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ومخص
تيدف الدراسة إلى التعرف عمى أثر الواقع المعزز وأسموب التعمم (السطحي-العميق)
في تنمية ميارات تصميم مواقع الويب التعميمية لدى طالب تقنيات التعميم بكمية التربية
بجامعة جدة .وقام الباحث بتصميم ثالث أدوات لدراسة وىي( :مقياس أسموب التعمم،
االختبار التحصيمي ،وب طاقة تقييم الميارات تصميم المواقع الوب التعميمية) .تتكون عينة
الدراسة من ( )40طالبا تم اختيارىم بشكل مقصود وىم طالب بكالوريوس تقنيات التعميم
بنين بكمية التربية بجامعة جدة ،وتم تقسيميم الى مجموعتين تجريبيتين ،اما المجموعة
التجريبية األولى تتكون من ( )22طالبا وىم يتعممون وفق ألسموب التعمم العميق ،اما
المجموعة التجريبية الثانية تتكون من( )18طالبا وىم يتعممون وفق األسموب التعمم
السطحي .حيث اتبع الباحث في دراستو المنيج الشبة تجريبي .أىم النتائج التي توصل إلييا
الباحث في دراستو ىي بناء قائمة بميارات تصميم المواقع الويب التعميمية ،و كذلك وجود
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة ( )...5بين متوسطي درجات الطالب في
االختبار البعدي في ميارات تصميم مواقع الويب التعميمية" ،وىذا يدل عمى وجود فروق ذات
داللة إحصائية بين درجات طالب المجموعتين (عميق – سطحي) في التطبيق البعدي
لالختبار ،ومن المتوسطات الحسابية تبين أن ىذه الفروق كانت لصالح طالب المجموعة
ذات أسموب التعمم العميق ،أيضا وجود توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة
( ) ...5بين متوسطي درجات الطالب في االختبار البعدي في ميارات تصميم مواقع الويب
التعميمية" ،وىذا ي دل عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات طالب المجموعتين
(عميق – سطحي) في درجات البطاقة ،ومن المتوسطات الحسابية تبين أن ىذه الفروق
كانت لصالح طالب المجموعة ذات أسموب التعمم العميق .وأوصت الدراسة بتنمية االتجاىات
اإليجابية نحو استخدام الواقع المعزز واسموب التعمم أثناء الدراسة ،وتدريس الطالب
مقرر عن تقنية الواقع المعزز ،وتدريب طالب وطالبات كمية التربية قبل الخدمة
ًا
والطالبات
عمى استخدام تقنية الواقع المعزز واسموب التعمم ،أيضا أوصت الدراسة بعقد دورات وورش
تدريبة عن أىمية تقنية الواقع المعزز واسموب التعمم وكيفية توظيفيا في التعميم.
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العميق) في تنمية مهارات تصميم مواقع الويب التعليمية-أثر الواقع المعزز وأسلوب التعلم (السطحي

The effect of augmented reality and learning style (deep- surface) in
the development of web-design skills among educational technology
students in the Faculty of Education of the University of Jeddah.

Abstract
This study aims at recognizing the impact of augmented reality and the
method of learning (surface-deep) in the development of the skills of designing
educational web sites for students of educational technologies at the Faculty of
Education, University of Jeddah. The researcher designed three tools to study:
(Learning Style Scale, Achievement Test, Skills Assessment Card, and
Educational Web Design). The sample of the study consists of (40) male
students were chosen intentionally and they are students of Bachelor of
Education Techniques, Faculty of Education, University of Jeddah. They were
divided into two experimental groups. The first experimental group consists of
(22) students are learning according to the method of deep learning. While the
second experimental group consists of (18) students who are learning
according to the method of surface learning. The researcher follows the quasiexperimental research design. Building a list of educational web design skills.
Also, there are statistically significant differences at the level of function (0.05)
between the average scores of students in the post-test in educational web
design skills. This indicates the existence of statistically significant differences
between the scores of students in the two groups (deep - Superficial) in the
post-test of the application. Also, from the arithmetic averages, is shown that
these differences are in favor of students of the group with deep learning style.
Likewise, there are statistically significant differences at the level of function
(0.05) between the average scores of students in the post-test in the skills of
designing educational websites. This indicates that there are statistically
significant differences between the scores of the students of the two groups
(deep - superficial) in the card grades. It is shown from the arithmetic averages
that these differences are in favor of deep learning style group students. The
study recommends developing of the positive attitudes towards the use of
augmented reality and learning style during the study. Also, teaching students a
course on augmented reality technology. In addition to that, training male and
female students of the College of Education, before involving themselves in
work, on the use of the augmented reality technology and learning style.
Besides, the study recommends holding of training courses and workshops on
the importance of the augmented reality and learning style and how to use them
in education.
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املكدوُ:
تعد تقنية الواقع المعزز من اساليب التدريس الحديثة المبنية عمى البيئة اإللكترونية
ومن أحدث انواع التعمم اإللكتروني المستخدمة في التعميم استجابة االحتياجات المستقبمية
لالستفادة من مزاياىا المتعددة وتطبيقاتيا المتنوعة بما يثري بيئة التعمم بالمعمومات والخبرات
التربوية بأسموب متطور في بيئة التعممية تفاعمية غنية بمصادر التعمم ،ولممساعدة عمى
فتح العديد من المجاالت التعمم الذاتي ،والتعمم مدى الحياة ويمعب أسموب التعمم دو ار في
معالجة المعمومات وطرق حل المشاكل حيث يتأثر أسموب التعمم بالعوامل االجتماعية
واالنفعالية والبيئية والنفسية ومن ىذا المنطمق تسعى الدراسة الحالية إجاد أثر الواقع المعزز
وأسموب التعمم (السطحي-العميق) في تنمية ميارات تصميم مواقع الويب التعميمية.

وشهمُ الدزاضُ:
نبعت المشكمة من إحساس الباح ث من خالل اإلشراف عمى طمبة البكالوريوس في مقرر
تصميم المواقع الوب التعميمية ،حيث الحظ الباحث انخفاض في ميارات التصميم لدى
الطالب .وبعد االطالع عمى العديد من الدراسات ذات العالقة لوحظ قمة الدراسات المرتبطة
مباشرة بموضوع الدراسة الحالية ،لذا ستقوم الدراسة الحالية بدراسة أثر الواقع المعزز
وأسموب التعمم (السطحي-العميق) في تنمية ميارات تصميم مواقع الويب التعميمية لدى طالب
تقنيات التعميم بكمية التربية بجامعة جدة.

أضٔمُ الدزاضُ:
تحاول ىذه الدراسة اإلجابة عن االسئمة التالية:
س /4ما أثر الواقع المعزز عمى التحصيل العممي لدى طالب تقنيات التعميم؟
س /2ما أثر الواقع المعزز في تنمية ميارات تصميم مواقع الويب التعميمية لدى طالب
تقنيات التعميم؟
س /3ما أثر الواقع المعزز عمى تنمية ميارات أسموب التعمم لدى طالب تقنيات التعميم؟
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أِداف الدزاضُ:
اليدف الرئيسي لمدراسة ىو دراسة أثر الواقع المعزز وأسموب التعمم (السطحي-العميق)
في تنمية ميارات تصميم مواقع الويب التعميمية لدى طالب تقنيات التعميم وتيدف الدراسة
الباحث الحالية إلى أىم النقاط التالية وىي:
التعرف عمى أثر الواقع المعزز عمى التحصيل العممي لدى طالب تقنيات التعميم.التعرف عمى أثر الواقع المعزز في تنمية ميارات تصميم مواقع الويب التعميمية لدى طالبتقنيات التعميم.
-التعرف عمى أثر الواقع المعزز عمى تنمية ميارات أسموب التعمم لدى طالب تقنيات التعميم.

أِىًُ الدزاضُ:
تكمن أىمية الدراسة في:
-4تعتبر من الدراسات األوائل في ىذا المجال.
-2تساعد الطالب في تنمية ميارات التصميم المواقع الويب التعميمية.
 -3تحفيز المتعممين وجعل عممية التعمم أكثر متعة وتشويقا واثارة.
-4تفتح ىذه الرسالة األفق لدراسات أخرى في تصميم المواقع الويب التعميمية.
-5تفتح أفاق الحديثة في أساليب تعمم مختمفة في مجاالت التعميم العام وباألخص التعميم
الجامعي في المممكة العربية السعودية.

فسوض الدزاضُ:
تحاول ىذه الدراسة اختبار صحة الفرضيتين التاليتين:
الفرضية األولى:ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة ( )...5بين متوسطي درجات
الطالب في االختبار التحصيمي البعدي.
الفرضية الثانية:ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة ( )...5بين متوسطي درجات
الطالب في التطبيق البعدي لبطاقة التقييم لميارات تصميم مواقع الويب التعميمية
الفرضية الثالثة:- 4567 -
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة ( )...5بين متوسطي درجات
الطالب في التطبيق البعدي لمقياس ميارات أسموب التعمم

وصطمخات الدزاضُ:
الىاقع املعصش:
يعرفو ليرزون واخرين ( (Larsen,Bogner,Buchholz and Brosda,
 2011بأنو :إضافة بيانات رقمية وتركيبيا وتصويرىا واستخدام طرق رقمية لمواقع الحقيقي
لمبيئة المحيطة باإلنسان ،ومن منظور تقني غالباً يرتبط الواقع المعزز بأجيزة كمبيوتر يمكن
ارتداؤىا ،أو أجيزة ذكية يمكن حمميا.

أضمىب التعمي الططخٌ:
يعرفو فاليدر و بيرنت ) (Felder and Brent, 2005ىو الذي يضمن لمطالب ان
يتعمم ببساطو كي يحفظ الحقائق فالطالب يحاول ببساطة ان يحفظ اجزاء محتوى تدريس
المادة ويقبل االفكار والمعمومات دون استجواب والطالب في ىذا األسموب يركز عمى الحقائق
دون تميز بين المبادئ او االنماط الكامنة ،ان الطمب ة الذين يتبنون أسموب التعمم السطحي
يحفظون الحقائق لكنيم ال يضعونيا في السياق االوسع وىم يتبعون اجراءات حمول روتينية
دون محاولة فيم اصوليا وحدودىا ،ويظيرون قبوال مطمقا لكل شيء في الكتاب المنيجي
والمحاضرات.

أضمىب التعمي العىًل:
يعرفو بيجز ) (Biggs, 1991وىو األسموب الذي يتضمن ان الطالب يتعمم من اجل
الفيم ،ان الطالب الذين يتبنون ىذا األسموب يبحثون عن فيم القضايا والتفاعل بشكل نقدي
مع محتويات التدريس ،وربط االفكار بالخبرة والمعرفة السابقة وكذلك اختبار منطقية
النقاشات ،وربط الدليل المقدم باالستنتاجات ،وبالتالي فيم ال يعتمدون ببساطة عمى الحفظ
لممواد الفصمية بل يعتمدون الربط بين الخبرات وتكامميا .

وىقع الىيب التعمًىًُ:
يعرفو النجار (2008م ،ص )150بأنيا "وحدات تعميمية من الصفحات الرقمية عمى شبكة
اإلنترنت تتكون من عناصر الوسائط فائقة التدخل ( ،(Hypermediaوتحتوي عمى أنشطة
وخدمات ومواد تعميمية لفئة محددة من المتعممين لتحقيق أىداف محددة".
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الدزاضات الطابكُ
احملىز األوه :الدزاضات اليت تٍاولت الىاقع املعصش.
دزاضُ فسيتاع وناوبىع( )Freitas& campos,2008بعٍىاٌُ" :ظاً وستهص عمِ الىاقع املعصش
لتدزيظ طالب الصف الجاٌٌ ".
ىدفت الدراسة إلى تصميم وتقييم نظام تعميمي يستخدم الواقع المعزز لغرض تعميم المفاىيم
لمستوى الصف الثاني في المدارس والتحقق من كيفية استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز
بطريقة ايجابية وبالشكل الذي يمكن الطالب من التعمم وتم تصميم وتقييم لعبتين اطمق
عمييما نظام ( )SMARTالستخداميما في المدرسة و تم إعداد اختبار معرفي لتصنيف
الحيوانات ،وآخر لوسائل النقل ،واستخدمت الدراسة المنيج التجريبي واختار الباحثان الطالب
المشاركين في الدراسة من ثالث صفوف مختمفة ضمن ثالث مدارس محمية مختمفة في
البرتغال ،وكذلك شارك معممون من ىذه المدارس حيث قاموا بدور المشرفين عمى المعبة وقد
تراوحت أعمار الطالب بين ()8-7من بينيم ( )22طالبا و( )32طالبة في كل من المدارس
الثالث وقام الباحثان بتقسيم الطالب إلى ثالث مجموعات :طالب ضعيفين ومتوسطين
وجيدين.
وبينت نتائج الدراسة أن الطالب المتفوقين لم يستفيدوا كثي ار في تحسين مستوى
تعمميم من خالل استخدام سمارت (أي أن النظام ىذا ال يساعدىم بالضرورة عمى التعمم فعال)
كما تبين أن تأثير سمارت أكبر بكثير ضمن صفوف الطالب المتوسطين والضعيفين ،ويعزى
ذلك إلى أن الطالب الجيدين ىم بالفعل جيدون وبالتالي أن امكانية التحسن عند الطالب غير
الجيدين من الواضح أنيا أعمى.

دزاضُ ضىواديى وزاوبمٌ ( )Sumadio&Rambli,210بعٍىاُ" :تكًًي اولٌ عَ ودّ قبىه
املطتخدً الضتخداً الىاقع املعصش يف التعمًي".
ىدفت الدراسة إلى مراقبة انسجام المستخدمين مع تطبيقات الواقع المعزز خصوصا في
بيئة التعمم؛ وذلك لغرض التعرف عمى مدى جدوى تطبيق الواقع المعزز في التعميم ،ولقد
استخدم الباحثان المنيج الوصفي وأجريت الدراسة في المعرض التكنولوجي بماليزيا ( 2..9
م ) عمى عدد محدود من المشاركين مكون من طالب ومعممين وصناعيين ،وتم استخدام عدة
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أدوات لمتقييم المالحظة ،االستبانة ،والمقابمة وبمغ مجموع المشاركين ( )33فردا من بينيم
( )2.أنثى ،و( )43ذك ار وقد تنوعوا ما بين الثانوية وطالب من الدبموم وطالب من المرحمة
الجامعية وطالب من الدراسات العميا ومدرسين من المرحمة الثانوية وشخصين يعمال ن في
مجال الصناعة .وأظيرت النتائج أن معظم المشاركين كأنت ىذه التجربة ىي األ ولى ليم مع
تطبيق الواقع المعزز حيث أفاد ( )27من أصل ( )33مشاركا بأنيم لم يروا تطبيق الواقع
المعزز من قبل في حين أن عددا قميال منيم يعرف الواقع المعزز ،كما تشير النتائج إلى أن
االشخاص اظيروا عدم امكانية استخدام تطبيق الواقع المعزز في التعميم ،لكن من خالل اول
تجربة ليم اعطى المشاركون مالحظات جيدة جدا فيما يتعمق باستخدام الواقع المعزز في
التعميم وأنيا ستساعد بشكل جيد في التعميم .كما أفاد المشاركون أيضا أن استخدام الواقع
المعزز سيجعميم يحفظون األشياء التي تعمموىا بشكل أفضل؛ ألن تصوير المحتوى يكون
أكثر جاذبية في كائنات افتراضية ثالثية األبعاد يمكنيم التفاعل معيا في بيئة العالم الحقيقي.

احملىز الجاٌٌ :الدزاضات اليت تٍاولت أضمىب التعمي(الططخٌ -العىًل).
دزاضُ عمٌ أمحد ضًد وصطفِ ( )9112يف وصس بعٍىاُ" :البٍاْ العاومٌ لدافعًُ اإلتكاُ وأثسه عمِ
تبين أضالًب التعمي والتخصًن األنادميٌ لدّ طالب نمًُ الرتبًُ".
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى البناء العاممي لمتغير دافعية اإلتقان  ،ومدى تأثيره عمى
تبني أساليب التعمم  ،والتحصيل األكاديمي لدى أفراد عينة من طمبة كمية التربية  ،وذلك
باستخدام المنيج الوصفي التحميمي  ،حيث طبق الباحث مقياساً لدافعية اإلتقان من إعداده،
وآخر ألساليب التعمم  ،عمى عينة مكونة من (  ) 32.طالباً وطالبة  ،بواقع (  ) 462طالباً،

و(  ) 458طالبة من طمبة الفرقة الثالثة في كمية التربية بجامعة أسيوط من شعب الفيزياء ،
والرياضيات  ،والتاريخ  ،والجغرافيا  ،وقد توصمت الدراسة إلى وجود ارتباط موجب ودال
إحصائياً بين درجة التحصيل ،ومتغير دافعية اإلتقان لممجموعات التي تبنت أسموب التعمم

العميق  ،كما تبين وجود فروق بين الذكور واإلناث في مكونات دافعية اإلتقان لدى
المجموعة التي تبنت أسموب التعمم العميق  ،وذلك لصالح اإلناث .

- 457. -

أثر الواقع المعزز وأسلوب التعلم (السطحي-العميق) في تنمية مهارات تصميم مواقع الويب التعليمية

............................

دزاضُ حمىد إبساًِي حمىد ( )9112يف وصس بعٍىاُ" :نفاَْ التىجًن املعسيف لمىعمىوات يف ضىْ منىذج
بًجص الجالثٌ لدّ عًٍُ وَ طالب نمًُ الرتبًُ باملًٍا".
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى العالقة بين كفاءة التمثيل المعرفي لممعمومات  ،ومداخل
الطمبة في ( التعمم السطحي والعميق )  ،كما سعت إلى التعرف عمى مدى تأثير كل من كفاءة
التمثيل المعرفي  ،ومداخل الطمبة في التعمم عمى مستوى ناتج التعمم ( الكمي والكيفي ) الذي
يصل إليو الطالب  ،وذلك باستخدام المنيج الوصفي التحميمي  ،حيث طبق الباحث اختبا ارً
لكفاءة التمثيل المعرفي من إعداده  ،ومقابمة لمتعرف عمى مداخل التعمم لدى الطمبة ،

باإلضافة إلى استبانة عمميات الدراسة المعدلة ذات العاممين  R - SPQ - 2Fالبيجز
وآخرون ( إعداد عماد عبد المسيح يوسف  ، ) 2..3عمى عينة مكونة من ( )2..طالباً
وطالبة من طمبة الفرقة الثالثة في كمية التربية بجامعة المنيا  ،وقد أظيرت النتائج مايمي :
وجود عالقة ارتباطية موجبة بين درجات الطالب في مدخل التعمم العميق ،ودرجاتيم في
كفاءة التمثيل المعرفي لممعمومات ،بينما كانت ىذه العالقة االرتباطية سالبة بين درجات
الطالب في مدخل التعمم السطحي ،ودرجاتيم في كفاءة التمثيل المعرفي لممعمومات .وجود
عالقة ارتباطية موجبة بين درجات الطالب في كفاءة التمثيل المعرفي لممعمومات ،ودرجاتيم
في مستوى الناتج الكيفي ،بينما كانت ىذه العالقة االرتباطية سالبة مع درجاتيم في مستوى
الناتج الكمي .وجود عالقة ارتباطية موجبة بين درجات الطالب في مدخل التعمم العميق،
ودرجاتيم في مستوى الناتج الكيفي ،بينما كانت ىذه العالقة االرتباطية سالبة مع درجاتيم في
مستوى الناتج الكمي .وجود عالقة ارتباطية موجبة بين درجات الطالب في مدخل التعمم
السطحي ،ودرجاتيم في مستوى الناتج الكمي ،بينما كانت ىذه العالقة االرتباطية سالبة مع
درجاتيم في مستوى الناتج الكيفي.

احملىز الجالح :الدزاضات اليت تٍاولت وّازات تصىًي وىاقع الىيب التعمًىًُ.
دزاضُ محاد ( )9109بعٍىاُ ":أثس اختالف مناذج التدزيب اإللهرتوٌٌ يف تٍىًُ وّازات تصىًي املىاقع
التعمًىًُ لدّ أخصآٌ تهٍىلىجًا التعمًي باملدازع الجاٌىيُ العاوُ واجتاِاتّي حنى التدزيب
اإللهرتوٌٌ ".
ىدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر اختالف نماذج التدريب اإللكتروني في تنمية ميارات
تصمي م المواقع التعميمية لدى أخصائي تكنولوجيا التعميم بالمدارس الثانوية العامة واتجاىاتيم
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نحو التدريب اإللكتروني  ،واتبع الباحث المنيج شبو التجريبي  ،وتم تطبيق الدراسة عمى
عينة تكونت من (  ) 3.معمماً ومعممة وتم توزيعيم بطريقة المجموعات المتكافئة لثالث

مجموعات ت جريبية  ،ثم تم تصميم مجموعة من األدوات لجمع البيانات من قبل الباحث وىي
اختبار تحصيمي " و " بطاقة مالحظة " و " مقياس اتجاه "  ،وتوصمت الدراسة إلى العديد من
النتائج  ،أىميا وجود فروق دالة إحصائياً بين التطبيقين القبمي والبعدي لالختبار التحصيمي
لممجموعات الثال ثة ولصالح التطبيق البعدي  ،ووجود فروق دالة إحصائياً بين التطبيقين

القبمي والبعدي لبطاقة مالحظة األداء لممجموعات الثالثة ولصالح التطبيق البعدي  ،أيضاً
وجود اتجاىات إيجابية نحو استخدام التدريب اإللكتروني في التدريب .

دزاضُ عبد العاطٌ والطًد ( )9112بعٍىاُ " :أثس اضتخداً نن وَ التعمي اإللهرتوٌٌ والتعمي املدوج يف
تٍىًُ وّازات تصىًي وإٌتاج وىاقع الىيب التعمًىًُ لدّ طالب الدبمىً املًٍُّ واجتاِاتّي حنى
تهٍىلىجًا التعمي اإللهرتوٌٌ ".
ىدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام كل من التعمم اإللكتروني والتعمم المدمج في
تنمية ميارات تصميم وانتاج مواقع الويب التعميمية لدى طالب الدبموم المينية واتجاىاتيم
نحو تكنولوجيا التعمم االلكتروني  ،حيث اتبع الباحثان المنيج التجريبي ذو المجموعتين
التجريبيتين ومجموعة ضابطة  ،وتم تطبيق الدراسة عمى عينة تكونت من (  ) 45طالباً

وطالبة وت م توزيعيم عمى المجموعات الثالثة وىي تجريبية أولى ( التعمم اإللكتروني ) و
تجريبية ثانية التعمم المدمج ) ومجموعة ضابطة  ،ثم تم تصميم مجموعة من األدوات لجمع
البيانات من قبل الباحثين وىي اختبار تحصيمي " و " مقياس اتجاه " و قائمة تقييم " ،
وتوصمت الدراسة إلى وجود فروق دالة بين متوسط درجات الطمبة في المجموعات في
التطبيق البعدي الختبار التحصيل لصالح المجموعة التجريبية الثانية والمجموعة الضابطة ،
وكذلك وجود فروق دالة بين متوسط درجات الطمبة في المجموعات في التطبيق البعدي في
قائمة تقييم ميارات التصميم ولصالح المجموعتين التجريبيتين.
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اإلطاز الٍظسٍ
خصآص الىاقع املعصش
أشار كل من) ozcan, 2017؛ مصطفى سالم  ۷۱۰۲ ،؛ وىيثم حسن  ( ۷۱۰۲ ،إلى أن
الواقع المعزز يتميز بالعديد من الخصائص ومن ابرزىا:
-4مزيج من الحقيقة والخيال في بيئة حقيقية.
-2تفاعمية في الوقت الفعمي عند استخداميا
 -3وتمتاز بكونيا ثالثية األبعاد.
-4تزويد المتعمم بمعمومات واضحة وموجزة.
 -5تتيح لممعمم من ادخال معموماتو وبياناتو وايصاليا بطرية سيمة.
 -6باإلضافة إلى أنيا تتيح التفاعل السمس بين كل من المعمم والمتعمم.

ممًصات الىاقع املعصش
-4زيادة فيم المحتوى من خالل تعمم المغة المرافقة والييكل المكاني والوظيفي.
-2تطوير المشاركة والتعاون بين المتعممين.
-3تعزيز الدوافع لممتعممين من خالل اإليثار والتشويق
-4يساعد في دعم محو األمية البصرية.
-5أصبح يستخدم في عدة مجاالت مثل مجال الترفيو ،والتدريب العسكري ،والتصميم
اليندسي ،والروبوتات ،والصناعة التحويمية وغيرىا من الصناعات.
-6يمكن أن يزيد من التعايش من خالل التفاعل الحقيقي مع الكائنات.
-7سيولة الستخدام.
-8سرعة في الستجابة.
-9اختصار الوقت في التدريس.
-4.المرونة.

أٌىاع الىاقع املعصش
تصنف أنواع الواقع المعزز حسب األجيزة المستخدمة نذكر تصنيف السيد
( )El Sayed, 2011, pp .22 – 30ألنواع أجيزة العرض والمقسمة إلى ثالث فئات
رئيسية:
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أ  -أجيزة العرض الممحقة بالرأس ( :)head - mounted displayعبارة عن جياز
عرض حاسوبي يتم ارتداؤه عمى الرأس ،ويكون عمى شكل خوذة أو جياز عمى شكل نظارات
واقية .توفر معظم ىذه األجيزة شاشة لكل عين؛ مما يعطي المستخدم إحسانا بعمق الصورة
التي ينظر إلييا.
ب  -أجيزة العرض المحمولة باليد ( :)Hand Held Displaysتستخدم تقنية الواقع
المعزز األجيزة المحمولة باليد؛ وذلك لسيولو حمميا والتنقل بيا ،وىناك أنواع مختمفة متاحة
من أجيزة العرض المحمولة باليد؛ منيا:
 المساعد الرقمي الشخصي ( : )Personal Digital Assistantوىو جياز يحمل باليدأو الجيب  ،ويجمع ىذا النوع بين الحوسبة واالتصال باإلنترنت .
 اليواتف الذكية ( :)Smart phoneتطورت أجيزة اليواتف الذكية لتصبح أجيزة تجمعبين خصائص اليواتف النقالة وبين خصائص الحواسيب الالسمكية ،مع إمكانية تنزيل
تطبيقات وتصفح مواقع اإلنترنت.
 المرأة المحمولة باليد ( :)Hand - Held Mirrorوىي تقنية تفاعمية من تقنيات الواقعالمعزز تقوم عمى استخدام عدسة مكبرة محمولة ،وتتمتع بخاصية نصف شفافية تسيل
استخداميا كواجية تغير عرض المعمومات المعروضة خمفيا.
 أجيزة الحواسيب الموحية ( :)Tablet PCىي أجيزة تحمل باليد وتعمل شاشاتيا بالممسأو بقمم خاص ،وتدعم الشبكات الالسمكية ،وتسمح بتصفح اإلنترنت وتنزيل تطبيقات خاصة
بيا .وتعتبر أجيزة الحواسيب الموحية أكثر شيرة في الوقت الحالي.
ج  -أجيزة العرض المكانية ( :)Spatial Displaysعمى عكس أجيزة العرض الممحقة
بالجسم (الممحقة بالرأس والمحمولة باليد) ،تفصل أجيزة العرض المكانية الجزء األكبر من
التقنية عن المستخدم داما الواقع المعزز بالبيئة المحيطة ،وتوجد ثالثة طرق مختمفة لمعرض
تختمف بحسب تركيب الجياز وطريقة عممو.
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املبخح الجاٌٌ :أضمىب التعميLearning Styles
مناذج أضالًب التعمي:
 -4نموذج بيجز (  : ) Biggsيرى بيجز أساليب التعمم عمى أنيا طرق تعمم الطالب  ،وحدد
ثالثة أساليب لكل منيا عنصرين " دافع و إستراتيجية " ويؤدي االتحاد بين الدافع
واإلستراتيجية إلى أسموب التعمم  ،وىذه األساليب ىي :
( أ ) األسموب السطحي (  : ) Surface Styleيقوم عمى أساس الدافعية الخارجية ،
والخوف من الفشل  ،وأصحاب ىذا األسموب يرون أن التعمم المدرسي ىو طريقيم نحو
غايات أخرى أىميا الحصول عمى وظيفة  ،وىدفيم األساسي ىو إنجاز متطمبات المحتوى
الدراسي من خالل حفظ وتذكر واسترجاع المحتوى الدراسي الذي يعتقدون أنو سيأتي في
االمتحان  ،ويظير عمييم ما يسمى بإعادة اإلنتاجية (  ، ) Reproductivityكما أنيم
يركزون عمى اإلشارات (  ) Signsأكثر من معرفة المعنى  ،ويحفظون عن ظير قمب
معمومات بسيطة من أجل االمتحان .
( ب ) األسموب العميق (  : ) Deep styleيقوم عمى أساس الدافعية الداخمية  ،وفيم
المعنى الحقيقي لمادة التعمم  ،والقدرة عمى التفسير والتحميل والتمخيص  ،فأصحاب ىذا
األسموب ييتمون بالمادة الدراسية وفيميا واستيعابيا  ،ويدركون أىميتيا المينية  ،ويرون
أن الدراسة مثيرة االىتمام اتيم  ،وييتمون بالربط بين الخبرات وتكامميا  ،ويبحثون عن
المعنى  ،ويسعون لمعرفة القصد والغايات وراء المادة الدراسية  ،ويقومون بربط األفكار
النظرية بالخبرات الحياتية اليومية  ،والمعرفة الجديدة بالمعرفة السابقة  ،ولدييم اىتمامات
جادة نحو الدراسة  ،كما أنيم يممكون القدرة عمى تعرف األفكار الرئيسية  ،والتمييز بينيا
وبين األفكار الثانوية المتضمنة في المحتوى الدراسي  ،كل ذلك من أجل بناء المحتوى
وتنظيمو في إطار شامل محكم  .عمى الرغم من ىذا التصنيف إال أن الفرد قد يستخدم
األسموبين السطحي والعميق في أوقات مختمفة رغم أنو يفضل أحدىما عمى اآلخر.
( ج ) األسموب التحصيمي (  : ) Achieving Styleوينصب تركيز أصحاب ىذا األسموب
عمى الحصول عمى أعمى الدرجات ال عمى ميمة الدراسة  ،ويتميزون بامتالكيم لميارات
دراسية جيدة  ،وتنظيم الوقت والجيد ) Biggs & et al , 2001 , Pp267 - 29. ( .
ويمكن إيجاز أساليب التعمم وفق نموذج بيجز عمى الشكل التالي:
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انجذول سلى (  ) 1أسبنُت انزعهى وفك ًَىرج Biggs
األسهىة انزحصُهٍ
األسهىة انعًُك
األسهىة انسطحٍ
انزحصُم ثهذف
داخهٍ  ،اهزًبيبد
خبسجٍ  ،انخىف يٍ
انذافعُخ
رحمُك انزاد
جبدح
انفشم
) ( Motive
اسزخذاو فعبل نهىلذ
انفهى ،انكشف عٍ
غبَخ انزعهى يحذودح،
االسزشارُجُخ
وانًكبٌ
انًعًُ ،انشثط ثٍُ
رعهى سورٍُُ ،إعبدح
) ( Strategy
انخجشاد وركبيههب
اإلَزبجُخ

أطمق بيجز عمى ىذا النموذج اسم (  ) P model3ألنو يتضمن ثالثة مراحل ىي :
مدخالت (  ، ) Presageعمميات (  ، ) Processمخرجات (  . . . ) Productوفي ىذا
النموذج توجد عوامل متعمقة بالطالب الخبرة السابقة  ،القدرة  ،أساليب التعمم المفضمة ) ،
وعوامل متعمقة بالسياق التدريسي ( المواد الدراسية  ،طرائق التدريس والتقييم  ،المناخ
واإلجراءات المؤسسية )  ،وتتفاعل ىذه العوامل مع تحديد استراتيجية الطالب  ،وأسموبو في
التعمم  ،ومن ثم تحدد المخرجات  ،أي أن كل عامل يؤثر تأثي ارً كبي ارً بالعامل اآلخر  ،وبالتالي
تكون أساليب تعمم الطالب متوائمة مع السياق والمقررات الدراسية  ( " .الدردير ، 2..4 ،
ص . ) 463

املبخح الجالح :وّازات تصىًي وىاقع الىيب التعمًىًُ
أوالً  :دوز اإلٌرتٌت يف التعمًي
الشبكة اإلنترنت دور أساسي في التنمية ودعم البنيات المعموماتية لمدول المتقدمة،
حيث أعادت تشكيل الحياة في مختمف المجاالت عامة والتعميم عمى وجو الخصوص ،لذا يرى
أحمد ( 2..9م  ،ص ص  ) 472 - 474بعض من أدوار اإلنترنت في التعميم بالتالي :
 )4الربط بين أنماط التعميم المختمفة بأنواعيا التقميدية والحديثة.
 )2توفير معمومات حديثة وتجارب تربوية عالمية ومتجددة تفيد المعممين والطالب والخبراء
العاممين في مجاالت التربية والتعميم.
 )3توفير أساليب المتعة والتشويق في البحث عن المعمومات والمساعدة في تنمية الميارات
والسموكيات التربوية اإليجابية.
 )4إتاحة معمومات متنوعة تتضمن الحمول والبدائل لممعممين والطالب.
 )5توفير بيئة تعميمية تتصف بالحرية والتجديد والمرونة وعدم االقتصار عمى الصف
التقميدي.
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 )6توفير معمومات رقمية يمكن تحويميا إلى برامج أخرى مطورة بشكل يناسب قدرات الطمبة
ومستوياتيم.
 )7تنمية آفاق التفكير والشخصية وروح المبادرة لدى المتعممين.
 )8دعم البحث العممي في المجاالت التعميمية.

 إجساْات الدزاضُوٍّج الدزاضُ:
استخدم الباحث المنيج شبو التجريبي ،وىو ما يعرف بتصميم القياس البعدي
لمجموعتين تجريبيتين ،وفيو تم دراسة أثر الواقع المعزز وأسموب التعمم (السطحي-العميق)
في تنمية ميارات تصميم مواقع الويب التعميمية لدى طالب تقنيات التعميم بكمية التربية
بجامعة جدة.

جمتىع الدزاضُ:
ت كون مجتمع الدراسة الحالي من طالب تقنيات التعميم بكمية التربية بجامعة جدة خالل
الفصل الثاني من العام الدراسي 444./4439ه والبالغ عددىم ( )4.حسب السجالت
الرسمية بالكمية.

عًٍُ الدزاضُ:
تكونت عينة الدراسة من ( )4.طالبا من طالالب تقنيالات التعماليم بكميالة التربيالة بجامعالة
جدة تم اختيارىم بطريقة عشالوائية ،حيالث قسالمت لمجمالوعتين تجالريبيتين مجموعالة تضالم ()22
طالبا ألسموب التعمم العميق ومجموعة أخرى تضم ( )48طالبا ألسموب التعمم السطحي.
معامالت الصعوبة والسيولة والتمييز لالختبار:
معامل السيولة بأنو :النسبة المئوية لمطمبة الذين أجابوا عن
عرف أبو لبدة ()2..8
ُي ِّ
َ
حسب بالمعادلة التالية:
السؤال إجابة صحيحةُ ،
وي َ
معامل السيولة =

عدد الطلبة الذين إجابة صحيحة على الفقرة

عدد من حاول اإلجابة عليه من المفحوصين

× :4..

س

معامل صعوبة السؤال = الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال×4..
ن
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حيث س  :عدد الطالب الذين أجابوا عمى السؤال إجابة صحيحة.
ن  :مجموع الطالب
وقد تم حساب معامالت الصعوبة والسيولة والتميز ألسئمة االختبار ،والجدول اآلتي
يوضح معامالت الصعوبة والسيولة والتمييز:
سلى ()1-3
يعبيالد انصعىثخ وانسهىنخ وانزًُُز ألسئهخ االخزجبس
سلى انسؤال
1
2
3
4
5
6
.
.
9
10
11
12
13
14
15
16
1.
1.
19
20
21
22
23
24
25

انصعىثخ
0220
0225
0223
0220
0225
022.
0220
0225
0223
0220
0225
0223
0225
0225
022.
0223
021.
021.
0220
0225
0220
0225
021.
0233
0220

انسهىنخ
02.0
02.5
02..
02.0
02.5
02.3
02.0
02.5
02..
02.0
02.5
02..
02.5
02.5
02.3
02..
02.3
02.3
02.0
02.5
02.0
02.5
02.3
026.
02.0

انزًُُز
0233
024.
0240
0233
0240
0253
0233
0240
0240
0233
023.
024.
0253
024.
0239
0242
0233
0233
024.
0233
0233
0240
0233
024.
0233

يبين الجدول رقم ( )4-3قيم معامالت الصعوبة والسيولة والتمييز لكل سؤال من
أسئمة االختبار ،ويتضح من ىذه النتائج أن قيم معامالت الصعوبة تراوحت بين (– ..48
 )..33ومعامالت السيولة تراوحت بين ( ،)..83 – ..68وجميعيا قيم مقبولة حيث يعتبر
السؤال مقبوال إذا تراوحت قيمة معامل الصعوبة أو السيولة لو بين ( ،)..85 – ..45كذلك
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فقد تراوحت قيم معامل التمييز بين ( ،)..53 – ..33وجميعيا قيم مقبولة مما يدل عمى
قبول ىذه االسئمة من حيث معامل التمييز ،ويتم ىذا اإلجراء لتحديد خصائص أسئمة االختبار
ومدى تمييزىا بين األفراد ذوي المستوى العالي ،واألفراد ذوي المستوى المنخفض ،حيث يقبل
السؤال إذا لم يقل معامل تميزه عن ...3.

صدم االتطام الداخمٌ لالختباز:
لمتحقق من صدق االتساق الداخمي لالختبار تم استخدام معامل ارتباط بيرسون؛
لقياس العالقة بين كل سؤال والدرجة الكمية لمميارة التابع ليا ،وكذلك بين كل ميارة والدرجة
الكمية لالختبار ،وكانت النتائج كما يمي:
جذول سلى ()2-3
يعبيالد اسرجبط أسئهخ االخزجبس ثبنذسجخ انكهُخ نهًهبسح انزبثع نهب
سلى
انسؤال
1
2
3
4
5
6
.
.
9
10
11
12
13

يعبيم االسرجبط سلى انسؤال يعبيم االسرجبط
**02612
**02.32
**0266.
**025.4
**02545
**02...
**02603
**02.09
**02633
**02..9
**02.23
**02633
**02.23

14
15
16
1.
1.
19
20
21
22
23
24
25

**0269.
*023.4
**02509
**02690
**02.3.
**02566
**02545
**02..9
**0264.
**02554
**0255.
**02593

** دالة عند ( * ،)0.01داله عند ()0000
يتضح من الجدول ( )2-3أن جميع معامالت االرتبالاط بالين كالل سالؤال والدرجالة الكميالة
لالختبار كانت موجبة ودالالة إحصالائيا عنالد مسالتوى ( ،)...4وىالذا يالدل عمالى أن جميالع أسالئمة
االختبار كانت صادقة وتقيس اليدف الذي وضعت من أجمو.

ثبات االختباز:
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االختبار ثابتًا إذا كان ُيؤدي إلى النتائج نفسيا في حال تكراره ،وخاصة إذا كانت
ُيعد
ُ
الظروف المحيطة متماثمة في الحالتين ،ولمتحقق من ثبات االختبار تم ايجاد معامل الثبات
بطريقة ألفا كرونباخ لالختبار ،وكانت النتائج كما يمي:
جذول سلى ()3-3
يعبيم ثجبد االخزجبس
يعبيم أنفب كشوَجبخ
عذد األسئهخ
02943
25

يبالالين الجالالدول ( )3-3أن قيمالالة معامالالل الثبالالات بطريقالالة ألفالالا كرونبالالاخ لالختبالالار بمغالالت
( ،)..943وىي قيمة مرتفعة ،مما يطمئن إلى أن االختبار يتمتع بقدر مرتفع من الثبات.

صدم االتطام الداخمٌ لمبطاقُ:
لمتحقق من صدق االتساق الداخمي لمبطاقة تم استخدام معامل ارتباط بيرسون؛
لقياس العالقة بين كل فقرة والدرجة الكمية لمبعد التابعة لو ،وكذلك بين كل بعد والدرجة الكمية
لالختبار ،وكانت النتائج كما يمي:
جذول سلى ()4-3
يعبيالد اسرجبط انفمشاد ثبنذسجخ انكهُخ نهجعذ انزبثعخ نه
سلى
انفمشح يعبيم االسرجبط سلى انفمشح يعبيم االسرجبط
انجعذ
**02964
3
**02.99
1
إَشبء انًحزىي
**0292.
2
إَشبء انًىلع ورُسُك
انمبنت
إَشبء انزذوَُبد
وانصفحبد
انزحكى فٍ إعذاد
انصفحبد
إدساج انىسبئط داخم
انصفحبد
إَشبء صفحبد فشعُخ
إضبفُخ
انزحكى فٍ انًشثعبد
انجبَجُخ

4
5
.
9

**02612
**02.14
**02.16
**02923

12

**12000

13

**02.42

14

**02..9

6
.
10
11
15

**02.60
**02.60
**02.34
**02..5
**02.29

16

**02905

1.

**02902

1.
19

**02.24
**02..2

20

**02.93

** دانخ عُذ ()0201
- 458. -

أثر الواقع المعزز وأسلوب التعلم (السطحي-العميق) في تنمية مهارات تصميم مواقع الويب التعليمية

............................

يتضح مالن الجالدول ( )4-3أن جميالع معالامالت االرتبالاط بالين كالل فقالرة والدرجالة الكميالة
لمبعد التابعة لو كانت موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى (.)...4
جذول سلى ()5-3
يعبيالد اسرجبط األثعبد ثبنذسجخ انكهُخ نهجطبلخ
انجعذ
إَشبء انًحزىي
إَشبء انًىلع ورُسُك انمبنت
إَشبء انزذوَُبد وانصفحبد
انزحكى فٍ إعذاد انصفحبد
إدساج انىسبئط داخم انصفحبد
إَشبء صفحبد فشعُخ إضبفُخ
انزحكى فٍ انًشثعبد انجبَجُخ

يعبيم
االسرجبط
**02.21
**02...
**02.95
**02535
**02.10
**02..5
**02.60

** دانخ عُذ ()0201

يتضالالح مالالن الجالالدول ( )5-3أن جميالالع معالالامالت االرتبالالاط بالالين كالالل بعالالد والدرجالالة الكميالالة
لمبطاقة كانت موجبة ودالالة إحصالائيا عنالد مسالتوى ( ،)...4وىالذا يالدل عمالى أن جميالع فقالرات
البطاقة كانت صادقة وتقيس اليدف الذي وضعت من أجمو

ثبات البطاقُ:
لمتحقق من ثبات البطاقة تم ايجاد معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ ألبعاد البطاقة
والبطاقة ككل ،وكانت النتائج كما يمي:
جذول سلى ()6-3
يعبيالد انثجبد ألثعبد انجطبلخ وانجطبلخ ككم
انجعذ

يعبيم أنفب
كشوَجبخ

إَشبء انًحزىي
إَشبء انًىلع ورُسُك انمبنت
إَشبء انزذوَُبد وانصفحبد
انزحكى فٍ إعذاد انصفحبد *
إدساج انىسبئط داخم انصفحبد
إَشبء صفحبد فشعُخ إضبفُخ
انزحكى فٍ انًشثعبد انجبَجُخ
انجطبلخ ككم

02..1
02.25
02.9.
02.06
02..5
0264.
02935

* ثعذ يكىٌ يٍ فمشح واحذح ،نزنك ال َحست نه انثجبد2
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يبين الجدول ( )6-3قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونبالاخ ألبعالاد البطاقالة والبطاقالة
ككل ،وكانت قيم مرتفعة ،مما يطمئن إلى أن االختبار يتمتع بقدر مرتفع من الثبات.

صدم االتطام الداخمٌ لمىكًاع:
لمتحقالالق مالالن صالالدق االتسالالاق الالالداخمي لممقيالالاس تالالم اسالالتخدام معامالالل ارتبالالاط بيرسالالون؛
لقياس العالقة بين كل فقرة والدرجة الكمية لمبعد التابعة لو ،وكذلك بين كالل بعالد والدرجالة الكميالة
لممقياس ،وكانت النتائج كما يمي:
جذول سلى ().-3
يعبيالد اسرجبط انفمشاد ثبنذسجخ انكهُخ نهجعذ انزبثعخ نه
انجعذ

سلى
انفمشح
1

**0263.

3

**02...

11

5

**02.60

20

**02623

6

**02.1.

21

**025.0

.

**02.34

22

**02.10

.

**02632

انسطحٍ

انعًُك

يعبيم االسرجبط

سلى
انفمشح
10

**02.32
**02.94

يعبيم االسرجبط

2

**02.09

15

**02.66

4

**02509

16

**02.45

9

**02.00

1.

**02625

12

**02..3

1.

**02524

13
14

**0263.
**02...

19

**02.64

** دانخ عُذ ()0201

يتضح مالن الجالدول ( )7-3أن جميالع معالامالت االرتبالاط بالين كالل فقالرة والدرجالة الكميالة
لمبعد التابعة لو كانت موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى (.)...4
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جذول سلى ().-3
يعبيالد اسرجبط األثعبد ثبنذسجخ انكهُخ نهًمُبس
انجعذ
أسهىة انزعهى انسطحٍ
أسهىة انزعهى انعًُك

يعبيم
االسرجبط
**02.62
**0264.

** دانخ عُذ ()0201

يتضالالح مالالن الجالالدول ( )8-3أن جميالالع معالالامالت االرتبالالاط بالالين كالالل بعالالد والدرجالالة الكميالالة
لممقياس كانت موجبة ودالالة إحصالائيا عنالد مسالتوى ( ،)...4وىالذا يالدل عمالى أن جميالع فقالرات
المقياس كانت صادقة وتقيس اليدف الذي وضعت من أجمو.

ثبات املكًاع:
لمتحقق من ثبات المقياس تم ايجاد معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ ألبعاد
المقياس والمقياس ككل ،وكانت النتائج كما يمي:
جذول سلى ()9-3
يعبيالد انثجبد ألثعبد انًمُبس وانًمُبس ككم
انجعذ
أسهىة انزعهى انسطحٍ
أسهىة انزعهى انعًُك
انًمُبس ككم

يعبيم أنفب
كشوَجبخ
02.92
02.54
02.34

يب الالين الج الالدول ( )9-3ق الاليم مع الالامالت الثب الالات بطريق الالة ألف الالا كرونب الالاخ ألبع الالاد المقي الالاس
والمقيالالاس ككالالل ،وكانالالت قالاليم مرتفعالالة ،ممالالا يطمالالئن إلالالى أن المقيالالاس يتمتالالع بقالالدر مرتفالالع مالالن
الثبات.

الضبط الكبمٌ لتهافؤ جمىىعيت الدزاضُ:
لمتأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة في التطبيق القبمي لالختبار تم استخدام اختبار (ت)
لمعينات المستقمة ( ، )Independent-Samples T testوكانت النتائج كما يوضح
الجدول اآلتي:
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جذول سلى ().-3
اخزجبس (د) نهعُُبد انًسزمهخ ()Independent-Samples T test
نذالنخ انفشوق ثٍُ يزىسطٍ دسجبد طالة انًجًىعزٍُ فٍ انزطجُك انمجهٍ نالخزجبس
انًجًىعخ

انعذد

عًُك
سطحٍ

22
1.

انًزىسط
انحسبثٍ
60291
6026.

االَحشاف
انًعُبسٌ
523.1
42602

لًُخ
د
02151

دسجخ
انحشَخ
3.

يسزىي
انذالنخ
02..1

يبين الجدول رقم ( )7-3أن قيمة مستوى الداللة بمغت ( )..884وىي أكبر من
( )...5وىذا يدل عمى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات طالب المجموعتين
في التطبيق القبمي لالختبار ،وىذا يدل عمى تكافؤ طالب مجموعتي الدراسة في التطبيق
القبمي لالختبار قبل استخدام الواقع المعزز لدى طالب تقنيات التعميم بكمية التربية بجامعة
جدة.

الٍتآج املتعمكُ بالطؤاه األوه ،والرٍ يٍص عمِ" :وا أثس الىاقع املعصش عمِ التخصًن العمىٌ لدّ
طالب تكًٍات التعمًي"؟
ولإلجابة عن ىذا السؤال تم اختبار صحة الفرضية األولى التي تنص عمى " :ال توجد
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة ( )...5بين متوسطي درجات الطالب في
االختبار التحصيمي البعدي " وذلك عن طريق استخدام اختبار (ت) لمعينات المستقمة
( )Independent-Samples T testوكانت النتائج كما يوضحيا الجدول اآلتي :جدول
رقم ()4-4
اخزجبس (د) نهعُُبد انًسزمهخ ()Independent-Samples T test
نذالنخ انفشوق ثٍُ يزىسطٍ دسجبد طالة انًجًىعزٍُ فٍ انزطجُك انجعذٌ نالخزجبس
انًجًىعخ

انعذد

عًُك
سطحٍ

22
1.

انًزىسط
انحسبثٍ
95209
.3256

االَحشاف
انًعُبسٌ
2244.
32.54

لًُخ
د
112504

دسجخ
انحشَخ
3.

يسزىي
انذالنخ
02000

يشثع
إَزب
02...

يبين الجدول رقم ( )4-4أن قيمة مستوى الداللة بمغت ( ).....وىي أقل من
( )...5وىذا يعني رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديمة التي تنص عمى " :توجد
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة ( )...5بين متوسطي درجات الطالب في
االختبار التحصيمي البعدي  ،وىذا يدل عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات
طالب المجموعتين (عميق – سطحي) في التطبيق البعدي لالختبار ،ومن المتوسطات
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الحسابية تبين أن ىذه الفروق كانت لصالح طالب المجموعة ذات أسموب التعمم العميق،
حيث حصل طالبيا عمى متوسط حسابي قيمتو ( )95..9بينما حصل طالب المجموعة ذات
أسموب التعمم السطحي عمى متوسط حسابي قيمتو (.)83..56
كما بينت النتائج أن قيمة مربع إيتا بمغت ( ،)..777وىذا يدل عمى وجود أثر كبير
الستخدام الواقع المعزز في تنمية التحصيل العممي لدى طالب تقنيات التعميم.
والرسم البياني التالي يبين المتوسطات الحسابية لدرجات طالب المجموعتين في التطبيق
البعدي لالختبار:

100

االختبار

95.09

83.56

50

0
سطحي

عميق

الٍتآج املتعمكُ بالطؤاه الجاٌٌ ،والرٍ يٍص عمِ" :وا أثس الىاقع املعصش يف تٍىًُ وّازات تصىًي
وىاقع الىيب التعمًىًُ لدّ طالب تكًٍات التعمًي"؟
ولإلجابة عن ىذا السؤال تم اختبار الفرضية الثانية التي تنص عمى " :ال توجد فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة ( )...5بين متوسطي درجات الطالب في التطبيق
البعدي لبطاقة التقييم لميارات تصميم مواقع الويب التعميمية" ،وذلك عن طريق استخدام
اختبار (ت) لمعينات المستقمة ( )Independent-Samples T testوكانت النتائج كما
يوضحيا الجدول
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جذول سلى ()2-4
اخزجبس (د) نهعُُبد انًسزمهخ ( )Independent-Samples T testنذالنخ انفشوق
ثٍُ يزىسطٍ دسجبد طالة انًجًىعزٍُ فٍ انزطجُك انجعذٌ نجطبلخ انزمُُى نًهبساد رصًُى يىالع
انىَت انزعهًُُخ
انجعذ
إَشبء
انًحزىي
إَشبء
انًىلع
ورُسُك
انمبنت
إَشبء
انزذوَُبد
وانصفحبد
انزحكى فٍ
إعذاد
انصفحبد
إدساج
انىسبئط
داخم
انصفحبد
إَشبء
صفحبد
فشعُخ
إضبفُخ
انزحكى فٍ
انًشثعبد
انجبَجُخ
انجطبلخ ككم

عًُك
انًزىسط االَحشاف
انحسبثٍ انًعُبسٌ

سطحٍ
انًزىسط االَحشاف
انحسبثٍ انًعُبسٌ

5200

02000

4204

02.62

52253

42.4

022.4

32.2

02521

.2642

3.

42.2

02291

3261

02631

.200.

3.

02000

42.2

025..

4200

12029

3215.

3.

02003

0220.

4291

02234

32.0

02.40

.2229

3.

02000

025.9

42..

0252.

3256

02..4

52.46

3.

02000

024.4

426.

0239.

3241

02465

92223

3.

02000

02691

42.4

02159

3269

02349

132.3
5

3.

02000

02.32

لًُخ
د

دسجخ
انحشَخ

يسزىي
انذالنخ

يشثع
إَزب

3.

02000

02421

02000

02663

0262.

يبين الجدول رقم ( )2-4أن جميع قيم مستويات الداللة كانت أقل من ( )...5وىذا
يعني رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديمة التي تنص عمى ":توجد فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى الدالة ( )...5بين متوسطي درجات الطالب في التطبيق البعدي
لبطاقة التقييم لميارات تصميم مواقع الويب التعميمية " ،وىذا يدل عمى وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين درجات طالب المجموعتين (عميق – سطحي) في درجات البطاقة ،ومن
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المتوسطات الحسابية تبين أن ىذه الفروق كانت لصالح طالب المجموعة ذات أسموب التعمم
العميق .كما بينت النتائج أن قيم مربع إيتا تراوحت بين ( )..832 – ..424وىذا يدل عمى
وجود أثر كبير الستخدام الواقع المعزز في تنمية ميارات تصميم مواقع الويب التعميمية لدى
طالب تقنيات التعميم.
والرسم البياني التالي يبين المتوسطات الحسابية لدرجات طالب المجموعتين في
البطاقة:

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00

5.00
4.04

4.84
3.72

انشاء المحتوى إنشاء الموقع

4.82
3.61

إنشاء

وتنسيق القالب التدوينات
والصفحات

البطاقة

4.91
3.70

3.41

4.84
3.69

التحكم في إدراج الوسائط إنشاء صفحات التحكم في

البطاقة ككل

4.82
4.00

إعداد

داخل

الصفحات

الصفحات

سطحي

4.77
3.56

فرعية إضافية

4.67

المربعات
الجانبية

عميق

الٍتآج املتعمكُ بالطؤاه الجالح ،والرٍ يٍص عمِ" :وا أثس الىاقع املعصش عمِ تٍىًُ وّازات أضمىب
التعمي لدّ طالب تكًٍات التعمًي"؟
ولإلجابة عن ىذا السؤال تم اختبار صحة الفرضية الثالثة التي تنص عمى " :ال توجد
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة ( )...5بين متوسطي درجات الطالب في
التطبيق البعدي لمقياس ميارات أسموب التعمم " وذلك عن طريق استخدام اختبار (ت)
لمعينات المستقمة ( )Independent-Samples T testوكانت النتائج كما يوضحيا
الجدول اآلتي:
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جذول سلى ()3-4
اخزجبس (د) نهعُُبد انًسزمهخ ( )Independent-Samples T testنذالنخ انفشوق
ثٍُ يزىسطٍ دسجبد طالة انًجًىعزٍُ فٍ انزطجُك انجعذٌ نًمُبس يهبساد أسهىة انزعهى

انجعذ
أسهىة انزعهى
انسطحٍ
أسهىة انزعهى
انعًُك

عًُك
االَحشا
انًزىسط
ف
انحسبثٍ
انًعُبسٌ

سطحٍ
االَحشا
انًزىسط
ف
انحسبثٍ
انًعُبسٌ

3224

022.6

.215

02422

926.

0230.

3269

02359

لًُخ
د

دسجخ
انحشَخ

4422.3

3.

029.1 02000

3.

029.. 02000

562.10

يسزىي
انذالنخ

يشثع
إَزب

يبين الجدول رقم ( )3-4أن جميع قيم مستويات الداللة كانت أقل من ( )...5وىذا يعني
رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديمة التي تنص عمى ":توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى الدالة ( )...5بين متوسطي درجات الطالب في التطبيق البعدي
لمقياس ميارات أسموب التعمم" ،وىذا يدل عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات
طالب المجموعتين (عميق – سطحي) في درجات المقياس ،ومن المتوسطات الحسابية تبين
أن ىذه الفروق كانت لصالح طالب المجموعة ذات أسموب التعمم العميق في بعد أسموب
التعمم العميق ،ولصالح طالب المجموعة ذات أسموب التعمم السطحي في بعد أسموب التعمم
السطحي.
كما بينت النتائج أن قيم مربع إيتا تراوحت بين ( )..988 – ..984وىذا يدل عمى
وجود أثر كبير الستخدام الواقع المعزز في تنمية أسموب التعمم العميق لدى طالب تقنيات
التعميم.
والرسم البياني التالي يبين المتوسطات الحسابية لدرجات طالب المجموعتين في المقياس:
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اسلوب التعلم
12

9.67

10

8.15

8
6

3.69

3.24

4
2
0

السطحي

العميق
أسلوب التعلم العميق

أسلوب التعلم السطحي

وتتفق ىذه النتائج التي توصمت إلييا الدراسة الحالية مع كل من :سوماديو ورامبمي
( ،)Sumadio&Rambli,210عمي أحمد سيد مصطفى ( ،)2..3محمد إبراىيم محمد
( ،)2..8حماد (،)2.42عبد العاطي والسيد ( ، )2..7وال تتفق ىذه النتائج التي توصمت
الييا الدراسة الحالية مع دراسة فريتاس وكامبوس(.)Freitas& campos,2008

أضالًب املعاجلُ اإلحصآًُ:
لتحقي الالق أى الالداف الد ارس الالة ت الالم اس الالتخدام برن الالامج الح الالزم اإلحص الالائية لمعم الالوم االجتماعي الالة
( )SPSSلتحميل البيانات والحصول عمى النتائج كما يمي:
 معامالت الصعوبة والسيولة والتميز لمتحقق من قبول أسئمة االختبار.
 معامل ارتباط بيرسون ( )Pearson Correlationلمتحقق مالن صالدق االتسالاق
الداخمي.
 معامل ألفا كرونباخ ( )Cronbach's Alphaلمتحقق من الثبات.
 اختبالار (ت) لمعينالات المسالتقمة ( )Independent-Samples T testلمعرفالة
داللة الفروق بين مجموعتين مستقمتين.
 مربع إيتا لقياس األثر.
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تىصًات الدزاضُ
في ضوء النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة تم إيراد عدد من التوصيات التي يمكن أن
تسيم في تعزيز استخدام تقنية الواقع المعزز واسموب التعمم سطحي والعميق في تنمية
ميارة تصميم مواقع الويب التعميمية؛ وىي كما يمي:
 - 4تنمية االتجاىات اإليجابية نحو استخدام الواقع المعزز واسموب التعمم أثناء الدراسة.
مقرر عن تقنية الواقع المعزز .
 - ۷تدريس الطالب والطالبات ًا
 - 3تدريب طالب وطالبات كمية التربية قبل الخدمة عمى استخدام تقنية الواقع المعزز
واسموب التعمم.
 - 4عقد دورات وورش تدريبة عن أىمية تقنية الواقع المعزز واسموب التعمم وكيفية توظيفيا
في التعميم.

وكرتحات الدزاضُ:
في ضوء نتائج الدراسة الحالية التي أثبتت وجود أثر إيجابي الستخدام تقنية الواقع
المعزز واسموب التعمم السطحي والعميق وتنمية ميارة تصميم المواقع الويب لدى طالب كمية
التربية جامعة جدة يقترح الباحث إجراء المزيد من الدراسات والبحوث كما يمي:
 -4دراسة أثر استخدام تقنية الواقع المعزز واسموب التعمم السطحي والعميق عمى التحصيل
الدراسي في مقررات دراسية أخرى وعمى مستويات مختمفة من المراحل الدراسية:
االبتدائية والمتوسطة والثانوية.
 -۷إجراء دراسات المقارنة أثر استخدام تقنية الواقع المعزز واسموب التعمم في التدريس
عمى التحصيل الدراسي عند كال الجنسين ( طالب وطالبات ) .
 -3تجربة استخدام تقنية الواقع المعزز واسموب التعمم في تدريس مقررات دراسية في
مناطق أخرى من المممكة العربية السعودية.
 -4إجراء المزيد من الدراسات والبحوث لدراسة أثر استخدام تقنية الواقع المعزز في
تحسين العممية التعميمية بشكل عام.
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