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ملخص: 
تقنية  توظيف  فاعلية  عن  الك�ضف  اإىل  الدرا�ضة  هدفت 
تنمية  يف  الأ�ضا�ضي  العا�رض  ال�ضف  طلبة  تدري�س  يف  املعزز  الواقع 
التكنولوجيا،  مبحث  يف  الدرا�ضي  والتح�ضيل  التعلم  نحو  الدافعية 
التجريبي،  �ضبه  املنهج  الباحث  ا�ضتخدم  الدرا�ضة  هدف   ولتحقيق 
و�ضمم اأدوات الدرا�ضة وهي اختبار حت�ضيلي، ومقيا�س الدافعية نحو 
التعلم، واتبع الباحث الطريقة الع�ضوائية يف اختيار العينة، واملتمثلة 
يف �ضعبتني من طالب ال�ضف العا�رض الأ�ضا�ضي يف الف�ضل الأول من 

العام الدرا�ضي2017/ 2018م. 
اإح�ضائية  فروق  اإيجاد  الدرا�ضة  نتائج  اأهم  من  وكان 
العينة  اأفراد  درجات  متو�ضطات  بني   )α≥0.05( م�ضتوى  عند 
القيا�س  يف  والتجريبية  ال�ضابطة  املجموعتني  يف  )الطالب 
وجود  اإىل  اإ�ضافة   ، الدرا�ضي(  التح�ضيل  لختبار  البعدي 
متو�ضطات  بني   )α≥0.05( م�ضتوى  عند  اإح�ضائيًا  دالة  فروق 
والتجريبية  ال�ضابطة  املجموعتني  يف  )الطالب  العينة  درجات 
ووجود  التعلم،  نحو  الدافعية  مل�ضتوى   ، البعدي(  القيا�س  يف 

 عالقة ارتباطية بني التح�ضيل الدرا�ضي ودافعية التعلم.  
تطبيق  �رضورة  تو�ضيات:  من  الدرا�ضة  اإليه  تو�ضلت  ما  اأبرز  ومن   
تقنية الواقع املعزز، وال�ضتفادة منها كتطبيقات ناجحة يف حتقيق 

اأهداف العملية التعليمية. 
التعلم،  دافعية  املعزز،  الواقع  تقنية  املفتاحية:♦ الكلمات♦

التح�ضيل الدرا�ضي. 

Effectiveness of Employing Augmented Reality 
Technology in the Teaching of Tenth Graders to De-
velop Motivation towards Learning and Scholastic 
Achievement in the Subject of Technology in Gaza

Abstract: 

This study aimed at investigating the effectiveness 

of employing augmented reality technology in the 

teaching of tenth graders to develop motivation 

towards learning and scholastic achievement in the 

subject of Technology in Gaza. In order to achieve the 

aim of the study, the researcher adopted the quasi - 

experimental approach. As a result, study tools were 

designed and developed, including “achievement” 

test and “motivation to learn” scale. The researcher 

followed random sampling and two classes of tenth 

graders were selected as a sample during the first 

semester of the academic year 2017/ 2018. 

The most important result of the study indicated 

that there were statistically significant differences at 

the level of (a≤0. 05) among the mean scores of the 

study sample (students in control and experimental 

groups) in the post test of scholastic achievement 

test and in the post test of motivation to learn level. 

The results also revealed that there was a correlative 

relationship between the scholastic achievement and 

the motivation towards learning. 

The most important recommendations of the study 

included, applying augmented reality technology and 

benefiting from it as a successful approach that fulfills 

the educational objectives. 

Keywords: Augmented Reality technology, 

motivation towards learning, scholastic achievement. 

مقدمة: 

�ضتى  يف  عميقة  تكنولوجية  ثورة  املعا�رض  العامل  ي�ضهد 
الأمل  ويعتربونها  النا�س  ثناء  الثورة  هذه  حتظى  اإذ  املجالت، 
ال�ضاعد ملواجهة م�ضاكل جمتمعهم املختلفة، واأ�ضبح من الطبيعي 
وب�ضكل اعتيادي يتعامل الأفراد معها مهما عال م�ضتواهم احل�ضاري 
اأو الفئة العمرية، فقد ل تخلو اليوم  اأو قل، دون التمييز يف اجلن�س 
موؤ�ض�ضة اأو �رضكة اأو منزل من اللحاق يف ركب التكنولوجيا مبختلف 

فئاتها واأنواعها. 
العملية  يف  واملعلومات  التعليم  تكنولوجيا  اإدخال  ويعد 
التعليمية اأمراً ن�ضطًا، وذلك لدورها يف العمليات كافة، تلك التي منها 
الت�ضميم، والتطوير، وال�ضتخدام، والتقومي، واأ�ضبح التفاعل الفكري 
تكنولوجيا  �ضفات  من  التعليمية  والبيئة  املعلمني  بني  والتطبيقي 

التعليم واملعلومات )عامر، 2007، �س21( . 
التعليمية واملعلم  العملية  اأ�ضبح املتعلم هو حمور  ومن هنا 
املوجه واملر�ضد واملي�رض للتعلم، والرتكيز على توظيف ا�ضرتاتيجيات 
لإي�ضال  و�ضائلها  وبكل  اأنواعها  جميع  يف  والتعلم  الن�ضط  التعلم 
واأبو  العاطي  )عبد  فائدة  واأكرب  باأقل وقت وجهد  للمتعلم  املعلومة 

خطوة، 2009، �س22( . 
العربية  للجمعية  الأول  العلمي  املوؤمتر  تو�ضيات  يف  وجاء 
املحلية  التجارب  من  ال�ضتفادة  �رضورة  الرتبية  لتكنولوجيا 
الرتبية  وتطبيقات  التكنولوجي،  التطوير  جمال  يف  والعاملية 
اإن�ضاء  وكذا  وجودتها،  التعليمية  العملية  لتح�ضني  والت�ضالت 
اأحدث  على  املعلمني  لتدريب  باجلامعات  منوذجية  مراكز 

 مناذج التطبيق التكنولوجي )نوفل، 2010، �س17( . 
املحلي  امل�ضتويني  على  املدار�س  من  للعديد  عدة  جتارب  وهنالك   
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هذا  اأكان  �ضواء  الإلكرتوين،  التعليم  تقنيات  طبقت  التي  والدويل 
الدرا�ضات  مرحلة  يف  اأم  التعليم  من  الأوىل  املراحل  يف  التطبيق 
على  كليًا  بالعتماد  قامت  التي  املدار�س  بع�س  فهناك  العليا، 
تقنيات التعليم اللكرتوين ومنها من اعتمد على املزج بني الطريقة 
التقليدية وتقنيات التعليم اللكرتوين، وتت�ضمن هذه التقنيات طرق 

وحمركات واآليات جديدة منها تقنية الواقع املعزز.
وح�ضلت فل�ضطني يف �ضهر دي�ضمرب2016م على جائزة عاملية 
التكنولوجيا  توظيف  من  املعلمون  اأفاد  اإذ  التعليم،  تكنولوجيا  يف 
التي ي�ضتخدمونها يف تدري�س طلبتهم، واأظهرت  التعليم  يف و�ضائل 
بتقدم حت�ضيل  اجلائزة  �ضببًا يف احل�ضول على  التي كانت  النتائج 
الطالب وزيادة الدافعية لديهم بعد تلقيهم الدرو�س بوا�ضطة الو�ضائل 

التعليمية التكنولوجية.
التي  واملهمة  املعا�رضة  املفاهيم  من  املعزز  الواقع  ويعّد 
احلقيقة  البيئة  دمج  اإىل  ت�ضري  والتي  املعلومات،  تقنية  اأ�ضافتها 
بالواقع الفرتا�ضي داخل البيئة احلقيقية.وتعرف تكنولوجيا الواقع 
الفرتا�ضي  الواقع  بيئات  بني  الدمج  يتمثل  نظام  باأنها  املعزز 
اأمثلة  ومن  خا�ضة؛  واأ�ضاليب  تقنيات  خالل  من  الواقعية  والبيئات 
املطارات  يف  الطائرات  اأمام  الهبوط  ممرات  ت�ضاء  اأن  ميكن  ذلك: 
احلقيقية، اأو اأن يرى اجلراحون معلومات افرتا�ضية يف اأثناء اإجراء 
بالفعل  ا�ضتئ�ضالها  يجب  التي  الأماكن  له  تو�ضح  فعليا، ً  اجلراحة 

)نوفل، 2010، �س60( .
وميكن توظيف تقنية الواقع املعزز يف العملية التعليمية بغية 
املعلومات  مع  التعامل  من  ليتمكنوا  للمتعلمني،  امل�ضاعدة  تقدمي 
اأنها توفر تعليمًا جمديًا  واأي�رض، كما  اأ�ضهل  ب�ضكل  واإدراكها ب�رضيًا 

. )Catenazz & Sommaruga,2013,p12(
باأن  �س190(   ،2015( وكن�ضارة  عطارة  من  كل  وي�ضري 
بدمج  وذلك  مبتكرة  اكت�ضافيه  تعليم  م�ضاحة  يتيح  املعزز  الواقع 
مواد التعليم الرقمية مبختلف ال�ضيغ الإعالمية من و�ضائل واأدوات 
املتعلمون  ليتمتع  الفر�ضة  تهيئة  وبالتايل  مادية  بيئة  باعتبارها 

بـما ي�ضمى )التعلم املوقفي( .
ي�ضاف  اأن  يف  املعزز  الواقع  يف  الأ�ضا�ضية  الفكرة  وتتمثل 
م�ضتوى اأو طبقة اإ�ضافية من املعلومات للبيئة احلقيقية، وقد اأثبتت 
لتجربة  الذين تعر�ضوا  الطالب  للمقارنة بني  اأجريت  التي  الأبحاث 
الأ�ضاليب  على  متامًا  اعتمدوا  الذين  والطالب  املعزز  الواقع  تقنية 
التقنية  اعتمدت على  التي  الدرا�ضية  الف�ضول  اأن  التقليدية  الدرا�ضية 
 Barreira,et( اإرهاقًا  واأقل  متعة  اأكرث  الدرا�ضية  جتاربها  كانت 

. )al,2012,p6

وتعرف تقنية الواقع املعزز باأنها تقنية ت�ضمح بتحويل ال�ضور 
احلقيقية ثنائية الأبعاد اإىل �ضور افرتا�ضية ور�ضوم تفاعلية ثالثية 

الأبعاد على �ضا�ضة الأجهزة الذكية، اأي اأنها دمج بني الواقع احلقيقي 
واملعلومات الرقمية )اأحمد، 2016، �س11( .

وت�ضري احل�ضيني )2014، �س54( اأنه مع بدايات تطور تقنية 
لتبني هذه  التعليم  امل�ضوؤولون يف تطوير  الواقع املعزز مل يتحم�س 
التقنية وا�ضتخدامها تعليميا، ً اإذ كان جمال البحث فيها �ضئياًل ومل 
يكن هناك اأحد على دراية كاملة باملعدات والأجهزة املطلوبة كافًة 
لتفعيل هذه التقنية يف الف�ضول الدرا�ضية، بالرغم من ذلك وحتى بعد 
ما تطورت الأبحاث يف هذا املجال كان من ال�ضعب التعامل مع هذه 
املطلوبة  التجهيزات  لكرثة  وذلك  الدرا�ضية،  التطبيقات  يف  التقنية 
والتكاليف العالية ويرى كثري من اخلرباء العاملني بحقل التعليم اأنه 
ت�ضتطيع  البيئة  اإىل  وال�ضوتيات  والفيديوهات  الر�ضومات  باإ�ضافة 

تقنية الواقع املعزز توفري بيئة تعليمية للطالب. 
بحثت  التي  الدرا�ضات  بع�س  جند  الرتبوي،  الأدب  ومبراجعة 
درا�ضة  التعليمية، ففي  العملية  املعزز يف  الواقع  تقنية  اأثر توظيف 
اأجراها كل من عقل، وعزام )2017( بهدف معرفة فاعلية توظيف 
تقنية الواقع املعزز يف تنمية حت�ضيل طلبة ال�ضف ال�ضابع الأ�ضا�ضي 
 Elements( برنامج  با�ضتخدام  وذلك  غزة،  بقطاع  الكيماء  يف 
وتكونت  البحث،  لتطبيق  التجريبي  املنهج  الباحثان  واتبع   ،  )4D

الأ�ضا�ضي،  ال�ضابع  ال�ضف  طلبة  من  طالبًا   )93( من  الدرا�ضة  عينة 
على  الختبار  تطبيق  باختبار حت�ضيلي، ومت  الدرا�ضة  اأداة  ومتثلت 
التجريبية  املجموعة  اإن  اإذ  وال�ضابطة،  التجريبية  املجموعتني 
ال�ضابطة  املجموعة  اأما  املعزز،  الواقع  تقنية  با�ضتخدام  در�ضت 
در�ضت بالطرق التقليدية، وجرى حتليل النتائج با�ضتخدام الأ�ضاليب 
الإح�ضائية املنا�ضبة، واأظهرت النتائج وجود فروق دالة اح�ضائية 
الختبار  يف  والتجريبية  ال�ضابطة  املجموعة  درجات  متو�ضط  بني 
املعزز  الواقع  تقنية  اأن  كما  التجريبية،  املجموعة  ل�ضالح  البعدي 
حتقق فاعلية عالية تزيد عن )1.2( وفقًا للك�ضب املعدل لبالك يف 
رفع م�ضتوى الطلبة يف مو�ضوعات الكيمياء، واأو�ضى الباحثان على 
�رضورة توظيف تقنية الواقع املعزز يف العملية التعليمية وتطويرها 

مبا ينا�ضب املنهاج الفل�ضطيني.
وهدفت درا�ضة اأحمد )2016( اإىل تعّرف فاعلية برنامج قائم 
على تكنولوجيا الواقع املعزز يف تنمية مهارات التفكري الب�رضي يف 
التا�ضع بغزة، وا�ضتخدمت الباحثة  مبحث العلوم لدى طالب ال�ضف 
الواحدة مع قيا�س قبلي–  التجريبي؛ ذو ت�ضميم املجموعة  املنهج 
التا�ضع  ال�ضف  طالب  جميع  من  الدرا�ضة  جمتمع  تكون  فقد  بعدى، 
والبالغ  والتعليم،  الرتبية  لوزارة  التابعة  باملدار�س  غزة  بقطاع 
عددهم )4986( طالبًا، وكانت عينة الدرا�ضة متكونة من )43( من 
الربنامج  با�ضتخدام  تدري�ضها  ومت  الأ�ضا�ضي،  التا�ضع  ال�ضف  طالب 
اختبار  الباحثة  اأعدت  وقد  املعزز،  الواقع  تكنولوجيا  على  القائم 
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التفكري الب�رضي كاأداة للدرا�ضة، وقد جرى التاأكد من �ضدقه وثباته، 
وتو�ضلت الدرا�ضة اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية بني متو�ضطي 
درجات الطالب يف التطبيقني القبلي والبعدي على اختبار التفكري 
الب�رضي، واأن توظيف الربنامج القائم على تكنولوجيا الواقع املعزز 

حقق فاعلية مرتفعة يف تنمية مهارات التفكري الب�رضي.
فاعلية  اإىل  تعّرف  اإىل  هدفت   )2015( م�ضتهى  درا�ضة  اأما 
الإبداعي  التفكري  مهارات  تنمية  يف  املدجمة  احلقيقة  توظيف 
بغزة،  الأ�ضا�ضي  التا�ضع  ال�ضف  طالب  لدى  العلوم  نحو  والجتاه 
وا�ضتخدم الباحث املنهج �ضبه التجريبي على عينة مكونة من )74( 
وا�ضتخدم  لالجئني،  “اأ”  ال�ضجاعية  ذكور  مدر�ضة  طالب  من  طالبًا 
الباحث اأدواٍت للدرا�ضة اختباراً للتفكري الإبداعي، ومقيا�ضًا لالجتاه 
نحو العلوم، وتو�ضلت الدرا�ضة اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية 
متو�ضط  وبني  التجريبية،  املجموعة  طالب  درجات  متو�ضط  بني 
الإبداعي  التفكري  اختبار  يف  ال�ضابطة  املجموعة  طالب  درجات 
البعدي ل�ضالح املجموعة التجريبية، وحتقق تقنية احلقيقة املدجمة 
فاعلية اأعلى من )1.2( وفق معدل الك�ضب لبالك يف تنمية مهارات 
متو�ضط  بني  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  ووجود  الإبداعي،  التفكري 
ا�ضتجابات الطالب يف املجموعة ال�ضابطة، وبني متو�ضط ا�ضتجابات 
املجموعة  ل�ضالح  العلوم  نحو  التجريبية  املجموعة  يف  الطالب 

التجريبية.
ا�ضتخدام  اأثر  تعّرف  اإىل   )2014( احل�ضيني  درا�ضة  وهدفت 
بيان  يف  الآيل  احلا�ضب  مقرر  من  وحدة  يف  املعزز  الواقع  تقنية 
الباحثة  الثانوية، وا�ضتخدمت  حت�ضيل واجتاهات طالبات املرحلة 
الدرا�ضة من )55( طالبة من  التجريبي، وتكونت عينة  املنهج �ضبه 
متثلت  حيث  املكرمة،  مكة  مبدينة  الثانوي  الثالث  ال�ضف  طالبات 
الواقع  تقنية  ا�ضتخدمت  التجريبية  املجموعة  من  طالبة   )28( من 
ال�ضابطة  للمجموعة  طالبة   )27( و  الباحثة،  من  املعدة  املعزز 
الباحثة  وا�ضتخدمت  املعتادة،  التقليدية  بالطريقة  ا�ضتخدمت  التي 
 )30( تكون من  اختبار حت�ضيلي  الأدوات، متثلت يف  جمموعة من 
فقرة، ومقيا�س اجتاه تكون من )25( فقرة، وت�ضميم تقنية الواقع 
املعزز لوحدة �ضبكات احلا�ضب الآيل، واأظهرت النتائج وجود فروق 
ذات دللة اإح�ضائية بني املتو�ضطات املعدلة للمجموعتني التجريبية 
وال�ضابطة يف التح�ضيل البعدي لطالبات ال�ضف الثالث الثانوي بعد 
بني  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  ووجود  القبلي،  التح�ضيل  �ضبط 
التجريبية  املجموعة  لطالبات  والبعدي  القبلي  القيا�ضني  متو�ضطي 

يف مقيا�س الجتاه نحو التقنية.
واأ�ضارت درا�ضة كل من باكا، وبالدير�س، وفابريكت، وغراف، 
Bacca & Baldiris, S.& Fabregat, R.& Graf, S.& Kins�(  ككن�ضك
huk, 2014( التي هدفت للتعرف اإىل اأين تتجه تقنية الواقع املعزز يف 

التعليم من خالل مراجعة البحوث والتطبيقات، وا�ضتخدم الباحثون 
)32( درا�ضة من�ضورة يف جمالت  الو�ضفي على عينة بلغت  املنهج 
– 2013م،   2003 الفرتة  التعليم يف  بتكنولوجيا  علمية خمت�ضة 
التي جرى  الدرا�ضات  لتحليل  املحتوى  اأداة حتليل  ا�ضتخدام  وجرى 
اإىل  الدرا�ضة  وتو�ضلت  وحمددة،  مو�ضوعة  معايري  وفق  اختيارها 
نتيجة اأن عدد الدرا�ضات التي تناولت تكنولوجيا الواقع املعزز يف 
التعليم قد ازداد ب�ضكل ملحوظ خالل الأربع �ضنوات الأخرية، وتقنية 
الواقع املعزز جرى تطبيقها يف موؤ�ض�ضات التعليم العايل ب�ضكل كبري 

مقارنة مبدار�س التعليم العام.
 )Perez & Contero, 2013( درا�ضة برييز وكونتريو  وهدفت 
اأثر تقنية الواقع املعزز يف اكت�ضاب املعرفة والحتفاظ  اإىل معرفة 
م�ضتوى  على  الدموية  والدورة  اله�ضمي  اجلهاز  درو�س  يف  بها 
�ضبه  املنهج  الباحثان  وا�ضتخدم  اإ�ضبانيا،  يف  البتدائية  املدار�س 
اإناث و  التجريبي على عينة مكونة من )39( طالبًا وطالبة، )19( 
)20( ذكور من ال�ضف الرابع الأ�ضا�ضي، وا�ضتخدمت الدرا�ضة اختباراً 
حت�ضيليًا وا�ضتبانات كاأدوات لها، وتو�ضلت النتائج اإىل اأن الطالب 
الذين در�ضوا با�ضتخدام الواقع املعزز اأظهروا احتفاظًا اأكرب باملعرفة 

ممن در�ضوا بالطريقة العتيادية.
اإىل الك�ضف  واأظهرت درا�ضة ت�ضن )Chen, 2013( التي هدفت 
مقرر  تعلم  ت�ضهيل  على  وقدرتها  املعزز  الواقع  تقنية  تاأثري  عن 
املجردة،  املفاهيم  وفهم  ا�ضتيعاب  من  يتمكنوا  حتى  الكيمياء، 
وهدفت اأي�ضًا اإىل اختبار تاأثري هذه التقنية يف بيئة التعلم التعاوين، 
الدرا�ضة  عينة  وتكونت  التجريبي،  �ضبه  املنهج  الدرا�ضة  وا�ضتخدمت 
من )96( طالبًا من طالب الكيمياء الع�ضوية، مت تق�ضيمهم اإىل ثالث 
جمموعات، )26( طالبًا در�ضوا من خالل الكتب فقط، و )26( در�ضوا 
من خالل الواقع املعزز فقط، و )22( طالبًا در�ضوا من خالل الواقع 
املعزز )اأزواج تعاونية( يف جامعة وا�ضنطن، واأظهرت النتائج اأن اأداء 
اأف�ضل  الواقع املعزز فقط  با�ضتخدام  الذين در�ضوا  الطالب  جمموعة 
الواقع  ا�ضتخدام  غري  من  باأنف�ضهم  در�ضوا  الذين  الطالب  من  بكثري 

املعزز، والذين در�ضوا با�ضتخدام الواقع املعزز باأزواج تعاونية.
تقييم  اإىل  هدفت  درا�ضة   )Dunser, 2012( دون�رض  واأجرى 
فاعلية كتب الواقع املعزز يف م�ضاعدة الطالب على التعلم من خالل 
الكهرومغناطي�ضية مت  تعليمية يف مفاهيم  التحقيق يف ثالثة كتب 
تدعيمها بتقنية الواقع املعزز، وا�ضتخدم الباحثون املنهج التجريبي 
ا�ضتخدمت  بنيوزيلندا، حيث  ثانوية  )10( طالبات يف مدر�ضة  على 
حني  يف  املعزز،  الواقع  بتقنية  املدعمة  الكتب  املجموعة  ن�ضف 
وا�ضتخدم  املعزز،  الواقع  تقنية  الكتب بدون  الآخر  الن�ضف  ا�ضتخدم 
النتائج  واأظهرت  حت�ضيليًا،  اختباراً  للدرا�ضة  كاأدوات  الباحثون 
اختبار  ويف  ال�ضابطة،  املجموعة  على  التجريبية  املجموعة  تفوق 
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الحتفاظ انخف�ضت درجات كال الفريقني بنف�س املقدار تقريبا مع 
اأف�ضلية ملجموعة الواقع املعزز، وهذا النخفا�س ل ي�ضري اإىل وجود 
ظروف  اختالف  ب�ضبب  باملعلومات  الحتفاظ  درجة  يف  اختالف 
مع  طبيعي  اأمر  املعلومات  فقدان  اأن  اإىل  ي�ضري  اإمنا  املجموعتني؛ 

مرور الزمن.
كيفية  حتديد  اإىل  هدفت  درا�ضة   )2011( ال�ضيد  واأجرى 
تقدمي  وهي:  الدرا�ضة  اأداة  طريق  عن  املعزز  الواقع  تقنية  ا�ضتخدام 
جمال  يف  تكنولوجي  كتطبيق  الطالبية  املعزز  الواقع  عمل  بطاقة 
على  التجريبي  �ضبه  املنهج  الباحثة  وا�ضتخدمت  والتعليم،  الرتبية 
 )17  -  10( بني  عمر  ملتو�ضط  وطالبًة  طالبًا   )51( بلغت  عينة 
للدرا�ضة  اأدوات  الباحثة  وا�ضتخدمت  العربية،  �ضنة بجمهورية م�رض 
وجود  اإىل  الدرا�ضة  وتو�ضلت  التقنية،  نحو  اجتاه  ومقيا�س  اختباراً 
اأثر اإيجابي ل�ضالح جتربة تقنية الواقع املعزز، حيث وجدت التجربة 

قبوًل كبرياً.
وهناك العديد من الدرا�ضات التي اأكدت اأهمية ودور ا�ضتخدام 
تقنية الواقع املعزز والدور الذي توؤديه يف العملية التعليمية، ومنها: 
ورامبلي  و�ضوماديو   ،  )Chen & Tsai, 2011( ت�ضاي  ت�ضن،  درا�ضة 
Frei�( ودرا�ضة فريتا�س وكامبو�س ، )Sumadio & Rambli, 2010(
tas & Campos, 2008( ، ودرا�ضة �ضارير )Schrier, 2005( ، وغريها 

من الدرا�ضات.
يت�ضح من الدرا�ضات ال�ضابقة التي اأجريت حول توظيف تقنية 
الواقع املعزز لتنمية الدافعية نحو التعلم والتح�ضيل الدرا�ضي وجود 
اأثر دال اإح�ضائيًا، كما اأنها ك�ضفت عن اأهمية وفاعلية تقنية الواقع 
والدرا�ضات  للتعلم،  احلديثة  الجتاهات  من  واحدة  واأنها  املعزز، 
التخ�ض�ضات  خمتلف  يف  التقنية  هذه  تناول  يف  تنوعت  ال�ضابقة 
يدل على اإمكانية توظيف تقنية الواقع املعزز يف جمالت خمتلفة، 
يثبت  ما  خمتلفة  درا�ضية  مراحل  على  ال�ضابقة  الدرا�ضات  وطبقت 

اإمكانية ا�ضتخدام تقنية الواقع املعزز يف جميع املراحل التعليمية.
راغبًا  التعلم  عملية  على  مقباًل  يكون  واأن  بّد  ل  املتعلم  اإّن 
البيئة  كانت  �ضواء  اأهمية  ذات  اأمر  التعلم  نحو  الدافعية  وهذه  فيه، 
والتكنولوجيا احلديثة مبا تقدمه  اأو تكنولوجية،  تقليدية  التعليمية 
من مثريات �ضمعية وب�رضية وحركية وتوا�ضل وغريها من املثريات 
التي تعترب اأ�ضا�ضية يف عملية التعلم جتعلنا نوؤمن باأن الدافعية نحو 
التعلم قد تكون اأف�ضل وذاتية عند املتعلم ما يجعل عملية التعلم اأكرث 

فاعلية )اجلابري، 2011، �س3( .
احلكم  �ضوئه  يف  ميكن  معياراً  الدرا�ضي  التح�ضيل  ويعّد 
درجة  تختلف  اإذ  عوامل،  بعدة  يتاأثر  وهو  املتعلمني،  م�ضتوى  على 
والتي  الدافعية،  العوامل  هذه  اأهم  ومن  لآخر،  طالب  من  التح�ضيل 
ت�ضكل ملتقى اهتمام جميع القائمني على العملية الرتبوية من طلبة 

ومعلمني ومر�ضدين ومديرين، باعتبارها طاقة حترك �ضلوك املتعلم 
وتوجهه نحو املوقف التعليمي وجتعله ينتبه

)حدة،  وحت�ضينه  الأداء  م�ضتوى  رفع  اإىل  توؤدي  اأنها  له.كما 
2013، �س92( .

ويف �ضوء ما ذكر، يرى الباحث اأن ا�ضتخدام تقنية حديثة يف 
العملية التعليمية هو �رضورة ل بد منها، ومن خالل اطالع الباحث 
على م�ضتحدثات التكنولوجيا وجد اأن تقنية الواقع املعزز اأحد اأهم 
التعليمية،  العملية  يف  وا�ضتخدامها  توظيفها  ميكن  التي  التقنيات 
لتو�ضيل  اأ�ضا�ضية  و�ضيلة  توظيفها  بعد  اأثرها  درا�ضة  ال�رضورة  ومن 
املعلومة للطلبة، وزيادة الدافعية للتعلم والتح�ضيل الدرا�ضي لديهم.

لقد متيزت هذه الدرا�ضة با�ضتخدامها تقنية الواقع املعزز يف 
تدري�س طلبة ال�ضف العا�رض الأ�ضا�ضي يف تنمية الدافعية نحو التعلم 
الوحدة  التكنولوجيا بغزة، واختيار  الدرا�ضي يف مبحث  والتح�ضيل 
ومقيا�س  اختباراً  الباحث  .واأعد  وال�ضبكات(  )الت�ضالت  الثانية 
على  ذلك  يف  معتمداً  املعزز  الواقع  تقنية  فاعلية  لقيا�س  دافعية 

العديد من الدرا�ضات ذات ال�ضلة.

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

كل  تغزو  احلا�ضوب  على  املبنية  املعلومات  تقنية  اأخذت 
�رضيع،  ب�ضكل  العامل  تغري  اأن  وا�ضتطاعت  احلياة،  مرافق  من  مرفق 
التكنولوجي  بالع�رض  للحاق  ي�ضعى  على كل جمتمع  لزامًا  كان  لذا 
واملعلوماتي اأن ين�ضئ اأجياله على هذه التقنية، ويوؤهلهم ملجابهة 

التحديات املت�ضارعة يف هذا الع�رض )البلطان، 2011، �س3( .
املعزز(  الواقع  )تقنية  املجال  هذا  املهمة يف  التقنيات  ومن 
اأن من ال�رضورة القيام مببادرة لإجراء درا�ضة  ، حيث راأى الباحث 
علمية لتوظيف هذه التقنية يف العملية التعليمية، وذلك للك�ضف على 
ال�ضف  طلبة  تدري�س  يف  املعزز  الواقع  تقنية  توظيف  فاعلية  مدى 
العا�رض الأ�ضا�ضي يف تنمية الدافعية نحو التعلم والتح�ضيل الدرا�ضي 

يف مبحث التكنولوجيا بغزة.
وتتحدد م�ضكلة الدرا�ضة يف ال�ضوؤال الرئي�س التايل: ما♦فاعلية♦
العا�رس♦ ال�سف♦ طلبة♦ تدري�ص♦ يف♦ املعزز♦ ال�اقع♦ تقنية♦ ت�ظيف♦
الدرا�سي♦يف♦ التعلم♦والتح�سيل♦ الدافعية♦نح�♦ الأ�سا�سي♦يف♦تنمية♦
وقد تفرعت عن ال�ضوؤال الرئي�س الأ�ضئلة  التكن�ل�جيا♦بغزة؟♦ مبحث♦

الفرعية التالية: 
Ú♦ م�ضتوى عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  توجد   هل 

 )α≥0.05( بني متو�ضطات درجات طالب ال�ضف العا�رض الأ�ضا�ضي 
البعدي  القيا�س  يف  والتجريبية  ال�ضابطة  املجموعتني  يف  بغزة 

لختبار التح�ضيل الدرا�ضي؟ 
Ú♦م�ضتوى عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  توجد   هل 
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فاعلية توظيف تقنية الواقع املعزز في تدريس طلبة الصف العاشر األساسي 
أ. حسن سلمان املشهراويفي تنمية الدافعية نحو التعلم والتحصيل الدراسي في مبحث التكنولوجيا بغزة

 )α≥0.05( بني متو�ضطات درجات طالب ال�ضف العا�رض الأ�ضا�ضي 
البعدي  القيا�س  يف  والتجريبية  ال�ضابطة  املجموعتني  يف  بغزة 

مل�ضتوى الدافعية نحو التعلم؟ 
Ú♦ التعلم نحو  الدافعية  بني  ارتباطية  عالقة  توجد  هل 

والتح�ضيل الدرا�ضي لدى طالب ال�ضف العا�رض الأ�ضا�ضي بغزة؟ 

فرضيات الدراسة: 

انبثقت♦عن♦اأ�سئلة♦الدرا�سة♦الفر�سيات♦الآتية:♦

Ú♦ م�ضتوى عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  توجد   ل 
 )α≥0.05( بني متو�ضطات درجات طالب ال�ضف العا�رض الأ�ضا�ضي 
البعدي  القيا�س  يف  والتجريبية  ال�ضابطة  املجموعتني  يف  بغزة 

لختبار التح�ضيل الدرا�ضي.
Ú♦ م�ضتوى عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  توجد   ل 

 )α≥0.05( بني متو�ضطات درجات طالب ال�ضف العا�رض الأ�ضا�ضي 
البعدي  القيا�س  يف  والتجريبية  ال�ضابطة  املجموعتني  يف  بغزة 

مل�ضتوى الدافعية نحو التعلم.
Ú♦ ل توجد عالقة ارتباطية بني التح�ضيل الدرا�ضي ودافعية

التعلم لدى طالب ال�ضف العا�رض الأ�ضا�ضي بغزة. 

أهداف الدراسة: 

�ضعت الدرا�ضة اإىل حتقيق الأهداف الآتية: 
Ú♦ التح�ضيل يف  املعزز  الواقع  تقنية  توظيف  اأثر  تعرف 

الدرا�ضي يف تدري�س طلبة ال�ضف العا�رض الأ�ضا�ضي يف تنمية الدافعية 
نحو التعلم والتح�ضيل الدرا�ضي يف مبحث التكنولوجيا بغزة. 

Ú♦ الك�ضف عن الفروق الإح�ضائية بني املجموعتني التجريبية
وال�ضابطة يف مقيا�س الدافعية والختبار التح�ضيلي البعدي لطلبة 

ال�ضف العا�رض يف مبحث التكنولوجيا بغزة. 
Ú♦ لدى الدرا�ضي  والتح�ضيل  الدافعية  بني  العالقة  معرفة 

طالب ال�ضف العا�رض الأ�ضا�ضي بغزة.

أهمية الدراسة: 	

قد♦ت�سهم♦هذه♦الدرا�سة♦يف:♦♦

Ú♦ والباحثني للطلبة  معرفية  قاعدة  الدرا�ضة  هذه  توفر 
يف  ت�ضاعد  �ضابقة  درا�ضة  باعتبارها  الدرا�ضة،  مبو�ضوع  واملهتمني 
تطوير  �ضاأنها  من  جديدة  وا�ضرتاتيجيات  واأ�ضاليب  تقنيات  ابتكار 

العملية التعليمية.
Ú♦ افادة امل�ضوؤولني يف وزارة الرتبية والتعليم العايل ودائرة

املناهج وفريق اعداد مبحث التكنولوجيا واملهتمني يف تطوير تعليم 

مبحث التكنولوجيا يف فل�ضطني با�ضتخدام تقنية الواقع املعزز.

حدود الدراسة: 

تتحدد♦الدرا�سة♦باحلدود♦الآتية:♦

الف�ضل ♦� خالل  الدرا�ضة  هذه  اأجريت  الزمانية:  احلدود 
الدرا�ضي الأول من العام الدرا�ضي )2017 - 2018( .

طلبة ♦� من  عينة  على  الدرا�ضة  اقت�رضت  املكانية:  احلدود 
الرتبية  لوزارة  التابعة  للبنني(  الثانوية  عفان  بن  عثمان  )مدر�ضة 

والتعليم يف �ضمال غزة. 
ال�ضف ♦� طالب  على  الدرا�ضة  طبقت  املو�ضوعية:  احلدود 

الثانية  الوحدة   - التكنولوجيا  مبحث  يف  بغزة  الأ�ضا�ضي  العا�رض 
)الت�ضالت وال�ضبكات( .

مصطلحات الدراسة: 

على ♦◄ اأ�ضا�ضًا  تقوم  تكنولوجية  تقنية  هو  املعزز:♦ ال�اقع♦
)الو�ضائط  الإ�ضافية  واملعلومات  الفرتا�ضية  الأج�ضام  عر�س 
احلقيقية،  املتعلم  بيئة  يف  الأبعاد(  ثالثية  و�ضور  اأفالم  املتعددة، 
لتزيد الدافعية نحو التعلم وتوفر معلومات اإ�ضافية لكت�ضاب التعلم 
وال�ضتيعاب باأقل جهد ووقت ممكن، ويتفاعل املتعلم مع املعلومات 
متنوعة  اأجهزة  خالل  من  املعزز  الواقع  يف  الفرتا�ضية  والأج�ضام 

منها الهاتف النقال الذكي.
وعرفت احل�ضيني )2014، �س11( الواقع املعزز باأنه: »دمج 
العامل الفرتا�ضي مع العامل احلقيقي بوا�ضطة احلا�ضب الآيل؛ ليظهر 
الأبعاد،  ثالثية  والأ�ضكال  والفيديو،  كال�ضور،  الرقمي؛  املحتوى 
ومواقع الإنرتنت، وغريها؛ مما يجعل املتعلم يتفاعل مع املحتوى 

الرقمي، وي�ضتطيع تذكره ب�ضورة اأف�ضل«.
املتعلم جتعله ♦◄ داخل  ا�ضتثارة  هي  التعلم:♦ نح�♦ الدافعية♦

)يقبل ويرغب( يف احل�ضول على املعلومات والفهم، وتقدمي حوا�ضه 
بوا�ضطة  عليها  احلكم  ويتم  الدرا�ضة،  اأثناء  طاقته  واأق�ضى  كافة، 
التعلم  نحو  الدافعية  مقيا�س  خالل  من  عليها  يح�ضل  التي  الدرجة 

الذي اأعده الباحث لهذا الغر�س.
التعلم  الدافعية نحو  اأن   : )2011، �س29(  العي�ضاوي  ويرى 
هي حالة داخلية اأو خارجية للمتعلم، حترك �ضلوكه واأداءه، وتعمل 
على  عليه  تلح  الغاية.حيث  اأو  الهدف  نحو  وتوجهه  ا�ضتمراره  على 
موا�ضلة وا�ضتمرار الأداء للو�ضول اإىل حالة التوازن املعريف والنف�ضي 
اإىل  يهدف  تعليمي  موقف  اأي  يف  طاقته  اأق�ضى  ل�ضتغالل  وحتركه 

اإ�ضباع رغباته وحتقيق ذاته.
الدرا�ضي ♦◄ التح�ضيل  اأن  الباحث  يرى  الدرا�سي:♦ التح�سيل♦

يتمثل يف املعرفة واملهارات التي يح�ضل عليها املتعلم، من خالل 
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منهج مدر�ضي مدعوم بتقنية )الواقع املعزز( بق�ضد التعلم، والتحقق 
اإليها  يتو�ضل  التي  الدرجات  بوا�ضطة  وال�ضتيعاب  الفهم  مدى  من 

املتعلم يف الختبار التح�ضيلي امُلعد لذلك.
وعرَّفه ال�ضعيلي والبلو�ضي )2006، �س57( باأنه: »ما يكت�ضبه 
الطالب من معارف ومهارات وقيم بعد مروره باخِلربات واملواقف 

التعليمية ملو�ضوع معني«

	الطريقة واإلجراءات: 	
منهجية الدراسة: 

ا�ضتخدمت هذه الدرا�ضة املنهج �ضبه التجريبي، وذلك لعتماده 
الدرا�ضة،  فرو�س  اختبار  لأجل  التجربة  باإجراء  القيام  على  اأ�ضا�ضًا 
وبالتايل قبولها اأو رف�ضها يف حتديد عالقة بني املتغريات، واختيار 
قبلي  قيا�س  مع  وجتريبية(  )�ضابطة  ملجوعتني  مت  املنهج  هذا 

وبعدي.

تصميم الدراسة: 	

EG = O X O

CG = O � O

EG : املجموعة التجريبية.

CG: املجموعة ال�ضابطة.

X : املعاجلة التجريبية )تنمية الدافعية نحو التعلم والتح�ضيل 
الدرا�ضي( .

O: القيا�س القبلي والبعدي ملتغري تقنية الواقع املعزز.

جمتمع الدراسة: 

يف  الذكور  العا�رض  ال�ضف  طالب  من  الدرا�ضة  جمتمع  تكون 
عددهم  والبالغ  والتعليم،  الرتبية  لوزارة  التابعة  غزة  حمافظات 
)15488( طالبًا، وذلك يف الف�ضل الأول من العام الدرا�ضي )2017 

- 2018م( .

عينة الدراسة: 

ال�ضف  طالب  من  طالبًا   )80( من  الدرا�ضة  عينة  تكونت 
احلكومية  للبنني  الأ�ضا�ضية  عفان  بن  عثمان  مدر�ضة  من  العا�رض 
تق�ضيم  ومت  غزة،  قطاع  ب�ضمال  والتعليم  الرتبية  لوزارة  التابعة 
جتريبية  جمموعة  وهي  ع�ضوائية،  بطريقة  �ضعبتني  اإىل  العينة 
الواقع  تقنية  توظيف  بوا�ضطة  تدر�س  طالبًا   )40( من  مكونة 
املعزز، وجمموعة �ضابطة مكونة من )40( طالبًا تدر�س بالطريقة 

املعتادة. التقليدية 

 جدول )1( 

توزيع أفراد العينة تبعًا للمجموعة

الن�ضبة %العدداملجموعة

%4050جتريبية

%4050�ضابطة

%80100املجموع

أدوات الدراسة: 

متثلت♦اأدوات♦الدرا�سة♦التي♦هي♦من♦اعداد♦الباحث♦فيما♦ياأتي:♦

الأداة الأوىل: اختبار حت�ضيلي.
الأداة الثانية: مقيا�س الدافعية نحو التعلم.
وفيما♦يلي♦و�سف♦لإعداد♦اأدوات♦الدرا�سة:♦

Ú♦ :اأوًل: الختبار التح�ضيلي
اأو  تعلمه  جرى  ما  قيا�س  اإىل  عام  ب�ضكل  الختبارات  تهدف 
فاإنه  احلالية  الدرا�ضة  لطبيعة  ونظراً  الدرا�ضة،  اأهداف  من  حتقيقه 
يجب قيا�س اجلانب املعريف، واخلطوات التالية تو�ضح طريقة بناء 

الختبار التح�ضيلي: 
1♦  حتديد الهدف العام من الختبار:  .

تقنية  توظيف  فاعلية  تعرف  الختبار  من  الهدف  يحدد 
يف  الأ�ضا�ضي  العا�رض  ال�ضف  طلبة  تدري�س  يف  املعزز  الواقع 
مبحث  يف  الدرا�ضي  والتح�ضيل  التعلم  نحو  الدافعية  تنمية 

التكنولوجيا بغزة.
2♦ حتديد الأهداف التعليمية التي يقي�ضها الختبار: .

الختبار التح�ضيلي يهدف اإىل قيا�س م�ضتوى حت�ضيل الطالب 
لل�ضف  التكنولوجيا  مادة  من  وال�ضبكات  الت�ضالت  وحدة  يف 
العا�رض قبل وبعد التعلم من خالل تقنية الواقع املعزز، وقد مت حتديد 
الأهداف التعليمية من خالل حتليل حمتوى الوحدة، واحتوائها على 
الأوزان  حتديد  مت  وقد   ، التحليل(  الفهم،  )التذكر،  بلوم  م�ضتويات 

الن�ضبية للمحتوى كما هو مو�ضح باجلدول )2( .
 جدول )2( 

األوزان النسبية لمحتوى وحدة االتصاالت والشبكات

♦

جماميع♦م�ست�يات♦
عدد♦اأ�سئلة♦المتحانالأهداف♦ووزنها♦الن�سبي

209230

65%29%6%1992

اأ�ضئلة حتليلفهمتذكراملحتوى
تذكر

اأ�ضئلة 
فهم

اأ�ضئلة 
حتليل
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فاعلية توظيف تقنية الواقع املعزز في تدريس طلبة الصف العاشر األساسي 
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♦

جماميع♦م�ست�يات♦
عدد♦اأ�سئلة♦المتحانالأهداف♦ووزنها♦الن�سبي

209230

65%29%6%1992

11611051�ضبكات الت�ضال

931941الت�ضالت الال�ضلكية

3♦ �ضياغة مفردات الختبار وتعليماته: .
ا�ضتمل الختبار التح�ضيلي على )30( فقرة اختيار من متعدد، 
حيث مت و�ضع الأ�ضئلة وفقًا لرتتيب الأهداف املعرفية اخلا�ضة بوحدة 
الت�ضالت وال�ضبكات، وعند �ضياغة مفردات الختبار وتعليماته مت 

مراعاة املحددات التالية لالأ�ضئلة: 
تراعي الدقة العلمية واللغوية.♦�
حمددة ووا�ضحة وخالية من الغمو�س.♦�
ممثلة للمحتوى والأهداف املرجو قيا�ضها.♦�
منا�ضبة مل�ضتوى منو التالميذ.♦�

4♦ تقدير الدرجات وطريقة الت�ضحيح: .
مت ر�ضد درجة واحدة لكل �ضوؤال من اأ�ضئلة الختبار، وبالتايل 
مفتاح  اإعداد  ومت  درجة،   )30( الختبار  درجات  جمموع  اأ�ضبح 

الإجابة لت�ضهيل عملية الت�ضحيح و�ضمان جودة الت�ضليح.

حتليل إجابات أسئلة االختبار: 	

بعد اأن مت تطبيق الختبار التح�ضيلي على العينة ال�ضتطالعية، 
مت حتليل نتائج اإجابات الطالب على اأ�ضئلة الختبار، وذلك ملعرفة 
الفقرات  حذف  ذلك  بعد  ليتم  التمييز  ومعامل  ال�ضعوبة،  معامل 

الغام�ضة اإن وجدت.
فقرة  لكل  متييز  ومعامل  �ضعوبة  معامل  على  وللح�ضول 
جمموعة  جمموعتني،  اإىل  العينة  تق�ضيم  مت  الختبار،  فقرات  من 
الذين ح�ضلوا  %27 من جمموع الطالب، وهم الطالب  عليا �ضمت 
على اأعلى الدرجات يف الختبار، وجمموعة دنيا �ضمت %27 من 
جمموعة الطالب الذين ح�ضلوا على اأدنى الدرجات يف الختبار، وقد 

بلغ عدد الطالب يف كل جمموعة )10( طالب.
1♦ معامل♦ال�سع�بة:♦.

الذين  الطالب  »الن�ضبة املئوية لعدد  ال�ضعوبة  يق�ضد مبعامل 
اأجابوا عن كل �ضوؤال من الختبار اإجابة �ضحيحة من املجموعتني 
املحكتني العليا والدنيا، ومتثل كل جمموعة 27% من اأعداد العينة 
طالب،   )10( جمموعة  كل  يف  الأفراد  عدد  فيكون  ال�ضتطالعية، 

ويح�ضب باملعادلة التالية: )الزيود وعليان، 1990م، �س170( 

درجة �ضعوبة 
الفقرة =

جمموع الإجابات ال�ضحيحة عن الفقرة من 
املجموعتني العليا والدنيا

100% ×
عدد الأفراد الذين اأجابوا عن الفقرة يف 

املجموعتني

وبتطبيق املعادلة ال�ضابقة وايجاد معامل ال�ضعوبة لكل فقرة 
تراوحت  ال�ضعوبة  معامالت  اأن  الباحث  وجد  الختبار  فقرات  من 
الكلي  ال�ضعوبة  معامل  متو�ضط  وكان   )0.27  -  0.77( بني  ما 
)0.68( ، وبهذه النتائج يبقي الباحث على جميع فقرات الختبار، 
وذلك ملنا�ضبة م�ضتوى درجة �ضعوبة الفقرات، حيث كانت معامالت 

ال�ضعوبة اأكرث من 0.20واأقل من 0.80.
2♦ معامل التمييز: .

جرى ح�ضاب معامالت التمييز للفقرات وفقًا للمعادلة التالية: 
)الزيود؛ عليان، 1990، �س171( 

معامل متييز 
الفقرة =

 )عدد الإجابات ال�ضحيحة على الفقرة يف املجموعة 
× %100العليا – عدد الإجابات ال�ضحيحة يف املجموعة الدنيا( 

عدد اأفراد اإحدى املجموعتني

بعد  الختبار  لفقرات  التمييز  معامالت  جميع  تراوحت  فقد 
بني  للتمييز   )0.73  -  0.36( بني  ال�ضابقة  املعادلة  ا�ضتخدام 
اإجابات الفئتني العليا والدنيا، وقد بلغ متو�ضط معامل التمييز الكلي 
)0.59( ويقبل علم القيا�س معامل التمييز اإذا بلغ اأكرث من )0.20( 

وبذلك يبقي الباحث على جميع فقرات الختبار.
جدول )3( 

معامات الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات االختبار

معامالت♦م
ال�سع�بة

معامالت♦
معامالت♦مالتمييز

ال�سع�بة
معامالت♦
التمييز

10.730.55160.730.55

20.770.45170.770.45

30.730.55180.410.64

40.770.45190.270.36

50.680.64200.680.64

60.730.55210.640.73

70.640.73220.730.55

80.770.45230.640.73

90.640.73240.680.64

100.730.55250.640.73

110.770.45260.730.55

120.640.73270.730.55
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معامالت♦م
ال�سع�بة

معامالت♦
معامالت♦مالتمييز

ال�سع�بة
معامالت♦
التمييز

130.640.73280.640.73

140.680.64290.770.45

150.680.64300.680.64

معامل ال�ضعوبة 
0.59معامل التمييز الكلي0.68الكلي

ثالثا: صدق االختبار: 

حتقق♦الباحث♦من♦�سدق♦الختبار♦با�ستخدام♦طريقتني♦وهما♦
كالتايل:♦

�ضدق املحكمون: ♦♦
من   )7( على  عر�ضه  ثم  ومن  لالختبار  الولية  ال�ضورة  هو 
ذوي الخت�ضا�س، ومت اأخذ اآرائهم ومالحظاتهم، واإجراء التعديالت 
الأ�ضئلة ملهارات  اللغوية، ومدى مالئمة  ال�ضالمة  الالزمة من حيث 

الختبار التح�ضيلي، ومت تعديله بناًء على اآراء املحكمني.
�ضدق الت�ضاق الداخلي: ♦♦

اأ�ضئلة  ودرجات  جمال  كل  درجات  بني  الرتباط  قوة  هو 
ال�ضتبانة الكلية، وال�ضدق بب�ضاطة هو اأن تقي�س اأ�ضئلة ال�ضتبانة اأو 
اأي يقي�س فعاًل الوظيفة التي يفرت�س  الختبار ما و�ضعت لقيا�ضه، 
ا�ضتطالعية مكونة  املعد على عينة  الختبار  ُطّبَق  يقي�ضها، فقد  اأنه 
بني  )بري�ضون(  الرتباط  معامل  ح�ضاب  وجرى  طالبًا،   )35( من 
درجات كل فقرة من فقرات الختبار، والدرجة الكلية لالختبار الذي 
اإليه، وذلك با�ضتخدام الربنامج الإح�ضائي )spss( واجلدول  تنتمي 

التايل يو�ضح ذلك: 

جدول )4( 

 معامل ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار مع البعد الذي انتمي إليه الفقرة

معامل♦املجالف
الرتباط

الدللة♦
معامل♦املجالفالح�سائية

الرتباط
الدللة♦
الح�سائية

0.8650.01تذكر0.3400.0516تذكرا

0.6380.01حتليل0.3910.0517تذكر2

0.5880.01فهم0.4650.0118تذكر3

0.7580.01تذكر0.3770.0519فهم4

0.5580.01تذكر0.4810.0120تذكر5

0.3580.05فهم0.4640.0121تذكر6

0.7390.01تذكر0.5340.0122فهم7

0.8080.01تذكر0.3800.0523حتليل8

0.5950.01فهم0.9240.0124فهم9

معامل♦املجالف
الرتباط

الدللة♦
معامل♦املجالفالح�سائية

الرتباط
الدللة♦
الح�سائية

0.3700.05فهم0.5500.0125تذكر10

0.8100.01تذكر0.3830.0526تذكر11

0.5600.01تذكر0.8490.0127فهم12

0.7750.01تذكر0.8870.0128فهم13

0.4340.01تذكر0.8080.0129تذكر14

0.5880.01تذكر0.7500.0130تذكر15

**ر الجدولية عند درجة حرية )33( وعند مستوى داللة )0.01( = 0.418

*ر الجدولية عند درجة حرية )33( وعند مستوى داللة )0.05( = 0.325

اإح�ضائيًا  دالة  الفقرات  جميع  اأن  ال�ضابق  اجلدول  من  يت�ضح 
عند م�ضتوى دللة )0.05، 0.01( .

ثبات الختبار: ♦♦
ويعرف باأنه نف�س النتائج لختبار املعاد على نف�س العينة، 
الن�ضفية،  التجزئة  طريقة  با�ضتخدام  الختبار  ثبات  اإيجاد  مت  وقد 
حيث قام الباحث بقيا�س معامل الثبات بطريقة التجزئة الن�ضفية، 
الأرقام  الأ�ضئلة ذات  اإىل ن�ضفني، واعتربت  الأ�ضئلة  حيث مت جتزئة 
اأ�ضئلة  هي:  الزوجية  والأ�ضئلة  الأول،  الن�ضف  اأ�ضئلة  هي:  الفردية 
الن�ضف  بني  بري�ضون  ارتباط  معامل  ح�ضاب  ثم  الثاين،  الن�ضف 
 ،  )0.901( الثاين من الختبار فكان  الأول من الختبار والن�ضف 
ثم ا�ضتخدام معادلة �ضبريمان براون حل�ضاب معامل ثبات الختبار 

الكلي من املعادلة الآتية: 

حيث م: معامل ثبات الختبار// ر: معامل ارتباط العبارات 
ال�ضابقة  املعادلة  يف  وبالتعوي�س  الفردية  العبارات  مع  الزوجية 
ينتج معامل الثبات )0.948( ، ويت�ضح مما �ضبق اأن الختبار يتمتع 

بدرجة ثبات جيدة. 

ثانياً: مقياس الدافعية حنو التعلم: 

التعليمية  العملية  نحو  الطالب  دافعية  م�ضتوى  مقيا�س  هو 
الأدب  على  الطالع  وبعد  خا�س،  ب�ضكل  التعلم  ونحو  عام،  ب�ضكل 
الدافعية  ال�ضابقة واملقايي�س املختلفة يف  والدرا�ضات  ال�ضيكولوجي 
نحو التعلم، مت بناء مقيا�س الدافعية للتعلم، ومت التحقق من �ضدقه 

وثباته.
�ضدق املقيا�س: ♦♦

التاأكد من �ضدق الفقرات بتقنينها: 
اأوًل: �ضدق املحكمون: ♦�
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ُعِر�َس املقيا�س على )8( من املتخ�ض�ضني يف جمال املناهج 
الختبار  بتحكيم  قاموا  ممن  اجلامعة  اأ�ضتاذة  من  التدري�س  وطرق 
التح�ضيلي، وذلك للتحقق من مدى منا�ضبة فقرات املقيا�س، وكذلك 
بع�س  اإجراء  مت  الآراء  تلك  خالل  من  اللغوية،  �ضياغاتها  و�ضوح 

التعديالت على املقيا�س. 

ثانيًا: �ضدق الت�ضاق الداخلي: ♦�

جرى التحقق من �ضدق الت�ضاق الداخلي للمقيا�س بتطبيقها 
ارتباط بري�ضون بني  ال�ضتطالعية، ومت ح�ضاب معامل  العينة  على 
درجات كل فقرة من فقرات املقيا�س والدرجة الكلية للمقيا�س اإليه 
وذلك با�ضتخدام الربنامج الإح�ضائي )SPSS( واجلدول )5( يو�ضح 

ذلك: 

جدول )5( 

 معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس

معامل♦الفقراتم.
الرتباط

الدللة♦
الح�سائية

اأ�ضعر بال�ضعادة عندما اأكون موجوداً يف 1
0.7470.01املدر�ضة.

0.3920.01يندر اأن يهتم والدي بعالماتي املدر�ضية.2

ا�ضتمتع بالأفكار اجلديدة التي اأتعلمها يف 3
0.5070.01املدر�ضة.

لدي النزعة اإىل ترك املدر�ضة ب�ضبب 4
0.6160.01قوانينها ال�ضارمة.

اأحب القيام مب�ضوؤولياتي يف املدر�ضة بغ�س 5
0.5890.01النظر عن النتائج.

اأواجه املواقف الدرا�ضية املختلفة مب�ضوؤولية 6
0.3480.05تامة.

اأ�ضعر باأن غالبية الدرو�س التي تقدمها 7
0.4140.05املدر�ضة غري مثرية.

اأجتنب املواقف املدر�ضية التي تتطلب حتمل 8
0.4160.05امل�ضوؤولية.

يهتم والدي مبعرفة حقيقة م�ضاعري جتاه 9
0.5460.01املدر�ضة.

اأ�ضعر بالالمبالة اأحيانًا فيما يت�ضل باأداء 10
0.5710.01الواجبات املدر�ضية.

اأ�ضعر بالر�ضا عندما اأقوم بتطوير معلوماتي 11
0.5820.01ومهاراتي املدر�ضية.

اأف�ضل اأن يعطينا املعلم اأ�ضئلة �ضعبة حتتاج 12
0.4340.01اإىل تفكري.

اأف�ضل اأن اأهتم باملوا�ضيع املدر�ضية على 13
0.5670.01اأي �ضيء اآخر.

اأحر�س على اأن اأتقيد بال�ضلوك الذي تتطلبه 14
0.6900.01املدر�ضة.

اأحر�س على تنفيذ ما يطلبه املعلمون 15
0.5360.01ووالدي للقيام بواجباتي.

معامل♦الفقراتم.
الرتباط

الدللة♦
الح�سائية

اأ�ضعر باأن عملي باأ�ضياء جديدة يف املدر�ضة 16
0.5210.01متيل اإىل الهبوط.

اأ�ضعر باأن اللتزام بقوانني املدر�ضة يخلق 17
0.5410.01جواً درا�ضيًا مريحًا.

ل ياأبه والداي عندما اأحتدث اإليهما عن 18
0.7420.01عالماتي املدر�ضية.

ي�ضعب علي تكوين �ضداقة ب�رضعة مع 19
0.3880.05الزمالء يف املدر�ضة.

لدي رغبة قوية لال�ضتف�ضار عن املوا�ضيع 20
0.4010.05يف املدر�ضة.

يحر�س والداي على قيامي باأداء واجباتي 21
0.4060.05املدر�ضية.

ل يهتم والداي بالأفكار التي اأتعلمهما يف 22
0.5120.01املدر�ضة.

�رضعان ما اأ�ضعر بامللل عندما اأقوم 23
0.3410.05بالواجبات املدر�ضية.

تعاوين مع زمالئي يف حل واجباتي 24
0.6390.01املدر�ضية يعود علّي باملنفعة.

0.5970.01اأقوم بكل ما يطلب مني يف نطاق املدر�ضة.25

**ر الجدولية عند درجة حرية )33( وعند مستوى داللة )0.01( = 0.418

*ر الجدولية عند درجة حرية )33( وعند مستوى داللة )0.05( = 0.325

ثبات املقيا�س: ♦♦

قام الباحث بقيا�س معامل الثبات بطريقة التجزئة الن�ضفية، 
حيث مت جتزئة الفقرات اإىل ن�ضفني، واعتربت الأ�ضئلة ذات الأرقام 
فقرات  وهي  الزوجية  والفقرات  الأول،  الن�ضف  فقرات  هي  الفردية 
الن�ضف  بني  بري�ضون  ارتباط  معامل  ح�ضاب  ثم  الثاين،  الن�ضف 
 )0.815( فكان  املقيا�س  من  الثاين  والن�ضف  املقيا�س  من  الأول 
الكلي  ا�ضتخدام معادلة جتمان حل�ضاب معامل ثبات املقيا�س  ، ثم 
فح�ضل على معامل ثبات )0.818( ، ويت�ضح ما �ضبق اأن املقيا�س 

يتمتع بدرجة ثبات جيدة.

ضبط إجراءات الدراسة: 

ل�ضبط �ضالمة النتائج من العوامل الدخيلة وجتنبًا لأي عائق 
 « طريقة  الباحث  َتبَنى  والتطبيق،  للتعميم  قابلة  لنتائج  و�ضوًل 
املجموعتان التجريبية وال�ضابطة باختبارين قبل التجربة، ويعتمد 
على تكافوؤ وتطابق املجموعتني من خالل العتماد على الختيار 
بع�س  يف  احل�ضابية  املتو�ضطات  ومقارنة  العينة،  لأفراد  الع�ضوائي 

املتغريات اأو العوامل لذا قام الباحث ب�ضبط املتغريات التالية: 

Ú♦ تكافوؤ جمموعتي الدرا�ضة قبل تطبيق الربنامج يف مبحث
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التكنولوجيا: 
جدول )6( 

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة “ت” ومستوى الداللة للمجموعتين التجريبية 
 والضابطة تعزى لمتغير التحصيل في مبحث التكنولوجيا

النحراف♦املت��سطالعددجمم�عةاملتغري
قيمة♦»ت»املعياري

الدللة
التح�ضيل 
يف مبحث 
التكنولوجيا

4018.90011.1580.6000.550جتريبية
غري دالة 
اإح�ضائيًا 4020.35010.453�ضابطة

*قيمة “ت” الجدولية عند درجة حرية )78( وعند مستوى داللة )0.05( = 

2.00

 )0.01( داللة  مستوى  وعند   )78( حرية  درجة  عند  الجدولية  “ت”  *قيمة 

 2.66=

يت�ضح من اجلدول )6( عدم وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية 
يف  التح�ضيل  متغري  يف  وال�ضابطة  التجريبية  املجموعتني  بني 
املجموعتني  اأن  يعني  وهذا  التجربة،  بدء  قبل  التكنولوجيا  مبحث 

متكافئتني يف مبحث التكنولوجيا. 
Ú♦ املعد التح�ضيلي  الختبار  يف  الدرا�ضة  جمموعتي  تكافوؤ 

للدرا�ضة: 

جدول )7( 

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة »ت« ومستوى الداللة للمجموعتين التجريبية 

والضابطة لاختبار التحصيلي في التطبيق القبلي

النحراف♦املت��سطاملجم�عةاملجال
قيمة♦»ت»املعياري

الدللة

5.2752.100جتريبية قبليتذكر
1.049 - 0.297

5.8752.946�ضابطة قبلي

فهم
2.2251.271جتريبية قبلي

0.161 - 0.873
2.2751.502�ضابطة قبلي

0.8000.723جتريبية قبليحتليل
1.5670.121

0.5750.549�ضابطة قبلي

الختبار
8.3003.014جتريبية قبلي

0.525 - 0.601
8.7254.132�ضابطة قبلي

*قيمة »ت« الجدولية عند درجة حرية )78( وعند مستوى داللة )0.05( = 2.00

*قيمة “ت” الجدولية عند درجة حرية )78( وعند مستوى داللة )0.01( =2.66 

يت�ضح من اجلدول )7( عدم وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية 
ال�ضابطة  املجموعة  طالب  بني   )α=0.05( دللة  م�ضتوى  عند 
والدرجة  الختبار  مهارات  يف  التجريبية  املجموعة  وطالب 

الختبار  يف  متكافئتني  املجموعتني  فاإن  وعليه  لالختبار،  الكلية 
التح�ضيلي.

Ú♦ نحو الدافعية  مقيا�س  يف  الدرا�ضة  جمموعتي  تكافوؤ 
التعلم: 

جدول )8( 

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة »ت« ومستوى الداللة للمجموعتين التجريبية 

والضابطة المقياس في التطبيق القبلي

النحراف♦املت��سطاملجم�عة
قيمة♦»♦ت♦»املعياري

الدللة

الدرجة 
الكلية 

للمقيا�س

جتريبية 
76.7508.130قبلي

1.134 - 0.260
�ضابطة 

78.7507.635قبلي

α( = 2.00≤0.05( وعند مستوى داللة )قيمة »ت« الجدولية عند درجة حرية )78*

 α( =2.66≤0.01( وعند مستوى داللة )قيمة “ت” الجدولية عند درجة حرية )78*

يت�ضح من اجلدول )8( عدم وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية 
ال�ضابطة  املجموعة  طالب  بني   )α=0.05( دللة  م�ضتوى  عند 
وطالب املجموعة التجريبية يف الدرجة الكلية للمقيا�س، وعليه فاإن 

املجموعتني متكافئتني يف املقيا�س.

املعاجلات اإلحصائية: 

لتحقيق اأهداف الدرا�ضة، ا�ضتخدم الباحث الربنامج الإح�ضائي 
SPSS يف معاجلة بيانات الدرا�ضة التالية: 

Ú♦.املتو�ضطات احل�ضابية والنحرافات املعيارية
Ú♦.Independent sample � t.test اختبار
Ú♦.ح�ضاب قيمة ايتا، وحجم التاأثري وفق دليل على موؤ�رضاتها

ويح�ضب حجم التاأثري باملعادلة التالية: 

t2
=η2

t2 + df

 )عفانة، 2000، ص42( 

df
td 2

=

 )Pallant, 2005، p.209(

حيث η2 =مربع ايتا ويعرب عن ن�ضبة التباين الكلي يف املتغري 
التابع الذي ميكن اأن يرجع اإىل املتغري امل�ضتقل.

T2= قيمة ت املح�ضوبة عند ا�ضتخدام اختبار “ت”
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N1+N2 � 2 ترمز لدرجات احلرية وت�ضاوي =df

واجلدول )9( يو�ضح ذلك: 

جدول )9( 

 الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم 

التأثير

الأداة♦امل�ستخدمة
حجم♦التاأثري

كبري♦جداًكبريمت��سط�سغري

η20.010.060.140.20

D0.20.50.81.1

)عفانة، 2000، ص42( 

نتائج الدراسة ومناقشتها: 

اإلجابة املتصلة بالسؤال األول وتفسريها: 

ت�جد♦♦◄ »هل♦ على:  الدرا�ضة  اأ�ضئلة  من  الأول  ال�ضوؤال  ين�س 
فروق♦ذات♦دللة♦اإح�سائية♦عند♦م�ست�ى♦)α≥0.05(♦بني♦مت��سطات♦
املجم�عتني♦ يف♦ بغزة♦ الأ�سا�سي♦ العا�رس♦ ال�سف♦ طالب♦ درجات♦
التح�سيل♦ لختبار♦ البعدي♦ القيا�ص♦ يف♦ والتجريبية♦ ال�سابطة♦

الدرا�سي؟♦

ولالإجابة عن ال�ضوؤال، قام الباحث ب�ضياغة الفر�ضية ال�ضفرية 
 )α≥0.05( التالية: ل توجد فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى
يف  بغزة  الأ�ضا�ضي  العا�رض  ال�ضف  طالب  درجات  متو�ضطات  بني 
لختبار  البعدي  القيا�س  يف  والتجريبية  ال�ضابطة  املجموعتني 

التح�ضيل الدرا�ضي.
بح�ضاب  الباحث  قام  الفر�ضية،  هذه  �ضحة  من  وللتحقق 
اختبار  وا�ضتخدام  املعيارية،  والنحرافات  احل�ضابية  املتو�ضطات 
»ت« لعينتني م�ضتقلتني »t � test Independent sample“ للك�ضف 
لكل  البعدي  الختبار  يف  الأداء  متو�ضطي  بني  الفروق  دللة  عن 
 )10( وجدول  ال�ضابطة،  واملجموعة  التجريبية  املجموعة  من 

ذلك. يو�ضح 

جدول )10( 

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة “ت” ومستوى الداللة للمجموعتين التجريبية 

 والضابطة لاختبار في التطبيق البعدي 

النحراف♦املت��سطاملجم�عة
املعياري

قيمة♦
»ت«

م�ست�ى♦
الدللة

14.3003.488جتريبية بعديالتذكر
8.2850.01

8.7002.472�ضابطة بعدي

النحراف♦املت��سطاملجم�عة
املعياري

قيمة♦
»ت«

م�ست�ى♦
الدللة

6.7001.911جتريبية بعديالفهم
6.7420.01

4.1001.516�ضابطة بعدي

1.5000.599جتريبية بعديالتحليل
4.4570.01

0.8250.747�ضابطة بعدي

الدرجة 
الكلية 

لالختبار

22.5005.411جتريبية بعدي
8.4240.01

13.6253.887�ضابطة بعدي

داللة  مستوى  وعند   )78( حرية  درجة  عند  الجدولية  “ت”  *قيمة 

)α≤0.05( = 2.00

داللة  مستوى  وعند   )78( حرية  درجة  عند  الجدولية  “ت”  *قيمة 

)α≤0.01( = 2.66

يت�ضح من اجلدول ال�ضابق اأن املتو�ضط احل�ضابي يف التطبيق 
املتو�ضط  من  اأكرب  وهو   ،  )22.500( ي�ضاوي  التجريبية  للعينة 
 ،  )13.625( ي�ضاوي  الذي  ال�ضابطة  للعينة  التطبيق  يف  احل�ضابي 
وكانت قيمة “ت” املح�ضوبة ت�ضاوي )8.424( وهي دالة اإح�ضائيًا 
عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  توجد  اأنه  يعني  وهذا   ،0.01 عند 
العا�رض  ال�ضف  طالب  درجات  متو�ضطات  بني   )α≥0.05( م�ضتوى
القيا�س  يف  والتجريبية  ال�ضابطة  املجموعتني  يف  بغزة  الأ�ضا�ضي 
البعدي لختبار التح�ضيل الدرا�ضي - ل�ضالح املجموعة التجريبية.

وبذلك يتم رف�س الفر�ضية ال�ضفرية وقبول الفر�ضية البديلة.
قام الباحث بح�ضاب حجم التاأثري واجلدول )11( يو�ضح ذلك.

جدول )11( 

قيمة »ت« و »η 2 » إليجاد حجم التأثير 

درجات♦املجال
قيمة♦مربع♦قيمة♦»تاحلرية

η2♦ايتاd♦حجم♦قيمة
التاأثري

كبري788.2850.4681.876التذكر

كبري786.7420.3681.527الفهم

كبري784.4570.2031.009التحليل
الدرجة الكلية 

كبري788.4240.4761.908لالختبار

الكلية  للدرجة   ”η2« قيمة  اأن   )11( اجلدول  من  ويت�ضح 
.  )0.14( من  اأكرب   ”η2“ قيمة  لأن  كبرية،  وهي   )0.476(  بلغت 
الواقع  تقنية  اأن  يت�ضح  الأثر  حجم  قيم  على  الطالع  خالل  ومن   
هذه  الباحث  ويعزو  الدرا�ضي،  التح�ضيل  يف  كبري  تاأثري  لها  املعزز 
الفروق اإىل اأن تقنية الواقع املعزز احتوت على جمموعة من عرو�س 
)الت�ضالت وال�ضبكات(  الثانية  الوحدة  اأثرت  التي  ال�ضور والفيديو 
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من مبحث التكنولوجيا لل�ضف العا�رض الأ�ضا�ضي بغزة، و�رضح وتف�ضري 
النقاط ال�ضعبة لت�ضبح اأكرث فهمًا وو�ضوحًا و�ضهولة ا�ضتيعابها لدى 
هذه  وتتفق  بينهم،  الفردية  الفروق  تراعي  اأنها  وكذلك  املتعلمني، 
النتيجة مع نتيجة درا�ضة كل من اأحمد )2016( ، ودرا�ضة م�ضتهى 
)2015( ، ودرا�ضة ت�ضن )Chen, 2013( ، ودرا�ضة ال�ضيد )2011( .

الإجابة املت�ضلة بال�ضوؤال الثاين وتف�ضريها: ♦◄
ين�س ال�ضوؤال الثاين من اأ�ضئلة الدرا�ضة على: »هل توجد فروق 
ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى )α≥0.05( بني متو�ضطات درجات 
ال�ضابطة  املجموعتني  يف  بغزة  الأ�ضا�ضي  العا�رض  ال�ضف  طالب 

والتجريبية يف القيا�س البعدي مل�ضتوى الدافعية نحو التعلم؟ 
ولالإجابة عن ال�ضوؤال قام الباحث ب�ضياغة الفر�ضية ال�ضفرية 
م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  التالية: 
العا�رض  ال�ضف  طالب  درجات  متو�ضطات  بني   )α≥0.05(
القيا�س  يف  والتجريبية  ال�ضابطة  املجموعتني  يف  بغزة  الأ�ضا�ضي 

البعدي مل�ضتوى الدافعية نحو التعلم.
بح�ضاب  الباحث  قام  الفر�ضية،  هذه  �ضحة  من  وللتحقق 
اختبار  وا�ضتخدام  املعيارية،  والنحرافات  احل�ضابية  املتو�ضطات 
»ت« لعينتني م�ضتقلتني » T � test Independent sample “ للك�ضف 
عن دللة الفروق بني متو�ضطي الأداء يف املقيا�س البعدي لكل من 
يو�ضح   )12( وجدول  ال�ضابطة،  واملجموعة  التجريبية  املجموعة 

ذلك.

جدول )12( 

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة “ت” ومستوى الداللة للمجموعتين التجريبية 

 والضابطة للمقياس في التطبيق البعدي 

النحراف♦املت��سطاملجم�عة
املعياري

قيمة♦
»ت«

م�ست�ى♦
الدللة

الدرجة 
الكلية

جتريبية 
108.2757.961بعدي

10.4030.01
�ضابطة 

87.0599.585بعدي

 )α≤0.05( وعند مستوى داللة )قيمة “ت” الجدولية عند درجة حرية )70*

= 2.00

 )α≤0.01( وعند مستوى داللة )قيمة “ت” الجدولية عند درجة حرية )70*

= 2.66

التطبيق  يف  احل�ضابي  املتو�ضط  اأن   )12( اجلدول  من  يت�ضح 
املتو�ضط  من  اأكرب  وهو   ،  )108.275( ي�ضاوي  التجريبية  للعينة 
 ،)87.059( ي�ضاوي  الذي  ال�ضابطة  للعينة  التطبيق  يف  احل�ضابي 
وكانت قيمة “ت” املح�ضوبة ت�ضاوي )10.403( وهي دالة اإح�ضائيًا 
 عند 0.01، وهذا يعني اأنه توجد فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى 

 )α ≥ 0.05( بني متو�ضطات درجات طالب ال�ضف العا�رض الأ�ضا�ضي 
البعدي  القيا�س  يف  والتجريبية  ال�ضابطة  املجموعتني  يف  بغزة 
مل�ضتوى الدافعية نحو التعلم - ل�ضالح املجموعة التجريبية، وبذلك 

جرى رف�س الفر�ضية ال�ضفرية وقبول الفر�ضية البديلة.
قام الباحث بح�ضاب حجم التاأثري، واجلدول )13( يو�ضح ذلك.

جدول )13( 

قيمة »ت« و »η2 » اليجاد حجم تأثير للمقياس

درجات 
قيمة مربع قيمة »تاحلرية

η2 ايتاd حجم قيمة
التاأثري

الدرجة 
كبري 7810.4030.5812.356الكلية

ويت�ضح من اجلدول )13( اأن قيمة »η2” للدرجة الكلية بلغت 
)0.581( وهي كبرية، لن قيمة »η2” اأكرب من )0.14( .

يت�ضح  ال�ضابقة  الأثر  حجم  قيم  على  الطالع  خالل  ومن 
نحو  الدافعية  تنمية  يف  كبري  تاأثري  لها  املعزز  الواقع  تقنية  اأن 
الواقع  تقنية  ا�ضتخدام  اإىل  الفروق  هذه  الباحث  ويعزو  التعلم، 
هذه  ا�ضتخدام  اأن  الباحث  ويرى  التعليمية،  العملية  يف  املعزز 
لديهم  الدافعية  تنمية  على  للمتعلمني  ت�ضجيع  مبثابة  هو  التقنية 
قادرة  مثريات  من  املعزز  الواقع  تقنية  حتتويه  ملا  وذلك  للتعلم، 
وال�ضتمتاع  الت�ضويق  حيث  من  املتعلمني  انتباه  جذب  على 
لحظ  اإذ  ال�ضفية،  الغرفة  داخل  والروتني  املاألوف  عن  واخلروج 
التقنية،  اأثناء توظيف  التعلم  الباحث تفاعل ورغبة املتعلمني يف 
 ،  )2017( �ضعيب  درا�ضة  من  كل  نتيجة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 
 Perez &( ودرا�ضة برييز وكونتريو ، ودرا�ضة احل�ضيني )2014( 

. )Contero,2013

الإجابة املتعلقة بال�ضوؤال الثالث وتف�ضريها: ♦◄
ين�س ال�ضوؤال الثالث من اأ�ضئلة الدرا�ضة على: »هل♦ت�جد♦عالقة♦
ارتباطية♦بني♦الدافعية♦نح�♦التعلم♦والتح�سيل♦الدرا�سي♦لدى♦طالب♦

ال�سف♦العا�رس♦الأ�سا�سي♦بغزة؟♦

ولالإجابة عن ال�ضوؤال قام الباحث ب�ضياغة الفر�ضية ال�ضفرية 
التالية: ل توجد عالقة ارتباطية بني الدافعية نحو التعلم والتح�ضيل 

الدرا�ضي لدى طالب ال�ضف العا�رض الأ�ضا�ضي بغزة؟ 
ارتباط  الباحث معامل  ا�ضتخدم  الفر�ضية  ولالإجابة عن هذه 
والتح�ضيل  التعلم  نحو  الدافعية  بني  العالقة  لإيجاد  بري�ضون 

الدرا�ضي.
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جدول )14( 

معامل االرتباط بين الدافعية نحو التعلم والتحصيل الدراسي

م�ست�ى♦الدللةمعامل♦الرتباط

دالة عند0.8850.01التذكر

دالة عند0.5650.01الفهم

دالة عند0.6330.01التحليل

دالة عند0.7290.01الدرجة الكلية لالختبار

**ر الجدولية عند درجة حرية )38( وعند مستوى داللة )0.01( = 0.393

*ر الجدولية عند درجة حرية )38( وعند مستوى داللة )0.05( = 0.304 

ارتباطية موجبة بني  )14( وجود عالقة  يت�ضح من اجلدول 
الدافعية نحو التعلم والتح�ضيل الدرا�ضي.

التعلم  نحو  الدافعية  بني  العالقة  هذه  الباحث  ويعزو 
والتح�ضيل الدرا�ضي اإىل �ضمولية تقنية الواقع املعزز؛ اإذ احتوت على 
الفيديو والعرو�س التقدميية التي جعلت الوحدة الثانية )الت�ضالت 
وال�ضبكات( من مبحث التكنولوجيا لل�ضف العا�رض م�رضوحة �رضحًا 
مع  للتفاعل  وجماعي  فردي  ب�ضكل  املتعلمني  تفاعل  كذلك  وافيًا، 
العرو�س املقدمة التي ي�ضعب توافرها يف الكتاب املدر�ضي وقدرة 
التقنية الهائلة يف اإثارة وجذب انتباه املتعلمني، وتتفق هذه النتيجة 
مع نتيجة درا�ضة كل من اأحمد )2016( ، ودرا�ضة احل�ضيني )2014( 
، ودرا�ضة برييز وكونتريو )Perez & Contero, 2013( ، ودرا�ضة ت�ضن 

)Chen, 2013( ، ودرا�ضة ال�ضيد )2011( .

التوصيات: 

يف♦�س�ء♦نتائج♦الدرا�سة♦ي��سي♦الباحث♦بالآتي:♦

1♦ كتطبيقات . منها  وال�ضتفادة  املعزز،  الواقع  تقنية  تطبيق 
ناجحة يف حتقيق اأهداف العملية التعليمية.

2♦ التعليمية . املراحل  جميع  يف  للمعلمني  تدريبية  برامج  عقد 
حول توظيف تقنية الواقع املعزز يف التدري�س.

3♦ بقاعات . املدار�س  جتهيز  على  والتعليم  الرتبية  وزارة  حث 
املعلم  على  ت�ضهل  التي  وال�ضا�ضات  بالأجهزة  مزودة  تعليمية 

من ا�ضتخدام تقنية الواقع املعزز يف التدري�س.

4♦ الواقع . تقنية  فاعلية  على  للتعرف  جديدة،  درا�ضات  اإجراء 
املعزز يف مباحث درا�ضية اأخرى. 
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