالل شبكة اإلنترنت وىو تقنية الواقع المعزز ()Augmented Reality
الذي بدأ بالظيور في بداية عام ( .)2:81أما صياغة المصطمح فتعتبر حديثة ،ففي عام
 2::1عندما كانت بعض الشركات في ذلك الوقت تستخـدم ىذه التقنيـة لتمثيـل بياناتيـا
ولـتدريب موظفييا قام باحث في شركة بوينغ ( )Boeing Co.بإطالق مصطمح "الواقع
المعزز" عمى شاشة عرض رقمية كانت ترشد العمال أثناء عمميم إلى جمع األسالك
الكيربائية في الطائرات (.)Elsayed, 2011, 16
وما أن ظيرت تقنية ال واقع المعزز حتى بات تطورىا سريعا جدا ،وأصبحت مع جممة
التطورات والتحديثات التي شيدتيا من أحدث التقنيات المستخدمة في عممية التعميم ،كما بات
استخداميا مألوفا في القاعات والمناىج الدراسية .ولم يعد منظر المشاىد االفتراضية الي
تصنعيا ىذه التقنية في الفصول الدراسية بأمر مستغرب في بعض الدول المتقدمة.
كما أنو يمكن توظيف تقنية الواقع المعزز في العممية التعميمية ،بيدف تقديم
المساعدة إلى المتعممين ،ليتمكنوا من التعامل مع المعمومات وادراكيا بصريا بشكل أسيل
وأيسر من استخدام الواقع االفتراضي .كما أنيا يمكن أن تمدىم بطرق مختمفة لتمثيل
المعمومات واختبارىا بشكل ديناميكي وسريع وسيل .كما أنيا توفر تعميما مجديا ،ففي أوربا
يمول االتحاد األوربي مشروع ( )ITacitusوالذي يسمح لممستخدم أن يشير لو بواسطة
كامي ار جيازه في مكان تاريخي ،وليرى الموقع وكأنو في فترات مختمفة من الماضي
(.)Catenazz & Sommarug, 2013, 12
وىذا ما أيدتو دراسة كال من( :وفاء الونياني )3124 ،والتي أكدت عمى أن استخدام
الواقع المعزز من شأنو أن ينتقل بالتعميم إلى مستوى جديد كميا ،حيث إنو ومن واقع دراستيا
قد القى نجاحا منقطع النظير عمى مستوى الطالبات في التحصيل وأولياء أمورىن في التفاعل
مع التجربة والمعممات في األداء .ودراسة (ميا الحسيني )3125 ،التي ذكرت فييا أن الواقع
المعزز كفيل بتأصيل استراتيجية تفريد التعمم عمى جميع طمبة المرحمة الثانوية وأن من شأنيا
أن تراعي الفروق الفردية في التحصيل بشكل استثنائي.
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مفوىم الىاقع املعسز (.)Augmented Reality
نظ ار لحداثة مفيوم الواقع المعزز فقد تعددت المصطمحات التي تشير إليو ،ومن
خالل الرجوع إلى أدبيات الواقع المعزز نالحظ كثي ار من المصطمحات المرادفة ليذا المفيوم:
مثل :الواقع المضاف ،والواقع المزيد ،والواقع الموسع ،والواقع المحسن ،والواقع المدمج
والحقيقة المعززة ،وجميعيا مصطمحات تدل عمى الواقع المعزز .ويعود االختالف في األلفاظ
لطبيعة الترجمة ،وفي ىذه الدراسة تم استخدام مصطمح (الواقع المعزز) عمى اعتبار أنو
المصطمح األكثر استخداما في األدبيات المترجمة إلى العربية
فقد عرفو (أحمد الفيمكاوي و عبدالعزيز العنزي )3127 ،بأنو :تقنية تولد عرضا
مركبا لممستخدم يمزج بين المشيد الحقيقي الذي ينظر إليو والمشيد الظاىري الذي تم إنشاؤه
بواسطة الحاسوب والذي يعزز المشيد الحقيقي بمعمومات إضافية .كما عرف كل من يوين
وآخرون ( )Yuen S, et al, 2011, 120الواقع المعزز بأنو  :شكل من أشكال التقنية
التي تعزز العالم الحقيقي من خالل المحتوى الذي ينتجو الحاسب اآللي ،حيث تسمح تقنية
الواقع المعزز بإضافة المحتوى الرقمي بسالسة إلدراك تصور المستخدم لمعالم الحقيقي حيث
يمكن إضافة األشكال ثنائية األبعاد وثالثية األبعاد ،وادراج ممفات الصوت والفيديو ومعمومات
نصية ،كما يمكن ليذه التعزيزات أن تعمل عمى تعزيز معرفة األفراد وفيم ما يجري من حوليم.
وعرف الرسن ( )Larsen, 2011, 41الواقع المعزز بأنو " :إضافة بيانات رقمية وتركيبيا
وتصويرىا باستخدام طرائق عرض رقمية لمواقع الحقيقي لمبيئة المحيطة بالكائن الحي ،ومن
منظور تكنولوجي غالبا ما يرتبط الواقع المعزز بأجيزة كمبيوتر يمكن ارتداؤىا ،أو أجيزة ذكية
يمكن حمميا".
وعرفو (جميل إطميزي )3121 ،بأنو :تقنية حاسوبية تقوم عمى دمج صور ومناظر ومقاطع
من العالم الحقيقي مع العالم االفتراضي من خال ل الرسومات الحاسوبية ثالثية األبعاد ،حيث
يتحكم الحاسوب بيذه المكونات جميعا.
في حين عرف بيج  Beigeالواقع المعزز بأنو :نظام يعتمد عمى رؤية العالم
الحقيقي بشكل مباشر من خالل الوجود عن بعد ،إذ تتم في ىذه العممية مطابقة الصور
الصناعية بالصور الحقيقية لتزويدنا بعناصر حقيقية ومعمومات إضافية ربما تكون خفية عند
رؤيتيا من خالل العين البشرية (جمال الشرىان.)96 ،3114 ،
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في حين عرفو (خالد نوفل )71 ،3121 ،بأنو" نظام يتمثل بدمج بين بيئات الواقع
االفتراضي والبيئات الواقعية من خالل تقنيات وأساليب خاصة ،ومن أمثمة ذلك يمكن أن تضاء
ممرات اليبوط أمام الطائرات في المطارات الحقيقية ،أو أن يرى الجراح معمومات افتراضية
أثناء إجراء الجراحة فعميا توضح لو األماكن التي يجب استئصاليا بالفعل".
وقد عرفو دونميفي وديدي ( )Dunleavy & Dede, 2006, 7بأنو" مصطمح يصف
التكنولوجيا التي تسمح بمزج واقعي متزامن لمحتوى رقمي من برمجيات وكائنات حاسوبية مع
العالم الحقيقي".
ومن خالل استخدام تقنية الواقع المعزز يمكن الجمع بين األشياء الحقيقية واالفتراضية
واستخدام المعمومات المناسبة من البيئة الخارجية في محيط رقمي يحاكي الحقيقة .كما أن
االستخدامات الحديثة لتقنية الواقع المعزز تجعل من الممكن ربط مجاالت التعميم والترفيو،
وبالتالي إيجاد طرق وأدوات جديدة لدعم التعمم والتعميم في األواسط الرسمية وغير الرسمية
( )Shelton & Hedley, 2002, 1-2فعمى سبيل المثال :عند تدريس األحداث الطبيعية
والشخصيات التاريخية يمكن إعادة تمثيل اآلثار أو المواقع األثرية لتكون محاكية لمواقع ومن
ثم إضافتيا إلى العالم الحقيقي.
فالواقع المعزز يعتبر نوعا من أنواع التقنية المزدىرة التي تجذب انتباه الباحثين
والمصممين في مجاالت تفاعل اإلنسان مع الكمبيوتر ( Human computer
 ) interactionمما يسمح بإجراء تجارب تعميمية ذات مغزى وترتكز عمى طرق موضوعية
إليصال المعرفة والتركيز عمى التنمية الفكرية والعاطفية لممشاىد ،حيث إن أحدث وجيات
النظر تؤكد أن بيئات التعمم بالواقع المعزز لدييا القدرة عمى تقديم قيمة عالية لكل من البيئات
التعميمية والترفييية (.)Lee, 2012, 14
وقد جاءت دراسة ( )Hakan & Hanife, 2016لمتأكيد عمى ذلك ،حيث اشتممت
عمى مراجعة ومقارنة تطبيقات الواقع المعزز التي استخدمت في الدراسات البحثية المتعمقة
بالتعميم وعددىا ( )26بواقع  4دراسات لممرحمة االبتدائية ،و 4لممرحمة المتوسطة ،و2
مشتركة لممرحمتين االبتدائية والمتوسطة ،و  5دراسات في المرحمة الثانوية ،و 5دراسات
لممرحمة الجامعية ،من خالل استطالع رأي  2671طالبا وطالبة شاركوا فييا وبالمواد الدراسية
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(الحاسوب ،الفيزياء ،المكتبات ،الرياضيات ،العموم ،الفمك ،اليندسة)

وقد أكدت نتائج

الدراسة ما يمي:
 توفير الواقع المعزز مساحة تعميم ابتكارية عن طريق دمج مواد التعميم الرقميةبمختمف الصيغ اإلعالمية.
 يتماشى الواقع المعزز مع نظريات التعمم المختمفة حيث يكون في وسع المتعممينالتحكم بعممية التعمم.
 يزيد الواقع المعزز من فعالية التعمم حيث ينتقل المتعمم إلى عالم المعمومات ليختبرأسسيا ومسبباتيا بنفسو في خبرة واقعية محفزة ومشوقة بدال من التعامل مع ىذه
المعمومات في قالب نصي ثابت.
ومن العرض السابق لتعريفات الواقع المعزز نجد أنيا اتفقت عمى أن الواقع المعزز:
 .2تقنية تمزج الواقع الحقيقي بكائنات افتراضية.
 .3تقنية تعزز المادة الدراسية وتجعميا مشوقة وجاذبة.
 .4تقنية توفر عددا الحصر لو من األدوات المساعدة لتمقي التعميم.
 .5تقنية تنقل المتعمم من المتمقي إلى الباحث عن المعمومة.

الفرق بني الىاقع املعسز والىاقع االفرتاضٌ:
يبدو أن الواقع االفتراضي قد يكون مختمفا تماماً عن الواقع المعزز ،ولكن من منطمق

آخر الواقع االفتراضي ىو كل شيء يجعمك تشعر بأنك موجود في مكان ما ،مع أنك غير
موجود فيو فعمياً ،ولكن في الواقع المعزز يتم إضافة مؤثرات ومعمومات إضافية إلى البيئة
المحيطة بالمرء بحيث يمكنو مشاىدة ىذه البيئة بطريقة مختمفة عن الواقع المحيط ،عمى
سبيل المثال :إذا كنت تبحث عن مختبر الحاسوب في جامعتك من خالل خريطة جوجل
الخاصة بك ،فسوف يظير المختبر وتشير الخريطة إلى بعض المباني األخرى ،مثل :الفصول
الدراسية ،المكتبة ،األقسام العممية ...إلخ (.)Tang et al, 2004, 2
كل من (جمال
بعد االطالع عمى تقنية الواقع االفتراضي والواقع المعزز التي أوردىا ّ
الشرىان )3114 ،و (جميل اطميزي )3121 ،و (أحمد سالم )3121 ،و (خالد نوفل،
 )3121و ( )HouL & others, 2013و (ليمى الجيني )3124 ،و (ميا الحسيني،
 )3125و (إبراىيم البمطان )2543 ،و ( )Yuen, et al, 2011و (عبداهلل عطار و
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إحسان كنسارة )3124 ،و (أحمد الفيمكاوي و عبدالعزيز العنزي )3127 ،يمكن تحديد أىم
الفروق بين الواقع االفتراضي والواقع المعزز كما في الجدول رقم (:)2
خذٔل ()1
انفشق ثيٍ انٕالع انًعضص ٔانٕالع االفتشاضي
ٔخّ انًمبسَخ
انٕصف
انشعٕس
انًصطهر
ثبإلَدهيضيخ
يصطهسبد
إضبفيخ
انًستٕٖ
انغيطشح
انعتبد
)(Hardware

انجشيديبد
)(Software

انتطجيمبد
()App
انتٕافش
يدبالد
االعتخذاو

انٕالع االفتشاضي
عملُخ محبكبح لمشبهد من واقع حقُقٍ أو وهمٍ.
ثُئةةخ أىةةري كبملةةخ رشةةعر المنةةززد ك هة ة مةةن هة ا
العبلم االفزراضٍ وك ه فعال فُ .

انٕالع انًعضص
َحزبج إلً آلُخ للجمع ثُن العبلم الحقُقٍ والعبلم االفزراضٍ
الوظةةةب َ َةةةد وَعةةة ب الشةةةعىح ثبلعةةةبلم الحقُقةةةٍ وَشةةةعر
المنةةززد ثعبلم ة الحقُقةةٍ مةةع ثعةةت المعلىمةةبد ا ضةةبفُخ
المزوبسجخ مع واقع .
Augmented reality

الحقُقةةةةخ االفزراضةةةةُخ الحقُقُةةةةخ المقةةةة وعخ الحقُقةةةةخ
الظبهرَخ الىاقع الزُبلٍ الىاقع الزقىحٌ
ثُئخ ثالثُخ األثعبد رحبكٍ واقعب ً مبدَبً.

الحقُقةةخ المدمجةةخ الحقُقةةخ المع ة بح الىاقةةع الم َةةد الىاقةةع
المضبف
أشةةة بال ثالثُةةةخ أثعةةةبد أتةةةةىاد فُةةةدَى مىاقةةةع رىاتةةةة
ا زمبعٍ  ..وغُرهب
المنززد َحبفظ علً الشعىح ثبلعبلم الحقُقٍ
هىارةف لكُةخ ( Galaxy, windows phone , htc,
) windos, iphonأو هةةبب لةةىحٍ (Ipad, galaxy
) tabأو هبب محمىال . laptop

Virtual Reality

الحىاس الجقرَخ رحذ سُ رح الوظب
أ ه ة ح ا دىةةبال م ة ر الال ة حح ثالثُةةخ األثعةةبد عقةةب
الزح م ) (Joystickقالبباد اللمس )(Data gloves
.
أ ه ة ح ا ىةةراج م ة ر شبشةةبد ثالثُةةخ األثعةةبد (3D
) Screen Monitorىةةةةىلح الةةةةرأس (Head
 Mountedالمرقةةةةةةةةبة الرأسةةةةةةةةٍ
)Desplay
) (BOOMال هف )(Cave
 ثرامج لزقمُم الىاقع االفزراضٍ ومةن أشةهرهبر
ثةةةرامج ) (3D Maxوثةةةرامج (Macromedia
)flash
 ثةةةةرامج لعةةةةر ورشةةةةالُ الىاقةةةةع االفزراضةةةةٍ
وثةرامج رشةالُ الىسةب
كجرامج رشالُ الالةال
المزعددح.

ال َى د

َم ةةن أي َنجوةةةً حةةةىال األمةةةبكن الزةةةٍ ال و ةةةىد لهةةةب مةةةن
األسبس
 العملُبد ال جُخ العال ُخ االفزراضُخ .
 ا عال االفزراضٍ .
 الجُئبد الزعلُمُخ االفزراضُخ.
 الزرفُ االفزراضٍ
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 ثرامج لزقمُم الىاقع المع ب ومن أشهرهبر
 -1ثرهةةةبمج عمةةة األشةةة بال ثالثُةةةخ األثعةةةبد 3D max
ثرامج )Maya
 -2ثرهبمج عم القةىح ثوب ُةخ األثعةبد ر ثةرامج (Adobe
) Photoshopوثرهبمج ). (Gimpshop
 -3ثرهةةبمج لزحرَةةر الالُةةدَى ) ( Sony vegasوثرهةةبمج
 (adobeوثرهةةةةةةةبمج )(EFFECTS
)AFTER
وثرهبمج ). (windows movie maker
 ثةةرامج لعةةر الىاقةةع المع ة ب ومةةن أشةةهرهب ر ثةةرامج
) (Layerوثرهبمج ) (junaioوثرهبمج )(Metaio
Aurasma 
unity 
Layar 
ال َم ن أي َزعبم مع العىالم غُر المى ىدح









الزعلُم
القوبعخ
ا عال
الزرفُ واأللعبة
النُبحخ والنالر
ال ت
العن رٌ
ا عالي والزنىَق
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الكزنةةةبة ىجةةةراد ثدَلةةةخ الزجةةةراد حقُقُةةةخ َقةةةعت أو
َنةةزحُ اكزنةةبثهب فةةٍ الىاقةةع الحقُقةةٍ كةةبلزجىال داىةة
مالبع هىوٌ أو الزوق ثُن المجراد وغُرهةبَ .نةززد
فةةٍ المىاقةةف الزعلُمُةةخ المعقةةدح كمةةب فةةٍ حبلةةخ و ةةىد
ى ىحح علً المزعلم
قب د ومى
مشبحك ومزالبع

أثشص اعتخذايّ
في انتعهيى

دٔس انًعهى
دٔس انطبنت

 العمبحح والجوب
فهةةةةةم أك ةةةةةر للوظرَةةةةةبد والحقةةةةةب ق واألشةةةةةُب غُةةةةةر
المحنىسةةخ والعالقةةبد وحةة المشةة الد ورالنةةُر
الجُبهبد الالبمضخ وفهم المنب المعقدح.

يخمص الجدول السابق إلى أن الواقع المعزز جاء تطوي ارً لمواقع االفتراضي ،فبعد أن

كان محتوى الواقع االفتراضي أشكاال ثالثية األبعاد جاء الواقع المعزز ليضم أغمب المحتويات
الرقمية .كما أن تقنية الواقع المعزز تغمبت عمى بعض قيود الواقع االفتراضي كاألدوات
والبرمجيات ،فالواقع االفتراضي يتطمب أدوات خاصة واحترافاً لبرامج التصميم ثالثية األبعاد،

ولكن في الواقع المعزز يمكن عممو ببرامج أقل احترافية ،أو باستخدام المكتبات الموجودة

عمى اإلنترنت والتي تحتوي عمى الكثير من األشكال ثالثية األبعاد المصممة سابقاً ،أو يمكن
تعزيز الواقع بفيديو ،صورة ،صوت  ..إلخ.

خصائص تكهًة الىاقع املعسز:
إن أبرز خصائص تقنية الواقع المعزز ما أوضحو أزوما وبايموت وبييرينغر وفينر وجولير
ومقمينتير (.)Azuma et al, 2001
كما يمي :
 مزيج بين الحقيقة والخيال في بيئة حقيقية.
 تفاعمية في الوقت الفعمي عند استخداميا.
 تمتاز بكونيا ثالثية األبعاد.
وذكر أندرسون وليروكبيس ( )Anderson & Liarokapis, 2014, 2أن من الخصائص
التي تتميز بيا تقنية الواقع المعزز ما يمي:
 بسيطة وفعالة.
 تزود المتعمم بمعمومات واضحة وموجزة.
 تمكن المعمم من إدخال معموماتو وبياناتو وايصاليا بطريقة سيمة.
 تتيح التفاعل السمس بين كل من المعمم والمتعمم.
 تجعل اإلجراءات بين المعمم والمتعمم شفافة وواضحة.
 تمتاز بفعاليتيا من حيث التكمفة ،وقابميتيا لمتوسع بسيولة.
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ومن خالل استعراض أىم خصائص تقنية الواقع المعزز يتضح أنيا تخدم العممية
التعميمية عامة والمتعممين خاصة ،وىذا يجعل تقنية الواقع المعزز ىي االختيار األفضل
لمطالب والطالبات في المستقبل مما يحتم عمى المؤسسات التعميمية توظيف التقنية بما يعود
بالنفع والفائدة عمى المتعمم والمعمم والمؤسسات التعميمية.
حيث أثبتت دراسة أجرىا إكريم سوالك ( )Ekrem, 2015والتي ىدفت لتحديد
المستوى التحفيزي لممتعممين باستخدام تقنية الواقع المعزز نحو دراسة مقرر المغات لطالب
السنة األولى في جامعة تركيا والذين بمغ عددىم ( )241قسموا بالتساوي لمجموعتين ضابطة
وتجريبية ،أىمية استخدام ىذه التقنية في تعميم الطمبة ،وأوضحت نتائج الدراسة أن نسبة
النجاح بالمقرر كانت( ،)%211ونسبة تفاعل المعمم مع المتعمم قد بمغت ( )%211حيث
سجل جميع الطمبة مشاركات بكل ساعة دراسية بحد أدنى واحدة ،وأصبحت الدراسة بالمقرر
أكثر متعة لمطرفين ،ىذا باإلضافة إلى تسجيل مساىمات تتصف باالبتكارية بخالف أقرانيم في
المجموعة الضابطة الذين تمقوا تعميميم بالطريقة التقميدية في التكميفات الصفية والالصفية.

مربرات اشتخدام تكهًة الىاقع املعسز:
إن من مبررات استخدام تقنية الواقع المعزز عمى المتعممين بالمقارنة مع خبرات التعمم بدون
استخدام تقنية الواقع المعزز ما ذكره رادو (:)radu, 2012, 19
 .2زيادة في فيم المحتوى العممي في مواضيع معينة ،ويكون لمواقع المعزز أثر أكثر فاعمية
في تدريس الطالب بالمقارنة مع أثر الوسائل األخرى ،كالكتب ،أو أشرطة الفيديو ،أو
الحواسيب المكتبية.
 .3االحتفاظ بالمعمومات في الذاكرة لفترة أطول ،حيث إن المحتوى المكتسب خالل اختبار
تطبيقات الواقع المعزز من قبل الطالب يرسخ في الذاكرة بشكل أقوى من ذلك الذي
يكتسبو الطالب من خالل الوسائل التقميدية بدون استخدام تقنية الواقع المعزز.
 .4الحماس العالي لدى الطالب عند تطبيق تقنية الواقع المعزز في التعميم ،وشعورىم بالرضا
واالستمتاع أكثر ،ورغبتيم في إعادة تجربة تطبيقات الواقع المعزز.
 .5تحسن عالقات التعاون بين أفراد المجموعة وبين الطالب ومعممييم.
ففي دراسة أجراىا جوناثان رينر ( )Jonathan, 2014ىدفت إلى معرفة أثر
استخدام الواقع المعزز عمى نتائج طمبة ثانوية اريزونا في مادة الكيمياء اعتمادا عمى
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اختباري التحصيل القبمي والبعدي لممجموعتين التجريبية والضابطة والبالغ عدد كل منيم
( )4:طالبا .حيث أظيرت النتائج نسبة تحسن كبيرة بمغت ( )%91في نتائج المجموعة التي
خضعت لمتعميم بواسطة الواقع المعزز ،وأوعزوا ذلك التحسن إلى التالي:
 أن مفيوم المادة العممية أصبح أبسط ،وأكثر سيولة في التتبع والفيم.
 ارتباط المفاىيم الخاصة بالمحتوى العممي بكائنات الواقع االفتراضي ،فأصبحت راسخة في
ذىن المتعممين وسيمة االسترجاع.
 التفاعل الكبير من قبل المتعممين والحماس في تناول المادة العممية ومناقشتيا ،األمر
الذي أثرى العمل الجماعي من جانب والتغذية الراجعة التي دعمت ترسيخ المفاىيم العممية
من جانب آخر.
وأضاف يوين وآخرون ( )Yuen & others, 2011, 119-140المبررات التالية
الستخدام الواقع المعزز في التعميم:
 .2المشاركة وتحفيز الطالب عمى اكتشاف معمومات المواد التعميمية من زوايا مختمفة.
 .3تساعد تقنية الواقع المعزز الطالب في تعميم المواد المدرسية التي ال يمكن لمطالب لمسيا
أو إدراكيا بسيولة إال من خالل تجربة حقيقية مباشرة ،عمى سبيل المثال :عمم الفمك
والجغرافيا.
 .4تشجيع إبداع الطالب ،وتوسيع مخيمتو إلدراك الحقائق والمفاىيم.
 .5تساعد الطالب عمى التحكم بطريقة التعمم من خالل التعميم وفقا لمدى استيعابيم وطريقتيم
المفضمة.
 .6توجد بيئة تعمم موثوقة مناسبة ألساليب تعمم متعددة وألعمار مختمفة.
مما سبق نجد أن ىناك مبررات أخرى كثيرة منيا االلتزام بمواكبة مدارسنا لمتطور
حيث إن الوسائل التقميدية المستخدمة في مدارسنا ال تواكب العصر ،وال تشجع ،وال تساعد
عمى إيصال المعمومة إلى المتعمم حيث معظم المقررات قد تطور لذا يمزمنا حتما تطوير
الوسائل بما يتناسب مع العصر الذي نعيش فيو ال سيما أن ىذه التقنيات تساىم في رفع
اإلنتاجية لممعمم والمتعمم.
وىذا ما أكدتو دراسة (ميا الحسيني )3125 ،والتي ىدفت إلى التعرف عمى أثر
استخدام تقنية الواقع المعزز في التحصيل لمقرر الحاسب اآللي عند المستويات المعرفية
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(التذكر ،الفيم ،التحميل) لدى طالبات الصف الثالث الثانوي بمدينة مكة المكرمة واالتجاه
نحوىا.
وتحقيقا ألىداف الدراسة استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي ،وتكونت عينة
الدراسة من ( )66طالبة من طالبات الصف الثالث الثانوي بمدينة مكة المكرمة بالفصل
الدراسي الثاني من العام 2546 / 2545ه والتي تمثمت في ( )39طالبة لممجموعة
التجريبية والتي درست باستخدام تقنية الواقع المعزز التي تم إعدادىا من قبل الباحثة و
( )38طالبة لممجموعة الضابطة والتي درست باستخدام الطريقة التقميدية لتدريس الحاسوب.
وفي ىذه الدراسة تم إعداد مجموعة من األدوات والمواد تمثمت في اختبار تحصيمي
تكون من ( )41فقرة ومقياس اتجاه تكون من ( )36فقرة ،وتصميم تقنية الواقع المعزز
لوحدة شبكات الحاسب اآللي.
وتوصمت الدراسة إلى نتائج مفادىا وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )α ≤ 1.16بين المتوسطات المعدلة لممجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل البعدي
عند مستوى (التذكر ،الفيم ،التحميل ،الكمي) لطالبات الصف الثالث الثانوي بعد ضبط
التحصيل القبمي .كذلك وجود فروق دالة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 1.16بين
متوسطي القياسين القبمي والبعدي لطالبات المجموعة التجريبية في مقياس االتجاه نحو
التقنية.

اشتخدامات تكهًة الىاقع املعسز يف التدريض والتعلًم:
مع بدايات تطور تقنية الواقع المعزز وتطبيقاتيا لم يتحمس المسؤولون عن تطوير
التعميم لتبني ىذه التقنية واستخداميا تعميميا ،حيث كان مجال البحث فييا ضئيال ،ولم يكن
ىناك أحد عمى دراية كاممة بكافة المعدات واألجيزة المطموبة لتطبيق ىذه التقنية في الفصول
الدراسية أو القاعات الجامعية وحتى بعدما تطورت األبحاث في ىذا المجال كان من الصعب
التعامل مع ىذه التقنية في التطبيقات الدراسية ،لكثرة اإلعدادات المطموبة لتييئتيا ،إضافة
لتكمفتيا العالية (.)Johnson et al, 2010
ويرى ك ثير من الخبراء العاممين بحقل التعميم بصفة عامة وتكنولوجيا التعميم بصفة
خاصة أنو بإضافة الرسومات والفيديوىات والصوتيات إلى البيئة تستطيع تقنية الواقع المعزز
توفير بيئة تعميمية ثرية لمطالب ( .)Lee, 2012, 19وىذا ما أكدتو دراسة باريي ار وآخرين (
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 .) Barreira et al, 2012والتي ىدفت إلى التأكد من أن األطفال الذين يتعممون المغة من
خالل تجربة األلعاب بتقنية الواقع المعزز يستوعبون أكثر من األطفال الذين يتعممون المغات
بالوسائل التقميدية وتم استخدام التجارب الحية من خالل الجياز الحاسوبي عمى األطفال من
بمغاريا لممرحمة االبتدائية واشتممت العينة عمى ( )37طفال واستخدمت الدراسة المنيج شبو
التجريبي ،وكانت األدوات عبارة عن اختبار فردي واستبانة.
وأسفرت نتائج البحث عن أن ىناك آثا ار إيجابية عمى األطفال ،وأن الممحقات
السمعية والبصرية المصاحبة لمتقنية ساعدت عمى تعزيز تعمم المفردات ،وأن األطفال أظيروا
نتائج رائعة بعد إجراء تجربة التعميم المستمد من الواقع الحسي ،ومن أبرز توصياتو أن يقوم
المعممون بتعميم األطفال من خالل ىذه الوسيمة التي تعتبر فعالة جدا وكذلك ال تتطمب سوى
جياز حاسوبي ذي إتصال بالشبكة العنكبوتية فقط ،لذا يسيل تأمينيا في غالبية المدارس.
ودراسة سوماديو ورامبمي ( .)sumadio & ramble, 2010التي ىدفت إلى
مراقبة انسجام المستخدمين مع تطبيقات الواقع المعزز خصوصا في بيئة التعمم ،وذلك لغرض
التعرف عمى مدى جدوى تطبيق الواقع المعزز في التعميم ولقد استخدم الباحثان المنيج
الوصفي ،وأجريت الدراسة في المعرض التكنولوجي بماليزيا 311:م ،عمى عدد محدود من
ا لمشاركين مكون من طالب ومعممين وصناعيين ،وتم استخدام عدة أدوات لمتقييم :المالحظة،
واالستبانة ،والمقابمة ،وبمغ مجموع المشاركين ( )44فردا من بينيم ( )31أنثى ،و( )24ذك ار
وقد تنوعوا ما بين طالب من الثانوية وطالب من الدبموم وطالب من المرحمة الجامعية وطالب
من الد راسات العميا ومدرسين من المرحمة الثانوية وشخصين يعمالن في مجال الصناعة.
وأظيرت النتائج أن معظم المشاركين كانت ىذه التجربة ىي األولى ليم مع تطبيق
الواقع المعزز حيث أفاد ( )38من أصل ( )44مشاركا بأنيم لم يروا تطبيق الواقع المعزز من
قبل في حين أن عدداً قميال منيم يعرف الواقع المعزز كما تشير النتائج إلى أن األشخاص

أظيروا عدم إمكاني ة استخدام تطبيق الواقع المعزز في التعميم ،لكن من خالل أول تجربة ليم
أعطى المشاركون مالحظات جيدة جدا فيما يتعمق باستخدام الواقع المعزز في التعميم وأنيا
ستساعد بشكل جيد في التعميم.
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كما أفاد المشاركون أيضا أن استخدام الواقع المعزز سيجعميم يحفظون األشياء التي تعمموىا
بشكل أفضل ألن تصوير المحتوى يكون أكثر جاذبية في كائنات افتراضية ثالثية األبعاد
يمكنيم التفاعل معيا في بيئة العالم الحقيقي.
ومن األمثمة عمى تطبيقات تقنية الواقع المعزز في بعض العموم الدراسية:
 تطبيق الواقع المعزز في التاريخ :يساعد تعمم التاريخ باستخدام تقنية الواقع المعزز
الطالب عمى معايشة األحداث التاريخية كأنيم مشاركون فييا .وتمكنيم كذلك من
التفاعل مع الشخصيات التاريخية ،والتعرف عمى وقائع أىم الحروب والثورات،
وتمثيل أىم شخصياتيا والمشاركة في أحداثيا ( .)schrier, 2005, 126-128
 تطبيق الواقع المعزز في الجغرافيا  :تحتوي مادة الجغرافيا عمى الكثير من التفاصيل
عن الدول والمدن واألماكن الجغرافية التي يجب عمى الطالب استذكارىا فباستخدام
تقنية الواقع المعزز أصبح المحتوى أقل تعقيدا ،وأتاح لمطالب اكتشاف الظواىر
الطبيعية بتقنية متطورة مع توفير المرونة الالزمة لتصور الظواىر الطبيعية
(.)Shelton & Hedley, 2002, 8
 تطبيق الواقع المعزز في الرياضيات واليندسة :يمكن أن تخدم ىذه التقنية طمبة
الدراسات اليندسية بشكل كبير ،حيث توفر ليم الوقت والجيد في تصميم نماذج
مجسمة قد تساعد عمى التعبير عن أفكارىم (، )chang et al, 2010, 1380
وتقدم تقنية الواقع المعزز شرح (حساب التفاضل والتكامل) في مادة الرياضيات
لمطالب بشكل يساعد عمى تحسين الفيم والتشجيع عمى تطبيق المفاىيم المكتسبة
وربطيا بالحياة اليومية ،كما تساعدىم عمى تحسين األبعاد المختمفة لدييم لمفيم
(.)Ivanov & Ivanova, 2011, 178
 تطبيق الواقع المعزز في الفمك :يساعد تطبيق ىذه التقنية في عمم الفمك بشكل
مميز ،حيث إنو باإلمكان عرض صور ثالثية األبعاد متحركة لألجسام الكونية ،فيرى
الطالب ىذه الصور كأنيا حية أمامو ،ويتحكم فييا من خالل حركة يديو في
مواضعيا ،ويضيف ويحذف منيا ،ليحقق نظرية ،أو يستعرض أي ظاىرة كونية
(.)Johnson et al, 2010, 21
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 تطبيق الواقع المعزز في الكيمياء :إن تقنية الواقع المعزز تتيح لمطالب التفاعل وفيم
األحماض األمينية كما أنيا تتيح لممتعمم فرص فيم التراكيب الكيميائية بصورة أبسط
وأوضح ،وتعتبر نماذجيا سيمة التصميم ومرنة ( Ivanov & Ivanova, 2011,
.)177
كدراسة شن (  .)chen, 2013التي سعت إلى الكشف عن تأثير تقنية الواقع
المعزز ،وعن قدرتيا عمى تسييل تعمم الكيمياء لمطالب حتى يتمكنوا من فيم المفاىيم
المجردة باإلضافة إلى أنيا ىدفت إلى اختبار تأثير الواقع المعزز في بيئة التعمم التعاونية.
واستخدمت الدراسة المنيج شبو التجريبي وتم جمع البيانات باستخدام االستبانات ومقياس
الكفاءة الذاتية لمكيمياء الذاتية لمكيمياء واالختبار المعرفي .وتكونت عينة الدراسة من ():7
طالبا من طالب الكيمياء العضوية تم تقسيميم إلى ثالث مجموعات  37( :طالبا درسوا من
خال ل الكتب فقط)  ،و( 37درسوا من خالل الواقع المعزز فقط)  ،و ( 33طالبا درسوا من
خالل الواقع المعزز (أزواج تعاونية) في جامعة واشطن.
وأظيرت النتائج أن أداء مجموعة الطالب الذين درسوا باستخدام الواقع المعزز فقط
أفضل بكثير من الطالب الذين درسوا بأنفسيم من غير استخدام الواقع المعزز ،والذين درسوا
باستخدام الواقع المعزز بأزواج تعاونية.
 تطبيق الواقع المعزز في الحاسب :تساعد تقنية الواقع المعزز المتعمم المبتدئ عمى
أداء ميام معقدة كصنع الربوتات ( )Hou et al, 2013, 451وتوصيل الشبكات،
وتركيب األجزاء الداخمية لمحاسب وتوضيح سريان وتدفق البيانات داخل أجزاء
الحاسب وداخل الشبكات المختمفة.
كدراسة إيفانوفا وايفانوف ( .)Ivanov & Ivanova, 2011التي ىدفت إلى
التحقق من دعم تقنية الواقع المعزز لمتعميم والتعمم والتأكد من إمكانية الجمع بين أساليب
التعمم التقميدية وتقنية الواقع المعزز لمساعدة الطمبة عمى فيم المفاىيم المعقدة.
استخدمت الدراسة المنيج شبو التجريبي ،واستخدم الباحثان المقابالت واالستبانة
لجمع البيانات وكانت العينة من طالب السنة الثانية لمرحمة البكالوريوس من قسم عموم
الحاسبات تخصص إلكترونيات وقسمت إلى ثالث مجموعات ،في كل مجموعة ( )31طالباً

وأظيرت نتائج البحث أن أكثر من ( )%86من الطالب كان رأييم أن تقنية الواقع المعزز
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تساعد عمى فيم المفاىيم المختمفة في مجال رسومات الحاسوب وأن تقنية الواقع المعزز
تقنية واعدة وفعالة ،وتسمح بفيم النظريات ،وتعزيز اإلدراك والحقائق ،وتدعم التفكير.
 تطبي ق الواقع المعزز في الفيزياء :تستخدم تقنية الواقع المعزز بشرح الخصائص
المختمفة لألجسام وحركة الجسم ،مثل :السرعة والتسارع ()lee, 2012, 16
ويمكن لتطبيقات تقنية الواقع المعزز أن تساعد في إيصال المفاىيم المجردة لمطالب،
ومحاكاة الظواىر الطبيعية وتفاعالتيا التي قد ال تكون واضحة في الحياة الحقيقية.
 تطبيق الواقع المعزز في التشريح :ساىم تطبيق تقنية الواقع المعزز في مجال دراسة
األحياء وعمم التشريح من خالل عرض تركيب أعضاء أجسام الكائنات الحية
بالتفصيل ،حيث يمكن لمطالب فحص أجزاء الجسم ومعرفة تركيبو وكيف يعمل كل
عضو ( .)Lee, 2012, 16
 تطبيق الواقع المعزز في المكتبات :إن التعامل مع تعميمات المكتبة باستخدام الواقع
المعزز تطور ميارات البحث لدى الطمبة ،فيصبحو أكثر قدرة عمى االعتماد عمى
النفس في مجال البحث والتعميم بعكس الطمبة الذين يعتمدون عمى اإلرشادات
الشفيية من أمناء المكتبات ويتمقون المعمومة دون االعتماد عمى مجيودىم
الشخصي (.)Dill, 2008, 524
 تطبيق الواقع المعزز في الشريعةُ :يرى أنو يمكن توظيف تقنية الو اقع المعزز في
تدريس مقرر الفقو كموضوع الحج والعمرة ،بحيث يمكن تجسيد المشاعر المقدسة
بشكل ثالثي األبعاد ليتخيميا الطالب ويعيش معيا ،أو ربط مقاطع فيديو توضح لو
مناسك الحج والعمرة مع طرح أسئمة تتعمق بالمناسك .كما يمكن توضيح كيفية
الصالة بربطيا بفيديو توضيحي معزز لمكتاب المدرسي ،وكذلك شرح الطيارة وكيفية
التيمم ،وشرح الزكاة وأصنافيا ومقاديرىا شرعا ،وكذلك البيوع وشروطيا وأنواعيا.
وفي التجويد يمكن توضيح النطق بالحروف والمخارج ،وتوضيح مكان المخرج ،وربط كل
مقطع صوتي بإحدى القراءات العشر ،وفي التوحيد يمكن ربط الموضوع بمادة أثرائية توضح
قدرة اهلل تعإلى في الخمق.
ومن خالل ما سبق يمكن القول :إن تقنية الواقع المعزز سريعة التطور والتقديم وتتناسب مع
أغمب المواد الدراسية ،كما تساعد عمى تحقيق التعميم المطموب وابتكار نشاطات تعميمية تدعم
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التعميم والتعمم وتحقق أىدافو ،وعميو يمكن أن نطمق عمى تقنية الواقع المعزز :تقنية
المستقبل التعميمية.
ومع ظيور الواقع المعزز وتطور وتنوع أدواتو زاد االىتمام بموضوع التفاعل في
اآلونة األخيرة وخاصة بعد توفر وتنوع وسائل االتصال التفاعمية ،لما لمتفاعل من دور كبير
في رفع مستوى التحصيل العممي بصفة خاصة وتحسين مخرجات التعميم بصفة عامة
(العرفج ،)3118 ،وعميو يعتبر التفاعل دافعاً قوياً ومحركاً لمتعمم من حيث زيادة فرصة

تفاعل الطالب مع بعضيم بعضا وزيادة التفاعل بينيم وبين المعمم بل وبين عناصر العممية

التعميمية األمر الذي يؤدي بيم الى الرضا عن المقرر الدراسي بشكل عام خصوصا إذا ما
روعيت الفروق الفردية فيما بينيم من خالل تفريد التعمم وتقديمو بما يتناسب وقدرات كل فرد
كاستخدام استراتيجية كيمر لتفريد التعمم.

مفوىم اشرتاتًجًة كًلر:
لقد عرفيا كيمر نفسو بأنيا :مجموعة اإلجراءات التعميمية التعممية التي تقوم عمى
مبادئ أساسية من حيث تجزئة المادة التعميمية إلى وحدات صغيرة بطريقة منطقية يدرسيا
الطمبة ذاتيا باالستعانة بأدلة خاصة بتمك الوحدات يقوم المعمم باعدادىا مسبقا كل حسب
سرعتو وما تسمح بو قدرتو ووقتو ،ويكون تقدميم في المادة التعميمية مشروطا بإتقان
الوحدة الدراسية وانجاز الميمات المطموبة لكل منيا واجتياز اختباراتيا.)Keller, 1968( .
في حين عرفيا (محمد الحيمة )2::4 ،بأنيا مجموعة من اإلجراءات المبرمجة
اليادفة والقائمة عمى تطبيق مبادئ نفسية معينة طبقا لقواعد عممية وعمى التعمم الفردي
وتوظيف جميع مصادر التعمم لغرض تحقيق أىداف تربوية في مستويات المجال المعرفي
اإلدراكي المختمفة لسرعة التعمم.
وفي ىذا الصدد ذكر كل من ( ،)Emck & Ferguson, 2000و (غادة
عبدالفتاح )3111 ،أن استراتيجية كيمر تعد نظاما تعميميا يعتمد عمى تقسيم المادة التعميمية
المقررة إلى سمسمة من الوحدات الصغيرة يتم تناوليا بشكل منفصل وتتضمن كل منيا أىدافا
تعميمية محددة جيدا لكل وحدة بحيث يعرفيا المتعممون ويعرفون ما ىو متوقع منيم
ويستطيعون التركيز عمى أىم نقاط المادة وعندما يجتاز المتعمم وحدة ما بنجاح ويصل إلى
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مستوى الكفاءة واإلتقان المحددين لو فإنو يحصل عمى تعزيز ذاتي حيث يشعر بالسعادة
والرضا النفسي.

ملىنات اشرتاتًجًة كًلر:
من خالل نتائج البحث لمدة خمسين عاما في مجال تعزيز القيمة الدافعية لمتعمم،
طور كيمر عام  2:98نموذجو لمدافعية األكاديمية ،والذي يتضمن أربعة أبعاد ىي :االنتباه،
الصمة ،الثقة ،الرضا ( .)Keller, 1978ويشير فيسر ( )Visser el at ,2002إلى أن
مكونات نموذج كيمر تمثل معظم األبعاد اليامة في الدافعية اإلنسانية .مع التأكيد عمى أن
النموذج موجو نحو تكوين وتطوير التصميمات التعميمية التي يمكن أن يأخذ بيا المعمم أثناء
تطويره واعداده لممقرر (السيد سكران.)3121 ،

 .0االنتباه:
ىو المكون األول لمنموذج ،ويقول عنو كيمر ( )2:94إنو استراتيجية لالستحواذ
عمى إثارة اىتمام الطالب وحب االستطالع لدييم ،ويعرف بأنو درجة استثارة واستحواذ
موضوعات المقرر المختمفة النتباه الطالب وحب استطالعيم .وقد تضمن األساس النظري
لعامل االنتباه ،نظريات تجييز المعممومات المرتبطة بالتعمم اإلنساني والذاكرة.
ف أساسا يجب أن ينتبو الطالب إلى موضوعات المقرر ،المحاضرات ،المناقشات،
األنشطة التطبيقية  ...إلخ ،واال لن تحدث عممية التعمم .ويقول ()Visser L, 2002
"الوصول إلى انتباه الطالب وتركيزه عمى ميمة التعمم شرط أساسي لتعممو .إن التحدي ،وعدم
التوقع (المفاجأة) ،وحتى الرسائل االستفزازية كميا تثير انتباه المتعمم .وىناك استراتيجيات
أخرى مثل :االتصال المتكرر ،التغذية الراجعة السريعة ،االىتمام الحقيقي لدى المتعمم"

 .8الصلة:
يراىا كيمر ( ) 2:94أنيا استراتيجية ترتبط بحاجات المتعممين واىتماميم ودوافعيم،
ويعرفيا بأنيا القيمة المدركة لممقرر لتحقيق طموحات الطالب الحالية والمستقبمية .إن
األساس النظري لعامل الصمة يتضمن نظريات متعمقة بإداراكات الطالب لصمة المقرر
بحاجاتيم ،مثل التنظيم اليرمي لمحاجات ،تحقيق الذات.
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إن الطالب الذين يدركون أن نتائج دراسة المقرر ترتبط بحاجاتيم الشخصية ومستقبميم
الميني ،سوف يكونون أكثر انتباىا لعممية التعمم وأكثر مثابرة مع موضوعات المقرر
وأنشطتو.

 .3الجكة:
وينظر إلييا كيمر ( ) 2:94عمى أنيا استراتيجية تساعد الطالب عمى تطوير توقعات
إيجابية لمنجاح ،ويعرف ىذا العامل بأنو درجة االطمئنان لدى الطالب لتحقيق النجاح في
الجوانب المعرفية الوجدانية لممقرر .إن األساس النظري لعامل الثقة يتضمن عناصر عن
مركز التحكم ،نظرية فاعمية الذات لبندورا ،نظرية العزو لفينر ،توقع النجاح والفشل إلكسيل.
وىناك اعتقاد بأن ارتفاع أو انخفاض الثقة يعيق عممية التعمم ،فالطالب الذين يعتقدون بأن
ال ميارات الجديدة فوق طاقتيم لن يثابروا ،والطالب الذين يعتقدون أنيم يعرفون تماما لن
ينتبيوا لمميام التي في متناول أيدييم ،والطالب الذي يتحدون ولكن يعتقدون أنيم يستطيعون
تحقيق النجاح فإنيم يتعممون بسرعة وسيولة.

 .4الرضا:
العامل الرابع في النموذج وكما حدده كيمر ( )2:94ىو استراتيجية تمد جيد المتعمم
بالتعزيز الداخمي والخارجي ،ويعرف بأنو درجة اعتقاد الطالب في الثواب الشخصي والرضا
المتحصل من المقرر واألساس النظري ليذا العامل يتضمن :التغذية الراجعة ،التعزيز ،قيمة
الذات ،السياق االجتماعي .وعموما فإن الطالب يدعمون أنشطة التعمم إذا وجدوا فييا تحقيقا
لقيمة شخصية وعروضا أكثر من اآلخرين .والشكل التالي يوضح استراتيجية كيمر.

االشرتاتًجًة الجانىية لهمىذج كًلر:
فــي عــام ( )2:98قســم كيمــر االســتراتيجيات األربــع األساســية إلــى اســتراتيجيات ثانويــة عمــى
النحو التالي:

 .0اشرتاتًجًات االنتباه:
 استراتيجية اإلثارة المدركة :وفييا يتم تقديم طرفة ،مفاجـأة ،تضـاد ،حيـرة .ومثـال عمـى
ذلك يضع المعمم صندوقا مغمقا ومغطى بعالمات االستفيام عمى منضدة أمام الطالب.
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 اســـتراتيجية إثـــارة االستفســـار :وفييـــا يـــتم اســـتثارة حـــب االســـتطالع بطـــرح أســـئمة أو
مشــكالت لمحــل .ومثــال عمــى ذلــك يطــرح المعمــم ســيناريو لموقــف ويســأل الطــالب عــن
إيجاد حمو من خالل العصف الذىني بناء عمى ماتعمموه من الدرس.
 اســتراتيجية التغييــر :وفييــا يــتم دمــج عــدد مــن الطــرق والوســائط المتعــددة لمواجيــة
الحاجات المتباينة لمطالب .ومثال عمى ذلك أنو وبعد االنتياء من عرض ومراجعة كـل
خطـوة مـن خطـوات الــدرس عمـى جيـاز العـرض ،يقســم المعمـم الطـالب إلـى مجموعــات
ويخصص لكل مجموعة عددا من المشكالت التطبيقية ويطمب منيم حميا.

 .8اشرتاتًجًة الصلة:
 اســـتراتيجية توجيـــو اليـــدف :حيـــث يعـــرض األىـــداف واألغـــراض المفيـــدة لمـــتعمم،
والطــرق النوعيــة إلنجازىــا بنجــاح .مثــل أن يقــوم المعمــم بشــرح األىــداف الخاصــة
بالدرس.
 اســتراتيجية مجــاراة الــدافع :والتــي تعتمــد عمــى مطابقــة األىــداف لحاجــات ودوافــع
الطــالب .مثــل أن يقــوم المعمــم بالســماح لمطــالب بتقــديم مشــروعاتيم مكتوبــة أو
بشكل شفيي لتمبية الحاجات واألنماط المختمفة لمطالب.
 استراتيجية األلفة :وىي إعداد المحتوى بالطرق التي تجعمو قابال لمفيـم ،ومرتبطـا
بخبــرة وقــيم الطــالب .كــأن يطمــب المعمــم مــن الطــالب إعطــاءه أمثمــة عــن خبـراتيم
الخاصة المتعمقة بموضوع الدرس.

 .3اشرتاتًجًة الجكة:
 استراتيجية متطمبـات الـتعمم :حيـث يخبـر المعمـم الطـالب بمتطمبـات الـتعمم واألداء،
ومعــايير التقــدير .ومثــال عمــى ذلــك تزويــد المعمــم الطــالب بقائمــة لمعــايير التقيــيم
لمشاريعيم البحثية مع أمثمة نموذجية لمشاريع من سنوات سابقة.
 فـــرص النجـــاح :ىنـــا يـــتم تزويـــد الطـــالب بفـــرص ذات مغـــزى وذات مســـتوى تحـــد
مناســب لمنجــاح التعميمــي .كســماح المعمــم لمطــالب بممارســة اشــتقاق وتمخــيص
المعمومــات مــن مصــادر مختمفــة وتزويــدىم بتغذيــة راجعــة قبــل أن يبــدأ الطــالب
مشروعاتيم البحثية.
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 المســئولية الشخصــية :يــتم مــن خالليــا ربــط النجــاح فــي التعمــيم بقــدرة الطالــب
وجيــده الشخصــي .ومثــال عمــى ذلــك حــين يــزود المعمــم الطــالب بتغذيــة راجعــة
مكتوبة عن جودة أدائيم ،ويقدم الشكر إلخالص الطالب وعمميم الجاد.

 .4اشرتاتًجًة الرضا:
 استراتيجية التعزيز الداخمي :وىي قائمة عمى تشـجيع وتـدعيم االسـتمتاع الـداخمي
بخبرة التعمم .كدعوة المعمم خريجين سـابقين لتقـديم أدلـة عمـى كيـف أن تعمـم تمـك
الميارات ساعدىم عمى أداء واجبيم المنزلي واالنتياء من مشاريعيم.
 اســتراتيجة الث ـواب الخــارجي :حيــث يــتم زيــادة التعزيــز اإليجــابي والتغذيــة الراجعــة
الدافعيـــة .مثـــل مـــنح المعمـــم شـــيادات تقـــدير لمطـــالب الـــذين تمكنـــوا مـــن إكمـــال
مجموعة من الميارات.
 العدالة :يصون ثبات معـايير وعواقـب النجـاح .مثـل أن يـزود المعمـم بعـد االنتيـاء
مــن مشــروع محــدد الطالــب بتغذيــة راجعــة تقويميــة باســتخدام المعــايير التــي تــم
وصفيا أثناء الدرس.

مًسات اشرتاتًجًة كًلر:
 يعتمــد مبــدأ إتقــان الوحــدة الدراســية ،بمحــك معــين قبــل االنتقــال إلــى الوحــدة التــي
تمييــا ،حيــث يقســم المحتــوى التعميمــي لكــل مقــرر مــن المقــررات إلــى عــدد مــن
الوحدات الصغيرة التي يمكن التحكم بيا بسيولة ويسر.
 يتقــدم المــتعمم فــي مادتــو التعميميــة حســب ســرعتو الذاتيــة ،ويعطــي الوقــت الــالزم
لتعممو.
 تعتمد تقديم المثيـرات فـي الـدروس ،وال تسـتخدم فييـا المحاضـرات اإال فـي حـاالت
نادرة جدا كحث المتعممين أو زيادة دافعيتيم ،وليس من أجل إيصال المعرفة.
 ليا أدلة تعميمية مطبوعة إليصال المعمومات واإلرشادات لممتعممين.
 ليــا مراقبــون لتقــويم االمتحانــات ،وتقــديم المســاعدة لممتعممــين ،والتغذيــة الفوريــة
التي تعزز المواقف التعميمية( .جمال الخطيب.)2::4 ،

دور املعلم يف اشرتاتًجًة كًلر:
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يختمــف دور المعمــم فــي اســتراتيجية كيمــر عــن دوره فــي الطريقــة التقميديــة فيــو لــيس
المصدر الوحيد لممعمومة وانما عميو إنجاز بعض األعمال وىي:
 اختيار وتحديد المادة التعميمية التي يتضمنيا المقرر.
 تحديد التنظيم والطريقة التي يتم بيا عرض المادة التعميمية.
 كتابة واعداد سيناريو الدراسة لموحدة التعميمية.
 تصميم األنشطة ووضع األسئمة ليا.
 الحكم عمى مدى تقدم كل تمميذ.
 تقديم التوضيحات والمناقشات التي يحتاجيا الطالب أثناء التعمم.
 المحافظة عمى بقاء بيئة التعمم وظروفيا إيجابية.
 يقـوم بـدور الـدافع الـذي يحفـز الطالـب عمـى الـتعمم ويحـافظ عمـى ثقتـو بنفسـو( .أحمــد
بياء الدين.)3122 ،

دور املتعلم يف اشرتاتًجًة كًلر:
يســير المــتعمم فــي اســتراتيجية كيمــر فــي دراســتو وفــق قدراتــو ومعــدل ســرعتو وال يكــون
مضط ار أو مجب ار لترك وحدة تعميمية إلى أخرى لمسايرة الطالب فـي فصـمو .وبيـذا يكـون الـدور
الفعمي لمطالب كالتالي:
 أن يكون متفاعال مع كل موقف تعميمي بصورة إيجابية .أي أنو يكون مشـاركا نشـطا
في جمع المعمومات وليس مستقبال ليا.
 أن يكــون المـــتعمم مــتحمال مســـئولية اتخــاذ القـــ اررات التــي تتصـــل باختيــار األســـاليب
المختمفة لتحقيق األىداف.
 أن يصل المتعمم إلى مستوى اإلتقان لممادة وىذا يتوقـف عمـى اسـتعداداتو ىـو ولـيس
استعدادات زمالئو في الفصل الدراسي.
 أن يقــوم بــالتعرف عمــى م ـواطن الضــعف ويعمــل عمــى عالجيــا بتقــويم ذاتــو (.محمــد
خضر.)3121 ،

اشتخدام التلهىلىجًا الكائمة على اشرتاتًجًة كًلر يف التعلًم:
إن استخدام التكنولوجيا في مجال التعميم يساعد عمى عالج القصور لدى التالميذ
في مجاالت متعددة ،فما يمكن أن يقدمو استخدام مثل ىذه التكنولوجيا في العممية التعميمية
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من برامج وتطبيقات تحتوي عمى وسائط متعددة وعناصر مختمفة تعمل عمى جذب انتباه
الطالب وتساعد في التغمب عمى مشكالتيم وتراعي الفروق الفردية فيما بينيم وذلك لتحقيق
أقصى استفادة من قدراتيم وامكاناتيم( .عبدالرحمن سميمان.)3111 ،
وعميو اصبح مماالشك فيو أن تدريب الطمبة عمى استعمال استراتيجيات تركيز
االنتباه وتحمل مسؤولية تعمميم الذاتي وفيم ما يقرؤون واستعمال عادات دراسية جيدة
يساعدىم عمى أن يكونوا دارسين فاعمين  ،كما أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في مثل ىذه
النظريات من شأنو أن يرتقي بيا إلى مستوى جديد كميا من حيث تحقيق األىداف المرجوة
من دمج االثنتين معا.
لقد قام غولسوم اسيكسوي ( )Gulsum, 2015بدراسة ىدفت إلى معرفة فاعمية
الفصول المقموبة باستخدام استراتيجية كيمر عمى دافعية طمبة مقرر الفيزياء في السنة
الدراسية األولى في جامعة الشرق التركية ،حيث استخدم الباحث المنيج التجريبي واشتممت
عينة البحث عمى ( ) 77طالبا وطالبة قسموا بالتساوي عمى مجموعتين األولى الضابطة والتي
تمقى فييا الطمبة المادة العممية بالطريقة التقميدية التمقينية والثانية التجريبية حيث تمقى
الطمبة فييا المادة العممية باستخدام الفصول المقموبة والمبنية عمى استراتيجية كيمر قبل
الحضور لمساعة الدراسية .وكانت نتائج الدراسة لصالح المجموعة التجريبية ،حيث أثبتت أن
استراتيجية كيمر أتاحت لمطالب تمقي المعرفة وفقا لمستواىم العممي وسرعتيم في التحصيل،
األمر الذي رفع من مستوى التحميل لدييم والفيم عمى عكس ما حصل بالمجموعة الضابطة
التي تمقى طمبتيا التعميم بالطريقة التقميدية (التمقين).
وفي ىذا الصدد قام ناكارين بينباثومرات ( )Nakarin, 2013بدراسة استيدفت
إعادة تصميم مقرر دراسي ليقدم عن طريق اإلنترنت ( )on lineبناء عمى ثالث نظريات
لمتعمم منيا استراتيجية كيمر وأثرىا عمى طمبة السنة الدراسية األولى في جامعة تايمند.
لموقوف عمى أفضل النظريات وأكثرىا استق ار ار عند استخدام التعميم اإللكتروني في كل من
(االستيعاب ،الجيد ،استدامة التحصيل ،االبتكار ،األفضمية).
ولقد توصمت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات المتعممين
في المجموعات التجريبية في التطبيق القبمي والتطبيق البعدي لالختبار التحصيمي لممادة
ومقياس الرضا بشكل عام والتي استخدمت المادة العممية المبنية عمى استراتيجية كيمر بشكل
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خاص حيث كان الفرق أكبر لصالحيا ،وكذلك وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي
درجات طالب المجموعة التجريبية التي قدمت مادتيا العممية بناء عمى استراتيجية كيمر في
التطبيق القبمي والتطبيق البعدي لمقياس التفكير االبتكاري ومقياس األفضمية .
أما دراسة (أحمد بياء الدين )3122 ،فقد ىدفت إلى وضع برنامج تعميمي بأسموب تفريد
التعمم(كيمر) باستخدام الوسائط المتعددة عمى تعمم بعض ميارات كرة القدم لتالميذ المرحمة
اإلعدادية ،واستخدم الباحث المنيج التجريبي واشتممت عينة البحث عمى ( )63تمميذا
بمدرسة بمجمع حسني مبارك اإلعدادية بالزقازيق وكانت أداة الدراسة االختبارات الميارية،
ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الد راسة :أن استراتيجية كيمر وباستخدام الوسائط المتعددة
قد ساىمت وبشكل إيجابي كبير في تحسن مستوى تعمم الميارات األساسية لممادة الدراسية،
كما أوصى الباحث بتطبيق استراتيجية كيمر باستخدام الوسائط المتعددة في جميع المقررات
الدراسية لما ليا من تأثير كبير عمى دافعية المتعممين لمتعمم.
واستيدفت دراسة (محمد خضر )3121 ،معرفة مدى فاعمية اليايبرميديا باستخدام
استراتيجية كيمر في تعمم ميارة الوثب الطويل لتالميذ المرحمة اإلعدادية ،واستخدم الباحث
المنيج التجريبي واشتممت عينة البحث عمى ( )46طالبة ،حيث أكدت النتائج عمى ان برنامج
الكمبيوتر المبني عمى اليايبرميديا ووفقا الستراتيجية كيمر قد ساىم بتحسين ميارات الوثب
لدى عينة البحث وارتفاع ممحوظ في مستوى تحصيل الطالبات عمى اختالف مستوياتين
(منخفض – متوسط – مرتفع) .ويرجع الباحث ىذا التقدم إلى استراتيجية كيمر حيث إن ىذه
االستراتيجية قائ مة عمى مراعاة الفروق الفردية بين المتعممين ومقارنة مستوى المتعمم بقدراتو
الذاتية والعمل عمى تنميتيا دون خوف مما يدفعو إلى العمل تمقائيا فال يصاب باإلحباط عند
الدراسة مع ذوي المستوى المتوسط أو المرتفع كما أن استمرارية التغذية الراجعة تساعد عمى
زيادة احتماالت النجاح .وفي الوقت نفسو تقمل من احتماالت الفشل والفتور في التحصيل.
وفي ىذا الصدد يؤكد (محمد الحيمة )3112 ،عمى أن مصمم استراتيجية كيمر كان
ييدف من خالليا إلى تعظيم إثابة أو مكافئة السموك ألقصى درجة ممكنة وفي الوقت نفسو
التقميل ألكبر درجة ممكنة من االنطفاء واإلحباط وازالة الخوف من التعثر الدراسي والعقاب.
كذلك أكدت دراسة (سوسن العالن )3123 ،بدراستيا التي ىدفت إلى الوقوف عمى
أثر استخدام استراتيجية كيمر في تنمية ميارات المفاىيم العممية في مادة العموم لتالميذ
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الصف الرابع من الحمقة األولى من التعميم األساسي في الجميورية العربية السورية،
بمحافظة ريف دمشق ،حيث تكونت عينة الدراسة من ( )243تمميذا مقسمين عمى
مجموعتين تجريبية وضابطة .وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا عن
مستوى داللة ( ) 1.12بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة
في التط بيق البعدي الختبار التحصيل .ووجود فروق دالة إحصائيا عن مستوى داللة
( ) 1.12بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيقين القبمي والبعدي
الختبار التحصيل.
أما دراسة (ىشام عبدالحميد  )3119والتي ىدفت لمعرفة تأثير برنامج تعميمي
باستراتيجية كيمر باستخدام التعميم المبرمج عمى مستوى أداء التصويب في كرة اليد ،واستخدم
الباحث المنيج التجريبي واشتممت عينة البحث عمى ( )71طالبا من السنة األولى بكمية
التربية بجامعة الزقازيق ،حيث تم تقسيميم إلى مجموعتين إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة
قوام كل منيما ( )41طالبا .وكانت أدوات الدراسة االختبارات البدنية ،واختبار الذكاء لرافن.
حيث أشارت نتائج الدراسة إلى تحسن كبير في أداء المجموعة التجريبية وتكوينيا لصورة
واضحة عن الميارات الدراسية باإلضافة إلى تركيزىا العالي واالنتباه الممحوظ أثناء سير
العممية الدراسية ،األمر الذي أوعزه الباحث الستراتيجية كيمر المتبعة في المجموعة .ومن أىم
التوصيات التي جاءت في ىذه الدراسة ضرورة تشجيع أعضاء ىيئة التدريس عمى استخدام
استراتيجية كيمر في تدريس مختمف جوانب المواد الدراسية وذلك لتفادي جمود الطرق
التقميدية في التدريس وما ينتج عنيا من صعوبات وتأخر دراسي.
ولما كان رضا الطالب أحد أىم أدوات ومصادر تقويم المخرجات التعميمية والتي
يعتمد عمييا في عممية تخطيط وتطوير عممية التعميم ليدف تحسينيا وتطويرىا ومعرفة
حاجات الطالب ،األمر الذي أكد عميو (محمود أبو قديس )3113 ،حيث قال "أن النتائج
التي يتم حصوليـا من ىذه األدوات تمكن اإلداريين األكاديميين أن يروا بسيولـة ووضوح
مواقع التغير والضعف والقوة من وجية نظر الطالب في عمميـة التعميم وتساعد المعممين عمى
عممية تقييم عممية التعميم ومن ثم تطويرىا".
وبالنسبة لرضا الطالب عن التعمم باستخدام الواقع المعزز فإنو يختص بتقييم ردود
فعميم واتجاىاتيم نحو تطبيق تفاعمي مبني عمى استراتيجية كيمر ،ويبين ماكـاي ( Allen,
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 )2003أن رضا الطالب يختص باإلشباع الذي يتم الحصول عميو من خبرة المقرر ،وعميو
ىناك عدة عوامل يمكن أن تؤثر عمى رضا الطالب عن مقرر يدرس باستخدام تطبيقات الواقع
المعزز  ،منيا نوع المعرفة أو التعمم والتقدير الذي حصل عميو من المقرر الدراسي ،طريقة
توصيل المقرر الدراسي ،البيئة التي يتم فيو تمقي المقرر الدراسي ،التفاعل مع المعمم
والطالب اآلخرين ،المواد التعميمية الموجودة بالمقرر والتكنولوجيا المستخدمة .وغالباً ما يتم

قياس الرضا عن طريق الحصول عمى رد فعل الطالب أو إدراكو لممقرر باستخدام الدراسات
المسحية ،حيث تدور األسئمة التي يتم طرحيا بصفة عامة عن آراء الطالب حول المقرر ككل

وكفاءة المعمم من حيث تفاعمو معو والتكنولوجيا المستخدمة.
ولقد بدأ االىتمام بموضوع رضا الطالب عن مقررات التعمم باستخدام المستحدثات
التكنولوجية بعد أن أصبح ىناك توجو في تطبيق أساليبيا وأنماطيا في عممية التعميم بصورة
أوسع .وفي ىذا الخصوص يقول بميد ) (Bleed, 2001أن ىناك شعو ارً عاماً برضا الطالب

عن خبرة التعمم باستخدام المستحدثات التكنولوجية.

وبناء عمى ما تم ذكره من مميزات يوفرىا الواقع المعزز ،وحتمية تفريد
ويرى الباحث
ً
التعمم من أجل مراعاة الفروق الفردية في التحصيل لدى المتعممين ودفعيم لمخروج عن
المألوف في مقرر المعموماتية بشكل عام ووحدة الشبكات بشكل خاص ،ضرورة استخدام
الواقع المعزز وفقا الستراتيجية كيمر ومحاولة التعرف عمى إذا ما كان يساعد في زيادة
التحصيل لدييم.

مشللة البحح:
من خالل عمل الباحث في مجال تدريس مادة المعموماتية ومالحظتو لطالب الصف
العاشر وتدني مستواىم في وحدة الشبكات وعدم رغبتيم في دراسة الوحدة عمى الرغم من
ارتفاع مستواىم في مختمف وحدات المقرر األخرى ،حيث الحظ الباحث مدى حاجة التالميذ
الستخدام وسائل أكثر فاعمية تساعدىم عمى التعامل مع المقرر وفيمو لمتغمب عمى
الصعوبات التي يواجيونيا وايجاد جو من الحماس والتفاعل .ىذا باإلضافة عدم استخدام
األجيزة الموحية واليواتف الذكية كما يجب بالرغم من أن وزارة التربية بدولة الكويت قد وفرت
تمك األجيزة الستخداميا في الفصول الدراسية ،إال أن استخداميا اقتصر عمى قراءة الكتب
الدراسية فقط ،بالرغم من اقبال المتعممين عمى استخداميا.
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وبناء عمى ماتم عرضو يمكن تحديد مشكمة البحث الحالي في عدم رغبة المتعممين
لدراسة وحدة الشبكات في الصف العاشر ،األمر الذي يؤدي إلى ضعف في تحصيميم الدراسي
وعدم االستفادة من الوحدة في حياتيم الفعمية من خالل فقدانيم ما اكتسبوه من معمومات.
عمى ذلك فإننا في حاجة إلى استراتيجية أكر فاعمية من التدريس التقميدي المتبع
" "traditional, teacher-led instructionفي وحدة الشبكات في الصف العاشر بيا
تتيح مزيد من التفاعل بين المتعممين والمحتوى ،لذلك يسعى البحث الحالي إلى استخدام
الواقع المعزز المبني عمى استراتيجية كيمر لتحسين مستوى رضا الطالب عن ىذه التقنية
وبالتالي عن دراسة المقرر.

أهداف البحح:
يسعى البحث الحالي إلى التعرف عمى أثر برنامج تعميمي قائم عمى استراتيجية كيمر
باستخدام الواقع المعزز عمى رضا الطالب عن مقرر المعموماتية لمصف العاشر بدولة الكويت
وذلك من خالل العناصر التالية:
التعرف عمى فعالية برنامج تعميمي قائم عمى استراتيجية كيمر باستخدام الواقع المعزز
عمى رضا الطالب في مقرر المعموماتية لمصف العاشر بدولة الكويت.

أشئلة البحح:
يحاول البحث الحالي اإلجابة عن األسئمة التالية:
 .2ما التصميم التعميمي لبرنامج مقترح قائم عمى استراتيجية كيمر باستخدام الواقع
المعزز والذي يمكن من خاللو زيادة الرضا لطالب مقرر المعموماتية لمصف العاشر
بدولة الكويت؟
 .3ما فاعمية البرنامج التعميمي القائم عمى استراتيجية كيمر باستخدام الواقع المعزز
عمى رضا طالب مقرر المعموماتية لمصف العاشر بدولة الكويت؟

جمتمع البحح:
يقتصر ىذا البحث عمى الحدود التالية:
 حدود بشرية :وىي عينة مقصودة من تالميذ الصف العاشر بوزارة التربية بدولة
الكويت.
 حدود مكانية :مدرسة جابر األحمد الصباح الثانوية التابعة لمنطقة حولي التعميمية.
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 حدود زمنية :الفصل الدراسي األول من العام الدراسي .3129/3128
 حدود موضوعية :وحدة الشبكات الحاسوبية من مقرر المعموماتية لمصف العاشر.

أدوات البحح:
اعتمد الباحث عمى األدوات التالية:
 مقياس رضا التالميذ لمتعرف عمى أثر البرنامج (من إعداد الباحث).

إجراءات البحح:
أوال :االطالع عمى الدراسات والبحوث السابقة والمتعمقة بموضوع البحث ومتغيراتو،
وذلك بيدف إعداد اإلطار النظري لمبحث وتصميم أدوات البحث وصياغة فروضو وتحميل
نتائجو.
ثانيا :اختيار أحد نماذج التصميم التعميمي والتطوير التعميمي المالئمة لطبيعة البحث
الحالي ،والعمل وفق إجراءاتو المنيجية في تصميم المعالجة التجريبية وانتاجيا .وقد قام
الباحث باالطالع عمى مجموعة من نماذج التصميم والتطوير التعميمي منيا -:نموذج الجزار،
نموذج محمد عطيو ،نموذج الغريب زاىر (حسن الباتع .)3123 ،كذلك االطالع عمى نموذج
( ) ADDIEونموذج ديك وكيري ،نموذج جون كيمر ،نموذج كوفمان ،نموذج كمب ،نموذج
جيرالك وايمي( ،أحمد الفيمكاوي وعبدالعزيز العنزي.)3127 ،
ولما كان نموذج التصميم الجيد يضمن المحافظة عمى استمرار اىتمام المتعممين واثارة
دافعيتيم نحو التعمم وألن تصمي م التطبيق يتطمب أن يتبع الباحث في عممية التصميم أحد
نماذج التصميم التعميمي التي تتناسب ومتطمبات استراتيجية كيمر ،لذا تبنى الباحث نموذج
( )ADDIEلبناء تطبيق البحث وذلك لألسباب التالية:
 -انو من النماذج القائمة عمى الخصائص المشتركة لنماذج تصميم التعميم.

 صالحية النموذج لمتطبيق عمى جميع المستويات بداءا من تطوير مقرر دراسي كاملأو وحدات صغيرة منو.

 يعد نموذجا عمميا لتصميم مختمف البرمجيات والتطبيقات والمواقف التعميمية لمايتميز بو من بساطة وامكانيات استخدامو ألي نظرية من نظريات التعمم (مندور

عبدالسالم.)3117 ،
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 بسيط في مراحمو الخمس وبالتالي يساعد عمى إخراج المادة العممية المصممة بجودةعالية وشكل جذاب.

ثالثا :تحديد األىداف التعميمية لمبرنامج التعميمي القائم عمى استراتيجية كيمر باستخدام
الواقع المعزز وعرضيا عمى الخبراء في مجال تكنولوجيا التعميم وعمم النفس إلجازتيا ثم
إعدا د قائمة األىداف في صورتيا النيائية بعد إجراء التعديالت المقترحة من قبل السادة
المحكمين .ولقد تحدد اليدف العام لمحتوى البرنامج فيما يمي:
" تنمية التفكير االبتكاري لطمبة مقرر المعموماتية لمصف لعاشر".
وقد انبثق من ىذا اليدف العام ( )57ىدفا إجرائيا فرعيا ،وتمت صياغة األىداف
اإلجرائية التي يسعى التطبيق لتحقيقيا وقد روعي في تحديد األىداف السموكية المعايير
التالية:
 -الصياغة في عبارات واضحة ومحددة.

 -أن تكون واقعة ويسيل مالحظتيا وقياسيا.

 أن يتضمن كل ىدف ناتجا تعميميا واحدا وليس مجموعة من النواتج. -تنظيم ىذه األىداف وفقا لممنيج الدراسي.

وفي ضوء تحديد العناصر األساسية لمجانب النظري لمبحث الحالي ،تمت صياغة أىداف

التطبيق عمى شكل عبارات سموكية تحدد بدقة التغيير المطموب إحداثو في سموك المتعمم
بحيث تكون قابمة لممالحظة والقياس بموضوعية ،وتصبح موجيات لسير واختبار فعالية
الت طبيق ،وقد تم تحديد األىداف في جميع مستويات بموم في المجال المعرفي وفقا لمتعريفات
التالية (ماىر صبري ومحمد الرفاعي:)2:1-29: ،3119 ،
 مســـتوى التـــذكر :يقصـــد بـــو القـــدرة عمـــى تـــذكر المعمومـــة ،ســـواء بـــالتعرف عمييـــا أواستدعائيا من الـذاكرة بـنفس صـورتيا ،أو بشـكل مقـارب جـدا لمـذي سـبق تعمميـا مـن

قبل.
 مســتوى الفيــم :يقصــد بــو القــدرة عمــى إدراك المعــاني ،ويظيــر ذلــك مــن خــالل ترجمــةاألفكار من صورة إلى أخرى ،وتفسيرىا وشرحيا بإسياب أو إيجاز.

 مستوى التحميل :يقصد بـو القـدرة عمـى تجزئـة المـادة التعميميـة إلـى عناصـرىا وتحديـدما بينيا من عالقات وفيم البناء التنظيمي ليا.
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وقد أعد الباحث قائمـة باألىـداف فـي صـورتيا المبدئيـة وقـام بعرضـيا عمـى مجموعـة
مـن المتخصصـين فـي مجـال تـدريس الحاسـوب وعـددىم ( )22محكمـا ،وذلـك بيـدف اســتطالع
رأييم في مايمي:
 مدى تحقيق عبارة كل ىدف لمسموك التعميمي المراد تحقيقو ،وطمب من المحكـم وضـععالمــة ( )فــي الخانــة التــي تعبــر عــن رأيــو س ـواء كــان اليــدف يحقــق الســموك أم ال
يحققو.
 دقــة صــياغة كــل ىــدف مــن أىــداف القائمــة ،وذلــك بــاقتراح الصــياغة المناســبة تحــتاألىداف التي يرى المحكم أنيا تحتاج إلى تعديل في الصياغة.

ثــم تمــت معالجــة إجابــات المحكمــين إحصــائيا بحســاب النســبة المئويــة لمــدى تحقيــق كــل
ىدف لمسموك التعميمي المراد ،وتقرر اعتبار اليدف الذي يجمع عمى تحقيقـو لمسـموك التعميمـي
( .)%211وبذلك تأكدت قائمة األىداف في صورتيا النيائية والمتكونة من ( )57ىدفا (.)6
رابعا :تحميل محتوى وحدة الشبكات من مقرر المعموماتية لمصف العاشر واعادة صياغتو
بما يتناسب واستراتيجية كيمر باستخدام الواقع المعزز.
خامسا :إعداد قائمة بالمعايير الواجب توافرىا في بناء تطبيق الواقع المعزز.
سادسا :وضع تصور لتطبيق الواقع المعزز المبني عمى استراتيجية كيمر وعرضو عمى الخبراء
في مجال تكنولوجيا التعميم وعمم النفس إلجازتو ثم إعداده في صورتو النيائية بعد إجراء
تعديالت السادة المحكمين إن وجدت .فبعد تحديد اليدف العام لموحدة الدراسية وتحديد
األىداف السموكية ليا ،قام الباحث بتحميل ىذه األىداف لتحديد جميع الحقائق والمفاىيم
والتعميمات المطموب من الطالب تعمميا في ىذه الوحدة الدراسية ،كذلك تحديد الوزن النسبي
لموضوعات الوحدة وتحديد ساعات عرضيا بناء عمى مستويات أىدافيا (التذكر ،الفيم،
التحميل) والتي عمى أساسيا تم تحديد المحتوى التعميمي وعناصره .كما ُحدد الزمن والوقت
المستغرق لتعميم محتوى الوحدة الدراسية األولى لكل من المجموعتين الضابطة والتجريبية.
ويبين الجدول رقم ( )3دروس الوحدة والزمن المخصص لتدريسيا.
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خذٔل ()2
تمغيى يستٕيبد انٕزذح انذساعيخ األٔنٗ نهًدًٕعخ انتدشيجيخ ٔانضبثطخ
عــذد انذلبئك
انتبسيخ
األعجٕع انذسط
٠١
انذسط األٔل :يذخم إنٗ انشجكبد انسبعٕثيخ2١1٢/5/1 .
األٔل
٠١
2١1٢/5/٨
انذسط انثبَي :يكَٕبد انشجكخ انسبعٕثيخ.
انثبَي
٠١ 2١1٢/5/15
انذسط انثبنث :انشجكبد انسبعٕثيخ انًُضنيخ.
انثبنث
٠١ 2١1٢/5/22
انذسط انشاثع :انًشبسكخ انًُضنيخ.
انشاثع

وبناء عمى ما سبق استخمص الباحث محتوى التطبيق الذي يغطي ىذه األىداف
ويعمل عمى تحقيقيا ،وأعد المحتوى التعميمي في صورتو المبدئية ثم قام بعرضو مع
األىداف الخاصة بو والتدخالت التطبيقية الدافعية (االستراتيجية) التي يتضمنيا نموذج
كيمر بأبعاده األربع (االنتباه ،الصمة ،الثقة ،الرضا) عمى مجموعة من المحكمين
المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعميم وعددىم ( )6ومتخصصين بعمم النفس وعددىم
( )3وذلك لمتعرف عمى آرائيم حول-:
 مدى ارتباط المحتوى التعميمي باألىداف التعميمية الموضوعة لو ،وذلك بوضع عالمة( )في الخانة التي تعبر عن رأي المحكم سواء كان باالرتباط أم عدم االرتباط.

 مدى كفاية المحتوى ومالئمة االستراتيجيات الثانوية المكونة الستراتيجية كيمرالمستخدمة بو لتحقيق األىداف التعميمية ،وذلك بوضع عالمة ( )في الخانة التي

تعبر عن رأي المحكم سواء بالكفاية أو عدم الكفاية.
أعقب ذلك إجراء المعالجات اإلحصائية إلجابات السادة المحكمين بحساب النسبة
المئوية لمدى ارتباط المحتوى التعميمي باألىداف والذي حقق اليدف بحصولو عمى نسبة
( )%211من رأي السادة المحكمين .كما تمت المعالجة اإلحصائية إلجابة السادة
المحكمين بحساب النسبة المئوية لمدى كفاية المحتوى ومالئمة االستراتيجيات الثانوية
الستراتيجية كيمر المستخدمة بو ،والذي حقق اليدف بحصولو عمى نسبة ( )%211من
رأي السادة المحكمين .والجدول رقم ( )4يوضح ترتيب دروس وحدة الشبكات الحاسوبية
واالستراتيجيات الثانوية المكونة الستراتيجية كيمر المالئمة ليا.
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انشلى
1

2

3

4

خذٔل سلى ()3
اعتشاتيديبد ًَٕرج كيهش َٕٔع انتعضيض انًشافك نٓب
انتعضيض
االعتشاتيديخ
انذسط
االثبسح انًذسكخ
 1.1االَتجبِ
تٕخيّ انٓذف
 1.2انصهخ
انشجكبد انسبعٕثيخ
يتطهجبد انتعهى
 1.3انثمخ
انثٕاة انخبسخي
 1.4انشضب
إثبسح االعتفغبس
 2.1االَتجبِ
األنفخ
 2.2انصهخ
يكَٕبد انشجكبد انسبعٕثيخ
يتطهجبد انتعهى
 2.3انثمخ
انعذانخ
 2.4انشضب
إثبسح االعتفغبس
 3.1االَتجبِ
تٕخيّ انٓذف
 3.2انصهخ
انشجكبد انسبعٕثيخ
فشص انُدبذ
 3.3انثمخ
انتعضيض انذاخهي
 3.4انشضب
إثبسح االعتفغبس
 4.1االَتجبِ
تٕخيّ انٓذف
 4.2انصهخ
انًشبسكخ انًُضنيخ
فشص انُدبذ
 4.3انثمخ
انتعضيض انذاخهي
 4.4انشضب

وعميو فقد اتفق السادة المحكمون عمى أن جميع محـاور المحتـوى التعميمـي جـاءت نسـبة
ارتباطيـــا باألىـــداف  %211كـــذلك جـــاءت نســـبة مالئمـــة المحتـــوى واالســـتراتيجيات الثانويـــة
الســتراتيجية كيمــر المســتخدمة بــو ،وقــد أرجــع الباحــث ذلــك إلــى اعتمــاده عمــى كتــاب الــوزارة
الدراســي كمصــدر أساســي فــي إعــداد المحتــوى ،ودليــل كيمــر نفســو فــي إعــداد االســتراتيجيات
الثانويـة واســقاطيا عمــى المحتـوى ،ثــم تــم إعـداد المحتــوى التعميمــي تمييـدا لالســتعانة بــو عنــد
بناء السيناريو األساسي لمتطبيق.
سابعا :تصميم وانتاج تطبيق الواقع المعزز لقياس أثره عمى رضا الطالب .وفي ضوء موجيات
تصميم مواد التعمم اإللكتروني المستوحاة من استراتيجية كيمر تمت كتابة سيناريو التطبيق
ومحتوياتو من مقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية وتجييز الرسوم األولية لممجسمات ثالثية
األبعاد باإلضافة إلى الخرائط الذىنية وىيكل التطبيق التنظيمي ( )wireframeالخاصة
بالوحدة .،والجدول ( )5يوضح التعزيز وطبيعة تمثيمو داخل التطبيق.
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خذٔل ()4
طشق تفبعم انًتعهى يع انتطجيك
انشلى

انذسط

1

انشجكبد
انسبعٕثيخ

2

يكَٕبد
انشجكبد
انسبعٕثيخ

3

انشجكبد
انسبعٕثيخ

4

انًشبسكخ
انًُضنيخ

االعتشاتيديخ

انتعضيض

 1.1االَتجبِ

 1.1.1اإلثبسح انًذسكخ

 1.2انصهخ

 1.2.1تٕخيّ انٓذف

 1.3انثمخ

 1.3.1يتطهجبد انتعهى

 1.4انشضب

 1.4.1انثٕاة انخبسخي

 2.1االَتجبِ

 2.1.1إثبسح االعتفغبس

 2.2انصهخ

 2.2.1األنفخ

 2.3انثمخ
 2.4انشضب

 2.3.1يتطهجبد انتعهى
 2.4.1انعذانخ

 3.1االَتجبِ

 3.1.1إثبسح االعتفغبس

 3.2انصهخ
 3.3انثمخ
 3.4انشضب
 4.1االَتجبِ
 4.2انصهخ
 4.3انثمخ
 4.4انشضب

 3.2.1تٕخيّ انٓذف
 3.3.1فشص انُدبذ
 3.4.1انتعضيض انذاخهي
 4.1.1إثبسح االعتفغبس
 4.2.1تٕخيّ انٓذف
 4.3.1فشص انُدبذ
 4.4.1انتعضيض انذاخهي

انُٕع
 1.1.1.1يدغى ثالثي األثعبد
 1.2.1.1فيذيٕ (سعٕو يتسشكخ)
 1.2.1.2سعبنخ صٕتيخ
 1.3.1.1خشيطخ رُْيخ
 1.3.1.2فيذيٕ تعهيًي
 1.4.1.1أعئهخ
 1.4.1.2شكم ثُبئي األثعبد
 1.4.1.3تأثيش صٕتي
 1.4.1.4يدغى ثالثي األثعبد
 1.4.1.5تغزيخ ساخعخ
 2.1.1.1فيذيٕ (سعٕو يتسشكخ)
 2.1.1.2سعبنخ صٕتيخ
 2.2.1.1فيذيٕ (سعٕو يتسشكخ)
 2.2.1.2سعبنخ صٕتيخ
 2.3.1.1يدغى ثالثي األثعبد
 2.4.1.1خشيطخ رُْيخ
 3.1.1.1يدغى ثالثي األثعبد
 3.1.1.2سعبنخ صٕتيخ
 3.2.1.1سعبنخ صٕتيخ
 3.3.1.1فيذيٕ
 3.4.1.1فيذيٕ
 4.1.1.1فيذيٕ
 4.2.1.1فيذيٕ
 4.3.1.1فيذيٕ
 4.4.1.1فيذيٕ

انغبيخ
االْتًبو

اندٓذ

االْتًبو
اندٓذ
االْتًبو
اندٓذ
االْتًبو
اندٓذ

بعــد تحديــد اليــدف العــام لموحــدة الدراســية وتحديــد االســتراتيجيات الثانويــة المالئمــة لممــادة
العمميــة بوحــدة الشــبكات وتجييــز لوحــة العمــل والســيناريو الخــاص بمحتويــات التطبيــق والتــي
روعـــي عنـــد صـــياغتيا مجموعـــة مـــن األســـس والمواصـــفات التربويـــة والفنيـــة الخاصـــة ببنـــاء
تطبيقات األجيزة الموحية واليواتف الذكية التعميمية.
تم عرضـيا عمـى عـدد ( )6محكمـين متخصصـين فـي مجـال تكنولوجيـا التعمـيم ،وعـدد
( )3محكمين في مجال عمم النفس وذلك الستطالع رأييم في:
 مدى تحقيق السيناريو لألىداف التعميمية لموحدة واالستراتيجيات الثانوية لكيمر.
 مدى سالمة الكائنات االفتراضية ومناسبتيا لمتعبير عن المحتوى.
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 مــدى مناســبة أبعــاد الكائنــات االفتراضــية ومالئمــة ألوانيــا لطبيعــة المرحمــة العمريــة
لمطمبة.
 مدى مناسبة طريقة التفاعل مع الكائنات االفتراضية.
ويقوم المحكم بإبداء الرأي في العناصـر السـابقة ،بكتابـة مالحظاتـو فـي أسـفل نسـختو مـن
لوحة العمل أو من خالل تسجيل االقتراحات مباشرة عمى األجزاء التي يرى ضرورة تعديميا.
وقد أسفرت نتائج التحكيم عما يمي:
 oتصحيح بعض العبارات المغوية.
 oاستبدال شكل بعض الكائنات االفتراضية.
ثامنا :تصميم أدوات البحث وعرضيا عمى مجموعة من الخبراء في مجال تكنولوجيا التعميم
وعمم النفس وذلك لمتأكد من دقتيا وصدقيا ووضعيا في صورتيا النيائية وفقا آلراء السادة
المحكمين.
تاسعا :إجراء تجربة استطالعية لمتعرف عمى الصعوبات التي قد تواجو الباحث أثناء التجريب
والتأكد من ثبات أدوات القياس باإلضافة إلى تحديد زمن االختبار.
عاشرا :إجراء تجربة البحث من خالل:
 -تطبيق أدوات القياس قبميا.

 تطبيق برنامج الواقع المعزز القائم عمى استراتيجية كيمر عمى تالميذ المجموعتينوفقا لمتصميم لتجريبي لمبحث.

 -تطبيق أدوات البحث بعديا.

 إجراء المعالجة اإلحصائية لمنتائج وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي ""SPSSوالتأكد من صحة الفروض.

 عرض نتائج البحث وتفسيرىا ومناقشتيا في ضوء الدراسات والنظريات المرتبطةبمتغيرات البحث.

 تقديم التوصيات والمقترحات بالبحوث المستقبمية في ضوء النتائج التي تم التوصلإلييا من واقع البحث.
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نتائج البحح:
لمتحقق من وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطي درجـات طـالب المجموعـة
التجريبيـة فــي بطاقـة الرضــا فــي القيـاس القبمــي والبعـدي لصــالح القيــاس البعـدي .قــام الباحــث
أوالً بالتحقق من افتراض التوزيع الطبيعي ألبعاد مقياس الرضا عن المقـرر (طريقـة التـدريس،

تصميم المحتوى التعميمي ،التعمم عن طريق الواقع المعزز) ،والمجموع الكمـي لألبعـاد لـدى كـل
مــن المجموعــة التجريبيــة التــي تســتخدم الــتعمم بــالواقع المعــزز ،والمجموعــة الضــابطة التــي
تستخدم الطريقـة التقميديـة فـي الـتعمم ،وذلـك باسـتخدام اختبـار شـابيرو-ويمـك ،ويبـين الجـدول
رقم ( )6نتائج ىذا التحميل .ويتضح من ىذا الجدول وجود اختالف دال إحصـائيا عنـد مسـتوى
( )0.05عـن التوزيــع الطبيعــي فــي درجــات جميــع األبعــاد المتعمقــة باســتجابة أفـراد المجموعــة
الضابطة ،واالستجابة المتعمقة ببعد طريقة التدريس لطالب المجموعة التجريبية.
خذٔل سلى ()5
َتبئح اختجبس شبثيشٔٔ -يهك ( )Shapiro-Wilkالفتشاض انتٕصيع انطجيعي العتدبثبد طالة عيُخ
انذساعخ عهٗ يميبط انشضب عٍ انًمشس
يغتٕٖ انذالنخ
دسخبد انسشيخ
اإلزصبء
انًدًٕعخ
أثعبد يميبط انشضب
١.١25
4٢
١.٠4٠
انضبثطخ
طشيمخ انتذسيظ
١.١١1
52
١.٠1١
انتدشيجيخ
١.٨54
4٢
١.٠٨٢
انضبثطخ
تصًيى انًستٕٖ
انتعهيًي
١.١١3
52
١.٠2١
انتدشيجيخ
١.١53
4٢
١.٠56
انضبثطخ
انتعهى عٍ طشيك انٕالع
انًعضص
١.١١5
52
١.٠26
انتدشيجيخ
١.5٠5
4٢
١.٠٨2
انضبثطخ
انًدًٕع انكهي
١.١١٨
52
١.٠3١
انتدشيجيخ

وبناء عمى نتائج الجدول السابق ،والمتعمقة بوجود انتياك الفتراض التوزيع الطبيعي ،لمعظم
أبعاد المقياس لممجموعتين التجريبية ،والضابطة ،قام الباحث باستخدام اختبار مان – ويتني
الالبارامتري ويتضح من الجدول رقم ( )7والذي يحتوي عمى قيم متوسط الرتب لكل من
المجموعتين التجريبية والضابطة ،وقيم إحصائي االختبار ( ،)Zومستوى الداللة ،بأ ّنو يوجد

فروق دالة إحصائياً عند مستوى( ،)0.001بين متوسط استجابة طالب المجموعة التجريبية،
ومتوسط استجابة طالب المجموعة الضابطة عمى جميع أبعاد لممقياس ،والمجموع الكمي
لألبعاد؛ إذ جاءت قيم  Zلجميع األبعاد ،والمجموع الكمي دالة إحصائياً لصالح أداء طالب

المجموعة التجريبية الذين تعمموا باستخدام الواقع المعزز.
خذٔل سلى ()6
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َتبئح اختجبس يبٌٔ -يتُي ( )Mann-Witneyنهفشٔق ثيٍ يتٕعظ ستت انًدًٕعخ انتدشيجيخ ٔانًدًٕعخ
انضبثطخ نالعتدبثخ عهٗ يميبط انشضب عٍ انًمشس
يغتٕٖ
ليًخ Z
يدًٕع
انًدًٕعخ يتٕعظ
انًتغيش
انذالنخ
انشتت
انشتت
انتدشيجيخ 32١١.١١ 6٨.١٠
طشيمخ انتذسيظ
١.١١١
5.٠631٢5١.١١ 33.65
انضبثطخ
انتدشيجيخ 3241.١١ 6٨.٠6
تصًيى انًستٕٖ انتعهيًي
١.١١١
6.2541٢١٠.١١ 32.٨٢
انضبثطخ
انتدشيجيخ 31١5.١١ 66.١6
تدشثخ انتعهى عٍ طشيك
١.١١١
5.2٠٠انٕالع انًعضص
1٨45.١١ 35.4٨
انضبثطخ
انتدشيجيخ 32٨2.١١ 6٠.٨3
١.١١١
6.532انًدًٕع انكهي
166٨.١١ 32.١٨
انضبثطخ

وتأسيسا عمى ما سبق فإنو تم قبول الفرض الثاني والذي ينص عمى أنو توجد فروق ذات
داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية في بطاقة الرضا في القياس
القبمي والبعدي لصالح القياس البعدي.
وبالتالي فإن تطبيق الواقع المعزز باستخدام إستراتيجية كيمر يحقق رضا تالميذ الصف العاشر
بدولة الكويت.
وقد ترجع ىذه النتيجة لألسباب التالية:
 تتغمب تقنية الواقع المعزز قيد الدراسة الحالية عمى ما قد يرافق األسموب التقميدي
من رتابة وشعور بالممل ،فممفات الفيديو واألصوات والصور واألشكال ثنائية وثالثية
األبعاد تنقل الطالب الى بيئة تعميمية معززة بالمعمومات ،مما يساىم في تنمية
اتجاىات الطالب نحو استخداميا في التعميم.
 تعد تقنية الواقع المعزز قيد الدراسة الحالية طريقة محفزة لمطمبة ومثيرة لدوافعيم
نحو تحقيق األىداف التعميمية المطموبة من خالل ىذه التقنية ،مما ترك أث ار إيجابيا
عمى اتجاىات الطمبة نحو العممية التعميمية.
 تتوافق تقن ية الواقع المعزز قيد الدراسة الحالية مع رغبة الطمبة في استخدام طرق
جديدة أثناء التعمم ،مما شجعيم عمى تعمم موضوعات الدراسة ،ومن ثم زيادة رضاىم
نحو استخداميا في التعمم.
 توفر تقنية الواقع المعزز قيد الدراسة الحالية بيئة من التواصل والتفاعل بين الطمبة
في مناخ تعميمي يسوده التعاون والنقاش اليادف فيما بينيم ،وأدى لتطوير
اتجاىاتيم نحو استخدام ىذه التقنية والتفاعل معيا.
- 593 -

فاعلية تكنولوجيا الواقع المعـزز باستخدام استراتيجيـة كيلر ............

 تعطي تقنية الواقع المعزز قيد الدراسة الحالية لمطمبة فرصة لكي يتعمموا بجرأة
وبدون خجل أو خوف ،مما يعينيم عمى اإلنجاز والتقدم ،ومن ثم تحسين اتجاىاتيم
نحو استخدام التقنية في التعمم.

تىصًات البحح:
من خالل النتائج التي توصل إلييا البحث الحالي يوصي الباحث بما يمي:
 استخدام الواقع المعزز في تدريس بعض المقررات التي يواجو التالميذ صعوبات في
دراستيا بسبب رتابتيا وطريقة تقديميا التقميدية.
 استخدام الواقع المعزز في تدريس الموضوعات التي تحتاج إلى إبراز أفكارىا
باألشكال ثنائية وثالثية األبعاد حتى يحقق أقصى إستفادة ممكنة.
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