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أستاذ املناهج وطرق تدريس العلوم املشارك بقسم العلوم الرتبوية يف كلية 
الرتبية بالزلفي يف جامعة املجمعة 
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   ملخص البحث  
مطالب  توافر  درجة  عىل  التعرف  إىل  الدراسة  هدفت 
الطبيعية،  العلوم  من:)منهج  كل  يف  الالزمة  املعزز  الواقع 
معلمي  نظر  وجهة  من  التعليمية(  البيئة  املتعلم،  املعلم، 
الزلفي،  بمحافظة  الثانوية  املرحلة  يف  العلوم  ومعلامت 
استجابات  بني  اإلحصائّية  الداللة  ذات  الفروق  وكذلك 
باختالف  املعزز  الواقع  توافر مطالب  الدراسة حول  عينة 

املتغريات التالية )العمر، اخلربة، الدورات التدريبية(.

       ولتحقيق هذه األهداف تم استخدام املنهج الوصفي، 
وإعداد استبانة طبقت عىل عينة قوامها )51( معلاًم ومعلمة 
من معلمي ومعلامت العلوم وذلك خالل الفصل الدرايس 

الثاين من العام )1442-1441هـ(. 

النتائج ما ييل: أن درجة توافر مطالب         كان من أبرز 
املعلم،  )املنهج،  من:  كل  يف  توافرها  الالزم  املعزز  الواقع 
بني  متفاوتة  بدرجات  جاءت  التعليمية(  البيئة  املتعلم، 
جدًا،  وضعيفة  وضعيفة،  ومتوسطة،  وعالية،  جدًا،  عالية 
متوسطات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  كام 
استجابات عينة الدراسة حول املطالب الالزم توافرها يف 
التعليمية( لصالح  البيئة  املتعلم،  كل من: )املنهج، املعلم، 
ذوي  ولصالح   ،)30  -25( سنًا  األقل  العمرية  الفئة 
اخلربة األكثر من )10( سنوات، ولصالح ذوي الدورات 

التدريبية األكثر من )10( دورات.

       ويف ضوء النتائج السابقة تم وضع بعض التوصيات 
الّدراسة  حّددهتا  اّلتي  املطالب  بتوظيف  االهتامم  منها: 
بتخصصاهتا  الّطبيعّية،  العلوم  مناهج  وتطوير  بناء،  يف 

Abstract
The study aimed at identifying the degree of 
availability of the required Augmented Reality 
demands in each of: (the natural science curric-
ulum, the teacher, the learner, the educational 
environment) from the perspective of science 
teachers at the secondary level in Zulfi Gover-
norate, as well as the statistically significant dif-
ferences between the responses of the study sam-
ple about the availability of Augmented Reality 
demands according to the following variables 
(age, experience, training courses). To achieve 
these goals, the descriptive approach was used, 
and a questionnaire was prepared and applied 
to a sample of (51) male and female teachers 
during the second semester of the year (1442-
1441 AH). The most prominent results were as 
follows: The degree of availability of the Aug-
mented Reality demands that are required to be 
available in each of: (curriculum, teacher, learn-
er, educational environment) came in varying 
degrees as “very high, high, medium, weak, and 
very weak), and there are statistical significant 
differences between the average responses of 
the study sample about the demands that must be 
met in each of: (curriculum, teacher, learner, ed-
ucational environment) in favor of the younger 
age group (25-30), and for those with more than 
(10) years of experience, and to those with more 
training courses out of (10) courses. In light of 
the previous results, some recommendations 
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واملتعلمني  املعلمني  مهارات  تنمية  عىل  العمل  املختلفة، 
يف استخدام الواقع املعزز، وتأهيلهم لذلك بورش العمل 
التي  الّتعليمّية  البيئة  بتهيئة  واالهتامم  التدريبية،  والربامج 
املستلزمات  كافة  وتوفري  املعزز،  الواقع  تنفيذ  عىل  تعني 

واإلمكانيات الالزمة لتحقيق ذلك.

أثر  إجراء دراسة جتريبية حول  الدراسة:         واقرتحت 
عىل  الطبيعية  العلوم  تدريس  يف  املعزز  الواقع  استخدام 
التقنية،  هذه  نحو  اجّتاهاهتم  وعىل  املتعّلمني،  حتصيل 
يف  املعزز  الواقع  تقنية  استخدام  معوقات  حول  وأخرى 

تدريس العلوم الّطبيعّية يف املراحل املختلفة.
الكلامت املفتاحية: 

الواقع املعزز، تدريس العلوم، املرحلة الثانوية.

were made, including: interest in employing 
the demands identified by the study in building 
and developing natural science curricula, with 
its various disciplines, working on developing 
the skills of teachers and learners in the use of 
Augmented Reality, and qualifying them for 
this in workshops and training programs, and 
drawing attention to creating the educational 
environment to implement Augmented Reality, 
and provide all the necessary requirements and 
capabilities. The study suggested conducting an 
empirical study on the effect of using Augment-
ed Reality in teaching natural sciences on learn-
ers’ achievement and their attitudes towards this 
technology, and another one on the obstacles 
ahead of using Augmented Reality technology 
in teaching natural sciences at different stages.

Keywords:
Augmented Reality, Traching Science, High 
School 

مقدمة:
        يشــهد العــر احلــايل انفجــارًا معلوماتيــًا متزايــدًا 
وثــورة تكنولوجيــة رقميــة هائلــة؛ ونتيجــة لذلــك كان 
لزامــًا عــىل النظــام التعليمــي مواكبــة هــذه التطــورات 
ــىل  ــادرة ع ــزة ق ــة متمي ــات تعليمي ــول إىل خمرج للوص

مواجهــة التغــريات املتالحقــة والتكيــف معهــا. 
ــة يف  ــرة اهلائل ــريات الطف ــذه التغ ــرز ه ــل أب         ولع
والوســائط  الصناعيــة،  األقــامر  تكنولوجيــا  جمــال 
املتعــددة، والتعلــم اإللكــرتوين، والتــي نشــأت يف 
ظالهلــا تقنيــة الواقــع املعــزز والــذي يعتــرب مــن أهــم 
ــة  ــتخدم يف كاف ــي تس ــة الت ــتحدثات التكنولوجي املس

ــم. ــم والتعل ــال التعلي ــيام جم ــاالت الس املج
       وتعتــرب تقنيــة الواقــع املعــزز مــن أهــم االجتاهــات 
ــج  ــىل دم ــل ع ــث تعم ــا حي ــتقبلية يف التكنولوجي املس
الواقــع احلقيقــي بالواقــع االفــرتايض عــن طريــق 

ــري  ــات إىل اإلدراك الب ــن املعلوم ــة م ــة طبق إضاف
لإلنســان متكنــه مــن رؤيــة الواقــع احلقيقــي مدموجــًا 
ــي  ــزة الت ــتخدام األجه ــززه باس ــات تع ــه معلوم مع

ــيني، 2014(. ــذه التقنية)احلس ــدم ه خت
ــة  ــة والبيئ         فهــي جتمــع بــني املعلومــات االفرتاضي
ــالل  ــن خ ــم م ــدى املتعل ــزز اإلدراك ل ــة، ويع احلقيقي
ــس  ــمع واللم ــل الس ــة مث ــن حاس ــر م ــتخدام أكث اس

.(Liang,2015,p 219 والرؤيــة( 
       وظهــرت تكنولوجيــا الواقــع املعزز بعــد تكنولوجيا 
ــىل  ــا ع ــذه التكنولوجي ــوم ه ــرتايض، وتق ــع االف الواق
تعديــل الواقــع احلقيقــي بإضافــة عنــارص رقميــة 
هبــدف حتســني إدراك املتعلــم، وعــىل هــذا فإهنــا 
ــريا  ــي: كام ــة وه ــارص رئيس ــع عن ــىل أرب ــتمل ع تش
املســتهدفة، عالمــات وهــي  املعلومــات  اللتقــاط 
املعلومــات املســتهدفة، أجهــزة اهلاتــف وتســتخدم 
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لتخزيــن ومعاجلــة املعلومــات، وأخــريًا املحتــوى 
Abd Majid, Mohammed &Sulaim�)  الرقمــي

(an,2015,p112

        ومتتــاز تقنيــة الواقــع املعــزز بعــدد مــن املميــزات 
منهــا: قدرهتــا عــىل تشــجيع التعلــم احلركــي، وتدعيــم 
التعلــم بمجموعــة كبــرية مــن عنــارص التعلــم الرقميــة 
التــي تســاعد عــىل دمــج املتعلمــني يف عمليــة التعلــم، 
Diaza, Hin-) ــم ــو التعل ــم نح ــن دافعيته ــد م  وتزي

(capieb &Morenoc,2015,p206

        كــام تســمح تقنيــة الواقــع املعــزز بتطويــر الكتــب 
الدراســية التقليديــة مــن خــالل إضافــة عنــارص 
رســومية متنوعــة مثــل الفيديوهــات التعليميــة أو 
الصــور أو األصــوات أو حتــى العنارص ثالثيــة األبعاد، 
ــة التعلــم  ممــا يســاعد املتعلــم عــىل االنغــامس يف عملي
ــة  ــادة دافعي ــة، وزي ــة التعليمي ــداف العملي ــق أه وحتقي
.(Coimbra, Cardoso& Maceus, 2015)  التعلــم
 Serio, Ibanez,&)ويوضــح ســريو وايبانز وكلــوز        
بيئــة  هــو  املعــزز  الواقــع  )أن   Kloos,2013,p587

خصبــة جــدًا وغنيــة للتعلــم التفاعــيل املتكامــل، 
ــا  ــم كل م ــر للمتعل ــرتايض يوف ــع االف ــث أن الواق حي
حيتاجــه ليتعلــم شــيئًا جديــدًا أو يصنــع فكــرة جديــدة، 
كــام يتيــح للمتعلــم فرصــة التخيــل وبنــاء التصــورات 
دون عوائــق لوجســتية، ثــم تطبيــق هــذه األفــكار 
والتصــورات عندمــا تصبــح جاهــزة للتنفيــذ احلقيقــي 

ــي. ــت حقيق يف وق
        ويعــد التعليــم بتقنيــة الواقــع املعــزز أحــد احللــول 
احلديثــة لعــالج امللــل والرتابــة يف التعليــم التقليــدي، 
حيــث تزيــد مــن التفاعــل واحلــوار، وتنمــي مســتوى 
ــة  ــالل تقني ــن خ ــة م ــاهد الطلب ــث يش اإلدراك؛ حي
ــور ذات  ــات وص ــات ورشوح ــزز فيديوه ــع املع الواق
ــدًا  ــي مزي ــف التعليم ــي املوق ــا يعط ــة مم ــاد ثالثي أبع
ــاوين،  ــم التع ــزز التعل ــاط ويع ــة والنش ــن الديناميكي م
االنتبــاه  وجــذب  الدافعيــة  زيــادة  عــىل  ويعمــل 

)قشــطة، 2018، ص 3(.
الدراســات كدراســة          وخلصــت كثــري مــن 
ــكان )2016(،  ــثري والعبي ــيني )2014(، والش احلس
ــرية  ــدرة الكب ــعد )2017( إىل الق ــف وآل مس والرشي
ــة  ــه يف العملي ــر ب ــة أن تؤث ــذه التقني ــن هل ــي يمك الت
التعليميــة منهــا: إرشاك الطلبــة يف العمليــة التعليميــة، 
ومســاعدة املعلمــني عــىل العــرض والــرشح، وســهولة 
اســتيعاب املعلومــات، وردود الفعــل اإلجيابيــة للطلبــة 

ــم. ــي لدهي ــل العلم ــادة التحصي وزي
        ودلــت نتائــج العديــد من الدراســات التــي تناولت 
ــس  ــزز يف التدري ــع املع ــة الواق ــتخدام تقني ــة اس فاعلي
عــىل أن توظيفهــا يســاعد املتعلمــني عــىل اإلبــداع 
والتفكــري وزيــادة التحصيــل، كــام أوصــت العديــد من 
ــرت  ــد أن ظه ــم بع ــتخدامها يف التعلي ــات باس الدراس
نتائجهــا اإلجيابيــة كدراســة مشــتهي )2016(، وأمحــد 
)2017(، وجرجــس )2017(، والدهــايس)2017(، 
وجــودة)2108( والتــي أثبتــت فاعليــة الواقــع املعــزز 

عــىل تنميــة التفكــري واالجتاهــات. 

مشكلة الدراسة:
        نظــرًا ألمهيــة التقنيــة وتطبيقاهتــا، ودورهــا الفاعــل 
ــث؛  ــه احلدي ــج بمفهوم ــارص املنه ــة عن ــر كاف يف تطوي
فقــد تعاقبــت العديد مــن التطــورات واملســتحدثات يف 
ــي،  ــوب التعليم ــدءًا باحلاس ــم، ب ــات التعلي ــال تقني جم
والفيديــو التفاعــيل، والتلفزيــون التعليمي، والوســائط 
ــبكة  ــرت ش ــة، إىل أن ظه ــامر الصناعي ــددة، واألق املتع
االنرتنــت؛ والتــي  تعــد مــن أهــم التطــورات العلميــة 
التــي ســـــــامهت يف ظهــور العديــد مــن االجتاهــات 
احلديثــة يف جمــال تقنيــات التعليــم مثــل: التعليــم 
ــال،  ــم النق ــد، والتعلي ــن بع ــم ع ــرتوين، والتعلي االلك
واجلامعــة االفرتاضيــة، والواقــع االفــرتايض) أبــو 

حكمــة، 2018: ص 6(.
ــا يف  ــالل خربهت ــن خ ــة م ــت الباحث ــد الحظ        وق
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جمــال التدريــس عــدم وجود قــدرة عاليــة يف اســتخدام 
وســائل وطــرق التدريــس التكنولوجيــة؛ األمــر الــذي 
انعكــس عــىل التحصيــل الــدرايس والتفكــري اإلبداعي 
لــدى الطلبــة، إذ كان االعتــامد بشــكل كبــري عــىل طرق 
ــًا ال  ــي غالب ــة والت ــس التقليدي ــرتاتيجيات التدري واس
ــوم،  ــس العل ــق يف تدري ــة والتطبي ــني النظري ــط ب ترب
ــة، وهــذا  وتبعــث امللــل والروتــني، وتضعــف الدافعي
الواقــع امللمــوس أثبتتــه دراســة الدليمــي )2020، ص 

ــرت: ــث أظه ص 22-23( حي
ــل 	  ــتوى التحصي ــدين يف مس ــود ت ــىل وج 83% ع

ــية.  ــررات الدراس ــض املق ــس بع ــدرايس يف تدري ال
يســتخدمون 	  واملعلــامت  املعلمــني  مــن   %91

التدريــس.  عمليــة  يف  التقليديــة  الطــرق 
83% مــن املعلمــني واملعلــامت ال يســتخدمون 	 

األجهــزة الذكيــة والتطبيقــات التكنولوجيــة.
ــم 	  ــت لدهي ــامت ليس ــني واملعل ــن املعلم 100% م

أســاليب  ألن  املعــزز  الواقــع  بتقنيــة  معرفــة 
ــة دون  ــاليب التقليدي ــي األس ــة ه ــس املتبع التدري
ربــط النظريــة بالتطبيــق، األمــر الــذي مل يعــد 
كافيــًا لتلبيــة متطلبــات العمليــة التعليميــة الســيام 
مــع التطــور العلمــي والتكنولوجــي الذي يشــهده 

ــات. ــال واملعلوم ــال االتص ــامل يف جم الع
        كــام دعــت دراســة أمحــد )2017( إىل رضورة 
يف  املعــزز  الواقــع  تكنولوجيــا  توظيــف  تعميــم 
ورضورة  التعليميــة،  املراحــل  ملختلــف  التدريــس 
ــزز. ــع املع ــات الواق ــج تطبيق ــر برام ــامم بتطوي االهت
كيــب  مــن  كل  دراســة  وتوصلــت          
Ren- )ورنــري )& Rampolla,2012 Kipp) الورامبــو
ner,2014) إىل إمكانيــة اســتخدام الواقــع املعــزز يف 

التدريــس، ويتضمــن املــواد التعليميــة التفاعليــة، 
والصــوت   والفيديوهــات  املتحركــة،  والرســوم 

املحمولــة.   األجهــزة  باســتخدام  والصــورة 
        بينــام أشــارت دراســة كل مــن الغامــدي )1429( 

وبــن ســحيم )1433(، إىل قلــة يف أعــامل الطلبــة التــي 
يمكــن أن توصــف بأهنــا أعــامل إبداعيــة، إذ يعد ضعف 
ــم  ــد أه ــي أح ــري اإلبداع ــارات التفك ــم مله امتالكه
األســباب وراء هــذه املشــكلة وغالبــًا مــا تكــون طــرق 
التدريــس التقليديــة ســببًا يف تــدين امللــكات اإلبداعيــة، 
وضعــف االســتعانة باملســتحدثات التكنولوجيــة التــي 
ــن  ــد م ــم وتزي ــد انتباهه ــادة وتش ــة يف امل ــب الطلب حتب

عمــق تفكريهــم.
ــع  ــة م ــات متوافق ــذه الدراس ــاءت ه ــه ج         وعلي
ــة  ــة لذلــك كان مــن الــروري معرف توقعــات الباحث
متطلبــات اســتخدام الواقــع املعــزز يف عمليــة التدريس 
حيــث متحــورت مشــكلة الدراســة يف الســؤال الرئيــس 

التــايل:

مــا مطالــب اســتخدام الواقــع املعــزز لتدريــس العلــوم 
ــة  ــوم املرحل ــامت العل ــي ومعل ــر معلم ــة نظ ــن وجه م

ــة بمحافظــة الزلفــي؟ الثانوي
وتفــرع مــن الســؤال الرئيــس الســابق تســاؤالت 

الدراســة التاليــة:
س1/ مــا درجــة توافــر مطالب الواقــع املعــزز الالزمة 
يف كل من:)منهــج العلــوم الطبيعيــة، املعلــم، املتعلــم، 
البيئــة التعليميــة( مــن وجهــة نظــر معلمــي ومعلــامت 

العلــوم يف املرحلــة الثانويــة بمحافظــة الزلفــي؟
ــني  ــة ب ــة إحصائّي ــروق ذات دالل ــد ف س2/ هــل توج
ــر  ــول تواف ــوم ح ــامت العل ــي ومعل ــتجابات معلم اس
ــة  ــريات التالي ــالف املتغ ــزز باخت ــع املع ــب الواق مطال

ــة(؟ ــدورات التدريبي ــربة، ال ــر، اخل )العم

أهداف الدراسة:
التعــرف عــىل درجــة توافــر مطالــب الواقــع . 1

العلــوم  من:)منهــج  كل  يف  الالزمــة  املعــزز 
الطبيعيــة، املعلــم، املتعلــم، البيئــة التعليميــة( مــن 
وجهــة نظــر معلمــي ومعلــامت العلــوم يف املرحلــة 

ــي. ــة الزلف ــة بمحافظ الثانوي
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ــة . 2 ــة اإلحصائّي ــروق ذات الدالل ــن الف ــف ع الكش
بــني اســتجابات معلمــي ومعلــامت العلــوم حــول 
توافــر مطالــب الواقــع املعــزز باختــالف املتغريات 

التاليــة )العمــر، اخلــربة، الــدورات التدريبيــة(.

أمهية الدراسة:

األمهية النظرية: وتكمن يف اآليت:أ. 
مواكبــة االجتاهــات العامليــة احلديثــة التــي شــكلت 	 

ــا يف  ــم ودجمه ــة التعلي ــال تقني ــاًم يف جم ــدًى مه ص
ــرز  ــا ألب ــالل توظيفه ــن خ ــة م ــة التعليمي العملي
ــزز. ــع املع ــة الواق ــة كتقني ــتحدثات التكولوجي املس

انســجامها مــع مــرشوع تطويــر املناهــج الدراســية 	 
بــام فيهــا مناهــج العلــوم، والــذي نــادت بــه 
وزارة التعليــم مؤّخــًرا لتطويــر الّتعليــم، ومســايرة 
مطالــب الّتنميــة االقتصادّيــة، واالجتامعّيــة يف 

ــعودية. ــة الس ــة العربي اململك
الربــط بــني اجلانــب النظــري واجلانــب التطبيقــي 	 

يف عمليــة تدريــس العلــوم باســتخدام التكنولوجيا 
والتقنيــات احلديثــة.

األمهيــة التطبيقيــة: وتكمــن يف نتائجهــا وتوصياهتا ب. 
والتــي تســهم يف إفــادة كل من: 

ــالل 	  ــن خ ــس: م ــة التدري ــاء هيئ ــني وأعض املعلم
الوســائل  باســتخدام  التعليــم  وتطويــر  دعــم 

املتقدمــة. التكنولوجيــة 
الباحثــني يف جمــال املناهــج وطــرق التدريــس: مــن 	 

ــات  ــات واملقرتح ــض التوصي ــم بع ــالل تقدي خ
ودراســات  لبحــوث  جمــاالً  تفتــح  قــد  التــي 
مســتقبلية لتطويــر املامرســات التدريســية مــن 

ــة. ــات احلديث ــالل التقني خ
ــم 	  ــم وتعل ــة تعلي ــري بيئ ــالل توف ــن خ ــة: م الطلب

فاعلــة ومالئمــة لقدراهتــم وإمكانياهتــم، وتطويــر 
ــذايت.  ــم ال ــم يف التعل مهاراهت

حدود الدراسة: 

ــىل 	  ــرف ع ــددت يف التع ــة: حت ــدود املوضوعي احل
ــزز  ــع املع ــتخدام الواق ــب اس ــر مطال ــدى تواف م
ــة  ــج، والبيئ ــم، واملنه ــم، واملتعل ــن: املعل يف كل م

ــة. التعليمي
احلــدود البرشيــة: تــم تطبيــق الدراســة عــىل عينــة 	 

ــوم يف  ــامت العل ــي ومعل ــن معلم ــا)51( م قوامه
ــة بمحافظــة الزلفــي. ــة الثانوي املرحل

ــة 	  ــق أدوات الدراس ــم تطبي ــة: ت ــدود الزماني احل
ــام )1442- ــن الع ــاين م ــدرايس الث ــل ال يف الفص

1441هـ(. 
احلــدود املكانيــة: مــدارس التعليــم العــام الثانويــة 	 

بمحافظــة الزلفــي. 

مصطلحات الدراسة:

:Augmented Reality الواقع املعزز
        يعرفــه جــون (Joan,2015,p8) بأنــه:" طريقــة 
ــة يف العــامل  ــة فعلي ــارشة لبيئ ــارشة وغــري مب عــرض مب
ــالل  ــن خ ــا م ــادة عنارصه ــم زي ــث يت ــي، حي الواقع
ــر  ــطة الكمبيوت ــاؤها بواس ــم إنش ــية يت ــالت حس مدخ
أو اهلاتــف املحمــول مثــل الصــوت أو الفيديــو أو 

ــي". ــامل احلقيق ــي الع ــومات حتاك الرس
        ويعــرف إجرائيــًا بأنــه: اســتخدام طــرق ووســائل 
قائمــة عــىل األجهــزة الذكيــة تعمــل عــىل دمــج العــامل 
احلقيقــي مــع الوســائط الرقميــة والتقنيــات املختلفــة.

Augmented Reality De� ــزز ــع املع ــب الواق  مطال
:mands

       تعــّرف إجرائًيــا بأهنــا: املقومــات األساســية الالزمة 
ــا يف  ــب توفره ــي جي ــزز، والت ــع املع ــتخدام الواق الس
منظومــة التدريــس )منهــج العلــوم الطبيعيــة، واملعلــم، 
واملتعلــم، والبيئــة التعليميــة( لتجعــل املتعلمــني أكثــر 
تفاعــاًل مــع العــامل احلقيقــي وحتســن مــن عمليــة 

ــم. ــي لدهي اإلدراك احل
اإلطار النظري والدراسات السابقة: 
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مفهوم الواقع املعزز:
       اكتســبت تقنيــة الواقــع املعــزز يف اآلونــة األخــرية 
أمهيــة كبــرية مــن الباحثــني، وبمراجعــة األدبيــات نجد 
الكثــري مــن املصطلحــات املرادفــة هلــذا املفهــوم منهــا: 
ــاف،  ــع املض ــة، الواق ــة املدجم ــج، احلقيق ــع املدم الواق
الواقــع املزيــد، ويعــود اختــالف األلفــاظ إىل اختــالف 
طبيعــة الرتمجــة، ويعــد مفهــوم الواقــع املعــزز أكثرهــا 

اســتخدامًا لــدى الباحثــني واألكاديميــني. 
       ويعــرف مخيــس )2015، ص2( تقنيــة الواقــع 
املعــزز بأهنــا: تكنولوجيــا ثالثيــة األبعــاد بــني الواقــع 
ــا  ــل معه ــم التفاع ــرتايض، ويت ــع االف ــي والواق احلقيق
باملهمــة  الفــرد  قيــام  أثنــاء  احلقيقــي  الوقــت  يف 
ــني  ــج ب ــب يدم ــرض مرك ــو ع ــم فه ــن ث ــة وم احلقيقي
املشــهد احلقيقــي الــذي يــراه املســتخدم واملشــهد 
الظاهــري املولــد بالكمبيوتــر الــذي يضاعــف املشــهد 
ــل  ــه يتفاع ــتخدم أن ــعر املس ــة، فيش ــات إضافي بمعلوم
مــع العــامل احلقيقــي وليــس الظاهــري، هبــدف حتســني 

اإلدراك احلــي للمســتخدم.
       كــام يعرفهــا قشــطة )2018، ص10( بأهنــا: تقنيــة 
تفاعليــة تشــاركية تزامنيــة بدمــج العــامل احلقيقــي 
بالعــامل االفــرتايض مــن خــالل إســقاط األجســام 
ــة  ــتخدم احلقيقي ــة املس ــة يف بيئ ــات االفرتاضي واملعلوم
ــي  ــع احلقيق ــزز الواق ــة فتع ــات إضافي ــر معلوم لتوف
ــاد  ــة األبع ــة ثالثي ــوم تفاعلي ــور ورس ــوت والص بالص
وفيديوهــات هبــدف تعزيــز اإلدراك احلــي مما يســاعد 

ــي.   ــوى الرقم ــع املحت ــل م ــىل التفاع ــة ع الطلب
ــم  ــد أه ــزز أح ــع املع ــة الواق ــد تقني ــك تع        ولذل
ــواة  ــورة كن ــوت والص ــمل الص ــي تش ــات الت التطبيق
أساســية يف أســلوب املحــاكاة الــذي يشــكل األســاس 

ــة. ــة الواقعي ــة االفرتاضي ــن البيئ يف تكوي

خصائص تقنية الواقع املعزز:
 (Slijepcevic, 2013, p11 ) ــيفك ــص سليجيبس يلخ

واألمــري )2019، ص 155( جمموعــة مــن اخلصائــص 
التــي تتمتــع هبــا تقنيــة الواقــع املعــزز كالتــايل:

ــة 	  ــع جمموع ــزز م ــع املع ــتخدام الواق ــجام اس انس
ــة  ــكاين، الرؤي ــل: اإلدراك امل ــات مث ــن النظري م

ــم. ــات التعل ــة، ونظري احلركي
تنــوع اســتخدامات الواقــع املعــزز يف العمليــة 	 

التعليميــة.
تعــدد طــرق عــرض الوســائط الرقميــة يف الواقــع 	 

املعــزز.
ــز 	  ــم وتعزي ــم للتعل ــة وحتفيزه ــاه الطلب ــارة انتب إث

ــم. ــة التعل جترب
ــمع، 	  ــة، والس ــة كالرؤي ــن حاس ــر م ــتخدام أكث اس

ــس. واللم
ــالل 	  ــن خ ــة م ــة املادي ــع البيئ ــة م ــل الطلب تفاع

املتعــددة. الوســائط  كائنــات 
سد الفجوة بني التعلم العميل والنظري.	 
إجيابية التأثري عىل التحصيل واالختبارات. 	 

ويضيــف جــون(joan,2015) جمموعــة مــن اخلصائص 
لتايل: كا

ــياء 	  ــىل األش ــة ع ــاطة والفعالي ــة البس ــاء صف إضف
ــة. ــال واحلقيق ــني اخلي ــج ب والدم

ــة 	  ــة اإللكرتوني ــادي والبيئ ــع امل ــني الواق ــط ب الرب
ــة. ــه بدق ــه ومتابعت ــن مراقبت ــن يمك ــكل آم بش

برجمــة املحتــوى الثقــايف وفــق معايــري اجلــودة 	 
واللوائــح املنصــوص عليهــا. 

ــدات 	  ــكان، والتعقي ــان، وامل ــدود الزم ــي ح ختط
ــة. ــة، واإلداري املالي

تقليل التكاليف املالية.	 
مراعاة الفروق الفردية.	 

بينــام يــرى أبــو حكمــة )2018، ص 30( بعــض 
اخلصائــص املهمــة كالتــايل:

الفرديــة: بمعنــى إتاحــة الفرصــة للطالــب أن 	 
ــم بمفــرده؛ ولكــن ضمــن املوقــف اجلمعــي  يتعل
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للتعلــم، وذلــك مــن أجــل مراعــاة الفــروق 
ــة. ــني الطلب ــة ب الفردي

التنــوع: فتقنيــة الواقــع املعــزز حتتــوي عــىل العديد 	 
ــارات  ــادر، واخلي ــددة، واملص ــائط املتع ــن الوس م

التعليميــة.
 الكونيــة: بمعنــى إلغــاء القيــود اخلاصــة بالزمــان 	 

واملــكان؛ فالطالــب يســتطيع اســتخدام تقنيــة 
الواقــع املعــزز متــى شــاء ويف أي مــكان مــع توفــر 

ــت.   ــة اإلنرتن خدم
اإلتاحــة: فتقنيــة الواقــع املعــزز تتيــح للطلبــة 	 

فرصــة احلصــول عــىل البدائــل التعليميــة املقدمــة 
ــبه. ــذي يناس ــت ال ــة يف الوق ــذه التقني ــرب ه ع

مطالب استخدام الواقع املعزز:
أشــار العمــري )1434، ص ص 34-36( إىل جمموعة 

مــن املطالــب كالتايل: 

1- ما يتعلق باملناهج التعليمية:
من حيث بناء وتصميم املناهج بطريقة:

تســمح بتنفيــذ التطبيقــات التقنيــة داخــل الصــف؛ 	 
بحيــث تدعــم التعلــم الــذايت، والتعلــم التعــاوين.

ــا 	  ــًة بعضه ــة مكّمل ــواّد املختلف ــج امل ــل مناه جتع
البعــض، ومرتابطــًة مــع مناهــج املســتويات اّلتــي 

ــا. تليه
تكــون إلكرتونّيــة وتوفريهــا عــىل مواقــع مصــادر 	 

املعلومــات املتاحــة للمتعّلمــني.
متّكــن مــن حتديثهــا بصفــة مســتمرة؛ ليكــون 	 

يف  والّتغــريات  األحــداث،  ومتابًعــا  مســايًرا، 
املجتمــع، والّثقافــة، ومــا يؤّثــر فيهــام.

ــم، 	  ــرة للمتعل ــة، واملثم ــاركة اإلجيابي ــمح باملش تس
مــع مراعــاة ســامته، وخصائــص نمــّوه، وحاجاته، 

وميولــه.
تســمح باســتخدام أســاليب تقويــم اعتياديــة، 	 

وإلكرتونيــة.

2- ما يتعلق باملعلم:
الّتعليــم 	  نظــم  تطويــر  بأمهيــة  املعلــم  وعــي 

االعتيــادي.
ــتوى 	  ــول للمس ــري، والوص ــة التغي ــة بأمهي القناع

ــادة  ــذايت، واإلف ــر ال ــالل التطوي ــن خ ــل م األفض
ــة. ــات املتاح ــادر املعلوم ــن مص م

قدرتــه عــىل التفاعــل مــع أســاليب، وأنظمــة 	 
الواقــع املعــزز.

ــس 	  ــاليب الّتدري ــوع يف أس ــارات التن ــه مه امتالك
ــال. الفّع

ــي 	  ــرتوين، واّلت ــس اإللك ــارات الّتدري امتالكــه مه
تشــمل اســتخدام األجهــزة التعليميــة، وعــىل 
ــن  ــك م ــه ذل ــام يتضمن ــب اآليل، ب ــها احلاس رأس
شــبكة  مــع  والتعامــل  الربجمّيــات،  تشــغيل 
اإللكرتونّيــة،  املعامــل  وإدارة  اإلنرتنــت، 

االفرتاضّيــة. والفصــول 
بمهــارة، 	  اإللكــرتوين  التواصــل  عــىل  قدرتــه 

الالزمــة  اإللكرتونيــة  األدوات  واســتخدامه 
لذلــك.

امتالكــه ملهــارات إدارة الصــف، وتوزيــع املهــام، 	 
ــة. وتفعيــل املجموعــات التعليمّي

قدرتــه عــىل اســتخدام وإدارة مصــادر املعلومــات 	 
اإللكرتونّيــة.

3- ما يتعلق باملتعلم:
امتالك املتعلم لكل من: 

مهــارات اســتخدام احلاســب اآليل، والتعامــل 	 
ــه. مع

تطبيقــات 	  وتوظيــف  اســتخدام  مهــارات 
اإللكــرتويّن،  االتصــال  وأدوات  اإلنرتنــت، 

االفرتاضيــة. والفصــول 
الدراســية، 	  املقــّررات  يف  البحــث  مهــارات 

واالعتياديــة. اإللكرتونيــة،  بتصميامهتــا 
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املعرفيــة 	  املصــادر  يف  البحــث  مهــارات 
واالعتياديــة. اإللكرتونيــة، 

مهارات املشاركة النشطة والتفاعل اإلجيايب.	 
مهارات الّتفكري العليا.	 

4- ما يتعلق بالبيئة التعليمية:
ــزة 	  ــة بأجه ــية االعتيادي ــول الّدراس ــز الفص جتهي

تعليميــة متنوعــة -أمّههــا أجهــزة احلاســب اآليّل- 
وربطهــا بنظــام مركــزي عــىل مســتوى املدرســة، 

ــة. ــرة التعليمي والدائ
توفري شبكة إنرتنت ذات رسعة اّتصال عالية.	 
ــبكة 	  ــىل ش ــة ع ــرتوينٍّ للمدرس ــع إلك ــاء موق إنش

اإلنرتنــت، وربطــه باملــدارس األخــرى، وبموقــع 
وزارة التعليــم، وباملواقــع الرّتبوّيــة، وبمراكــز، 

ــة. ــات ذات الّصل ــد املعلوم وقواع
إنشــاء مكتبــٍة رقمّيــٍة، وإتاحتهــا للمتعّلمــني، 	 

وحتفيزهــم عــىل اســتخدام أوعيتهــا املعرفّيــة.
توفــري مركــز ملصــادر التعلــم، وجتهيزه بالوســائط، 	 

ــزة الاّلزمة. واألجه
وإلدارة 	  الّتعّلــم،  إلدارة  متطــّورٍة  نظــم  توفــري 

اإللكــرتوين. وللتقييــم  املحتــوى، 
ــري 	  ــة، وتوف ــة للمدرس ــول افرتاضي ــم فص تصمي

ــذه  ــني ه ــول املتعلم ــني دخ ــة؛ لتمك ــام رسي أرق
ــتوياهتم. ــية، ومس ــم الدراس ــق مواده ــول، وف الفص

الفرق بني الواقع املعزز والواقع االفرتايض:
       ويفــرق مخيــس )2015، ص2( بــني الواقــع املعــزز 
ــع  ــو واق ــرتايض ه ــون االف ــرتايض بك ــع االف والواق
اصطناعــي ثالثــي األبعــاد، مولــد بالكمبيوتــر، يشــري 
إىل اإلحســاس أو األثــر وليــس احلقيقــة، فنشــعر به عن 
طريــق املثــريات احلســية، وال نتفاعــل معــه يف الوقــت 
احلقيقــي، أمــا الواقــع املعــزز فيجمــع بــني االفــرتايض 

واحلقيقــي، ونتفاعــل معــه يف الوقــت احلقيقــي.
 Kulkarni & )ويوضــح كولــكارين ووتاكــول       
Takawale, 2016) أن النقطــة اجلوهريــة يف الفــرق بني 

ــية؛  ــو االنغامس ــرتايض ه ــع االف ــزز والواق ــع املع الواق
فالواقــع االفــرتايض يســتخدم أقنعــة ونظــارات خاصة 
تغمــس املتعلمــني يف التعلــم وحتــاول إقناعهــم بأهنــم 
داخــل واقــع حقيقــي، أمــا الواقــع املعــزز عــىل النقيض 
ــي  ــامل احلقيق ــن الع ــتغني ع ــث ال تس ــك، حي ــن ذل م
ــر لتحســينه بطــرق  ولكــن تســتخدم أجهــزة الكمبيوت

خمتلفــة.
       ويشــري احلســيني )2014( إىل أن الفــوارق بــني 
الواقــع املعــزز والواقــع االفــرتايض يمكــن توضيحهــا 

ــايل:  ــدول الت يف اجل

الواقع املعززالواقع االفرتايضوجه املقارنة
حيتاج آللية جتمع بني احلقيقي االفرتايض.حماكاة ملشاهد من واقع حقيقي أو ومهيالوصف

يشــعر بعاملــه احلقيقــي مــع بعــض املعلومــات يستخدم العامل االفرتايض وكأنه فعاًل فيهشعور املستخدم
اإلضافيــة املتناســبة مــع واقعــه.

احلقيقة؛ افرتاضية، مصطنعة، ظاهريةمصطلحات إضافية
الواقع؛ خيايل، تصوري.

ــد، الواقــع  احلقيقــة؛ مدجمــة، معــززة، الواقــع املزي
ــاف. املض

أشــكال ثالثيــة األبعــاد، أصــوات، فيديــو، مواقــع بيئة ثالثية األبعاد حتاكي واقعًا ماديًا.املحتوى
تواصــل اجتامعــي ... غريهــا.

حيافظ عىل الشعور بالعامل احلقيقي.احلواس البرية حتت سيطرة النظام.السيطرة

ــس، العتاد ــازات اللم ــأرة، قف ــال، الف ــزة اإلدخ أجه
هواتف ذكية أو جهاز لوحي أو جهاز حممول.وأجهــزة اإلخــراج، شاشــات، خــوذة الــرأس.
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الواقع املعززالواقع االفرتايضوجه املقارنة

أبرز استخداماته يف 
التعليم

يف  اكتســاهبا  يصعــب  خــربات  الكتســاب 
ــل  ــل مفاع ــول داخ ــي، كالتج ــع احلقيق الواق
ــا. ــرات وغريه ــني املج ــل ب ــووي، أو التنق ن

ــري  ــياء غ ــق واألش ــات واحلقائ ــر للنظري ــم أكث فه
املشــكالت،  وحــل  والعالقــات،  املحسوســة 

وتفســري البيانــات، وفهــم املســائل املعقــدة.
قائد وموجهدور املعلم
مشارك ومتفاعلدور املتعلم

معوقات استخدام تقنية الواقع املعزز يف التدريس:
ــة  ــتخدام تقني ــدة الس ــا العدي ــن املزاي ــم م         بالرغ
ــات  ــن التحدي ــد م ــاك العدي ــزز إال أن هن ــع املع الواق
ــن  ــق كل م ــث اتف ــع حي ــذا الواق ــق ه ــه تطبي تواج
أزمــا)Azuma,2001،ورادي()Radu,2010،ويل(
 Kerawalla et. )وكــرياواال وآخــرون ،(Lee,2012)

ــة:  ــات التالي ــىل الصعوب Al,2006 ) ع

ــع 	  ــات الواق ــرباء بتطبيق ــني واخل ــدرة املتخصص ن
ــزز. املع

وجــود مشــاكل تقنيــة متعلقــة بعــدم ظهــور 	 
الكائــن الرقمــي بشــكل صحيــح أو حــدوث 

تشــوه بــري.
التشــكيك حــول فعاليــة تطبيقــات الواقــع املعــزز 	 

مقارنــة بالطــرق التقليديــة.
عدم القناعة الكافية هبذا النوع من التعليم.	 
عجز اإلمكانات املادية.	 
ازدحــام املحتــوى التعليمــي بكــم كبــري مــن 	 

املعلومــات.
بعــض 	  لــدى  احلاســوبية  املهــارات  ضعــف 

. ملعلمــني ا
 	Alkhamis- ) ــو ــي ومن ــن اخلمي ــاول كل م روتن

i&Monowar, 2013,p8)، واحلســيني)2014(، 

ــات منهــا:  أمحــد)2017( بعــض الصعوب
املاليــة 	  التكلفــة  يف  تتمثــل  ماديــة  صعوبــات 

املرتفعــة، وعــدم توفــر عــدد كبــري مــن األجهــزة 
ــزز. ــع املع ــات الواق ــم تطبيق ــي تدع الت

صعوبــات برشيــة تتمثــل يف نــدرة اخلــرباء وعــدم 	 

الواقــع  بتفاصيــل تكنولوجيــا  الــكايف  اإلملــام 
ــم  ــم واملعل ــن املتعل ــل كل م ــدم تفاع ــزز، وع املع

ــات. ــذه التطبيق ــة ه ــام بأمهي وقناعته
صعوبــات فنيــة وتتمثــل يف وجــود أخطــاء يف 	 

ــا. ــاءة عمله ــة وكف ــة برسع ــاء متعلق ــة وأخط الربجم
ــة 	  ــيني )2014(، واخلليف ــن احلس ــت كل م وقدم

املقرتحــات  مــن  جمموعــة   )2015( والعتيبــي 
ــم  ــزز يف التعلي ــع املع ــة الواق ــن تقني ــتفادة م لالس

ــا: منه
ــد إىل 	  ــاب جام ــن كت ــدرايس م ــاب ال ــل الكت حتوي

كتــاب تفاعــيل مفعــم باحليويــة مــن خــالل دعمــه 
بمقاطــع فيديوهــات وصــوت وصــور ثالثيــة 

ــاد. األبع
تقديــم حمتــوى تعليمــي تقنــي يتناســب مــع كافــة 	 

املســتويات واألعــامر.
يف 	  والطلبــة  للمعلمــني  مكثفــة  دورات  عقــد 

ــني  ــن حتس ــد م ــا يزي ــزز مم ــع املع ــات الواق تطبيق
األداء. مســتوى 

الدراسات السابقة:

دراسة الغامدي وقطب)2020(:
ــزز  ــع املع ــة الواق ــن  فاعلي ــف ع ــت إىل الكش        هدف
ــدى  ــد ل ــري الناق ــدرايس والتفك ــل ال ــة التحصي يف تنمي
طالبــات املرحلــة الثانويــة يف حمافظــة الدمــام يف اململكة 
ــة الســعودية، واســتخدمت املنهجــني الوصفــي  العربي
وشــبه التجريبــي، وتكونــت عينــة الدراســة مــن 
)44( طالبــة مــن طالبــات الصــف األول الثانــوي تــم 
تقســيمهن إىل جمموعــة ضابطــة)22( طالبــة وجمموعــة 
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يف  الدراســة  أدوات  متثلــت  طالبــة،   جتريبيــة)22( 
اختبــار حتصيــيل، ومقيــاس التفكــري الناقــد، ومقيــاس 
االجتاهاتـــ وتوصلــت الدراســة إىل  وجــود فــروق دالة 
إحصائيــًا بــني متوســطات درجــات طالبــات املجموعة 
التجريبيــة التــي تســتخدم )الواقــع املعــزز( وطالبــات 
)التعليــم  تســتخدم  التــي  الضابطــة  املجموعــة 
ــيل  ــار التحصي ــدي لالختب ــق البع ــدي( يف التطبي التقلي
االجتاهــات  ومقيــاس  الناقــد،  التفكــري  ومقيــاس 
ــة  ــت الدراس ــة، وأوص ــة التجريبي ــح املجموع لصال
ــس  ــزز يف تدري ــع املع ــة الواق ــتخدام تقني ــرورة اس ب
ــكل خــاص ومهــارات  مــادة املكتبــة والبحــث بش
التفكــري العليــا املتضمنــة يف املــواد الدراســية املختلفــة 

ــام. ــكل ع بش

دراسة األمري)2019(:
       هدفــت لتحديــد أثــر اختــالف نمــط عــرض 
مصــورات الواقــع املعــزز يف تنميــة التحصيــل املعــريف 
ــادة  ــازان يف م ــة ج ــة بمنطق ــة الثانوي ــالب املرحل لط
احلاســب اآليل، واســتخدمت املنهــج شــبه التجريبــي، 
ومتثلــت األداة يف اختبــار التحصيــل املعــريف، وتكونــت 
ــًا، )30( يف املجموعــة  ــة الدراســة مــن )60( طالب عين
التجريبيــة، و)30( يف املجموعــة الضابطــة، وتوصلــت 
ــة يف  ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــج إىل  وج النتائ
ــني  ــريف ب ــل املع ــار التحصي ــدي الختب ــق البع التطبي
متوســطي درجــات طــالب املجموعــة التجريبيــة 
األوىل التــي درســت باســتخدام نمــط مصــورات 
الواقــع املعــزز ثنائــي األبعــاد،  واملجموعــة التــي 
ــزز  ــع املع ــورات الواق ــط مص ــتخدام نم ــت اس درس
ثالثــي األبعــاد، ووجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
ــط  ــتخدام نم ــت اس ــي درس ــة الت ــح املجموع لصال
ــت  ــاد، وأوص ــي األبع ــزز ثالث ــع املع ــورات الواق مص
ــة التحصيــل املعــريف لطــالب  الدراســة بــرورة تنمي

ــواد.  ــف امل ــب اآليل وخمتل ــادة احلاس ــة يف م الثانوي

دراسة الطرباق وعسريي)2019(:
       هدفــــت إلــــى معرفــــة أثــر التدريــــس بتقنيــة 
الواقــــع املعــزز علــــى تنميــة التفكيــــر اإلبداعــي 
ملقــــرر الرتبيــــة الفنيــــة لــــدى طالبــــات الصــف 
ــدت  ــاض، واعتم ــة الريــ ــط بمدينــ األول املتوســ
الدراســة عىل اســــتخدام املنهــــج شــــبه التجريبــــي 
املجموعتيــــن   ذي  التصميــــم  علــــى  املعتمــــد 
الضابطة والتجريبيــــة والتطبيــق القبلــي والبعــدي؛ 
ــي  ــن )58( فــ ــة مــ ــة الدراســ ــت عينــ إذ تكونــ
املجموعــة الضابطــة )29( طالبــة وفــي املجموعــة 
التجريبية)29( طالبة، كمــــا اســــتخدمت الدراســــة 
اختبــــار تورانــــس لقيــــاس التفكيــــر اإلبداعــــي 
الشــــكيل، وبطاقــة تقييم، وقــــد أظهــــرت النتائــــج 
وجــود فــروق يف أداء الطالبــات علــــى مقيــــاس 
التفكيــــر اإلبداعــــي بشــــكل عــــام، وعلــــى 
مهــــارات األصالــــة، والقــــدرة علــــى التفصيــل، 
وعلــــى بطاقــة التقييــم، بينمــا لــــم تتأثــر مهــارة 
ــة بالواقــــع املعــــزز كثيــــرًا،  الطالقــــة واملرونــ
ــام  ــه اهتمــ ــرورة توجيــ ــة بضــ ــت الدراس وأوص
القائميــــن علــى تدريــــس الرتبيــــة الفنيــة بأمهيــة 
االســــتعانة بالواقــــع املعــــزز فــــي تنميــــة تفكيــر 

الطالبــــات اإلبداعــــي.

دراسة قشطة )2018(:
ــر اســتخدام نمطــني للواقــع         هدفــت إىل تقــي أث
ــي  ــس العلم ــة واحل ــم العلمي ــة املفاهي ــزز يف تنمي املع
ــابع  ــف الس ــات الص ــدى طالب ــوم ل ــث العل يف مبح
ــج  ــىل املنه ــة ع ــدت الدارس ــزة، واعتم ــايس بغ األس
الوصفــي التحليــيل واملنهــج التجريبي، ومتثلــت أدوات 
الدارســة بإعــداد اختبــار للمفاهيــم العلميــة واختبــار 
ــم  ــم قائ ــل معل ــب Layer Augmented ودلي للجوان
ــز  ــق جاه ــزز Element 4D  وتطبي ــع املع ــىل الواق ع
هــو Reality  وتكونــت عينــة الدارســة مــن )58( 
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ــم اختيارهــن بطريقــة عشــوائية، وبلــغ عــدد  ــة ت طالب
ــة  ــة واملجموع ــة)29( طالب ــة التجريبي ــراد املجموع أف
الضابطــة)29( طالبــة، وتوصلــت الدراســة إىل وجــود 
فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني متوســطي درجــات 
ــن  ــات قريناهت ــة ودرج ــة التجريبي ــات املجموع طالب
ــار  ــدي الختب ــق البع ــة يف التطبي ــة الضابط يف املجموع
املعرفيــة  اجلوانــب  والختبــار  العلميــة،  املفاهيــم 
التجريبيــة،  املجموعــة  لصالــح  العلمــي  للحــس 
ــة  ــررات الدراس ــز املق ــرة تعزي ــي فك ــت بتبن وأوص
ــس  ــاليب التدري ــد أس ــزز، كأح ــع املع ــامط للواق بأن
احلديثــة، وإىل رضورة عقــد دورات تدريبيــة للمعلمــني 
ــة  ــتحدثات التكنولوجي ــتخدام املس ــىل اس لتدريبهــم ع
املفاهيــم  تنميــة  لــدوره يف  املعــزز  الواقــع  ومنهــا 

ــي. ــس العلم ــة واحل العلمي

:)Arbain & Shukor, 2015 (دراسة أرابني وشوكور
       هدفــت إىل توضيــح أثــر برنامج اجليوجــربا يف تنمية 
التحصيــل الــدرايس يف مــادة الرياضيــات لطــالب 
املرحلــة الثانويــة، واســتخدمت الدارســة املنهــج شــبه 
التجريبــي، وكانــت أداة الدراســة اختبــارًا حتصيليــًا تــم 
ــًا تــم تقســيمهم إىل  تطبيقــه عــىل عينــة مــن)60( طالب
ــج  ــتخدمون برنام ــًا يس ــة)30( طالب ــني جتريبي جمموعت
جيوجــربا، وضابطــة)30( طالبــًا يســتخدمون التعليــم 
الرياضيــات،  نحــو  االجتــاه  ومقيــاس  التقليــدي، 
وتوصلــت الدراســة إىل وجــود فــروق ذات داللــة 
إحصائيــة بــني متوســط درجــات الضابطــة والتجريبيــة 
يف التطبيــق البعــدي لالختبــار التحصيــيل لصالــح 
املجموعــة التجريبيــة، ووجــود اجتاهــات إجيابيــة نحــو 

ــات. ــس الرياضي ــربا لتدري ــتخدام اجليوج اس

:)Yildiz & Aktas,2015(دراسة يلديز وأكتس
ــم بمســاعدة  ــر التعلي        هدفــت إىل الكشــف عــن أث
نحــو  واالجتــاه  التحصيــل  تنميــة  يف  الكمبيوتــر 
ــة،  ــة االبتدائي ــة املرحل ــدى طلب ــات ل ــادة الرياضي م

واســتخدمت املنهــج شــبه التجريبــي، وتكونــت عينــة 
الدارســة مــن)46( طالبــَا تــم تقســيمهم إىل جمموعتــني 
التعليــم  يســتخدمون  طالــب  جتريبيــة)23(  األوىل 
ــب  ــة)23( طال ــة ضابط ــر، والثاني ــاعدة الكمبيوت بمس
يســتخدمون التعليــم التقليــدي، واســتخدمت االختبار 
التحصيــيل ومقيــاس االجتــاه نحــو الرياضيــات كأداتني 
ــة  ــروق ذات دالل ــود ف ــت إىل وج ــة، وتوصل للدراس
يف  املجموعتــني  طــالب  درجــات  بــني  إحصائيــة 

ــة. ــة التجريبي ــح املجموع ــدي لصال ــق البع التطبي

 Cascales&(دراســة كاســكاليس مارتنيس وكونتــريو
 :)Martinez& Contero, 2017

ــد اجلــدوى مــن اســتخدام نظــام         هدفــت إىل حتدي
طاولــة متعــدد اللمــس قائــم عــل  تقنيــة الواقــع املعــزز 
لتعلــم الرياضيــات التطبيقيــة يف التعليــم االبتدائــي مع 
ــتخدمت  ــة، واس ــات اخلاص ــالب ذوي االحتياج الط
ــن  ــارة ع ــت األداة عب ــي، وكان ــبه التجريب ــج ش املنه
أن  الدراســة  نتائــج  وأظهــرت  مالحظــة،  بطاقــة 
اســتخدام نظــام الطاولــة متعــدد اللمــس  القائــم عــىل  
ــادة  ــري يف زي ــكل كب ــاهم بش ــزز يس ــع املع ــة الواق تقني
ــة إىل  ــالب، باإلضاف ــل الط ــن قب ــبة م ــة املكتس املعرف
ــالت  ــل  العم ــرف ع ــالب يف التع ــة الط ــن معرف حتس
املعدنيــة والفواتــري، كــام وجــد الطــالب أن نظــام 
ــع  ــة الواق ــىل  تقني ــم ع ــس القائ ــدد اللم ــة متع الطاول
ــن  ــوا قادري ــث كان ــزًا  حي ــًا  وحمف ــرب جذاب ــزز يعت املع
ــام.  ــذا النظ ــتخدام ه ــًا باس ــكالت مع ــل املش ــىل ح ع

:)Liou& Tarng, 2017(دراسة ليو وترانق 
       هدفــت للمقارنــة بــني أثــر الواقعــني املعــزز 
ــاد  ــة األبع ــور ثنائي ــىل الص ــني ع ــرتايض القائم واالف
ــتخدام  ــك باس ــم الفل ــالب يف دورة عل ــم الط يف تعل
االستفســارات،  عــىل  القائمــة  التدريــس  طريقــة 
ــة  ــي، وأداة الدراس ــبه التجريب ــج ش ــتخدمت املنه واس
ــة أن  ــذه الدراس ــج ه ــفت نتائ ــة وكش ــة مالحظ بطاق
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ــم  ــن ت ــة األوىل والذي ــة التجريبي ــالب يف املجموع الط
تعليمهــم باســتخدام تقنيــة الواقــع املعــزز كان أداؤهــم 
ــة  ــة التجريبي ــالب يف املجموع ــن الط ــري م ــل بكث أفض
الثانيــة الذيــن تــم تعليمهــم باســتخدام الواقــع ا 

الفــرتايض.

:)Donato,2018(دراسة دوناتو
ــني  ــراءات التحس ــىل دور إج ــرف ع ــت إىل التع هدف
ــع  ــات الواق ــض تقني ــورة لبع ــذ املتط ــات التنفي وآلي
ــن  ــددا م ــة ع ــتخدمت الدارس ــكاين، واس ــزز امل املع
األدوات واألســاليب كاخلرائــط االفرتاضيــة، والصــور 
ــًا باســتخدام املســح الضوئــي ثنائــي  املمســوحة ضوئي
ــن  ــدد م ــة إىل ع ــت الدراس ــاد، وتوصل ــي األبع وثالث
النتائــج أبرزهــا: رضورة العمــل عــىل توجيــه األنظــار 
ــع  ــال الواق ــة يف جم ــات احلديث ــني التقني ــع ب ــاه اجلم جت
املعــزز املــكاين، والتــي يمكــن اســتخدامها عــىل نطــاق 
واســع يف جمــال املقتنيــات الثقافيــة والرتاثيــة واملواقــع 

ــة. ــرض املتحفي ــع الع ــة وقط التارخيي

التعليق عىل الدراسات السابقة: 
واألبحــاث  الدراســات  اســتعراض  خــالل  مــن 
ــن  ــؤرشات يمك ــن امل ــدد م ــروج بع ــم اخل ــابقة ت الس

كاآليت: إمجاهلــا 
معظــم الدراســات التــي تــم اســتعراضها تســعى 	 

ــع  ــة الواق ــتخدام تقني ــر اس ــىل أث ــرف ع إىل التع
املـــــــعزز عــىل عــدد مــن نواتــج التعلــم إمجــاالً 
والدافعيــة،  والتفكــري،  املهــارات،  كتنميــة 
واالجتــاه، وتفصيــاًل إىل تصـــــميم وتقييــم أنظمــة 
ــا  ــاس أثره ــل قي ــزز مث ــع  املع ــىل الواق ــد ع تعتم
عــىل نواتــج التعلــم مثــل: التحصيــل، واكتســاب 
املعرفــة، وتعلــم املفاهيــم كدراســة كل مــن: أرابني 
ــز  ــوكور( Arbain & Shukor, 2015) ويلدي وش
وأكتــس(Yildiz & Aktas,2015)، وكاســكاليس 
 Cascales, Martínez, &) مارتنيــس وكونتــريو

 Liou& Tarng,) ــق ــو وتران Contero, 2017)ولي

واألمــري)2019(،   ،)2018( وقشــطة   ،(2017

والغامــدي  وعســريي)2019(،   والطربــاق 
وقطــب)2020(.

مجيــع الدراســات الســابقة اعتمــدت عــىل املنهــج 	 
شــبه التجريبــي لتحقيــق أهدافهــا.

ــارة 	  ــا عب ــت عينته ــابقة كان ــات الس ــع الدراس مجي
ــام. ــم الع ــة التعلي ــن طلب ع

اســـتخدمت الدراســات الســابقة عــددًا مــن 	 
األدوات ؛ ولكــن األكثــر اســتخدام  االختبــارات 
مقاييــس  اســتخدم  والبعــض   ، التحصـــــيلية 

التحصيل واالجتاه. 
ــا 	  ــالف أهدافه ــع اخت ــات م ــع الدراســـــــ مجي

ــىل  ــت ع ــها أمجع ــي تقيســـــــ ــريات الت واملتغ
ــع  ــة الواق ــتخدام تقني ــح الس ــر واض ــود أث وج

ــة. ــم املختلف ــج التعل ــىل نوات ــزز ع املع
ــود 	  ــابقة إىل وج ــات الس ــج الدراس ــارت نتائ أش

اجتاهــات إجيابيــة نحــو اســتخدام هــذه التقنيــة يف 
التعليم.أمــا الدراســة احلاليــة فهدفــت إىل دراســة 
ــع  ــة الواق ــتخدام تقني ــب اس ــر مطال ــدى تواف م
ــن  ــف ع ــك ختتل ــوم وبذل ــس العل ــزز لتدري املع
ــتقل،  ــع واملس ــري التاب ــابقة يف املتغ ــات الس الدراس
كــام متــت اإلفــادة مــن هــذه الدراســات يف حتديــد 
ــاليب  ــار األس ــري، ويف اختي ــار النظ ــاور اإلط حم

ــروض. ــار الف ــبة الختب ــة املناس اإلحصائي

منهجية الدراسة وإجراءاهتا: 

منهج الدراسة.
الــذي  الوصفي)املســحي(  املنهــج  اســتخدام  تــم 
ــتهدفني يف  ــخاص املس ــع األش ــاركة مجي ــب مش يتطل
ــرف  ــرة، للتع ــة الظاه ــف طبيع ــدف وص ــة، هب الدراس
ــزز  ــع املع ــتخدام الواق ــب اس ــر مطال ــدى تواف ــىل م ع
والبيئــة  واملتعلــم،  واملعلــم،  املنهــج،  مــن:  كل  يف 
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التعليميــة.

جمتمع وعينة الدراسة: 
ــم  ــن )51( معل ــة م ــيل للدراس ــع األص ــون املجتم  تك
ــة  ــوم باملرحل ــامت العل ــي ومعل ــن معلم ــة م ومعلم
ــي،  ــة الزلف ــام بمحافظ ــم الع ــإدارة التعلي ــة ب الثانوي
ونظــرًا لصغــر حجــم املجتمــع فقــد تــم اختيــار كامــل 
ــة  ــم بمحافظ ــة )إدارة التعلي ــة للدراس ــع كعين املجتم

الزلفــي، 1443(.

أدوات الدراسة: 
تتحــدد األدوات بحســب طبيعــة الدراســة، وأهدافهــا، 
وعينتهــا، وبــام أن الدراســة احلاليــة هتــدف إىل التعــرف 
عــىل مــدى توافــر مطالــب اســتخدام الواقــع املعــزز يف 
كل مــن: املنهــج، املعلــم، واملتعلــم، والبيئــة التعليميــة، 
ــع  ــن أرب ــة م ــتبانة مكون ــاء اس ــك بن ــب ذل ــد تطل فق

أبعــاد كالتــايل:
البعــد األّول: مطالــب الواقــع املعــزز الــاّلزم 	 

توافرهــا يف املنهــج وحيتــوي عــىل )15( فقــرة.
البعــد الثــاين: مطالــب الواقــع املعــزز الــاّلزم 	 

توافرهــا يف املعلــم وحيتــوي عــىل )11( فقــرة.

ــاّلزم 	  ــزز ال ــع املع ــب الواق ــث: مطال ــد الثال البع
ــرة.  ــىل )12( فق ــوي ع ــم وحيت ــا يف املتعل توافره

ــاّلزم 	  ــزز ال ــع املع ــب الواق ــع: مطال ــد الراب البع
ــىل )11(  ــوي ع ــة وحيت ــة التعليمي ــا يف البيئ توافره

ــرة. فق

مطالــب  الســتبانة  العلميــة  املعامــات  حســاب 
ــة  ــوم باملرحل ــس العل ــزز لتدري ــع املع ــتخدام الواق اس

الثانويــة:

أوالً: حساب معامل الصدق 

1- صدق املحكمني: 
       قامــت الباحثــة بعــرض اســتبانة مطالــب اســتخدام 
ــة  ــة الثانوي ــوم باملرحل ــس العل ــزز لتدري ــع املع الواق
ــة  ــىل جمموع ــة ع ــا األولي ــي بصورهت ــة الزلف بمحافظ
ــرف  ــك للتع ــري وذل ــم )20( خب ــرباء وعدده ــن اخل م
عــىل آرائهــم حــول الفقــرات اخلاصــة باالســتبانة 
ــت  ــذي وضع ــدف ال ــق اهل ــىل حتقي ــا ع ــدى قدرهت وم

ــداول )1 - 4(. ــح يف اجل ــا يتض ــو م ــه، ه ــن أجل م

جدول )1( اآلراء ونسبة موافقة السادة اخلرباء حول الفقرات اخلاصة باملحور األول )مطالب الواقع املعزز الاّلزم توافرها يف املنهج(
ن = 20

عددالفقرةم
النسبة املئوية %املوافقني

100%20بناء املنهج بطريقة متكاملة ومرتابطة مع مناهج املستويات األخرى1
100%20إصدار نسخ إلكرتونّية مرافقة للنّسخ الورقّية من املناهج2
100%20تصميم املناهج بطريقة تناسب اسرتاتيجّيات الّتدريس املستخدمة يف تقنية الواقع املعزز3
90%18تصميم املناهج بطريقة تسمح بسهولة حتديثها بشكل دوري4
95%19بناء املادة الّتعليمية وفق أسس ومعايري الّتصميم املناسب لتقنية الواقع املعزز5
90%18احتواء املناهج عىل وسائل تعليمية تقليدية وإلكرتونية مناسبة6
100%20تنوع اخلربات املستخدمة يف بناء املنهج بام يناسب تقنية الواقع املعزز7
100%20تصميم دليل إجرائي لكيفية تنفيذ املنهج بام يتناسب مع تقنية الواقع املعزز8
95%19تضمني املنهج أنشطة وخربات عملية متنّوعة9

100%20تنمية املحتوى ملهارات البحث لدى املتعّلمني10
100%20تنمية املحتوى ملهارات التعلم الّذايت للمتعلمني11
95%19توظيف وسائل تعليمية متعددة مساندة لتقنية الواقع املعزز12
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عددالفقرةم
النسبة املئوية %املوافقني

100%20ربط املحتوى بني الّتقنية، وأهداف العلوم الطبيعية وخصائصها13
90%18دعم الّتعلم من خالل الفصول االعتيادية، واالفرتاضية14
95%19التقويم املستمر للمنهج15

ونســبة  اخلــرباء  آراء  أن   )1( جــدول  مــن  يتضــح 
موافقتهــم عــىل الفقــرات اخلاصــة باملحــور األول 
ــج(  ــا يف املنه ــاّلزم توافره ــزز ال ــع املع ــب الواق )مطال

والتــي تشــتمل عــىل عــدد )15( فقــرة تــرتاوح مــا بــني 
.)%100-  90(

جدول )2( اآلراء ونسبة موافقة السادة اخلرباء حول الفقرات اخلاصة باملحور الثاين  )مطالب الواقع املعزز الاّلزم توافرها يف املعلم( ن = 20

جدول )3( اآلراء ونسبة موافقة السادة اخلرباء حول الفقرات اخلاصة باملحور الثالث )مطالب الواقع املعزز الاّلزم توافرها يف املتعلم( ن = 20

النسبة املئوية %عدد املوافقنيالفقرةم
95%19امتالك اجتاهات إجيابية نحو التعلم اإللكرتوين16
95%19القدرة عىل استخدم طرق التدريس، واألساليب التعليمية احلديثة17
100%20املهارة يف استخدام احلاسب اآليل، واألجهزة الّتعليمية18
90%18التمكن من مهارات البحث يف شبكة اإلنرتنت ومراكز مصادر التعلم19
95%19القدرة عىل االتصال اإللكرتوين يف ضوء متطلبات الواقع املعزز20
90%18القدرة عىل استخدام التطبيقات والربجميات الّتعليمية21
95%19التمكن من اجلمع بني أساليب الّتقويم التقليدية واإللكرتونّية22
100%20القدرة عىل تركيز التعليم حول املتعّلمني والعمل عىل حتفيزهم23
95%19امتالك مهارة اإلدارة الصفية اإللكرتونية24
100%20القدرة عىل تطوير خربات ومهارات املتعلمني يف ضوء متطلبات الواقع املعزز25
100%20التقويم املستمر للمعلم يف ضوء متطلبات الواقع املعزز26

ــبة  ــرباء ونس ــدول )2( أن آراء اخل ــن ج ــح م       يتض
موافقتهــم عــىل الفقــرات اخلاصــة باملحــور الثــاين 
ــم(  ــا يف املعل ــاّلزم توافره ــزز ال ــع املع ــب الواق )مطال

والتــي تشــتمل عــىل عــدد )11( فقــرة تــرتاوح مــا بــني 
.)%100  -  90(

النسبة املئوية %عدد املوافقنيالفقرةم
95%19امتالك اجتاهات إجيابية لالنتقال للتعلم اإللكرتوين27
100%20القدرة عىل استخدام احلاسب اآليل28
100%20امتالك مهارات العمل التعاوين29
90%18امتالك مهارات التعلم الذايت30
95%19القدرة عىل االتصال اإللكرتوين مع بقية املتعلمني31
90%18امتالك مهارة استخدام شبكة اإلنرتنت ومراكز مصادر التعلم32
100%20القدرة عىل استخدام الفصول االفرتاضية33
100%20القدرة عىل استخدام املختربات، واملعامل واإللكرتونّية34
95%19القدرة عىل الّتعامل مع املقّررات اإللكرتونية35
100%20القدرة عىل املشاركة اإللكرتونية الفاعلة36

امتالك مهارة احلفظ واألرشفة اإللكرتونية، واملوّاد الدراسية، والوسائل الّتعليمية، 37
95%19وتنظيمها

100%20التقويم املستمر للمتعلم يف ضوء متطلبات الواقع املعزز38
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جدول )4( اآلراء ونسبة موافقة السادة اخلرباء حول الفقرات اخلاصة باملحور الرابع  )مطالب الواقع املعزز الاّلزم توافرها يف البيئة التعليمية( ن = 20

جدول )5( حساب معامل االرتباط بني درجة كل فقرة ودرجة املحور الذي تنتمي إليه الفقرة ملحاور  
استبانة مطالب استخدام الواقع املعزز لتدريس العلوم باملرحلة الثانوية ن = 10

ونســبة  اخلــرباء  آراء  أن   )3( جــدول  مــن  يتضــح 
ــث  ــور الثال ــة باملح ــرات اخلاص ــىل الفق ــم ع موافقته
ــم(  ــا يف املتعل ــاّلزم توافره ــزز ال ــع املع ــب الواق )مطال

والتــي تشــتمل عــىل عــدد )12( فقــرة تــرتاوح مــا بــني 
.)%100  -  90(

عددالفقرةم
املوافقني

النسبة املئوية 
%

100%20تصميم موقع إلكرتوين للمدرسة عىل شبكة اإلنرتنت، وربطه باجلهات التعليمية ذات العالقة39
95%19املزج بني البيئة احلقيقية واملحاكاة اإللكرتونية40
100%20الّتدريب املناسب للمعلمني، واملتعلمني عىل استخدام األجهزة، والوسائل اإللكرتونية41
95%19جتهيز الفصول بأجهزة حاسب آيل وشبكة إنرتنت، وأجهزة تعليمية42
95%19توفري شبكات اتصال رسيعة ودائمة43
95%19توفري مراكز مصادر تعلم حتتوي عىل الوسائط واألجهزة اإللكرتونية الاّلزمة44
100%20تسهيل عملية وصول املتعّلمني إىل مصادر التعلم املختلفة45
100%20توفري برامج الّتقييم اإللكرتوين46
95%19توفري نظام إرشاف تربوي يتناسب مع تقنية الواقع املعزز47
100%20توفري آلية لنظام متابعة إلكرتوين48
100%20التقويم املستمر للبيئة التعليمية49

ــبة  ــرباء ونس ــدول )4( أن آراء اخل ــن ج ــح م       يتض
ــع  ــور الراب ــة باملح ــرات اخلاص ــىل الفق ــم ع موافقته
ــة  ــا يف البيئ ــاّلزم توافره ــزز ال ــع املع ــب الواق )مطال
التعليميــة( التــي تشــتمل عــىل عــدد )11( فقــرة 

تــرتاوح مــا بــني )95 - %100(.
       ممــا ســبق وىف ضــوء نتائــج اجلــداول )1 - 4( 
يتضــح أن آراء اخلــرباء ونســبة موافقتهــم عــىل الفقرات 
ــزز  ــع املع ــتخدام الواق ــب اس ــتبانة مطال ــة الس املكون
ــتمل  ــي تش ــة، والت ــة الثانوي ــوم باملرحل ــس العل لتدري
ــت  ــرة تراوح ــايل )49( فق ــاد بإمج ــدد )4( أبع ــىل ع ع
مــا بــني )85 - 100%(، وقــد ارتضــت الباحثــة نســبة 

ــن )%85 (. ــل ع ــام ال يق ــرات ب ــىل الفق ــة ع املوافق

2- حساب االتساق الداخيل:
            تــم حســاب االتســاق الداخــيل الســتبانة مطالب 
ــة  ــوم باملرحل ــس العل ــزز لتدري ــع املع ــتخدام الواق اس
الثانويــة بمحافظــة الزلفــي بعــد أن تــم احلصــول 
ــغ  ــتطالعية البال ــة االس ــراد العين ــتجابات أف ــىل اس ع
عددهــا )10( مــن معلمــي ومعلــامت العلــوم باملرحلــة 
الثانويــة، مــن جمتمــع الدراســة وبخــالف العينــة 
األساســية، حيــث تــم إجيــاد العالقــة االرتباطيــة بــني 
ــذي  ــور ال ــة للمح ــة الكلي ــرة والدرج ــة كل فق درج
تنتمــي إليــه الفقــرة، ثــم تــم إجيــاد العالقــة االرتباطيــة 
ــتبانة،  ــة لالس ــة الكلي ــور والدرج ــة كل حم ــني درج ب

ــني )5(، )6(. ــح يف اجلدول ــام يتض وك

مطالب الواقع املعزز الاّلزم 
توافرها يف املنهج

مطالب الواقع املعزز الاّلزم 
توافرها يف املعلم

مطالب الواقع املعزز الاّلزم 
توافرها يف املتعلم

مطالب الواقع املعزز الاّلزم 
توافرها يف البيئة التعليمية

معامل الفقرةمعامل االرتباطالفقرة
معامل الفقرةمعامل االرتباطالفقرةاالرتباط

االرتباط
1*0.77516*0.76227*0.74939*0.698
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مطالب الواقع املعزز الاّلزم 
توافرها يف املنهج

مطالب الواقع املعزز الاّلزم 
توافرها يف املعلم

مطالب الواقع املعزز الاّلزم 
توافرها يف املتعلم

مطالب الواقع املعزز الاّلزم 
توافرها يف البيئة التعليمية

معامل الفقرةمعامل االرتباطالفقرة
معامل الفقرةمعامل االرتباطالفقرةاالرتباط

االرتباط
2*0.67217*0.74728*0.70540*0.775
3*0.77518*0.66429*0.79241*0.793
4*0.68519*0.72630*0.79442*0.795
5*0.72820*0.76631*0.80143*0.758
6*0.67221*0.84732*0.88044*0.698
7*0.63822*0.64133*0.74945*0.713
8*0.75923*0.71934*0.81846*0.812
9*0.71224*0.84735*0.68947*0.827

10*0.67225*0.89036*0.74948*0.864
11*0.65126*0.70437*0.78349*0.793
12*0.67238*0.824
13*0.795
14*0.728
15*0.672

* دال عند مستوى معنوية )50.0(                        

ــة  ــه توجــد عالقــة ارتباطي يتضــح مــن جــدول )5( أن
دالــة إحصائيــًا عنــد مســتوى )0.05( بــني درجــة كل 
ــه  ــى إلي ــذى تنتم ــور ال ــة للمح ــة الكلي ــرة والدرج فق
ــزز  ــع املع ــتخدام الواق ــب اس ــتبانة مطال ــرة الس الفق
لتدريــس العلــوم باملرحلــة الثانويــة، حيــث تراوحــت 

قيمــة معامــل االرتبــاط مــا بــني )0.651 ، 0.890( 
ــاط  ــل االرتب ــاب معام ــدول )6( حس ــح ج ، ويوض
بــني درجــة كل حمــور والدرجــة الكليــة الســتبانة 
ــوم  ــس العل ــزز لتدري ــع املع ــتخدام الواق ــب اس مطال

ــة. ــة الثانوي باملرحل
جدول )6( حساب معامل االرتباط بني درجة كل حمور والدرجة الكلية الستبانة مطالب استخدام

الواقع املعزز لتدريس العلوم باملرحلة الثانوية ن = 10

مستوى الداللةمعامل االرتباطاملحورم
0.8590.05*مطالب الواقع املعزز الاّلزم توافرها يف املنهج1
0.9140.05*مطالب الواقع املعزز الاّلزم توافرها يف املعلم2
0.8990.05*مطالب الواقع املعزز الاّلزم توافرها يف املتعلم3
0.8760.05*مطالب الواقع املعزز الاّلزم توافرها يف البيئة التعليمية4

* دال عند مستوى معنوية )0.05(

ــة  ــه توجــد عالقــة ارتباطي يتضــح مــن جــدول )6( أن
دالــة إحصائيــًا عنــد مســتوى )0.05( بــني درجــة كل 
حمــور مــن املحــاور األربعــة والدرجــة الكلية الســتبانة 
ــوم  ــس العل ــزز لتدري ــع املع ــتخدام الواق ــب اس مطال
ــل  ــة معام ــت قيم ــث تراوح ــة، حي ــة الثانوي باملرحل

االرتبــاط مــا بــني )0.859، 0.914(، ممــا يــدل عــىل 
أن هنــاك اتســاق مــا بــني الفقــرات واملحــاور اخلاصــة 

باالســتبانة.
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جدول )7( حساب معامل الثبات الستبانة مطالب استخدام الواقع املعزز لتدريس العلوم باملرحلة الثانوية ن = 10

جدول )8( جدول توزيع عينة الدراسة من املعلمني واملعلامت حسب متغريات  )النوع، العمر، عدد سنوات اخلربة، عدد الدورات التدريبية(

ثانيًا :حساب معامل الثبات لاستبانة:
        بعــد التأكــد مــن صــدق االســتبانة قامــت الباحثــة 
ــن  ــا م ــول عليه ــم احلص ــي ت ــات الت ــتخدام البيان باس
ــا )10(  ــغ عدده ــتطالعية والبال ــة االس ــة الدراس عين
ــة،  ــة الثانوي ــوم باملرحل ــامت العل ــي ومعل ــن معلم م

ــية،  ــة األساس ــالف العين ــة وبخ ــع الدراس ــن جمتم م
وذلــك حلســاب معامــالت الثبــات لالســتبانة وذلــك 
كرونبــاخ(،  ألفــا   ( معامــل  خمتلفتــني،  بطريقتــني 
)التجزئــة النصفيــة( بطريقتــي ســبريمان - بــراون 

ــدول )7(. ــح يف ج ــام يتض ــامن ، وك وجت

التجزئة النصفيةألفا كرونباخاملحور    م
جتامنسبريمان - براون

0.8730.9160.906مطالب الواقع املعزز الاّلزم توافرها يف املنهج1
0.9430.8770.821مطالب الواقع املعزز الاّلزم توافرها يف املعلم2
0.8800.9510.668مطالب الواقع املعزز الاّلزم توافرها يف املتعلم3
0.8360.8270.749مطالب الواقع املعزز الاّلزم توافرها يف البيئة التعليمية4

* قيمة ألفا كرونباخ الكلية = 0.916

ــات  ــالت الثب ــدول )7( أن معام ــن ج ــح م       يتضـ
ملحــاور االســتبانة اخلاصــة بمطالــب اســتخدام الواقــع 
املعــزز لتدريــس العلــوم باملرحلــة الثانويــة قــد حققــت 
قيــم مقبولــة يف مجيــع حمــاور االســتبانة حيــث تراوحت 
بطريقــة ألفــا كرونبــاخ  مــا بــني )0.836 - 0.943( 
، كــام لوحــظ تقــارب متجــه معامــالت الثبــات اخلاصة 
بمحــاور االســتبانة يف كل مــن طريقتــي " ســبريمان - 

بــراون ، جتــامن " حيــث تــرتاوح يف ســبريمان - بــراون 
مــا بــني )0.827 ، 0.951( ويف جتــامن مــا بــني 
)0.668 ، 0.906( ومجيعهــا قيــم مقبولــة، وبمقارنة 
قيــم ألفــا كرونبــاخ املحســوبة بالقيمــة الكليــة نجــد أن 
مجيــع القيــم املحســوبة كانــت أقــل مــن القيمــة الكليــة  
ممــا يــدل عــىل متتــع هــذه االســتبانة بدرجــة عاليــة مــن 

الثبــات.

الرتتيب%العدداملتغريات

41.22%21ذكرالنوع
58.81%30أنثى

-100%51اإلمجايل

العمر
15.73%8من 25 إىل 30 سنة
47.11%24من 36 إىل 40 سنة

37.22%19أكثر من 40 سنة
-100%51اإلمجايل

سنوات اخلربة
21.63%11أقل من 5 سنوات     

52.91%27من 5 إىل 10 سنوات
25.52%13أكثر من 10 سنوات

-100%51اإلمجايل

عدد الدورات 
التدريبية

33.32%17أقل من 5 دورات     
27.53%14من 5 إىل 10 دورات
39.21%20أكثر من 10 دورات

-100%51اإلمجايل
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ــني  ــع املعلم ــاص بتوزي ــدول )8( واخل ــن ج ــح م يتض
عينــة الدراســة مــن حيــث النــوع جــاءت املعلــامت يف 
ــم  ــغ )58.8%(، يليه ــة تبل ــبة مئوي ــة األوىل بنس املرتب

ــغ )%41.2(. ــة تبل ــبة مئوي ــور بنس الذك
ــة 	  ــة العمري ــاءت الفئ ــر ج ــري العم ــبة ملتغ وبالنس

)مــن 36 إىل 40 ســنة( يف املرتبــة األوىل بنســبة 
مئويــة تبلــغ )47.1%( يليهــا الفئــة العمريــة 
ــبة  ــة بنس ــة الثاني ــنة( يف املرتب ــن 40 س ــر م )أكث
مئويــة تبلــغ )37.2%(، بينــام جــاء يف املرتبــة 
الثالثــة واألخــرية الفئــة العمريــة )مــن 25 إىل 30 

ــغ )%15.7(. ــة تبل ــبة مئوي ــنة( بنس س
ــاء يف 	  ــربة ج ــنوات اخل ــدد س ــري ع ــبة ملتغ وبالنس

املرتبــة األوىل ذوي ســنوات اخلــربة )مــن 5 إىل 
 )%52.9( تبلــغ  مئويــة  بنســبة  ســنوات(   10

)أكثــر مــن 10  يليهــم ذوي ســنوات اخلــربة 
ــام  ــغ )25.5%(، بين ــة تبل ــبة مئوي ــنوات( بنس س
ــنوات  ــرية ذوي س ــة واألخ ــة الثالث ــاء يف املرتب ج
اخلــربة )أقــل مــن 5 ســنوات( بنســبة مئويــة تبلــغ 

.)%21.6(
ــة 	  ــدورات التدريبي ــدد ال ــري ع ــبة ملتغ ــا بالنس أم

جــاء يف املرتبــة األوىل احلاصلــني عــىل دورات 
ــة  ــبة مئوي ــن 10 دورات( بنس ــر م ــة )أكث تدريبي
ــىل دورات  ــني ع ــم احلاصل ــغ )39.2%( يليه تبل
تدريبيــة )أقــل مــن 5 دورات( بنســبة مئويــة 
ــة  ــة الثالث ــاء يف املرتب ــام ج ــغ )33.3%( ، بين تبل
ــن  ــة )م ــىل دورات تدريبي ــني ع ــرية احلاصل واألخ
5 إىل 10 دورات( بنســبة مئويــة تبلــغ )%27.5( ، 

ــكل )1( . ــه ش ــا يوضح ــو م وه

شكل )1( توزيع عينة الدراسة حسب متغريات )النوع، العمر، عدد سنوات اخلربة، عدد الدورات التدريبية(

األساليب اإلحصائية املستخدمة:
التكرارات )ك(، النسبة املئوية )%(.. 1
املتوسط احلسايب.. 2
االنحراف املعياري.. 3
حساب معامل االرتباط البسيط " بريسون".. 4
حســاب قيمــة "ت" للمقارنــة بــني جمموعتــني . 5

مســتقلتني.
ــني . 6 ــة ب ــاه للمقارن ــادي االجت ــن أح ــل التباي حتلي

ــني. ــن جمموعت ــر م أكث
7 ..(L.S.D) حساب أقل فرق معنوي
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جدول )9( التكرارات والنسبة املئوية وترتيب االستجابات اخلاصة بعبارات البعد األول 
مطالب الواقع املعزز الاّلزم توافرها يف املنهج ن = 51

رقم

الفقرة

املتوسط ضعيفة جدًاضعيفةمتوسطة عالية عالية جدًا

احلسايب

االنحراف 

املعياري
كا2الرتتيب

%ك%ك%ك%ك%ك

38.804**03.8040.6931%صفر16%11.831%60.812%23.52%3.9
15.647**56.81.5490.70211%31.429%11.816%06%صفر0%صفر2
28.353**64.71.3920.56814%31.433%3.916%02%صفر0%صفر3
43%5.97%13.729%56.911%21.51% 23.0000.8254**49.098
19.176**60.81.5100.70312%27.431%11.814%06%صفر0%صفر5
23.647**11.82.5290.7035%23.56%64.712%033%صفر0%صفر6
29.059**14 م66.61.3920.603%27.534%5.914%03%صفر0%صفر7
19.176**12 م54.91.5100.612%39.228%5.920%03%صفر0%صفر8
19.096**03.6470.8902%صفر97%13.726%5111%21.67%13.7

21.078**21.62.3530.8686%25.511%4913%3.925%02%صفر10
20.235**29.41.8040.6018%60.815%9.831%05%صفر0%صفر11
22.647**491.7840.8799%25.525%23.513%212%01%صفر12
22.333**29.41.9610.7997%4915%17.725%3.99%02%صفر13
11.412**54.91.6280.77410%27.528%17.614%09%صفر0%صفر14
18.725**03.3330.8413%صفر152%3.923%45.116%31.410%19.6

** دال عند مستوى )0.01(    

نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريها: 

التساؤل األول:
ــة يف  ــزز الالزم ــع املع ــب الواق ــر مطال ــة تواف ــا درج م

ــم،  ــم، املتعل ــة، املعل ــوم الطبيعي ــج العل كل من:)منه
البيئــة التعليميــة( مــن وجهــة نظــر معلمــي ومعلــامت 

ــي؟ ــة الزلف ــة بمحافظ ــة الثانوي ــوم يف املرحل العل

ــوبة  ــة كا2 املحس ــدول )9( أن قيم ــن ج ــح م       يتض
الســتجابات معلمــي ومعلــامت العلــوم باملرحلــة 
الثانويــة حــول فقــرات البعــد األول )مطالــب الواقــع 
ــا  ــت مجيعه ــج(، كان ــا يف املنه ــاّلزم توافره ــزز ال املع
 ،)0.01( معنويــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــًا  دالــة 
ــرات )1(، )9(،  ــتجاباهتم يف الفق ــة اس ــت درج وكان
 ،)6(  ،)4( الفقــرات  ويف  )عاليــة(،  اجتــاه  يف   )15(
 ،)11( الفقــرات  ويف  )متوســطة(،  اجتــاه  يف   )10(
)13( يف اجتــاه )ضعيفــة(، ويف باقــي الفقــرات يف اجتــاه 

ــدًا(. ــة ج )ضعيف
         وقــد حققــت الفقــرات )1 ، 9 ، 15( )بنــاء املنهــج 
ــتويات  ــج املس ــع مناه ــة م ــة ومرتابط ــة متكامل بطريق
األخــرى(، )تضمــني املنهــج أنشــطة وخــربات عمليــة 
متنّوعــة(، )التقويــم املســتمر للمنهــج( أعــىل معــدالت 
لالســتجابة بمتوســطات حســابية كانــت عــىل التــوايل 

بينــام حققــت   ،)3.333( ،)3.647( ،  )3.804(
الفقــرات )5 ، 8 ، 3 ، 7( )بنــاء املــادة الّتعليميــة وفــق 
ــع  ــة الواق ــب لتقني ــم املناس ــري الّتصمي ــس ومعاي أس
املعــزز(، )تصميــم دليــل إجرائــي لكيفيــة تنفيــذ املنهج 
ــم  ــزز(، )تصمي ــع املع ــة الواق ــع تقني ــب م ــام يتناس ب
املناهــج بطريقــة تناســب اســرتاتيجّيات الّتدريــس 
املســتخدمة يف تقنيــة الواقــع املعــزز(، )تنــوع اخلــربات 
ــع  ــة الواق ــب تقني ــام يناس ــج ب ــاء املنه ــتخدمة يف بن املس
بمتوســطات  االســتجابة  معــدالت  أقــل  املعــزز( 
ــوايل )1.510(، )1.510(،  حســابية كانــت عــىل الت

 .)1.392(  ،)1.392(
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جدول )10( التكرارات والنسبة املئوية وترتيب االستجابات اخلاصة بعبارات البعد الثاين 
مطالب الواقع املعزز الاّلزم توافرها يف املعلم ن = 51

جدول )11( التكرارات والنسبة املئوية وترتيب االستجابات اخلاصة بعبارات البعد الثالث 
مطالب الواقع املعزز الاّلزم توافرها يف املتعلم ن = 51

رقم

الفقرة

ضعيفة جدًاضعيفةمتوسطة عالية عالية جدًا
املتوسط احلسايب

االنحراف 

املعياري
كا2الرتتيب

%ك%ك%ك%ك%ك

20.137**451.8040.8496%31.423%21.616%211%01%صفر16
24.824**03.5690.6082%صفر5.9%31.43%62.716%032%صفر17
16.353**03.4510.7303%صفر13.7%27.57%58.814%030%صفر18
16.216**7.83.0781.0174%23.54%21.612%47.111%024%صفر19
14.588**56.91.5690.72810%29.429%13.715%07%صفر0%صفر20
23.431**31.41.9220.7965%4916%15.725%3.98%02%صفر21
8.588**491.6670.7397%35.325%15.718%08%صفر0%صفر22
12.451**03.9610.9791%صفر2320%39.212%23.516%31.43%5.9
10.706**511.6280.7209%35.326%13.718%07%صفر0%صفر24
9.882**491.6470.7168%37.325%13.719%07%صفر0%صفر25
15.647**10 م58.81.5690.755%25.530%15.713%08%صفر0%صفر26

** دال عند مستوى )0.01(   

يتضــح مــن جــدول )10( أن قيمــة كا2 املحســوبة 
الســتجابات معلمــي ومعلــامت العلــوم باملرحلــة 
الثانويــة حــول فقــرات البعــد الثــاين )مطالــب الواقــع 
ــا  ــت مجيعه ــم(، كان ــا يف املعل ــاّلزم توافره ــزز ال املع
 ،)0.01( معنويــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــًا  دالــة 
ــاه  ــرة )23( يف اجت ــتجاباهتم يف الفق ــة اس ــت درج وكان
ــرات )17(، )18(، )19( يف  ــدًا(، وىف الفق ــة ج )عالي
اجتــاه )عاليــة(، ويف الفقــرة )21( يف اجتــاه )ضعيفــة(، 

ــدًا(. ــة ج ــاه )ضعيف ــرات يف اجت ــي الفق ويف باق
         وقــد حققــت الفقــرات )23 ، 17 ، 18( )القــدرة 
ــىل  ــل ع ــني والعم ــول املتعّلم ــم ح ــز التعلي ــىل تركي ع
حتفيزهــم(، )القــدرة عــىل اســتخدم طــرق التدريــس، 

واألســاليب التعليميــة احلديثــة( ، )املهارة يف اســتخدام 
احلاســب اآليل، واألجهــزة الّتعليميــة( أعــىل معــدالت 
لالســتجابة بمتوســطات حســابية كانــت عــىل التــوايل 
حققــت  بينــام   ،)3.451(  ،)3.569(  ،)3.961(
الفقــرات )24 ، 20 ، 26( )امتــالك مهــارة اإلدارة 
االتصــال  عــىل  )القــدرة  اإللكرتونيــة(،  الصفيــة 
املعــزز(،  الواقــع  اإللكــرتوين يف ضــوء متطلبــات 
)التقويــم املســتمر للمعلــم يف ضــوء متطلبــات الواقــع 
بمتوســطات  االســتجابة  معــدالت  أقــل  املعــزز( 
ــوايل )1.628(، )1.569(،  حســابية كانــت عــىل الت

 .)1.569(

رقم

الفقرة

املتوسط ضعيفة جدًاضعيفةمتوسطة عالية عالية جدًا

احلسايب

االنحراف 

املعياري
كا2الرتتيب

%ك%ك%ك%ك%ك

5.059*45.11.7450.7719%35.323%19.618%010%صفر0%صفر27
7.588*03.5880.9831%صفر289%17.621%41.212%23.59%17.7
19.039**25.52.0590.8104%47.113%23.524%3.912%02%صفر29
15.902**25.52.0980.8313%43.113%27.522%3.914%02%صفر30
16.353**58.81.5490.73012%27.530%13.714%07%صفر0%صفر31
16.373**03.5100.8572%صفر325%9.823%45.116%31.47%13.7
9.882**29.51.8820.6836%52.915%17.627%09%صفر0%صفر33
5.588*29.41.9410.7325%47.115%23.524%012%صفر0%صفر34
18.471*35.31.7260.60310%56.918%7.829%04%صفر0%صفر35
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جدول )12( التكرارات والنسبة املئوية وترتيب االستجابات اخلاصة بعبارات البعد الرابع 
مطالب الواقع املعزز الاّلزم توافرها يف البيئة التعليمية  ن = 51

رقم

الفقرة

املتوسط ضعيفة جدًاضعيفةمتوسطة عالية عالية جدًا

احلسايب

االنحراف 

املعياري
كا2الرتتيب

%ك%ك%ك%ك%ك

15.647**31.31.8040.6338%56.916%11.829%06%صفر0%صفر36
12.118**29.41.8630.6647%54.915%15.728%08%صفر0%صفر37
12.118**54.91.6080.75011%29.428%15.715%08%صفر0%صفر38

* دال عند مستوى )0.05(                                                                                                                                                                         ** دال عند مستوى )0.01(

يتضــح مــن جــدول )11( أن قيمــة كا2 املحســوبة 
الســتجابات معلمــي ومعلــامت العلــوم باملرحلــة 
الثالــث )مطالــب  البعــد  الثانويــة حــول فقــرات 
ــت  ــم(، كان ــا يف املتعل ــاّلزم توافره ــزز ال ــع املع الواق
مجيعهــا دالــة إحصائيــًا، وكانــت درجــة اســتجاباهتم يف 
الفقرتــني )28(، )32( يف اجتــاه )عاليــة(، ويف الفقرات 
)29، 30، 33، 34، 35، 36، 37( يف اجتــاه )ضعيفة(، 

ــدًا(. ــة ج ــاه )ضعيف ــرات يف اجت ــي الفق ويف باق
         وقــد حققــت الفقــرات )28 ، 32 ، 30( )القــدرة 
عــىل اســتخدام احلاســب اآليل(، )امتــالك مهــارة 

اســتخدام شــبكة اإلنرتنــت ومراكــز مصــادر التعلــم(، 
ــدالت  ــىل مع ــذايت( أع ــم ال ــارات التعل ــالك مه )امت
لالســتجابة بمتوســطات حســابية كانــت عــىل التــوايل 
حققــت  بينــام   ،)2.098(  ،)3.510(  ،)3.588(
الفقــرات )35 ، 38 ، 31( )القــدرة عــىل الّتعامــل مــع 
ــم  ــتمر للمتعل ــم املس ــة(، )التقوي ــّررات اإللكرتوني املق
ــىل  ــدرة ع ــزز( ، )الق ــع املع ــات الواق ــوء متطلب يف ض
االتصــال اإللكــرتوين مــع بقيــة املتعلمــني( أقــل 
ــت  ــابية كان ــطات حس ــتجابة بمتوس ــدالت االس مع

عــىل التــوايل )1.726(، )1.608(، )1.549(. 

رقم

الفقرة

املتوسط ضعيفة جدًاضعيفةمتوسطة عالية عالية جدًا

احلسايب

االنحراف 

املعياري
كا2الرتتيب

%ك%ك%ك%ك%ك

22.647**03.7060.7821%صفر397%13.725%4916%31.43%5.9

22.235**62.71.4710.67411%27.532%9.814%05%صفر0%صفر40

412%3.98%15.722%43.213%25.56%11.72.7450.9973**23.216

13.059**54.91.5880.72610%31.428%13.716%07%صفر0%صفر42

11.765**33.41.8040.6645%52.917%13.727%07%صفر0%صفر43

10.882**1 م03.7060.923%صفر4410%19.622%43.113%25.56%11.8

13.059**35.31.7650.6517%52.918%11.827%06%صفر0%صفر45

5.353*471.7840.8326%27.524%25.514%013%صفر0%صفر46

5.059*471.7450.7968%31.424%21.616%011%صفر0%صفر47

9.294**47.11.6670.7129%39.224%13.720%07%صفر0%صفر48

12.608**15.72.5690.9224%25.58%45.113%13.723%07%صفر49

* دال عند مستوى )0.05(                                                                                                                                                                          ** دال عند مستوى )0.01(  

يتضــح مــن جــدول )12( أن قيمــة كا2 املحســوبة 
الســتجابات معلمــي ومعلــامت العلــوم باملرحلــة 
الثانويــة حــول فقــرات البعــد الرابــع )مطالــب الواقــع 
ــت  ــة(، كان ــة التعليمي ــا يف البيئ ــاّلزم توافره ــزز ال املع

مجيعهــا دالــة إحصائيــًا، وكانــت درجــة اســتجاباهتم يف 
الفقرتــني )39(، )44( يف اجتــاه )عاليــة(، وىف الفقرتــني 
)41(، )49( يف اجتــاه )متوســطة(، ويف الفقرتــني )43، 
45( يف اجتــاه )ضعيفــة(، ويف باقــي الفقــرات يف اجتــاه 
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)ضعيفــة جــدًا(.
 )41  ،  44  ،  39( الفقــرات  حققــت  وقــد           
)تصميــم موقــع إلكــرتوين للمدرســة عــىل شــبكة 
اإلنرتنــت، وربطــه باجلهــات التعليميــة ذات العالقــة(، 
ــوي عــىل الوســائط  )توفــري مراكــز مصــادر تعلــم حتت
)الّتدريــب  الاّلزمــة(،  اإللكرتونيــة  واألجهــزة 
اســتخدام  عــىل  واملتعلمــني  للمعلمــني،  املناســب 
ــدالت  ــىل مع ــة( أع ــائل اإللكرتوني ــزة، والوس األجه
لالســتجابة بمتوســطات حســابية كانــت عــىل التــوايل 
حققــت  بينــام   ،)2.745(  ،)3.706(  ،)3.706(
الفقــرات )48 ، 42 ، 40( )توفــري آليــة لنظــام متابعــة 
ــب آيل  ــزة حاس ــول بأجه ــز الفص ــرتوين(، )جتهي إلك
ــني  ــزج ب ــة(، )امل ــزة تعليمي ــت، وأجه ــبكة إنرتن وش
البيئــة احلقيقيــة واملحــاكاة اإللكرتونيــة( أقــل معدالت 
االســتجابة بمتوســطات حســابية كانــت عــىل التــوايل 

 .)1.471(  ،)1.588(  ،)1.667(
ممــا ســبق ويف ضــوء نتائــج اجلــداول )9-12( يتضــح 

مــا يــيل:
أوالً: أن أهــم مطالــب الواقــع املعــزز املتوفــرة يف املنهج 

: هي
بنــاء املنهــج بطريقــة متكاملــة ومرتابطــة مــع . 1

األخــرى. املســتويات  مناهــج 
تضمني املنهج أنشطة وخربات عملية متنّوعة.. 2
التقويم املستمر للمنهج.. 3

ثانيــًا: أن أهــم مطالــب الواقــع املعــزز املتوفــرة يف 
ــي: ــم ه املعل

القــدرة عــىل تركيــز التعليــم حــول املتعّلمــني . 1
والعمــل عــىل حتفيزهــم.

التدريــس، . 2 طــرق  اســتخدم  عــىل  القــدرة 
احلديثــة. التعليميــة  واألســاليب 

ــزة . 3 ــب اآليل، واألجه ــتخدام احلاس ــارة يف اس امله
ــة الّتعليمي

ثالثــًا: أن أهــم مطالــب الواقــع املعــزز املتوفــرة يف 
ــي: ــم ه املتعل

القدرة عىل استخدام احلاسب اآليل.. 1
اإلنرتنــت . 2 شــبكة  اســتخدام  مهــارة  امتــالك 

التعلــم. مصــادر  ومراكــز 
امتالك مهارات التعلم الذايت.. 3

ــرة يف  ــزز املتوف ــع املع ــب الواق ــم مطال ــًا: أن أه رابع
ــي: ــة ه ــة التعليمي البيئ

ــع إلكــرتوين للمدرســة عــىل شــبكة . 1 ــم موق تصمي
ذات  التعليميــة  باجلهــات  وربطــه  اإلنرتنــت، 

ــة.  العالق
توفــري مراكــز مصــادر تعلــم حتتــوي عىل الوســائط . 2

واألجهــزة اإللكرتونيــة الاّلزمة.
ــىل . 3 ــني ع ــني، واملتعلم ــب للمعلم ــب املناس الّتدري

ــة. ــائل اإللكرتوني ــزة، والوس ــتخدام األجه اس
وتفــرس الباحثــة التفــاوت يف اســتجابات عينة الدراســة 
ــدًا،  ــة ج ــب بني)عالي ــذه املطال ــر ه ــدى تواف ــول م ح
عاليــة، متوســطة، ضعيفــة، ضعيفــة جــدًا( الختــالف 

طبيعــة اخلصائــص الديمغرافيــة لعينــة الدراســة. 
وهــو مــا يتفــق مــع دراســة كل مــن: أرابــني وشــوكور 
وقشــطة)2018(،   ،(Arbain & Shukor, 2015  )

ــري)2019(. واألم
ــة  ــذه الدراس ــاؤل األول هل ــىل التس ــب ع ــا جيي ــو م وه

ــص: ــذي ين وال
ــة يف  ــزز الالزم ــع املع ــب الواق ــر مطال ــة تواف ــا درج م
ــم،  ــم، املتعل ــة، املعل ــوم الطبيعي ــج العل كل من:)منه
البيئــة التعليميــة( مــن وجهــة نظــر معلمــي ومعلــامت 

ــي؟ ــة الزلف ــة بمحافظ ــة الثانوي ــوم يف املرحل العل
التساؤل الثاين:

بــني  إحصائّيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  هــل 
ــر  ــول تواف ــوم ح ــامت العل ــي ومعل ــتجابات معلم اس
ــة  ــريات التالي ــالف املتغ ــزز باخت ــع املع ــب الواق مطال

)العمــر، اخلــربة، الــدورات التدريبيــة(؟
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      يتضــح مــن جــدول )13( أنــه توجــد فــروق 
ــني  ــتوى )0.01( ب ــة عنــد مس ذات داللــة إحصائي
متوســطات درجــات اســتجابات املعلمــني واملعلــامت 
ــري  ــًا ملتغ ــزز وفق ــع املع ــب الواق ــر مطال ــول تواف ح

جدول )13( حساب داللة الفروق بني استجابات املعلمني واملعلامت حول توافر مطالب الواقع املعزز وفقًا ملتغري العمر

جدول )14( حساب أقل فرق معنوي (L.S.D) للمقارنة بني املتوسطات حول توافر مطالب الواقع املعزز وفقًا ملتغري العمر 

جمموع مصدر التبايناملتغري
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة “ ف “

املحسوبة

مستوى 
الداللة

مطالب الواقع املعزز الاّلزم 
توافرها يف املنهج

34.4070.01**443.0222221.511بني املجموعات
309.018486.438داخل املجموعات

-752.03950اإلمجايل
مطالب الواقع املعزز الاّلزم 

توافرها يف املعلم
36.0470.01**60.094230.047بني املجموعات

39.945480.832داخل املجموعات
-100.03950اإلمجايل

مطالب الواقع املعزز الاّلزم 
توافرها يف املتعلم

43.5420.01**408.6672204.334بني املجموعات
225.254484.693داخل املجموعات

-633.92250اإلمجايل
مطالب الواقع املعزز الاّلزم 

توافرها يف البيئة التعليمية
67.8160.01**258.9762129.488بني املجموعات

91.651481.909داخل املجموعات
-350.62750اإلمجايل

العمــر، ونظــرًا لوجــود فــروق جوهريــة قامــت 
الباحثــة بحســاب أقــل فــرق معنــوي (L.S.D) وذلــك 
ــدول  ــح يف ج ــام يتض ــطات، وك ــني املتوس ــة ب للمقارن

.)14(

من 25 إىل 30 العدداملتوسطاتالعمراملتغريات
سنة

من 36 إىل 40 
سنة

أكثر من 
40 سنة

مطالب الواقع املعزز 
الاّلزم توافرها يف املنهج

40.0008من 25 إىل 30 سنة
8.333*31.66724من 36 إىل 40 سنة

7.7370.596*32.26319أكثر من 40 سنة

مطالب الواقع املعزز 
الاّلزم توافرها يف املعلم

28.3758من 25 إىل 30 سنة
3.042*25.33324من 36 إىل 40 سنة

2.9010.140*25.47419أكثر من 40 سنة

مطالب الواقع املعزز 
الاّلزم توافرها يف املتعلم

31.8758من 25 إىل 30 سنة
8.083*23.79224من 36 إىل 40 سنة

7.2430.840*24.63219أكثر من 40 سنة

مطالب الواقع املعزز 
الاّلزم توافرها يف البيئة 

التعليمية

29.7508من 25 إىل 30 سنة
6.375*23.37524من 36 إىل 40 سنة

5.9080.467*23.84219أكثر من 40 سنة
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يتضح من جدول )14( ما ييل:

أوالً: بالنســبة ملطالــب الواقــع املعــزز الــّازم توافرهــا 
يف املنهــج:

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى . 1
ــتجابات  ــات اس ــطات درج ــني متوس )0.05( ب
املعلمــني واملعلــامت ذوي الفئــة العمريــة )25 
ــامت ذوي  ــني واملعل ــن املعلم ــنة( وكل م - 30 س
ــن  ــر م ــنة(، )أكث ــة )36 - 40 س ــات العمري الفئ
ــزز  ــع املع ــب الواق ــر مطال ــول تواف ــنة(، ح 40 س
لصالــح  وذلــك  املنهــج،  يف  توافرهــا  الــاّلزم 
متوســط اســتجابات املعلمــني واملعلــامت ذوي 

ــنة(. ــة )25 - 30 س ــة العمري الفئ
بــني . 2 إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  ال 

املعلمــني  اســتجابات  درجــات  متوســطات 
ــة )36 - 40 ســنة(  ــة العمري واملعلــامت ذوي الفئ
وذوي الفئــة العمريــة )أكثــر مــن 40 ســنة(، حول 
توافــر مطالــب الواقــع املعــزز الــاّلزم توافرهــا يف 

ــج. املنه

ثانيــًا: بالنســبة ملطالــب الواقــع املعــزز الــّازم توافرهــا 
يف املعلــم:

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى . 1
ــتجابات  ــات اس ــطات درج ــني متوس )0.05( ب
املعلمــني واملعلــامت ذوي الفئــة العمريــة )25 
ــامت ذوي  ــني واملعل ــن املعلم ــنة( وكل م - 30 س
ــن  ــر م ــنة(، )أكث ــة )36 - 40 س ــات العمري الفئ
ــزز  ــع املع ــب الواق ــر مطال ــول تواف ــنة(، ح 40 س
لصالــح  وذلــك  املعلــم،  يف  توافرهــا  الــاّلزم 
متوســط اســتجابات املعلمــني واملعلــامت ذوي 

ــنة(. ــة )25 - 30 س ــة العمري الفئ
بــني . 2 إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  ال 

املعلمــني  اســتجابات  درجــات  متوســطات 
ــة )36 - 40 ســنة(  ــة العمري واملعلــامت ذوي الفئ

وذوي الفئــة العمريــة )أكثــر مــن 40 ســنة(، حول 
توافــر مطالــب الواقــع املعــزز الــاّلزم توافرهــا يف 

ــم. املعل

ثالثــًأ: بالنســبة ملطالــب الواقــع املعــزز الــّازم توافرهــا 
يف املتعلــم:

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى . 1
ــتجابات  ــات اس ــطات درج ــني متوس )0.05( ب
املعلمــني واملعلــامت ذوي الفئــة العمريــة )25 
ــامت ذوي  ــني واملعل ــن املعلم ــنة( وكل م - 30 س
ــن  ــر م ــنة( ، )أكث ــة )36 -40 س ــات العمري الفئ
40 ســنة( ، حــول توافــر مطالــب الواقــع املعــزز 
الــاّلزم توافرهــا يف املتعلــم ، وذلــك لصالــح 
متوســط اســتجابات املعلمــني واملعلــامت ذوي 

ــنة(. ــة )25- 30 س ــة العمري الفئ
بــني . 2 إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  ال 

املعلمــني  اســتجابات  درجــات  متوســطات 
ــة )36 - 40 ســنة(  ــة العمري واملعلــامت ذوي الفئ
وذوي الفئــة العمريــة )أكثــر مــن 40 ســنة(، حول 
توافــر مطالــب الواقــع املعــزز الــاّلزم توافرهــا يف 

ــم. املتعل

رابعــًا: بالنســبة ملطالــب الواقــع املعــزز الــّازم توافرهــا 
يف البيئــة التعليميــة:

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى . 1
ــتجابات  ــات اس ــطات درج ــني متوس )0.05( ب
املعلمــني واملعلــامت ذوي الفئــة العمريــة )25 
ــامت ذوي  ــني واملعل ــن املعلم ــنة( وكل م - 30 س
ــن  ــر م ــنة( ، )أكث ــة )36 -40 س ــات العمري الفئ
ــزز  ــع املع ــب الواق ــر مطال ــول تواف ــنة(، ح 40 س
الــاّلزم توافرهــا يف البيئــة التعليميــة ، وذلــك 
لصالــح متوســط اســتجابات املعلمــني واملعلــامت 

ــنة( . ــة )25 - 30 س ــة العمري ذوي الفئ
بــني . 2 إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  ال 
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املعلمــني  اســتجابات  درجــات  متوســطات 
ــة )36 - 40 ســنة(  ــة العمري واملعلــامت ذوي الفئ
وذوي الفئــة العمريــة )أكثــر مــن 40 ســنة(، حول 
توافــر مطالــب الواقــع املعــزز الــاّلزم توافرهــا يف 

ــة. ــة التعليمي البيئ

ــامت  ــني واملعل ــون املعلم ــك: بك ــة ذل ــرس الباحث وتف
األقــل ســنَا هــم أكثــر تعــودًا عــىل اســتخدام التقنيــات 
ــىل  ــم ع ــم قدرهت ــا، بحك ــتيعابًا للتكنولوجي ــر اس وأكث
التعامــل مــع التقنيــات املختلفــة بشــكل أكثــر دافعيــة، 
وملــا توفــره هلــم هــذا التطبيقــات مــن أســاليب حديثــة 
وطــرق جذابة ومشــوقة تتــالءم مع معطيــات عرهم.

شكل )2( الفروق بني بني املتوسطات حول توافر مطالب الواقع املعزز وفقًا ملتغري العمر

جدول )15( حساب داللة الفروق بني استجابات املعلمني واملعلامت حول توافر  مطالب الواقع املعزز وفقًا ملتغري عدد سنوات اخلربة

درجات جمموع املربعاتمصدر التبايناملتغري
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة “ ف “

املحسوبة

مستوى 
الداللة

مطالب الواقع املعزز 
الاّلزم توافرها يف املنهج

33.1180.01**436.0442218.022بني املجموعات
315.995486.583داخل املجموعات

-752.03950اإلمجايل
مطالب الواقع املعزز 

الاّلزم توافرها يف املعلم
37.3010.01**60.873230.436بني املجموعات

39.167480.816داخل املجموعات
-100.03950اإلمجايل

مطالب الواقع املعزز 
الاّلزم توافرها يف املتعلم

19.7900.01**286.4862143.243بني املجموعات
347.436487.238داخل املجموعات

-633.92250اإلمجايل
مطالب الواقع املعزز 

الاّلزم توافرها يف البيئة 
التعليمية

28.8360.01**191.359295.680بني املجموعات
159.268483.318داخل املجموعات

-350.62750اإلمجايل
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يتضــح مــن جــدول )15( أنه توجــد فــروق ذات داللة 
ــطات  ــني متوس ــتوى )0.01( ب ــد مس ــة عن إحصائي
درجــات اســتجابات املعلمــني واملعلــامت حــول توافــر 
ــنوات  ــدد س ــري ع ــًا ملتغ ــزز وفق ــع املع ــب الواق مطال

اخلــربة، ونظــرًا لوجود فــروق جوهريــة قامــت الباحثة 
بحســاب أقــل فــرق معنــوي (L.S.D) وذلــك للمقارنة 
بــني املتوســطات، وكــام يتضــح يف جــدول )16(.

جدول )16( حساب أقل فرق معنوي (L.S.D) للمقارنة بني املتوسطات حول توافر مطالب الواقع املعزز وفقًا ملتغري عدد سنوات اخلربة

أقل من العدداملتوسطاتعدد سنوات اخلربةاملتغريات
5 سنوات     

من 5 إىل 10 
سنوات

أكثر من 10 
سنوات

مطالب الواقع املعزز 
الاّلزم توافرها يف املنهج

30.81811أقل من 5 سنوات     
31.778270.960من 5 إىل 10 سنوات
6.376*7.336*38.15413أكثر من 10 سنوات

مطالب الواقع املعزز 
الاّلزم توافرها يف املعلم

25.63611أقل من 5 سنوات     
25.074270.562من 5 إىل 10 سنوات
2.618*2.056*27.69213أكثر من 10 سنوات

مطالب الواقع املعزز 
الاّلزم توافرها يف املتعلم

23.00011أقل من 5 سنوات     
24.444271.444من 5 إىل 10 سنوات
4.863*6.308*29.30813أكثر من 10 سنوات

مطالب الواقع املعزز 
الاّلزم توافرها يف البيئة 

التعليمية

23.09111أقل من 5 سنوات     
23.556270.465من 5 إىل 10 سنوات
4.291*4.755*27.84613أكثر من 10 سنوات

يتضح من جدول )16( ما ييل:

أوالً: بالنســبة ملطالــب الواقــع املعــزز الــّازم توافرهــا 
يف املنهــج:

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى . 1
)0.05( بــني متوســطي درجــات اســتجابات 
ــل  ــربة )أق ــنوات اخل ــامت ذوي س ــني واملعل املعلم
ــر  ــربة )أكث ــنوات اخل ــنوات( وذوي س ــن 5 س م
مــن 10 ســنوات(، حــول توافــر مطالــب الواقــع 
املعــزز الــاّلزم توافرهــا يف املنهــج، وذلــك لصالــح 
متوســط اســتجابات املعلمــني واملعلــامت ذوي 
ســنوات اخلــربة )أكثــر مــن 10 ســنوات(، بينــام ال 
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بني متوســطي 
ــامت ذوي  ــني واملعل ــتجابات املعلم ــات اس درج
ــنوات( وذوي  ــن 5 س ــل م ــربة )أق ــنوات اخل س

ــنوات(. ــن 5 إىل 10 س ــربة )م ــنوات اخل س
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى . 2

)0.05( بــني متوســطي درجــات اســتجابات 
ــن  ــربة )م ــنوات اخل ــامت ذوي س ــني واملعل املعلم
5 إىل 10 ســنوات( وذوي ســنوات اخلــربة )أكثــر 
مــن 10 ســنوات(، حــول توافــر مطالــب الواقــع 
املعــزز الــاّلزم توافرهــا يف املنهــج، وذلــك لصالــح 
متوســط اســتجابات املعلمــني واملعلــامت ذوي 

ــر مــن 10 ســنوات(. ســنوات اخلــربة )أكث

ثانيــًا: بالنســبة ملطالــب الواقــع املعــزز الــّازم توافرهــا 
يف املعلــم:

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى . 1
)0.05( بــني متوســطي درجــات اســتجابات 
ــل  ــربة )أق ــنوات اخل ــامت ذوي س ــني واملعل املعلم
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ــر  ــربة )أكث ــنوات اخل ــنوات( وذوي س ــن 5 س م
مــن 10 ســنوات(، حــول توافــر مطالــب الواقــع 
املعــزز الــاّلزم توافرهــا يف املعلــم، وذلــك لصالــح 
متوســط اســتجابات املعلمــني واملعلــامت ذوي 
ســنوات اخلــربة )أكثــر مــن 10 ســنوات(، بينــام ال 
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بني متوســطي 
ــامت ذوي  ــني واملعل ــتجابات املعلم ــات اس درج
ــنوات( وذوي  ــن 5 س ــل م ــربة )أق ــنوات اخل س

ــنوات(. ــن 5 إىل 10 س ــربة )م ــنوات اخل س
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى . 2

)0.05( بــني متوســطي درجــات اســتجابات 
ــن  ــربة )م ــنوات اخل ــامت ذوي س ــني واملعل املعلم
5 إىل 10 ســنوات( وذوي ســنوات اخلــربة )أكثــر 
مــن 10 ســنوات(، حــول توافــر مطالــب الواقــع 
املعــزز الــاّلزم توافرهــا يف املعلــم، وذلــك لصالــح 
متوســط اســتجابات املعلمــني واملعلــامت ذوي 

ــر مــن 10 ســنوات(. ــنوات اخلــربة )أكث س

ثالثــًا: بالنســبة ملطالــب الواقــع املعــزز الــّازم توافرهــا 
يف املتعلــم:

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى . 1
)0.05( بــني متوســطي درجــات اســتجابات 
ــل  ــربة )أق ــنوات اخل ــامت ذوي س ــني واملعل املعلم
ــر  ــربة )أكث ــنوات اخل ــنوات( وذوي س ــن 5 س م
مــن 10 ســنوات(، حــول توافــر مطالــب الواقــع 
وذلــك  املتعلــم،  يف  توافرهــا  الــاّلزم  املعــزز 
لصالــح متوســط اســتجابات املعلمــني واملعلــامت 
ــنوات(،  ــن 10 س ــر م ــربة )أكث ــنوات اخل ذوي س
فــروق ذات داللــة إحصائيــة  بينــام ال توجــد 
بــني متوســطي درجــات اســتجابات املعلمــني 
واملعلــامت ذوي ســنوات اخلــربة )أقــل مــن 5 
ــن 5 إىل 10  ــربة )م ــنوات اخل ــنوات( وذوي س س

ــنوات(. س

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى . 2
)0.05( بــني متوســطي درجــات اســتجابات 
ــن  ــربة )م ــنوات اخل ــامت ذوي س ــني واملعل املعلم
اخلــربة  ســنوات  وذوي  ســنوات(   10 إىل   5
ــب  ــر مطال ــول تواف ــنوات(، ح ــن 10 س ــر م )أكث
الواقــع املعــزز الــاّلزم توافرهــا يف املتعلــم، وذلــك 
لصالــح متوســط اســتجابات املعلمــني واملعلــامت 
ــنوات(. ــن 10 س ــر م ــربة )أكث ــنوات اخل ذوي س

رابعــًا: بالنســبة ملطالــب الواقــع املعــزز الــّازم توافرهــا 
يف البيئــة التعليميــة:

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى . 1
)0.05( بــني متوســطي درجــات اســتجابات 
ــل  ــربة )أق ــنوات اخل ــامت ذوي س ــني واملعل املعلم
ــر  ــربة )أكث ــنوات اخل ــنوات( وذوي س ــن 5 س م
مــن 10 ســنوات(، حــول توافــر مطالــب الواقــع 
التعليميــة،  البيئــة  يف  توافرهــا  الــاّلزم  املعــزز 
ــني  ــتجابات املعلم ــط اس ــح متوس ــك لصال وذل
ــن 10  ــر م ــربة )أكث ــنوات اخل ــامت ذوي س واملعل
ســنوات(، بينــام ال توجــد فــروق ذات داللــة 
ــتجابات  ــات اس ــطي درج ــني متوس ــة ب إحصائي
ــل  ــربة )أق ــنوات اخل ــامت ذوي س ــني واملعل املعلم
ــن 5  ــربة )م ــنوات اخل ــنوات( وذوي س ــن 5 س م

إىل 10 ســنوات(.
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى . 2

)0.05( بــني متوســطي درجــات اســتجابات 
ــن  ــربة )م ــنوات اخل ــامت ذوي س ــني واملعل املعلم
5 إىل 10 ســنوات( وذوي ســنوات اخلــربة )أكثــر 
مــن 10 ســنوات(، حــول توافــر مطالــب الواقــع 
املعــزز الــاّلزم توافرهــا يف البيئــة التعليميــة، وذلك 
لصالــح متوســط اســتجابات املعلمــني واملعلــامت 

ــر مــن 10 ســنوات(. ــنوات اخلــربة )أكث ذوي س
وتفــرس الباحثــة ذلــك: بأنــه كلــام زادت خــربة املعلــم 
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أو املعلمــة العلميــة تكونــت لدهيــم قاعــدة كبــرية مــن 
املعرفــة املهنيــة واملهــارات املكتســبة مــع مــرور الوقــت 
أثنــاء مزاولــة عملهــم، فتجعلهــم أكثــر إحساســًا 
وتقديــرًا ألعامهلــم وترفــع مــن مســتوى الثقــة لدهيــم، 

وحتســن مــن مســتوى إنتاجيتهــم وكفاءهتــم.
وهومــا يتفــق مــع دراســة كل مــن: كاســكاليس 
Cascales& Martinez& Con�) ومارتنيــس وكونتــري
.(Liou& Tarng, 2017)وليــو وترانــق ، (tero, 2017

شكل )3( الفروق بني بني املتوسطات حول توافر مطالب الواقع املعزز وفقًا ملتغري سنوات اخلربة

جدول )17( حساب داللة الفروق بني استجابات املعلمني واملعلامت حول توافر مطالب الواقع املعزز وفقًا ملتغري عدد الدورات التدريبية

جمموع مصدر التبايناملتغري
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة “ ف “

املحسوبة

مستوى 
الداللة

مطالب الواقع املعزز 
الاّلزم توافرها يف املنهج

15.5170.01**295.3042147.652بني املجموعات
456.735489.515داخل املجموعات

-752.03950اإلمجايل
مطالب الواقع املعزز 

الاّلزم توافرها يف املعلم
8.9280.01**27.125213.563بني املجموعات

72.914481.519داخل املجموعات
-100.03950اإلمجايل

مطالب الواقع املعزز 
الاّلزم توافرها يف املتعلم

4.5320.05*100.693250.346بني املجموعات
533.2294811.109داخل املجموعات

-633.92250اإلمجايل
مطالب الواقع املعزز 

الاّلزم توافرها يف البيئة 
التعليمية

5.9110.01**69.296234.648بني املجموعات
281.332485.681داخل املجموعات

-350.62750اإلمجايل

ــروق ذات  ــد ف ــه توج ــدول )17( أن ــن ج ــح م يتض
داللــة إحصائيــة بــني متوســطات درجــات اســتجابات 
ــع  ــب الواق ــر مطال ــول تواف ــامت ح ــني واملعل املعلم

املعــزز وفقــًا ملتغــري عــدد الــدورات التدريبيــة، ونظــرًا 
ــاب  ــة بحس ــت الباحث ــة قام ــروق جوهري ــود ف لوج
ــني  ــة ب ــك للمقارن ــوي (L.S.D) وذل ــرق معن ــل ف أق
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جدول )18( حساب أقل فرق معنوي (L.S.D) للمقارنة بني املتوسطات حول توافر مطالب الواقع املعزز وفقًا ملتغري عدد الدورات التدريبية

ــدول )18(. ــح يف ج ــام يتض ــطات، وك املتوس

أقل من 5 العدداملتوسطاتالدورات التدريبيةاملتغريات
دورات     

من 5 إىل 10 
دورات

أكثر من 10 
دورات

مطالب الواقع املعزز 
الاّلزم توافرها يف 

املنهج

30.82417أقل من 5 دورات     
31.857141.034من 5 إىل 10 دورات
4.293*5.326*36.15020أكثر من 10 دورات

مطالب الواقع املعزز 
الاّلزم توافرها يف 

املعلم

25.47117أقل من 5 دورات     
25.071140.399من 5 إىل 10 دورات
1.679*1.279*26.75020أكثر من 10 دورات

مطالب الواقع املعزز 
الاّلزم توافرها يف 

املتعلم

24.00017أقل من 5 دورات     
24.571140.571من 5 إىل 10 دورات
2.529*3.100*27.10020أكثر من 10 دورات

مطالب الواقع املعزز 
الاّلزم توافرها يف البيئة 

التعليمية

23.58817أقل من 5 دورات     
23.643140.055من 5 إىل 10 دورات
2.357*2.412*26.00020أكثر من 10 دورات

يتضح من جدول )18( ما ييل:

أوالً: بالنســبة ملطالــب الواقــع املعــزز الــّازم توافرهــا 
يف املنهــج:

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى . 1
)0.05( بــني متوســطي درجــات اســتجابات 
املعلمــني واملعلــامت ذوي الــدورات التدريبيــة 
)أقــل مــن 5 دورات( وذوي الــدورات التدريبيــة 
ــب  ــر مطال ــول تواف ــن 10 دورات(، ح ــر م )أكث
املنهــج،  يف  توافرهــا  الــاّلزم  املعــزز  الواقــع 
ــني  ــتجابات املعلم ــط اس ــح متوس ــك لصال وذل
ــن  ــر م ــة )أكث ــدورات التدريبي ــامت ذوي ال واملعل
ــة  ــروق ذات دالل ــد ف ــام ال توج 10 دورات(، بين
ــتجابات  ــات اس ــطي درج ــني متوس ــة ب إحصائي
املعلمــني واملعلــامت ذوي الــدورات التدريبيــة 
)أقــل مــن 5 دورات( وذوي الــدورات التدريبيــة 

)مــن 5 إىل 10 دورات(.

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى . 2
)0.05( بــني متوســطي درجــات اســتجابات 
املعلمــني واملعلــامت ذوي الــدورات التدريبيــة 
)مــن 5 إىل 10 دورات( وذوي الــدورات التدريبية 
ــب  ــر مطال ــول تواف ــن 10 دورات(، ح ــر م )أكث
الواقــع املعــزز الــاّلزم توافرهــا يف املنهــج، وذلــك 
لصالــح متوســط اســتجابات املعلمــني واملعلــامت 
ــن 10 دورات(. ــر م ــة )أكث ــدورات التدريبي ذوي ال

ثانيــًا: بالنســبة ملطالــب الواقــع املعــزز الــّازم توافرهــا 
يف املعلــم:

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى . 1
)0.05( بــني متوســطي درجــات اســتجابات 
املعلمــني واملعلــامت ذوي الــدورات التدريبيــة 
)أقــل مــن 5 دورات( وذوي الــدورات التدريبيــة 
ــب  ــر مطال ــول تواف ــن 10 دورات(، ح ــر م )أكث



202

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٩(  جمادى األول  ١٤٤٤ هـ - ديسمبر ٢٠٢٢ م

مطالب استخدام الواقع املعزز لتدريس العلوم من وجهة نظر معلمي ومعلامت العلوم باملرحلة الثانوية بمحافظة الزلفي

املنهــج،  يف  توافرهــا  الــاّلزم  املعــزز  الواقــع 
ــني  ــتجابات املعلم ــط اس ــح متوس ــك لصال وذل
ــن  ــر م ــة )أكث ــدورات التدريبي ــامت ذوي ال واملعل
ــة  ــروق ذات دالل ــد ف ــام ال توج 10 دورات(، بين
ــتجابات  ــات اس ــطي درج ــني متوس ــة ب إحصائي
املعلمــني واملعلــامت ذوي الــدورات التدريبيــة 
)أقــل مــن 5 دورات( وذوي الــدورات التدريبيــة 

)مــن 5 إىل 10 دورات(.
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى . 2

)0.05( بــني متوســطي درجــات اســتجابات 
املعلمــني واملعلــامت ذوي الــدورات التدريبيــة 
)مــن 5 إىل 10 دورات( وذوي الــدورات التدريبية 
ــب  ــر مطال ــول تواف ــن 10 دورات(، ح ــر م )أكث
الواقــع املعــزز الــاّلزم توافرهــا يف املنهــج، وذلــك 
لصالــح متوســط اســتجابات املعلمــني واملعلــامت 
ــن 10 دورات(. ــر م ــة )أكث ــدورات التدريبي ذوي ال

ثالثــًا: بالنســبة ملطالــب الواقــع املعــزز الــّازم توافرهــا 
يف املتعلــم:

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى . 1
)0.05( بــني متوســطي درجــات اســتجابات 
املعلمــني واملعلــامت ذوي الــدورات التدريبيــة 
)أقــل مــن 5 دورات( وذوي الــدورات التدريبيــة 
ــب  ــر مطال ــول تواف ــن 10 دورات(، ح ــر م )أكث
املنهــج،  يف  توافرهــا  الــاّلزم  املعــزز  الواقــع 
ــني  ــتجابات املعلم ــط اس ــح متوس ــك لصال وذل
ــن  ــر م ــة )أكث ــدورات التدريبي ــامت ذوي ال واملعل
ــة  ــروق ذات دالل ــد ف ــام ال توج 10 دورات(، بين
ــتجابات  ــات اس ــطي درج ــني متوس ــة ب إحصائي
املعلمــني واملعلــامت ذوي الــدورات التدريبيــة 
)أقــل مــن 5 دورات( وذوي الــدورات التدريبيــة 

)مــن 5 إىل 10 دورات(.
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى . 2

)0.05( بــني متوســطي درجــات اســتجابات 
املعلمــني واملعلــامت ذوي الــدورات التدريبيــة 
)مــن 5 إىل 10 دورات( وذوي الــدورات التدريبية 
ــب  ــر مطال ــول تواف ــن 10 دورات(، ح ــر م )أكث
الواقــع املعــزز الــاّلزم توافرهــا يف املنهــج، وذلــك 
لصالــح متوســط اســتجابات املعلمــني واملعلــامت 
ــن 10 دورات(. ــر م ــة )أكث ــدورات التدريبي ذوي ال

رابعــًا: بالنســبة ملطالــب الواقــع املعــزز الــّازم توافرهــا 
يف البيئــة التعليميــة:

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى . 1
)0.05( بــني متوســطي درجــات اســتجابات 
املعلمــني واملعلــامت ذوي الــدورات التدريبيــة 
)أقــل مــن 5 دورات( وذوي الــدورات التدريبيــة 
ــب  ــر مطال ــول تواف ــن 10 دورات(، ح ــر م )أكث
املنهــج،  يف  توافرهــا  الــاّلزم  املعــزز  الواقــع 
ــني  ــتجابات املعلم ــط اس ــح متوس ــك لصال وذل
ــن  ــر م ــة )أكث ــدورات التدريبي ــامت ذوي ال واملعل
ــة  ــروق ذات دالل ــد ف ــام ال توج 10 دورات(، بين
ــتجابات  ــات اس ــطي درج ــني متوس ــة ب إحصائي
املعلمــني واملعلــامت ذوي الــدورات التدريبيــة 
)أقــل مــن 5 دورات( وذوي الــدورات التدريبيــة 

)مــن 5 إىل 10 دورات(.
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى . 2

)0.05( بــني متوســطي درجــات اســتجابات 
املعلمــني واملعلــامت ذوي الــدورات التدريبيــة 
)مــن 5 إىل 10 دورات( وذوي الــدورات التدريبية 
ــب  ــر مطال ــول تواف ــن 10 دورات(، ح ــر م )أكث
الواقــع املعــزز الــاّلزم توافرهــا يف املنهــج، وذلــك 
لصالــح متوســط اســتجابات املعلمــني واملعلــامت 
ــن 10 دورات(. ــر م ــة )أكث ــدورات التدريبي ذوي ال
ــدورات  ــج وال ــدور الربام ــك: ب ــة ذل ــرس الباحث وتف
التدريبيــة يف تنميــة املهــارات وتطويــر الــذات وحتســني 
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ــم  ــم وانض ــا املعل ــتزاد منه ــام اس ــتوى األداء، فكل مس
ــب  ــة، واكتس ــدة املعرف ــه قاع ــعت لدي ــام توس ــا كل هل
مهــارات جديــدة، ممــا جيعلــه أكثــر قــدرة عــىل مواكبــة 
التــي  واملســؤوليات  األعبــاء  وحتمــل  التطــورات 

ــر. ــذا الع ــا ه فرضه
الطربــاق  يتفــق مــع دراســة كل مــن:  وهــو مــا 
وقطــب)2020(. والغامــدي  وعســريي)2019(، 

شكل )4( الفروق بني بني املتوسطات حول توافر مطالب الواقع املعزز وفقًا ملتغري عدد الدورات التدريبية

ملخص نتائج الدراسة وتوصياهتا ومقرتحاهتا:

أوالً: نتائـج الدراسة
ــزز . 1 ــع املع ــة الواق ــب تقني ــر مطال ــة تواف أن درج

ــن: )املنهــج، املعلــم،  ــالزم توافرهــا يف كل م ال
املتعلــم، البيئــة التعليميــة( جــاءت بدرجــات 
ــطة،  ــة، ومتوس ــدًا، وعالي ــة ج ــني عالي ــة ب متفاوت

ــدًا. ــة ج ــة، وضعيف وضعيف
أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني . 2

متوســطات اســتجابات عينــة الدراســة حــول 
ــج،  ــن: )املنه ــا يف كل م ــالزم توافره ــب ال املطال
املعلــم، املتعلــم، البيئــة التعليميــة( لصالــح الفئــة 
ــة األقــل ســنًا )25- 30(، ولصالــح ذوي  العمري
ــح ذوي  ــنوات، ولصال ــن 10 س ــر م ــربة األكث اخل

ــن 10 دورات. ــر م ــة األكث ــدورات التدريبي ال

ثانيًا: التوصيات
حّددهتــا . 1 اّلتــي  املطالــب  بتوظيــف  االهتــامم 

العلــوم  مناهــج  وتطويــر  بنــاء،  يف  الّدراســة 
املختلفــة. بتخصصاهتــا  الّطبيعّيــة، 

ــتخدام . 2 ــني يف اس ــارات املعلم ــة مه ــامم بتنمي االهت
ــورش  ــك ب ــم لذل ــزز، وتأهيله ــع املع ــة الواق تقني

ــة. ــج التدريبي ــل والربام العم
3-العمــل عــىل تنميــة مهــارات املتعلمــني يف . 3

وتزويدهــم  املعــزز  الواقــع  تقنيــة  اســتخدام 
لذلــك.  الالزمــة  باخلــربات 

االهتــامم بتهيئــة البيئــة الّتعليمّيــة التــي تعــني . 4
ــة  ــري كاف ــزز، وتوف ــع املع ــة الواق ــذ تقني ــىل تنفي ع
لتحقيــق  الالزمــة  واإلمكانيــات  املســتلزمات 

ــك. ذل

ثالثًا: املقرتحات.
إجــراء دراســة جتريبيــة حــول أثــر اســتخدام تقنيــة . 1
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ــة عــىل  الواقــع املعــزز يف تدريــس العلــوم الطبيعي
ــذه  ــو ه ــم نح ــىل اجّتاهاهت ــني، وع ــل املتعّلم حتصي

التقنيــة.
إجــراء دراســة حــول فاعليــة اســتخدام تطبيقــات . 2

تقنيــة الواقــع املعــزز يف تنميــة التفكــري اإلبداعــي، 
والتحصيــيل العلمــي للمتعلمــني.

ــة . 3 ــتخدام تقني ــات اس ــول معوق ــة ح ــراء دراس إج
ــة يف  ــوم الّطبيعّي ــس العل ــزز يف تدري ــع املع الواق

ــة. ــل املختلف املراح

املراجع العربية:
أبــو حكمــة، حييــى حممــد عــيل .)2018(. فاعليــة . 1

اســتخدام تقنيــة الواقــع املعــزز يف تنميــة مهــارات 
ــاء لطــالب  ــة لإلنجــاز يف الفيزي التفكــري والدافعي
املســتوى الســادس الثانــوي ذوي أنــامط الســيطرة 
[رســالة  جــدة  بمحافظــة  املختلفــة  الدماغيــة 
دكتــوراة غــري منشــورة]. جامعــة أم القــرى، مكــة 

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــة، اململك املكرم
ــم . 2 ــج قائ ــة برنام ــالم .)2017(. فاعلي ــد، إس أمح

عــىل تكنولوجيــا الواقــع املعــزز يف تنميــة مهــارات 
لــدى  العلــوم  مبحــث  يف  البــري  التفكــري 
طــالب الصــف التاســع بغــزة [رســالة ماجســتري 

ــطني.  ــر، فلس ــة األزه ــورة]. جامع ــري منش غ
الزلفــي.)1443(. . 3 بمحافظــة  التعليــم  إدارة 

إحصائيــة بأعــداد معلمــي ومعلــامت العلــوم 
الســعودية. العربيــة  اململكــة  الثانويــة،  باملرحلــة 

ــالف . 4 ــر اخت ــيد .)2019(. أث ــى رش ــري، حيي األم
نمــط عــرض مصــورات الواقــع املعــزز يف تنميــة 
التحصيــل املعــريف لطــالب الثانويــة بمنطقــة 
جــازان يف مــادة احلاســب اآليل. جملــة العلــوم 

.170  -150  ،)31(3 والنفســية،  الرتبويــة 
تدريــس . 5 أثــر   .)1433(. نــورة  ســحيم،  بــن 

املتعــددة  الوســائط  باســتخدام  الفنيــة  الرتبيــة 

يف تنميــة القــدرات اإلبداعيــة لــدى طالبــات 
ماجســتري  [رســالة  متوســط  الثالــث  الصــف 
ــاض،  ــعود، الري ــك س ــورة]،جامعة املل ــري منش غ

اململكــة العربيــة الســعودية. 
ــرض . 6 ــط ع ــر نم ــان .)2017(. أث ــس، ماري جرج

املحتــوى الــكيل واجلزئــي القائــم عــىل تقنيــة 
الواقــع املعــزز عــىل تنميــة التنظيــم الــذايت وكفــاءة 
التعلــم لــدى طــالب الصــف اإلعــدادي [رســالة 
أســيوط،  جامعــة  منشــورة]،  غــري  ماجســتري 

ــة.  ــر العربي ــة م مجهوري
اســتخدام . 7 حســني.)2018(.  ســامية  جــودة، 

الواقــع املعــزز يف تنميــة مهــارات حــل املشــكالت 
احلســابية والــذكاء االنفعــايل لــدى تالميــذ املرحلة 
ــات يف  ــم الرياضي ــات تعل ــة ذوي صعوب االبتدائي
اململكــة العربيــة الســعودية [رســالة ماجســتري 
ــة  ــوك، اململك ــوك، تب ــة تب ــورة]، جامع ــري منش غ

ــعودية.  ــة الس العربي
أثــر . 8  .)2014(. املنعــم  عبــد  مهــا  احلســيني، 

ــن  ــدة م ــزز يف وح ــع املع ــة الواق ــتخدام تقني اس
ــات  ــل واجتــاه طالب مقــرر احلاســب اآليل يف حتصي
غــري  ماجســتري  [رســالة  الثانويــة  املرحلــة 
منشــورة]، جامعــة أم القــرى، مكــة املكرمــة، 

الســعودية. العربيــة  اململكــة 
محــد اهلل ، حيــدر مســري؛ الدليمــي، مصطفــى . 9

عــيل.)2020(. أثــر التدريــس وفقــًا لتقنيــة الواقع 
اخلامــس  الصــف  طــالب  حتصيــل  يف  املعــزز 
العلمــي ملــادة علــم االحيــاء، جملــة دراســات 

.42  -21 تربويــة،13)51(، 
اخلليفــة، هنــد ســليامن ؛ العتيبــي، هنــد مطلــق . 10

تقنيــات  توجهــات  مــارس(.   5  -2  ،2015(.
ــة إىل  ــن التقليدي ــرتوين م ــم اإللك ــرة يف التعل مبتك
ــة[ عــرض ورقــة علمية].املؤمتــر الــدويل  اإلبداعي
الرابــع يف التعلــم اإللكــرتوين والتعلــم عــن بعــد 
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"تعلــم مبتكــر.. ملســتقبل واعــد"، وزارة التعليــم، 
ــاض.  الري

مخيــس، حممــد عطيــة .)2015(. تكنولوجيــا . 11
ــزز  ــع املع ــا الواق ــرتايض وتكنولوجي ــع االف الواق
وتكنولوجيــا الواقــع املخلــوط. اجلمعيــة املريــة 

ــم، 25)2(، 3-1. ــا التعلي لتكنولوجي
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