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 ممخص البحث
ىدف البحث إلى معرفة أثر استخدام تقنية الواقع المعزز في تنمية المفاىيم العممية        
ميارات البحث عن المعمومات لدى طالب الصف التاسع المتوسط بدولة الكويت ،  وتكونت و 

( طالبا بالصف التاسع المتوسط خالل الفصل األول من العام الدراسي 66عينة البحث من ) 
ولتحقيق ىذا اليدف تم استخدام المنيج الوصفي في البحث تحميل وحدة الجياز  9609/9696

وم بالصف التاسع المتوسط لتحديد المفاىيم العممية الواردة بيا ، ثم بناء اليضمي بمقرر العم
قائمة ميارات البحث عن المعمومات ، ثم إعادة صياغة الوحدة المختارة باستخدام تكنولوجيا 
الواقع المعزز ، ثم بناء اختبار المفاىيم العممية وبناء اختبار تحصيمي في ميارات البحث عن 

ة مالحظة لتمك الميارات ، كما تم استخدام المنيج شبو التجريبي في اختيار المعمومات وبطاق
مجموعة البحث وتقسيميا الى مجموعتين ضابطة وتجريبية ، والتأكد من تكافؤ المجموعتين ، ثم 
تطبيق الوحدة المعدة باستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز عمى طالب المجموعة التجريبية بينما 

وعة الضابطة نفس الوحدة بالطريقة التقميدية ، ثم تطبيق ادوات القياس بعديا درس طالب المجم
عمى مجموعتي البحث ،وتوصل البحث إلى نتائج تفيد بأن استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز قد 
أسيم في نمو المفاىيم العممية وميارات البحث عن المعمومات لدى طالب المجموعة التجريبية 

ائيا عن طالب المجموعة الضابطة وقد خمص البحث إلى عدد من التوصيات وبفروق دالة إحص
 والمقترحات في ضوء النتائج .

 .مية . ميارات البحث عن المعموماتالمفاىيم العم .تكنولوجيا الواقع المعزز  الكممات المفتاحية :
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Research summary  

         The aim of the research is to know the effect of using augmented 

reality technology in developing scientific concepts and information 

search skills for intermediate ninth grade students in the State of Kuwait, 

and the research sample consisted of (60) students of the ninth 

intermediate grade during the first semester of the academic year 

2019/2020. Descriptive approach in research Analyzing the digestive 

system unit in the science course of the ninth intermediate grade to 

determine the scientific concepts contained in it, then building a list of 

information search skills, then reformulating the selected unit using 

augmented reality technology, then building the scientific concepts test 

and building an achievement test in the search skills for information And 

a note card for those skills, and the quasi-experimental approach was 

used in selecting the research group and dividing it into two control and 

experimental groups, ensuring the parity of the two groups, then applying 

the unit prepared using augmented reality technology to the students of 

the experimental group while the control group students studied the same 

unit in the traditional way, then applying Telemetry tools on the two 

research groups, and the research reached conclusions that use 

augmented reality technology Has contributed to the growth of scientific 

concepts and skills of searching for information among students of the 

experimental group, and statistically significant differences over students 

of the control group. The research concluded with a number of 

recommendations and proposals in light of the results. 

Keywords: augmented reality technology . scientific concepts. 

Information search skills . 
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 مقدمة:
نظًرا لمتغيرات المستمرة في متطمبات الحياة اليومية والثورة التكنولوجية المتنامية، أصبح لزاًما     

مين بميارات تكنولوجية تواكب التطورات التكنولوجية عمى المؤسسات التعميمية تزويد المتعم
 المستمرة، وتقديم حمول جديدة تناسب االنتشار المتنامي لممستحدثات التكنولوجية. 

وىناك العديد من المحاوالت التي تسعى لدمج التقنيات الحديثة و استثمارىا في التعميم       
ي العممية التعميمية بمراحميا المختمفة وظيور االنترنت فوظيف الحاسوب و والتعمم حيث بدأت بت

مفيوم التعمم االلكتروني الذي سعى إلى تقديم البرامج التعميمية أو التدريبية لمطالب أو المتدربين 
 (. 6، 9669في أي وقت وفي أي مكان باستخدام تقنية المعمومات واالتصاالت )الموسى ،

تقنيات الحديثة ،وشمل التأثير أىداف ىذه المناىج وقد تأثرت المناىج الدراسية بظيور ال     
،ومحتواىا ،وأنشطتيا ، وطرق عرضيا و تقديميا ، وأساليب تقويميا، وأصبح إكساب المتعممين 
ميارات التعمم الذاتي ، وغرس حب المعرفة وتحصيميا في عصر االنفجار المعرفي من األىداف 

التعميمية حول فردية المواقف التعميمية ، وزيادة  الرئيسة لممنيج الدراسي ، وتمركزت الممارسات
 (. 3، 9606درجة الحرية أماميم . )الزىراني،

ونتيجة لمتطورات التكنولوجية قد أصبح من الضروري أن يمتمك المتعمم مفاىيم التكنولوجيا      
لوجي في الحديثة، وما يرتبط بيا من خدمات التواصل اآلمن مع اآلخرين ونتيجًة لمتطور التكنو 

مجال االتصاالت وتبادل المعمومات؛ أصبح امتالك المفاىيم التكنولوجية الحديثة ىدًفا أساسًيا 
تسعي إليو كل المؤسسات التعميمية، لما شيدتو السنوات األخيرة من انتشار لممستحدثات 

 (.6، 9600التكنولوجية )يوسف،

ياة عمى ظيور طرق وأساليب جديدة ولقد ساعد التقدم التكنولوجي في جميع مجاالت الح      
لمتعميم، ومنيا الواقع المعزز، وىو ببساطة تكنولوجيا ثالثية األبعاد تدمج بين الواقع الحقيقي 
والواقع االفتراضي، أي التفاعل بين الكائن الحقيقي والكائن االفتراضي، ويتم التفاعل معو في 

يقية، ومن ثم فيو عرض مركب يدمج بين الوقت الحقيقي، أثناء قيام المستخدم بالميمة الحق
المشيد الحقيقي الذي يراه المستخدم والمشيد الظاىري المولد باستخدام الحاسب أو الياتف 
الذكي، الذي يزود المشيد بمعمومات إضافية، فيشعر المستخدم أنو يتفاعل مع العالم الحقيقي 

ذلك فإنو يعتبر من أفضل وليس االفتراضي، بيدف تحسين اإلدراك الحسي لممستخدم، ول
 الممارسات لتكييف التكنولوجيا الحديثة واألدوات الذكية لتطوير عممية التعميم والتعمم.
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                وتعددت تطبيقات التعمم االلكتروني حتى ظيرت تقنيات الواقع االفتراضي       
( Virtual reality  التي تمكن الفرد من التعامل مع بيئة خيالية ) أو شبو حقيقية . تقوم عمى

أساس المحاكاة بين الفرد وبيئة إلكترونية ثالثية األبعاد .يتم من خالليا بناء مواقف بيدف 
 (. 943،  9665االستفادة منيا في العممية التعميمية ) صبري و توفيق ، 

قع المعزز وفي ظل ىذه التطورات التقنية المذىمة تطورت تقنية أخرى أطمق عمييا تقنية الوا    
(Augmented Reality التي قدمت لنا العديد من التطبيقات التي يمكن توظيفيا في مختمف )

 مجاالت الحياة .

وتعد تقنية الواقع المعزز من أساليب التدريس الحديثة المبينة عمى البيئة اإللكترونية ومن     
الحتياجات المستقبمية لالستفادة أحدث أنواع التعمم اإللكتروني المستخدمة في التعميم استجابة ل

من مزاياىا المتعددة وتطبيقاتيا المتنوعة بما يثري بيئة التعمم بالمعمومات والخبرات التربوية 
بأسموب متطور في بيئة تعميمية تفاعمية غنية بمصادر التعمم، ولممساعدة عمى فتح العديد من 

 ين لمواجية طبيعة ىذا العصر.المجاالت لمتعمم الذاتي، والتعمم مدى الحياة؛ الالزم

وتعتمد تقنية الواقع المعزز عمى إضافة معمومات افتراضية لمواقع الحقيقي بشكل متزامن       
لمواقع. قد تكون صور، أو فيديو تعميمي، أو معمومات إثرائية تساعد عمى فيم المحتوى بأسموب 

ى خمق بيئة افتراضية ثالثية أفضل. وىي تختمف عن تقنية الواقع االفتراضي الذي يعتمد عم
يتفاعل فييا العنصر الحقيقي  Presenceاألبعاد من خالل نظارة خاصة فيما يعرف بمفيوم 

بما يساعد عمى تنميتو. وىذا لو بعض السمبيات حيث أن أي شيء ال يبدو حقيقيا لنظام المتعمم 
ت صحية كالصداع البصري قد يؤدي إلى خبرة تعميمية غير ناجحة، كما قد تؤدي إلى مشكال

والغثيان؛ بعكس تقنية الواقع المعزز حيث يستطيع المتعمم طول الوقت مشاىدة العالم الحقيقي. 
 (34، 9606)أبو بيو، 

           وتقنية الواقع المعزز ال تقتصر عمى تعزيز حاسة البصر فقط؛ بل إن حواًس مثل       
      استخدام نفس التقنية عندما تتوافر أجيزة التذوق، والسمع، والممس، والشم يمكن تعزيزىا ب

( عمى التوالي. Gustatory. Aural. Haptic. Olfactoryالعرض المالئمة ليا مثل أجيزة )
(Mauricio H.. et. al.. 2011 .) 
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دراك      ويتوقع خالل السنوات القادمة أن يزيد االىتمام بالواقع المعزز بغرض زيادة السرعة، وا 
م، واالستفادة من المحتوى التفاعمي، وتعزيز الموقف التدريسي بمؤثرات تكنولوجية معنى التعم

مميون  9.5ومحتوى رقمي تفاعمي، كما توقعت وكالة جوليبر لألبحاث االعالمية أن ما يقارب 
م عمى األجيزة 9607من تطبيقات الواقع االفتراضي سوف يتم تحميميا سنويا بحمول عام 

دد األجيزة المحمولة المحمل عمييا تطبيقات تقنية الواقع المعزز أكثر من المحمولة، وقد بمغ ع
 (.79، 9607) فارس و إسماعيل، م.9606مميون جياز في عام  066
وتشكل المفاىيم القاعدة األساسية لمسموك المعرفي عند اإلنسان، وُتعد ىدًفا تعميمًيا وتربوًيا     

تشكل المفاىيم المبنات األساسية لبناء التعميمات والمبادئ ميًما في كافة المراحل الدراسية، كما 
والنظريات؛ وعمميات التفكير العميا لدى المتعممين، لذلك أصبح تنمية المفاىيم من االتجاىات 
التربوية الحديثة في بناء المحتوى التعميمي لممناىج الدراسية، من اجل توسيع خبرات المتعممين 

 (.66، 9603يم واستمرار عممية التعمم )صالح،وضمان البناء المعرفي لدي
( أن المفاىيم تعد من أىم نواتج التعمم التي بواسطتيا يتم 93، 9604ويرى مصطفى )      

تنظيم المعرفة العممية، فيي العناصر المنظمة والمبادئ الموجية ألي معرفة يتم اكتسابيا في 
ضرورة تعمم المفاىيم وتوجيو طرق تعمميا الفصل الدراسي، وقد أكدت التربية منذ القدم عمى 

الوجية الصحيحة، وأصبح في الوقت الحالي اكتساب التالميذ لممفاىيم ىدًفا رئيًسا وضعو 
 التربويون ومصممو المناىج نصب أعينيم.

وُتعد المفاىيم مكونًا ميمًا من مكونات الموضوعات الدراسية، كما يعد اكتسابيا وتنميتيا       
اف تدريسيا، ألنيا تساعد المتعمم عمى االستيعاب والفيم، ألن تعمم المفاىيم وتوضيح من أىم أىد

العالقات بينيا يؤدي إلى الوصول إلى التعميمات والقوانين، وجعل ما يتعممو الفرد ذا قيمة 
ومعنى، ىذا باإلضافة إلى أنو تعين المتعمم عمى ميارات المقارنة، والموازنة واالستنتاج، 

العالقات، وتنظيم الخبرات العقمية، وفي تفسير المدركات وتكوين التعميمات عمى واكتشاف 
 (.   340، 9606أساس ما بينيا من عالقات وخصائص مشتركة )البرعي، 

كما ُيعد تعمم المفاىيم بصورة عامة من النواتج التعميمية ومن بينيا المفاىيم العممية التي     
تاج إلى أساليب ومداخل وطرائق تدريسيا داخل غرفة الصف، تتطمب مزيدًا من االىتمام، وتح

وىي في أغمبيا مفاىيم مجردة ليست من النوع المادي المحسوس الذي يسيل رؤيتو، وليس من 
اليسير تدريسيا ما لم يتم مساعدة المتعمم عمى ترجمتيا إلى مصطمحات ترتبط بخبراتو اليومية 

يات تدريسية تثير اىتمام المتعممين وتدفعيم لمتعمم وذلك من خالل استخدام طرائق واستراتيج
 (.034 ،9609المثمر الفعال )حماد،
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وتعد ميارات البحث واالستكشاف من الميارات الفطرية التي نحاول تنميتيا، فيي موجودة       
منذ الصغر، فعندما يولد الطفل تجد لديو دائًما فضول ورغبة في استكشاف كل شيء من حولو، 

  في طرح األسئمة رغبة في المعرفة، وعندما يكبر قد تنمو ىذه الرغبة معو، لكننا نحتاجويبدأ 
إلى أن نجيد ميارات البحث حتى يمكننا أن نقوم بالبحث مثمما نريد، فال يكون األمر مجرد 

 مضيعة لموقت.
ية والعممية والعصر الحالي وبما بو من معمومات غزيرة أتاحتيا العديد من الوسائل التكنولوج     

تتطمب امتالك الطالب القدرة عمى البحث عن المعمومة وتوظيفيا التوظيف األمثل وذلك لتنمية 
 مداركو العقمية واالستفادة من مصادر التعمم المتعددة من حالل امتالكو لتمك الميارات .

لتاسع وفى ضوء ما سبق يسعى البحث الى تنمية بعض المفاىيم العممية لدى طالب الصف ا    
المتوسط وتنمية ميارات البحث عن المعمومات لدييم وذلك من خالل دراستيم باستخدام 

 تكنولوجيا الواقع المعزز  . 
 مشكمة البحث:

 تحددت مشكمة البحث في السؤال الرئيس التالي:
ما أثر استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز في تنمية بعض المفاىيم العممية وميارات البحث       

 عن المعمومات لدي طالب المرحمة المتوسطة بدولة الكويت؟
 وانبثق عن السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:

. ما صورة  وحدة "  الجياز اليضمي " بمقرر العموم لطالب الصف التاسع من المرحمة 0
 المتوسطة بدولة الكويت والمعدة باستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز ؟

ستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز في تنمية بعض المفاىيم العممية لدى طالب الصف . ما أثر ا9
 التاسع المتوسط بدولة الكويت ؟

. ما أثر استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز في تنمية بعض ميارات البحث عن المعمومات لدى 3
 طالب الصف التاسع المتوسط بدولة الكويت ؟

 أهداف البحث:
 حالي التوصل إلى:يهدف البحث ال

. إعادة صياغة وحدة الجياز اليضمي باستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز لطالب الصف 0
 التاسع المتوسط . 
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.التعرف عمى استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز في تنمية بعض المفاىيم العممية لدى طالب 9
 الصف التاسع المتوسط بدولة الكويت .

تكنولوجيا الواقع المعزز في تنمية بعض ميارات البحث عن  .التعرف عمى أثر استخدام3
 المعمومات لدى طالب الصف التاسع المتوسط بدولة الكويت .

 أهمية البحث:
 قد تفيد نتائج البحث الحالي في:

 تتيح ىذه الدراسة توظيف األجيزة الذكية في التعميم والتعمم. -0
 ذاتي بالنسبة لمتالميذ.تخمق فرصة أكبر ومجااًل أوسع في التعمم ال -9
تحسين التحصيل المعرفي لممتعممات وزيادة دافعيتين لمتعمم من خالل استخدام بيئة الواقع  - 3

 المعزز.
 توعية المعممين بأىمية استخدام تقنيات التعميم ومنيا تقنية الواقع المعزز في التدريس. - 4
يارات البحث عن المعمومات لدى تقديم استراتيجيات جديدة يمكن ان تسيم في تنمية م - 6

 طالب المرحمة المتوسطة .
 منهج البحث: 

 اعتمد البحث الحالي عمى استخدام المنهجين التاليين:
 .المنيج الوصفي التحميمي: في عرض أدبيات البحث.0
.المنيج شبو التجريبي: لقياس أثر استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز في تنمية بعض المفاىيم 9

 ة وميارات البحث عن المعمومات لدى طالب الصف التاسع المتوسط بدولة الكويت .العممي
 متغيرات البحث: 

 استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز المتغيرات المستقمة:-
 المتغيرات التابعة :  -
 .المفاىيم العممية 0
 .ميارات البحث عن المعمومات.9
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 مجموعة البحث
           وائية من طالل الصف التاسع المتوسط بمدرسةتكونت مجموعة البحث من عينة عش

( تم تقسيميم الى مجموعتين مجموعة بنين بمنطقة الفروانية التعميميةمعاذ بن جبل المتوسطة لم)
طالبا درست وحدة الجياز اليضمي من مقرر العموم بالصف التاسع  36تجريبية بمغ عددىا 

طالبا درست نفس  36زز و مجموعة ضابطة بمغ عددىا المتوسط باستخدام تكنولوجيا الواقع المع
 طالبا .  66الوحدة بالطريقة التقميدية وبذلك يصبح إجمالي عدد الطالب مجموعة البحث 

 حدود البحث:
 اقتصر البحث الحالي عمى بعض المحددات التالية لتحقيق أهدافه:

 بالصف التاسع المتوسط ." وحدة "الجياز اليضمي " من مقرر العموم .الحدود الموضوعية: 1

مدرسة معاذ بن جبل المتوسطة لمبنين بمنطقة الفروانية التعميمية بدولة .الحدود المكانية: 2
 الكويت .

 .9696-9609الفصل الدراسي األول من العام الجامعي  .الحدود الزمانية:3

 مصطمحات البحث
  Augmented Realityالواقع المعزز: 

( بأنيا شكل من أشكال التقنية التي Catenazz, & Sommaruga,2013,114عرفيا )     
تعزز العالم الحقيقي من خالل المحتوى الذي ينتجو الحاسب اآللي، حيث تسمح تقنية الواقع 
المعزز بإضافة المحتوى الرقمي بسالسة إلدراك تصور المستخدم لمعالم الحقيقي، حيث يمكن 

ألبعاد، وادراج ممفات الصوت والفيديو والمعمومات اضافة األشكال ثنائية األبعاد وثالثية ا
 النصية، كما يمكن ليذه األدوات أن تعمل عمى تعزيز معرفة األفراد وفيم ما يجري من حوليم. 

بأنو" إضافة بيانات رقمية و تركيبيا وتصويرىا باستخدام  (Lee,2012, 14ويعرفو ليي)     
يطة بالكائن الحي ، ومن منظور تكنولوجي غالبًا طرق عرض رقمية لمواقع الحقيقي لمبيئة المح

 ما يرتبط الواقع المعزز بأجيزة كمبيوتر يمكن ارتداؤىا أو أجيزة ذكية يمكن حمميا".
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تعزز الواقع الحقيقي من خالل محتوى ينتجو الحاسب ويعرفو الباحث اجرائًيا عمى أنو تقنية       
دراك تصور الطالب لمعالم الحقيقي ، حيث يمكن االلي يسمح بإضافة المحتوى الرقمي بسالسة ال

إضافة أشكال ثالثية االبعاد وممفات الصوت والفيديو  ، بحيث تتحول الصوص والنصوص 
 .واالشكال لممفاىيم العممية لواقع ينبض بالحياة 

 المفاهيم العممية 
من تجريد ( أنيا التصورات العقمية التي تتكون لدى الطمبة 34،9606) تعرفو الشاوي    

الخصائص المشتركة لمظواىر التكنولوجية وتتكون من اسم وداللة لفظية وتقاس عن طريق 
 اختبار مفاىيم.

          ( المفاىيم  بأنيا التصورات الذىنية لدى التالميذ من09، 9603تعرف ابو عيطة )    
ويعبر عنو  تجريد الخصائص المشتركة لمظواىر وتشتمل عمى الصفات المميزة لشيء محدد،

 بمصطمح معين.
ويعرفيا الباحث اجرائيا بأنو العالقة التي تربط بين عدة خصائص أو ىو تجريد عقمي 
لمعناصر المشتركة بين عدة مواقف أو حقائق وال يقتصر عمى شكل الكممة بل عمى مضمونيا 

 وما تعنيو.
 مهارات البحث عن المعمومات 

لبحث عن المعمومات بأنيا عممية يشارك فييا الفرد ( اPeterson، 2008يعرف بيترسون )      
في البحث، والحصول عمى المعمومات، وتقييميا، واالستفادة منيا لتمبية احتياجاتو المعموماتية 
باستخدام الميارات المعرفية واإلدراكية وحل المشكالت، وتتأثر ىذه العممية بالبيئة البحثية 

كل التي يواجييا الباحث، وأي ميمة يريد الطالب إنجازىا المحيطة، والتوجيات الفردية، والمشا
تؤثر عمى عممية البحث عن المعمومات واستخداميا، والنجاح في استكماليا في المجاالت 

 ( 3،  9607األكاديمية.) نقال عن الطرابشة والشقران ، 
مى المعمومات، بأنيا عبارة عن اإلجراءات والميام التي يقوم بيا الفرد لمحصول ع وتعرف     

ومحاولة تفسيرىا وحل المشاكل التي تواجيو باستخدام األساليب المعرفية واالنفعالية والمادية 
 ( .9668المتوافر في البيئة البحثية ) الشيري ،  ، 

وتعرف في البحث الحالي بأنيا جميع الطرق واألساليب واألنشطة التي يسمكيا التالميذ أثناء     
والمعارف والحقائق واآلراء واألفكار المتصمة بموضوع محدد من مصادر جمعيم لممعمومات 

 مختمفة وتفسيرىا وتقييميا واالستفادة منيا .
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 ثانيا :  اإلطار النظري لمبحث
 المحور األول : تكنولوجيا الواقع المعزز

 :Augmented Realityمفهوم الواقع المعزز وأهدافه 
تقنية الواقع المعزز ، ىذا المصطمح الجديد لقد تعددت المصطمحات التي تشير إلى 

الذي ظير مؤخرًا ، والذي يعتبر من أحدث ما جادت بو التكنولوجيا ، ومن ىذه المصطمحات 
الواقع المحسن( ويرجع السبب في ذلك إلى طبيعة الترجمة  -الواقع المضاف  -)الحقيقة المعززة 

( ، وسنعرض فيما يمي أبرز Augmented Realityلمصطمح الواقع المعزز بالمغة اإلنجميزية )
     التعريفات لمفيوم الواقع المعزز.

           )شكل من أشكال التقنية التي تعزز العالم الحقيقي من خالل  احيث تعرف بأني    
                المحتوى الذي ينتجو الحاسب اآللي ؛ حيث تسمح تقنية الواقع المعزز بإضافة 

        بسالسة إلدراك تصور المستخدم لمعالم الحقيقي ؛ حيث يمكن إضافة المحتوى الرقمي
دراج ممفات الصوت والفيديو ومعمومات   األشكال ثنائية األبعاد واألشكال ثالثية األبعاد ، وا 
نصية ، كما يمكن ليذه التعزيزات أن تعمل عمى تعزيز معرفة األفراد وفيم ما يجري حوليم 

(Yuen, Yaoyneyong & Johnson, 2011, P. 120.) 
( بأنو ببساطة ىو )تكنولوجيا ثالثية األبعاد تدمج بين الواقع 9،  9605ويعرفو خميس )      

الحقيقي والواقع االفتراضي ، أي بين الكائن الحقيقي والكائن االفتراضي ، ويتم التفاعل معيا في 
ومن ثم فيو عرض مركب بدمج بين  الوقت الحقيقي ، في أثناء قيام الفرد بالميمة الحقيقية ،

المشيد الحقيقي الذي يراه المستخدم والمشيد الظاىري المولد بالكمبيوتر ، الذي يضاعف المشيد 
بمعمومات إضافية ، فيشعر المستخدم أنو يتفاعل مع العالم الحقيقي وليس الظاىري ، بيدف 

  تحسين اإلدراك الحسي لممستخدم(.
كنولوجيا اليواتف الذكية؛ أصبح التعمم من خالليا يمثل شكاًل جديدًا من مع التطور السريع لت     

أشكال التعمم في البيئات االفتراضية، ومن ىذه البيئات االفتراضية ظير ما يسمى بالواقع 
المعزز، وىي ببساطة تكنولوجيا ثالثية األبعاد تدمج بين الواقع الحقيقي والواقع االفتراضي، أي 

يقي والكائن االفتراضي، ويتم التفاعل معيا في الوقت الحقيقي، أثناء قيام الفرد بين الكائن الحق
ضافتيا إلى الواقع المادي، وأدت ىذه  بالميمة الحقيقية. وأدى ذلك إلى دمج التكنولوجيا وا 

 (9605اإلضافة التكنولوجية إلى زيادة التفاعل بالصوت والصورة. )محمد خميس ،
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             أي وقت وأي مكان، فالميزة الكبرى في ىذا النمط من  وحيث التعمم يحدث في     
التعمم أنو ال يوجد أماكن ثابتة أو الحاجة إلى وقت محدد لتحقيق التعمم، أي ان التعمم وفقا 
 لمتطمبات المتعمم ومراعاة ألسموبو في التعمم، فضال عن إثراء المعمم بأساليب تدريسية مبتكرة

(Wang, Tang & Zhou, 2012 كما يوفر التعمم بالياتف الذكي العديد من التطبيقات ، )
التي تم تطويرىا والتي أصبحت أكثر تقدما اآلن. ومع ذلك، فإنو يبدو أنو قد تم إحراز القميل من 
استخدام ىذه األدوات المريحة في سياقات التعمم، فالتقنيات الحديثة تشكل أداة فعالة لتشجيع 

وني وتبادل المعمومات بين الطالب، وتقديم الفرص لمطالب إلظيار الفيم العمل الجماعي والتعا
 (.Herrington, et al., 2009الخاص بيم، والتعمم من اآلخرين )

، إلى  Shea, et al., 2005)؛)(9666كما تؤكد نتائج دراسات كل من )محمد خميس،      
ميم المقررات، حيث تعمل عمى أىمية النصوص المكتوبة، والصور، واألشكال البصرية، في تص

توضيح المفاىيم وخاصة المجردة لمطالب، كما تساعد عمى سيولة إدراك المعمومات واالحتفاظ 
 بيا في الذاكرة طويمة المدى.

يرى الباحث أن تقنيات الواقع المعزز تتيح إضافة المحتوى بأشكال مختمفة ومتنوعة تعزز       
جيزة الذكية أو األجيزة الموحية لدمج المحتوى الظاىري الذي المادة المطبوعة، وأن استخدم األ

تمت إضافتو إلى المحتوى الحقيقي يتيح لممعمم تصميم أنشطة تفاعمية تثري المحتوى التعميمي 
وتزيد من تقبل المتعمم لممعمومات بطريقة أسرع فى النصوص المكتوبة والصورة بأشكاليا 

 البصرية المتنوعة.

 عزز:خصائص الواقع الم
اتفقت األدبيات عمى خصائص الواقع المعزز حيث أشار كل من أزوم وبيموت وبيرينجر       

 Azuma, Baillot, Behringer, Feiner, Julier, Machntyreوفينر وجولير وماكنتري )
( ، أنو يمزج الحقيقة واالفتراضية في بيئة حقيقية، والتفاعمية في وقت استخداميا 10 ,2010 &

 .D 3 ية أبعاد، وثالث

(: توفر معمومات Anderson, Liarokapis, 2014, P.2وأضاف أندرسون وليروكابث )    
مكانية التفاعل بين طرفين  مكانية إدخال معمومات بطريقة سيمة وفعالة ، وا  واضحة ودقيقة ، وا 

راءات مثل: )معمم ومتعمم( ، ورغم بساطة االستخدام إال أنيا تقدم معمومات قوية ، وجعل اإلج
 المعقدة سيمة لممستخدمين ، وفعالة من حيث التكمفة وقابمة لمتوسيع بسيولة.
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( خصائص أخرى Nedim, 2013, 11; Megahed, 2014, 35كما ذكر كل من )      
منيا: توفر إمكانية استخدام كافة الحواس ، وقادرة عمى تتبع الكائنات االفتراضية ، وتحديد 

جانب قدرتيا عمى إضافة كائنات افتراضية لمبيئة الحقيقية لتعزيزىا ، المواقع بدقة عالية ، إلى 
ويمكن إضافة كائنات افتراضية إلزالة أو إخفاء أجزاء من البيئة الحقيقية ، وفاعمية ىذا اإلجراء 
تعتمد عمى الموقف الذي صنع من أجمو. وىي ال تحل محل العالم الحقيقي ولكنيا تستخدمو 

ر مكمفة ، وتوفر إمكانية التجول واإلبحار داخل الكائنات الثالثية األبعاد كخمفية إلنتاجيا. وغي
وبزوايا مختمفة. ومثيرة النتباه المتعممين ، وذلك من خالل دمج معمومات بصرية متنوعة في 

 عرض واحد.
( إلى خاصية ىامة وىي: ربط مجاالت 087،  9605كما أشار كل من عطار وكنسارة )      

يا البعض ، مثل: التعميم والترفيو ، وبالتالي إيجاد طرق وأدوات جديدة لدعم مختمفة مع بعض
التعمم والتعميم في األوساط الرسمية وغير الرسمية. ففي تدريس الشخصيات التاريخية واألحداث 
الطبيعية يمكن إعادة تمثيل اآلثار أو المواقع األثرية لتكون محاكية لمواقع في أسموب ترفييي 

 ن ثم إضافتيا لمواقع لمتفاعل معيا في البيئة الحقيقية.رائع ، وم
 أنواع الواقع المعزز:

( الطريقة التي تعمل بيا إلى Neven El Sayed, 2011, pp. 21 – 22صنفت )     
 مستويات كما يمي:

 ( من تقنية الواقع المعزز:0المستوى ) -1
المستوى األول ليا ، حيث تم اختراع ىذه وىو الصيغة األقدم لتقنية الواقع المعزز ، ويعتبر       

يتم  UPCالتقنية لربط العالم المادي باالفتراضي ، فيبدأ بالباركود الخاص بمنتج أحادي البعد 
تخصيصو لمنتج بعينو وتسجيمو في قاعدة البيانات ، وينطبق نفس الشئ عمى األكواد الثنائية 

يا ىي الصيغة األقدم لمواقع المعزز فإنيا تعد وكون QRالتي تشتير بيا أكواد االستجابة السريعة 
 األبسط واألكثر تطورًا ، وىي ال تحتوي عمى عرض حقيقي أو رسومات.

 ( من تقنية الواقع المعزز:1المستوى ) -2
تقنية الواقع المعزز القائمة عمى العالمات ، وينصب كل التركيز عمييا حاليًا ، فيي األكثر     

صيغ ومستويات الواقع المعزز ، وتعد خطوة حقيقية لمواقع المعزز حيث شيرة من بين أنواع أو 
تتم المعالجة مباشرة من خالل التعرف عمى العالمات ثم يتم التجسيد والعرض المباشر 
لمرسومات عمى سطح ىذه العالمة. وىذا النوع يقوم عمى العالمة ثنائية األبعاد بوجود حاسب 

الصورة التي تتألف من مربعات بيضاء وسوداء يمكن شخصي وكاميرا ويب. والعالمة ىي 
طباعتيا ووضعيا أمام كاميرا الويب لترى دمجًا ثالثي األبعاد ، وقد تطورت التقنية حول أنواع 
العالمات والتطبيقات التي يمكنيا الكشف عن العالمات ، وأصبحت العالمات الممونة بداًل من 

 السوداء والبيضاء.
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 قنية الواقع المعزز:( من ت2المستوى ) -3
وىي تعتبر األقوى ، وتعتمد ىذه  Markerlessتقنية الواقع المعزز المستغنية عن العالمات     

، وتعريف الصورة ، وغير ذلك من التقنيات  GPSالتقنية عمى استخدام: أجيزة تحديد المواقع 
مستقبل الواقع  التي تستعيض بيا عن غياب العالمات ، ومن المتوقع أن تكون ىذه الصيغة

 المعزز نتيجة لمحمول والتطبيقات الالمحدودة التي يمكن ابتكارىا باستخداميا.

 ( من تقنية الواقع المعزز:3المستوى ) -4
كان ىذا المستوى أو النوع ىو حمم مبتكري تقنية الواقع المعزز ، واعتقد الباحثون أن ىذا     

عالم ، حيث استخدم ميندسون من جامعة واشنطون المستوى سيكون النقمة التالية في وسائل اإل
لممرة األولى تقنيات تصنيع بمقاييس ميكروسكوبية ليدمجوا عدسة مرنة وآمنة االلتصاق من 
الناحية البيولوجية مع دائرة وأضواء إلكترونية. وكان ذلك يمثل تحديًا لخطورتو ، وتصنف 

 مستوى من تقنية الواقع المعزز.نظارات جوجل التي ظيرت مؤخرًا تحت ىذا النوع أو ال

 أهم النظريات التي تقوم عميها تقنية الواقع المعزز في التعميم:
النظريات التي تقوم عمييا تقنية الواقع المعزز في التعميم كما فسرىا كاًل من عبد الغفور     
 ( ىي كاآلتي:Yilmaz, 2008( ويممز )9609)

 النظرية االجتماعية:
نظرية لمتعمم كممارسة اجتماعية ، فالمعرفة تحدث من خالل مجتمعات تنظر ىذه ال      

الممارسة ، وبالتالي فإن نتائج التعمم تنطوي عمى قدرات المتعممين عمى المشاركة في تمك 
   الممارسات بنجاح ، وتقنية الواقع المعزز تعتمد في تطبيقاتيا عمى التعمم من خالل المشاركة 

 مع األقران.

 ترابطية:النظرية ال
إن النظريات )السموكية ، البنائية والمعرفية( تركز عمى عممية التعمم التي تحدث داخل      

المتعمم وال تأخذ باالعتبار دور البيئة المحيطة بو في إحداث التعميم والتعمم ، وبظيور تقنية 
ظيور النظرية  التعميم والتي تركز عمى كيفية التعمم وليس كمية ما يتم تعممو ، أدى ذلك إلى

م ومن أىم 9664عام  Downeبالمشاركة مع  George Simensالترابطية والتي أسسيا 
مبادئيا قدرة المتعمم عمى تصنيف وفرز المعرفة إلى أجزاء ىامة ، فيي تنظر إلى الشبكات التي 
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، عقدتين عمى األقل تمثل كل عقدة مصدرًا من  Nodesتم بناؤىا عمى أنيا عبارة عن عقد 
ادر المعرفة التي تتصل فيما بينيا بروابط ، وعممية التعمم تتم من خالل قدرة المتعمم عمى مص

الوصول لتمك الروابط بين العقد والمعمومات المختمفة بفاعمية ، وتقنية الواقع المعزز تعتمد عمى 
ية ، أحد مبادئ ىذه النظرية حيث أن التعمم يمكن أن يكون موجودًا في أجيزة وأدوات غير بشر 

        فمن خالل األجيزة الذكية التي يمكن حمميا أو ارتداؤىا وما توفره من تطبيقات يمكن
 إحداث التعمم.

 النظرية السموكية )سكنر(:
ووفقًا ليذه النظرية فإن السموك إما أن يكون متعممًا أو إنو نتاج تعديمو عبر عممية التعمم ؛      

الموقف التعميمي وتزويد المتعمم بمثيرات تدفعو لالستجابة ،  لذا اىتمت النظرية السموكية بتييئة
ثم تعزز ىذه االستجابة ، وتقنية الواقع المعزز تسعى إلى تييئة تمك المواقف التعميمية من خالل 

 ما تشممو من وسائط متعددة وتعمل كمثيرات لمتعمم.

 النظرية البنائية:
يقًا بالتعمم اإللكتروني عمومًا ، وبتقنية الواقع المعزز ترتبط بيئات التعمم البنائي ارتباطًا وث     

بشكل خاص ، فبمجرد عرض الموضوع باستخدام الوسائط المتعددة يتيح بناء المفاىيم من خالل 
األنشطة الشخصية والمالحظة ، ضمن بيئات تفاعمية ، والذ بدوره يؤدي إلى تعمم أفضل ، فمن 

 يبني المعرفة بالنشاط الذي يؤديو من خالل تحقيقو لمفيم.مبادئ النظرية البنائية أن المتعمم 

يتماشى الواقع المعزز جنبًا إلى جنب مع مفاىيم التعمم البنائية ، حيث يستطيع الطالب    
التحكم في عممية التعمم الخاصة بيم عن طريق التفاعالت النشطة مع بيئات التعمم الواقعية 

تعامل مع المدخالت غير الواقعية في ىذه البيئات ، ( عمى حد سواء ، والVRواالفتراضية )
 وبالتالي اكتساب قدر أكبر من الميارة والمعرفة.

ويترجم الواقع المعزز النظرية البنائية إلى واقع ممموس يمكن تطبيقو ، ولطالما أثبتت أساليب      
دة والممحة في تطبيق دمج التعمم النظري والتطبيقي جدواىا ، كما ال يمكن تجاىل الحاجة المتزاي

عمال مختمف التقنيات بشكل فعال.  مفاىيم التعمم اإللكتروني وا 

وتمثل ىذه النظريات التي تعتمد عمييا تقنية الواقع المعزز في تطبيقاتيا لعممية التعميم    
والتعمم ، نماذج تقدم أسس واقعية تجريبية لممتغيرات التي تؤثر في عممية التعمم والتعميم وتقدم 

 توضيحات حول السبل التي يمكن أن يحدث بيا ىذا التأثير.
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 أهمية توظيف تقنية الواقع المعزز في التعميم:
( إلى أن الواقع المعزز تم استخدامو في مجال 09،  9605يشير عطار وكسنارة )  

نة التعميم عمى نطاق واسع وأيضًا يتم استخدامو في بيئة المختبرات العممية والتي ظيرت في اآلو 
األخيرة إلجراء مختمف التجارب في الصفوف الدراسية الحقيقية ، حيث من خالل استخدام 
تكنولوجيا الواقع المعزز يمكن الجمع بين أشياء حقيقية وأخرى افتراضية واستخدام المعمومات 
المناسبة من البيئة الخارجية في محيط رقمي يحاكي الحقيقة ، وىذا يمثل شكل جديد من 

ات الحديثة لمتكنولوجيا الحقيقية حيث تجعل من الممكن خمق طرق وأدوات جديدة االستخدام
 لدعم التعمم والتعميم في األوساط الرسمية وغير الرسمية.

( بعد دراسة عمى عدد من المعممين 9660وآخرون ) Andersonوقد توصل )أندرسون(       
ستخدام التكنولوجيات الحديثة يمكن أن والمعممات في مرحمة التعميم األساسي إلى أن التعميم با

 يزداد حينما تكون لدى األشخاص اتجاىات إيجابية نحو ىذه التكنولوجيا الحديثة.

( في Lee, 2012 P 19ويمكن توضيح دور الواقع المعزز في التعميم كما أشار إليو )       
 النقاط التالية:

ن طريق دمج مواد التعميم الرقمية بمختمف يوفر الواقع المعزز مساحة تعميم ابتكارية وذلك ع -
الصيغ اإلعالمية من وسائل وأدوات والتي ىي أجزاء مباشرة من الحيز المادي أو ما يسمى 

 بالبيئة المادية وبالتالي تييئة الفرصة ليتمتع المتعممون بـ )التعمم الموقفي(.

ية ، مما يؤدي إلى إكساب يتماشى الواقع المعزز جنبًا إلى جنب مع مفاىيم التعمم البنائ -
 الطالب قدر أكبر من الميارة والمعرفة.

إن الواقع المعزز كفيل بأن يسد الثغرة الحاصمة بين التعميم النظري والتطبيقي ، ويركز عمى  -
الطريقة التي يمكن فييا دمج العالم الواقعي واالفتراضي معًا ، مما يحقق مختمف أىداف 

 و بل حتى بيئاتو أيضًا.التعمم اإللكتروني ومتطمبات

 تضيف تقنية الواقع المعزز بعدًا إضافيا جديدًا لتدريس المفاىيم مقارنة بطرق التدريس األخرى. -
تحقق تقنية الواقع المعزز نتائج ممموسة في عمميات التعمم التعاونية والتجريبية ، كما و 

ك البدني ، واإلدراك المتجسد ، تتضمن األساليب التي يوفرىا الواقع المعزز في التعميم: اإلدرا
 والتعمم الموقفي ، والعمل العقمي.
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عمى زيادة مدى تحكم المتعممين: عندما يبدأ المتعممون بدراسة المحتوى التعميمي باستخدام  - 
جياز الحاسوب ، فإنيم يتوجب عمييم عادة اكتساب معرفة تتعمق بطريقة التعامل مع جياز 

 أيضًا تعمم بعض الميارات المتعمقة بوظائف الحاسوب. الحاسوب ، كما سيتوجب عمييم
تطبيقات وألعاب الواقع المعزز التعميمية التعممية تنقل المتعمم إلى عالم المعمومات الدراسية ،  -

ليختبر أسسيا ومسبباتيا بنفسو في خبرة واقعية محفزة ومشوقة ، بداًل من التعامل مع ىذه 
 المعمومات في قالب نصي ثابت.

تحفز تقنية الواقع المعزز الطالب عمى المشاركة ألنيا تجمع بين المتعة والمعرفة في ذات  -
 الوقت ، وىذا من شأنو أن يحفزىم عمى اكتشاف المزيد في المحتوى التعميمي.

ويمكن القول إن توظيف الواقع المعزز في التعميم يعتبر من الموضوعات الميمة       
ليتو في عممية التعميم والتعمم فيساعد عمى حل الكثير من المشكالت والمعاصرة ، لما لو من فعا

 التعميمية ، ويعمل عمى تعميم أفضل لمدارسين عمى مختمف أعمارىم ومستوياتيم العقمية.
 معوقات استخدام تقنية الواقع المعزز:

               ىنالك بعض التحديات التي تواجو تطبيق الواقع المعزز ويشير عطار وكنسارة      
 ( إلى بعض ىذه التحديات:095،  9605)
 األمية التكنولوجية في المجتمع ونقص الوعي بتكنولوجيا الواقع المعزز. -
عدم وجود أسس لتسييل عممية االستفادة وتعميم النشء عمى الكيفية واألسموب لمواكبة ىذه  -

 .التطورات دون أن يكون ليا تأثر سمبي عمى عاداتنا وتقاليدنا
 نقص القوى البشرية المدربة: -
يعد الواقع المعزز انتياكًا لخصوصية اآلخرين ، وقد يؤثر عمى مستوى التواصل والتفاعل  -

 اإلنساني.
 السريع في تقنية الواقع المعزز ونماذجو يجعل من مواكبتو أمرًا ليس سياًل.  -

 المحور الثاني : المفاهيم العممية
ونات الرئيسة لممعرفة ويمكن لتكنولوجيا الواقع المعزز تيسير اكتساب تعد المفاىيم من المك     

التالميذ لممفاىيم من خالل طريقة عرضيا وتوضيحيا بطريقة يسيرة لمطالب ، وسيتم فيما يمى 
 تناول المفاىيم العممية من حيث :
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 أهمية تعمم المفاهيم العممية  - أ
 المفاهيم العممية فيما يمي:  ( أهمية تعمم168، 2010يرى )مفمح و إبراهيم، 

 تعالج تزايد التراكم المعرفي . • 
 –التمييز  –الربط  –ُتكسب ميارات عقمية يحتاج إلييا اإلنسان في حياتو مثل)التنظيم • 

 التصنيف(. 
 تساعد عمي تفسير وتطبيق األحداث والمواقف  الجديدة أو غير المألوفة . •
 لدراسة وممارسة العديد من الميارات التي يحتاجيا المتعمم . تزيد قدرة الفرد عمى االطالع وا• 
 تزيد من إمكانية التأثير في ميول  الفرد  واتجاىاتو وقيمو . • 

 ( أهمية تعمم المفاهيم فيما يمي :   61،  2005ويمخص )عرفه ، 
 ية . أنيا تساعد التمميذ عمى التعامل مع المشكالت الطبيعية واالجتماعية لمبيئة بفاعم• 
 تقمل من تعقيدات البيئة من خالل إدراك الخصائص المشتركة بين األشياء . • 
 أنيا تساعد عمى انتقال أثر التعمم . • 
تساعد عمى بيان العالقات بين األشياء وتساعد المتعممين عمى تنظيم المحتوى وتكوين صورة • 

 ذىنية لو . 
 قدرة عمى التنبؤ والتطبيق . تساعد عمى التفسير واالستنتاج ، وعمى نمو ال• 

ين ،   ( أهمية تدريس المفاهيم العممية فيما يمي : 49،  1987ويضيف ) الُحصَّ
 أكثر ثباتًا واستقرارًا من الحقائق العممية الجزئية . • 
 الزمة لتكوين المبادئ والقوانين والقواعد والنظريات العممية . • 
 تنمي ممكة التفكير العممي . • 
 عمى التعميم الذاتي والتربية العممية مدى الحياة . تساعد • 
 تعتبر عنصرًا أساسيًا في بناء المناىج العممية . • 
 أسيل تذكرًا من الحقائق العممية . • 
 طرق تعمم المفهوم ودور المعمم في تعممها : - ب

ديد من المواد تتفق معظم األدبيات التربوية والدراسات التي تناولت تدريس المفاىيم في الع    
 الدراسية عمى أن ىناك أسموبين أساسيين لتعمم المفاىيم وىما: 
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    Inductive  Approachاألول: األسموب االستقرائي
إلى المجرد، إلى الكل، أو من المحسوس وصواًل ويتم فيو البدء بالمواقف الجزئية ثم التدرج       

مرتبطة بالمفيوم وىي ما يطمق عمييا األمثمة  وىنا يجب عمى المعمم عرض العديد من األمثمة ال
الموجبة، وكذلك يعرض مجموعة من الال أمثمة )أمثمة سمبية( فخالل تمك العممية يقوم بتجميع 
)استقراء( العوامل المشتركة المرتبطة بالمفيوم من خالل عرض األمثمة ثم يقوم التمميذ بصياغة 

 المفيوم بمساعدة من المعمم . 

 .   Deductive Approachسموب االستنباطي )االستنتاجي( الثاني: األ
             وىو عكس المدخل السابق حيث يقوم المعمم بعرض أو تقديم المفيوم أي        

            تقديم التعريف، ثم يقدم األمثمة أو الحقائق المتصمة، أو يحاول جمعيا من الطمبة
                        (، 70:  69،  9665) عرفو،  ، (0999،86) زيتون،  عمى ىذا التعريف لمبرىنة

 (.359: 349،  9667)النجدي ، وآخرون، 

ونظرا ألىمية تعمم المفاىيم العممية باعتبارىا أحد األىداف التربوية والتعميمية فقد أجريت       
عميمية المختمفة غير العديد من البحوث والدراسات والتي وضح من خالليا دور االستراتيجيات الت
( ودلت نتائج 9606التقميدية في اكتساب المفاىيم العممية ومنيا: دراسة )شحاتة، وآخرون، 

يم واالتجاىات وكذلك اكتساب عمميات الدراسة عمي فعالية البرنامج في اكتساب التمميذات لممفاى
( وقد دلت نتائج البحث عمى اكتساب المفاىيم العممية 9609العمم . ودراسة ) محمود ، 

المتضمنة بوحدة الصوت والضوء، وتنمية ميارات ما وراء المعرفة لصالح المجموعة التجريبية 
د دلت نتائج الدراسة ( وق  Azevedo , M . & Etc., 2012في القياس البعدي. ودراسة ) 

عمى وجود ارتباط واضح بين استخدام األنشطة التجريبية في العموم باعتبارىا أداة تعمم وزيادة 
المعرفة العممية ) اكتساب المفاىيم ( ، ومما سبق يتضح أىميو تعميم المفاىيم العممية لمطالب 

لطالب في تنميتيا مما يعزز وعدم وجود دراسات سابقة استخدمت تكنولوجيا الواقع المعزز لدى ا
 ضرورة اجراء تمك الدراسة.

 المحور الثالث: مهارات البحث عن المعمومات
يعد االىتمام بتطوير النظم التعميمية ىو نقطة البداية لتقدم الدول في مختمف المجاالت،      

            ولكي ترقى العممية التعميمية إلى المستوى المأمول يجب االىتمام بميارات البحث 
 عن المعمومات.
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فيجب أن يكون التركيز األساسي في التعميم عمى كيفية الفيم والتفكير والتحميل والتقويم        
بدال من كيفية التذكر وكيفية الحصول عمى المعمومات ومكان وجودىا بدال من محاولة االحتفاظ 

نقد المعمومات وتمحيصيا سنوات وكيفية  5بالمعمومات التي ربما تصبح قديمة في غضون 
 والتفريق بين الغث والثمين فييا .

كما يعد اكتساب الطالب ميارات البحث عن المعمومات أمر في غاية األىمية، فيذه       
الميارات تعنى قدرة الطالب عمى استخدام مصادر المعمومات المختمفة التقميدية منيا واإللكترونية 

دىا، بل أن ىناك من يرى أن نجاح الطالب في اكتساب ميارات والوصول إلى المعمومة التي يري
 البحث عن المعمومات يجعل منو باحثا مؤىال يعرف كيف يتوصل لممعمومة.

وأصبح من الضروري أن يمتمك كل متعمم ميارة البحث وترتيب المعمومات، واستيعابيا      
ى صورة ممكنة، وخالل السنوات بصورة سريعة وفعالة تتيح لو توظيفيا واالستفادة منيا بأقص

 القميمة السابقة اىتمت البحوث والدراسات التربوية باستحداث أساليب جديدة لمتعمم.

 مفهوم البحث عن المعمومات:
( البحث عن المعمومات بأنيا عممية يشارك فييا الفرد في البحث، 9666يعرف باترسون )      

ادة منيا لتمبية احتياجاتو المعموماتية باستخدام والحصول عمى المعمومات، وتقييميا، واالستف
الميارات المعرفية واإلدراكية وحل المشكالت، وتتأثر ىذه العممية بالبيئة البحثية المحيطة، 
والتوجيات الفردية، والمشاكل التي يواجييا الباحث، وأي ميمة يريد الطالب إنجازىا تؤثر عمى 

، والنجاح في استكماليا في المجاالت األكاديمية. عممية البحث عن المعمومات واستخداميا
 (  3،  9607)الطرابشة والشقران ، 

( بأنيا عبارة عن اإلجراءات والميام التي يقوم بيا الفرد لمحصول 9609ويعرفيا الشيري )     
عمى المعمومات، ومحاولة تفسيرىا وحل المشاكل التي تواجيو باستخدام األساليب المعرفية 

الية والمادية المتوافر في البيئة البحثية، وترى أن البحث عن المعمومات ىي أنشطة واالنفع
 الباحثين أو المستفيدين لموصول إلى ما يحتاجون إليو من مصادر المعمومات .

ويعرفيا الباحث أنيا ىي جميع الطرق واألساليب واألنشطة التي يسمكيا التالميذ أثناء      
رف والحقائق واآلراء واألفكار المتصمة بموضوع محدد من مصادر جمعيم لممعمومات والمعا

 مختمفة وتفسيرىا وتقييميا واالستفادة منيا .
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 خصائص المعمومات:
تمتاز المعمومات بسيولة إعادة صياغتيا؛ إذ يمكن أن تتّخذ عدة أشكال منيا معمومات نصية،  -

 أو أشكال بيانية، أو رسوم متحركة، أو أصوات ناطقة.
 تسم بسيولة النقل، والتسيير في عّدة مسارات محددة نحو المستقبل المحتاج ليا.ت -
قابميتيا عمى االنخراط مع العناصر المعموماتية واالندماج معيا؛ إذ يسيل ضميا ضمن قوائم  -

 أو إنشاء نصوص تتألف من فقرات بواسطة المعمومات المتوفرة.
تُفرض عمييا قيود ُتخضعيا لقانوّني العرض والطمب؛  ؛ حيث تمتاز بالندرة والوفرة في آن واحد -

 بذلك تصبح سمعة متداولة مقيدة الوصول.
تنفرد بعدم نفادىا؛ فيي عمى العكس تمامًا مما ىي عميو الموارد المادية؛ إذ إّن المعمومات  -

 تتنامى وتزداد بشكل مستمر.
نية نسخيا بكل سيولة؛ إال أّن ذلك سيولة النسخ؛ إذ تتوّفر عّدة ُسبل لممستخدم تتيح لو إمكا -

 يعتبر معضمة أمام تشريعات الممكية الخاصة لممعمومات.
           القدرة عمى تصحيح المعمومات الخاطئة قبل الوصول إلى النتائج النيائّية، وتصحيح  -

 الخاطئة منيا.
والقابمّية لمتغيير عدم القدرة عمى الحكم القاطع بصّحة الكثير منيا، فيشوبيا عدم اليقين،  -

 والنقض.
 مقومات نجاح عممية البحث:

 ( أن مقومات نجاح عممية البحث تتمثل في :2007،4يرى ) شريف،
تحديد الحاجات  –الميارات المغوية  –الخمفية الموضوعية  –الباحث: الثقافة المعموماتية  -أ

 التعبير عن الحاجات لممعمومات. –لممعمومات 
أدوات البحث عن -وات البحث عن المعمومات داخل مصادرىا )المحتوى( أدوات البحث : أد -ب

 مصادر المعمومات نفسيا ) البيانات الببميوجرافية (.
استراتيجيات البحث عن المعمومات: ميارات الباحث وثقافتو المعموماتية والقدرة عمى التعبير  -ج

 إمكانيات أدوات البحث المتاحة .-عن احتياجو لممعمومات
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مصادر المعمومات: أنواع مصادر المعمومات وأشكاليا ولغاتيا وأدوات التعريف بيا  -د
 ومحتوياتيا 

مراكز الوثائق  –مراكز المعمومات  –مرافق المعمومات: المكتبات بأنواعيا المختمفة  -ه
 شبكة المعمومات.-المتاحف –واألرشيف 

 أشكال وأنواع المعمومات: 
نمائية: ىي المعمومات التي تفيد في تحسين المستوى العممّي المعمومات التطويرية أو ال -أ

 والثقافّي لإلنسان، وتوسيع مداركو، مثل قراءة الكتب. 
المعمومات اإلنجازّية: ىي المعمومات المخصوصة التي تفيد اإلنسان في إنجاز عمٍل، أو  -ب

 مشروع، أو اتخاذ قرار.
 يتمقاىا الطمبة خالل مراحميم الدراسّية األكاديمّية. المعمومات التعميمّية: ىي المعمومات التي  -ج
المعمومات الفكرّية: ىي األفكار والنظرّيات والفرضّيات التي يضعيا اإلنسان حول العالقات  -د

 التي من الممكن أن توجد بين عناصر المشكمة المختمفة.
اربو الشخصّية، أو المعمومات البحثّية: ىي المعمومات التي يحصل عمييا اإلنسان من تج -ه

تجارب اآلخرين سواًء كانت تجارب معممّية أو حصيمة أبحاث أدبّية، وتشمل التجارب نفسيا، 
جراءىا، ونتائج األبحاث، وبياناتيا.  وا 

المعمومات األسموبية النظامّية: ىي المعمومات التي ُتساعد الباحث عمى إنجاز بحثو بشكل  -و
 عمل لمحصول عمى المعمومات والبيانات الصحيحة.أكثر دقة، وتشمل الوسائل التي تست

المعمومات السياسّية: ىي المعمومات التي تخصُّ المواضيع السياسّية، وعممّيات اتخاذ  -ز 
 القرار.

المعمومات التوجييّية: ىي المعمومات التي يحصل عمييا اإلنسان من خالل توجييات  -ح
 اآلخرين.

بالتكنولوجيا وتدريب الطالب عمى استخداميا مما يتيح ليم ونظرا الرتباط الواقع المعزز      
التواصل مع مصادر المعرفة المختمفة واستخدام التطبيقات التكنولوجية في التعمم لذلك تعد 
ميارات البحث ع المعمومات من الميارات الضرورية لمطالب ولذا تسعى الدراسة الحالية الى 

 ا الواقع المعزز .تنميتيا من خالل استخداميم لتكنولوجي
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 ثالثا : إجراءات البحث  :
 أواًل : المواد التعميمية، وتضمنت : 

 تحميل محتوى وحدة الدراسة لتحديد المفاهيم العممية المتضمنة . -أ 
وقد تطمب ذلك اتخاذ الكممة أساسًا لعممية التحميل. وىذا يقتضي قراءة كل كممة وردت في       

ياز اليضمي بمقرر العموم بالصف التاسع المتوسط ، والبحث فيما المحتوى المعرفي لوحدة الج
إذا كانت تمثل مفيومًا عمميا وفق التعريف الذي تم تحديده لمعنى المفيوم، ووضعت في جدول 

 ( مفيومًا عمميا يغطي وحدة الدراسة . 03وبمغ عددىا )
ء أربع محاوالت لمتحميل، قام ثبات التحميل: لجأ الباحث لمتأكد من ثبات التحميل إلى إجرا      

الباحث بالمحاولة األولى والثانية بفاصل زمني قدره شيرين، أما المحاولتان الثالثة والرابعة فقد 
قام بيما محمالن يعمالن معممين لمعموم بشكل مستقل، وقد استخدم الباحث معادلة )ىولستي( 

%، 36نسبة االتفاق عمييا عن  لحساب معامل الثبات،  وقد تم استبعاد المفاىيم التي قمت
 مفيومًا. 09ليصبح عدد المفاىيم العممية في صورتيا النيائية 

إعداد قائمة مهارات البحث عن المعمومات لدى تالميذ المرحمة المتوسطة -ب 
 بدولة الكويت :

         ىدف البحث الحالي إلى تنمية ميارات البحث عن المعمومات من خالل استخدام       
نية الواقع المعزز، لذا قامت الباحثة بإعداد قائمة بميارات البحث عن المعمومات وفق تق

 الخطوات التالية:
مصادر اشتقاق قائمة الميارات: اعتمدت الباحثة في بناء القائمة عمى تحميل األدبيات التربوية، -أ

بعض الكتب نتائج بعض الدراسات والبحوث السابقة العربية واألجنبية، كما تم مراجعة 
 والدوريات العممية المتخصصة التي تناولت ميارات البحث عن المعمومات.

الصياغة المبدئية لمقائمة: تم التوصل من خالل المصادر السابقة إلى قائمة أولية لمميارات -ب
( ميارات رئيسة في البحث عن المعمومات لدى  طالب الصف التاسع 8تكونت من )

جمالي الميا  ( ميارة فرعية. 46رات )المتوسط ، وا 
عرض القائمة في صورتيا المبدئية عمى المحكمين: تم عرض القائمة عمى السادة المحكمين -ج

أساتذة المناىج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعميم، وبعض العاممين في تكنولوجيا التعميم 
طالب الصف بالمدارس، واتفقت أراء السادة المحكمين عمى أىمية الميارات ومناسبتيا ل

 التاسع المتوسط ، وتم إضافة وحذف بعض الميارات مع إعادة ترتيب بعض الميارات.
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صياغة قائمة الميارات في صورتيا النيائية: بعد إجراء التعديالت المقترحة من السادة -د
( ميارات رئيسة في 8المحكمين تم االستقرار عمى القائمة النيائية وقد تكونت القائمة من )

جمالي الميارات ) مجال ا  ( ميارة فرعية.46لبحث عن المعمومات، وا 
: وتتطمب ذلك من الباحث ما يمي : )االطالع عمى الدراسات والبحوث  إعداد دليل المعمم -ج

السابقة والمراجع الخاصة في مجال تكنولوجيا  واقع المعزز وعالقتيا باكتساب المفاىيم 
مات ـ تحميل المحتوى العممي لوحدة الجياز العممية وتنمية ميارات البحث عن المعمو 

اليضمي بمقرر العموم بالصف التاسع المتوسط ـ تحديد األىداف العامة والسموكية والخطة 
الزمنية لتدريس المحتوى والمواد واألدوات التعميمية واألنشطة وأساليب التقويم ـ صياغة 

 الوحدة باستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز( .
دروس  –اإلرشادات الموجية لمتمميذ  –: وتضمن ما يمي: ) مقدمة الكتاب  تاب التمميذإعداد ك-د

التقويم النيائي لوحدة الجياز اليضمي ـ  –الوحدة مصاغة باستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز 
مراجع كتاب التمميذ( ، وبذلك يكون الباحث قد أجاب عن السؤال األول من أسئمة البحث 

: ما صورة  وحدة "  الجياز اليضمي " بمقرر العموم لطالب الصف والذى نص عمى 
 التاسع من المرحمة المتوسطة بدولة الكويت والمعدة باستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز ؟

 ثانيًا : إعداد أدوات القياس :
 إعداد اختبار المفاهيم العممية : وتضمن التالي : -أ 
          اس مدى اكتساب تالميذ الصف التاسع المتوسط تحديد اليدف من االختبار وىو: قي -

)مجموعة البحث( لممفاىيم العممية المتضمنة بوحدة الجياز اليضمي ، وذلك عند مستويات 
 )التذكر ، الفيم ، التطبيق( .

 09تحديد محاور االختبار: )المفاىيم العممية الواردة بوحدة الجياز اليضمي وبمغ عددىا  -
 مفيوما ( .

( سؤااًل من نوع االختيار من متعدد 36محتوى االختبار وصياغة مفرداتو: تكون االختبار من ) -
 أسئمة .  3التطبيق( بحيث كان لكل مفيوم  -الفيم  –وفق مستويات بموم المعرفية )التذكر 

 إعداد جدول لمواصفات اختبار المفاىيم العممية. -
 تعميمات االختبار. -
 مفردات االختبار وذلك من خالل ورقة إجابة منفصمة لكل تمميذ .طريقة اإلجابة عمى  -
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التقدير الكمي لمدرجات وطريقة التصحيح وُيعطى التمميذ درجة واحدة عند اختياره لإلجابة  -
 الصحيحة من بين البدائل المعطاة لكل سؤال ، وُيعطى صفرًا لما دون ذلك .

جراء التعديالت  الصورة األولية لالختبار وعرضيا عمى السادة - المحكمين إلبداء الرأي فييا وا 
 المقترحة .

( طالبا من طالب الصف التاسع 94التجربة االستطالعية لالختبار وتمت عمى عينة بمغت ) -
 المتوسط غير عينة البحث .

( دقيقة بما في ذلك قراءة تعميمات 46حساب زمن االختبار: بمغ زمن اإلجابة عمى االختبار ) -
 . االختبار

حساب معامالت السيولة والصعوبة والتمييز ألسئمة االختبار : تراوحت معامالت السيولة  -
 (.6.76:  6.36ألسئمة االختبار ما بين )

صدق  –صدق االتساق الداخمي  –حساب صدق االختبار، وتضمن: )صدق المحكمين  -
 المقارنة الطرفية(.

اط " بيرسون " )مصطفى حسين باىي ، حساب ثبات االختبار: تم استخدام معادلة ارتب -
 ( .6.889( وقد بمغ معامل االرتباط لمدرجة الكمية لالختبار )096، 0999

( سؤااًل، لكل سؤال 36الصورة النيائية لالختبار : تكون االختبار في صورتو النيائية من ) -
 ( درجة .36( درجة واحدة، وعميو فإن الدرجة الكمية لالختبار ىي )0)

 اد اختبار مهارات البحث عن المعمومات إعد -ب
إعداد اختبار تحصيمي لقياس الجانب المعرفي لمهارات البحث عن المعمومات  -1

 لدى طالب الصف التاسع المتوسط بدولة الكويت:
اليدف العام: ىدف االختبار إلى قياس الجانب المعرفي لميارات البحث عن المعمومات لدى -أ

 سط بدولة الكويت.طالب الصف التاسع المتو 
نوع االختبار ومفرداتو: بعد االطالع عمى المراجع والكتب والدراسات التي تناولت أساليب -ب

التقويم وأدواتو بصفة عامة واالختبارات بصفة خاصة تم االعتماد عمى االختبارات التحصيمية، 
لة الوصول لإلجابة ألنيا تقيس بكفاءة النواتج البسيطة لمتعميم، وتتميز بوضوح األسئمة وسيو 

الصحيحة وسرعة التصحيح، وتتسم بالموضوعية في التصحيح والدقة في القياس، وألن 
 االختبارات التحصيمية تناسب طبيعة البحث الحالي وأىدافو.
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 وضع تعميمات االختبار: تم كتابة تعميمات االمتحان في بدايتو وتبين التعميمات ما يمي:-ج
 اليدف من االختبار.-
 ن المحدد لإلجابة.الزم-
 التنبيو عمى قراءة التعميمات بدقة قبل اإلجابة.-
 التنبيو بأن لكل سؤال إجابة واحدة صحيحة.-
إعداد االختبار في صورتو األولية: قامت الباحثة بصياغة مفردات االختبار والذي تكون من -د

ار من متعدد(، والجزء ( مفردة وقد تم تقسيميم إلى جزئيين ىم الجزء األول )أسئمة االختي96)
 الثاني )أسئمة الصواب والخطأ( .

حساب معامل ثبات االختبار: يقصد بثبات االختبار أن يعطي االختبار النتائج نفسيا إذا ما -ه
( طالبا 94أعيد تطبيقو عمى نفس األفراد وفى نفس الظروف، تم تطبيق االختبار عمى عدد )

الفروانية من  –بة بن عامر المتوسطة لمبنين بالصف التاسع المتوسط من طالب مدرسة عق
غير عينة البحث وذلك قبل إجراء تجربة البحث، وتم حساب معامل الثبات من خالل 

( وىو ما يوضح أن 6.83استخدام طريقة معامل االرتباط لبيرسون ووجد انو يساوي )
 االختبار عمى درجة كافية من الثبات.

          صد بصدق االختبار، قدرة االختبار عمى قياس حساب صدق االختبار التحصيمي: يق-و
ما وضع لقياسو ويعد صدق المحكمين من أىم طرق التحقق من صدق االختبار، وتم 
          عرض االختبار في صورتو األولية عمى مجموعة من المحكمين إلبداء الرأي، وقد 

باحث بإجراء التعديالت التي أشار أشار السادة المحكمون بصالحية االختبار لمتطبيق وقام ال
 إلييا السادة المحكمون. 

حساب صدق االتساق الداخمي:  قامت الباحثة بحساب صدق االتساق الداخمي لالختبار من -ز
خالل حساب معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة من مفردات االختبار والدرجة الكمية 

بيرمان، وتراوحت معامالت االرتباط لمفردات لالختبار، وذلك باستخدام معامل االرتباط لس
(، مما يعني أن 6.65( وىي دالة إحصائيا عند مستوى )6.80( و)6.60االختبار بين )

 مفردات االختبار صادقة ومتسقة مع باقي االختبار.
( دقيقة وىو زمن مناسب 36تحديد زمن االختبار التحصيمي:  وكان متوسط زمن االختبار )-ح

 ار، وبذلك يصبح االختبار التحصيمي صالح لمتطبيق عمى مجموعة البحث.ألداء االختب
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 إعداد بطاقة مالحظة الجانب األدائي لمهارات البحث عن المعمومات: -2
تحديد اليدف من بطاقات المالحظة:   استيدفت بطاقات المالحظة تحديد مستوى أداء  -أ

المتوسط قبل التدريس باستخدام ميارات البحث عن المعمومات لدى تالميذ الصف التاسع 
          تكنولوجيا الواقع المعزز وبعد استخدامو وذلك لقياس فاعميتو عمى تنمية الجوانب األدائية

 لدى الطالب.
تحديد األداءات التي تتضمنيا البطاقات: تشمل بطاقات المالحظة في صورتيا النيائية عمي  -ب

 ية.( ميارة فرع46( ميارات أساسية وعدد )8)
وضع نظام تقدير درجات البطاقات: تم استخدام التقدير الكمي لبطاقات المالحظة حيث  -ج

 -واكتشف الخطأ وأدى بمساعدة  –اشتممت البطاقات عمى ثالث خيارات لألداء أدى الميارة 
 ولم يؤد الميارة.

تكون تعميمات بطاقات المالحظة: تم مراعاة توفير تعميمات بطاقات المالحظة، بحيث  -د
واضحة ومحددة في الصفحة األولي لبطاقات المالحظة، وقد اشتممت التعميمات عمى التعرف 
عمى خيارات األداء ومستويات األداء والتقدير الكمي لكل مستوي، مع وصف جميع احتماالت 

 أداء الميارة، وكيفية التصرف عند حدوث أي من ىذه االحتماالت.
ظة: بعد االنتياء من تحديد اليدف من بطاقات المالحظة، الصورة األولية لبطاقات المالح-ه

وتحميل المحاور الرئيسية لمبطاقات إلى ميارات الفرعية المكونة ليا، تمت صياغة بطاقات 
 ( ميارة فرعية.46( ميارات أساسية و)8المالحظة في صورتيا األولية، وأصبحت تتكون من )

بطاقات؛ تم عرضيا عمى مجموعة من صدق بطاقات المالحظة: ولمتحقق من صدق ال -و
المحكمين والخبراء المتخصصين في مجاالت )المناىج وطرق التدريس، وتكنولوجيا التعميم( 
مكانية مالحظة الميارات  بيدف التأكد من الصياغة اإلجرائية لمفردات البطاقات، ووضوحيا، وا 

 وقد اقترح السادة المحكمون بعض التعديالت.
الحظة: تم تجريب بطاقات المالحظة عمى عينة من الطالب ، عددىم ثبات بطاقات الم -ز

( 4الفروانية ، حيث قام بالمالحظة ) -( طالبا بمدرسة عقبة بن عامر المتوسطة لمبنين 94)
من معممي الحاسب اآللي ، وكان اليدف من ىذا التجريب ىو حساب ثبات بطاقة المالحظة، 

مالحظة التي قام بيا السادة المعممون وبين المالحظة وتم حساب مرات االتفاق بين عمميات ال
             التي قام بيا الباحث ، وتم حساب الثبات من خالل معادلة كوبر، وبمغ متوسط االتفاق

 % وىي نسبة يمكن الثقة بيا، وبذلك أصبحت بطاقة المالحظة صالحة لالستخدام. 86.8
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 ج : تطبيق تجربة البحث
طالبا بالصف التاسع المتوسط  66طالب مجموعة البحث والتي بمغ عددىم )تم اختيار ال      

تجريبية بمغ عدده  ) ( والتي تم تقسيميم الى مجموعتينبمدرسة معاذ بن جبل المتوسطة لمبنين 
طالبا درست وحدة الجياز اليضمي بالصف التاسع المتوسط باستخدام تكنولوجيا الواقع  36
طالبا درست الوحدة نفسيا باستخدام الطريقة التقميدية (  36ددىا مجموعة ضابطة بمغ ع-لمعززا

وتم   9696/ 9609وتم تدريس الوحدة المختارة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 
التطبيق القبمي لكل من اختبار المفاىيم العممية واختبار ميارات البحث عن المعمومات عمى 

واثبتت نتائج التطبيق القبمي تكافؤ طالب المجموعتين في كل  المجموعتين الضابطة والتجريبية
من المفاىيم العممية وميارات البحث عمن المعمومات ، مما يشير الى أن أي نتائج قد يتم 

 التوصل الييا تشير الى أثر المتغير المستقل وىو تكنولوجيا الواقع المعزز .

 رابعا : نتائج البحث:
د الدراسة واختيار مجموعة البحث من طالب الصف التاسع المتوسط ، بعد إعداد أدوات وموا    

حيث تم تطبيق أدوات الدراسة قبميا وىى اختبار المفاىيم العممية واختبار ميارات البحث عن 
المعمومات ، ثم تدريس الوحدة المختارة باستخدام تقنية الواقع المعزز والتي تمت إعادة صياغة 

، ثم تطبيق ادوات الدراسة بعديا ، وتم رصد نتائج التطبيق وتحميميا محتوى الوحدة في ضوئيا 
 وتفسيرىا كما يمى :

لإلجابة عن السؤال الثاني من أسئمة البحث والذي نصو )ما أثر استخدام تكنولوجيا الواقع  -أ 
المعزز في تنمية بعض المفاىيم العممية لدى طالب الصف التاسع المتوسط بدولة الكويت(، 

داد اختبار المفاىيم العممية الواردة بوحدة الجياز اليضمي بمقرر العموم بالصف التاسع تم اع
المتوسط وبعد تطبيق تجربة البحث عمى مجموعتي البحث، والحصول عمى النتائج 

لتحميل النتائج إحصائًيا، تم حساب أثر  Spssاستخدمت الباحثة برنامج التحميل اإلحصائي 
تكنولوجيا الواقع المعزز من خالل حساب فرق متوسط درجات تدريس الوحدة باستخدام 

 تالميذ مجموعتي البحث في التطبيق البعدي الختبار المفاىيم العممية عمى النحو التالي:
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 ( 1جدول ) 

 نتائج التطبيق البعدي الختبار المفاهيم العممية عمى طالب المجموعتين الضابطة والتجريبية

 قيمة ) ت ( الدرجة الكمية المتوسط المجموعات المستوى

 التذكر
 09 00.99 المجموعة التجريبية

4.98** 
 09 7.94 المجموعة الضابطة

 الفيم
 09 06.56 المجموعة التجريبية

3.33** 
 09 6.07 المجموعة الضابطة

 التطبيق
 09 8.79 المجموعة التجريبية

9.99** 
 09 5.56 المجموعة الضابطة

االختبار 

 ككل

 36 36.44 موعة التجريبيةالمج
9.83** 

 36 09.60 المجموعة الضابطة

ومن خالل الجدول السابق يتضح ارتفاع مستوى اكتساب طالب المجموعة التجريبية       
لممفاىيم العممية وذلك بعد دراستيم الوحدة المعدة باستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز ، حيث بمغ 

( ، بينما بمغ متوسط  36.44لبعدي الختبار المفاىيم العممية )متوسط درجاتيم في التطبيق ا
    ( في التطبيق البعدي لالختبار ، كما بمغت قيمة 09.60درجات طالب المجموعة الضابطة )

( وىذا الفرق لصالح  9.83) ت ( لمفرق بين درجات المجموعتين التجريبية والضابطة )
ستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز قد أسيم في نمو المجموعة التجريبية ، مما يشير الى أن ا

المفاىيم العممية لدى طالب المجموعة التجريبية وذلك الحتواء الوحدة المعدة باستخدام الواقع 
المعزز عمى األساليب التكنولوجية وتأثيرات ثالثية األبعاد توضح تمك المفاىيم بدرجة أكبر مما 

أسيمت تمك التكنولوجيا في تقديم المفيوم بطريقة مثيرة  تمقاه طالب المجموعة الضابطة ، وقد
لمطالب مما سيل تنميتو لدييم وساعد نموه بدرجة أكبر مما نمت عميو نفس المفاىيم لدى 

 الطالب الذين درسوا بالطريقة التقميدية . 
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واقع لإلجابة عن السؤال الثالث من أسئمة البحث والذي نصو )ما أثر استخدام تكنولوجيا ال -ب 
المعزز في تنمية بعض ميارات البحث عن المعمومات لدى طالب الصف التاسع المتوسط 
بدولة الكويت؟(، قام الباحث بإعداد اختبار تحصيمي لقياس الجانب المعرفي لميارات البحث 
عداد بطاقة مالحظة لقياس الجانب األدائي لميارات البحث عن  عن المعمومات، وا 

تجربة البحث عمى مجموعتي البحث، والحصول عمى النتائج  المعمومات، وبعد تطبيق
لتحميل النتائج إحصائًيا، تم حساب أثر  Spssاستخدمت الباحثة برنامج التحميل اإلحصائي 

استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز في تنمية بعض ميارات البحث عن المعمومات من خالل 
 مى النحو التالي:حساب فرق متوسط درجات تالميذ مجموعتي البحث ع

قيمة )ت( لداللة الفرق بين متوسطي درجات التطبيقين القبمي والبعدي لالختبار  -أ  
              التحصيمي لمهارات البحث عن المعمومات لدى طالب الصف التاسع المتوسط

 بدولة الكويت:
 (2جدول )

ارات البحث عن قيمة )ت( لداللة الفرق بين متوسطي درجات االختبار التحصيمي لمه
 المعمومات لدى طالب الصف التاسع المتوسط

 مستوى الداللة ت ف ع م د ن المجموعة

 36 الضابطة
96 

00.78 4.33 
 6.60دالة عند مستوى  9.48

 9.90 07.90 36 التجريبية

( ارتفاع مستوى التحصيل لدى التالميذ )مجموعة البحث( في 9يتضح من نتائج جدول )      
ار التحصيمي المعد لقياس الجانب المعرفي لميارات البحث عن المعمومات، حيث كان االختب

( من خالل التطبيق 00.78متوسط درجات المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية )
البعدي لالختبار، ومتوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية بعد الدراسة باستخدام تكنولوجيا 

( وىي دالة عند مستوي 00.39(، كما أن قيمة )ت( المحسوبة )07.90ز )الواقع المعز 
(، مما يؤكد وجود فرق جوىري بين متوسط درجات التالميذ في التطبيق البعدي  لصالح 6.60)

المجموعة التجريبية ن مما يشير الى ان استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز قد دفع طالب 
ن مصادر متعددة لممعرفة الستيعاب محتوى الوحدة الدراسية المجموعة التجريبية الى البحث ع

مما ساىم في نمو ميارات  البحث عن المعمومات لدى تالميذ المجموعة التجريبية وبدرجة أكبر 
 بكثير عن طالب المجموعة الضابطة . 
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مهارات البحث عن المعمومات المتضمنة في بطاقة مالحظة مهارات البحث عن  -ب

 المعمومات:

 (3ول )جد

قيمة )ت( لداللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق 

 البعدى  لبطاقة المالحظة

 مستوى الداللة ت ف ع م د ن المجموعة

 36 الضابطة
096 

58.68 8.99 
40.63 96.79 

دالة عند 

 4.80 99.70 36 التجريبية 6.60مستوى

وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات التالميذ مجموعتي ( 3يتضح من جدول )     

( لصالح المجموعة التجريبية، وذلك لميارات البحث عن المعمومات، 6.60البحث عند مستوى )

مما يدل عمى تحسن في أداء تمك الميارات، وذلك بعد استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز، حيث 

( ومتوسط درجات المجموعة التجريبية 58.68كان متوسط درجات المجموعة الضابطة )

(، مما 6.60( وىي قيمة دالة عند مستوى )96.79(، وجاءت قيمة )ت( المحسوبة )99.70)

يؤكد وجود فرق دال إحصائيا بين متوسط التالميذ مجموعتي البحث لصالح المجموعة التجريبية 

ستخداميم لتكنولوجيا الواقع وىو ما يمكن تفسيره بأن سعى طالب المجموعة التجريبية بعد ا

المعزز إلى البحث عن المعمومات من مصادر مختمفة عبر التكنولوجيا قد ساىم في نمو ميارات 

البحث عن المعمومات وتحسن ادائيم في ذلك وبدرجة أكبر من طالب المجموعة الضابطة التي 

 درست بالطريقة التقميدية .
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 تفسير النتائج :
صل اليو من نتائج فان وجود أثر لتنمية المفاىيم العممية وميارات البحث في ضوء ما تم التو      

عن المعمومات لدى طالب المجموعة التجريبية وبفروق دالة احصائيا عن طالب المجموعة 
 الضابطة قد يرجع الى :

أن توظيف تكنولوجيا الواقع المعزز وربطيا بالمفاىيم العممية لدى الطالب قد أسيم في  -
ره حية لممفاىيم ونقميا من مجرد مفاىيم مجردة إلى أشياء محسوسة مما جعل تكوين صو 

ىناك سيولة في اكتسابيا وتحصيميا لدى طالب المجموعة التجريبية وبدرجة أكبر من 
 طالب المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية .

تفاعل طالب المجموعة أن احتواء تقنية الواقع المعزز عمى الفيديوىات الحية أدى إلى  -
التجريبية وسعييم إلى اكتساب المفاىيم العممية مما ساىم في ارتفاع مستوى اكتساب المفاىيم 

 العممية لدييم .

أن ارتباط تكنولوجيا الواقع المعزز بالبحث عن المعمومات وتفسيرىا قد أدى الى سعى طالب  -
عبر االنترنت مما ساىم في ارتفاع  المجموعة التجريبية إلى استخدام مصادر متعددة لممعرفة

 مستوى ميارات البحث عن المعمومات لدييم .
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 التوصيات 
 في ضوء نتائج البحث يمكن تقديم التوصيات التالية 

 تدريب معممي المرحمة المتوسطة في دولة الكويت عمى استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز  -
 في التدريس .

في ضوء تكنولوجيا الواقع  ة المتوسطة بدولة الكويتتصميم المناىج الدراسية بالمرحم -
 .المعزز

استخدام تطبيقات الواقع المعزز في تدريس مختمف المناىج الدراسية بدولة الكويت لتنمية  -
 ميارات البحث عن المعمومات لدى الطالب .

خالل  توفير البنية التكنولوجية بالفصول الدراسية بما يسيم في تدريس المناىج الدراسية من -
 التكنولوجيا ولتنمية ميارات الطالب .

 البحوث المقترحة
 في ضوء نتائج البحث واستكماال له يمكن القيام بالبحوث المقترحة التالية :

دراسة أثر استخدام تطبيقات تكنولوجية باستخدام الواقع المعزز في تنمية المفاىيم الرياضية  -
 لدى طالب المرحمة المتوسطة .

خدام التعمم التشاركي عبر االنترنت في تنمية ميارات البحث عن المعمومات دراسة أثر است -
 لدى طالب المرحمة المتوسطة .

في تنميو المفاىيم العممية لدى طالب المرحمة  9دراسة أثر استخدام تطبيقات الويب  -
 المتوسطة .

 الواقع المعزز تطوير المناىج الدراسية بالمرحمة المتوسطة بدولة الكويت في ضوء تكنولوجيا  -
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 المراجع:
 مراجع البحث:

(. فاعمية شبكة التواصل االجتماعي الويكي في تنمية 9603أبو عيطة، سيام جمال الدين. )
المفاىيم التكنولوجية وميارات االنترنت لدى طالبات الصف التاسع 

 األساسي بغزة. رسالة ماجستير. الجامعة اإلسالمية. غزة.
( :  طرق وأساليب واستراتيجيات حديثة في تدريس 9667من، وآخرون )النجدي ، أحمد عبد الرح

 العموم . القاىرة : دار الفكر العربي .
(. تعميم الدراسات االجتماعية وتعمميا الواقع والمأمول. دسوق: دار 9606البرعي إمام محمد. )

 اإليمان.
التعمم من أجل اإلتقان ( : " فعالية برنامج قائم عمى 9606شحاتة، السيد محمد، وآخرون ) 

إلكساب تالميذ مرحمة التعميم األساسي في الجميورية اليمنية المفاىيم 
واالتجاىات البيئية وبعض عمميات العمم األساسية " ، المجمة العممية، 

 .9606المجمد السادس والعشرون ، العدد األول، جزء أول يناير 
يجية حل المشكالت في إكساب مفاىيم (. اثر استخدام استرات9609حماد، رويده فايق. )

التكنولوجيا لدى طالبات الصف التاسع األساسي. مجمة العموم التربوية 
 .047-030(. ص ص 98(. العدد)3والنفسية المجمد)

( ، تكنولوجيا الواقع االفتراضي وتكنولوجيا الواقع المعزز  9605خميس ، محمد عطية ) 
،  95يا التعميم ، العدد كنولوجوتكنولوجيا الواقع المخموط ، مجمة ت

 : الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم .القاىرة
نتاجيا. 9666خميس ، محمد عطية ) (. معايير تصميم نظم الوسائط المتعددة الفائقة/ التفاعمية وا 

 .373 -379، 3(06مجمة تكنولوجيا التعميم، سمسمة دراسات وبحوث، )
لمستحدثات التكنولوجية في مختبرات العموم في المرحمة الثانوية (،واقع استخدام ا9606الزىراني ،)

من وجية نظر معممات و مشرفات العموم بمكة المكرمة ،رسالة ماجستير 
 غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة .
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ية (. اثر استخدام اكادوكس عمى تنمية المفاىيم التكنولوج9606الشاوي، أسماء سممان. )
وميارات التواصل االلكتروني لدى طالبات الصف الثامن. رسالة 

 ماجستير. الجامعة اإلسالمية. غزة.

شاىين، شريف كامل محمود. "استراتيجية البحث عن المعمومات ومصادرىا." مكتبات نت: ايبس 
 .04 - 4(: 9667) 0، ع 8كوم مج 

حاجات المعموماتية لطالب (. سموكيات البحث عن المعمومات وال9668الشيري، منصور)
الدراسات العميا بالكميات النظرية في جامعة الممك سعود: "دراسة 

 ه . 0498تحميمية"، مجمة عالم الكتب، 

(: " فاعمية أسموب التعمم االستقصائي التعاوني الموجو في تنمية 9603صالح ، محمد صالح )
لطالب المعممين" ، بعض المفاىيم الكيميائية وميارات التفكير الناقد لدى ا

، 9603مجمة التربية العممية ، المجمد السادس عشر، العدد األول، يناير 
 . 83:  57ص 

(. قمق البحث عن المعمومات وعالقتو 9607الطرابشة ، أروي محمد ، الشقران ، حنان ابراىيم. )
بالتنظيم الذاتي لدى طمبة الدراسات العميا في جامعة اليرموك. رسالة 

 كمية التربية. جامعو اليرموك ،اربد ،االردن. ماجستير،

( : تعميم الجغرافيا وتعمميا في عصر المعمومات: أىدافو ، 9665عرفة ، صالح الدين محمود )
 محتواه ، أساليبو ، تقويمو . القاىرة : عالم الكتب .

دار  (: أساليب تدريس العموم، الطبعة الثالثة. عمان ، األردن: 0999عايش محمود زيتون )
 الشروق لمنشر والتوزيع .

 (: تدريس العموم. الرياض: المديرية العامة لممطبوعات 0987اُلحصين، عبداهلل عمى )

(،الكائنات التعميمية وتكنولوجيا النانو ، مكتبة الممك فيد الوطنية لمنشر 9605عطار وكنسارة ،)
 والتوزيع ،الرياض ،المممكة العربية السعودية .

(: التنوير التكنولوجي وتحديث التعميم. المكتب 9665ح الدين توفيق)ماىر صبري . صال
 الجامعي الحديث: مكتبة االسكندرية.
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(: الدراسات االجتماعية طبيعتيا وطرائق تعميميا 9606مفمح ، ماىر وقطاوي، محمد إبراىيم  )
 وتعمميا، الطبعة األولى. األردن : دار الثقافة لمنشر والتوزيع .

(: كل ما تود أن تعرفو عن الواقع االفتراضي والواقع المعزز. مقالة 9606حمد . )أبو بيو ، م
البوابة العربية لألخبار التقنية، متاحة عمى  AITNEWSمنشورة ب 

https://aitnews.com/2016/02/06/ 
ي في مجال البحوث التربوية والنفسية (:اإلحصاء التطبيق0999مصطفي ، حسين باىي ) 

،  096واالجتماعية والرياضية . القاىرة : مركز الكتاب لمنشر ، ص 
049 . 

(: " فعالية نموذج أدي وشاير لتسريع النمو المعرفي في تدريس 9604كمال ، منى مصطفى ) 
العموم عمى تنمية التحصيل والتفكير الناقد لدى تالميذ الصف السابع في 

التعميم األساسي"، مجمة التربية العممية، المجمد السابع عشر،  مرحمة
 . 964: 075، ص 9604العدد الخامس، سبتمبر

(،التعميم االلكتروني .مفيومو. خصائصو .فوائده .عوائقو، ورقة عمل مقدمة 9669الموسى ،)
أكتوبر ،كمية التربية ،جامعة الممك  94-93لندوة مدرسة المستقبل :

 المممكة العربية السعودية . سعود، الرياض،
(: التعميم اإللكتروني مستحدثات في 9607فارس، نجالء محمد و عبد الرؤوف إسماعيل )
 (، عالم الكتب: القاىرة.0النظرية واالستراتيجية. ط )

( : " أثر استخدام نموذج التعمم التوليدي في تدريس العموم عمى 9609محمود ، ىدى محمد )
عممية وتنمية ميارات ما وراء المعرفة لتالميذ الصف اكتساب المفاىيم ال

 السادس االبتدائي"، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة المنيا .
(. تصميم تعميمي مقترح لموقع إلكتروني تفاعمي في 9600يوسف، أحمد الشوادفي محمد. )

الدراسات االجتماعية وأثره في تنمية التفكير الناقد وبعض ميارات 
اصل االلكتروني لدى تالميذ الصف السابع من التعميم األساسي. التو 

. القاىرة. ص 30مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية. العدد 
 .065-04ص 

https://aitnews.com/2016/02/06/
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