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ملخص البشح :
ىدؼ البحث إلى تحديد التفاعؿ بيف نم ط الكاقع المعزز (عالمة الصكرة  /عالمة
االستجابة السريعة) ك مستكل القدرة عمى تحمؿ الغمكض ك أثرىما عمى كفاءة التعمـ ك تنمية
التفكير التخيمى لدل طالب تكنكلكجيا التعميـ  ،ك تككنت عينة البحث مف طالب الفرقة األكلى
قسـ تكنكلكجيا التعميـ بكمية التربية النكعية جامعة كفر الشيخ كقد بمغ عددىـ ( )65طالبان،

قسمكا إلى أربع مجمكعات قكاـ كؿ منيا ( )41طالبان كفؽ متغيرات البحث المستقمة  .كقد

كشفت نتائج البحث عف كجكد فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل( )...6بيف متكسطى
درجات الطالب فى االختبار التحصيمى المرتبط بأساسيات التصكير الضكئى لقياس كفاءة
التعمـ يرجع الى التأثير االساسى لنمط الكاقع المعزز (عالمة الصكرة  /عالمة االستجابة
السريعة) لصالح نمط الكاقع المعزز عالمة الصكرة بصرؼ النظر عف مستكل تحمؿ
الغمكض ،ك أشارت النتائج أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل( )...6بيف
متكسطات درجات الطالب فى االختبار التحصيمى المرتبط

بأساسيات التصكير الضكئى

لقياس كفاءة التعمـ يرجع الى التفاعؿ بيف نمط الكاقع المعزز (عالمة الصكرة  /عالمة
االستجابة السريعة ) ك مستكل القدرة عمى (تحمؿ  /عدـ تحمؿ الغمكض)  ،كما أكدت النتائج
عمى كجكد فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل( )...6بيف متكسطى درجات الطالب فى
مقياس التفكير التخيمى المرتبط بأساسيات التصكير الضكئى يرجع الى التأثير االساسى لنمط
الكاقع المعزز (عالمة الصكرة  /عالمة االستجابة السريعة ) لصالح نمط الكاقع المعزز عالمة
الصكرة بصرؼ النظر عف مستكل تحمؿ الغمكض  ،ك اشارت النتائج الى عدـ كجكد فركؽ
ذات داللة احصائية عند مستكل( )...6بيف متكسطات درجات الطالب فى مقياس التفكير
التخيمى المرتبط بأساسيات التصكير الضكئى يرجع الى التفاعؿ بيف نمط الكاقع المعزز
(عالمة الصكرة  /عالمة االستجابة السريعة ) ك مستكل القدرة عمى (تحمؿ  /عدـ تحمؿ
الغمكض) لصالح نمط الكاقع المعزز (عالمة الصكرة ) مع مستكل القدرة عمى (تحمؿ
الغمكض).
كيكصى البحث بضركرة تبنى دراسات أخرل ألثر التفاعؿ بيف نمط الكاقع
المعزز(عالمة الصكرة /عالمة االستجابة السريعة) ك مستكل القدرة عمى (تحمؿ  /عدـ
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تحمؿ الغمكض) عمى متغيرات تابعة أخرل مثؿ العبء الدراسى ك السعة العقمية ،ضركرة تبني
أنماط جديدة لمكاقع المعزز كتكظيفيا لخدمة المناىج الدراسية المختمفة.

الكممات المفتاحية :الكاقع المعزز ،نمط عالمة الصكرة  /نمط عالمة االستجابة

السريعة  ،تحمؿ الغمكض  /عدـ تحمؿ الغمكض،التفكير التخيمى ،كفاءة التعمـ.
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The Interaction between Augmented Reality Style (Image Mark/QR
Mark) and the Level of Ambiguity Tolerance Ability and Their Impact
on Learning Efficiency and the Development of Imaginative Thinking
among Educational Technology Students
Abstract:
This study aims to determine The interaction between augmented
reality style (Image mark/QR Mark) and the level of ambiguity tolerance
ability and their impact on learning efficiency and the development of
imaginative thinking among Educational Technology students. The study
sample consists of first year students, Education Tecnology Department,
Faculty of Specific Education, Kafrelsheikh University. The students’ number
is 56; divided into four groups. Each group has 14 students according to the
independent variables of the study. The results of the study show that there is a
statistical difference at (,05) in mean scores of the achievement test related to
the fundamentals of photography to measure the learning efficiency in favor of
the telemetry due to the main effect of the augmented reality style (image mark
/ QR mark) in favor of augmented reality style image marker regardless of
tolerance level. Moreover, The study also confirms that there is no a statistical
difference at (,05) between the mean scores of the achievement test related to
the basics of photography to measure learning efficiency due to the interaction
between the augmented reality style (image mark / QR mark) and the level of
ability of ( Tolerance / ambiguity intolerance). Moreover, there is a statistical
difference at (,05) in mean scores of the measure imaginative thinking related
to the fundamentals of photography to measure the efficiency of learning in
favor of the telemetry due to the main effect of the augmented reality style
(image mark / QR mark) in favor of augmented reality style image marker
regardless of tolerance level. The study also confirms that there is a statistical
difference at (,05) between the mean scores of the measure imaginative
thinking related to the basics of photography to measure learning efficiency
due to the interaction between the augmented reality style (image mark / QR
mark) and the level of ability of ( tolerance / ambiguity intolerance) in favor of
augmented reality style image marker and ability of tolerance. For further
research, the researcher recommends adopting the interaction effect between
augmented reality style (image mark style / QR Mark style) and the level of
ability of ( tolerance / ambiguity intolerance) on other dependent variables such
as study load and mental capacity. In addition, there is a necessity to adopt new
styles of augmented reality and to employ them to serve various curricula.
Keyword: Augmented Reality, Image mark style / QR Mark style, Ambiguity
Tolerance/ Ambiguity Intolerance, Imaginative Thinking, Learning Efficiency
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مكدمة
نعيش اليكـ ثكرة تكنكلكجية متالحقة ك تطكر ىائؿ فى تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة ك
تطبيقاتيا فى جميع مناحى الحياة ك خاصة فى مجاؿ التعميـ ك التعمـ ،حيث تصدر يكميا
اآلالؼ مف البرمجيات كالتطبيقات ك األدكات التكنكلكجية كالتقنيات الحديثة التى تسيـ فى
تيسير عممية التعميـ ك التعمـ ك جعميا أكثر متعة ك تشكيؽ  ،ك ساعدت ثكرة االتصاؿ في
تقديـ كسائط ميمة في مجاؿ التفاعمية بيف المتعمـ ك مصادر التعمـ مف خالؿ االستفادة مف
مزايا تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة كفي مقدمتيا االنترنت ،كالتي فتحت مجاال كاسعا لمتكاصؿ
كالتفاعؿ بيف أطراؼ العممية التعميمية.
كقد ساىمت التغيرات التكنكلكجية الحديثة فى تغيير طبيعة التفاعؿ بيف اإلنساف
كاآللة ،مف حيث االنتقاؿ مف مرحمة التعامؿ مع لكحة المفاتيح كالفأرة إلى الكاجية القائمة
عمى الصكر ،Image-Based Interfaceثـ إلى المعالجة الحسية الجسدية
 (Su, et al., 2014) Somatosensory Manipulationمف خالؿ األجيزة المحمكلة
كتفاعميا مع أعضاء اإلنساف ،كالساعة التي تخبرؾ عف معدؿ نبض القمب كنسبة الضغط
بمجرد لمس أصابعؾ لممستشعر المكجكد في الياتؼ المحمكؿ.
كلقد أدل التطكر اليائؿ في التكنكلكجيا التفاعمية إلى ظيكر مصطمحات جديدة مثؿ
تكنكلكجيا الكاقع االفتراضي كالكاقع المعزز ،التي تتيح إمكانية دمج الخياؿ مع الكاقع ،أك
بمعنى أدؽ تعزيز الكاقع الذم نراه كدمج كاقع آخر افتراضي معو ليس مكجكد في األساس
كلكف تـ دمجو ليتفاعؿ معو المتعمـ كيعيش مف خال لو في تجربة كخبرة فريدة كممتعة(.محمد
المعداكل)9.42،
كيشير محمد عطية خميس ()9.46الى اف الكاقع المعزز ىك تكنكلكجيا ثالثية االبعاد
تمزج بيف الكاقع الحقيقى ك الكاقع االفتراضى  ،ك يتـ التفاعؿ معيا فى الكقت الحقيقى  ،ك
ذلؾ أثناء قياـ الفرد بالميمة الحقيقية  ،ك مف ثـ فيك عرض مركب يدمج بيف المشيد
الحقيقى الذل يراه المستخدـ ك المشيد الظاىرل المكلد بالحاسب االلى الذل يضاعؼ المشيد
بمعمكمات اضافية فيشعر المستخدـ أنو يتفاعؿ مع العالـ الحقيقى ك ليس الظاىرل(محمد
عطية خميس)9،9.46،
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امتدادا لتكنكلكجيا الكاقع
ك تعتبر تكنكلكجيا الكاقع المعزز Augmented Reality
ن
االفتراضي  Virtual Realityكالتي يتـ فييا دمج كتعزيز الكاقع الحقيقي بكاجية سيمة
تدمج بينو كبيف العالـ االفتراضي ،كتستخدـ بشكؿ كبير فى اليندسة كالعمكـ البيئية كالطب
كالتعميـ (.)Javornik, 2016
كيرل (جماؿ الشرىاف ،9..2،ص  )56أف الكاقع المعزز ىك نظاـ يعتمد عمى رؤية
العالـ الكاقعى بطريقة مباشرة مف خالؿ مطابقة الصكر الصناعية مع الصكر الكاقعية لتقديـ
معمكمات اضافية ك عناصر كاقعية تككف غير كاضحة عند رؤيتيا بالعيف البشرية.
ك يشير ) (Alkhattabi,2017الى أف تكنكلكجيا الكاقع المعزز Augmented
 Realityىى نظاـ يكلد عرضان مركبان لممستخدـ يمزج بيف المشيد الحقيقي الذم ينظر إليو
المستخدـ كالمشيد الظاىرم الذم تـ إنشاؤه بكاسطة الحاسب االلى كالذم يعزز المشيد

الحقيقي بمعم كمات تيدؼ إلى تحسيف اإلدراؾ الحسي لمعالـ الحقيقي الذم يراه أك يتفاعؿ معو
المستخدـ ) (Alkhattabi, 2017, 2
ك تعتمد برمجيات الكاقع المعزز عمى استخداـ كامي ار الياتؼ المحمكؿ أك االجيزة
المكحية فى رؤية الكاقع الحقيقى ك مف ثـ تحميمو تبعا لما ىك مطمكب مف البرنامج ك مزج
العناصر االفتراضية بو ،كعرض المكضكعات المتعمقة بالكاقع المعزز(.محمد ابراىيـ
. )9.47،25،
يتـ بناء بيئات التعمـ مف خالؿ الكاقع المعزز عمى مجمكعة مف األسس كالمبادئ،
التي تسعى فييا عمى محاكاة الكاقع كانشاء بيئة خيالية تعتمد عمى الكسائط المتعددة ،بحيث
ينغمس المتعمـ فييا لممارسة خبرات يصعب ممارستيا في بيئتو الحقيقية ،ك تؤكد عمى
حرية المتعمـ كفرديتو فى االستفادة مف قدراتو كامكاناتو لمتفاعؿ مع ىذه البيئة ،حيث تعتمد
بيئات الكاقع المعزز عمى أجيزة كتطبيقات لمزج الخبرة الحسية لممتعمـ لمدخكؿ في بيئة
افتراضية تحقؽ لو ما يتطمب مف خبرات كاقعية( .مصطفى سالـ محمد ،9.47 ،ص .)25
كىذا ما يؤكده كال مف

بكير كآخركف ( ، ) Bower, et al., 2014, 1

كتيكاككسيت كنيمسكؾ )  (Techakosit, Nilsook, 2016, 58أف الكاقع المعزز ييدؼ
إلى انغماس المستخدـ  ،مف خالؿ ابقاء المستخدـ عمى اتصاؿ دائـ ك كعى بالعالـ الحقيقي
أثناء التفاعؿ مع الكائنات االفتراضية مثؿ النصكص كالصكر الثابتة كالصكر المتحركة
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كاألصكات كالكائنات ثالثية األبعاد  ،كذلؾ عكس الكاقع االفتراضي الذم يعزؿ المستخدميف
عف العالـ الحقيقي كيغمر حكاسيـ تماما فى بيئة اصطناعية
كيرل شيا ) (shea,2014اف تكنكلكجيا الكاقع المعزز تقدـ لممتعمـ صكرة حية
لألشكاؿ ك المناظر ك تككف مختمطة بالصكت ك الحركة تكفر لو بيئة تعميمية جذابة تسمح لو
بالتفاعؿ مع ىذه الكائنات بطريقة طبيعية  ،ك أف درجات التفاعؿ فى بيئة الكاقع المعزز
ليست مجرد تأمؿ المتعمـ لما حكلو ك انما تفاعؿ يمكنو مف التأثير عمى المحتكل بالتغيير ك
التعديؿ
تقكـ ت طبيقات الكاقع المعزز عمى ما يسمى بالعالمات  ،ك لذلؾ يطمؽ عمييا التطبيقات
القائمة عمى العالمات  Marker Based Applicationك فييا يتـ ترميز الكائنات المادية
بمجمكعة عالمات كبعدىا يتـ قراءة ىذه العالمات مف خالؿ التطبيؽ ك مف ثـ اظيار الكائنات
الرقمية كالتمى تـ ربطيا مسبقا بالكائنات المادية عبر العالمات (Shakroum,at.,2018).
تعتبر تكنكلكجيا الكاقع المعزز كاحدة مف أكثر تطبيقات بيئات التعمـ االفتراضية مف
الناحية االجرائية خصكصا فى مراحؿ التعميـ الجامعى  ،حيث تعمؿ ىذه التكنكلكجيا عمى
تكرار البيئة الحقيقية ك تعزيزىا بمعطيات افتراضية لـ تكف جزءا منيا(Denning,T2014).
ك قد اكصت العديد مف الدراسات باستخداـ تكنكلكجيا الكاقع المعزز فى التعميـ بعد اف
اظيرت نتائجيا االثر االيجابى لتكظيفيا فى العممية التعميمية ك مف ىذه الدراسات دراسة الم
كشيف كلي) (Lai, Chen, & Lee, 2019كالتى مف خالليا تـ تكظيؼ تكنكلكجيا الكاقع
المعزز في بيئة التعمـ باالكتشاؼ  ،كذلؾ لتشجيع الطالب في المرحمة االبتدائية لتعمـ العمكـ،
كأظيرت النتائج التجريبية أف الطالب الذيف تعممكا مف خالؿ ىذا المدخؿ حققكا مكاسب كبيرة
في إنجازاتيـ في التعمـ كدكافعيـ مقارن نة بتعمـ العمكـ مف خالؿ الكسائط المتعددة التقميدية ،

مع تقميؿ العبء المعرفي الخارجي ليؤالء الطالب بشكؿ كبير أثناء التعمـ بالكاقع المعزز في
بيئة التعمـ باالكتشاؼ.
كاشارت نتائج دراسة (الجكىرة الدىاسى  )9.47،عمى دكر استخداـ تقنية الكاقع المعزز
في تعميـ الرياضيات  ،ك تنمية ميارات التفكير الرياضي لدل معممى المرحمة االبتدائية
كاتجاىاتيـ نحكىا  ،مما ساعد عمي زيادة قدرات الطالب المعرفية ،حيث تمت الدراسة عمى
عينة قكاميا  49.معمـ مف معممي الرياضيات بالمرحمة اإلبتدائية بالدماـ .
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ك أكدت دراسة بريز لكبيز ك ككنتيرك ) (Prez-Lopez &Contero,2013عمى
اىمية استخداـ تقنية الكاقع المعزز في تدريس العمكـ  ،حيث أف استخدـ الكاقع المعزز فى
تدريس المحتكل الخاص بالجياز اليضمي كالدكرة الدمكية عمى عينة مف تالميذ الصؼ
الرابع االبتدائي باحدل المدارس االسبانية أدل إلى احتفاظ التالميذ بالمعمكمات بصكرة افضؿ
مف الذيف استخدمكا الطريقة التقميدية في التدريس.
كما أكدت دراسة (أحمد الصاعدل  ) 9.42،عمى فاعمية تكظيؼ تقنية الكاقع المعزز
في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي كالتحصيؿ الد ارسي لدل طالب الصؼ األكؿ متكسط في
مقرر المغة اإلنجميزية ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )1.طالب مف طالب الصؼ األكؿ
متكسط ،بمدينة مكة المكرمة ،تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف األكؿ مجمكعة تجريبية التى
درست بتقنية الكاقع المعزز،ك الثانية مجمكعة ضابطة ك التى درست بالطريقة التقميدية  ،كقد
أسفرت النتائج عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات طالب المجمكعة
التجريبية كطالب المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم لمقياس ميارات التفكير اإلبداعي
كاالختبار التحصيمي لصالح طالب المجمكعة التجريبية.
كأشارت دراسة (محمد طاىر محمد )9.47،الى أثر استخداـ تقنية الكاقع المعزز في
تنمية بعض ميارات التفكير االبتكارم كالتحصيؿ المعرفي لدل عينة قكاميا ( )2.مف الطالب
الذككر بكمية التربية قسـ التربية الخاصة بجامعة شقراء  ،ك أكدت النتائج عمى كجكد فركؽ
دالة إحصائيا بيف متكسطي درجات الطالب في التطبيؽ القبمي كالبعدم الختبار التفكير
االبتكارم لصالح التطبيؽ البعدم ،حيث أدل تكظيؼ البرنامج القائـ عمى الكاقع المعزز
فاعمية كبيرة في تنمية ميارات التفكير االبتكارم ،كما أف استخداـ تقنية الكاقع المعزز كاف
ليا تأثير داؿ إحصائيان لصالح طالب المجمكعة التجريبية في تنمية جميع مستكيات التحصيؿ

المعرفي.

ك تناكلت دراسة (سامى عبدالحمد عيسى  )9.45 ،أثر تكظيؼ تقنية الكاقع المعزز
عبر الجكاؿ بأنماط دعـ متنكعة (ثابت  /مرف) في تنمية بعض ميارات التفكير البصرم لدل
عينة قكاميا ( )2.طالب كطالبة مف طالب الصؼ الثاني المتكسطـ تكزيعيـ عمى ثالث
مجمكعات قكاـ كؿ منيا ( )2.طالب كطالبة ،المجمكعة األكلي (كاقع معزز عبر نمط دعـ
ثابت) ،المجمكعة الثانية (كاقع معزز عبر نمط دعـ مرف) ،المجمكعة الثالثة (ضابطة)
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درست بالطريقة التقميدية  ،أسفرت النتائج عف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
متكسط درجات طالب المجمكعات الثالثة في التطبيؽ القبمي الختبار ميارات التفكير البصرم
 ،كما أكدت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات طالب
المجمكعة التجريبية األكلي  ،كمتكسط درجات طالب المجمكعة التجريبية الثانية  ،كمتكسط
درجات المجمكع ة الضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات التفكير البصرم ،كذلؾ لصالح
طالب المجمكعتيف التجريبيتيف.
كأكدت دراسة (أيمف محمد عبداليادل  )9.45 ،عمى فاعمية استخداـ تقنية الكاقع
المعزز عمى تنمية التحصيؿ المعرفي كاالتجاه لدل عينة مف طالب كمية التربية تـ تقسيميـ
الى مجمكعة التجريبية تدرس بتقنية الكاقع المعزز قكاميا ( )26طالب  ،مجمكعة الضابطة
تدرس بالطريقة التقميدية قكاميا ( )1.طالب  ،ك اشارت نتائج الدراسة الى عدـ كجكد فرؽ
داؿ إحصائيا بيف متكسطي درجات طالب المجمكعة التجريبية في القياسيف القبمي كالبعدم
عمى اختبار التحصيؿ المعرفي كمقياس االتجاه ،ك كذلؾ عدـ كجكد فرؽ داؿ إحصائيا بيف
متكسطي درجات طالب المجمكعة التجريبية كطالب المجمكعة الضابطة في القياس البعدم
عمى اختبار التحصيؿ المعرفي كمقياس االتجاه.
كقد أشارت دراسة (نشكل شحاتة  )9.45،إلى أىمية استخداـ تكنكلكجيا الكاقع المعزز
في تنفيذ األنشطة التعميمية ،ك دكرىا في تنمية التحصيؿ المعرفي كالدافعية لإلنجاز لدل
المتعمميف  ،حيث تككنت عينة الدراسة مف  66طالبة مف طالبات الصؼ األكؿ الثانكم
بمدرسة فارسككر الثانكية بنات بمحافظة دمياط  ،تـ تقسيميـ الى مجمكعتيف االكلى ضابطة
ك قكاميا  22طالبة أدت األنشطة التعميمية باستخداـ تكنكلكجيا الكاقع المعزز ،ك المجمكعة
الثانية ضابطة ك قكاميا  29طالبة درست بالطريقة التقميدية .أسفرت النتائج استخداـ
تكنكلكجيا الكاقع المعزز أدل الى تنمية التحصيؿ المعرفي في مادة الجغرافيا كالدافعية لإل نجاز
لدل الطالبات .
كما أشارت دراسة (عبدالرؤكؼ اسماعيؿ  )9.45،إلى فاعمية استخداـ تكنكلكجيا الكاقع
المعزز اإلسقاطي كالمخطط في تنمية التحصيؿ األكاديمي لمقرر شبكات الحاسب لدل عينة
قكاميا ( )5.طالب ك طالبة مف الفرقة الرابعة بقسـ تكنكلكجيا التعميـ بكمية التربية النكعية
بقنا ط كدافعيتيـ في أنشطة االستقصاء كاتجاىاتيـ نحك ىذه التكنكلكجيا ،ك تـ تقسيـ العينة
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الى مجمكعتيف األكلى ضابطة ك قكاميا ( )2.طالبا كطالبة درسكا بالطريقة االعتيادية ،ك
الثانية تجريبية ك قكاميا ( )2.طالبا كطالبة درستكاب استخداـ الكقع المعزز ،ك قد أكدت
النتائج عمى كجكد فركؽ دالة إحصائيا في درجات تحصيؿ الطالب عينة الدراسة في تعمـ
شبكات الحاسب لصالح المجمكعة التجريبية التى درست بتكنكلكجيا الكاقع المعزز بنكعيو
اإلسقاطي كالمخطط  ،ككجكد فركؽ دالة إحصائيا في تنمية االتجاىات لصالح المجمكعة
التجريبية التى درست بتكنكلكجيا الكاقع المعزز بنكعيو اإلسقاطي كالمخطط  ،ك كذلؾ كجكد
فركؽ دالة إحصائيا في تنمية الدافعية في أنشطة االستقصاء نحك التعمـ لصالح المجمكعة
التجريبية التى درست بتكنكلكجيا الكاقع المعزز بنكعيو اإلسقاطي كالمخطط .
كيشير (أشرؼ أحمد زيداف  )9.45،إلى ائر تكنكلكجيا الكاقع المعزز عمى التحصيؿ
المعرفى ك العبء المعرفى لمطالب الصـ  ،ك ذلؾ مف خالؿ استخداـ نمطيف لمكصكؿ لمقاطع
الفيديك الرقمي (الكصكؿ المكافئ /لكصكؿ البديؿ)  ،ك تككنت عينة البحث مف( )1.طالبا
بمعيد األمؿ لمصـ بمدينة جدة ،تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف تجريبيتيف حيث تدرس المجمكعة
األكلى مف خالؿ مقاطع فيديك معززة باستخداـ نمط الكصكؿ المكافئ القائـ عمى النصكص
التزامينة  ،ك المجمكعة الثانية تدرس باستخداـ مقاطع الفيديك المعززة بنمط الكصكؿ البديؿ
القائـ عمى لغة اإلشارة  .ك اكدت النتائج أفضمية نمط الكصؿ البديؿ القائـ عمى لغة اإلشارة
بالمقارنة مع نمط الكصكؿ المكافئ في كؿ مف التحصيؿ كالحمؿ المعرفي.
كما أكدت العديد مف الدراسات عمى أف تكنكلكجيا الكاقع المعزز يمكف تكظيفيا في مراحؿ
التعميـ المختمفة ،كدراسة (محمد صالح الديف عبد القادر،)9.42،دراسة (ربيع عبدالعظيـ
 )9.45،ك دراسة ك (سامية حسيف جكدة ،)9.45،دراسة شيا ) ،(Shea, 2014كدراسة
ميا الحسيني (،)9.41دراسة باكا )(Bacca, et al., 2014

كما يمكف تكظيفيا أيضأ في العديد مف مجاالت اليندسة
) ،2017العمكـ

(Turkan, et al.,

((Chang, Chung, & Huang, ،(Chang, & Yu, 2018

)( ،2016رامى مشتيى ،)9.46،التاريخ (،)Taharim, et al., 2016

الرياضيات

()Estapa, & Nadolny, 2015
تدعـ النظريات كالمداخؿ السمككية تكنكلكجيا الكاقع المعزز حيث تؤكد مبادئيا عمى
ضركرة قياـ المتعمـ ببناء معرفتو بنفسو  ،كما تؤكد عمى أىمية تييئة المكقؼ التعميمي الغنى
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بالمثيرات التى تدفعو لالستجابة  ،كاعتبار كؿ كائف مف الكائنات االفتراضية بالكاقع المعزز
مصدر مف مصادر التعمـ ( كداد الشثرم  ،ريـ العبيكاف . ) 46. ، 9.45 ،
ا
اف لالساليب المعرفية اىمية كبيرة في دراسة الفركؽ الفردية لممتعمميف حيث تميز
الطريقة التي تتـ بيا العمميات العقمية كتناكؿ المعمكمات كتجييزىا  ،ك ييتـ االسمكب المعرفي
تحمؿ الغمكض بمالحظة الفركؽ الفردية بيف المتعمميف كمدل تقبميـ اك عدـ تقبميـ لممكاقؼ
الغامضة كما يشير الى اختالؼ قدراتيـ عمى تقبؿ ما يحيط بيـ مف مكاقؼ تعميمية خصكصا
المكاقؼ الغامضة فاف بعض المتعمميف يمكنيـ تقبؿ المكاقؼ الغامضة  ،ك البعض األخر مف
المتعمميف لدييـ قدرة اقؿ في التعامؿ مع المكاقؼ الغامضة  ،مما يسبب ليـ حالة مف عدـ
االرتياح عند مكاجية ىذه المكاقؼ فانيـ يفضمكف المكاقؼ المالكفة كيتجنبكف المكاقؼ غير
المالكفة مما يؤدم الى النقص في االداء الميارم لدم المتعمميف عند مكاجية المكاقؼ
التعميمية الجديدة (حمدل الفرماكم)4221،
الغمكض ىك ادراؾ اك تصكر لمعمكمات غير كافية تنشأ عف خصائص معينة لممكقؼ
ك يتطمب ىذا المكقؼ التقييـ كاالختيار ،ك يعتبر ادراؾ الغمكض تحديا معرفيا في شكؿ رغبة
فى ظؿ المعمكمات غير المكجكدة اك التى ال يمكف الكصكؿ الييا  ،فاف حالة االحتماالت في
المكقؼ المستقبمي يككف صعب تقديرىا حيث يمثؿ الغمكض ندرة في المعمكمات .
)(Arquero,J .L.& Tejero ,2009 :95
ك ييتـ عمماء النفس بدراسة تحمؿ الغمكض باعتباره احد المتغيرات الشخصية التي
تساعد في مكاجية المكاقؼ الغامضة كالمعقدة كاتخاذ قرار مناسب بشانيا حيث يسيـ تحمؿ
الغمكض في تقبؿ المكضكعات التي ليا تفسيرات مختمفة  ،كيحدد تحمؿ الغمكض الطريقة
التي يسمكيا الفرد في معالجة المعمكمات المتعمقة بالمكاقؼ اك المثيرات الغامضة ك غير
المألكفة كالمعقدة)Furnham ,A&Ribchester,1995:7( .
كيشير ) )Katsaros, K., Tsirikas, A., & Nicolaidis, C ,2014الى أف
تحمؿ الغمكض ك استعداد الفرد لتقبؿ التعقيد ك عدـ الكضكح  ،ك القدرة عمى التعامؿ مع ىذا
المكقؼ بعيدا عف التكتر ك القمؽ.
ك يرل ( فرج طو  )422 :9..2،اف الغمكض ىك خاصية لممكقؼ تعكس شعكر
الفرد بعدـ االرتياح نتيجة مكاجية المكقؼ الغامض اك المعقد اك غير المألكؼ حيث ال يمكنو
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التكقع بالنتائج المحتممة كيصاحب ذلؾ حالة مف القمؽ كالتكتر كالشعكر بالحيرة كاالرتباؾ ،
كمعيا يحاكؿ الفرد االنسحاب كاليركب مف المكقؼ كما يتكقع المساعدة مف االخريف لكشؼ
الغمكض كتفسير المكقع  ،كما يؤكد عمي اف االفراد ذكل الصحة النفسية الجيدة يككف لدييـ
قدرة اكبر عمى تحمؿ الغمكض.
ك يشير (محمد معكض  )9..6 ،الى أف الفرد الذم يتحمؿ الغمكض يتميز بقدرتو
في التعامؿ مع المكاقؼ المتصارعة ك يمكنو حؿ المشكالت ك يشعر باالرتياح عند مكاجية
المكاقؼ المعقدة كالغامضة التي تحتمؿ اكثر مف تفسير.
اكدت دراسة (مصرم حنكره 422.ػ ) ( ،عبد المطيؼ خميفو ،شاكر عبد الحميد ،
 )9..4عمى اىمية تنمية الخياؿ كادخالو في الممارسات التعميمية لما لو مف دكر فعاؿ في
تنمية االبداع لدم المتعمميف حيث اف األفراد ذكم القدرات التخيمية العالية اكثر تفكؽ مف
اقرانيـ فى المكاقؼ التعميمية التي تتضمف مكاد البصرية مما يسيؿ عمييـ عممية التعمـ مما
يحقؽ االىداؼ التعميمية المرجكة،

كىذا ما يسعى اليو البحث الحالي مف خالؿ تطبيؽ

تكنكلكجيا الكاقع المعزز باستخداـ المكاد البصرية كعالقتو بالتفكير التخيمى لدم المتعمميف

االسضاظ مبغهلة البشح :
تككف االحساس بالمشكمة لدل الباحث مف خالؿ العديد مف المصادر :

أّال :اخلربة املَئة فى التدرٓط اليعزى ّ التطبٔكات العنلٔة للنكزرات:
مف خالؿ عمؿ الباحث كعضك ىيئة تدريس بقسـ تكنكلكجيا التعميـ بكمية التربية
النكعية بجامعة كفر الشيخ ك قيامو بتدريس مقررات نظرية ك تطبيقات عممية  ،ك مف خالؿ
دراسة ك تحميؿ المحتكل التعميمى الكتساب أساسيات التصكير الضكئى كجد الباحث صعكبات
عديدة لدل الطالب فى اكتساب ىذه الميارات  ،االمر الذل استدعى انتباه الباحث ك محاكلتو
الكصكؿ الى أسباب المشكمة ك عميو قاـ الباحث بعدد مف المقاءات مع الطالب لتحديد أىـ
المشكالت ك نكاحى القصكر التى تكاجييـ حيث أسفرت آراء الطالب عمى كجكد صعكبات
الكتساب أساسيات التصكير الضكئى ك التى تكمف فى تعقيد بعض الميارات الخاصة
بالتصكير الضكئى ك احتياجيا لمتركيز ك اعتمادىا عمى التخيؿ ك تكقع االحداث ك القدرة
االبداعية  ،ك ىنا أدرؾ الباحث أف الطريقة المتبعة فى تدريس ىذا الجانب ال تمبى احتياجات
كقدرات المتعمميف الكتساب كفيـ تمؾ الميارات الفيـ الدقيؽ.
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ثاىٔا الكٔاو بدراصة اصتهغافٔة:
مف أجؿ تدعيـ االحساس بمشكمة البحث قاـ الباحث بعمؿ مقابالت شخصية مع عينة
مف طالب الفرقة االكلى بقسـ تكنكلكجيا التعميـ بكمية التربية النكعية جامعة كفر الشيخ
كمناقشتيـ كطرح عدد مف األسئمة عف معرفتيـ بأساسيات التصكير الضكئى  ،ك كانت نتيجة
المقابمة كجكد قصكر ك ضعؼ شديد فى المعمكمات ك الميارات المتعمقة بأساسيات التصكير
الضكئى  ،ك لكى يتأكد الباحث مف كجكد مشكمة حقيقية عمى أرض الكاقع ك لتحديد أسباب
ىذا القصكر قاـ الباحث بإجراء دراسة استكشافية عمى عينة مف طالب الفرقة االكلى بقسـ
تكنكلكجيا التعميـ بكمية التربية النكعية جامعة كفر الشيخ قكاميا ( )91طالب ك استيدفت
معرفتيـ ك مدل الماميـ بأساسيات التصكير الضكئى ك رغبتيـ فى اكتسابيا ك االفادة منيا
فى مجاؿ التخصص ك قد جاءت النتائج فى الجدكؿ ( )4عمى النحك التالى :
أسبسيبث انتصىير انضىئً

1
2
3
4
5
6
2
2
2

انًكىَبث األسبسيت نهكبييرا
انفىتىغرافيت
ضبظ سرعت بطيئت نهغبنك
ضبظ سرعت عبنيت نهغبنك
ضبظ فتحت واسعت نهذيبفراجى
ضبظ فتحت ضيمت نهذيبفراجى
ضبظ انبؤرة
ضبظ عًك ييذاٌ كبير
ضبظ عًك ييذاٌ صغير
استعًبل انفالش
انًتىسظ

يذي االنًبو ببنًهبرة

االستعذاد الكتسبة انًهبرة

كبير

يتىسظ

ضعيف

يىافك

يحبيذ

2

4

22

22

2

غير
يىافك
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
2
1
2
1
1
1
1
1722

21
22
23
22
23
23
23
23
22722

21
22
23
23
23
22
22
23
22723

3
2
1
1
1
2
2
1
1766

2
2
2
2
2
2
2
2
2

كقد اتضح مف خالؿ نتائج االستطالع كجكد الماـ كبير لمميارات بمتكسط ( ).طالب أل
بنسبة ( )%...مف اجمالى العينة  ،الماـ متكسط لمميارات بمتكسط ( )4.77طالب أل
بنسبة ( )%...7مف اجمالى العينة  ،الماـ ضعيؼ لمميارات بمتكسط ( )99.99طالب أل
بنسبة ( )%29.65مف اجمالى العينة  ،مما يشير الى كجكد مشكمة حقيقية فى تعمـ
أساسيات التصكير الضكئى لدل الطالب  ،كما اتضح مف نتائج الجدكؿ كجكد استعداد
الكتساب الميارات "مكافؽ" بمتكسط ( )99.92طالب أل بنسبة ( )%29.59مف اجمالى
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العينة  ،كجكد استعداد الكتساب الميارات "محايد" بمتكسط ( )4.55طالب أل بنسبة
( )%...5مف اجمالى العينة  ،كجكد استعداد الكتساب الميارات "غير مكافؽ" بمتكسط
( )...طالب أل بنسبة ( )%...مف اجمالى العينة  ،مما يشير الى استعدادىـ ك تقبميـ
لمتعمـ ك اكتساب الميارات ،ك نظ ار لداللة االستعداد مف جانب عينة البحث تـ اختيار جميع
الميارات .

ثالجا االطالع على ىتائر الدراصات ّ البشْخ الضابكة :
بالرجكع لمدراسات ك البحكث ال سابقة ك التطبيقات ذات الصمة بالكاقع المعزز استخمص
الباحث أف ىناؾ عديد مف الدراسات قد أكدت عمى أىمية ك دكر استخداـ الكاقع المعزز فى
العممية التعميمية ك منيا دراسة))Sumadio, D. 2010

ك دراسة & ( Yuen, S

) Others,2011ك دراسة ) )El Sayed, N. 2011ك دراسة ))Barreira, J.,2012
كدراسة ) ) Lee, K.,2012كدراسة ) ( Catenazz, N., 2013ك دراسة ;Contero.M
) ),2013دراسة ) )Shea, A.,2014ك دراسة )  )Zheng , Dawei , 2014ك دراسة
), (Amin, D., 2015ك دراسة ) (Techakosit, Nilsook, 2016ك دراسة (ربيع
عبدالعظيـ  )9.45،ك دراسة ك (سامية حسيف جكدة )9.45،ك دراسة & (Lai, Chen,
) Lee, 2019ك دراسة(محمد المعداكل )9.42،ك دراسة (محمد صالح الديف عبد
القادر )9.42،كغيرىا مف الدراسات التى أكصت بفاعمية استخداـ استراتيجية الكاقع المعزز
فى العممية التعميمية
كىناؾ العديد مف الدراسات التى أكدت عمى أىمية دراسة مستكل القدرة عمى تحمؿ
الغمكض ك منيا دراسة (كائؿ رمضاف  ، )9.45،كدراسة Katsaros, K., Tsirikas,
) )A.,2014ك دراسة (محمد القحطانى  ، )9.42،ك دراسة (محمد نعيـ  ، )9..2،ك
دراسة ) ، (Buhr.&Dugas,2006ك دراسة)(Dana.H,2005
ك ىناؾ العديد مف الدراسات التى أكدت عمى أىمية دراسة التفكير التخيمى ك منيا دراسة
) ، (Line,et,2014دراسة (رشا السيد صبرل ، )9.42،دراسة )(Liang,et.al.,2012

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 224 -

التفاعل بين نمط الواقع المعزز ...

عدد مارس-ج1212 )83( -2م

رابعا ىتائر ّ تْصٔات املؤمتزات:
باالطالع عمى عديد مف مف تكصيات المؤتمرات منيا  :المؤتمر الدكلى الرابع لمتعمـ
االلكتركنى ك التعميـ عف بعد ( )9.41ك المؤتمر الدكلى لتكنكلكجيا المعمكمات الرقمية
( )9.41ك المؤتمر العممى العاشر لمجمعية العربية لتكنكلكجيا التربية ( )9.46المؤتمر
العممى الخامس عشر لمجمعية المصرية لتكنكلكجيا التعميـ ( )9.46ك المؤتمر الدكلى الثالث
لمعميـ االلكتركنى ( )9.45كالمؤتمر الدكلى الحادل عشر لمتعميـ االلكتركنى ك تكنكلكجيا
التعميـ ()9.47ك مؤتمر الجمعية العربية لتكنكلكجيا التربية الرابع عشر ( )9.45ك التى
أكصت بضركرة تكظيؼ التكنكلكجيا الحديثة ك منيا الكاقع المعزز فى تصميـ ك تطكير بيئات
التعمـ االلكتركنية لتحسيف عممية التعميـ ك التعمـ .

مغهلة البشح :
تتحدد مشكمة البحث الحالى فى تدنى أساسيات التصكير الضكئى لدل طالب الفرقة
االكلى بقسـ تكنكلكجيا التعميـ بكمية التربية النكعية جامعة كفر الشيخ فى كال مف الجانبيف
المعرفى ك الميارل مما ينعكس بالسمب عمى امكانية االفادة منيا فى مجاؿ التخصص حيث
أساسيات التصكير الضكئى كاحدة مف الكفايات المينية الالزمة العداد أخصائى

تعد

تكنكلكجيا التعميـ ك كذلؾ ندرة األبحاث ك الدراسات التى تناكلت أثر التفاعؿ بيف نمط الكاقع
المعزز (عالمة الصكرة  /عالمة االستجابة السريعة ) مع المتغير التصنيقى مستكل القدرة
عمى تحمؿ الغمكض فى تنمية كفاءة التعمـ ك تنمية التفكير التخيمى لدل طالب تكنكلكجيا
التعميـ

أصئلة البشح :
يحاكؿ البحث الحالى االجابة عف السؤاؿ الرئيسى التالى :
ما التفاعؿ بيف نمط الكاقع المعزز (عالمة الصكرة  /عالمة االستجابة السريعة ) ك
مستكل القدرة عمى تحمؿ الغمكض ك أثرىما عمى كفاءة التعمـ ك تنمية التفكير التخيمى لدل
طالب تكنكلكجيا التعميـ
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ك يتفرع منو االسئمة التالية :
 -4ما أثر نمط الكاقع المعزز (عالمة الصكرة  /عالمة االستجابة السريعة ) فى تنمية كفاءة
تعمـ أساسيات التصكير الضكئى لدل طالب الفرقة االكلى بقسـ تكنكلكجيا التعميـ.
 -9ما أثر مستكل القدرة عمى (تحمؿ  /عدـ تحمؿ الغمكض) ببيئة الكاقع المعزز فى تنمية
كفاءة تعمـ أساسيات التصكير الضكئى لدل طالب الفرقة االكلى بقسـ تكنكلكجيا التعميـ.
-2ما أثر التفاعؿ بيف نمط الكاقع المعزز (عالمة الصكرة  /عالمة االستجابة السريعة )
كمستكل القدرة عمى (تحمؿ  /عدـ تحمؿ الغمكض) ببيئة الكاقع المعزز عمى تنمية
كفاءة تعمـ أساسيات التصكير الضكئى لدل طالب تكنكلكجيا التعميـ .
 -1ما أثر نمط الكاقع المعزز (عالمة الصكرة  /عالمة االستجابة السريعة ) فى تنمية
التفكير التخيمى المرتبط ب أساسيات التصكير الضكئى لدل طالب الفرقة االكلى بقسـ
تكنكلكجيا التعميـ.
 -6ما أثر مستكل القدرة عمى (تحمؿ  /عدـ تحمؿ الغمكض) ببيئة الكاقع المعزز فى تنمية
التفكير التخيمى المرتبط ب أساسيات التصكير الضكئى لدل طالب الفرقة االكلى بقسـ
تكنكلكجيا التعميـ.
 -5ما أثر التفاعؿ بيف نمط الكاقع المعزز (عالمة الصكرة  /عالمة االستجابة السريعة ) ك
مستكل القدرة عمى (تحمؿ  /عدـ تحمؿ الغمكض) ببيئة الكاقع المعزز عمى تنمية
التفكير التخيمى المرتبط بأساسيات التصكير الضكئى لدل طالب تكنكلكجيا التعميـ .

فزّض البشح:
-4يكجد فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل( )...6بيف متكسطى درجات الطالب فى
االختبار التحصيمى المرتبط بأساسيات التصكير الضكئى لقياس كفاءة التعمـ يرجع الى
التأثير االساسى ل نمط الكاقع المعزز (عالمة الصكرة  /عالمة االستجابة السريعة ) لصالح
نمط الكاقع المعزز عالمة الصكرة بصرؼ النظر عف مستكل تحمؿ الغمكض.
 -9يكجد فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل( )...6بيف متكسطى درجات الطالب فى
االختبار التحصيمى المرتبط بأساسيات التصكير الضكئى لقياس كفاءة التعمـ يرجع الى
التأثير االساسى لمستكل القدرة عمى (تحمؿ  /عدـ تحمؿ الغمكض) لصالح مستكل القدرة
عمى تحمؿ الغمكض بصرؼ النظر عف نمط الكاقع المعزز.
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 -2تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل( )...6بيف متكسطات درجات الطالب فى
االختبار التحصيمى المرتبط بأساسيات التصكير الضكئى لقياس كفاءة التعمـ يرجع الى
التفاعؿ بيف نمط الكاقع المعزز (عالمة الصكرة  /عالمة االستجابة السريعة ) ك مستكل
القدرة عمى (تحمؿ  /عدـ تحمؿ الغمكض) لصالح نمط الكاقع المعزز عالمة الصكرة ك
مستكل القدرة عمى تحمؿ الغمكض
-1يكجد فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل( )...6بيف متكسطى درجات الطالب فى
مقياس التفكير التخيمى المرتبط بأساسيات التصكير الضكئى يرجع الى التأثير االساسى
لنمط الكاقع المعزز (عالمة الصكرة  /عالمة االستجابة السريعة ) لصالح نمط الكاقع
المعزز عالمة الصكرة بصرؼ النظر عف مستكل تحمؿ الغمكض .
-6يكجد فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل( )...6بيف متكسطى درجات الطالب فى
مقياس التفكير التخيمى المرتبط بأساسيات التصكير الضكئى يرجع الى التأثير االساسى
لمستكل القدرة عمى (تحمؿ  /عدـ تحمؿ الغمكض) لصالح مستكل القدرة عمى تحمؿ
الغمكض بصرؼ النظر عف نمط الكاقع المعزز.
-5تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل( )...6بيف متكسطات درجات الطالب فى
مقياس التفكير التخيمى المرتبط بأساسيات التصكير الضكئى يرجع الى التفاعؿ بيف
نمط الكاقع المعزز (عالمة الصكرة  /عالمة االستجابة السريعة ) ك مستكل القدرة عمى
(تحمؿ  /عدـ تحمؿ الغمكض) لصالح نمط الكاقع المعزز (عالمة الصكرة ) مع مستكل
القدرة عمى (تحمؿ الغمكض).

أٍداف البشح :
ييدؼ البحث الحالى إلى ما يمى :
 -4تنمية كفاءة التعمـ كالتفكير التخيمي لدل طالب تكنكلكجيا التعميـ في مادة التصكير
الضكئى.
-9قياس أثر بيئة الكاقع المعزز المستخدمة عمى كال مف:
 كفاءة التعمـ المرتبطة بأساسيات التصكير الضكئى الالزمة لطالب الفرقة االكلى
بقسـ تكنكلكجيا التعميـ
 التفكير التخيمى لطالب الفرقة االكلى بقسـ تكنكلكجيا التعميـ
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-2تحديد األسمكب المعرفى األنسب (تحمؿ  /عدـ تحمؿ الغمكض) المستخدـ فى بيئة الكاقع
المعزز عمى كال مف:
 كفاءة التعمـ المرتبطة بأساسيات التصكير الضكئى الالزمة لطالب الفرقة االكلى
بقسـ تكنكلكجيا التعميـ
 التفكير التخيمى لطالب الفرقة االكلى بقسـ تكنكلكجيا التعميـ
-1التكصؿ إلى نمط الكاقع المعزز (عالمة الصكرة  /عالمة االستجابة السريعة ) المناسب
المستخدـ فى بيئة الكاقع المعزز عمى كال مف:
 كفاءة التعمـ المرتبطة بأساسيات التصكير الضكئى الالزمة لطالب الفرقة االكلى
بقسـ تكنكلكجيا التعميـ
 التفكير التخيمى لطالب الفرقة االكلى بقسـ تكنكلكجيا التعميـ
-6التعرؼ عمى أثر التفاعؿ بيف نمط الكاقع المعزز (عالمة الصكرة  /عالمة االستجابة
السريعة ) ك األسمكب المعرفى (تحمؿ  /عدـ تحمؿ الغمكض) فى بيئة الكاقع المعزز
عمى كال مف :
 كفاءة التعمـ المرتبطة بأساسيات التصكير الضكئى الالزمة لطالب الفرقة االكلى
بقسـ تكنكلكجيا التعميـ
 التفكير التخيمى لطالب الفرقة االكلى بقسـ تكنكلكجيا التعميـ

أٍنٔة البشح :
مف المتكقع أف يسيـ البحث الحالى فيما يمى :
 -1تفعيؿ تكصيات كتكجييات األدبيات في مجاؿ تكنكلكجيا التعميـ فيما يتعمؽ بضركرة
استخداـ كتكظيؼ تقنيات الكاقع المعزز لتحسيف نكاتج التعمـ المختمفة.
 -9تكجيو نظر القائميف عمى تطكير منظكمة التعميـ إلى أىمية تكظيؼ تقنيات الكاقع المعزز
كأنماطو المختمفة كعالقتو بنمط القدرة عمى تحمؿ الغمكض لتحسيف كفاءة التعمـ كتنمية
التفكير التخيمي.
 -2يعد ىذا البحث إضافة لممكتبة العربية في مجاؿ دراسات تكنكلكجيا التعميـ فيما يتعمؽ
بعالقة بعض أنماط الكاقع المعزز كالقدرة عمى تحمؿ الغمكض كالتفكير التخيمي.
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 -1تكجيو نظر المعمميف كأعضاء ىيئة التدريس إلى أىمية تطبيقات الكاقع المعزز في
تطكير تدريس المقرر مف خالليا كتأثيرىا الفعاؿ لتحسيف عمميتي التعميـ كالتعمـ.
 -6إمكانية االستفادة مف مقياس التفكير التخيمي الذم اعده الباحث ،نظ ار لندرة ىذا المقياس
في مجاؿ تكنكلكجيا التعميـ.
-5اتاحة المجاؿ لدراسات اخرل باستخداـ تكنكلكجيا الكاقع المعزز.

سدّد البشح:
تتمثؿ حدكد البحث الحالى فيما يمى :

احلدّدد املْضْعٔة:
 اقتصر البحث عمى نمط لمكاقع المعزز (عالمة الصكرة  /عالمة االستجابة السريعة
) فى بيئة الكاقع المعزز.
 اقتصر البحث عمى األسمكب المعرفى (تحمؿ  /عدـ تحمؿ الغمكض) فى بيئة الكاقع
المعزز
 تنمية كفاءة تعمـ أساسيات التصكير الضكئى لدل طالب الفرقة األكلى بقسـ
تكنكلكجيا التعميـ.

احلدّد الشماىٔة:
تـ تنفيذ تجربة البحث خالؿ الفصؿ الدراسى الثانى مف العاـ الجامعى
 9.9./9.42فى الفترة مف 44فبراير حتى  4.مارس  9.9.استغرقت تجربة
البحث ( )1اسابيع.

احلدّد البغزٓة :
تككنت مجمكعة البحث مف ()65طالب مف طالب الفرقة األكلى بقسـ تكنكلكجيا
التعميـ بكمية التربية النكعية جامعة كفر اشيخ  ،ك مف مبررات اختيار تمؾ العينة ىك
دراستيـ لمقرر أساسيات التصكير الضكئى مما ييسر معايشة تجربة البحث بطريقة
مممكسة.
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أدّات البشح:
اعتمد البحث الحالى عمى األدكات التالية:
-4إختبار تحصيؿ معرفى ألساسيات التصكير الضكئى (اعداد الباحث)
 -9القدرة عمى تحمؿ الغمكض اعداد (فارس رشيد )9..6،
-2مقياس التفكير التخيمى (اعدادالباحث)
-1بيئة الكاقع المعزز (اعداد الباحث)

متغريات البشح:
ك يشتمؿ البحث عمى المتغيرات التالية :

 املتغريات املضتكلة :
 -4نمط الكاقع المعزز (عالمة الصكرة  /عالمة االستجابة السريعة )
 -9األسمكب المعرفى (تحمؿ  /عدـ تحمؿ الغمكض).

 املتغريات التابعة:
 -4كفاءة التعمـ ألساسيات التصكير الضكئى
 -9ميارات التفكير التخيمى

التصنٔه التذزٓبى :
فى ضكء متغيرات البحث سكؼ يستخدـ الباحث التصميـ التجريبى المعركؼ ياسـ
التصميـ العاممى
 (Factorial Design) 9X9ك يشتمؿ التصميـ عمى أربع مجمكعات تجريبية فى
القياس القبمى ك البعدل كما فى الجدكؿ التالى
جذول ()2
انتصًيى انتجريبً نهبحث
انًعبنجبث
تحًم انغًىض
االسهىة انًعرفً
ًَظ انىالع انًعسز
يجًىعت ()1
عاليت انصىرة
يجًىعت ()2
عاليت االستجببت انسريعت
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سٔح اٌ :
مجمكعة ( )4تستخدـ نمط الكاقع المعزز عالمة الصكرة مع االسمكب المعرفى تحمؿ الغمكض
مجمكعة ( )9تستخدـ نمط الكاقع المعزز عالمة االستجابة السريعة مع االسمكب المعرفى
تحمؿ الغمكض
مجمكعة ( )2تستخدـ نمط الكاقع المعزز عالمة الصكرة مع االسمكب المعرفى عدـ تحمؿ
الغمكض
مجمكعة ( )1تستخدـ نمط الكاقع المعزز عالمة االستجابة السريعة مع االسمكب المعرفى
عدـ تحمؿ الغمكض

ميَر البشح :
اعتمد البحث الحالى عمى :
 -4المنيج الكصفى :لمراجعة األدبيات ك الدراسات ك البحكث السابقة ذات الصمة بمكضكع
البحث ك تحميؿ المحتكل ك بياف العالقة بيف مككناتو ك اعداد االطار النظرل لمبحث ك
تصميـ أدكات القياس ك أدكات التجربية.
 -9المنيج التجريبى  :ك ىك المنيج الذل يستخدـ فى دراسة أثر التفاعؿ بيف المتغيرات
المستقمة مع المتغيرات التابعة لمحقيؽ مف فركض البحث ك االجابة عف أسئمتو.

ادزاءات البشح:
تـ السير فى البحث كفقا لمخطكات التالية:
 -4االطالع عمى األدبيات ك البحكث ك الدراسات السابقة العربية ك األجنبية المرتبطة
بمكضكع البحث ك تحمي ميا لالفادة منيا فى اعداد االطار النظرل لمبحث ك تصميـ ك
اعداد أدكات ك مكاد المعالجة التجريبية لمبحث.
 -9اعداد قائمة بأساسيات التصكير الضكئى ك عرضيا عمى المحكميف ك كضعيا فى
صكرتيا النيائية بعد اجراء التعديالت عمييا.
 -2تصميـ بيئة الكاقع المعزز الخاصة بأساسيات التصكير الضكئى لطالب الفرقة األكلى
بقسـ تكنكلكجيا التعميـ.
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 -1اعداد أدكات البحث ك المتمثمة فى اعداد اختبار تحصيمى لقياس كفاءة تعمـ أساسيات
التصكير الضكئى ك عرضيا عمى المحكميف ك كضعيا فى صكرتيا النيائية بعد اجراء
التعديالت عمييا.
 -6اعداد السيناريكىات الخاصة بتصميـ بيئة الكاقع المعزز باستخداـ نمطيف لمكاقع المعزز
(عالمة الصكرة  /عالمة االستجابة السريعة )
 -5اعداد ك تصميـ بيئة الكاقع المعزز نمطيف لمكاقع المعزز (عالمة الصكرة  /عالمة
االستجابة السريعة ) ك عرضيا عمى الخبراء ك المحكميف ك كضعيا فى صكرتيا
النيائية بعد اجراء التعديالت عمييا.
 -7تطبيؽ التجربة االستطالعية لمكقكؼ عمى أل مشكالت أك معكقات قد تكاجو الباحث
أثناء التطبيؽ لمقياـ بمعالجتيا ك تالفييا ك التأكد مف ثبات االختبار التحصيمى.
 -5اختيار عينة البحث مف طالب الفرقة األكلى بقسـ تكنكلكجيا التعميـ كمية التربية النكعية
جامعة كفر الشيخ.
 -2تقسيـ عينة البحث ك تكزيعيـ عمى أربع مجمكعات تجريبية فى ضكء متغيرات البحث
المستقمة كما ىك مكضح فى التصميـ التجريبى لمبحث.
-4.اجراء تجربة البحث :
ك يتـ كفؽ التصميـ التجريبى لمبحث فى الخطكات التالية:
 تقديـ أدكات البحث قبميا.
 تقديـ مكاد المعالجة التجريبية (كفؽ التصميـ التجريبى لمبحث).
 تقديـ أدكات البحث بعديا.
-44تسجيؿ النتائج ك تحميميا ك معالجتيا احصائيا.
-49مناقشة النتائج ك تفسيرىا.
-42تقديـ المقترحات ك التكصيات بالبحكث المستقبمية.
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مصطلشات البشح:
الكاقع المعزز  : Augmented Realityيعرفو (عبداهلل عطار ،احساف كنسارة
 ،9.46،ص  )455بأنو تكنكلكجيا تقكـ عمى تحكيؿ الكاقع فى العالـ الحقيقى إلى بيانات
رقمية افتراضية  ،ك ذلؾ باستخداـ طرؽ العرض الرقمية تمثؿ الكاقع الحقيقى لمبيئة المحيطة
بالكائف الحى.

مستكل القدرة عمى تحمؿ الغمكض : Ambiguity Toleranceيعرفو الباحث

اجرائيا بانو ىك تقبؿ المتعمـ لممكاقؼ التعميمية الجديدة اك المعقدة اك الغامضة كالتفاعؿ معيا
حيث ال تمثؿ لو مصد ار لمقمؽ اك التيديد بينما يشير عدـ تحمؿ الغمكض الى عدـ تقبؿ
المتعمـ لممكاقؼ التعميمية الجديدة اك المعقدة اك الغامضة كال التفاعؿ يمكنو معيا حيث تمثؿ
لو مصد ار لمقمؽ اك التيديد اك اك عدـ االرتياح

التفكير التخيمى : Imaginative Thinkingيعرفو (عدناف قاضى )9..7 ،

بأنو أحد أنكاع التفكير التى تشير إلى قدرة المتعمـ عمى التصكر ك بناء خياالت عقمية يمكف
أف تسيـ فى تككيف عالقات ب يف أشياء ليست بينيا عالقة فى الكاقع االدراكى مما يثريو
بالجديد مف المنظكمات الذىنية االبداعية.

كفاءة التعمـ  : Learning Efficiencyتعرؼ اجرائيا فى البحث الحالى بأنيا

حاصؿ قسمة درجة االختبار التحصيمى المرتبط بأساسيات التصكير الضكئى عمى الزمف
المستغرؽ (بالدقائؽ) التماـ عممية التعمـ بتستخداـ نمط الكاقع المعزز (عالمة الصكرة /
عالمة االستجابة السريعة).

االطار اليعزى:
احملْر األّل :الْاقع املعشس:
لقد اىتـ العديد مف التربكييف باستخداـ التقنيات المتطكرة لتدعيـ العممية التعميمية كمنيا
تقنية الكاقع المعزز  Augmented Realityكالتي تسيـ بشكؿ كبير في تكصيؿ المعمكمات
باسمكب سيؿ كشيؽ تمكف المتعمـ مف التعامؿ مع بيئة خيالية تنمي لديو االبداع كتجعمو
عنصر فاعؿ في العممية التعميمية  ،ك أدل االختالؼ في طبيعة الترجمة الى تعددت
المصطمحات التي تشير الى مفيكـ الكاقع المعزز  Augmented Realityمثؿ الكاقع
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المزيد  ،الكاقع المضاؼ  ،الكاقع المدمج  ،الكاقع المكسع  ،الكاقع المحسف  ،الحقيقة
المدمجة  ،الحقيقية المعززة  ،ككؿ ىذه المصطمحات تدؿ عمى الكاقع المعزز Augmented
.Reality
كيعرفو تشف ك تسال ) (Chen , C . M . ,& Tsai , Y . N, 2012أف الكاقع
المعزز  Augmented Realityىك تقنية تسمح لممتعمـ بالتفاعؿ مع ادكات االفتراضية
ثنائية كثالثية االبعاد المدمجة في بيئة العالـ الكاقعي
ك يرل (خالد نكفؿ  ،9.4.،ص  )5.أف الكاقع المعزز  Augmented Realityىك
نظاـ يقكـ عمى دمج بيئات الكاقع االفتراضي ك البيئات الكاقعية باستخداـ تقنيات كأساليب
خاصة.
كيؤكد كؿ مف ككندات ك بكرنار ك دك ليف ك دلينبكر (Cuendet , S . ,Bonnard ,
 Q . , Do Lenh , S . , & Dillenbourg , P. , 2013).اف الكاقع المعزز
 Augmented Realityيشير الى التقنيات التي يتـ مف خالليا عرض المكاد الرقمية
ضمف ادكات العالـ الكاقعي.
كيػرل بييتشػى ) )Beheshti, J. 2012أف الكاقػع المعػزز Augmented Reality
ىػػك تعزيػػز الكاقػػع حقيقػػي مػػف خػػالؿ ادخػػاؿ بعػػض االضػػافات االفتراضػػية التػػي تضػػاؼ لمكاقػػع
الحقيقػػي كيمكػػف لممػػتعمـ اسػػتدعائيا باسػػتخداـ بعػػض التقنيػػات مثػػؿ كػػامي ار المكبايػػؿ اك الجيػػاز
المكحي كتسمح لو بالتفاعؿ الخارجي مع محتكل البيئة االفتراضية المعززة.
ك يتفػؽ كػال مػف & (Cuendet , S . ,Bonnard , Q . , Do Lenh , S . ,
)، )Dillenbourg , P .,2013), Chen , C . M . ,& Tsai , Y . N,2012
(شػػيماء خميػػؿ  )9.45،عمػػى أف تكنكلكجيػػا الكاقػػع المعػػزز  Augmented Realityتقػػكـ
عمى اضافة المعمكمات المفقكدة فى الحياة الكاقعية باستخداـ أدكات افتراضية تكفرىػا اليكاتػؼ
الذكيػػة ك األجيػػزة المكحيػػة لعػػرض الم ػكاد الرقميػػة  ،ك يسػػتطيع المػػتعمـ التفاعػػؿ معيػػا ضػػمف
أدكات العالـ االفتراضى لتحقيؽ االىداؼ التعميمية.
ك يػػرل (خالػػد فرجػػكف  ،9.41،ص )2أف الكاقػػع المعػػزز  Augmented Realityيقػػع
بيف النظـ غير الغامرة ك النظـ الغامرة  ،حيث يتـ فيو دمج المعمكمات المنتجػة بػالكمبيكتر مػع
رؤية المتعمـ لمعالـ الكاقعى ك المدخالت الكاردة مف بعد.
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كيعرؼ ) (Dunleavy ,2014,p 28تكنكلكجيا الكاقػع المعػزز Augmented Reality
بانيػػا تكنكلكجيػػا حديثػػة تعتمػػد عمػػى تكظيػػؼ امكانػػات اليكاتػػؼ الذكيػػة ك األجيػػزة المكحيػػة فػػى
اتاحة المعمكمات الرقمية لممتعمـ ك دمجيا فى بيئة التعمـ الكاقعية.
كيؤكػد (أحمػد فرحػات  ،9.42،ص  )97أف الكاقػع المعػزز  Augmented Realityىػك
تكنكلكجيػػا يػػتـ فييػػا تحسػػيف ك تعزيػػز مكاقػػؼ الػػتعمـ  ،حيػػث يتكاجػػد المػػتعمـ فػػى بيئػػة حقيقيػػة
تسػػمح لػػو بالتفاعػػؿ مػػع البيئػػات األخػػرل التػػى تحتػػكل عمػػى كائنػػات افتراضػػية ثنائيػػة ك ثالثيػػة
األبعاد غير مكجكدة فى البيئة الحقيقية.
كيرل الباحػث أف الكاقػع المعػزز  Augmented Realityىػك تكنكلكجيػا سػيمة االسػتخداـ
تجمع بػيف العػالـ الحقيقػى ك العػالـ االفتراضػى  ،تتػيح لممػتعمـ محتػكل تفػاعمى يتضػمف أشػكاؿ
ثالثيػػة األبعػػاد ك صػػكر ك صػػكت ك فيػػديك ك مكاقػػع تعميميػػة تقػػدـ صػػبغة خياليػػة عمػػى المنظػػر
الكاقعى تساعده عمى استيعاب الحقائؽ ك المفػاىيـ ك النظريػات ك تفسػير البيانػات الغامضػة ك
حؿ المشكالت مما يثرل عممية التعميـ بمعمكمات اضافية تتناسب مع احتياجات المتعمـ.

خصائص الْاقع املعشس:
أشارت العديد مف الدراسات الى خصائص الكاقػع المعػزز منيػا دراسػة (Yuen, et
) ، al., 2011دراسػة ) (Dunleavy, & Dede 2014كدراسػة (Bacca, et al.,
) 2014ك دراسة ) (Park, Jung, & You, 2015ك دراسة )زينػب السػالمي (9.45 ،ك
دراسة (محمد المعداكل )9.42،
 تتميػػز تقنيػػة الكاقػػع المعػػزز بالمركنػػة كالتكيػػؼ السػػتخداميا فػػي أكثػػر مػػف مكقػػؼ تعميمػػي،
كبأكثر مف طريقة بما يتماشى مع خصائص المتعمميف ك قدراتيـ ك حاجاتيـ.
 تتيح تقنية الكاقع المعزز امكانية دمج الخياؿ بالكاقع ك خمؽ مكقػؼ تعميمػى تفػاعمى يػتـ
فيو القياـ بتجارب ك أنشطة ك مشاركتيا مع األخريف.
 تتيح تقنية الكاقػع المعػزز دمػج بعػض العناصػر االفتراضػية مػع العناصػر الكاقعيػة لتظيػر
ككأنيا بيئة كاحدة.
 تسػػػمح تقنيػػػة الكاقػػػع المعػػػزز باالنتقػػػاؿ السػػػيؿ ك المػػػرف بػػػيف الكاقػػػع الحقيقػػػى كالعػػػالـ
االفتراضي.
 تسػمح تقنيػػة الكاقػػع المعػػزز بعػػرض العناصػػر االفتراضػػية المدمجػػة مػػع العناصػػر الكاقعيػػة
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عمى ىيئة صكر أك لقطات ثالثية األبعاد.
 تتميز تقنيػة الكاقػع المعػزز بقمػة تكػاليؼ إنتاجيػا ،ك سػيكلة اسػتخداميا مػع تػكفر عػدد
مف التطبيقات ك البرامج الجاىزة التي ال تحتاج إلى احترافية في التشغيؿ كاالستخداـ .
 تتميز تقنية الكاقع المعزز بسيكلة إتاحتيا لممتعمميف في أم كقػت كفػي أم مكػاف ،حيػث
أف بعػػػػض التطبيقػػػػات الحديثػػػػة التػػػػي ال تحتػػػػاج التصػػػػاؿ الجيػػػػاز المػػػػكحى أك المحمػػػػكؿ
باإلنترنت.

أىْاع الْاقع املعشس
تعدد (ميا الحسينى  ،9.41 ،ص  )64-15األنكاع المختمفة لمكاقع المعزز ك ىى:

- 1االصكاط :Projection
ك ىػك مػػف أكثػػر االنػكاع انتشػا ار  ،ك يعتمػػد ىػػذا النػػكع عمػى اسػػتخداـ الصػػكر ك اسػػقاطيا عمػػى
الكاقػػع الحقيقػػى  ،ك ذلػػؾ لزيػػادة نسػػبة التفاصػػيؿ التػػى يمكػػف أف يراىػػا الفػػرد باسػػتخداـ الجيػػاز
المكحى أك الياتؼ المحمكؿ.

 - 2تعزف األعهال :Recognition
ك يعتمػػػد ىػػػػذا النػػػػكع عمػػػػى التعػػػػرؼ عمػػػى الشػػػػكؿ عػػػػف طريػػػػؽ الزكايػػػػا ك الحػػػػدكد ك
االنحنػػاءات الخاصػػة بػػو  ،ك ذلػػؾ لتػػكفير معمكمػػات اضػػافية الػػى الشػػكؿ المكجػػكدة أمامػػو فػػى
الكاقع الحقيقى.

 - 3املْقع :Location
كتعتمػػد ىػػذه الطريقػػة عمػػى تحديػػد المكاقػػع مػػف خػػالؿ االرتبػػاط ببرمجيػػات أخػػرل تقػػكـ
بتحديد المكاقع GPS

 - 4املختلط :Outline
ك تعتمد ىذه الطريقة عمى الدمج بيف الكاقع المعزز ك الكاقع االفتراضى  ،حيػث تمكػف
الفػرد مػثال مػػف الػدمج بػيف الخطػػكط العريضػة مػف جسػػمو ك جسػـ أخػر افتراضػػى ممػا تتػيح لػػو
لمس أك التقاط أجساـ كىمية غير كاقعية.
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طزم عنل الْاقع املعشس:
ىناؾ عدة طرؽ لعمؿ الكاقع المعزز ك ىى :

اّال طزٓكة اصتخداو عالمات Marker based
كتعتمد ىذه الطريقة عمى التقاط الكامي ار ك تميزىا لتمؾ العالمات لعرض المعمكمات
المرتبطة بيا  ،ك ذلؾ مف خالؿ فكرة ربط ككد معيف  QRأك الصكر المتعددة األبعاد بطبقة
مف المعمكمات ك مف خالؿ تصكير الطبقات الحقيقية ثـ تحميميا كتشفيرىا في الذاكرة لتقكـ
الكامي ار

بمعالجتيا

كاظيار

الطبقات

االفتراضية

المرتبطة

بيا

&

Kipper

).)Rampolla,2013
اف ككد االستجابة السريعة  QRىك ككد ثنائى االبعاد يحتكل بالمنطقة الكسطى منو عمى
تمثيالت لممعمكمات التى يمكف قراءتيا باستخداـ الكامي ار أك قارئ االستجابة السريعة باالجيزة
الذكية ك المحمكلة(Ramsden,2008).

ثاىٔا طزٓكة ال تضتخدو عالمات : Marker Less Based
ك تعتمد ىذه الطريقة عمى تحميؿ مككنات الصكرة باستخداـ كامي ار الجياز المحمكؿ ك
تنفذ مجمكعة مف التتابعات النشطة لمتعرؼ عمى طبقات المعمكمات المتكاجدة فى البيئة
الحقيقية ك التي تـ ربطيا بيذه الصكرة ك عرضيا(Dunleavy , M ،)Lee, 2012( .
),&Dede,2014

ثالجا تهيْلْدٔا :GPS
كتعتمد عمى االستعانة بمكقع الكامي ار الجغرافي عف طريؽ خدمة GPSكعرض المعمكمات
المتعمقة بيذا المكاف مف خالؿ استخداـ الشبكات الالسمكية عالية السرعة لتكفير معمكمات
المحتكل عمى شبكة االنترنت ( .سارة العتيبى  ،9.45،ص )79
كيرل باتكار  ،سينج  ،بيرجى ) (Patkar,Singh&Birji,2013أف ىناؾ نكع مف
الكاقع المعزز ىك المخطط  Outlineك الذل مف خاللو يمكف الدمج بيف بيف الكاقع
االفتراضى ك الكاقع المعزز عف طريؽ امكانية دمج الشخص لمخطكط العريضة مف جسمو أك
جزء منو مع جسـ أخر افتراضى مما يمكنو مف لمس أك التقاط أجساـ كىمية ليس ليا كجكد
فى الكاقع.
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كتشير دراسة (بدكر صالح العبكدل  )9.42،أف الكفايات التقنية الالزمة لتطبيؽ تقنية
الكاقع المعزز لدل معممات العمكـ ىى كفايات استخداـ الحاسب اآللي  ،كفايات التعامؿ مع
األنترنت  ،كفايات تصميـ البرمجية التعميمية  ،ك تككنت العينة مف  421معممة مف معممات
العمكـ لممرحمتيف المتكسطة كالثانكية في محافظة الخرج ،كقد أسفرت نتائج الدراسة عف عدـ
كجكد معرفة سابقة بتقنية الكاقع المعزز لدل معظـ عينة الدراسة  ،كما أف الكفايات المتعمقة
باستخداـ الحاسب اآللي ك كذلؾ الكفايات المتعمقة بالتعامؿ مع األنترنت متكفرة لدييف بشكؿ
متكسط ،في حيف أف كفايات تصميـ البرمجية التعميمية متكفرة لدييف بشكؿ ضعيؼ.
يحػدد السػيد ) ) El Sayed, N. 2011أنػكاع الكاقػع المعػزز حسػب الطريقػة التػى يعمػؿ
بيا حيث يصنفيا الى االنكاع التالية :

- 1املضتْى ( )0مً تطبٔكات الْاقع املعشس:
ىػػك ابسػػط أنػػكاع الكاقػػع المعػػزز ،ك الػػذل يبػػدأ بالبػػارككد أحػػادل البعػػد  UPCأك ثنائػػة
األبعػػاد ك يسػػمى كػػكد االسػػتجابة السػػريعة  ، QR codesك ريطيػػا بقاعػػدة بيانػػات لتقػػديـ
أنشطة محددة  ،كيتـ مف خػالؿ ىػذا النػكع ربػط لمعػالـ الحقيقػى بالعػالـ االفتراضػى دكف تجسػيد
أك عرض حقيقى لمرسكمات.

 - 2املضتْى ( )1مً تطبٔكات الْاقع املعشس:
كيعتمد ىذا النكع عمى تطبيقات الكاقع االفتراضى القائـ عمى العالمػات  ،كمػف خاللػو يػتـ
التعرؼ عمى العالمات ك تجسيدىا ثـ يتـ العرض المباشر عمى سطح ىذه العالمة.
 -2املضتْى ( )2مً تطبٔكات الْاقع املعشس:
كيعتمد ىذا النكع عمى استخداـ تقنية تحديد المكاقػع  GPSك تعريػؼ الصػكرة كبػديؿ عمػى
العالمات.

فْائد اصتخداو الْاقع املعشس فى التعلٔه
كيرل كال مف ىاميمتكف ك أكلينكا ) (Hamilton &Olenewa ,2010ك يكف ك أخركف
) (Yen. et al,2011, p 119ك ديجماف ك أخركف )(Diegman .et al , 2015
ك) (Diaz, Hincapié, & Moreno, 2015ك( )Estapa, & Nadolny, 2015ك
(عبداهلل عطار  ،احساف كنسارة  ،9.46،ص  )42.ك(ربيع عبدالعظيـ  )9.45،ك (سامية

حسيف جكدة )9.45،أف ىناؾ فكائد عديدة الستخداـ تكنكلكجيا الكاقع المعزز ك ىى :
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 تكفير بيئة تعميمية تراعى الفركؽ الفردية بيف المتعمميف مف خالؿ تكفير اساليب متعددة
لمتعمـ .
 تسيـ تكنكلكجيا الكاقع المعزز فى زيادة كفاءة المعمـ مف خالؿ تقديـ شرح مبتكر
لممعمكمات بطريقة مبسطة تيسر عمى المتعمـ ادراؾ المفاىيـ الصعبة .
 تنمية التفكير التخيمى لدمج البيئة الكاقعية مع العناصر االفتراضية ثنائية ك ثالثية
األبعاد.
 تساعد المتعمميف عمى فيـ المكضكعات التي يصعب عمييـ تعمميا مف خالؿ البيئة
الحقيقية مثؿ عمكـ الفمؾ .
 تزيد مف الدافعية لمتعمـ كاالىتماـ كالتركيز عمى المفاىيـ.
 تسيـ في زيادة التعمـ المتمركز حكؿ المتعمـ كتجكد مف التعميـ التعاكني .
 تساعد المتعمميف في الكصكؿ الى المعمكمات كعرضيا كالتفاعؿ معيا  ،ك تشجعيـ عمى
االبداع كاالبتكار ك حؿ المشكالت مف خالؿ اكتشاؼ المعمكمات بانفسيـ .
 تسيـ في زيادة استيعاب المتعمميف لممحتكل التعميمي  ،تحسيف القدرات العقمية لدييـ
مما يساعدىـ عمى فيـ المحتكل التعميمي بسيكلة.
 تقمؿ مف التكاليؼ الالزمة لعممية التعميـ في ظؿ فاعميتيا لتحقيؽ االىداؼ التعميمية .
كيؤكد أنطكنيكلي كآخركف ) (Antonioli, et al., 2014أف تكنكلكجيا الكاقع المعزز
تتصؼ بالسيكلة فى االستخداـ مف جانب المتعمميف مما يسيـ فى تكظيفيا بفاعمية فى
العمممية التعميمية  ،كىذه التكنكلكجيا تشجعيـ عمى مكاصمة التعمـ خارج الفصكؿ الدراسية ،
تمنحي ـ فرص لمتفاعؿ مع المحتكل التعميمى  ،ك تمكنيـ مف تدعيـ الجانب النظرل
بالتطبيقات العممية  ،ك كذلؾ اتاحة التجارب العممية التى يصعب تكفيرىا فى الكاقع  ،مما
يؤدل إلى بقاء أثر التعمـ ك جعميـ يستمتعكف بما يتعممكنو .

أكجو االختالؼ بيف الكاقع المعزز ك الكاقع االفتراضي :

كترل ( نرميف الحمك  ، )22 ، 9.47 ،ك(ىناء رزؽ ، )9.47 ،كليك كآخركف ( Liou,
) et al, 2017,110أف ىناؾ بعض أكجو التشابو بيف الكاقع االفتراضي كالكاقع المعزز
فى الكثير مف الصفات ك الخصائص اال أنو يمكف حصر في العديد مف االختالفات ك ىى:
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 يسمح الكاقع الم عزز لممستخدـ برؤية العالـ الحقيقي مف حكلو  ،لذا فانو يعتبر أقرب
إلى العالـ الحقيقي  ،فى المقابؿ فاف الكاقع االفتراضي يسيطر عمى المستخدـ حيث ال
يمكنو رؤية العالـ الحقيقي مف حكلو .
 يمكف أف نشعر بالكاقع االفتراضي عف طريؽ المثيرات الحسية كال نتفاعؿ معو في الكقت
الحقيقي  ،ك يتكلد مف خالؿ الحاسب اآللي ك ىك يشير إلى األثر كليس الحقيقة ،
بينما الكاقع المعزز فانو يجمع بيف الكاقع االفتراضي كالحقيقي ك يمكننا التفاعؿ معو
في الكقت الحقيقي .
 ال يحتاج الكاقع المعزز أل معامؿ خاصة ،بينما يحتاج الكاقع االفتراضي إلى معامؿ
افتراضية الستخدامو .
 يضفى الكاقع المعزز صبغة خيالية عمى منظر حقيقي  ،بينما يضفي الكاقع االفتراضي
صبغة كاقعية عمى منظر خيالي .
 يحتاج الكاقع المعزز الى كجكد البيئة الحقيقية ك الكائنات االفتراضية معان في كقت كاحد
بينما الكاقع االفتراضي ال يحتاج ذلؾ .

كيشير رادك ) (Radu,2014,p 9الى أف تكنكلكجيا الكاقع المعزز يمكف أف تزيد مف
استيعاب المتعمميف لممفاىيـ المتضمنة بالمحتكل التعميمى  ،ك تنمى لدييـ الرغبة فى التعميـ
التعاكنى ك مكاصمة عممية التعمـ خارج الصفكؼ الدراسية  ،مما يساعدىـ عمى االحتفاظ
بالمعمكمات باستخداـ طرؽ ممتعة ك مبتكرة لتقديميا ك ىذا ما يشعرىـ بالرضا ك السعادة.
كتؤكد دراسة بارييريا ) )Barreira, J.,2012عمى أىمية استخداـ تقنية الكاقع المعزز
فى زيادة استيعاب االطفاؿ لتعمـ المغة مقارنة بالكسائؿ التقميدية  ،حيث تككنت عينة الدراسة
مف  95طفال مقسميف إلى مجمكعتيف احداىما التجريبية التى استخدمت تقنية الكاقع المعزز
فى تعمـ المغة ك االخرل ضابطة ك التى استخدمت الكسائؿ التقميدية لتعمـ المغة  ،ك قد دلت
النتائج عف عمى أف استخداـ تقنية الكاقع المعزز أدل إلى زيادة استيعاب األطفاؿ لمفردات
المغة بطريقة أفضؿ مف استخداـ الكسائؿ التقميدية لتعمـ المغة.
كتتماشى تكنكلكجيا الكاقع المعزز مع النظرية البنائية مف خالؿ اتاحة الفرصة
لممتعمميف مف التحكـ فى كـ ك نكع المحتكل التعميمى المناسب لقدراتيـ ك حاجاتيـ  ،ك
االختيار مف البدائؿ العديدة التى تكفرىا تكنكلكجيا الكاقع المعزز مما يساعدىـ فى بناء
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المفاىيـ مف خالؿ األنشطة التى يقكمكف بيا  ،ك يساعد جك المتعة ك التشكيؽ الذل يضيفة
الكاقع المعزز عمى تحفيز المتعمميف ك تشجيعيـ  ،مما يسيـ فى مكاجية الفركؽ الفردية بيف
المتعمميف ك حثيـ عمى مكاصمة التعمـ فى الجانبيف النظرل ك التطبيقى الكتساب المعارؼ
كالميارات ( ، (Frank, Lavy, 2003 ; Richardson, 2003).أمؿ إبراىيـ ،)9.47،
))Chang, Rong-Chi, Yu, Zeng-Shiang ,2018
كىناؾ عالقة كثيقة بيف تكنكلكجيا الكاقع المعزز ك النظرية السمككية ك التى تعتمد فى
المقاـ االكؿ عمى تييئة مكقؼ تعميمى غنى بالمثيرات ك التى تدفع المتعمميف لالستجابة لتمؾ
المثيرات ثـ تعزيزىا  ،ك ىذا ما تحققو تكنكلكجيا الكاقع المعزز مف خالؿ كـ المثيرات التى
تكفرىا الصكر ثالثة األبعاد ك ممفات الفيديك ك غيرىا مف الكسائط المتعددة التى تثير
المتعمميف ك تدفعيـ لالستجابة مف خالؿ االنشطة التعميمية( .أكرـ فتحي مصطفى،9.45 ،
ص ( .)12أحمد عبد المطيؼ  ،عبدالحميـ عربيات( ،)447 ، 9.49،نضاؿ عبد الغفكر ،
.)9.49
كال مف ليك كتسام (Liu,
كفيما يمى عرض لمنظريات التربكية التي التي أشار إلييا ن

) & Tsai, 2013لتكظيؼ تكنكلكجيا الكاقع المعزز في التدريس :

 نظرية النماذج العقمية  :Mental Models Theoryتعتمد ىذه النظرية عمى تقديـ
تصكرات ذىنية اضافية لممعمكمات التى تكفرىا تكنكلكجيا الكاقع المعزز  ،مف خالؿ تقديـ
تمثيالت ذىنية اضافية ل مكاقع الحقيقى تزيد مف تخيؿ المتعمميف ك تأمميـ بما يساعدىـ
فى الربط بيف الكاقع الحقيقى ك الكاقع المعزز ك ينمى لدييـ ميارات حؿ المشكالت
كالقدرات االبتكارية .
 نظرية العمميات المعرفية المكانية  :Spatial Cognition Theoryتعتمد ىذه النظرية
عمى دراسة العالقة بيف المعرفة التي يككنيا المتعمميف كالخصائص المكانية المتمثمة في
الحجـ ،كالشكؿ ،كالمكف ،كاالتجاه ،كالتي يمكنيـ مف خالليا تمييز الكائنات االفتراضية
المصممة بطريقة جذابة ك التفاعؿ معيا بتكنكلكجيا الكاقع المعزز مما يساعده عمى
الفيـ ك تنمية القدرات العقمية العميا .
 نظرية العمميات المعرفية المكقفية  :Situated Cognition Theoryتعتمد ىذه
النظرية عمى تكظيؼ الميارات االستكشافية التى تكفرىا تكنكلكجيا الكاقع المعزز كالتي
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تندمج كتتزامف مع الكاقع في المكقؼ التعميمى الذل يشتمؿ عمى سياقات تعميمية
مصممة بطريقة جذابة تساعد المتعمميف فى التفاعؿ مع تمؾ السياقات لتحقيؽ االىداؼ
التعميميةالمنشكدة.

------------------

الدراصات الضابكة املتعلكة بالْاقع املعشس:
كشفت دراسة (احمد رمضاف فرحات  )9.42،عف اثر التفاعؿ بيف اسمكب التدريب
القائـ عمى الكاقع المعزز كالسعة العقمية في اكتساب ميارات استخداـ المستحدثات
التكنكلكجية لدم طالب الدراسات العميا  ،ك قد تككنت عينة البحث مف  95طالب مف طالب
الدبمكـ العاـ بكمية التربية جامعة حمكاف تـ تقسيميـ الى اربع مجمكعات تجريبية بكاقع 7
طالب لكؿ مجمكعة المجمكعة األكلى ( منخفضى السعة العقمية  /التدريب المكزع ) ،
كالمجمكع ة الثانية (مرتفعى السعة العقمية  /التدريب المكزع )  ،المجمكعة الثالثة ( منخفضى
السعة العقمية/التدريب المكثؼ) ،كالمجمكعة الرابعة (مرتفعى السعة العقمية/التدريب المكثؼ)،
كقد اكدت النتا ئج عمى كجكد اثر كاضح الستخداـ الكاقع المعزز عمى التحصيؿ المعرفي ك
االداء الميارم الستخداـ المستحدثات التكنكلكجية كما اكدت النتائج عمى كجكد اثر لمتفاعؿ
بيف اسمكب التدريب القائـ عمى الكاقع المعزز كالسعة العقمية في اكتساب ميارات استخداـ
المستحدثات التكنكلكجية لدم طالب الدراسات العميا.
كشفت دراسة (عبد اهلل الكديسي )9.42 ،عف فاعمية اختالؼ نمطى التكجية في بيئة
الكاقع المعزز(التكجية المكجز /التكجية التفصيمى) عمى تنمية ميارات الحاسب االلي لدم
طالب الصؼ االكؿ المتكسط كقد تككنت عينة الدراسة مف  15طالب مف طالب الصؼ االكؿ
بمدرسة متكسطة عقبة بف نافع بالقنفذ ،كقد تـ تقسيميـ الى مجمكعتيف تجريبيتيف،
المجمكعة االكلى تككنت مف  91طالب كاستخدـ معيا نمط التكجية المكجز كالمجمكعة
التجريبية الثانية كتككنت مف  91طالب كاستخدـ معيا نمط التكجية التفصيمي  ،ك دلت
النتائج عمى كجكد فركؽ داؿ احصائيا بيف متكسطي درجات المجمكعات تجريبية االكلى
كالتجريبية الثانية في القياسيف البعد لالختبار التحصيمى لصالح مجمكعة نمط التكجية
التفصيمى  ،كما أكدت النتائج عمى كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطى درجات
المجمكعة التجريبية االكلى كالمجمكعة التجريبية الثانية في القياس البعدم لبطاقة مالحظة
ميارات الحاسب اآللى لصالح مجمكعة نمط التكجية التفصيمى.
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 242 -

عدد مارس-ج1212 )83( -2م

التفاعل بين نمط الواقع المعزز ...

ىدفت دراسة (محمد معتز االسرج )9.42 ،الى تحديد اثر اختالؼ نمطي الكاقع المعزز
بعالمة (الصكرة  / Imageرمز االستجابة السريع ) QR codeعمى تنمية ميارات نظـ
تشغيؿ الحاسب االلي كالدافعية لالنجاز لدم طالب المعاىد الفنية التجارية  ،كقد تككنت
عينة الدراسة مف  2.طالب كطالبة تـ تقسيميـ الى مجمكعتيف تجريبيتيف بكاقع  46طالب
لكؿ مجمكعة  ،كقد دلت نتائج البحث عمى ارتفاع مستكل التحصيؿ  ،الدافعية لالنجاز لدل
طالب المجمكعة التجريبية االكلى ك الثانية

التي درست باستخداـ نمطى الكاقع المعزز

بعالمة (الصكرة  / Imageرمز االستجابة السريع  ، ) QR codeكما اكدت النتائج عمى
زيادة في التحصيؿ المعرفي كاالداء الميارم كالدافعية لالنجاز لدم افراد المجمكعة التجريبية
االكلى بعالمة الصكرة  Imageأعمى مف مف المجمكعة الثانية التي درست بنمط الكاقع
المعزز عالمة رمز االستجابة السريع .QR code
كشفت دراسة (تركية حمكد الطكيرقى )9.42،عف أبرز التحديات التي تكاجو المعممات
في تطبيؽ تقنية الكاقع المعزز لدل عينة مف معممات مرحمة الطفكلة المبكرة .كاستخدمت
الدراسة المنيج الكصفي ،كالذل اعتمد عمى االستبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة ،التى تـ
تطبيقيا عمى ( ) 924معممة مف معممات رياض األطفاؿ في التعميـ العاـ بمحافظة الطائؼ.
تكصمت الدراسة الى كجكد تحديات تتقنية  ،تحديات ادارية  ،تحديات متعمقة بمعممات رياض
االطفاؿ ك ابرزىا افتقار المعممات الى اليات عمؿ تقنية الكاقع المعزز.
استيدفت دراسة (سمير قحكؼ  ،شيماء عبدالرحمف )9.42،إلى دراسة التفاعؿ بيف
الكائف االفتراضي (الثابت  /المتحرؾ ) ببيئة الكاقع المعزز ك األسمكب المعرفي ( االندفاع /
التركم ) كأثره في بقاء أثر التعمـ كدافعية اإلنجاز لدل طالب الصؼ األكؿ المتكسط بمحافظة
شركرة في مقرر العمكـ  ،كتككنت عينة البحث مف طالب الصؼ األكؿ المتكسط بمدارس
محافظة شركة  ،كقد بمغ عددىـ  15طالب تـ تصنيفيـ إلى مندفعيف كمتركيف  ،بكاقع 91
طالب مندفع ك  91طالب متركم ،تـ تقسيميـ إلى أربع مجمكعات قكاـ كؿ مجمكعة 49
طالب  ،ك قد أسفرت نتائج البحث عف كجكد فرؽ داؿ احصائيان لصالح األسمكب المعرفي

التركم بالنسبة لبقاء أثر التعمـ كدافعية االنجاز دكف النظر لمكائف االفتراضي

(الثابت/المتحرؾ)  ،كما أكدت النتائج عف كجكد فرؽ داؿ احصائياَ لمتفاعؿ بيف الكائف
االفتراضي المتحرؾ كاألسمكب المعرفي التركم بالنسبة لبقاء أثر التعمـ كالدافعية االنجاز.
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ىدفت دراسة (محمكد محمد شعباف )9.42،الى التعرؼ عمى اثر اختالؼ تكقيت تقديـ
التكجية في الكاقع المعزز في تنمية ميارات اعداد صفحات الكيب التفاعمية كالحمؿ المعرفي
لدل تالميذ الصؼ الثاني االعدادم  ،ك قد تككف عينة البحث مف  5.تمميذ تـ تقسيميـ الى
مجمكعتيف تجريبيتيف مف تالميذ مدرسة الشييد محمد مجدم االعدادية بمحافظة القميكبية ،
كقد تكصمت النتائج الى تكقيت تقديـ التكجية قبؿ الميمة التعميمية في الكاقع المعزز ىك
االكثر تأثي ار في تنمية الجانب المعرفى لميارات اعداد صفحات الكيب التفاعمية ،كما أنو ىك
االكثر تاثي ار عمى خفض الحمؿ المعرفي  ،كما كانت النتائج عمى اف تكقيت التكجية اثناء
الميمة التعميمية بالكاقع المعزز ىك االكثر تاثي ار لتنمية الجانب األدائى لميارات اعداد
صفحات الكيب التفاعمية
كشفت دراسة (فيد الشمرل  )9.42،عف أثر استخداـ تطبيقات الكاقع المعزز في تنمية
ميارات التفكير االبتكارم (الطالقة  /المركنة  /األصالة) ،كتحصيؿ مقرر الحاسب اآللي لدل
طالب الصؼ األكؿ المتكسط ،ك تككنت عينة مككنة مف  65تمميذ مف تالميذ مدرستى عبادة
بف الصامت ك مدرسة حساف بف ثابت بمدينة حائؿ بالسعكدية  ،تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف
احداىما ضابطة ك درست بالطريقة التقميدية  ،ك االخرل تجريبية ك تدرس بتقنية الكاقع
المعزز بكاقع  92تمميذ فى كؿ مجمكعة  ،ك قد أسفرت النتائج عمى كجكد فركؽ دالة
احصائيا بيف متكسطى درجات تالميذ المجمكعة التجريبية فى اختبار ميارات التفكير القبمى
كالبعدل لصالح االختبار البعدل  ،ك كذلؾ كجكد فرؽ داؿ احصائيا بيف متكسطى درجات
تالميذ المجمكعة التجريبية ك الضابطة فى القياس البعدل الختبار التحصيؿ المعرفى لصالح
المجمكعة التجريبية  ،مما يؤكد عمى أف استخداـ تطبيقات الكاقع المعزز حقؽ فاعمية في
تنمية ميارات التفكير االبتكارم كتحصيؿ مقرر الحاسب اآللي لدل طالب الصؼ األكؿ
المتكسط
تناكلت دراسة (عبد اهلل حسف  )9.42،اثر الكاقع المعزز اسمكب التعمـ السطحي
كالعميؽ في تنمية ميارات تصميـ مكاقع الكيب التعميمية حيث تككنت عينة الدراسة مف 1.
طالب مف طالب كمية التربية جامعة جدة كتـ تقسيميـ الى مجمكعتيف تجريبيتيف درستا
باستخداـ تقنية الكاقع المعزز  ،المجمكعة التجريبية االكلى تتككف مف  99طالبا كفؽ
اسمكب التعمـ العميؽ كالمجمكعة التجريبية الثانية تتككف مف  45طالبا كفؽ اسمكب التعمـ
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السطحي كقد تكصمت الدراسة الى كجكد فركؽ دالة احصائيا بيف متكسطي درجات طالب
المجمكعتيف (أسمكب التعمـ العميؽ  ،أسمكب التعمـ السطحي) في التطبيؽ البعدم لالختبار
لصالح المجمكعة ذات اسمكب التعمـ العميؽ ككذلؾ كجكد فركؽ دالة احصائيا بيف متكسطي
درجات طالب المجمكعتيف التجريبيتيف (أسمكب التعمـ العميؽ  ،أسمكب التعمـ السطحي) في
بطاقة مالحظة أداء ميارات تصميـ مكاقع الكيب التعميمية لصالح طالب المجمكعة ذات
اسمكب التعمـ العميؽ.
ىدفت دراسة (امؿ قشطة  )9.45،الي التعرؼ عمى اثر استخداـ نمطيف لمكاقع المعزز(
احدىما باستخداـ تطبيؽ Element4D

ك اآلخر باستخداـ نمط  ) Layerفي تنمية

المفاىيـ العممية ك الحس عممى في مبحث العمكـ لدل طالبات الصؼ السابع االساسي بغزة ،
كقد تككنت عينة الدراسة مف  65طالبة مف طالبات الصؼ السابع االساسي في مدرسة دار
االرقـ الثانكية بنات  ،كتـ تقسيميـ الى مجمكعتيف المجمكعة االكلى التجريبية ك تشمؿ عمى
 92طالبة كالمجمكعة الثانية الضابطة ك تشمؿ عمى  92طالبة  ،كقد دلت النتائج عمى كجكد
فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطي درجات الطالب بالمجمكعة التجريبية كالمجمكعة
الضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار المفاىيـ العممية كاختبار الجكانب المعرفية الحس عممي
لصالح المجمكعة التجريبية ،كما اكدت النتائج عمى اف نمطى الكاقع المعزز ادل الى فاعمية
فى تنمية المفاىيـ العممية كالجكانب المعرفية لدم طالب المجمكعة التجريبية .
تناكلت دراسة (خالد عبد المنعـ النفيسي )9.45 ،فاعمية تكنكلكجيا الكاقع المعاصر
باستخداـ استراتيجية كيمر كاثرىا عمى رضا الطالب في مقرر المعمكماتية حيث ككنت عينة
البحث مف مجمكعتيف مجمكعة ضابطة كقكاميا  15طالبا كمجمكعة تجريبية قكميا 62
طالبا كقد تكصمت نتائج الدراسة الى كجكد فركؽ دالة احصائيا بيف متكسطي درجات طالب
المجمكعة التجريبية في بطاقة مالحظة الرضا في القياس القبمي كالبعدم لصالح القياس
البعدم مما يدؿ عمى فاعمية تكنكلكجيا الكاقع المعزز عمى زيادة رضا الطالب.
تشير دراسة ( سامية حسيف جكدة  )9.45،إلى فاعمية استخداـ الكاقع المعزز في
تنمية ميارات حؿ المشكالت الحسابية كالذكاء االنفعالي لدل تالميذ الرحمة االبتدائية ذكم
صعكبات تعمـ الرياضيات كتاشتممت عينة الدراسة مف ( )2.تمميذة ذكم صعكبات التعمـ
بالمرحمة االبتدائية بمنطقة تبكؾ تـ تقسيميا إلى مجمكعتيف االكلى تجريبية تدرس بتقنية
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الكاقع المعزز قكاميا ( )46تمميذة  ،الثانية ضابطة تدرس بالطريقة التقميدية قكاميا ()46
تمميذة  ،كتكصمت الدراسة إلى فاعمية استخداـ الكاقع المعزز في تنمية ميارات حؿ المشكالت
الحسابية لدل تالميذ الرحمة االبتدائية ذكم صعكبات تعمـ الرياضيات  ،ك كذلؾ فاعمية
استخداـ الكاقع المعزز في تنمية الذكاء االنفعالي لدل تالميذ الرحمة االبتدائية ذكم صعكبات
تعمـ الرياضيات .
ك تناكلت دراسة (شيماء سمير خميؿ  )9.45،التفاعؿ بيف تقنية تصميـ الكاقع المعزز
(الصكرة /العالمة) كالسعة العقمية (مرتفع /منخفض) كعالقتو بتنمية نكاتج التعمـ كمستكل
التقبؿ التكنكلكجي كفاعمية الذات األكاديمية لدل طالبات المرحمة الثانكية ،ك قد تككنت عينة
الدراسة مف  4..طالبة بالصؼ األكؿ الثانكل مف طالب مدرسة المنيا الثانكية ك تـ
تقسيميـ الى مجمكعتيف تجريبيتيف ،ك أكدت نتائج

الدراسة عف كجكد فرؽ ذك داللة

احصائية بيف متكسطي درجات طالب المجمكعتيف التجريبيتيف في االختبار التحصيمي ك
بطاقة المالحظة ك مقياس التقبؿ التكنكلكجي ك مقياس فاعمية الذات االكاديمية يرجع لمتاثير
االساسي لتقنية تصميـ الكاقع المعزز لصالح المجمكعة التجريبية التي درست بتقنية الصكرة
لمكاقع المعزز  ،كذلؾ كجكد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسطي درجات طالب المجمكعتيف
التجريبيتيف لمبحث في القياس البعدم لبطاقة مالحظة ميارات إنتاج عناصر التعمـ الرقمية
يرجع لتأثير مستكل السعة العقمية (مرتفع /منخفض) لصالح مرتفعي السعة العقمية  ،كجكد
فرؽ ذك داللة احصائية بيف متكسطات درجات المجمكعتيف التجريبيتيف في االختبار
التحصيؿ ،بطاقة المالحظة  ،مقياس التقبؿ التكنكلكجي  ،فاعمية الذات االكاديمية يرجع الى
التفاعؿ بيف تقنية تصميـ الكاقع المعزز (الصكرة  /العالمة) ،كالسعة العقمية( مرتفع /
منخفض).
ىدفت دراسة (كائؿ رمضاف )9.45 ،الى تحديد العالقة بيف نمط اكتشاؼ مقاطع الفيديك
(مكجو /غير مكجو) ببيئة الكاقع المعزز كمستكل القدرة عمى تحمؿ الغمكض كاثرىما عمى
التحصيؿ المعرفي كاالنخراط في التعميـ  ،ك قد تككنت عينة البحث مف  75طالب مف طالب
كمية التربية بجامعة جدة تـ تقسيميـ الى مجمكعتيف تجريبيتيف بكاقع  25طالب كؿ مجمكعة
تجريبية يتـ تعامميا مع مقاطع الفيديك الرقمي ببيئة الكاقع المعزز بنمط االكتشاؼ (المكجو /
غير المكجو) كقد اسفرت النتائج عمى كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطات درجات
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طالب المجمكعات التجريبية في اختبار التحصيؿ يرجع لمتاثير االساسي الختالؼ نمط
اكتشاؼ مقاطع الفيديك الرقمي ببيئة الكاقع المعزز (المكجو  /غير المكجو) كما اكدت النتائج
عمى كجكد فرؽ ذك داللة احصائية بيف متكسطات درجات طالب المجمكعات التجريبية في
االختبار التحصيمي ببيئة الكاقع المعزز يرجع الى اختالؼ االسمكب المعرفي (تحمؿ الغمكض
/عدـ تحمؿ الغمكض) كما اكدت النتائج عمى كجكد فركؽ ذات

داللة احصائية بيف

متكسطات درجات طالب المجمكعات التجريبية في االختبار التحصيمي ببيئة الكاقع المعزز
يرجع لمتاثير االساسي لمتفاعؿ بيف نمط اكتشاؼ مقاطع الفيديك (مكجو /غير مكجو)
كاالسمكب المعرفى (تحمؿ الغمكض /عدـ تحمؿ الغمكض) لصالح االكتشاؼ غير المكجو مع
تحمؿ الغمكض.
ىدفت دراسة (كليد الحمفاكل  )9.45 ،الى تحديد العالقة بيف نمط عرض طبقات
المعمكمات بالكاقع المعزز (نمط العرض المنفصؿ /نمط العرض المدمج) كمستكل الحاجة إلى
المعرفة (مستكل مرتفع /مستكل منخفض) في تنمية ميارات االستشياد المرجعي كالقابمية
لالستخداـ لدل طالبات كمية التربية .كقد اشتممت عينة البحث عمى ( )64طالبة بكمية التربية
بجامعة الممؾ عبد العزيز ،تـ تقسيميـ إؿ أربعة مجمكعات .أسفرت النتائج المرتبطة بكؿ مف
ميارات االستشياد المرجعي كالقابمية لالستخداـ فاعمية نمط العرض المدمج بالمقارنة مع
نمط العرض المنفصؿ ،كفاعمية المستكل المرتفع لمحاجة إلى المعرفة بالمقارنة مع المستكل
المنخفض.
ىدفت دراسة (انصاؼ ناصر ممحـ  )9.47،إلى التعرؼ أثر اختالؼ شكؿ التغذية
الراجعة في بيئة الكاقع المعزز عمى التحصيؿ المعرفي كالدافعية لمتعمـ لدل طالبات قسـ
تقنيات التعميـ بكمية التربية جامعة الممؾ فيصؿ ،ك قد تككنت عينة الدراسة مف ( )2.طالبة
مف طالبات المستكم الخامس بقسـ تقنيات التعميـ بكمية التربية بجامعة الممؾ فيصؿ  ،كتـ
تقسميـ إلى ثالث مجمكعات تجريبية بكاقع مف ( )2.طالبة لكؿ مجمكعة ،المجمكعة األكلى
يقدـ ليا التغذية الراجعة بشكؿ مكتكب ،كالمجمكعة الثانية يقدـ ليا التغذية الراجعة بشكؿ
سمعي بصرم ،بينما المجمكعة الثالثة ىى مجمكعة ضابطة تدرس بالطريقة التقميدية ،
كأكدت نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات المجمكعات
الثالث في اختبار التحصيؿ البعدم ترجع إلى األثر األساسي الختالؼ شكؿ التغذية الراجعة(
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المكتكبة  /السمعية البصرية) ،ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات
المجمكعة الثالث في بطاقة تقييـ الدافعية لمتعمـ ترجع إلى األثر األساسي الختالؼ شكؿ
التغذية الراجعة( المكتكبة  /السمعية البصرية).
كشفت دراسة (مارياف جرجس  )9.47،عف أثر نمط عرض المحتكم (الكمي /الجزئي)
القائـ عمى تقنية الكاقع المعزز عمى تنمية التنظيـ ككفاءة التعمـ لدم طالب الصؼ األكؿ
اإلعدادم  ،كقد تككنت عينة البحث مف ( )5.طالب مف طالب الصؼ األكؿ االعدادل
بمدرسة المشير أحمد اسماعيؿ االعدادية بأسيكط ك تـ تقسيميـ الى مجمكعتيف تجريبيتيف
بكاقع  2.طالب بكؿ مجمكعة  ،أكدت نتائج البحث عمى كجكد أثر الستخداـ تقنية الكاقع
المعزز بنمطى العرض كمى ك جزئى عمى التحصيؿ لدل المجمكعتيف التجريبيتيف  ،كما أف
استيعاب البنية المعرفية كتككيف استراتيجيات أكثر تحميالن كمركنة ساعدت لمكصكؿ لمستكيات

أعمي مف التحصيؿ في زمف أقؿ األمر الذم انعكس عمى كفاءة التعمـ.

تناكلت دراسة (محمد خالؼ  )9.47،فاعمية نمط استخداـ الكاقع المعزز(المصمـ/الحر)
فى التحصيؿ ك االنخراط فى التعميـ لدل التالميذ منخفضى التحصيؿ لمصؼ األكؿ المتكسط
بمحافظة القريات بالسعكدية كقد تككنت عية الدراسة مف  25تمميذ تـ تقسيميـ الى
مجمكعتيف تجريبيتيف  ،المجمكعة األكلى عددىا  42تمميذ بمدرسة متكسطة الممؾ عبداهلل
ك درست باستخداـ الكاقع المعزز المصمـ  ،المجمكعة الثانية عددىا  42تمميذ بمدرسة
متكسطة الفارابي ك درست باستخداـ الكاقع المعزز بالنمط الحر ،كقد اكدت النتائج كجكد
فرؽ ذك داللة احصائية بيف متكسطي درجات تالميذ المجمكعة التجريبية االكلى التى درست
باستخداـ الكاقع المعزز بالنمط المصمـ ك تالميذ المجمكعة التجريبية الثانية التى درست
باستخداـ الكاقع المعزز بالنمط الحر في التحصيؿ ك بطاقة مالحظة االنخراط في التعميـ
لصالح المجمكعة الثانية بالنمط الحر.
تناكلت دراسة (مصطفى سالـ  )9.47،أثر التفاعؿ بيف أنماط التعمـ داخؿ بيئة الكاقع
المعزز المعركض بكاسطة األجيزة الذكية :الحكاسيب المكحية كاليكاتؼ الذكية كاألسمكب
المعرفي عمى التحصيؿ المعرفي لدل طالب التربية الخاصة المعمميف بكمية التربية كاتجاىاتيـ
نحك استخداـ تقنيات التعمـ اإللكتركني لذكم االحتياجات الخاصة ،تككنت عينة البحث مف
( )51طالبا مف طالب مقرر التعميـ اإللكتركني لذكم االحتياجات الخاصة بنظاـ الساعات
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الدراسية المعتمدة بكمية التربية جامعة الحدكد الشمالية بالمممكة العربية السعكدية ،كقد
قسمت عمى أربع مجمكعات كالتالى  :المجمكعة األكلي األسمكب المعرفي المستقؿ /نمط التعمـ
داخؿ بيئة الكاقع المعزز الحدسي ،المجمكعة الثانية األسمكب المعرفي المستقؿ /نمط التعمـ
داخؿ بيئة الكاقع المعزز التتابعي ،المجمكعة الثالثة األسمكب المعرفي المعتمد /نمط التعمـ
داخؿ بيئة الكاقع المعزز الحسي ،المجمكعة الرابعة األسمكب المعرفي المعتمد /نمط التعمـ
داخؿ بيئة الكاقع المعزز النمطي ،ك أكدت نتائج البحث عمى التأثير اإليجابي ذك دال لة
إحصائية عند مستكل ( )...4لمتفاعؿ بيف أنماط التعمـ داخؿ بيئة الكاقع المعزز المعركض
بكاسطة األجيزة الذكية كاألسمكب المعرفي عمى التحصيؿ المعرفي لدل الطالب  ،كاتجاىاتيـ
نحك استخداـ تقنيات التعمـ اإللكتركني لذكم االحتياجات الخاصة.
اىتمت دراسة (زينب السالمى  )9.45 ،بتحديد نمط الدعـ التعميمي المناسب باستخداـ
الكاقع المعزز لدل طالب كمية التربية النكعية مرتفعي كمنخفضي الدافعية لإلنجاز في بيئة
تعمـ مدمج لتنمية التحصيؿ المعرفي كبعض ميارات البرمجة كاالنخراط في التعمـ  ،ك تككنت
عينة الدراسة مف ( )71طالب بكمية التربية النكعية ،ك تـ تقسيميـ كفقا لمقياس الدافعية
لإلنجاز إلى أربع مجمكعات ،المجمكعة األكلى؛ بمغ عددىا ( )99طالبا ذك مستكل دافعية
مرتفع درسكا بنمط الدعـ التعميمي المكزع ،كالمجمكعة الثانية )99( :طالبا ذك مستكل دافعية
مرتفع درسكا بنمط الدعـ التعميمي المجمع ،كالمجمكعة الثالثة؛ ( )46طالبا ذك مستكم
دافعية منخفض درسكا بنمط الدعـ التعميمي المكزع ،كالمجمكعة الرابعة؛ ( )46طالبا ذك
مستكل دافعية منخفض درسكا بنمط الدعـ التعميمي المجمع .ك أسفرت النتائج عمى أف نمط
الدعـ التعميمي المكزع باستخداـ الكاقع المعزز ىك النمط األنسب لمطالب مرتفعي كمنخفضي
الدافعية لإلنجاز عند تنمية التحصيؿ المعرفي ،كبعض ميارات البرمجة ،كاالنخراط في التعمـ.
كذلؾ فإف الطالب ذكم مستكم الدافعية المنخفضة حققكا نتائج أفضؿ مع نمط الدعـ التعميمي
المكزع في التحصيؿ المعرفي ،كميارات البرمجة ،كاالنخراط في التعمـ.
ا ستيدفت دراسة (كداد الشثرل  ،ريـ العبيكاف )9.45،التعرؼ عمى أثر التدريس
باستخداـ تقنية الكاقع المعزز عمى التحصيؿ الدراسي لطالبات المرحمة الثانكية في مقرر
الحاسب كتقنية المعمكمات .كتككنت عينة الدراسة مف  5.طالبة مف طالبات الصؼ الثاني
الثانكم بمدينة الرياض .كتمثمت أداة الدراسة في اختبار التحصيؿ الدراسي في المستكيات
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المعرفية األربعة (التذكر ،الفيـ ،التحميؿ ،كالتطبيؽ)  ،كاستخدمت الدراسة المنيج شبة
التجريبي  ،تكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ...6
بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية التى درست باستخداـ تقنية الكاقع المعزز  ،كمتكسط
درجات المجمكعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية في االختبار التحصيمي البعدم
لمقرر الحاسب كتقنية المعمكمات لصالح المجمكعة التجريبية ،مما يؤكد عمى األثر اإليجابي
لمتدريس باستخداـ الكاقع المعزز في تنمية التحصيؿ الدراسي .
تناكلت دراسة باكا ) (Bacca, et al., 2014تكجيات استخداـ تقنية الكاقع المعزز
فى التعميـ  ،ك كذلؾ مزايا استخداـ تقنية الكاقع المعزز في التعميـ مف خالؿ انشاء تطبيقات
تعميمية لمكاقع المعزز  ،ك قد تككنت عينة الد ارسة مف  29دراسة عف تقنية الكاقع المعزز في
العممية التعميمية التي تـ نشرىا بيف عامي  ، 9.42 ، 9..2حيث قامت الدراسة بتحميؿ
نتائج تمؾ الدراسات السابقة كمناقشة االتجاىات المستقبمية نحك اجراء دراسات لتكظيؼ
الكاقع المعزز في العممية التعميمية  ،كقد اكدت النتائج عمى مزايا استخداـ الكاقع المعزز في
العممية التعميمية حيث ادت ىذه التقنية الي التحسف في المستكل التحصيمي لمطالب كزيادة
دافعيتيـ نحك التعمـ كزيادة قدرتيـ عمى االكتشاؼ كاالبداع.

احملْر الجاىى :الكدرة على حتنل الغنْض:
ال ،كطريقة لمتعامؿ
تعتبر األساليب المعرفية أحد مكجيات عممية التعمـ ككنيا تفرض شك ن

مع مثيرات البيئة كمكاقؼ التعمـ الجديدة  ،كما تعد األساليب المعرفية محك ارن ميمان لدراسة

الفركؽ الفردية بيف البشر في العمميات المعرفية العميا ،كاإلدراؾ كالتفكير كالتذكر كالتعمـ،

كيتأثر تحصيؿ كؿ مف المتفكؽ كالمتأخر دراسيان باألسمكب المعرفي السائد لديو (جكمانة

محمد البيبمى )9.49،

يعتبر تحمؿ الغمكض سمة شخصية تعكس مشاعر كتكجيات الفرد نحك المكاقؼ
الغامضة اك حاالت الغمكض حيث تككف الحالة اك المكقؼ غامضا جدا أك عندما يككف
المكقؼ متغي ار اك غير مستقر اك عندما يكاجو الفرد مشكالت جديدة كغير مألكفة لدية
. (steenkamp etal,2014).

كككككك

ك يشير ليك) (Lui,2015الى اف تحمؿ الغمكض ىك قدرة الفرد عمى تقبؿ الخبرات
غير الكاقعية في مقابؿ فرد ال يمكنو تقبؿ الخبرات غير الكاقعية كيرجع ذلؾ الى استعداد الفرد
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لتقبؿ االفكار المتباينة عف االفكار التقميدية كيعتبر احد االساليب المعرفية التي يتميز بيا
الفرض لمكصكؿ الى حالة التكازف .

تعتبر تنمية القدرة عمى تحمؿ الغمكض احد ضركرات

الحياة  ،حيث تجعؿ الفرد قاد ار عمى ادراؾ المكاقؼ الصعبة كالمفاجئة كتصبح مرغكبة لديو ،
كما تساعده عمى مكاجية المشكالت كالمكاقؼ المعقدة كتجعميا اكثر اكثر مركنة ك تقمؿ لديو
القمؽ كالتكتر(Dana.H ,2005).
كترل (رانيا محمد تكفيؽ  )451 ،9.46 ،أف القدرة عمى تحمؿ الغمكض ىى قدرة الفرد
عمى الصمكد مكاجية الفشؿ الذل ينتج عف المكاقؼ الغامضة ك غير المتكقعة ك التفاعؿ
معيا دكف الشعكر بالقمؽ أك التكتر.
كيؤكد ركس ) (Rose,2011أف عدـ القدرة عمى تحمؿ الغمكض ىك الميؿ إلى إدراؾ
المعمكمات عمى أنيا غير مفيكمة أك غامضة أك معقدة أك غير مكتممة أك متعارضة ك تمثؿ
لمفرد مصد ار لمتيديد ك القمؽ ك التكتر

خصائص األفزاد مزتفعى  /ميخفضى الغنْض:
يشير )محمد غنيـ  )469، 9.42،الى اف اسمكب تحمؿ الغمكض ينظر الى
الشخصية نظرة متكاممة مف حيث الجكانب المعرفية لمشخصية كالجكانب االنفعالية كاساليب
التكيؼ  ،ك يسيـ ىذا االسمكب في الكشؼ عف الفركؽ الفردية بيف االفراد  ،كما ينمك لدل
األفراد مع الكقت ك الخبرة كيصنؼ االفراد كفؽ متصؿ يبدأ بتحمؿ الغمكض كينتيي بعدـ
تحمؿ الغمكض ،ك ال يمكف تعديؿ اسمكب تحمؿ الغمكض بسيكلة كسرعة.
كيتفاكت االفراد في تحمميـ لمغمكض حيث يتضح ذلؾ مف خالؿ ردكد افعاليـ مثؿ تاخر
اتخاذ بعض الق اررات كاالختيارات الخاطئة كالتفسير غير الدقيؽ ألسباب المشكالت كالعزكؼ
عف مكاجيتيا. ( Mclain,L.Kefallonitis, E.,&Armani,K,2015).
كيرم( بشير الرشيدم  ) 9..5أف األفراد الذيف لدييـ القدرة عمى تحمؿ الغمكض
يتميزكف بدكافع مرتفعة لمبحث عف المعارؼ كالمعمكمات  ،كلدييـ مستكل طبيعي مف القمؽ
في المكاقؼ المعقدة ك الصعبة ك يمكنيـ تمييز األقطاب المتضادة دكف إظيار السمكؾ
التسمطى تجاه اآلخريف.
يتفؽ كال مف )(،(Macdonald,1970),(Furnham&Ribchester,1995محـ
درزؽ  )9..9،بأف األفراد مرتفعى القدرة عمى تحمؿ الغمكض يتسمكف بالخصائص التالية:
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 االستمتاع بالتعامؿ مع المكاقؼ الغامضة .
 المركنة في التعامؿ مع المكاقؼ لكشؼ الغمكض الذم يكاجييـ .االستمتاع باداء المياـ
غير المألكفة كالغامضة .
 التفكؽ في التعامؿ مع المكاقؼ الغامضة .
 القدرة الكبيرة عمى حؿ المشكالت بشكؿ مرف.
 إدراؾ المكاقؼ الغامضة عمي انيا مرغكبة كمثيرة لالىتماـ .
 الدافعية الكبيرة لمبحث عف المعرفة .
كما

يتفؽ

كال

مف(محمد

عكض،عبد

الفتاح

عيسى

،)9..9،

)( ،(Arquero&Tejero,2009جكمانة اليبمى ( ، )9.49،محمد القحطانى )9.42،بأف األفراد
منخفضى القدرة عمى تحمؿ الغمكض يتسمكف بالخصائص التالية:
 تقبؿ المعمكمات كالبيانات حكؿ المكقؼ الجديد .
 القدرة المنخفضة عمى حؿ المشكالت .
 النظرة لممكاقؼ الغامضة ك المتصارعة عمى انيا مكاقؼ ميددة ال يرغبكف فى التعامؿ
معيا.
 عدـ الميؿ لممغامرة في التعامؿ مع المكاقؼ .
 يفضمكف اداء المياـ المألكفة فقط .دافعيتيـ منخفضة لمبحث عف المعرفة .
ىدفت دراسة (احمد نظير )9.42 ،الى التعرؼ عمى أثر التفاعؿ بيف نمط تصميـ
اإلنفكجرافيؾ الثابت (األفقي -الرأسي) في بيئة المنصات اإللكتركنية كاألسمكب المعرفي
(تحمؿ/عدـ تحمؿ الغمكض) عمى االحتفاظ بالتعمـ كالتنظيـ الذاتي كخفض العبء المعرفي
لدل طالب تكنكلكجيا التعميـ  ،كتشكمت عينة الدراسة مف  16طالب ك طالبة مف طالب
الفرقة الثانية بقسـ تكنكلكجيا التعميـ بكمية التربية النكعية جامعة المنكفية كقد اكدت النتائج
عمى اف نمط االنفكجرافيؾ الثابت /االفقي افضؿ مف نمط االنفكجرافيؾ الثابت  /الراسي في
بيئات المنصات االلكتركنية  ،كفيما يتعمؽ االحتفاظ بالتعمـ كجكد فرؽ داؿ احصائيا بيف
متكسطي درجات الطالب في المجمكعات التجريبية في مقياس التنظيـ الذاتي لمتعمـ يرجع الي
األثر األساسي لألسمكب المعرفي (تحمؿ الغمكض /عدـ تحمؿ الغمكض) لصالح الطالب
متحممى الغمكض  ،ك عدـ كجكد فركؽ دالة احصائيا بيف متكسطي درجات الطالب
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لممجمكعات التجريبية في مقياس العبء المعرفي يرجع لمتاثير االساسي لمتفاعؿ بيف نمط
االنفكجرافيؾ الثابت االفقى مقابؿ الراسي في بيئة المنصات االلكتركنية ك االسمكب المعرفي
(تحمؿ الغمكض /عدـ تحمؿ الغمكض).
ىدفت دراسة (ربيع البيايضة  )9.42،الى تحديد العالقة بيف االسمكب المعرفي
(تحمؿ /عدـ تحمؿ الغمكض) كبعض سمات الشخصية لدم طالب المرحمة الثانكية كتككنت
عينة الدراسة مف  956طالب كطالبة بالقسـ العممى كاالدبى  ،كاكدت نتائج الدراسة عمى
كجكد فركؽ دالة احصائيا لصالح المتحمميف لمغمكض في سمات الشخصية (السيطرة
كالمسئكلية كاالتزاف االنفعالي)  ،كما اكدت عمى كجكد فركؽ دالة احصائيا في االسمكب
المعرفي( تحمؿ /عدـ تحمؿ الغمكض ) ترجع لمتخصص االكاديمي  ،كعدـ كجكد فركؽ ذات
داللة احصائية في االسمكب المعرفي ( تحمؿ /عدـ تحمؿ الغمكض ) ترجع لمنكع االجتماعي.

ككشفت دراسة (أحمد عبد الممؾ  )9.42،عف دكر كال مف الشفقة بالذات ،كتحمؿ
الغمكض في التنبؤ بصكرة الجسـ،ك تككنت عينة الدراسة ( )57مف المراىقيف المكفكفيف
بمحافظتي القاىرة كالجيزة  ،كقد أكدت نتائج الدراسة الى كجكد عالقة ارتباطية مكجبة دالة
إحصائيا بيف صكرة الجسـ ككؿ مف الشفقة بالذات ،كتحمؿ الغمكض لدل المراىقيف
المكفكفيف

كأسيمت درجات كؿ مف الشفقة بالذات  ،كتحمؿ الغمكض لدل المراىقيف

المكفكفيف في التنبؤ بدرجاتيـ في صكرة الجسـ ،كىك ما يكضح أف متغير الشفقة بالذات
أكثر قدرة تنبؤية بصكرة الجسـ لدل المراىقيف المكفكفيف مف متغير تحمؿ الغمكض.
ىدفت دراسة(آماؿ جمعة عبدالفتاح )9.45،الى اتعرؼ عمى فاعمية البرنامج المقترح
في قضايا عمـ االجتماع الجنائي لتنمية القدرة عمى تحمؿ االحباط كتحمؿ الغمكض كالكعي
بيذه القضايا لدل الطالب المعمميف  ،حيث تككنت عينة الدراسة 92مف طالبا بالفرقة الرابعة
بشعبة الفمسفة كعمـ االجتماع كمية التربية جامعة الفيكـ كتـ تطبيؽ مقياس القدرة عمى تحمؿ
االحباط كالقدرة عمى تحمؿ الغمكض كاختبار الكعي بقضايا عمـ االجتماع الجنائي عمى عينة
البحث  ،كقد أكدت النتائج الى كجكد عالقة ايجابية بيف تنمية ميارات القدرة عمى تحمؿ
االحباط ك القدرة عمى تحمؿ الغمكض ك الكعي بقضايا عمـ االجتماع الجنائي ،أل انو كمما

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 253 -

التفاعل بين نمط الواقع المعزز ...

عدد مارس-ج1212 )83( -2م

زادت القدرة عمى تحمؿ االحباط ك القدرة عمى تحمؿ الغمكض زاد معيا الكعي بقضايا عمـ
االجتماع الجنائي.
تناكلت دراسة (فؤادة ىدية  )9.47،العالقة بيف تحمؿ الغمكض ك الذكاء الكجداني
لدل عينة مف األطفاؿ المتأخريف عقميان ،تككنت عينة الدراسة عمى ( )5.مف األطفاؿ

المتأخريف عقميان أعمارىـ ما بيف 49، 2عامان ،ك أكدت النتائج عمى كجكد ارتباط ايجابى بيف
درجات عينة الدراسة المتأخريف عقميان عمى مقياسي تحمؿ الغمكض كالذكاء الكجداني  ،كذلؾ
كجكد فركؽ دالة إحصائيا تبيف متكسطي درجات الذككر كاإلناث عينة الدراسة المتأخريف

عقميان عمى مقياسى تحمؿ الغمكض ك مقياس الذكاء الكجداني.

ىدفت دراسة (ابراىيـ صعدل  )9.47 ،إلى تحديد مدل( تحمؿ  /عدـ تحمؿ) متعممي

المغة اإلنجميزية كمغة أجنبية ألكجو الغمكض في المغة االنجميزية ،ك تأثير تحمؿ الغمكض
لدل المتعمميف عمى اكتسابيـ لمفردات المغة االنجميزية  ،ك الكشؼ عف الفركؽ بيف الذككر
كاإلناث في تحمؿ الغمكض عند تعمـ المغة االنجميزية  ،ك تككنت عينة الدراسة مف ( )59مف
طالب أقساـ المغة اإلنجميزية بجامعة جدة ،كقد أكدت النتائج أف متعممي المغة اإلنجميزية
لدييـ مستكل معتدؿ مف تحمؿ الغمكض عند تعمـ لغة أجنبية  ،ك أف الجنس (ذككر ،اناث)
ليس لو أم تأثير عمى تحمؿ الغمكض ،كذلؾ عدـ كجكد عالقة بيف تحمؿ الغمكض كاإللماـ
بمفردات المغة االنجميزية.
ىدفت دراسة (سحر القطاكم  )9.45،الى تحديد العالقة بيف المثابرة االكاديمية
كالصالبة النفسية كتحمؿ الغمكض لدل طالبات مف الجامعات المصرية كالسعكدية حيث
تككنت عينة الدراسة مف مف  2..طالبة بكمية التربية بجامعة السكيس ك جامعة االميرة نكره
بالرياض كتكصمت نتائج الدراسة الى كجكد فرؽ داؿ احصائيا بيف متكسطي درجات الطالب
عمى مقياس المثابرة االكاديمية كالصالبة النفسية كتحمؿ الغمكض لصالح طالبات الجامعة
المصرية ،كما أكدت النتائج إلى كجكد عالقة ايجابية بيف المثابرة االكاديمية ك الصالبة
النفسية كتحمؿ الغمكض .
ك ىدفت دراسة (امؿ الشريده  )9.45،الى تحديد العالقة بيف تحمؿ الغمكض كمستكل
الطمكح كالدافعية لمبحث التربكم كتككنت عينة الدراسة مف  5.طالبة بالدراسات العميا بكمية
التربية بالمممكة العربية السعكدية كقد اكدت النتائج عمي العالقة االيجابية بيف تحمؿ
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الغمكض كمستكل الطمكح كالدافعية لمبحث التربكم حيث اف الطالبات ذكم تحمؿ الغمكض
المرتفع لدييـ مستكل اعمى مف الطمكح كالدافعية لمبحث التربكم بعكس الطالبات ذكم تحمؿ
الغمكض المنخفض.
تناكلت دراسة (شيماء السباعى  )9.45،العالقة بيف العجز المتعمـ كتقدير الذات
كتحمؿ الغمكض كالطمكح لدل عينة مف المراىقيف المكفكفيف  ،كقد تككنت عينة الدراسة مف
 2.طالب مف المكفكفيف بمدرسة النكر لممكفكفيف بمدينة كفرالشيخ  ،ك أكدت النتائج عمى
كجكد إرتباط سالب بيف العجز المتعمـ كتقدير الذات ،ككجكد عالقة طردية بيف العجز المتعمـ
كعدـ تحمؿ الغمكض ،كجكد عالقة سمبية بيف العجز المتعمـ كالطمكح لدل المراىقيف
المكفكفيف .كأكدت النتائج أيضا أف المكفكؼ يتسـ بمستكل عالى مف العجز المتعمـ كمستكل
عالى مف عدـ تحمؿ الغمكض كمستكل منخفض لتقدير الذات ك الطمكح.
ىدفت دراسة (ربيع البيايضة  )9.42،الى تحديد العالقة بيف االسمكب المعرفي تحمؿ
الغمكض كعدـ تحمؿ الغمكض ك بعض استراتيجيات حؿ المشكالت كالنكع كالمستكل الدراسي
كالتخصص حيث تككنت عينة الدراسة مف  7.5طالب كطالبة جامعة مؤتة كتكصمت نتائج
الدراسة الى كجكد عالقة ايجابية بيف االسمكب المعرفي تحمؿ الغمكض ك استراتيجية حؿ
المشكالت كما اكدت النتائج عمى عدـ كجكد فركؽ دالة احصائيا بيف أفراد العينة ترجع إلى
الجنس كاكدت ايضا عمي كجكد فركؽ دالة احصائيا لالسمكب المعرفي ترجع الى مستكل
الدراسي كاكدت عمى كجكد فركؽ دالة احصائيا في االسمكب المعرفي ترجع الى التخصص
لصالح التخصصات العممية.
كشفت دراسة ( إيناس غريب )9.46،العالقة بيف التدفؽ النفسي كتحمؿ الغمكض
كالمخاطرة لدم طالبات جامعة القصيـ  ،حيث تككنت عينة الدراسة مف ( )49.طالبة مف
طالبات بجامعة القصيـ  ،ك تكصمت الدراسة إلى كجكد عالقة ارتباطية مكجبة بيف درجات
أفراد العينة عمى مقياس التدفؽ النفسي كدرجاتيـ بمقياس تحمؿ الغمكض  ،ك كجكد عالقة
ارتباطية مكجبة بيف درجات أفراد العينة عمى مقياس التدفؽ كدرجاتيـ بمقياس المخاطرة.
كىدفت دراسة (أسماء عبدالرسكؿ )9.42 ،الى تحديد العالقة بيف االسمكب المعرفي
تحمؿ الغمكض كعدـ تحمؿ الغمكض ك بعض سمات القمؽ االضطراب كاالنفعالية كتاثيرىا
عمى التحصيؿ الدراسي لدل طالب جامعة السكيس حيث تككنت عينة الدراسة مف 942
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طالب كطالبة كقد كانت النتائج الى كجكدعالقة بيف الطالب المتحممكف لمغمكض كغير
متحمميف لمغمكض في سمات القمؽ لصالح الطالب غير المتحمميف لمغمكض .
ىدفت دراسة (سكزاف مطالقو  ) 9.42،الى تحديد مستكل تحمؿ الغمكض كالميؿ
لممخاطرة لدم المبدعيف كالعادييف كتككنت عينة الدراسة مف  4..فرد نصفيـ مبدعيف
كالنصؼ االخر مف العادييف كقد تكصمت نتائج الدراسة الى الى كجكد فركؽ دالة إحصائيا
بيف المبدعيف كالعادييف في الميؿ لممخاطرة لصالح المبدعيف كما أكدت النتائج عمى كجكد
فركؽ دالة احصائيا فيما يتعمؽ بتحمؿ الغمكض بيف المبدعيف كالعادييف لصالح المبدعيف.
ك تناكلت دراسة (محمد القحطاني  )9.42 ،طبيعة العالقة بيف االسمكب المعرفي تحمؿ
كعدـ تحمؿ الغمكض كالدافع لالنجاز الدراسي لدل طالب جامعة االماـ محمد بف سعكد
االسالمية ،كقد تككنت عينة الدراسة مف  966طالب مف الطالب بجامعة الممؾ محمد بف
سعكد االسالمية تـ تقسيميـ الى  49.طالب مف السنة االكلى بكاقع  25طالب مف
التخصصات االنسانية ك 52طالب في التخصصات الطبيعية ك 421طالب مف السنة الدراسية
الرابعة بكاقع  5.طالب مف التخصصات االنسانية ك 61طالب مف التخصصات الطبيعية كقد
اكدت النتائج عمى كجكد عالقة ذات داللة احصائية بيف االسمكب المعرفي تحمؿ كعدـ تحمؿ
الغمكض ك الدافع االنجاز لصالح الطالب ذكل تحمؿ الغمكض المرتفع  ،كعدـ كجكد فركؽ
دالة احصائيا في االسمكب المعرفي تحمؿ كعدـ تحمؿ الغمكض ترجع الى التخصص الدراسي
 ،كما انو ال تكجد فركؽ داؿ احصائيا في الدافع لالنجاز الدراسي ترجع الى متغير التخصص
الدراسى  ،كما اكدت النتائج عمى كجكد فركؽ داال احصائيا في االسمكب المعرفي تحمؿ كعدـ
تحمؿ الغمكض ترجع الى متغير السنة الدراسية حيث كاف مستكل تحمؿ الغمكض اعمى لدم
طالب المرحمة الدراسية الرابعة  ،ككذلؾ كجكد فركؽ داؿ احصائيا في الدافع لالنجاز ترجع
الى متغير السنة الدراسية لصالح طالب السنة الدراسية الرابعة ،كما دلت النتائج عمى كجكد
فركؽ دالة احصائيا بيف المرتفعيف كالمنخفضيف في االنجاز الدراسي في درجاتيـ عمى
مقياس االسمكب المعرفي تحمؿ الغمكض بما يؤكد اف الطالب ذكل تحمؿ الغمكض المرتفع
لدييـ الدافع لالنجاز الدراسي اعمى مف الطالب ذكم تحمؿ الغمكض المنخفض.
كشفت دراسة (جكمانة محمد البيبمى  )9.49 ،عف الفركؽ في بعض األساليب
المعرفية بيف طالبات الجامعة المتفكقات كالمتأخرات دراسيان ،ك اشتممت عينة الدراسة عمى
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 29طالبة مف كمية العمكـ جامعة الممؾ عبد العزيز  ،تـ تطبيؽ اختبار لقياس ٍ
االسمكب
المعرفى االستقالؿ /االعتماد  ،اختبار قياس األسمكب المعرفى االندفاع  /التركل  ،اختبار
قياس األسمكب المعرفى تحمؿ /عدـ تحمؿ الغمكض ،أكدت نتائج الدراسة عمى كجكد فركؽ
دالة إحصائية بيف متكسط الطالبات المتفكقات كالمتأخرات دراسيان الختبار األشكاؿ المتضمنة،

كذلؾ لصالح الطالبات المتفكقات دراسيان ،كجكد فركؽ دالة إحصائية بيف متكسط الطالبات

المتفكقات كالمتأخرات دراسيان في إجمالي عدد األخطاء لمقياس التركم كاالندفاع ،كذلؾ

لصالح الطالبات المتأخرات دراسيان ، .كجكد فركؽ دالة إحصائية بيف متكسط الطالبات

المتفكقات ك متكسط الطالبات المتأخرات دراسيان لمقياس تحمؿ الغمكض ،ك ذلؾ لصالح

الطالبات المتفكقات دراسيان.

ىدفت دراسة (نبيؿ شرؼ الديف  )9.49،إلى تحديد الفركؽ بيف الطالبات المكىكبات

المفرطات تحصيميا كالطالبات المكىكبات المنجزات كالعاديات تحصيميا في تحمؿ الغمكض
كأنماط المكاجية األكاديمية ،ك تككنت عينة الدراسة مف  492طالبة مف الطالبات بكمية
التربية النكعية جامعة المنصكرة تخصص التربية الفنية  ،ك قد أكدت النتائج عف كجكد فركؽ
دالة إحصائيا بيف المكىكبات المفرطات تحصيميا كالمكىكبات المنجزات تحصيميا في كؿ مف
تحمؿ الغمكض كنمط المكاجية "المكجية نحك الميمة" ك"المكجية نحك العاطفة" لصالح
الطالبات المكىكبات المنجزات تحصيميا.
ك تناكلت دراسة(مناؿ عبدالخالؽ جاب اهلل  )9.44،العالقة بيف أساليب اتخاذ القرار ك
مقياس الكمالية ك مقياس تحمؿ الغمكض  ،حيث تككنت عينة الدراسة مف ( )21فرد 55مف
االناث ك  95مف الذككر تتراكح أعمارىـ بيف  16 ، 22عاـ الحاصميف عمى مؤىؿ جامعي
كمف تخصصات مختمفة (أدبية كعممية) ،ك أكدت نتائج الدراسة عمى كجكد عالقة ارتباطية
مكجبة بيف أساليب اتخاذ القرار (األسمكب العقالني ،كاألسمكب الحدسي ،كاألسمكب التمقائي،
كاألسمكب االعتمادم ،كاألسمكب التجنبي) كالكمالية كعالقة ارتباطية مكجبة بيف األسمكب
التمقائي كاألسمكب االعتمادم كاألسمكب التجنبي كالقدرة عمى تحمؿ الغمكض ،كعدـ كجكد
عالقة ارتباطية بيف كؿ مف :األسمكب العقالني ،كاألسمكب الحدسي كالقدرة عمى تحمؿ
الغمكض ،كأف األفراد ذكم األسمكب العقالني كاألسمكب الحدسي كاألسمكب التمقائي يتسمكف
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بكمالية سكية كقدرة عمى تحمؿ الغمكض ،بينما يتصؼ أصحاب األسمكب االعتمادم
كاألسمكب التجنبي بكمالية عصابية كقدرة منخفضة عمى تحمؿ الغمكض.
ك تناكلت دراسة )سياـ خميفو )9..2 ،العالقة بيف تحمؿ الغمكض كاالتزاف االنفعالي
كالتخصص الدراسي لمطالبات حيث تككنت عينة الدراسة مف  415طالبات كمية البنات جامعة
عيف شمس كاظيرت النتائج كجكد عالقة ايجابية بيف تحمؿ الغمكض كاالتزاف االنفعالي فكمما
زادت القدرة عمى تحمؿ الغمكض كمما زاد االتزاف االنفعالي كما اشارت الدراسة الى عدـ تاثير
التخصص الدراسي لمطالبات عمى تحمؿ الغمكض كاالتزاف االنفعالي .
ك قامت دراسة ( محمد الحمر  ) 9..2،بالتعرؼ عمى الفركؽ في تحمؿ الغمكض
كمستكل الطمكح بيف طالب المرحمة الثانكية بدكلة الككيت المكىكبيف كالعادييف  ،قد تكصمت
النتائج الى كجكد فركؽ دالة إحصائيا في تحمؿ الغمكض لصالح الطالب المكىكبيف  ،ك كذلؾ
كجكد فركؽ دالة إحصائيا في مستكل الطمكح لصالح الطالب المكىكبيف.
كةدفت دراسة( أحمد نكرم  ) 9..7،الى التعرؼ عمى مستكل تحمؿ الغمكض لدم
طمبة كطالبات المتفكقيف بالصؼ الثالث االعدادم حيث تجكلت عينة الدراسة مف  91.طالب
كطالبة كاكدت نتائج الدراسة الى كجكد عالقة ايجابية بيف القدرة عمى تحمؿ الغمكض كالتفكؽ
الدراسي كما ركزت عمى تفكؽ االناث عمى الذككر في تحمؿ الغمكض .
ك ىدفت دراسة) (Yurtserer,2007الى تحديد العالقة بيف تحمؿ الغمكض ك القدرة
عمى التفاكض ك اتخاذ الق اررات كتككنت عينة الدراسة مف  5.مف المديريف لالعماؿ االدارية
ك تكصمت الدراسة الى كجكد عالقة ايجابية بيف تحمؿ الغمكض كالقدرة عمى التفاكض كاتخاذ
الق اررات .
كتناكلت دراسة (سيد عبد العظيـ ) 9..6 ،العالقة بيف تحمؿ الغمكض كالتحصيؿ
الدراسي ك الكفاءة الذاتية كاشتممت عينة الدراسة عمى  21.طالب كطالبة في المرحمة
الجامعية كاكدت النتائج عمى كجكدعالقة ايجابية بيف تحمؿ الغمكض كالتحصيؿ الدراسي
ككذلؾ تحمؿ الغمكض كالكفاءة الذاتية.
ىدفت دراسة ( )Tagano,2005الي تحديد العالقة بيف تحمؿ الغمكض كالتفكير
االبداعي لدم طالب المرحمة الثانكية كاكضحت النتائج كجكد عالقة ايجابية بيف تحمؿ
الغمكض كالتفكير االبداعي فكمما زادت القدرة عمى تحمؿ الغمكض كمما زاد ميؿ الفرد الى
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التفكير االبداعي .
ك تناكلت دراسة عبد الرحمف العبداف( )9..1العالقة بيف تحمؿ الغمكض كالتحصيؿ
االكاديمي في مادة المغة االنجميزية لدم طمبت الجامعة كاشتممت عينة الدراسة عمى 4..
طالب كطالبة كقد اكدت النتائج عمى كجكد عالقة ايجابية بيف تحمؿ الغمكض كالتحصيؿ
االكاديمى فكمما زادت القدرة عمى تحمؿ الغمكض كمما زاد التحصيؿ االكاديمي .
كتناكلت دراسة (ايياب الكزير ،محمدعبد الحميد )9..4،العالقة بيف االسمكب المعرفي
تحمؿ الغمكض كعدـ تحمؿ الغمكض ك االسمكب المعرفي االندفاع كالتركم كبعض سمات
الشخصية لدم الطالب بالمرحمة الثانكية حيث تككنت عينة الدراسة مف  2..طالب كطالبة
كاكمت النتائج عمى كجكد عالقة ايجابية بيف مقياس تحمؿ الغمكض ك سمات الشخصية في
ما يتعمؽ باالتزاف االنفعالي كالمسئكلية كالسيطرة االجتماعية ك اكدت الد ارسة عمى زيادة
تحمؿ الغمكض لدم االناث اكثر مف الذككر .
كىدفت دراسة الدكسير ) (Ladouceur,2000الى تحديد العالقة بيف االسمكب
المعرفي تحمؿ الغمكض كعدـ تحمؿ الغمكض كالقمؽ حيث تككنت عينة الدراسة مف 22
طالب كطالبة بالمرحمة الجامعية كأكدت نتائج الدراسة الى كجكد عالقة بيف القدرة عمى تحمؿ
الغمكض كالقمؽ حيث اف االفراد ذكل القدرة عمى تحمؿ الغمكض لدييـ مستكيات اقؿ مف
القمؽ كما اظيرت النتائج عدـ كجكد عالقة بيف الجنس كمستكيات تحمؿ الغمكض .
كىدفت دراسة مالتبي )(Maltby,J. 4227الى تحديد العالقة بيف االسمكب المعرفي
تحمؿ الغمكض كعدـ تحمؿ الغمكض كالتحفظ االجتماعي حيث تككنت عينة الدراسة مف مف
 52طالب كطالبة بالمرحمة الجامعية كاكدت نتائج الدراسة عمى كجكد عالقة ايجابية بيف
تحمؿ الغمكض كالتحفظ االجتماعي .
ك تناكلت دراسة (عبد الخالؽ البيادلي  )4227،العالقة بيف االسمكب المعرفي تحمؿ
الغمكض كعدـ تحمؿ الغمكض ك الذكاء كالتحصيؿ الدراسي كالجنس حيث تككنت عينة
الدراسة مف  572طالب كطالبة بجامعة بغداد كاكدت نتائج الدراسة الى كجكد عالقة ايجابية
بيف تحمؿ الغمكض كالتفكؽ الدراسي كاف طالب الكميات العممية اكثر تحمال لمغمكض مف
الكميات االدبية كاف الذككر اكثر تحمال لمغمكض مف االناث.

احملْر الجالح :التفهري التخٔلى Imaginative Thinking:
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يعتبر التفكير أحد العمميات العقمية الراقية التى تسيـ فى تطكر الفرد ك تقدـ المجتمع  ،ك
قد اىتـ العديد مف التربكييف بدراستو ك اعتباره ىدفا مف أىداؼ النظاـ التعميمى  ،لما لو مف
دكر كبير فى مساعدة المتعمميف عمى مكاجية المشكالت التى يتعرضكف ليا فى الحاضر ك
المستقبؿ .
ك يؤكد فكرثماف ك أخركف ) (Forthmann , & et al ,2016أف التفكير ىك أساس
العمـ  ،كاف ممارسة ميارات التفكير حفزت البشرية عمى التقدـ ك الرقى  ،مما ميد طريؽ
لالنساف الكتساب المعارؼ ك العمكـ المختمفة ك اكتشاؼ اسرارىا ليحدث ثكرة تكنكلكجية ك
صناعية فى شتى مجاالت الحياة.
كتصؼ بيتى ك سيمفيا ) (Beaty &Silvia ,2012التفكير بأنو عممية عقمية ليا
جانبيف معرفى ك عقمى ك تقكـ عمى مجمكعة مف العمميات الذىنية كاالحساس ك االدراؾ ك
التذكر ك الترميز  ،ك لو دكر كبير فى اكتساب المعارؼ ك المعمكمات.
كيرل (حسف زيتكف ،9..2،ص  )416أف تعمـ ميارات التفكير العميا يتيح لممتعمـ
الفرصة لمكصكؿ لنتائج تعميمية أفضؿ  ،ك يمكف تنمية التفكير مف خالؿ استخداـ أساليب ك
است ارتيجيات ك ممارسات فعالة يمكنيا أف تنمى ميارات التفكير بصفة عامة ك ميارات التفكير
العميا بصفة خاصة.
كيشير (فتحى جركاف  ،9..9،ص  )45الى اف تعميـ ميارات التفكير ىك تمكيف المتعمـ
مف اكتساب القدرة عمى التعامؿ بشكؿ فعاؿ مع كـ المعمكمات المقدمة اليو.
كيؤكد كال مف ديكل) ،(Dewey,2004,p 152ليبماف )(Lipman,2003,p245
أف التفكير التخيمى يسيـ فى بناء األفكار الفعالة غير المنفصمة عف الكاقع  ،حيث أنو ال
يعزلنا عف الكاقع بؿ يمكننا مف التفاعؿ اليادؼ معو،ك يعد الطريقة المثمى لمتفاعؿ االيجابى
بيف األفكار ك المعانى .
كتسعى البحكث فى المجاؿ التربكل الى تنمية ميارات التفكير بشكؿ عاـ ك ميارات
التفكير التخيمى بشكؿ خاص  ،ك ذلؾ لما ليا مف دكر كبير فى بناء القدرات العقمية ك
الكجدانية مف خالؿ تصميـ ك بناء مكاقؼ تعميمية فعالة تسمح لممتعمـ بممارسة تمؾ الميارات
 ،كما يمكف اعتبار الخياؿ عنص ار أساسيا فى منظكمة التفكير ك النشاط العقمى  ،اذا تـ
استغاللو كنشاط ايجابى لتحقيؽ التكافؽ النفسى لممتعمـ  ،ك ىذا ما يسعى اليو البحث الحالى
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مف خالؿ استخداـ تكنكلكجيا الكاقع المعزز كأحد الممارسات التعميمية التى تثرل عممية التعمـ
ك تزيد مف النشاط العقمى لممتعمـ.
ك يشير (شاكر عبد الحميد  )9..2،الى أف التخيؿ ىك التفكير بالصكرة  ،ك انو عنصر
اساسى فى منظكمة التفكير ك النشاط العقمى  ،ك اذا تـ استغاللو بطريقة جيدة فانو يساعد
الفرد فى التصدل ك ايجاد حمكؿ لممشكالت التى تكاجيو.
ك يرل (حيدر نجـ  ،4222،ص )2.اف التفكير التخيمي ىك خاصية اساسية لممتعمـ
كالتي يمكنو مف خالليا اف يمارس عمميات التحميؿ كالتصنيؼ كاالستنتاج لكافة المعطيات
العقمية كالذىنية كالحسية  ،ثـ يقكـ باعادة بنائيا مف خالؿ متغيرات مبتكرة يكظؼ فييا
مياراتو كخبراتو.
يشير جكفركف كاخركف) (Geoffrion et al ,2012,Pp 1040-1051الى اف
التفكير التخيمي ىك تدريب معرفي ال دائما ميمة معينة في ظؿ غياب ام حركة مادية يقكـ
بيا المتعمـ.
ك يرل ) )Douville,2004أف التفكير التخيمى ىك عممية تكزيف صكر أك أحداث داخمية
غير مكجكدة ك يمكف أف تؤثر فى استيعاب ك استداع المعمكمات فيما بعد.
كما يشير كال مف (حسف ثائر  ،عبد الناصر فخرك  )9..9،الى العالقة الكثيقة بيف
االبداع ك التفكير التخيمى الذل يقكـ عمى اطالؽ العناف لألفكار دكف النظر لالرتباطات
المنطقية أك الكاقعية أك االلتزامات  ،ك يتحقؽ مف خاللو الكصكؿ الى مبادئ أك نظريات أك
افتراضات جديدة.
ك يؤكد ) (Egan.1992,p155أف استخداـ التفكير التخيمى فى العممية التعميمية
يؤدل الى نتائج جيدة  ،حيث يساعد التفكير التخيمى عمى تنمية النشاط العقمى لممتعمـ ،
سكاء كاف ىذا النشاط تمقائيا أك مف خالؿ البرامج التعميمية التى يتعامؿ المتعمـ.
ك يعتبر بريدج اخركف )  ( Bridge et al , 2012 , 1062-1070اف التفكير
التخيمي ىك قدرة المتعمـ عمى تكليد الصكر العقمية المعرفية بشكؿ مستقؿ عف المدخالت
البصرية المخزنة .
كمما سبؽ يمكف القكؿ بأف التفكير التخيمى يعد أحد أنكاع التفكير ك الذل يعتمد
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عمى النشاط العقمى لمزج صكر عقمية سابقة لدل المتعمـ ك الحصكؿ منيا عمى عالقات
جديدة ك مبتكرة تحقؽ لو رغباتو التى ال يمكنو تحقيقيا فى الكاقع .
كيحدد (شاكر عبدالحميد  ،9..2،ص  )952سمات التفكير التخيمى فيما يمى :

•المركنة كالحرية في تككيف االفكار جديدة ك غير مالكفة .
•اثراء الصكرة العقمية كقابميتيا لمتشكيؿ .

•الحدس المكاني حيث اف الطبيعة المكانية لمصكر تجعميا قابمة لمتعامؿ معيا بحرية عبر
الزماف كالمكاف كتحكيميا الى اشكاؿ قابمة لمتحقؽ عمى شكؿ تراكيب معرفية.
يؤكد كال مف (سكزاف عبدالعزيز  ،9.49،ص ( ، )494عصاـ الطيب  ،9..5،ص
( ، )941نظمة خضر  ،9..1 ،ص  (Lipman ,2003,P 245) ، )421أف يمكف
حصر أىمية التفكير التخيمى فيما يمى  :التفكير التخيمى يعمؿ عمى تنمية التحصيؿ األكاديمى
لممتعمميف مف خالؿ تقديـ خبرات تعميمية متكاممة ك ثرية.
 التفكير الخيمى يسيـ فى تنمية القدرات البحثية ك االستقصائية لدل المتعمميف.
 التفكير التخيمى يعمؿ عمى تنمية القدرات االبداعية ك حب االستطالع.
 التفكير التخيمى يعمؿ عمى تنمية الميارات العقمية ك االجتماعية ك المغكية لدل
المتعمـ.
 التفكير التخيمى يخفؼ مف الضغكط ك االعباء التفسية التى يتعرض ليا المتعمـ مف
خالؿ االنتقاؿ نت العالـ الحقيقى الى العالـ الخيالى.
 التفكير التخيمى يساعد عمى الربط بيف التعمـ السابؽ ك التعمـ الجديد.
 التفكير التخيمى يحرر المتعمـ مف القيكد التى تفرض عميو  ،مما يسمح لو باالبداع
فى التعامؿ مع المكاقؼ التعميمية المختمفة.
 التفكير التخيمى يسيـ فى تحسيف الذاكرة ك استرجاع المعمكمات المتعممة.
 التفكير التخيمى يبرز جكانب ىامة مف جكانب شخصية المتعمـ  ،مما يسيـ فى فيـ
تمؾ الجكانب ك تقديـ نمط المساعدة ك االرشاد المناسب لو.
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ك يحدد كال مف (محمد عادؿ صقر  ،9.49،ص (، )54شاكر عبد الحميد ،9..2 ،
ص (، )975عصاـ الطيب،9..5،ص  )451خصائص التفكير التخيمى فيما يمى :
 يتميز التفكير التخيمى بالمركنة فى قراءة الصكرة العقمية ك اعادة تشكيميا.
 يعتمد التفكير التخيمى عمى اعادة تشكيؿ المدركات السابقة ك تحكيميا لشكؿ آخر
مبتكر.
 يعتمد التفكير التخيمى عمى الخبرات السابقة لممتعمـ ك لكنو ال يقتصر عمييا.
 يرتبط التفكير التخيمى بحاجة المتعمـ لحؿ المشكالت مف خالؿ قيامو بالنشاط العقمى.
 يذىب التفكير التخيمى الى ما كراء الكاقع.
 يتخطى التفكير التخيمى الحدكد الزمانية ك المكانية.
 يعتمد التفكير التخيؿ عمى خياؿ المتعمـ ك ىك الصكرة العقمية التى يعبر عنيا.
ىناؾ بعض النظريات التربكية التى يقكـ عمييا التفكير التخيمى منيا ما يمى:
 نظرية الترميز لمعالـ بافيك  :ك تقكـ ىذه النظرية عمى نظاميف لمعالجة المعمكمات
ىما الترميز المفظى  ،ك الترميز التخيمى  ،حيث يشير الترميز المفظى الى معالجة
المعمكمات المفظية ك ترتيبيا كفؽ تسمسؿ معيف  ،أما الترميز التخيمى فانو يشير الى
معالجة المعمكمات المكانية.
 نظرية النشاط االدراكى لمعالـ نيسر  :ك تقكـ ىذه النظرية عمى أساس أف التخيؿ
العقمى ىك أحد العمميات العقمية التمقائية التى تشبو عمميات االد ارؾ المختمفة(.ماجد
الكنانى  ،نضاؿ ديكاف  ،9.49 ،ص )675

مَارات التفهري التخٔلىImaginative Thinking skills :
يحدد كال مف (فييـ مصطفى ( ،)Bernstein,2003( ، )9..9،محمد
صقر(،)9.49،محمكد عزب  )9.9. ،ميارات التفكير التخيمى فيما يمى :
 ميارة التصكر كتتمثؿ في قدرة المتعمـ عمى انشاء صكرة ذىنية لشكؿ ما في عقمو
ككصؼ تمؾ الصكرة الذىنية في شكؿ رسكـ اك كممات مكتكبة اك منطكقة .
 ميارة التجربة الذىنية كتتمثؿ في قدرة المتعمـ عمى انشاء صكرة ذىنية كالمعب بيا
كالتفكير فييا ك حفظيا اثناء التجربة كقيامو بعمميات الحذؼ اك االضافة اك
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االستبداؿ اك اعادة بناء تمؾ الصكرة  ،ككصؼ نتائج ىذه التجربة في شكؿ رسكـ
اك كممات منطكقة اك مكتكبة
 ميارة تككيف كتكسيع االنماط كتتمثؿ في قدرة المتعمـ عمى بناء تصكرات ذىنية
كتكسعيا الى الالنياية مف خالؿ القياـ بعمميات الكصؼ كالتعبير عف ما تكصؿ اليو
 ميارة تط بيؽ التخيؿ مف خالؿ تطبيؽ المتعمـ لمتفكير التخيمي في مكاقؼ جديدة مف
خالؿ استدعاء المعمكمات المخزنة فى ذاكرتو.
 ميارة ايجاد حمكؿ مبتكرة كذلؾ مف خالؿ استغالؿ خبرات المتعمـ السابقة في اعادة
منتج جديد ك غير مالكؼ
 ميارة المقارنة كالتصنيؼ كىي قدرة المتعمـ عمى الفحص ك دراسة الصكر المتاحة
امامو ك تحديد اكجو التشابة كاالختالؼ بينيا
 ميارة تكليد االحتماالت مف خالؿ قدرة المتعمـ عمى تكليد معمكمات عف المكضكع
المتاح لو مف خالؿ استرجاع المعمكمات المخزنة في ذاكرتو كاستخدامو في انتاج
كاستخداميا فى انتاج افكار جديدة
كيتفؽ كال مف (احمد عبد العزيز  )9..4،ك (نجفة الجزار ك كالى أحمد  )9..2،أنو
يمكف تنمية التفكير التخيمى لدل المتعمميف مف خالؿ مايمى
 التنكيع فى استراتيجيات التدريس المستخدمة بالمؤسسات التعميمية مثؿ التعميـ
التعاكنى ك اسمكب حؿ المشكالت ك لعب االدكار ك البياف العممى .
 تزكيد المؤسسات التعميمية باالجيزة التكنكلكجية ك الكسائؿ التعميمية التى مف شأنيا
تشجيع المتعمميف عمى التفكير التخيمى .
تشير دراسة (أنكر تكفيؽ  )9.42 ،الى أثر استراتيجيتي مثمث االستماع كخاليا التعمـ
في تنمية التفكير التخيمي لدم عينة قكاميا ( )2.طالبا مقسمو الى ( )2مجمكعات بكاقع
( )2.طالبا لكؿ مجمكعة مف طالب الصؼ الثاني المتكسط  ،قد أكدت النتائج عف كجكد
فركؽ ذك داللة إحصائية في التفكير التخيمي بيف طالب المجمكعات الثالث (التجريبيتيف
األكلي كالثانية كالضابطة) كلصالح طالب المجمكعتيف التجريبيتيف األكلي كالثانية عمى
حساب طالب المجمكعة الضابطة في التفكير التخيمي.
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ىدفت دراسة (رابعة الرفاعى  )9.42 ،الى التعرؼ عمى أثر استخداـ استراتيجية التفكير
التخيمي في تنمية اإلبداع لدل عينة قكاميا ( )2.طالبة بالصؼ السادس االبتدائي مف
المدرسة األكلى االبتدائية في الحكية بالمممكة العربية السعكدية ،ك قد أكدت النتائج عف
كجكد فركؽ بيف متكسطات درجات القياسيف القبمي كالبعدم لممجمكعة التجريبية عمى ميارات
التفكير اإلبداعي (الطالقة كالمركنة كاألصالة كالتفاصيؿ) لصالح القياس البعدم،
تشير دراسة (ىاشـ محمكد الحاسمية )9.47 ،عف فاعمية برنامج تعميمي قائـ عمى
االلعاب المغكية الحركية في تنمية ميارات التفكير التخيمي كميارات التحدث لدم عينة قكاميا
 5.طالب كطالبة بالصؼ الثالث االساسي تـ تقسيميـ الى مجمكعة تجريبة مككنة مف 2.
طالب كطالبة ك التى درست ببرنامج تعميمى قائـ عمى االلعاب المغكية الحركية  ،مجمكعة
ضابطة مككنة مف  2.طالب كطالبة كالتي درست بالطريقة التقميدية  ،كقد اكدت نتائج
الدراسة عمى كجكد فركؽ دالة احصائيا لصالح البرنامج التعميمي القائـ عمى االلعاب المغكية
الحركية في تنمية ميارات التفكير التخيمي  ،ككذلؾ كجكد فركؽ دالة احصائيا لتفاعؿ البرنامج
المقترح مع الذكاء البصرم المكاني في تنمية ميارات التفكير التخيمي .
تشير دراسة (ناصر الديف أبكحماد  )9.47،إلى أثر برنامج تعميمي قائـ عمى نظرية
التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية ميارات التفكير التخيمي كاإلدراؾ البصرم لدل عينة
طالبا مف طمبة صعكبات التعمـ غير المفظية أعمارىـ ما بيف ( )42-7سنة،
قكاميا ( )45ن
تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف ،االكلى ضابطة درست بالطريقة التقميدية كالمجمكعة
التجريبيةدرست بالبرنامج التعميمى القائـ عمى نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ  ،ك أسفرت
نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في أداء األطفاؿ عمى مقياس السمكؾ
التخيمي ،كمقياس اإلدراؾ البصرم ،كمقياس التقدير التشخيصي لصعكبات اإلدراؾ البصرم
ترجع إلى أثر البرنامج التعميمي ،كلصالح المجمكعة التجريبية.
كاىتمت دراسة نرميف الحمك ( )9.47ببناء كحدة مقترحة في االقتصاد المنزلي قائمة
عمى استراتيجية التخيؿ العقمي بتقنية الكاقع المعزز  ،ك ذلؾ لقياس فاعميتيا عمى تنمية
ميارات التفكير البصرم كأبعاد حب االستطالع لدل عينة قكاميا

( )16تمميذة بالصؼ

السادس االبتدائي  ،كقد أظيرت النتائج فاعمية الكحدة المقترحة القائمة عمى التخيؿ العقمي
بتقنية الكاقع المعزز في تنمية ميارات التفكير البصرم كحب االستطالع.
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ىدفت دراسة (ايماف محمد شعيب  )9.45 ،الى التعرؼ عمى أثر استخداـ تقنية
الكاقع المعزز في تنمية التفكير التخيمي كعالقتو بالتحصيؿ كدقة التعمـ لدل عينة قكاميا
( )1.مف تالميذ المرحمة االبتدائية ،تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف ،األكلى ضابطة كقكاميـ
( )9.تمميذة ،كالثانية تجريبية كقكاميا ( )9.تمميذة ،ك أسفرت عمى تفكؽ تالميذ المجمكعة
التجريبية االتى درست بتقنية الكاقع المعزز في التحصيؿ المعرفى كالتفكير التخيمي كدقة
الت عمـ مقارنة بتالميذ المجمكعة الضابطة الذيف تدرسكا بالطريقة التقميدية .كما أكدت النتائج
عمى كجكد عالقة ارتباطية دالة مكجبة بيف تنمية التفكير التخيمي كزيادة مستكل التحصيؿ
كزيادة مقدار دقة التعمـ لممجمكعة التجريبية.
كتشير دراسة (كحيد حامد عبدالكىاب  )9.45،الى أثر استخداـ استراتيجية مقترحة
قائمة عمي التعمـ التخيمي في تدريس المغة العربية لتنمية ميارات األداء المغكم المقركء
كالمكتكب كميارات التفكير التأممي لدم عينة قكاميا ( )22تمميذا مف تالميذ الصؼ السادس
االبتدائي ذكم صعكبات تعمـ المغة العربية  ،كقد دلت النتائج عمى كجكد فركقا دالة إحصائيا
لصالح األداء البعدم في اختبار ميارات األداء المغكم المقركء اختبار ميارات األداء المغكم
المكتكب اختبار ميارات التفكير التأممي  ،مما يؤكد عمى األثر االيجابى لالستراتيجية
المقترحة.
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احملْر الزابع نفاءة التعله Learning Efficiency:
يشير دكج ك ىيرينجتكف ) ) Doug, Hearrington,2010,p 67أف كفاءة التعمـ
تعنى االنجاز ك الجيد العقمى ك الذل يتحقؽ مف خالؿ قياس منحنى التعمـ عف طريؽ قياس
الكقت الالزـ الستكماؿ ميمة محددة بشكؿ صحيح مع مركر الزمف.
ك يتفؽ كال مف (مصطفى جكدة مصطفى  ،4222 ،ص ( ، )452-459جيمس راسؿ،
 ،4259ص  )455عمى أف كفاءة التعمـ ىى مقياس لمتحصيؿ فى كحدة الزمف ك يمكف
حسابيا مف خالؿ المعادلة التالية:
كفاءة التعمـ=الكسب فى التحصيؿ بالدرجات  /الكقت المستغرؽ فى التعمـ بالدقائؽ.
كما يشير (خالد زغمكؿ  ،9... ،ص  )474انو يمكف قياس كفاءة التعمـ مف خالؿ
فسمة الدرجة الناتجة االختبار التحصيمى عمى الزمف الذل استغرقو كؿ متعمـ فى دراسة
البرنامج مضركبا فى المائة  ،مف خالؿ المعادلة التالية :
كفاءة التعمـ = (درجة االختبار التحصيمى  /الزمف الذل استغرقو كؿ متعمـ فى دراسة
البرنامج)× 4..
كيؤكد (محمد عطية خميس  )9..2 ،أنو يمكف قياس كفاءة التعمـ فى ضكء تحقيؽ
األىداؼ بأقؿ كقت ممكف ك بأقؿ تكاليؼ ممكنة  ،حيث يمكف قياسو مف خالؿ المعادلة
التالية:
كفاءة التعمـ = (درجة الكسب فى التحصيؿ  /الزمف التعمـ )× التكاليؼ
كعميو فاف الباحث رأل أف كفاءة التعمـ فى البحث الحالى يمكف الحصكؿ عمييا مف
خالؿ قسمة درجة االختبار التحصيمى المرتبط أساسيات التصكير الضكئى عمى زمف التعمـ.
كشفت دراسة (سمير قحكؼ  ،شيماء عبدالرحمف  )9.42 ،عف التفاعؿ بيف نمطي
تقديـ اإلنفكجرافيؾ المتحرؾ عبر الكيب (الفيديكم /الرسكمي) كاألسمكب المعرفي (االعتماد/
االستقالؿ) كأثره عمى التحصيؿ المعرفي ككفاءة التعمـ لدل عينة قكاميا ( )5.طالبة مف
طالبات الصؼ الثاني المتكسط بمدارس محافظة شركة بالمممكة العربية السعكدية الالتي
يدرسف مناسؾ العمرة بمقرر الفقو  ،تـ تطبيؽ اختبار األشكاؿ المتضمنة عمييف ،كتصنيفيف
إلى معتمدات كمستقالت عف المجاؿ اإلدراكي  ،تـ تقسيميـ إلى أربع مجمكعات قكاـ كؿ منيا
( )46طالبة كفؽ متغيرات البحث المستقمة .كقد أسفرت نتائج الدراسة عف كجكد أثر داؿ
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إحصائيا لصالح نمط اإلنفكجرافيؾ المتحرؾ الرسكمي مقارنة بنمط اإلنفكجرافيؾ المتحرؾ
الفيديكم بالنسبة لكفاءة التعمـ دكف النظر لألسمكب المعرفي ،كما أشارت النتائج عف كجكد
أثر داؿ إحصائيا لصالح األسمكب المعرفي االستقالؿ عف المجاؿ اإلدراكي مقارنة باالعتماد
عمى المجاؿ اإلدراكي بالنسبة لكفاءة التعمـ دكف النظر لنمط تقديـ اإلنفكجرافيؾ المتحرؾ، ،
بينما لـ يكجد أثر داؿ لمتفاعؿ بيف متغيرات البحث عمى كفاءة التعمـ.
ىدفت دراسة (مميكة مدكر  )9.45،الى الكشؼ عف اثر التفاعؿ كؿ مف السعة العقمية
كالعبء المعرفي عمى كفاءة التعمـ لدم تالميذ المرحمة الثانكية  ،كقد تككنت عينة الدراسة
مف ( )425مف طالب المرحمة الثانكية  ،كقد اكدت نتائج الدراسة عمى اف السعة العقمية
المرتفعة تؤدم الى زيادة في كفاءة التعمـ  ،كما اف المستكل المنخفض مف العبء المعرفي
يؤدم الى زيادة في كفاءة التعمـ.
كتناكلت دراسة (رحاب حسيف عبدالكىاب محمد )9.47،أثر نمط الدعـ التعميمي( نمط
دعـ المعمـ  /نمط دعـ االقراف) في بيئة إلكتركنية قائمة عمى اإلنفكجرافيؾ في تنمية كفاءة
التعمـ لدل عينة مف طالب الفرقة الرابعة قسـ تكنكلكجيا التعميـ بكمية التربية النكعية جامعة
الفيكـ قكاميا ( )5.طالب  ،تـ تقسيميـ الى مجمكعتيف تجريبيتيف قكاـ كؿ منيا ()1.
ط البا ،ك أسفرت النتائج عف كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطى درجات المجمكعة
التجريبية األكلى ك المجمكعة التجريبية الثانية فى التطبيؽ البعد لكفاءة التعمـ فى الجانب
الميارل  ،كما أكدت النتائج عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطى درجات
المجمكعة ا لتجريبية األكلى ك المجمكعة التجريبية الثانية فى التطبيؽ البعد لكفاءة التعمـ فى
الجانب المعرفى .
اشارت دراسة ( محمكد عبد اهلل عبد الجكاد  )9.47 ،الى اثر العالقة بيف مستكل الدعـ
ككثافة المصادر في الرحالت المعرفية عبر الكيب في كفاءة التعمـ لدل التالميذ ذكم المثابرة
المرتفعة كالمنخفضة بالمرحمة االعدادية  ،كقد تككنت عينة البحث مف ( )46.تمميذ مف
تالميذ الصؼ الثاني االعدادم بمدرستي الحارة االعدادية المشتركة كمدرسة المناجـ االعدادية
بادارة المكحات التعميمية  ،كقد اشارت نتائج الدراسة الى اف التالميذ الذيف درسكا بالدعـ الحر
اكثر تفكقا في كفاءة التعمـ مف الذيف درسكا بالدعـ المطيب كماف التالميذ مرتفع المثابرة كانكا
اكثر تفكقا في كفاءة التعمـ مقارنة بالتالميذ منخفض المثابرة.
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كأكدت دراسة (مارياف جرجس  )9.47 ،عمى أثر نمط عرض المحتكم (الكمي /الجزئي)
القائـ عمى تقني ة الكاقع المعزز عمى تنمية التنظيـ ككفاءة التعمـ لدم طالب الصؼ األكؿ
اإلعدادم" .كتككنت عينة الدراسة مف ( )5.طالب كطالبة ممف يمتمككف أجيزة محمكلة أك
لكحية متصمة باإلنترنت ، .ك اسفرت نتائج الدراسة عمى أف استيعاب البنية المعرفية كتككيف
استراتيجيات أكثر تحميالن كمركنة ساعدت لمكصكؿ لمستكيات أعمي مف التحصيؿ في زمف أقؿ
األمر الذم انعكس عمى كفاءة التعمـ.

ككشفت دراسة (ايماف مينى  )9.45،عف أثر التفاعؿ بيف نمطي اإلنفكجرافيؾ
(ثابت/متحرؾ) ،كاألسمكب المعرفي (االعتماد عمى المجاؿ اإلدراكي /االستقالؿ عف المجاؿ
اإلدراك ي) في تنمية اإلدراؾ البصرم ككفاءة التعمـ لدل تالميذ المرحمة االبتدائية ذكم صعكبات
التعمـ في مادة الرياضيات  ،أسفرت نتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات درجات
تالميذ المجمكعات التجريبية لمبحث في اإلدراؾ البصرم ككفاءة التعمـ لمتغير األسمكب
المعرفي؛ لصالح التالميذ المستقميف عف المجاؿ اإلدراكي ،ككذلؾ كجكد فركؽ دالة إحصائيا
بيف متكسطات درجات تالميذ المجمكعات التجريبية لمبحث في اإلدراؾ البصرم ككفاءة التعمـ
في مكضكع تحديد األشكاؿ اليندسية ككصفيا ترجع إلى األثر األساسي لمتفاعؿ بيف نمطي
اإلنفكجرافيؾ (الثابت/المت حرؾ) كاألسمكب المعرفي (االعتماد/االستقالؿ عف المجاؿ اإلدراكي).
ىدفت دراسة (حميد محمكد حميد  )9.46 ،الى تحديد أثر التفاعؿ بيف نمط الدعـ
اإللكتركني بمياـ الكيب كمستكيات تقديمو عمى تنمية كفاءة التعمـ كالتفكير االبتكارم لدل
طالب الدراسات العميا  ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )49.طالبان كطالبة مف طالب الدبمكـ

العاـ كمية التربية جامعة حمكاف  ،ك أكدت نتائج الدراسة عمى كجكد فرؽ داؿ بيف متكسطات
درجات المجمكعات األربع (دعـ مرف مكجز –دعـ مرف تفصيمي – دعـ ثابت مكجز-دعـ
ثابت تفصيمي) عمى مقياس كفاءة التعمـ يرجع إلى أثر التفاعؿ بيف نمط الدعـ (ثابت –
مرف) كمستكل التقديـ (مكجز – تفصيمي).
ىدفت دراسة (ىانى الشيخ  )9.41 ،الى الكشؼ عف أثر التفاعؿ بيف تكقيت تقديـ
الدعـ التعميمي كاألسمكب المعرفي لمطالب (االندفاع -التركم)،في بيئة التعمـ اإللكتركني
القائمة عمى الكيب  9..عمى التحصيؿ الدراسي ككفاءة التعمـ  ،ك تككنت عينة الدراسة مف
( )79طالب في المرحمة الجامعية تـ تقسيميـ الى ( )5مجمكعات بكاقع ( )49طالب بكؿ
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 262 -

التفاعل بين نمط الواقع المعزز ...

عدد مارس-ج1212 )83( -2م

مجمكعة كفؽ متغيرات البحث  ،كىى االسمكب المعرفى (مندفع /متركل ) ،تك قيت تقديـ
الدعـ (الفكرل  /المؤجؿ ببعد  2ساعات  /مؤجؿ بعد  5ساعات )  ،ك قد أكدت نتائج
الدراسة عمى كجكد تأثير أساسي لتكقيت تقديـ الدعـ التعميمي عمى كافة المتغيرات التابعة،
ككذلؾ بالنسبة لألسمكب المعرفي لمطالب ،بينما لـ يثبت البحث كجكد عالقة تفاعمية بيف كال
المتغيريف عمى التحصيؿ الدراسي أك كفاءة التعميـ بداللة زمف التعمـ ككفاءة التعمـ بداللة
زمف التعمـ كعدد طمبات الدعـ.
ىدفت دراسة ( محمد المرادني  ،نجالء قدرم  )9.44 ،الى دراسة اثر التفاعؿ بيف
نمط تقديـ التغذية الراجعة داخؿ الفصكؿ االفتراضية كمستكل السعة العقمية في تنمية ميارات
التنظيـ الذاتي ككفاءة التعمـ لدل دارسي تكنكلكجيا التعميـ  ،ك قد تككنت عينة الدراسة مف
 5.طالب كطالبة مف طالب الفرقة االكلى بكمية التربية النكعية جامعة كفر الشيخ ك تـ
تصنيفيـ الى مرتفعي السعة العقمية ك عددىـ ( )1.طالب كمنخفضي السعة العقمية كعددىـ
( ، )1.طالبا كقد اشارت نتائج الدراسة الى كجكد فرؽ داؿ احصائيا بيف متكسطي درجات
طالب المجمكعتيف التجريبيتيف فى كفاءة التعمـ يرجع الى االثر االساسي لالختالؼ فى نمط
تقديـ التغذية الراجعة التحققية مقابؿ التغذية الراجعة التفصيمية عبر الفصؿ االفتراضي ،كما
أكدت نتائج الدراسة الى كجكد فرؽ داؿ احصائيا بيف متكسطي درجات طالب المجمكعتيف
التجريبيتيف فى كفاءة التعمـ يرجع الى االثر االساسي لالختالؼ فى مستكل السعة العقمية
(مرتفع مقابؿ منخفض السعة العقمية) عبرالفصؿ االفتراضي.

إدزاءات البشح:
ييدؼ البحث الحالي إلى قياس أثر التفاعؿ بيف نمط الكاقع المعزز (عالمة الصكرة /
عالمة االستجابة السريعة ) ك مستكل التعميـ القدرة عمى تحمؿ الغمكض فى تنمية كفاءة
التعمـ ك تنمية التفكير التخيمى لدل طالب تكنكلكجيا  ،لذلؾ فإف إجراءات البحث سكؼ تركز
عمى تصميـ ك تكظيؼ تطبيؽ الكاقع المعزز بنمطيف عالمة الصكرة فى مقابؿ عالمة
االستجاب ة السريعة  ،كما شممت اإلجراءات إعداد أدكات البحث ،كتطبيؽ تجربة البحث ،كفيما
يمي عرض ليذه اإلجراءات.

أّلًا :تصنٔه ّتْظٔف تطبٔل الْاقع املعشس بينطني عالمة الصْرة فى مكابل عالمة االصتذابة
الضزٓعة.
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 222 -

التفاعل بين نمط الواقع المعزز ...

عدد مارس-ج1212 )83( -2م

- 1مزسلة الدراصة ّالتشلٔلّ :قد اعتنلت ٍذِ املزسلة على اخلطْات اآلتٔة:
 4/4تحميػػؿ المشػػكمة كتقػػدير االحتياجػػات :تتحػػدد مشػػكمة البحػػث الحػػالى فػػى تػػػدنى
أساسػػيات التصػػكير الضػػكئى لػػدل طػػالب الفرقػػة االكلػػى بقسػػـ تكنكلكجيػػا التعمػػيـ بكميػػة التربيػػة
النكعيػػة جامعػػة كفػػر الشػػيخ فػػى كػػال مػػف الجػػانبيف المعرفػػى ك الميػػارل عنػػد اسػػتخداـ الطريقػػة
التقميديػػة فػى التػػدريس نظ ػ ار لمػػا تحتكيػػو مػػف مػػف مفػػاىيـ ك مصػػطمحات يصػػعب ادراكيػػا بػػدكف
تمثيؿ كاقعى خاصة فيما يتعمؽ بطرؽ ضبط الغالؽ ك فتحة العدسػة ك عمػؽ الميػداف ك ضػبط
البػػؤرة ك اسػػتعماؿ الفػػالش ك طريقػػة التقػػاط الكػػامي ار الرقميػػة لأللػػكاف ك مسػػتكيات الدقػػة فػػى
الصكرة الرقمية  ،ممػا يػؤثر عمػى كفػاءة الػتعمـ ك التفكيػر التخيمػى لػدل المتعممػيف  ،ك ىػذا مػا
تبيف لدل الباحث مف خالؿ الدراسة االستكشافية ،مما استدعى الحاجة الػى تكظيػؼ تكنكلكجيػا
جديػػدة تسػػاعد الطػػالب عمػػى تنميػػة كفػػاءة الػػتعمـ ك تنميػػة التفكيػػر التخيمػػى لػػدييـ  ،مػػف خػػالؿ
تطبيػػػؽ أنمػػػاط الكاقػػػع المعػػػزز (عالمػػػة الصػػػكرة  /عالمػػػة االسػػػتجابة السػػػريعة ) مػػػع المتغيػػػر
التصنيقى مستكل القدرة عمى تحمؿ الغمكض
 9/4تحديد األىداؼ العامة :ييدؼ البحث الحالي الى معرفة أثر التفاعؿ بيف أنماط
الكاقع المعزز (عالمة الصكرة  /عالمة االستجابة السريعة ) ك مستكل القدرة عمى تحمؿ
الغمكض فى تنمية كفاءة التعمـ ك تنمية التفكير التخيمى لدل طالب تكنكلكجيا التعميـ
 2/4تحديػػد المحتػػكل التعميمػػي :تػػـ اختيػػار مكضػػكع أساسػػيات التصػػكير الضػػكئى (
المككنػػات االساسػػية لمكػػامي ار الفكتكغرافيػػة  ،ضػػبط سػػرعة بطيئػػة لمغػػالؽ ،ضػػبط سػػرعة عاليػػة
لمغالؽ ،ضبط فتحة كاسعة لمديافراجـ ،ضبط فتحة ضيقة لمديافراجـ ،ضبط البؤرة  ،ضبط عمػؽ
ميداف كبير  ،ضبط عمؽ ميداف صغير  ،استعماؿ الفالش) مػف كتػاب الصػكير الضػكئى لمفرقػة
األكلى بقسـ تكنكلكجيا التعميـ بكمية التربية النكعية جامعة كفرالشيخ.
 1/4تحميػؿ الميمػات التعميميػة  :تػػـ فػي ىػذه الخطػكة االطػػالع عمػى الكتػاب الجػػامعى
المقػػػرر عمػػػى طػػػالب الفرقػػػة االكلػػػى بقسػػػـ تكنكلكجيػػػا التعمػػػيـ بكميػػػة التربيػػػة النكعيػػػة جامعػػػة
كفرالشيخ لتحديد الميمػات التعميميػة العامػة التػي تصػؼ األداء النيػائي الػذم ينبغػي أف يصػؿ
إليو الطالب بعد االنتياء مف تنفيذىا ،كىى المياـ التالية:
-

الميمة األكلى :التعرؼ المككنات األساسية لمكامي ار الفكتكغرافية

-

الميمة الثانية :ضبط سرعة بطيئة لمغالؽ.
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-

الميمة الثالثة :ضبط سرعة عالية لمغالؽ.

-

الميمة الرابعة :ضبط فتحة كاسعة لمديافراجـ.

-

الميمة الخامسة :ضبط فتحة ضيقة لمديافراجـ.

-

الميمة السادسة :ضبط البؤرة.

-

الميمة السابعة :ضبط عمؽ ميداف كبير.

-

الميمة الثامنة :ضبط عمؽ ميداف صغير.

-

الميمة التاسعة :استعماؿ الفالش.

عدد مارس-ج1212 )83( -2م

 6/4تحميػػػػؿ خصػػػػائص المتعممػػػػيف المسػػػػتيدفيف :ىػػػػـ طػػػػالب الفرقػػػػة االكلػػػػى بقسػػػػـ
تكنكلكجيػػا التعمػػيـ بكميػػة التربيػػة النكعيػػة جامعػػة كفرالشػػيخ ،تت ػراكح أعمػػارىـ مػػا بػػيف 9.-47
عاـ ،لـ يسبؽ ليـ التعامؿ مع تطبيقات الكاقع المعزز ك استخداميا فػى العمميػة التعميميػة  ،ك
يمتمؾ كؿ منيـ أجيزة مكبايؿ أك أجيزة لكحية مع اتصاؿ باإلنترنت.
 5/4تحميػػؿ مككنػػات البيئػػة التعميميػػة :متػػاح لػػدل جميػػع الطػػالب أجيػػزة مكبايػػؿ أك
أجيػػزة لكحيػػة  ،ك يتػػكفر لػػدييـ اتصػػاؿ دائػػـ باإلنترنػػت سػكاء عمػػى الجيػػاز أك مػػف خػػالؿ تػػكفر
إنترنػػت السػػمكي WiFi

متػػاح داخػػؿ الكميػػة لتنزيػػؿ تطبيػػؽ الكاقػػع المعػػزز ،كمػػا قػػاـ الباحػػث

بتدريب الطالب عمى كيفية التعامؿ مع تطبيؽ الكاقع المعزز مف خػالؿ عػركض تقديميػة لشػرح
كيفية التعامػؿ مػع التطبيػؽ داخػؿ معامػؿ قسػـ تكنكلكجيػا التعمػيـ بكميػة التربيػة النكعيػة جامعػة
كفرالشيخ .

 - 2مزسلة التصنٔهّ :قد اعتنلت ٍذِ املزسلة على اخلطْات التالٔة:
 4/9إعػػداد قائمػػة باألىػػداؼ التعميميػػة السػػمككية :تػػـ صػػياغة مجمكعػػة مػػف األىػػداؼ
السمككية كالتي تتفؽ مع الميمات التعميميػة سػالفة الػذكر  ،حيػث بمػغ عػدد األىػداؼ السػمككية
لمميمػػػة األكلػػػى ( )1أىػػػداؼ ،كالميمػػػة الثانيػػػة ( )2أىػػػداؼ ،كالميمػػػة الثالثػػػة ( ،)2كالميمػػػة
الرابعػػػػة ( )9أىػػػػداؼ  ،كالميمػػػػة الخامسػػػػة ( )9أىػػػػداؼ  ،كالميمػػػػة السادسػػػػة ( )9أىػػػػداؼ ،
كالميمػػة السػػابعة ( )2أىػػداؼ  ،كالميمػػة الثامنػػة ( )2أىػػداؼ  ،كالميمػػة التاسػػعة ( )1أىػػداؼ
،كبذلؾ بمغ عدد األىداؼ السمككية ( )95ىدؼ سمككي عمى النحك اآلتي:
الميمة األكلى :التعرؼ عمى مككنات الكامي ار الفكتكغرافية.
 .4أف يتعرؼ عمى الغالؽ( )shutterككظيفتو.
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 .9أف يحدد مفيكـ ديافراجـ ( ( )Diafragmفتحة العدسة ) ككظيفتو.
 .2أف يتعرؼ عمى عدسة ( )Lensككظيفتيا.
 .1أف يتعرؼ عمى محدد الرؤية ( )View Finderك كظيفتو .
الميمة الثانية :ضبط سرعة بطيئة لمغالؽ.
 .4أف يفتح باب الكامي ار .
 .9أف يحرؾ قرص سرعة الغالؽ إلى الرقـ (.)4
 .2أف يضغط عمى زناد الكاميرا.
الميمة الثالثة :ضبط سرعة عالية لمغالؽ.
 .4أف يفتح باب الكامي ار .
 .9أف يحرؾ قرص سرعة الغالؽ إلى الرقـ (.)9...
 .2أف يضغط عمى زناد الكاميرا.
الميمة الرابعة :ضبط فتحة كاسعة لمديافراجـ.
 .4أف يحرؾ قرص فتحة الديافراجـ إلى الرقـ (.)4.2
 .9أف يضغط عمى زناد الكاميرا.
الميمة الخامسة :ضبط فتحة ضيقة لمديافراجـ.
 .4أف يحرؾ قرص فتحة الديافراجـ إلى الرقـ (.)45
 .9أف يضغط عمى زناد الكاميرا.
الميمة السادسة :ضبط البؤرة.
 .4أف ينظر داخؿ محدد الرؤية.
 .9أف يحرؾ حمقة ضػبط المسػافة عمػي العدسػة حتػى تظيػر الصػكرة كاضػحة التفاصػيؿ (
حادة ).
الميمة السابعة :ضبط عمؽ ميداف كبير.
 .4أف يحرؾ قرص ضبط فتحة الديافراجـ الى الرقـ (.)f .16
 .9أف يحرؾ قرص ضبط البعد البؤرل الى الرقـ (95مـ).
 .2أف يبعد الجسـ المراد تصكيره عف الكاميرا.
الميمة الثامنة :ضبط عمؽ ميداف صغير.
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 .4أف يحرؾ قرص ضبط فتحة الديافراجـ الى الرقـ (.)f.4
 .9أف يحريؾ قرص ضبط البعد البؤرل الى الرقـ (426مـ).
 .2أف يقرب الجسـ المراد تصكيره عف الكاميرا.
الميمة التاسعة :استعماؿ الفالش.
 .4أف يثبيت الفالش عمى جسـ الكاميرا.
 .9أف يحدد سرعة الغالؽ التزامنية .
 .2أف يضغط عمي زر تشغيؿ الفالش .
 .1أف يضغط عمي زناد الكامي ار لمتصكير.
 9/9تحديػػد عناصػػر المحتػػكل التعميمػػي كتنظػػيـ طريقػػة عرضػػو :تػػـ تحديػػد عناصػػر
المحتكل التعميمي التى تتماشى مع األىداؼ التعميمية كالسمككية المراد تحقيقيػا  ،ك ذلػؾ مػف
خالؿ تطبيؽ نمط الكاقع المعزز (عالمة الصكرة  /عالمة االسػتجابة السػريعة ) ،بمػا يتفػؽ مػع
الجدكؿ الزمني المحػدد لكػؿ مكضػكع بحسػب جػدكؿ المحاضػرات النظريػة ك التطبيقيػة المعتمػد
مف قسـ تكنكلكجيا التعميـ بكمية التربية النكعية جامعة كفر الشيخ حتى اتمػاـ تػدريس عناصػر
المحتكل التعميمى .
 2/9تصػػميـ أدكات القيػػػاس محكيػػػة المرجػػع :أدكات القيػػػاس فػػػي البحػػث تمثمػػػت فػػػي
مقياس القدرة عمى تحمؿ الغمػكض ك مقيػاس التفكيػر التخيمػى لػدل طػالب تكنكلكجيػا التعمػيـ ،
كسكؼ يتـ تناكليما في الجزء المخصص ليما في تصميـ أدكات البحث الحقنا.

 1/9تنظػػيـ المحتػػكل كاسػػتراتيجيات تقديمػػو :تػػـ االسػػتعانة بالكتػػاب الجػػامعى لمقػػرر

التصكير الضكئى لطالب الفرقة االكلى بكميػة التربيػة النكعيػة جامعػة كفػر الشػيخ  ،كفػي ضػكء
األىػػػداؼ التعميميػػػة المحػػػددة المػػػراد تحقيقيػػػا ،تػػػـ تنظػػػيـ المكضػػػكعات الخاصػػػة بالمككنػػػات
االساسية لمكامي ار الفكتكغرافية  ،ضبط سرعة بطيئة لمغػالؽ ،ضػبط سػرعة عاليػة لمغػالؽ ،ضػبط
فتحة كاسعة لمديافراجـ ،ضبط فتحة ضيقة لمديافراجـ ،ضبط البؤرة  ،ضبط عمؽ ميػداف كبيػر ،
ضػػبط عمػػؽ ميػػداف صػػغير  ،اسػػتعماؿ الفػػالش كترتيبيػػا بحسػػب تسمسػػؿ ظيكرىػػا فػػي الكتػػاب
الجػامعى .مػػع كضػع تصػػكر لكيفيػة شػػرح المكضػكعات باسػػتخداـ نمػط الكاقػػع المعػزز (عالمػػة
الصكرة  /عالمة االستجابة السريعة )
 6/9تصػػػميـ بيئػػػة الػػػتعمـ كمػػػكاد المعالجػػػة التجريبيػػػة :قػػػاـ الباحػػػث باعػػػداد كتيبػػػيف
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لممحتكل التعميمى الخاص بأساسيات التصكير الضكئى احداىما لنمط عالمة الصكرة Image
 ،ك الثػػانى لػػنمط عالمػػة االسػػتجابة السػػريعة  ، QR Codeكمػػا قػػاـ الباحػػث بانتػػاج مقػػاطع
الفيديك التى تشرح اساسيات التصكير الضكئى ك فػى الػنمط األكؿ تػـ ربػط كػؿ مقطػع مػف ىػذه
المقػاطع بتطبيػؽ الكاقػع المعػزز القػائـ عمػى عالمػة الصػكرة  ،Imageك فػى الػنمط الثػانى تػـ
ربػػط كػػؿ مقطػػع مػػف ىػػذه المقػػاطع بتطبيػػؽ الكاقػػع المعػػزز القػػائـ عمػػى نمػػط عالمػػة االسػػتجابة
السػػريعة  ،ك عػػف طريػػؽ تكجيػػو كػػامي ار المحمػػكؿ إلػػى عالمػػة الصػػكرة أك عالمػػة االسػػتجابة
السريعة  QR Codeالمدمجة مع كؿ درس ،يستطيع الطالب مف خالليا تشغيؿ تمػؾ المقػاطع
التى تعزز التعمـ.
 5/9تحديػػد اسػػتراتيجيات التعمػػيـ كالػػتعمـ :يػػتـ اسػػتخداـ أسػػمكب الػػتعمـ الفػػردل بصػػفة
أساسػا لحصػكؿ الطػالب عمػى
أساسية عند شرح الجانب النظرم المتعمؽ بػالمحتكل كالػذم يعػد
ن
المعمكمات .
 7/9تصػػميـ سػػيناريك عػػرض المحتػػكل المػػدمج مػػع الكاقػػع المعػػزز :تػػـ رسػػـ تصػػكر
لكيفيػػة عػػرض كربػػط المكضػػكعات المتعمقػػة بأساسػػيات التصػػكير الضػػكئى  ،مػػع تحديػػد أمػػاكف
كصػػفحات تكاجػػدىا فػػى الكتيػػب االكؿ لكػػي يػػتـ عرضػػيا باسػػتخداـ نمػػط الصػػكرة

 Imageك

تحديػػد أمػػاكف كصػػفحات تكاجػػدىا فػػى الكتيػػب الثػػانى لكػػي يػػتـ عرضػػيا باسػػتخداـ نمػػط نمػػط
االسػتجابة السػريعة  QR Codeكتكزيػع الكتيػبف عمػى طػالب المجمكعػات التجريبيػة األربعػة
لالستعانة بيا عند استخداـ تطبيؽ الكاقع المعزز.
 5/9تصميـ تفاعؿ المتعمميف مػع الكاقػع االفتراضػي المكجػكد بتطبيػؽ الكاقػع المعػزز:
يتفاعؿ الطالب مع الكائنػات الرسػكمية المكجػكدة بأحػد الكتيبػيف (نمػط الصػكرة  /Imageنمػط
االستجابة السػريعة  ) QR Codeك التػى تتنػاكؿ مكضػكعات أساسػيات التصػكير الضػكئى ك
تكجيػػو كػػامي ار الجيػػاز المحمػػكؿ إلييػػا كبالتػػالي يعػػرض ليػػـ لقطػػات الفيػػديك التػػى تعػػزز عمميػػة
كبصريا.
اضيا
ن
التعمـ  ،كبالتالي إثراء الجانب النظرم المجرد كالتفاعؿ معو افتر ن
 2/9تصػػػػػميـ اسػػػػػتراتيجية التعمػػػػػيـ العامػػػػػة :اعتمػػػػػد البحػػػػػث الحػػػػػالي فػػػػػي تصػػػػػميـ
االسػػتراتيجيات العامػػة عمػػى جػػذب االنتبػػاه مػػف خػػالؿ الكسػػائط المتعػػددة التػػي تكفرىػػا تكنكلكجيػػا
الكاقع المعزز بما يزيد الدافعية كالرغبة في التعمـ الذاتي بمقرر التصػكير الضػكئى لػدل طػالب
الفرقة االكلى بقسـ تكنكلكجيا التعميـ.
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 4./9اختيػػار مصػػادر الػػتعمـ المتعػػددة :تػػـ االعتمػػاد عمػػى الكتػػاب الجػػامعى ك اع ػداد
الكتيبػػيف (نمػػط الصػػكرة

 /Imageنمػػط االسػػتجابة السػػريعة  ) QR Codeك التػػى تتنػػاكؿ

مكضػػكعات أساسػػيات التصػػكير الضػػكئى  ،باإلضػػافة إلػػى تطبيػػؽ الكاقػػع المعػػزز (نمػػط الصػػكرة
 /Imageنمط االستجابة السريعة  ) QR Codeلمربط بػيف نمػط الصػكرة أك نمػط االسػتجابة
السريعة مع مقاطع الفيديك لشرح أساسيات التصكير الضكئى.
 49/9تحديد أسػاليب تقػكيـ المحتػكل المعػركض :تػـ االعتمػاد عمػى اختبػار تحصػيمى
متعمؽ بالمحتكل الدراسى ألساسيات التصكير الضكئى ك حسػاب كفػاءة الػتعمـ  ،ىػذا باإلضػافة
إلى تطبيؽ مقياس التفكير التخيمى عند انتياء الطالب مف كؿ المياـ التعميمية .

 3مزسلة اإلىتاز ّالتطْٓزّ :قد اعتنلت ٍذِ املزسلة على اخلطْات التالٔة:
 4/2التخطػػػيط لإلنتػػػاج :بعػػػد االسػػػتقرار عمػػػى أنسػػػب المكاضػػػيع فػػػي مقػػػرر التصػػػكير
الضػػكئى كالتػػي يمكػػف تمثيػػؿ المفػػاىيـ كالعالقػػات بينيػػا افتراضػ نػيا ،كتػػـ االسػػتقرار عمػػى مكضػػكع
اساسيات التصكير الضكئى .تػـ البحػث عػف أفضػؿ تطبيػؽ يمكنػو أف يتنػاكؿ ىػذه المكضػكعات
الدراسػػية ،كقػػد تػػـ االعتمػػاد عمػػى برنػػامج  UniteARالػػذم يعػػد مػػف أفضػػؿ التطبيقػػات النشػػاء
الكاقػع المعػزز(نمط الصػكرة  /Imageنمػط االسػتجابة السػريعة  ) QR Codeكمػا اسػتخدـ
الباحث بالبرامج المساعدة االخرل مثؿ Camtasia ،Phtoshop ،Word
 9/2تثبيػػت تطبيػػؽ الكاقػػع المعػػزز عمػػى الجيػػاز المحمػػكؿ :تػػـ تثبيػػت تطبيػػؽ الكاقػػع
المعزز  UniteARعمى أجيزة المحمكؿ كاألجيزة المكحية الخاصة بالطالب عينة الدراسة .
 2/2طباعػػػة كانتػػػاج طبقػػػات المعمكمػػػات المدمجػػػة بػػػالكاقع المعػػػزز :طباعػػػة كتيبػػػيف
لممحتكل التعميمى الخاص بأساسيات التصكير الضكئى احداىما لنمط عالمة الصكرة Image
 ،ك الثانى لنمط عالمة االسػتجابة السػريعة  ، QR Codeك التػى تشػرح اساسػيات التصػكير
الضكئى ك عرضيما عمى السادة المحكميف فى مجاؿ تكنكلكجيا التعميـ الجازتيما.

 4مزسلة التذزٓب ّالتكْٓه :اعتنلت ٍذِ املزسلة على اخلطْات اآلتٔة:
 4/1التقػػكيـ البنػػائي لتطبيػػؽ الكاقػػع المعػػزز :فػػي ىػػذه المرحمػػة تػػـ عػػرض التطبيػػؽ
الخاص بنمط الكاقع المعزز (نمػط الصػكرة  /Imageنمػط االسػتجابة السػريعة ) QR Code
عمػػى مجمكعػػة مػػف الخب ػراء فػػي تكنكلكجيػػا التعمػػيـ لمتأكػػد مػػف صػػالحيتو كالتأكػػد مػػف إجازتػػو
ػدانيا
لمتطبيػػؽ كتماشػػيو مػػع متغيػرات البحػػث الحػػالي .كبػػذلؾ يكػػكف التطبيػػؽ جػػاىز لمتجريػػب ميػ ن
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عمى عينة البحث.
 9/1التجريب االستطالعي :تـ عمؿ تجربة اسػتطالعية عمػى عينػة مػف طػالب الفرقػة
االكلػى بقسػػـ تكنكلكجيػػا التعمػػيـ بكميػػة التربيػػة النكعيػة جامعػػة كفػػر الشػػيخ قكاميػػا ( )49طالػػب
مف غير عينة البحث لمكقػكؼ عمػى الصػعكبات التػي قػد تكاجػو الباحػث أثنػاء التطبيػؽ ك طػرؽ
التعامؿ معيا.

 5مزسلة االصتخداو ّاملتابعة :اعتنلت ٍذِ املزسلة على ما ٓلى :
 4/6تثبيػت تطبيػؽ الكاقػع المعػزز :تػـ تثبيػت تطبيػؽ الكاقػع المعػزز  UniteARعمػى
أجيػػزة المحمػػكؿ ك األجيػػزة المكحيػػة الخاصػػة بطػػالب عينػػة البحػػث األساسػػية ،مػػع التأكػػد مػػف
عمؿ التطبيؽ بصكرة جيدة.
 9/6العرض كالتعامػؿ مػع تطبيػؽ الكاقػع المعػزز :سػيتـ تنػاكؿ كيفيػة العػرض كالتعامػؿ مػع
التطبيؽ في الجزء الخاص بتطبيؽ التجربة عمى عينة البحث األساسية.

ثاىًٔا :بياء أدّات البشح .
- 1مكٔاظ حننل  /عددو حتندل الغندْض  :مدز املكٔداظ مبذنْعدة مدً املزاسدل ستدى ردزز ص صدْرتُ
اليَائٔة نالتاىل:
أ .تحديد اليدؼ مف المقياس :استيدؼ المقياس تصنيؼ عينػة البحػث الػى متحممػى  /غيػر
متحممى الغمكض .
ب .طبيعة المقيػاس :اعتمػد البحػث الحػالي عمػى مقيػاس تحمػؿ  /عػدـ تحمػؿ الغمػكض الػذم
اعتمد عميو فارس رشيد ( )9..6في دراستو ك الذل تـ اعداده فى ضكء نظريػة (نػكرتف
 ) Nortonك التػػى تؤكػػد أف الفػػرد متحمػػؿ الغمػػكض ىػػك مػػف يميػػؿ إلػػى ادراؾ المعمكمػػات
ذات المعانى الغامضة ك غيػر المكتممػة ك مجػزأة ك متعػددة ك محتممػة كغيػر متناقضػة أك
متضاربة أك غير كاضحة أك تفسيرىا بأنيػا مصػدر يػدعك الػى االرتيػاح لديػة  ،ك بػالعكس
الفػػرد غيػػر متحمػػؿ الغمػػكض ) ، (Norton.1979,p 608كقػػد قػػاـ الباحػػث بػػالتطكير
كاإلضافة لممقياس لكي يتناسب مع متغيرات البحث الحالي.
ج .كصؼ المقياس :يتككف المقياس مف ( )6.مفردة مكزعة عمى ثمانية مجاالت ك ىى :
 .4المجػاؿ الفمسػفى  Philosophy Fieldك عػدد فقراتػو ( )6ممثػؿ بػالبنكد مػف رقػـ
()1-4
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 .9مجاؿ العادات  Habits Fieldك عدد فقراتو ( )5ممثؿ بالبنكد مف رقـ ()49-6
 .2المجاؿ الدراسى  Study Sustention Fieldك عدد فقراتػو ( )6ممثػؿ بػالبنكد مػف
رقـ ()47-42
 .1مجاؿ االشكاؿ  Frams Fieldك عدد فقراتو ( )6ممثؿ بالبنكد مف رقـ ()99-45
 .6المجاؿ المغكل  Language Fieldك عدد فقراتو ( )5ممثػؿ بػالبنكد مػف رقػـ (-92
)95
 .5مجػػاؿ الصػػكرة العامػػة  Public Fieldك عػػدد فقراتػػو ( )6ممثػػؿ بػػالبنكد مػػف رقػػـ
()22-92
 .7مجػػاؿ حػػؿ المشػػكالت Field

 Problem solvingك عػػدد فقراتػػو ( )6ممثػػؿ

بالبنكد مف رقـ ()22-21
 .5المجػػاؿ االجتمػػاعى

 Social Fieldك عػػدد فقراتػػو ( )44ممثػػؿ بػػالبنكد مػػف رقػػـ

()6.-1.
د .الصدؽ الخارجي لممقياس :تـ عرض المقيػاس بصػكرة األكليػة عمػى عػدد مػف الخبػراء
المتخصصيف فػى مجػاؿ عمػـ الػنفس ك تكنكلكجيػا التعمػيـ لتحديػد مػدل مناسػبة فقػرات
المقياس ،ك التعديؿ فييا  ،أك حذؼ بعضيا بمػا يتماشػى مػع طبيعػة البحػث الحػالى،
ك فى ضكء تمؾ المالحظات ك باعتماد  %5.فأكثر لغرض قبػكؿ الفقػرة أك رفضػيا تػـ
استبقاء  15فقرة فقط ك تـ رفض ( )9فقرة ك ىى الفقرات أرقاـ ( .)6. ، 11
ق .صػدؽ البنػاء الػػداخمي لممقيػاس :لمتأكػػد مػف صػػدؽ البنػاء الػػداخمي لمفػردات المقيػػاس،
قاـ الباحث بحساب معامؿ ارتباط بيرسكف بػيف مجػاالت المقيػاس كارتباطيػا بػالمجمكع
الكمي لتمؾ المجاالت ،كذلؾ لمكشؼ عف العالقة االرتباطية بينيػا .كأكػدت النتػائج عمػى
إحصػػائيا بػػيف كػػؿ بعػػد مػػف مجػػاالت المقيػػاس
كجػػكد عالقػػة ارتباطيػػة مكجبػػة كدالػػة
ن
كالدرجة الكمية لو ،كقد تراكحت قيـ معامالت االرتبػاط مػا بػيف ( ،)..5.-..54كذلػؾ
يػػدؿ أف المقيػػػاس يتمتػػع بدرجػػػة عاليػػػة مػػف الصػػػدؽ كأنػػػو مناسػػب ألغػػػراض البحػػػث
الحالي.
ك .ثبػػات المقيػػاس :تػػـ حسػػاب ثبػػات المقيػػاس مػػف خػػالؿ تطبيػػؽ المقيػػاس عمػػى العينػػة
االستطالعية ،ثـ إعادة تطبيقو مرة أخرل في ظركؼ مشابيةُ ،كجد أف متكسط معامػؿ
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االرتبػػاط بػػيف نتيجػػة التطبيقػػيف بمغػػت ( )..71ممػػا يػػدؿ عمػػى ثبػػات المقيػػاس إلػػى حػػد
كبير.
ز .زمػػف المقيػػاس :تػػـ حسػػاب متكسػػط زمػػف تطبيػػؽ المقيػػاس عنػػد تطبيقػػو عمػػى العينػػة
االستطالعية ،كتبيف انو ( )99دقيقة.
ح .تصػػػحيح المقيػػػاس :اعتمػػػد الباحػػػث عمػػػى أسػػػمكب ليكػػػرت  Likertفػػػى كضػػػع بػػػدائؿ
لالجابة عمى فقرات المقياس ك ىى (ينطبػؽ تمامػا  ،ينطبػؽ  ،الػى حػد مػا  ،ال ينطبػؽ
 ،ال ينطبؽ تماـ) ك تككف ليا األكزاف ( )4،9،2،1،6عمى التكالى  ،ك بالتػالى أصػبح
المقيػػاس فػػى صػػكرتو النيائيػػة يتكػػكف مػػف  15فقػػرة  ،لػػذا فػػاف أعمػػى درجػػة يمكػػف أف
يحصػؿ عمييػػا أحػػد أفػراد العينػػة ىػػك  91.درجػة  ،أقػػؿ درجػػة يمكػف أف يحصػػؿ عمييػػا
أحد أفراد العينة ىػك  15درجػة  ،ك يكػكف المتكسػط االفتراضػى ىػك  411درجػة  ،لػذا
فاف فرد العينػة الػذل يحصػؿ عمػى درجػة أكبػر مػف المتكسػط االفتراضػى يكػكف متحمػؿ
لمغمكض ك مف يحصؿ عمى درجة أقؿ منو يككف غير متحمؿ لمغمكض.

- 2مكٔدداظ مَددارات الددتفهري التخٔلددى  :مددز املكٔدداظ مبذنْعددة مددً املزاسددل ستددى رددزز ص صددْرتُ
اليَائٔة نالتاىل:
أ .تحديػد اليػػدؼ مػف المقيػػاس :قيػاس ميػػارات التفكيػػر التخيمػى لػػدل طػالب الفرقػػة األكلػػى
بقسـ تكنكلكجيا التعميـ فى مادة التصكير الضكئى .
ب .طبيعػػة المقياس:قػػاـ الباحػػث بػػاالطالع عمػػى األدبيػػات ك الدراس ػات السػػابقة ك المقػػاييس
المتعمقػػة بميػػارات التفكيػػر التخيمػػى  ،ك كػػذلؾ المقايسػػس المتعمقػػة بأساسػػيات التصػػكير
الضكئى لمكقكؼ عمى أفضؿ األساليب لصياغة فقرات المقياس.
ج .كصؼ المقياس :يتككف المقياس مف ( )95مفردة مكزعة عمى ثالثة مجاالت ك ىى :
 .4مجاؿ تكليد االحتماالت  Probability manufacturing Fieldك عػدد فقراتػو ()5
ممثؿ بالبنكد مف رقـ ()5-4
 .9مجػاؿ المقارنػة ك التصػنيؼ  Comparison and classification Fieldك عػدد
فقراتو ( )49ممثؿ بالبنكد مف رقـ ()9.-2
 .2المجػاؿ ايجػاد حمػكؿ لممشػكالت  Find solutions to problems Fieldك عػدد
فقراتو ( )5ممثؿ بالبنكد مف رقـ ()95-94
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د .الصػدؽ الخػػارجي لممقيػػاس :تػػـ عػرض المقيػػاس بصػػكرة األكليػػة عمػى عػػدد مػػف الخبػراء
المتخصصػػيف فػػى مجػػاؿ عمػػـ الػػنفس ك تكنكلكجيػػا التعمػػيـ لتحديػػد مػػدل مناسػػبة فق ػرات
المقياس ،ك التعديؿ فييا  ،أك حذؼ بعضيا بما يتماشى مػع طبيعػة البحػث الحػالى ،ك
فػػى ضػػكء تمػػؾ المالحظػػات ك باعتمػػاد  %5.فػػأكثر لغػػرض قبػػكؿ الفقػػرة أك رفضػػيا تػػـ
استبقاء  95فقرة.
ق .صػدؽ البنػاء الػػداخمي لممقيػاس :لمتأكػػد مػف صػػدؽ البنػاء الػػداخمي لمفػردات المقيػػاس،
قاـ الباحث بحساب معامؿ ارتباط بيرسكف بػيف مجػاالت المقيػاس كارتباطيػا بػالمجمكع
الكمي لتمؾ المجاالت ،كذلؾ لمكشؼ عف العالقة االرتباطية بينيػا .كأكػدت النتػائج عمػى
إحصػػائيا بػػيف كػػؿ بعػػد مػػف مجػػاالت المقيػػاس
كجػػكد عالقػػة ارتباطيػػة مكجبػػة كدالػػة
ن
كالدرجة الكمية لو ،كقد تراكحت قيـ معامالت االرتبػاط مػا بػيف ( ،)..54-..59كذلػؾ
يػػدؿ أف المقيػػػاس يتمتػػع بدرجػػػة عاليػػػة مػػف الصػػػدؽ كأنػػػو مناسػػب ألغػػػراض البحػػػث
الحالي.
ك .ثبػػات المقيػػاس :تػػـ حسػػاب ثبػػات المقيػػاس مػػف خػػالؿ تطبيػػؽ المقيػػاس عمػػى العينػػة
االستطالعية ،ثـ إعادة تطبيقو مرة أخرل في ظركؼ مشابيةُ ،كجد أف متكسط معامػؿ
االرتبػػاط بػػيف نتيجػػة التطبيقػػيف بمغػػت ( )..75ممػػا يػػدؿ عمػػى ثبػػات المقيػػاس إلػػى حػػد
كبير.
ز .زمػػف المقيػػاس :تػػـ حسػػاب متكس ػط زمػػف تطبيػػؽ المقيػػاس عنػػد تطبيقػػو عمػػى العينػػة
االستطالعية ،كتبيف انو ( )49دقيقة.
ح .تصػػػحيح المقيػػػاس :اعتمػػػد الباحػػػث عمػػػى أسػػػمكب ليكػػػرت  Likertفػػػى كضػػػع بػػػدائؿ
لالجابة عمػى فقػرات المقيػاس ك ىػى (ينطبػؽ  ،الػى حػد مػا  ،ال ينطبػؽ) ك تكػكف ليػا
األكزاف ( )4،9،2عمى التكالى  ،ك حيث أف المقياس فى صػكرتو النيائيػة يتكػكف مػف
 95فقػػرة  ،لػػذا فػػاف أعمػػى درجػػة يمكػػف أف يحصػػؿ عمييػػا أحػػد أف ػراد العين ػة ىػػك 51
درجة ،أقؿ درجة يمكف أف يحصؿ عمييا أحد أفراد العينة ىك  95درجة.
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ثالجًا :التذزبة االصتطالعٔة للبشح.
قػػاـ الباحػػث بػػإجراء تجربػػة اسػػتطالعية عمػػى عينػػة مػػف طػػالب الفرقػػة االكلػػى بقسػػـ
تكنكلكجيا التعميـ بكمية التربية النكعية جامعة كفر الشيخ قكاميا ( )49طالب مف خػارج عينػة
البحػػث  ،لكػػى يتعػػرؼ الباحػػث عمػػى الصػػعكبات التػػي يمكػػف أف تكاجي ػو أثنػػاء إج ػراء التجربػػة
األساسية لمبحث ك كيفية التعامؿ معيا  ،ك التأكد مف ثبات أدكات البحػث المتمثمػة فػي مقيػاس
تحمؿ  /عدـ تحمؿ الغمكض ،كمقياس التفكير التخيمى ،كالتي كشفت التجربػة ثباتيمػا إلػى حػد
كبيػػر ،كمػػا أكػػدت التجربػػة االسػػتطالعية عمػػى عػػدـ كجػػكد مشػػكالت لتطبيػػؽ الكاقػػع المعػػزز
UniteARالمستخدـ عمى أجيزة المحمكؿ أك االجيزة المكحية الخاصة بعينة البحث.

رابعًا :التذزبة األصاصٔة .مرت التجربة األساسية بعدة خطكات كالتالى:
- 4التطبٔددل الكبلددٕ ألدّات البشددح :فيمػػا يتعمػػؽ بمقيػػاس تحمػػؿ  /عػػدـ تحمػػؿ الغمػػكض تػػـ
قبميا فقط عمى جميع أفراد عينػة البحػث  ،ك قػد تػـ تصػنيفيـ الػى متحممػى الغمػكض ك
تطبيقو ن
عددىـ ( )95طالب ك طالبة  ،ك غيػر متحممػى الغمػكض الػى ( )95طالػب ك طالبػة ك بػذلؾ
يككف اجمالى عينة البحػث ( )65طالػب ك طالبػة  ،كفيمػا يتعمػؽ بمقيػاس التفكيػر التخيمػى تػـ
قبميا عمى جميػع أفػراد عينػة البحػث كذلػؾ لمتأكػد مػف تجػانس المجمػكعتيف التجػريبيتيف
تطبيقو ن
قبػػؿ التعػػرض لممعالجػػة التجريبيػػة كاالسػػتفادة مػػف ىػػذه النتػػائج عنػػد مقارنتيػػا بنتػػائج القيػػاس
البعدم.

- 2خطْات تيفٔذ جتزبة البشح األصاصٔة :
 عقد جمسػة تمييديػة :تػـ تجميػع أفػراد كػؿ مجمكعػة تجريبيػة عمػى حػده ك قكاميػا
( )41طالػػب داخػػؿ قاعػػة دراسػػية بقسػػـ تكنكلكجيػػا التعمػػيـ بكميػػة التربيػػة النكعيػػة جامعػػة كفػػر
الشػػيخ ،ك شػػرح طريقػػة تنزيػػؿ ك اسػػتخداـ تطبيػػؽ  ، UniteARحػػثيـ عمػػى الػػتعمـ بػػالكاقع
المعزز ك تعريفيـ بمزايا استخداـ الكاقع المعزز فى التعميـ.
التدريب عمػى تطبيػؽ الكاقػع المعػزز :تػـ اسػتقباؿ أفػراد المجمكعػات التجريبيػة االربعػة
عمى حدة داخؿ قاعة دراسية بقسـ تكنكلكجيا التعميـ بكميػة التربيػة النكعيػة جامعػة كفػر الشػيخ
 ،مع إحضار كؿ طالب لمجياز المحمكؿ الخاص بو كتنزيػؿ التطبيػؽ عميػو.ك تسػميـ كػؿ طالػب
فػػػػى المجمكعػػػػة األكلػػػػى ك الثالثػػػػة كتيػػػػب (نمػػػػط الصػػػػكرة  )Imageك تسػػػػميـ كػػػػؿ طالػػػػب
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بالمجمكعػػة الثانيػػة ك الرابغػػة كتيػػب ( نمػػط االسػػتجابة السػػريعة  )QR Codeك التػػى تتنػػاكؿ
مكضكعات أساسيات التصكير الضكئى .
بالنسبة لممجمكعة التجريبية االكلى ىى (عالمة الصكرة  /تحمػؿ الغمػكض) يسػتخدـ
الطػػالب ذكل القػػػدرة عمػػػى تحمػػػؿ الغمػػػكض تطبيػػػؽ الكاقػػػع المعػػػزز مػػػع كتيػػػب (نمػػػط الصػػػكرة
 ، )Imageالمجمكعة التجريبية الثانية (المجمكعة الثانية عالمة االسػتجابة السػريعة  /تحمػؿ
الغمػكض) يسػػتخدـ الطػػالب ذكل القػػدرة عمػػى تحمػػؿ الغمػػكض تطبيػػؽ الكاقػػع المعػػزز مػػع كتيػػب
(نمط االستجابة السريعة  ،)QR Codeالمجمكعة التجريبية الثالثة (المجمكعة الثالثػة عالمػة
الصكرة  /عدـ تحمؿ الغمكض) يستخدـ الطالب ذكل عػدـ القػدرة عمػى تحمػؿ الغمػكض تطبيػؽ
الكاقػػع المعػػزز مػػع كتيػػب (نمػػط الصػػكرة  ،)Imageالمجمكعػػة التجريبيػػة الرابعػػة (المجمكعػػة
الرابعػػة عالمػػة االسػػتجابة السػػريعة  /عػػدـ تحمػػؿ الغمػػكض) يسػػتخدـ الطػػالب ذكل عػػدـ القػػدرة
عمى تحمؿ الغمكض تطبيؽ الكاقع المعزز مع كتيب (نمط االسػتجابة السػريعة  )QR Codeك
ذلؾ لتعمـ المحتكل الخاص بمكضكعات أساسيات التصكير الضكئى.
استمرت التجربة األساسية لمبحث فترة أربعة أسابيع بمعدؿ مرتيف في األسبكع.
 التطبيؽ البعدم :بعػد االنتيػاء مػف التجريػب ،تػـ تطبيػؽ مقيػاس اختبػار أساسػيات
التصكير الضكئى  ،تطبيؽ مقيػاس ميػارات التفكيػر التخيمػى لػدل عينػة البحػث األساسػية ،كتػـ
إحصائيا كتحميميا كتفسيرىا.
يدا لمعالجتيا
رصد النتائج تمي ن
ن

ىتائر البشح:

أّالً :تهافؤ اجملنْعات التذزٓبٔة:
تـ تحميؿ نتائج التطبيؽ القبمي الختبار كفاءة التعمـ المتعمؽ بأساسيات التصكير
الضكئى عمى المجمكعات التجريبية األربعة ،كذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى مدل تكافؤ المجمكعات
قبؿ التجربة ،كذلؾ بحساب الفركؽ بيف المجمكعات فيما يتعمؽ بدرجات اختبار كفاءة التعمـ
القبمية  ،كقد استخدـ في ذلؾ أسمكب تحميؿ التبايف أحادم االتجاه .
كالجدكؿ التالي يكضح نتائج أسمكب تحميؿ التبايف أحادم االتجاه لممجمكعات
التجريبة األربع لدرجات اختبار كفاءة التعمـ القبمية.
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جذول ()3
دالنت انفروق بيٍ انًجًىعبث في درجبث اختببر كفبءة انتعهى انمبهي
انذالنت
غير
دانت

Sum of
Squares

Sig.

ف

Mean
Square

Df

.067

2.539

96.734

3

290.201

38.106

52

1981.514

55

2271.714

االداة
Between
Groups
Within
Groups
Total

بطبلت يالحظت
االداء انعًهً

يتضح مف جدكؿ ( )2أنو ال تكجد فركؽ بيف المجمكعات التجريبية األربع في
درجات اختبار كفاءة التعمـ ألساسيات التصكير الضكئى  ،حيث بمغت قيمة (ؼ) في
االختبار  9.622كىي غير دالة عند مستكل ...6
كمما سبؽ فإف نتائج تجانس المجمكعات تشير إلى تكافؤ المجمكعات التجريبية
األربع قبؿ البدء في إجراء التجربة ،كأف أم فركؽ تظير بعد التجربة ترجع إلى االختالؼ في
المتغيرات المستقمة لمبحث .

ثاىٔاً :حتلٔل اليتائر ّتفضريٍا:
ىدؼ البحث إلى قياس أثر التفاعؿ بيف أنماط الكاقع المعزز (عالمة الصكرة /
عالمة االستجابة السريعة ) ك مستكل القدرة عمى تحمؿ الغمكض فى تنمية كفاءة التعمـ ك
تنمية التفكير التخيمى لدل طالب تكنكلكجيا التعميـ ،كفيما يمي عرض لمنتائج :

- 1اإلدابة على تضاؤالت البشح املزتبطة بتينٔة نفاءة تعله أصاصٔات التصْٓز الضْئى:
كالختبػار صػحة الفػركض البحثيػة المرتبطػة بكفػاءة تعمػـ أساسػيات التصػكير الضػكئى
اسػتخدـ الباحػث أسػمكب تحميػؿ التبػايف ثنػائي االتجػاه لحسػاب الفػركؽ بػيف مسػتكيات المتغيػر
المسػػػتقؿ األكؿ كىػػػك نمػػػط الكاقػػػع المعػػػزز (عالمػػػة الصػػػكرة  /عالمػػػة االسػػػتجابة السػػػريعة )
كمسػتكيات المتغيػر المسػتقؿ الثػاني كىػك مسػتكل القػدرة عمػى تحمػؿ الغمػكض ( تحمػؿ  /عػدـ
تحمػػؿ الغمػػكض)  ،كذلػػؾ بداللػػة تأثيرىمػػا عمػػى كفػػاءة تعمػػـ أساسػػيات التصػػكير الضػػكئى،
باإلضافة إلى تأثير التفاعؿ بيف مستكيات المتغير المستقؿ األكؿ كمستكيات المتغير المسػتقؿ
الثاني بداللة تأثيرىما عمػى كفػاءة تعمػـ أساسػيات التصػكير الضػكئى  ،كيكضػح الجػدكؿ التػالي
نتائج تحميؿ التبايف الثنائي فيما يتعمؽ بكفاءة تعمـ أساسيات التصكير الضكئى.
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جذول ()4
تحهيم انتببيٍ انثُبئي نًُظ انىالع انًعسز (عاليت انصىرة  /عاليت االستجببت انسريعت ) و يستىي
انمذرة عهً تحًم انغًىض ( تحًم  /عذو تحًم انغًىض) فً تًُيت كفبءة انتعهى نذي طالة تكُىنىجيب انتعهيى
وانتفبعم بيُهًب فيًب يتعهك فيًب يتعهك بكفبءة تعهى أسبسيبث انتصىير انضىئً7
Type III
Mean
Source
Sum of
Df
ف
انذالنت Sig.
Square
Squares
اًَبط انىالع انًعسز
0.290
1
0.290
278.353 .000
دانت
دانت

.000

غير
دانت

.824

81.469

.085

1

.085

انمذرة عهً تحًم انغًىض

أًَبط انىالع انًعسز* انمذرة
5.229
1
5.229
.050
عهً تحًم انغًىض
Error
.054
52
.001
Total
5.123
56
Corrected Total
.429
55
)a. R Squared = .874 (Adjusted R Squared = .866

التضاؤل األّل ما أثز منط الْاقع املعشس (عالمة الصْرة  /عالمة االصتذابة الضزٓعة) فى تينٔة
نفاءة تعله أصاصٔات التصْٓز الضْئى لدى طالب الفزقة االّىل بكضه تهيْلْدٔا التعلٔه.
كلإلجابة عف التساؤؿ السابؽ تـ اختبار صحة الفرض التالي :
الفرض األكؿ :يكجد فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل( )...6بيف متكسطى
درجات الطالب فى ا الختبار التحصيمى المرتبط بأساسيات التصكير الضكئى لقياس كفاءة
التعمـ يرجع الى التأثير االساسى لنمط الكاقع المعزز (عالمة الصكرة  /عالمة االستجابة
السريعة ) لصالح نمط الكاقع المعزز عالمة الصكرة بصرؼ النظر عف مستكل تحمؿ
الغمكض.
كبالنظر إلى الجدكؿ السابؽ يتضح يكجد فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل()...6
بيف متكسطى درجات الطالب فى االختبار التحصيمى المرتبط بأساسيات التصكير الضكئى
لقياس كفاءة التعمـ يرجع الى التأثير االساسى لنمط الكاقع المعزز (عالمة الصكرة  /عالمة
االستجابة السريعة ) بصرؼ النظر عف مستكل تحمؿ الغمكض ،حيث يتضح أف قيمة ؼ
بمغت  975.262كىي قيمة دالة عند مستكل ( ،)...6كذلؾ يشير إلى كجكد فرؽ ذك داللة
احصائية عند مستكل( )...6بيف متكسطى درجات الطالب فى االختبار التحصيمى المرتبط
بأساسيات التصكير الضكئى لقياس كفاءة التعمـ يرجع الى التأثير االساسى لنمط الكاقع
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المعزز (عالمة الصكرة  /عالمة االستجابة السريعة ) بصرؼ النظر عف مستكل تحمؿ
الغمكض.
كلتحديد اتجاه الفرؽ كجد أف متكسط درجات مجمكعة نمط الكاقع المعزز عالمة الصكرة
بمغ  ، ..254بينما بمغ متكسط متكسط درجات مجمكعة نمط الكاقع المعزز عالمة االستجابة
السريعة بمغ ..945
جذول ()5
يتىسطبث ًَظ انىالع انًعسز (عاليت انصىرة  /عاليت االستجببت انسريعت) نكفبءة تغهى أسبسيبث انتصىير
انضىئً
95% Confidence Interval
Std.
اًَبط انىالع انًعسز
Mean
Error
Lower Bound
Upper Bound
عاليت انصىرة
.361
.006
.349
.374
عاليت االستجببت انسريعت
.218
.006
.205
.230

الداللة لصالح نمط الكاقع المعزز عالمة الصكرة ألف متكسطو أعمى كما يظير مف الجدكؿ
السابؽ
بناء عمى ما سبؽ تـ قبكؿ الفرض األكؿ ليصبح كالتالي :
ن
يكجد فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل( )...6بيف متكسطى درجات الطالب فى
ا الختبار التحصيمى المرتبط بأساسيات التصكير الضكئى لقياس كفاءة التعمـ يرجع الى التأثير
االساسى ل نمط الكاقع المعزز (عالمة الصكرة  /عالمة االستجابة السريعة ) لصالح نمط
الكاقع المعزز عالمة الصكرة بصرؼ النظر عف مستكل تحمؿ الغمكض.
التضاؤل الجاىى  :ما أثز مض تْى الكدرة على (حتنل  /عدو حتنل الغنْض) ببٔئة الْاقع املعشس فى تينٔة نفاءة
تعله أصاصٔات التصْٓز الضْئى لدى طالب الفزقة االّىل بكضه تهيْلْدٔا التعلٔه.
كلالجابة عف التساؤؿ السابؽ تـ اختبار صحة الفرض التالي :
يكجد فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل( )...6بيف متكسطى درجات الطالب فى
ا الختبار التحصيمى المرتبط بأساسيات التصكير الضكئى لقياس كفاءة التعمـ يرجع الى التأثير
االساسى لمستكل القدرة عمى (تحمؿ  /عدـ تحمؿ الغمكض) لصالح مستكل القدرة عمى تحمؿ
الغمكض بصرؼ النظر عف نمط الكاقع المعزز.
كبالنظر إلى الجدكؿ ( )1يتضح كجكد فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل( )...6بيف
متكسطى درجات الطالب فى االختبار التحصيمى المرتبط بأساسيات التصكير الضكئى لقياس
كفاءة التعمـ يرجع الى التأثير االساسى لمستكل القدرة عمى (تحمؿ  /عدـ تحمؿ الغمكض)
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بصرؼ النظر عف نمط الكاقع المعزز  ،حيث يتضح أف قيمة ؼ بمغت  54.152كىي قيمة
دالة عند مستكل ( ،)...6كذلؾ يشير إلى كجكد فرؽ ذك داللة احصائية عند
مستكل( )...6بيف متكسطى درجات الطالب فى االختبار التحصيمى المرتبط بأساسيات
التصكير الضكئى لقياس كفاءة التعمـ يرجع الى التأثير االساسى لمستكل القدرة عمى (تحمؿ
 /عدـ تحمؿ الغمكض) بصرؼ النظر عف نمط الكاقع المعزز.
كلتحديد اتجاه الفرؽ كجد أف متكسط درجات

مجمكعة مستكل تحمؿ الغمكض بمغ

 ، ..295بينما بمغ متكسط متكسط درجات مجمكعة مستكل عدـ تحمؿ الغمكض بمغ
..964
جذول ()6
يتىسطبث يستىي انمذرة عهً (تحًم انغًىض /عذو تحًم انغًىض ) نكفبءة تغهى أسبسيبث انتصىير
انضىئً
95% Confidence Interval
Lower Bound
Upper Bound
.316
.341
.238
.263

Std.
Error
.006
.006

Mean
.328
.251

يستىي تحًم انغًىض
تحًم انغًىض
عذو تحًم انغًىض

الداللة لصالح مستكل تحمؿ الغمكض ألف متكسطو أعمى كما يظير مف الجدكؿ السابؽ
بناء عمى ما سبؽ تـ قبكؿ الفرض الثانى ليصبح كالتالي :
ن
يكجد فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل( )...6بيف متكسطى درجات الطالب فى
ا الختبار التحصيمى المرتبط بأساسيات التصكير الضكئى لقياس كفاءة التعمـ يرجع الى التأثير
االساسى لمستكل القدرة عمى (تحمؿ  /عدـ تحمؿ الغمكض) لصالح مستكل القدرة عمى تحمؿ
الغمكض بصرؼ النظر عف نمط الكاقع المعزز.
التضاؤل الجالح :ما أثز التفاعل بني أمناط الْاقع املعشس (عالمة الصْرة  /عالمة االصتذابة الضزٓعة ) ّ
مضتْى الكدرة على (حتنل  /عدو حتنل الغنْض) ببٔئة الْاقع املعشس على تينٔة نفاءة تعله أصاصٔات
التصْٓز الضْئى لدى طالب تهيْلْدٔا التعلٔه .
كلإلجابة عف التساؤؿ السابؽ تـ اختبار صحة الفرض التالي :
تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل( )...6بيف متكسطات درجات الطالب فى
االختبار التحصيمى المرتبط

بأساسيات التصكير الضكئى لقياس كفاءة التعمـ يرجع الى

التفاعؿ بيف نمط الكاقع المعزز (عالمة الصكرة  /عالمة االستجابة السريعة ) ك مستكل
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القدرة عمى (تحمؿ  /عدـ تحمؿ الغمكض) لصالح نمط الكاقع المعزز عالمة الصكرة ك
مستكل القدرة عمى تحمؿ الغمكض
كبالنظر إلى الجدكؿ ( )1يتضح عدـ كجكد تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند
مستكل( ) ...6بيف متكسطات درجات الطالب فى االختبار التحصيمى المرتبط بأساسيات
التصكير الضكئى لقياس كفاءة التعمـ يرجع الى التفاعؿ بيف نمط الكاقع المعزز (عالمة
الصكرة  /عالمة االستجابة السريعة ) ك مستكل القدرة عمى (تحمؿ  /عدـ تحمؿ الغمكض)،
حيث يتضح أف قيمة ؼ بمغت  ...6.كىي قيمة غير دالة عند مستكل ( ،)...6كذلؾ
يشير إلى عدـ كجكد تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل( )...6بيف متكسطات
درجات الطالب فى االختبار التحصيمى المرتبط بأساسيات التصكير الضكئى لقياس كفاءة
التعمـ يرجع الى التفاعؿ بيف نمط الكاقع المعزز (عالمة الصكرة  /عالمة االستجابة السريعة)
كمستكل القدرة عمى (تحمؿ  /عدـ تحمؿ الغمكض).
بناء عمى ما سبؽ تـ رفض الفرض الثالث ليصبح كالتالي :
ن
ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل( )...6بيف متكسطات درجات الطالب فى
االختبار التحصيمى المرتبط

بأساسيات التصكير الضكئى لقياس كفاءة التعمـ يرجع الى

التفاعؿ بيف نمط الكاقع المعزز (عالمة الصكرة  /عالمة االستجابة السريعة ) ك مستكل
القدرة عمى (تحمؿ  /عدـ تحمؿ الغمكض).

- 2اإلدابة عً تضاؤالت البشح املزتبطة بتينٔة التفهري التخٔلى املزتبط بأصاصٔات التصْٓز
الضْئى:
كالختبار صحة الفركض البحثية المرتبطة بتنمية التفكير التخيمى استخدـ الباحث
أسمكب تحميؿ التبايف ثنائي االتجاه لحساب الفركؽ بيف مستكيات المتغير المستقؿ األكؿ كىك
نمط الكاقع المعزز (عالمة الصكرة  /عالمة االستجابة السريعة ) كمستكيات المتغير المستقؿ
الثاني كىك مستكل القدرة عمى تحمؿ الغمكض ( تحمؿ  /عدـ تحمؿ الغمكض)  ،كذلؾ بداللة
تأثيرىما عمى تنمية التفكير التخيمى المرتبط بأساسيات التصكير الضكئى ،باإلضافة إلى تأثير
التفاعؿ بيف مستكيات المتغير المستقؿ األكؿ كمستكيات المتغير المستقؿ الثاني بداللة
تأثيرىما عمى تنمية التفكير التخيمى المرتبط بأساسيات التصكير الضكئى  ،كيكضح الجدكؿ
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التالي نتائج تحميؿ التبايف الثنائي فيما يتعمؽ بتنمية التفكير التخيمى المرتبط بأساسيات
التصكير الضكئى.
جذول ()2
تحهيم انتببيٍ انثُبئي نًُظ انىالع انًعسز (عاليت انصىرة  /عاليت االستجببت انسريعت ) و يستىي
انمذرة عهً تحًم انغًىض ( تحًم  /عذو تحًم انغًىض) فً تًُيت انتفكير انتخيهً نذي طالة
تكُىنىجيب انتعهيى وانتفبعم بيُهًب فيًب يتعهك فيًب يتعهك بتًُيت انتفكير انتخيهً انًرتبظ بأسبسيبث
انتصىير انضىئً7
انذالنت

Sig.

دانت

.000

دانت

.000

دانت

.003

ف

Mean Square

Df

Type III
Sum of
Squares
208.286

Source

اًَبط انىالع انًعسز
1
208.286
72.068
انمذرة عهً تحًم
714.286
1
714.286
247.148
انغًىض
أًَبط انىالع انًعسز*
انمذرة عهً تحًم
28.571
1
28.571
9.886
انغًىض
Error
150.286
52
2.890
Total
50784.000
56
Corrected
1101.429
55
Total
)a. R Squared = .864 (Adjusted R Squared = .856

التضاؤل الزابع :ما أثز أمناط الْاقع املعشس (عالمة الصْرة  /عالمة االصتذابة الضزٓعة ) فى تينٔة
التفهري التخٔلى املزتبط بأصاصٔات التصْٓز الضْئى لدى طالب الفزقة االّىل بكضه تهيْلْدٔا التعلٔه.
كلإلجابة عف التساؤؿ السابؽ تـ اختبار صحة الفرض التالي :
يكجد فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل( )...6بيف متكسطى درجات الطالب فى
مقياس التفكير التخيمى المرتبط بأساسيات التصكير الضكئى يرجع الى التأثير االساسى لنمط
الكاقع المعزز (عالمة الصكرة  /عالمة االستجابة السريعة ) لصالح نمط الكاقع المعزز عالمة
الصكرة بصرؼ النظر عف مستكل تحمؿ الغمكض .
كبالنظر إلى الجدكؿ السابؽ يتضح كجكد فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل()...6
بيف متكسطى درجات الطالب فى مقياس التفكير التخيمى المرتبط

بأساسيات التصكير

الضكئى يرجع الى التأثير االساسى لنمط الكاقع المعزز (عالمة الصكرة  /عالمة االستجابة
السريعة ) بصرؼ النظر عف مستكل تحمؿ الغمكض  ،حيث يتضح أف قيمة ؼ بمغت
 79..55كىي قيمة دالة عند مستكل ( ،)...6كذلؾ يشير إلى كجكد فرؽ ذك داللة
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احصائية عند مستكل( )...6بيف متكسطى درجات الطالب فى مقياس التفكير التخيمى
المرتبط بأساسيات التصكير الضكئى يرجع الى التأثير االساسى لنمط الكاقع المعزز (عالمة
الصكرة  /عالمة االستجابة السريعة ) بصرؼ النظر عف مستكل تحمؿ الغمكض .
كلتحديد اتجاه الفرؽ كجد أف متكسط درجات مجمكعة نمط الكاقع المعزز عالمة
الصكرة بمغ ، 24.741بينما بمغ متكسط متكسط درجات مجمكعة نمط الكاقع المعزز عالمة
االستجابة السريعة بمغ 97.567
جذول ()2
يتىسطبث ًَظ انىالع انًعسز (عاليت انصىرة  /عاليت االستجببت انسريعت) نًميبش
انتفكير انتخيهً انًرتبظ بأسبسيبث انتصىير انضىئً
95% Confidence Interval
Upper
Lower Bound
Bound
31.070
32.359
27.212
28.502

Std.
Error
.321
.321

Mean
31.714
27.857

اًَبط انىالع انًعسز
عاليت انصىرة
عاليت االستجببت انسريعت

الداللة لصالح نمط الكاقع المعزز عالمة الصكرة ألف متكسطو أعمى كما يظير مف الجدكؿ
السابؽ
بناء عمى ما سبؽ تـ قبكؿ الفرض الرابع ليصبح كالتالي :
ن
يكجد فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل( )...6بيف متكسطى درجات الطالب فى
مقياس التفكير التخيمى المرتبط بأساسيات التصكير الضكئى يرجع الى التأثير االساسى لنمط
الكاقع المعزز (عالمة الصكرة  /عالمة االستجابة السريعة ) لصالح نمط الكاقع المعزز عالمة
الصكرة بصرؼ النظر عف مستكل تحمؿ الغمكض .
التساؤؿ الخامس  :ما أثر مستكل القدرة عمى (تحمؿ  /عدـ تحمؿ الغمكض) ببيئة الكاقع
المعزز فى تنمية التفكير التخيمى المرتبط بأساسيات التصكير الضكئى لدل طالب الفرقة
االكلى بقسـ تكنكلكجيا التعميـ.
كلالجابة عف التساؤؿ السابؽ تـ اختبار صحة الفرض التالي :
يكجد فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل( )...6بيف متكسطى درجات الطالب فى
مقياس التفكير التخيمى المرتبط بأساسيات التصكير الضكئى يرجع الى التأثير االساسى
لمستكل القدرة عمى (تحمؿ  /عدـ تحمؿ الغمكض) لصالح مستكل القدرة عمى تحمؿ الغمكض
بصرؼ النظر عف نمط الكاقع المعزز.
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إلى الجدكؿ ( )7يتضح كجكد فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل( )...6بيف
متكسطى درجات الطالب فى مقياس التفكير التخيمى المرتبط بأساسيات التصكير الضكئى
يرجع الى التأثير االساسى لمستكل القدرة عمى (تحمؿ  /عدـ تحمؿ الغمكض) بصرؼ النظر
عف نمط الكاقع المعزز ،حيث يتضح أف قيمة ؼ بمغت  917.415كىي قيمة دالة عند
مستكل ( ،)...6كذلؾ يشير إلى كجكد فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل( )...6بيف
متكسطى درجات الطالب فى مقياس التفكير التخيمى المرتبط بأساسيات التصكير الضكئى
يرجع الى التأثير االساسى لمستكل القدرة عمى (تحمؿ  /عدـ تحمؿ الغمكض) بصرؼ النظر
عف نمط الكاقع المعزز.
كلتحديد اتجاه الفرؽ كجد أف متكسط درجات مجمكعة مستكل تحمؿ الغمكض بمغ
 ، 22.267بينما بمغ متكسط متكسط درجات مجمكعة مستكل عدـ تحمؿ الغمكض بمغ
95.941
جذول ()2
يتىسطبث يستىي انمذرة عهً (تحًم انغًىض /عذو تحًم انغًىض ) نًميبش انتفكير انتخيهً
انًرتبظ بأسبسيبث انتصىير انضىئً
95% Confidence Interval
Lower Bound
Upper Bound
32.712
34.002
25.570
26.859

Std.
Error
.321
.321

Mean
33.357
26.214

يستىي تحًم انغًىض
تحًم انغًىض
عذو تحًم انغًىض

الداللة لصالح مستكل تحمؿ الغمكض ألف متكسطو أعمى كما يظير مف الجدكؿ السابؽ
بناء عمى ما سبؽ تـ قبكؿ الفرض الخامس ليصبح كالتالي :
ن
يكجد فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل( )...6بيف متكسطى درجات الطالب فى
مقياس التفكير التخيمى المرتبط بأساسيات التصكير الضكئى يرجع الى التأثير االساسى
لمستكل القدرة عمى (تحمؿ  /عدـ تحمؿ الغمكض) لصالح مستكل القدرة عمى تحمؿ الغمكض
بصرؼ النظر عف نمط الكاقع المعزز.
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التضاؤل الضادظ :ما أثز التفاعل بني أمناط الْاقع املعشس (عالمة الصْرة  /عالمة االصتذابة الضزٓعة ) ّ
مضتْى الكدرة على (حتنل  /عدو حتنل الغنْض) ببٔئة الْاقع املعشس على تينٔة التفهري التخٔلى املزتبط
بأصاصٔات التصْٓز الضْئى لدى طالب تهيْلْدٔا التعلٔه.
كلإلجابة عف التساؤؿ السابؽ تـ اختبار صحة الفرض التالي :
تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل( )...6بيف متكسطات درجات الطالب فى
مقياس التفكير التخيمى المرتبط بأساسيات التصكير الضكئى يرجع الى التفاعؿ بيف نمط
الكاقع المعزز (عالمة الصكرة  /عالمة االستجابة السريعة ) ك مستكل القدرة عمى (تحمؿ /
عدـ تحمؿ الغمكض) لصالح نمط الكاقع المعزز (عالمة الصكرة ) مع مستكل القدرة عمى
(تحمؿ الغمكض).
كبالنظر إلى الجدكؿ ( )7يتضح كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل()...6
بيف متكسطات درجات الطالب فى مقياس التفكير التخيمى المرتبط

بأساسيات التصكير

الضكئى يرجع الى التف اعؿ بيف نمط الكاقع المعزز (عالمة الصكرة  /عالمة االستجابة
السريعة ) ك مستكل القدرة عمى (تحمؿ  /عدـ تحمؿ الغمكض)  ،حيث يتضح أف قيمة ؼ
بمغت  2.555كىي قيمة دالة عند مستكل ( ،)...6كذلؾ يشير إلى كجكد فركؽ ذات داللة
احصائية عند مستكل( )...6بيف متكسطات درجات الطالب فى مقياس التفكير التخيمى
المرتبط بأساسيات التصكير الضكئى يرجع الى التفاعؿ بيف نمط الكاقع المعزز (عالمة
الصكرة  /عالمة االستجابة السريعة ) ك مستكل القدرة عمى (تحمؿ  /عدـ تحمؿ الغمكض).
كلتحديد اتجاه الفرؽ قاـ الباحث بتطبيؽ اختبار تككى  ،Tukeyحيث كجد أف متكسط
المجمكعة األكلى نمط الكاقع المعزز (عالمة الصكرة ) مع مستكل القدرة عمى (تحمؿ
الغمكض) قد بمغ  ،25متكسط المجمكعة الثانية نمط الكاقع المعزز (عالمة االستجابة
السريعة ) مع مستكل القدرة عمى (تحمؿ الغمكض) قد بمغ ،2..741متكسط المجمكعة
الثالثة نمط الكاقع ا لمعزز (عالمة الصكرة ) مع مستكل القدرة عمى (عدـ تحمؿ الغمكض)
قد بمغ ، 97.192متكسط المجمكعة الرابعة نمط الكاقع المعزز (عالمة االستجابة السريعة)
مع مستكل القدرة عمى (عدـ تحمؿ الغمكض) قد بمغ ، 96ك عميو فاف الداللة لصالح
المجمكعة األكلى نمط الكاقع المعزز (عالمة الصكرة ) مع مستكل القدرة عمى (تحمؿ
الغمكض)
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جذول ()12
اختببر تىكً  Tukeyنهًمبرَت بيٍ انًجًىعبث
95% Confidence
Interval
Lower Upper
Std. Error Bound Bound
.454
35.088 36.912

Mean
36.000

31.626

29.803

.454

30.714

28.340

26.517

.454

27.429

25.912

24.088

.454

25.000

أًَبط انىالع انًعسز
عاليت انصىرة
عاليت االستجببت
انسريعت
عاليت انصىرة
عاليت االستجببت
انسريعت

يستىي انمذرة عهً تحًم
انغًىض
تحًم انغًىض

عذو تحًم انغًىض

بناء عمى ما سبؽ تـ قبكؿ الفرض السادس ليصبح كالتالي :
ن
تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل( )...6بيف متكسطات درجات الطالب فى
مقياس التفكير التخيمى المرتبط بأساسيات التصكير الضكئى يرجع الى التفاعؿ بيف نمط
الكاقع المعزز (عالمة الصكرة  /عالمة االستجابة السريعة ) ك مستكل القدرة عمى (تحمؿ /
عدـ تحمؿ الغمكض) لصالح نمط الكاقع المعزز (عالمة الصكرة ) مع مستكل القدرة عمى
(تحمؿ الغمكض).

مياقغة ّ تفضري اليتائر :
مف العرض السابؽ لنتائج التحميؿ االحصائى الختبار صحة فركض البحث يمكننا
تفسير النتائج كاآلتي:

أّالً :تفضري اليتائر املتعلكة بتينٔة نفاءة تعله أصاصٔات التصْٓز الضْئى.:
مف العرض السابؽ لنتائج التحميؿ االحصائى الختبار صحة فركض البحث تبيف أنو
يكجد فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل( )...6بيف متكسطى درجات الطالب فى االختبار
التحصيمى المرتبط بأساسيات التصكير الضكئى لقياس كفاءة التعمـ يرجع الى التأثير
االساسى لنمط الكاقع المعزز (عالمة الصكرة  /عالمة االستجابة السريعة ) لصالح نمط
الكاقع المعزز عالمة الصكرة بصرؼ النظر عف مستكل تحمؿ الغمكض ،كيمكف تفسير ذلؾ
عمى النحك التالى:
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يميؿ المتعمميف إلى التعامؿ مع األشكاؿ المألكفة ك تجنب األشكاؿ المبيمة  ،ك ىذا
ما أتاحو نمط الكاقع المعزز عالمة الصكرة  ،مما كاف لو أثر ايجابى فى تنمية كفاءة تعمـ
أساسيات التصكير الضكئى حيث أف نمط الكاقع المعزز عالمة الصكرة أكثر قربا لمكاقع مف
عالمة االستجابة السريعة مما ساعد المتعمميف ك شجعيـ عمى مكاصمة التعمـ  ،كما يعتبر
نمط الكاقع المعزز عالمة الصكرة المثير االكثر ألفة لدل المتعمميف مما سيؿ عممية االدراؾ
البصرل لممحتكل التعميمى المعزز لعممية التعمـ ،بصرؼ النظر عف مستكل تحمؿ الغمكض .
مف العرض السابؽ لنتائج التحميؿ االحصائى الختبار صحة فركض البحث تبيف
أيضا أنو:
يكجد فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل( )...6بيف متكسطى درجات الطالب فى
ا الختبار التحصيمى المرتبط بأساسيات التصكير الضكئى لقياس كفاءة التعمـ يرجع الى التأثير
االساسى لمستكل القدرة عمى (تحمؿ  /عدـ تحمؿ الغمكض) لصالح مستكل القدرة عمى تحمؿ
الغمكض بصرؼ النظر عف نمط الكاقع المعزز.
يميؿ األفراد ذكل القدرة عمى تحمؿ الغمكض إلى تحمؿ الضغكط ك التعامؿ بكفاءة مع
أنماط الكاقع المعزز(نمط الصكرة  /نمط االستجابة السربعة)  ،ك حيث أف تكنكلكجيا الكاقع
المعزز تشتمؿ عمى أدكات جديدة ك غير مألكفة لدل المتعمميف  ،االمر الذل أدل الى تنمية
فى كفاءة التعمـ لدل المتعمميف ذكل القدرة عمى تحمؿ الغمكض  ،ك فى المقابؿ لـ يستطيع
المتعمميف ذكل عدـ القدرة عمى تحمؿ الغمكض فى تنمية كفاءة التعمـ لديـ.
مف العرض السابؽ لنتائج التحميؿ االحصائى الختبار صحة فركض البحث تبيف
أيضا أنو:
ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل( )...6بيف متكسطات درجات
الطالب فى اال ختبار التحصيمى المرتبط بأساسيات التصكير الضكئى لقياس كفاءة التعمـ
يرجع الى التفاعؿ بيف نمط الكاقع المعزز (عالمة الصكرة  /عالمة االستجابة السريعة ) ك
مستكل القدرة عمى (تحمؿ  /عدـ تحمؿ الغمكض).
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كيمكف تفسير ذلؾ عمى النحك التالى :
أف التفاعؿ بيف أنماط الكاقع المعزز (عالمة الصكرة  /عالمة االستجابة السريعة ) ك
مستكل القدرة عمى (تحمؿ  /عدـ تحمؿ الغمكض) لـ يؤثر عمى تنمية كفاءة التعمـ المرتبط
بأساسيات التصكير الضكئى الف تكنكلكجيا الكاقع المعزز بنمطى (عالمة الصكرة  /عالمة
االستجابة السريعة) اتاحت لكؿ متعمـ سكا ء ذكل القدرة عمى (تحمؿ أك عدـ تحمؿ الغمكض)
أف يتعمـ حسب سرعتو الخاصة ك قيامو بعمميات المراجعة المستمرة  ،مما قمؿ مف معدالت
االخطاء ك بالتالى لـ يظير فركؽ فى تنمية كفاءة التعمـ المرتبط

بأساسيات التصكير

الضكئى .
كتتفؽ نتائج البحث الحالى مع دراسة عبد الرحمف العبداف( ، )9..1ك دراسة (سيد
عبد العظيـ ، ) 9..6 ،دراسة ىاميمتكف ك أكلينكا ) (Hamilton &Olenewa ,2010ك
يكف ك أخركف ) (Yen. et al,2011كدراسة ) ،(Yuen, et al., 2011ك دراسة ( El
) ، Sayed, N. 2011دراسة بارييريا )، )Barreira, J.,2012دراسة (Dunleavy,
) & Dede 2014كدراسة) ، (Bacca, et al., 2014ك دراسة (ميا الحسينى )9.41 ،
 ،ك دراسة ) ، (Park, Jung, & You, 2015دراسة ديجماف ك أخركف (Diegman
).et al , 2015

ك) (Diaz, Hincapié, & Moreno, 2015ك( & Estapa,

 )Nadolny, 2015ك (عبداهلل عطار  ،احساف كنسارة  ،)9.46،د ارسة )زينب السالمي،
 ، (9.45ك دراسة (كداد الشثرل  ،ريـ العبيكاف ،)9.45،ك دراسة (انصاؼ ناصر
ممحـ ،)9.47،ك دراسة (مارياف جرجس  ، )9.47،ك دراسة (محمد خالؼ  ، )9.47،ك
دراسة (مصطفى سالـ  ،)9.47،ك دراسة (كائؿ رمضاف ، )9.45 ،ك دراسة (ربيع
عبدالعظيـ  ، )9.45،دراسة ك(سامية حسيف جكدة ، )9.45،دراسة (شيماء سمير
خميؿ، )9.45،ك دراسة (محمد المعداكل  ،)9.42،دراسة (محمد معتز االسرج،)9.42 ،
كالتى أكدت عمى أثر أنماط الكاقع المعزز فى تنمية التحصيؿ ك كفاءة التعمـ .
كتتفؽ نتائج البحث الحالى دراسة (احمد نظير ،)9.42 ،دراسة (ربيع البيايضة
 ،)9.42،دراسة (امؿ الشريده  ،)9.45،دراسة (شيماء السباعى )9.45،ك التى تناكلت
أثر مستكل القدرة عمى تحمؿ الغمكض فى تنمية التحصيؿ ك كفاءة التعمـ.

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 224 -

التفاعل بين نمط الواقع المعزز ...

عدد مارس-ج1212 )83( -2م

يمكف تفسير النتائج الخاصة بكفاءة تعمـ أساسيات التصكير الضكئى في ضكء النظرية
السمككية التى تيتـ بتييئة مكاقؼ التعمـ ك تكفير الظركؼ المناسبة لعممية التعمـ  ،ك حيث
أف تكنكلكجيا الكاقع المعزز تيتـ بتييئة مكقؼ تعميمى نشط يتفاعؿ معو المتعمـ مف خالؿ
تقديـ أنماط لمكاقع المعزز (عالمة الصكرة  /عالمة االستجابة السريعة) ك تفاعميا مع
مستكل القدرة عمى ( تحمؿ  /عدـ تحمؿ الغمكض) مما ساىـ فى تنمية كفاءة تعمـ أساسيات
التصكير الضكئى.
كما يمكف تفسير النتائج الخاصة بكفاءة تعمـ أساسيات التصكير الضكئى في ضكء
النظرية المعرفية لمتعمـ بالكسائط المتعددة ،حيث تتماشى ىذه النظرية مع تطبيؽ تكنكلكجيا
الكاقع المعزز ك اتاحتيا لمكسائط المتعددة التى تسيـ فى تككيف بناء عقمى فعاؿ ك متماسؾ
يشجع المتعمـ عمى تنظيـ المعمكمات المقدمة اليو ك ربطيا بالمعمكمات السابقة ،مما يساعدة
فى تنمية كفاءة التعمـ.
كما يمكف تفسير النتائج الخاصة بتنمية كفاءة تعمـ أساسيات التصكير الضكئى في
ضكء النظرية ا لبنائية التى تنظر إلى المتعمـ باعتباره محكر العممية التعميمية ،ك تؤكد عمى
أىمية نشاطو الذاتى كمشاركتو الفعالة لبناء معرفتو بنفسو لمكصكؿ الى المعرفة كالفيـ كىذا
ما تكفره تكنكلكجيا الكاقع المعزز مما كاف لو األثر االيجابى فى تنمية كفاءة تعمـ أساسيات
التصكير الضكئى .

ثاىٔاً :تفضري اليتائر املتعلكة بتينٔة التفهري التخٔلى املزتبط بأصاصٔات التصْٓز الضْئى.:
مف العرض السابؽ لنتائج التحميؿ االحصائى الختبار صحة فركض البحث تبيف أنو
يكجد فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل( )...6بيف متكسطى درجات الطالب فى مقياس
التفكير التخيمى المرتبط بأساسيات التصكير الضكئى يرجع الى التأثير االساسى لنمط الكاقع
المعزز (عالمة الصكرة  /عالمة االستجابة السريعة ) لصالح نمط الكاقع المعزز عالمة
الصكرة بصرؼ النظر عف مستكل تحمؿ الغمكض  ،كيمكف تفسير ذلؾ عمى النحك التالى :
مف خالؿ الجمع بيف العالـ الكاقعى ك العالـ االفتراضى ساعد نمط الكاقع المعزز (عالمة
الصكرة ) فى تنمية التفكير التخيمى  ،ك ذلؾ مف خالؿ بيئة تفاعمية تتيح المتعمـ حرية التحكـ
فى نقطة المشاىدة ك التفاعؿ معيا ،كما أف ألفة المتعمميف لنمط الكاقع المعزز عالمة
الصكرة كاف لو األثر االيجابى فى زيادة النشاط العقمى لدييـ مما ساىـ فى اطالؽ العناف
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لمتفكير كخاصة التفكير التخيمى لممحتكل التعميمى  ،بصرؼ النظر عف مستكل تحمؿ
الغمكض.
مف العرض السابؽ لنتائج التحميؿ االحصائى الختبار صحة فركض البحث تبيف أيضا
أنو:
يكجد فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل( )...6بيف متكسطى درجات الطالب فى
مقياس التفكير التخيمى المرتبط بأساسيات التصكير الضكئى يرجع الى التأثير االساسى
لمستكل القدرة عمى (تحمؿ  /عدـ تحمؿ الغمكض) لصالح مستكل القدرة عمى تحمؿ الغمكض
بصرؼ النظر عف نمط الكاقع المعزز ،كيمكف تفسير ذلؾ عمى النحك التالى :
اف تكنكلكجيا الكاقع المعزز أتاحت لممتعمميف الفرصة لمشاىدة المحتكل التعميمى
بصكرة تفاعمية  ،ك تحكمو فى تكرار المشاىدة ساىـ فى تحكيؿ ما ىك غير مألكؼ مف
المحتكل المعركض إلى مألكؼ  ،ك ذلؾ مف خالؿ األنشطة الذىنية مما أدل إلى تنمية
التفكير التخيمى .
كما يميؿ األفراد ذكل القدرة عمى تحمؿ الغمكض إلى المركنة فى التفكير ك التكافؽ مع
العالـ الخارجى ك استكشاؼ عناصر المكقؼ التعميمى ك االستمتاع بيا  ،مف خالؿ األنشطة
الذىنية التى تنمى التفكير التخيمى لدل المتعمميف  ،مما يسيـ فى التعامؿ بكفاءة مع أنماط
الكاقع المعزز(نمط الصكرة  /نمط االستجابة السربعة) .
مف العرض السابؽ لنتائج التحميؿ االحصائى الختبار صحة فركض البحث تبيف
أيضا انو:
تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل( )...6بيف متكسطات درجات الطالب فى
مقياس التفكير التخيمى المرتبط بأساسيات التصكير الضكئى يرجع الى التفاعؿ بيف نمط
الكاقع المعزز (عالمة الصكرة  /عالمة االستجابة السريعة ) ك مستكل القدرة عمى (تحمؿ /
عدـ تحمؿ الغمكض) لصالح نمط الكاقع المعزز (عالمة الصكرة ) مع مستكل القدرة عمى
(تحمؿ الغمكض).
أف التفاعؿ بيف أنماط الكاقع المعزز (عالمة الصكرة  /عالمة االستجابة السريعة ) ك
مستكل القدرة عمى (تحمؿ  /عدـ تحمؿ الغمكض) أدل الى تنمية القدرات البحثية ك
االستقصائية لدل المتعمميف  ،مما ساىـ فى تنمية حب االستطالع لدييـ ك ىذا قمؿ مف
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الضغكط النفسية التى يتعرضكف ليا مما كاف لو األثر االيجابى فى تنمية التفكير التخيمى
المرتبط بأساسيات التصكير الضكئى الف تكنكلكجيا الكاقع المعزز بنمطى (عالمة الصكرة /
عالمة االستجابة السريعة) حفز المتعمميف عمى النشاط الذىنى لمربط بيف الكاقع الحقيقى ك
الكائنات االفتراضية التى يكفرىا الكاقع المعزز ،حيث كجد أف أعمى متكسط كاف لممجمكعة
األكلى نمط الكاقع المعزز (عالمة الصكرة ) مع مستكل القدرة عمى (تحمؿ الغمكض)  ،حيث
أف عممة الصكرة تعتبر أكثر الفة لممتعمـ ك تجعمو أكثر ارتباطا بالكاقع مع سمات المتعمميف
ذكل القدرة عمى تحمؿ الغمكض ك نشاطيـ العقمى ك االستمتاع بمكاجة الغمكض  ،أدل الى
تنمية التفكير التخيمى المرتبط بأساسيات التصكير الضكئى.
ك تتفؽ نتائج البحث الحالى مع دراسة نرميف الحمك ( ،)9.47ك دراسة (ايماف محمد
شعيب  )9.45 ،ك التى أكدت عمى فاعمية تكنكلكجيا الكاقع المعزز فى تنمية الفكير التخيمى
لدل المتعمميف .
دراسة بارييريا ) ، )Barreira, J.,2012ك دراسة )، (Park, Jung, & You, 2015
دراسة ديجماف ك أخركف ) ، (Diegman .et al , 2015دراسة (عبداهلل عطار  ،احساف
كنسارة  ،)9.46،دراسة )زينب السالمي ، (9.45 ،ك دراسة (كائؿ رمضاف ، )9.45 ،ك
دراسة (ربيع عبدالعظيـ  ، )9.45،دراسة ك(سامية حسيف جكدة ، )9.45،دراسة (شيماء
سمير خميؿ  ، )9.45،دراسة (محمد معتز االسرج ، )9.42 ،ك التى تناكلت الدكر
االيجابى لتكنكلكجيا الكاقع المعزز فى تنمية نكاتج التعمـ ك تحفيز المتعمميف عمى النشاط
الذىنى مما يساعد عمى تنمية التفكير التخيمى لدل المتعمميف.
كما تتفؽ نتائج البحث الحالى مع دراسة (أنكر تكفيؽ  ،)9.42 ،دراسة (رابعة الرفاعى،
 ،)9.42دراسة (ىاشـ محمكد الحاسمية ،)9.47 ،دراسة

(ناصر الديف أبكحماد

( ،،)9.47،كحيد حامد عبدالكىاب  )9.45،ك التى تناكلت أستراتيجيات حديثة لتنمية
التفكير التخيمى.
كما تتفؽ نتائج البحث الحالى مع دراسة (احمد نظير( ،)9.42 ،آماؿ جمعة
عبدالفتاح( ،)9.45،ربيع البيايضة  ،)9.42،دراسة (سحر القطاكم ( ،)9.45،امؿ
الشريده  ،)9.45،دراسة (شيماء السباعى  ،)9.45،دراسة (محمد القحطاني )9.42 ،
كالتى تناكلت العالقة بيف مستكل القدرة عمى تحمؿ الغمكض ك تحسيف عمميتى التعميـ.
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كيمكف تفسير ىذه النتيجة في ضكء نظرية النماذج العقمية Mental Models
:Theory

ك التى تعتمد عمى تقديـ تصكرات ذىنية اضافية لممعمكمات التى تكفرىا

تكنكلكجيا الكاقع المعزز  ،مما يسيـ فى الربط بيف الكاقع الحقيقى ك الكاقع المعزز  ،كما يتـ
أثراء المكقؼ الت دريسى مف خالؿ تقديـ تمثيالت ذىنية اضافية لمكاقع الحقيقى تزيد مف قدرة
المتعمميف عمى حؿ المشكالت ك تنمى لدييـ التفكير التخيمى.

كيمكف تفسير ىذه النتيجة في ضكء النظرية السمككية لسكنر  Skinnerأك مبدأ

التعميـ المبرمج ،كالذم يمثمو بيئة الكاقع المعزز المرنة بعيدان عف الممؿ مف الكـ المعمكماتى

الصعب فى الطرؽ التقميدية  ،ك نظ ار لما تحتكيو بيئة الكاقع المعزز مف كائنات التعمـ الرقمية
التي تثير اىتماـ المتعمميف كتجعميـ أكثر انغماسا فى المحتكل التعميمى كالذم يككف في
الغالب لو مردكد إيجابي لزيادة النشاط الذىنى لدل المتعمميف ،مع اتاحة الفرصة لممتعمـ
إلعادة ىذا المحتكل أكثر مف مرة مما يعزز لديو الدافع لمتعمـ  ،مما يسيـ فى تنمية التفكير
التخيمى لدييـ.

تْصٔات البشح:
استنادا إلى النتائج التي تكصؿ ليا البحث يمكف تقديـ التكصيات اآلتية:
ن

 -4ضركرة تبنى دراسات أخرل أل ثر التفاعؿ بيف نمط الكاقع المعزز(عالمة الصكرة /عالمة
االستجابة السريعة) كمستكل القدرة عمى (تحمؿ  /عدـ تحمؿ الغمكض) عمى متغيرات
تابعة أخرل مثؿ العبء الدراسى ك السعة العقمية .
 -9ضركرة تبني أنماط جديدة لمكاقع المعزز كتكظيفيا لخدمة المناىج الدراسية المختمفة.
 -2ضركرة تضميف برامج إعداد المعمـ في كميات التربية ك التربية النكعية  ،نماذج
كنظريات تصميـ بيئات التعمـ االلكتركنية باستخداـ الكاقع المعزز كالتدريب عمييا أثناء
فترة التربية العممية كما بعدىا.
 -1ضركرة تبنى دراسات أخرل ألثر التفاعؿ بيف نمط الكاقع المعزز(عالمة الصكرة /عالمة
االستجابة السريعة) ك االساليب المعرفية األخرل مثؿ (مستقؿ  /معتمد).
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مكرتسات لبشْخ مضتكبلٔة:
 -4يمكف إجراء العديد مف األبحاث التي تتناكؿ أثر التفاعؿ بيف نمط الكاقع المعزز ك
االساليب المعرفية فى تنمية جكانب أخرل مثؿ ميارات التفكير العميا كحؿ المشكالت .
 -9إجراء دراسة كصفية تتناكؿ تكنكلكجيا الكاقع المعزز ك عالقتيا بنظرية العبء المعرفى ك
السعة العقمية.
 -2يمكف اعداد دراسة تجريبية تتناكؿ انماط مختمفة لمكاقع المعزز.
 -1إجراء دراسة تجريبية تتناكؿ متغيرات تجريبية مستقمة تتعمؽ بتكظيؼ تكنكلكجيا الكاقع
المعزز لذكل االحتياجات الخاصة .
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املزادع
أّالً :املزادع العزبٔة:
 إبراىيـ بف عبده احمد صعدي .)7112( .تحمؿ الغموض وعالقتو بتعمـ المفردات المغوية لدىطالب أقساـ المغة اإلنجميزية في جامعة جدة  .مجمة البحث العممي في التربية  ،جامعة عيف

شمس  ،كمية البنات لآلداب والعموـ والتربية ،ع ،11ج ، 17ص .615-191

 -أحمد رمضاف فرحات  .)7119(.أثر التفاعؿ بيف أسموب التدريب القائـ عمى الواقع المعزز و بيف

السعة العقمية فى اكتساب ميارات استخداـ المستحدثات التكنولوجية لطالب الدراسات العميا ،رسالة

دكتوراة  ،كمية التربية  ،جامعة حمواف.

 احمد عبد المطيؼ أبو سعد  ،احمد عبدالحميـ عريبات ( . )7117نظريات االرشاد النفسى  ،دارالمسيرة لمنشر والتوزيع  ،عماف .

 أحمد عبدالممؾ أحمد .)7119( .الشفقة بالذات وتحمؿ الغموض كمنبئيف بصورة الجسـ لدىالمراىقيف المكفوفيف :دراسة سيكومترية – إكمينيكية  ،مجمة التربية الخاصة ،جامعة الزقازيؽ ،

كمية عموـ اإلعاقة والتأىيؿ ،ع ، 75ص .59-1

 أحمد عبدالنبي عبدالممؾ نظير:)7119( .أثر التفاعؿ بيف نمط تصميـ اإلنفوجرافيؾ الثابت"األفقي -الرأسي" في بيئة المنصات اإللكترونية واألسموب المعرفي "تحمؿ -عدـ تحمؿ" الغموض

عمى االحتفاظ بالتعمـ والتنظيـ الذاتي وخفض العبء المعرفي لدى طالب تكنولوجيا التعميـ ،

مجمة كمية التربية في العموـ التربوية ،جامعة عيف شمس  ،كمية التربية ،مج ،14ع، 1ص -124

.477

 أحمد بف عيد بف براؾ الصاعدي .)7119( .فاعمية توظيؼ تقنية الواقع المعزز فى تنمية مياراتالتفكير اإلبداعى والتحصيؿ الدراسى لدى طالب الصؼ األوؿ متوسط فى مادة المغة

اإلنجميزية ،مجمة القراءة والمعرفة ،جامعة عيف شمس  ،كمية التربية  ،الجمعية المصرية لمقراءة

والمعرفة ،ع ، 712ص .715-756

 احمد محمد نوري .)7112( .تحمؿ الغموض المعرفي لدى الطمبة المتميزيف والطالبات المتميزاتفي مركز محافظة نينوى  ،مجمة ابحاث كمية التربية االساسية ،جامعة الموصؿ ،العراؽ،

ج،)7(6ص .111-91

 -أسماء حسف عبدالرسوؿ .)7114( .أثر تفاعؿ االسموب المعرفى تحمؿ – عدـ تحمؿ الغموض و

القمؽ عمى التحصيؿ الدراسى لدى طالب الجامعة  ،مجمة كمية التربية بالسويس  ،ع(،)5ص -1

.79

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 322 -

التفاعل بين نمط الواقع المعزز ...

عدد مارس-ج1212 )83( -2م

 أشرؼ أحمد عبدالعزيز زيداف .)7111( .نمطا الوصوؿ لمقاطع الفيديو الرقمي (المكافئ -البديؿ) في بيئة الواقع المعزز وأثرىما عمى التحصيؿ والحمؿ المعرفي لدى الطالب

الصـ ،تكنولوجيا التربية  -دراسات وبحوث :الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية ،ع ، 46ص -1

.21

 أكرـ فتحي مصطفى  .)7111(.تصميـ االستجابة السريعة في التعمـ بالواقع المعزز وأثرىا عمىقوة السيطرة المعرفية والتمثيؿ البصري إلنترنت األشياء ومنظور زمف المستقبؿ لدى طالب

ماجستير تقنيات التعميـ ،المجمة التربوية ،كمية التربية ،جامعة سوىاج ،ع .64

 آماؿ جمعة عبدالفتاح محمد .)7111(.برنامج مقترح فى قضايا عمـ االجتماع الجنائى لتنميةالقدرة عمى تحمؿ اإلحباط والغموض والوعى بيذه القضايا لدى الطالب المعمميف شعبة الفمسفة

وعمـ االجتماع .مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية :الجمعية التربوية لمدراسات
االجتماعية ،ع.124 -174 ، 114

 -أمؿ اشتيوي سميـ قشطة  .(7111(.أثر استخداـ نمطيف لمواقع المعزز في تنمية المفاىيـ العممية

والحس العممي في مبحث العموـ لدى طالبات الصؼ السابع األساسي  ،رسالة ماجستير غير

منشورة  ،الجامعة اإلسالمية (غزة)،

 امؿ الشريده  .)7115(.الدافعية لمبحث التربوي وعالقتيا بتحمؿ الغموض والثقة بالنفس  ،مجمةكمية االداب ،جامعة حمواف ع. 11

 -أمؿ حمادة إبراىيـ  .)7112(.أثر استخداـ تطبيقات الواقع المعزز عمى األجيزة النقالة في تنمية

التحصيؿ وميارات التفكير اإلبداعي لدى تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي ،تكنولوجيا التربية-

دراسات وبحوث ،الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية ،ع .411-769 ،41

 انصاؼ ناصر الممحـ .)7112( .أثر اختالؼ شكؿ التغذية الراجعة في بيئة الواقع المعزز عمىالتحصيؿ المعرفي والدافعية لمتعمـ لدى طالبات قسـ تقنيات التعميـ بكمية التربية جامعة الممؾ

فيصؿ  ،تكنولوجيا التربية  -د ارسات وبحوث ،الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية ،ع ، 47ص -1

.17

 -أنور تقى توفيؽ .)7119( .أثر استراتيجيتي مثمث االستماع وخاليا التعمـ في تنمية التفكير

التخيمي لدى طالب الصؼ الثاني المتوسط ودافعيتيـ نحو مادة األدب ،المجمة العربية لمعموـ

التربوية والنفسية :المؤسسة العربية لمتربية والعموـ واآلداب ،ع ، 11ص .61-14

 إيماف محمد مكرـ مينى شعيب .)7115( .أثر التفاعؿ بيف نمطي االنفجرافيؾ "الثابت -المتحرؾ" واألسموب المعرفي "المعتمد  -المستقؿ" عمى تنمية اإلدراؾ البصري وكفاءة التعمـ لدى
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تالميذ المرحمة االبتدائية ذوي صعوبات التعمـ .تكنولوجيا التعميـ  ،الجمعية المصرية لتكنولوجيا

التعميـ ،مج ،75ع ، 1ص .151-112

 -إيماف محمد مكرـ مينى شعيب .)7115( .أثر استخداـ تقنية الواقع المعزز في تنمية التفكير

التخيمي وعالقتو بالتحصيؿ ودقة التعمـ لدى تالميذ المرحمة االبتدائية ،مجمة البحوث في مجاالت

التربية النوعية ،جامعة المنيا  ،كمية التربية النوعية ،ع ، 2ص .111-41

 أيمف محمد عبداليادى .)7111( .فاعمية استخداـ تقنية الواقع المعزز عمى تنمية التحصيؿالمعرفى واإلتجاه لدى طالب كمية التربية .مجمة كمية التربية ،جامعة طنطا ،مج ،21ع ، 7ص

.749-116

 إيناس محمود غريب  .)7116(.التدفؽ النفسى وعالقتة بتحمؿ الغموض والمخاطرة لدى طالباتجامعة القصيـ ،مجمة كمية التربيةجامعة األزىر ،ع ،156ج ، 4ص .461-797

 إيياب إبراىيـ الوزير  ،محمد نبيؿ عبدالحميد  .)7111(.العالقة بيف أسموبى التروى و تحمؿالغموض و بعض سمات الشخصية لدى عينة مف طالب المرحمة الثانوية  ،مكتبة النجاح ،

القاىرة.

 بدور صالح العبودي .)7119( .تقييـ كفايات معممات العموـ لتطبيؽ الواقع المعزز ،مجمة كميةالتربيةجامعة أسيوط  ،مج ،46ع ، 2ص .197-159

 بشير صالح الرشيدي ( .)7111التعامؿ مع الذات :نموذج االرشاد النفسي والصحة النفسية  ،ط7،انجاز العالمية لمنشر والتوزيع  ،الكويت.

 -تركية حمود الطويرقي .)7119( .التحديات التي تواجو المعممات في تطبيؽ تقنية الواقع المعزز

مف وجية نظر عينة مف معممات الطفولة المبكرة .دراسات عربية في التربية وعمـ النفس :رابطة

التربوييف العرب ،ع، 116ص .117-119

 جماؿ عبد العزيز الشرىاف .)7114(.الوسائؿ التعميمية و مستجدات تكنولوجيا التعميـ  ،ط،4الرياض  ،مكتبة الممؾ فيد الوطنية لمنشر و التوزيع.

 -جومانة محمد البيبمى ( :)7117الفرؽ بيف الطالبات المتفوقات دراسيا في االساليب المعرفية

دراسة عمى طالبات كمية العموـ جامعة الممؾ عبد العزيز ،مجمة دراسات عربية ،ع( ، )11ص

. 91-16

 الجوىرة عمي الدىاسي.)7112(.استخداـ تقنية الواقع المعزز في تنمية ميارات التفكير الرياضي ،مجمة القراءة والمعرفة :كمية التربية جامعة عيف شمس ،الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة،

ع ، 191ص .117-91
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 جيمس راسؿ  ،ترجمة أحمد خيرى كاظـ .)1917(.أساليب جديدة فى التعميـ و التعمـ  ،دارالنيضة العربية  ،القاىرة.

 حسف حسف زيتوف .)7114(.تعميـ التفكير فى تنمية العقوؿ المفكرة  ،سمسمة أصوؿ التدريس ،عالـ الكتب و الكتاب  ،القاىرة .

 حسيف ثائر  ،عبدالناصر فخرو .)7117(.دليؿ ميارات التفكير  ،دار الدرر لمنشر و التوزيغ ،عماف.

 حمدى الفرماوى ( :)1991االساليب المعرفية و البحث ،القاىرة  ،مكتبة االنجمو المصرية.ورقةعمؿ مقدمة لممؤتمر الثانى لمحاسوب التعميمى  :بيئات التعمـ االفتراضية و مستقبؿ التعميـ فى

مصر و العالـ العربى  72-75 ،مارس.
 -حميد محمود حميد .)7116( .أثر التفاعؿ بيف نمط الدعـ االلكتروني بمياـ الويب ومستويات

تقديمو عمى تنمية كفاءة التعمـ والتفكير االبتكاري لدى طالب الدراسات العميا  .دراسات تربوية

واجتماعية :جامعة حمواف  -كمية التربية ،مج ،71ع ، 1ص .177-219

 -حيدر نجـ  .)1999(.الخياؿ و االبتكار  ،مطبعة التحرير  ،كمية الفنوف التطبيقية  ،بغداد.

 خالد زغموؿ .) 7111(.أثر العالقة البنائية فى برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط عمى التحصيؿ فىمادة الكمبيوتر  ،رسالة دكتوراة غير منشورة  ،كمية التربية  ،جامعة حمواف.

 -خالد عبدالمنعـ محمد النفيسى .)7111( .فاعمية تكنولوجيا الواقع المعزز باستخداـ استراتيجية

كيمر وأثرىا عمى رضا طالب مقرر المعموماتية لمصؼ العاشر بدولة الكويت ،المجمة التربوية:

جامعة سوىاج  -كمية التربية ،ج ، 61ص .112-112

 -خالد محمد فرجوف  .)7111(.توظيؼ بيئات التعمـ االفتراضية المجسمة لمواجية مشكالت التعميـ

 ،ورقة عمؿ مقدمة لممؤتمر الثانى لمحاسوب التعميمى  ،بيئات التعمـ االفتراضية و مستقبؿ التعميـ
فى مصر و العالـ العربى  72-75 ،مارس .7111

 خالد نوفؿ  .)7111(.تكنولوجيا الواقع االفتراضي واستخداماتيا التعميمية .دار المناىج لمنشروالتوزيع ،عماف.

 -رابعة اسماعيؿ عباس الرفاعي .)7119( .أثر استخداـ استراتيجية التفكير التخيمي في تنمية

اإلبداع لدى طمبة المرحمة االبتدائية في المممكة العربية السعودية ،مجمة العموـ التربوية والنفسية:

جامعة البحريف  -مركز النشر العممي ،مج ،71ع ، 1ص .619-652
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 -رامى مشتيى  .)7116(.فاعمية توظيؼ تقنية الحقيقة المدمجة في تنمية ميارات التفكير االبداعي

و االتجاه نحو العموـ لدى طالب الصؼ التاسع االساسي بغزة ،رسالة ماجستير غير منشورة،

الجامعة االسالمية  ،فمسطيف

 رانيا محمد توفيؽ  .)7116(.المرونة و التصمب المعرفى و عالقتو بتحمؿ الغموض األكاديمىلدى طمبة كمية التربية  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كمية التربية  ،جامعة حمواف.

 -ربيع عبدالعظيـ أحمد رمود. )7111( .العالقة بيف تكنولوجيا الواقع المعزز واسموب التعمـ

(التحميمى  ،الشمولى) و أثرىا فى تنمية مفاىيـ مكونات الحاسب االلى و مجاالت استخدامو و

السعة العقميةلدى تالميذ المرحمة االبتدائية و اتجاىاتيـ نحوىا  ،مجمة كمية التربية جامعة
االزىر،ع(،)121ج،7ص.99-17

 ربيع غالب أحمد البيايضة  .)7119( .األسموب المعرفي "تحمؿ/عدـ تحمؿ الغموض" وعالقتوببعض سمات الشخصية لدى طمبة المرحمة الثانوية في لواء قصبة الكرؾ ،دراسات العموـ التربوية،

الجامعة األردنية ،عمادة البحث العممي ،مج ،15ع، 1ص .677-612

 -رحاب حسيف عبدالوىاب محمد .)7112( .أثر نمط الدعـ التعميمي في بيئة إلكترونية قائمة عمى

اإلنفوجرافيؾ في تنمية كفاءة التعمـ لدى طالب تكنولوجيا التعميـ .المؤتمر العممي الرابع عشر :

تطوير التعميـ في عصر اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا المستقبؿ ،جامعة الفيوـ  ،كمية التربية ،ص

.1122-1114

 -رشا السيد صبرى .)7114( .بناء برنامج إثرائى فى نظرية الجراؼ و مقياس فاعميتو فى تنمية

بعض ميارات التفكير التخيمى لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوى  ،دراسات عربية فى التربية و

عمـ النفس  ،ع(،)17ج ،7مصر.

 زينب حسف السالمي  .)7115( .نمطا الدعـ التعميمي باستخداـ الواقع المعزز في بيئة تعمـ دمجوأثرىا عمى تنمية التحصيؿ وبعض ميارات البرمجة واالنخراط في التعمـ لدى طالب كمية التربية

النوعية مرتفعي ومنخفضي الدافعية لإلنجاز ،مجمة تكنولوجيا التعميـ ،الجمعية المصرية لتكنولوجيا

التعميـ ،مج  ،71ع ،1ص .111-4

 -سارة العتيبى  .)7115( .رؤية مستقبمية الستخداـ تقنية ) (Reality Augmentedكوسيمة

تعميمية ألطفاؿ الدمج فى مرحمة رياض األطفاؿ بالمممكة العربية السعودية  ،مجمة رابطة التربية

الحديثة  ،مج  ، 1ع  ،71ص .99-69

 سامي عبدالحميد محمد عيسى .)7111( .توظيؼ تقنية الواقع المعزز عبر الجواؿ بأنماط دعـمتنوعة ( ثابت  /مرف ) في تنمية بعض ميارات التفكير البصري لدى طالب المرحمة المتوسطة ،

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 324 -

التفاعل بين نمط الواقع المعزز ...

عدد مارس-ج1212 )83( -2م

تكنولوجيا التربية  -دراسات وبحوث :الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية ،ع ، 42ص -161
.194

 سامية حسيف محمد جودة  . )7111(.استخداـ الواقع المعزز فى تنمية ميارات خؿ المشكالتالحسابية و الذكاء االنفعالى لدى تالميذ المرحمة االبتدائية ذوى صعوبات تعمـ الرياضيات بالمممكة

التربية السعودية  ،رابطة التربوييف العرب ،ع،96ص 67-74

 -سحر منصور أحمد القطاوي  .)7115(.المثابرة األكاديمية وعالقتيا بالصالبة النفسية وتحمؿ

الغموض لدي عينة مف طالب الجامعة المصرية والسعودية :دراسة مقارنة عبر ثقافية ،مجمة

اإلرشاد النفسي :جامعة عيف شمس  -مركز اإلرشاد النفسي ،ع.91-53 ، 11

 سمير أحمد السيد قحوؼ ،شيماء أحمد أحمد عبدالرحمف .)7119( .التفاعؿ بيف الكائفاالفتراضي "الثابت  /المتحرؾ" ببيئة الواقع المعزز في سياؽ الكتاب المدرسي واألسموب المعرفي

"االندفاع  /التروي" وأثره في بقاء أثر التعمـ ودافعية اإلنجاز لدى طالب المرحمة المتوسطة

بمحافظة شرورة  ،مجمة كمية التربية :جامعة أسيوط  ،مج ،46ع ، 2ص .267-595

 سمير أحمد السيد قحوؼ ،شيماء أحمد أحمد عبدالرحمف .)7119( .التفاعؿ بيف نمطي تقديـاإلنفوجرافيؾ المتحرؾ عبر الويب ( الفيديوي الرسومي ) واألسموب المعرفي ( االعتماد االستقالؿ

) وأثره عمى التحصيؿ المعرفي وكفاءة التعمـ لدى طالبات المرحمة المتوسطة في مقرر

الفقو ،تكنولوجيا التربية  -دراسات وبحوث :الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية ،ع ، 41ص -22

.145

 سياـ خميفو ( :)7119العالقة بيف تحمؿ الغموض واالتزاف االنفعالي لدي طالبات الجامعة ،مجمةالبحث العممي فى التربية،ع  ،)1(11ص .162-141

 سوزاف عبدالعزيز  .)7117(.فاعمية برنامج مبنى عمى استراتيجيات تنمية التخيؿ أثره عمى التفكيراالبتكارى لدى تالميذ التعميـ االبتدائى  ،مجمة بحوث التربية النوعية جامعة المنصورة  ،ع ()71

 ،ص .141-171

 سوزاف خمؼ مصطفى مطالقة  .)7114(.تحمؿ الغموض والميؿ الى المخاطرة لدى المبدعيفوالعادييف  ،رسالة دكتوراه غير منشورة  ،جامعة اليرموؾ.

 سيد عبد العظيـ عمى ( .)7116العالقة بيف تحمؿ الغموض والكفاءة الذاتية ،مجمة العموـاالنسانية ،ع . 11

 شػ ػ ػ ػ ػ ػػاكرعبدالحميد .)7119(.الخيػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ مػ ػ ػ ػ ػ ػػف الكيػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ الػ ػ ػ ػ ػ ػػى الواقػ ػ ػ ػ ػ ػػع االفت ارضػ ػ ػ ػ ػ ػػى  ،المجم ػ ػ ػ ػ ػ ػسالوطنى لمثقافة و الفنوف و اآلداب ، ،الكويت.
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 -شيماء أحمد محمود السباعى  .)7115(.العجز المتعمـ وعالقتو بتقدير الذات وتحمؿ الغموض

والطموح لدى عينة مف المراىقيف المكفوفيف ،مجمة التربية الخاصة والتأىيؿ  ،مؤسسة التربية

الخاصة والتأىيؿ ،مج ،1ع ، 11ص .117-27

 شيماء سمير خميؿ ( .)7111التفاعؿ بيف تقنية تصميـ الواقع المعزز(الصورة /العالمة) و السعةالعقمية (مرتفع  /منخفض) و عالقتو بتنمية نواتج التعمـ و مستوى التقبؿ التكنولوجى و فاعمية

الذات األكاديمية لدى طالبات المرحمة الثانوية  ،الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية  :تكنولوجيا

التربية دراسات و بحوث  ،ع  ، 15ص .111-791

 عبد الخالؽ البيادلى  .)1992( .تحمؿ الغموض و عالقتو بالتفوؽ لدى طمبة الجامعة  ،رسالةماجستير غير منشورة  ،جامعة بغداد.

 عبدالرؤوؼ محمد محمد إسماعيؿ .)7115( .فاعمية استخداـ تكنولوجيا الواقع المعزز اإلسقاطيوالمخطط في تنمية التحصيؿ األكاديمي لمقرر شبكات الحاسب لدى طالب تكنولوجيا التعميـ

ودافعيتيـ في أنشطة االستقصاء واتجاىاتيـ نحو ىذه التكنولوجيا ،دراسات تربوية واجتماعية:
جامعة حمواف  ،كمية التربية ،مج ،77ع ، 1ص.714-114

 عبد الرحمف العبداف ( . )7111العالقة بيف تحمؿ الغموض و التحصيؿ االكاديمي في مادة المغةاالنجميزية ،مجمة كمية التربية جامعة طنطا  ،ع .45

 عبد المطيؼ خميفة  ،شاكر عبد الحميد  . )7111(.دراسات فى حب االستطالع و االبداع والخياؿ ،دار غريب لمتوزيع و النشر ،القاىرة.

 عبد اهلل اسحاؽ عطار  ،احساف محمد كنسارة ( .)7116الكائنات التعميمية و تكنولوجيا النانو ،الرياض  ،مكتبة الممؾ فيد الوطنية لمنشر و التوزيع.

 -عبداهلل جابر زيد الكديسي .)7119( .فاعمية اختالؼ نمطي التوجيو في بيئة الواقع المعزز عبر

الويب عمى تنمية ميارات الحاسب اآللي لدى طالب الصؼ األوؿ متوسط ،مجمة كمية التربية:

جامعة أسيوط  -كمية التربية ،مج ،46ع، 9ص .495-451

 عبداهلل بف مبارؾ محمد حسف .)7119( .أثر الواقع المعزز وأسموب التعمـ "السطحي -العميؽ"في تنمية ميارات تصميـ مواقع الويب التعميمية لدى طالب تقنيات التعميـ بكمية التربية بجامعة

جدة ،المجمة التربوية ،كمية التربية  ،جامعة سوىاج  ،ج ، 51ص .1691-1654

 عصاـ عمى الطيب  .)7115(.أساليب التفكير نظريات و دراسات و بحوث معاصرة  ،عالـالكتب  ،القاىرة.
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 عمار ياسر الشواورة ( . )7116االسموب المعرفى " تحميؿ الغموض  -عدـ تحمؿ الغموض "وعالقتو باستراتيجيات حؿ المشكالت لدى طمبة جامعة مؤتة  ،رسالة ماجستير غير منشورة،

جامعة مؤتة.

 فارس ىاروف رشيد  .)7116(.الذكاء المتعدد و عالقتو باألسموب المعرفي تحمؿ  -عدـ تحمؿالغموض لدى طمبة الجامعة  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة بغداد.

 فؤادة محمد عمي ىدية .)7112( .تحمؿ الغموض وعالقتو بالذكاء الوجداني لدى عينة مفاألطفاؿ المتأخريف عقميا ،مجمة البحث العممي في التربية ،جامعة عيف شمس  ،كمية البنات

لآلداب والعموـ والتربية ،ع ،11ج، 17ص .152-119

 فتحى عبد الرحمف جرواف  . )7117(.تعميـ التفكير (مفاىيـ و تطبيقات)  ،دار الفكر لمطباعة والنشر  ،عماف.

 فرج عبدالقادر طو .)7119( .موسوعة عمـ النفس و التحميؿ النفسى  ،مكتبة االنجمو المصرية،القاىرة .
 -فيد بف فرحاف بف سويمـ الشمري .)7119( .استخداـ تطبيقات الواقع المعزز لتنمية ميارات

التفكير االبتكاري وتحصيؿ مقرر الحاسب اآللي لدى طالب الصؼ األوؿ المتوسط  ،المجمة

التربويةػ كمية التربية  ،جامعة سوىاج  ،ج ، 51ص .715-111

 فييـ مصطفى  .)7117(.ميارات التفكير فى مراحؿ التعميـ العاـ رؤية مستقبمية لمتعميـ فى الوطفالعربى  ،دار الفمكر العربى  ،القاىرة.

 ماجد الكنانى  ،نضاؿ ديواف  .)7117(.وظيفة التربية الفنية فى تنمية التخيؿ و بناء الصورال ذىنية لدى المتعمـ و اسياميا فى تمثيؿ التفكير البصرى :تطبيقات عممية فى عناصر و أسس
العمؿ الفنى  ،مجمة األستاذ  ،مج  ، 711ع ( ، )7ص .519-629

 مارياف ميالد منصور جرجس .)7112( .أثر نمط عرض المحتوى الكمى  /الجزئى القائـ عمىتقنية الواقع المعزز عمى تنمية التنظيـ الذاتى وكفاءة التعمـ لدى طالب الصؼ األوؿ اإلعدادى

 ،تكنولوجيا التربية  -دراسات وبحوث ،الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية ،ع ، 41ص . 66-1

 محمد ابراىيـ ( .)7112الواقع المعزز و االفتراضى ،الممتقى الدولى االوؿ لكمية التربية جامعةبنيا  ،مؤتمر تطبيقات التكنولوجيا فى التربية .

 محمد ابراىيـ خميؿ الحمر ( . )7119الفروؽ في تحمؿ الغموض ومستوى الطموح بيف الطالبالموىويف والعادييف مف طمبة المرحمة الثانوية بدولة الكويت  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة

الخميج العربي ،المنامة.

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 322 -

التفاعل بين نمط الواقع المعزز ...

عدد مارس-ج1212 )83( -2م

 -محمد حسف رجب خالؼ .)7112( .فاعمية نمط استخداـ الواقع المعزز فى التحصيؿ واالنخراط

فى التعميـ لدى التالميذ منخفضى التحصيؿ بالصؼ األوؿ المتوسط بالسعودية  ،مجمة البحوث

في مجاالت التربية النوعية  ،كمية التربية النوعية  ،جامعة المنيا  ،ع ، 11ص .711-115

 محمد رزؽ ( .)7117بعض المتغيرات المرتبطة بتحمؿ الغموض لدي عينة مف الصـ  ،رسالةماجستير غير منشورة  ،كمية البنات ،جامعة عيف شمس .

 -محمد صالح الديف عبد القادر .)7119( .اثر اختالؼ نمطى الواقع المعزز عمى تنمية ميارات

نظـ تشغيؿ الحاسب االلى و الدافعية لالنجاز لدى طالب المعاىد الفنية التجارية  ،رسالة

ماجستير غير منشورة  ،كمية التربية النوعية جامعة بنيا.

 -محمد طاىر عبدالعاطي محمد .)7112( .أثر استخداـ تقنية الواقع المعزز في تنمية بعض

ميارات التفكير االبتكاري وعالقتيا بالتحصيؿ المعرفي لدى طالب كمية التربية بجامعة شقراء،

مجمة كمية التربية جامعة طنطا ،مج ،51ع ، 1ص .216-521

 محمد عادؿ صقر  .)7117(.فاعمية تدريس وحدة ليندسة الراكتاؿ باستخداـ الكمبيوتر فى تنميةالتحصيؿ و بعض ميارات التفكير التخيمى لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوى  ،رسالة ماجستير
غير منشورة  ،كمية التربية  ،جامعة حمواف.

 -محمد عبد التواب معوض .)7116( .مقياس تحمؿ الغموض ،مكتبة االنجمو المصرية  ،القاىرة.

 محمد عبد التواب معوض،عبد الفتاح عيسى ( .)7117قمؽ الفشؿ في عالقتو بتحمؿ الغموضوالطموح لدى طالب الجامعة المصرييف والسعودييف ،مجمة التربية وعمـ النفس ،كمية التربية

،جامعة المنيا ،ع  . )1( 11ص . 91-62

 محمد عبد السالـ غنيـ:)7114( .عمـ النفس المعرفى بيف النظرية و التطبيؽ  ،مكتبة دار الكتابالجامعى  ،القاىرة .

 -محمد عطية خميس  .)7114(.عمميات تكنولوجيا التعميـ ،دار الكممة ،القاىرة.

 محمد عطية خميس  .)7116(.تكنولوجيا الواقع االفتراضى و تكنولوجيا الواقع المعزز وتكنولوجيا الواقع المخموط  ،الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميـ  ،مج(،)76ع(،)7القاىرة.

-

محمد عمى ناجى المعداوى  .)7119(.أثر اختالؼ توظيؼ الواقع المعزز في التعمـ القائـ عمى
االكتشاؼ الموجو مقابؿ الحر عمى العبء المعرفي وتنمية الفضوؿ العممي في العموـ لدى تالميذ

الصؼ السادس االبتدائي ،مجمة البحث العممي في التربية ،كمية البنات لآلداب والعموـ والتربية

جامعة عيف شمس  ،ع ،71ج ، 6ص .59-1
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 محمد مترؾ القحطاني (. )7114االسموب المعرفي (تحمؿ/عدـ تحمؿ الغموض ) وعالقتو بالدافعلالنجاز الدراسي لدي طالب جامعة االماـ محمد بف سعود االسالمية في ضوء بعض

المتغيرات،المجمة التربوية،الكويت،ع،)111(72ص .711-112

 محمد مختار المرادني ،نجالء قدري مختار .)7111( .أثر التفاعؿ بيف نمط تقديـ التغذية الراجعةداخؿ الفصوؿ االفتراضية و مستوى السعة العقمية في تنمية ميارات التنظيـ الذاتي و كفاءة التعمـ

لدى دارسي تكنولوجيا التعميـ  .مجمة التربية ،جامعة األزىر  ،ع ،115ج ، 5ص .125-226

 محمد محمد نعيـ ( .)7119أثر التفاعؿ بيف أنماط التعميـ االلكترونى و األساليب المعرفية لمطابعمى بعض نواتج التعمـ  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،معيد الدراسات التربوية  ،جامعة القاىرة.

 -محمد معتز فتحى األسرج (. (7119أثر إختالؼ نمطى الواقع المعزز عمى تنمية ميارات نظـ

تشغيؿ الحاسب اآللى والدافعية لإلنجاز لدى طالب المعاىد الفنية التجارية  ،رسالة ماجستير غير

منشورة  ،جامعة بنيا.

 محمود عبداهلل عبدالغني عبدالجواد. ( 7112( .أثر العالقة بيف مستوى الدعـ وكثافة المصادرفي الرحالت المعرفية عبر الويب في كفاءة التعمـ لدى التالميذ ذوي المثابرة المرتفعة والمنخفضة

بالمرحمة اإلعدادية  ،رسالة دكتوراه غير منشورة  ،جامعة حمواف.

 محمود محمد شعباف محمد . (7119( .توقيت تقديـ التوجيو (قبؿ  /أثناء) بالواقع المعزز وأثرهفي تنمي ة ميارات تصميـ صفحات الويب التفاعمية والحمؿ المعرفي لدى تالميذ الحمقة اإلعدادية ،
رسالة ماجستير غير منشورة،كمية الدراسات العميا لمتربية  ،جامعة القاىرة.

 -محمود محمد عزب.)7171(.التدريس باستخداـ التمثيالت الكيميائية خالؿ المعامؿ االفتراضية

لتنمية التفكير التخيمى و المعرفة العممية فى مادة الكيمياء لدى طالب المرحمة الثانوية  ،رسالة

ماجستير غير منشورة  ،كمية التربية جامعة طنطا.

 مصرى عبدالحميد حنورة  .)1991(.نمو االبداع عند األطفاؿ و عالقتو بالتعرض لوسائؿاالتصاؿ ،مجمة اآلداب و العموـ  ،كمية األداب جامعة المنيا.

 -مصطفى أبو النور سالـ ( .)7112أثر التفاعؿ بيف أنماط التعمـ داخؿ بيئة الواقع المعزز

المعروض بواسطة األجيزة الذكية :الحواسيب الموحية واليواتؼ الذكية واألسموب المعرفي عمى
التحصيؿ المعرفي لدى طالب التربية الخاصة المعمميف بكمية التربية واتجاىاتيـ نحو استخداـ

تقنيات التعمـ اإللكتروني لذوي االحتياجات الخاصة .مجمة دراسات عربية في التربية وعمـ النفس،
رابطة التربوييف العرب ،ع .25-74 ،97
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 مصطفى جودت مصطفى  .)1999(.تحديد المعايير التربوية و المتطمبات الفنية النتاج برامجالكمبيوتر التعميمية فى المدرسة الثانوية  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كمية التربية  ،جامعة

حمواف.

 مميكة مدور .) 7111( .أثر تفاعؿ كؿ مف السعة العقمية والعبء المعرفي عمى كفاءة التعمـ لدىتالميذ المرحمة الثانوية :دراسة ميدانية عمى عينة مف تالميذ المرحمة الثانوية بوالية

بسكرة ،دراسات في عمـ االرطوفونيا وعمـ النفس العصبي ،مركز البصيرة لمبحوث واالستشارات
والخدمات التعممية ،ع ، 5ص .111-97

 مناؿ عبدالخالؽ جاب اهلل ( .)7111أساليب اتخاذ القرار وعالقتيا بالكمالية وتحمؿ الغموض لديعينة مف الراشديف .المجمة المصرية لمدراسات النفسية،الجمعية المصرية لمدراسات النفسية،

مج ،71ع ، 27ص .112-459

 ميا الحسيني ( .) 7111أثر استخداـ تقنية الواقع المعزز في وحدة مف مقرر الحاسب اآللي فيتحصيؿ واتجاه طالبات المرحمة الثانوية  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة أـ
القرى ،المممكة العربية السعودية.

 ناصر الديف إبراىيـ أحمد أبو حماد .)7112( .أثر برنامج تعميمي قائـ عمى نظرية التعمـ المستندإلى الدماغ في تنمية ميارات التفكير التخيمي واإلدراؾ البصري لدى طمبة صعوبات التعمـ غير

المفظية ،مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية :الجامعة اإلسالمية بغزة  -شئوف
البحث العممي والدراسات العميا ،مج ،76ع ، 7ص.155-161

 -نبيؿ فضؿ محمود شرؼ الديف .)7117( .تحمؿ الغموض وأنماط المواجية األكاديمية لمطالبات

المفرطات تحصيمياً بكمية التربية النوعية جامعة المنصورة  ،مجمة كمية التربية جامعة
الموىوبات ّ
المنصورة  ،كمية التربية ،ع  ،29ج ، 7ص .55-1

 -نجفة قطب الجزار ،والي عبدالرحمف أحمد .)7114( .فاعمية بعض إستراتيجيات التدريس في

تنمية ميارة التخيؿ في الدراسات اإلجتماعية لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية ،مجمة البحوث النفسية

والتربوية :جامعة المنوفية  -كمية التربية ،مج  ،11ع  ، 4ص .164-112

 نرميف مصطفى الحمو .)7112( .فاعمية تدريس وحدة مقترحة في اإلقتصاد المنزلي قائمة عميإستراتيجية التخيؿ العقمي بتقنية الواقع المعزز لتنمية التفكير البصري وحب االستطالع لدى

تمميذات المرحمة االبتدائية  ،دراسات عربية في التربية وعمـ النفس ،ع ،91ص .161-12
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 -نشوى رفعت محمد شحاتو  .)7115( .استراتيجية مقترحة الستخداـ تكنولوجيا الواقع المعزز في

تنفيذ األنشطة التعميمية وأثرىا في تنمية التحصيؿ والدافعية لإلنجاز لدى طالب المرحمة الثانوية،

تكنولوجيا التعميـ :الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميـ ،مج ،75ع ، 1ص .774 -151

 نضاؿ عبد الغفور ( .)7117األطر التربوية لتصميـ التعميـ االلكترونى  ،مجمة جامعة األقصى ،سمسمة العموـ االنسانية  ،مج  ، 15غ  ، 1ص .15 – 54

 نظمة حسف خضر .)7111(.معمـ الرياضيات و التجديدات الرياضية ىندسة الفراكتاؿ و تنميةاالبتكار التدريسى لمعمـ الرياضيات  ،دار الكتب  ،القاىرة .

 ىاشـ محمود يوسؼ الحسامية . (7112( .فاعمية برنامج تعميمى قائـ عمى األلعاب المغويةالحركية فى تنمية ميارات التفكير التخيمى والتحدث لدى طمبة الصفوؼ األساسية األولى فى ضوء

الذكاء البصرى المكانى  ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة العموـ اإلسالمية العالمية ،عماف.

 ىاني محمد الشيخ  .)7111( .أثر التفاعؿ بيف توقيت تقديـ الدعـ التعميمي واألسموب المعرفيلمطالب في بيئة التعمـ اإللكتروني القائمة عمى الويب  7.1عمى التحصيؿ الدراسي وكفاءة
التعمـ .المؤتمر العممي الرابع عشر :تكنولوجيا التعميـ والتدريب اإللكتروني عف بعد وطموحات
التحديث في الوطف العربي ،الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميـ  ،كمية التربية  ،جامعة األزىر ،

ص .715 - 122

 -ىناء رزؽ محمد رزؽ .)7112( .تقنية الواقع المعزز  Augmented Realityوتطبيقاتيا في

عمميتي التعميـ والتعمـ ،دراسات في التعميـ الجامعي :جامعة عيف شمس  -كمية التربية  -مركز

تطوير التعميـ الجامعي ،ع ، 45ص .611-621

 وائؿ رمصاف عبد الحميد أبويوسؼ  .)7111(.التفاعؿ بيف نمط اكتشاؼ مقاطع الفيديو(موجو/غير موجو) ببيئة الواقع المعزز و مستوى القدرة عمى تحمؿ الغموض و أثرىما عمى

التحصيؿ المعرفى و االنخراط فى التعميـ  ،الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية  ،ع،46ص-24

.149

 وحيد حامد عبدالرشيد عبدالوىاب .)7115( .استخداـ استراتيجية مقترحة قائمة عمى التعمـالتخيمي لتنمية ميارات األداء المغوي المقروء والمكتوب وميارات التفكير التأممي لدى تالميذ

المرحمة االبتدائية ذوي صعوبات تعمـ المغة العربية .المجمة التربوية الدولية المتخصصة :دار

سمات لمدراسات واألبحاث ،مج ،6ع ، 7ص . 124 -161

 وداد بنت عبداهلل بف عبدالعزيز الشثرى  ،ريـ بنت عبدالمحسف بف محمد العبيكاف .)7115( .أثرالتدريس باستخداـ تقنية الواقع المعزز عمى التحصيؿ الدراسى لطالبات المرحمة الثانوية فى مقرر
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،71 مج، كمية الدراسات العميا لمتربية-  جامعة القاىرة:العموـ التربوية. الحاسب وتقنية المعمومات

.124-142ص، 1ع

 العالقة بيف نمط عرض طبقات المعمومات بالواقع المعزز.)7111( . وليد سالـ محمد الحمفاويومستوى الحاجة إلى المعرفة عبر بيئات التعمـ القائـ عمى المياـ في تنمية ميارات االستشياد

 تكنولوجيا التربية دراسات،المرجعي اإللكتروني والقابمية لالستخداـ لدى طالبات كمية التربية

.149-51  ص، 45 ع،الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية،وبحوث

: املزادع االديبٔة:ًثاىٔا
- Alkhattabi, M. (2017). Augmented Reality as E-learning Tool in Primary
Schools’ Education: Barriers to Teachers’ Adoption, Journal of Emerging in
Learning,vol 12(2),Pp 91-100.
- Amin, D., & Govilkar, S. (2015). Comparative study of augmented reality
SDKs. International Journal on Computational Science & Applications, vol
5(1),Pp 11-26.
- Antonioli, M., Blake, C., & Sparks, K. (2014). Augmented reality
applications in education. The Journal of Technology Studies, Pp 96-107 .
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Journal of Neurosciences,
Vol
259 ,Pp 1062-1070.
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- Chang, Rong-Chi, Yu, Zeng-Shiang (2018). Using Augmented Reality
Technologies to Enhance Students’ Engagement and Achievement in
Science Laboratories. International Journal of Distance Education
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Contents Throgh an Augmented Relaity Application: A case Study on Its
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augmented reality glasses: Perspectives on recording and privacy-mediating
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