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 المستخمص:
شکل التغذية الراجعة في بيئة الواقع المعزز استيدفت الدراسة الکشف عن أثر اختالف 

عمى التحصيل المعرفي والدافعية لمتعمم لدى طالبات قسم تقنيات التعميم بکمية التربية جامعة 
الممك فيصل، ولتحقيق ىذا اليدف تم االعتماد عمى المنيج الوصفي التحميمي، والمنيج شبة 

ي، وبطاقة تقييم الدافعية لمتعمم لقياس أثر التجريبي. وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار معرف
( طالبة من طالبات 09شکل التغذية الراجعة داخل بيئة الواقع المعزز، وتم تطبيقيم عمى )

المستوي الخامس ببرنامج بکالوريوس تعميم الحاسب اآللي بقسم تقنيات التعميم بکمية التربية 
( 09ت تجريبية تتکون کل مجموعة من )بجامعة الممك فيصل ، وتم تقسميم إلى ثالث مجموعا

طالبة ، بحيث يقدم لممجموعة التجريبية األولى التغذية الراجعة بشکل مکتوب، ويقدم لممجموعة 
التجريبية الثانية التغذية الراجعة بشکل سمعي بصري، أما المجموعة الثالثة فيي مجموعة 

 –التغذية الراجعة )المکتوبة ضابطة. وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود أثر الختالف شکل 
 السمعية البصرية( عمى کل من التحصيل والدافعية لمتعمم.

 الكممات المفتاحية
 الواقع المعزز، التغذية الراجعة، التحصيل الدراسي، الدافعية لمتعمم
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Abstract 
The study aimed to investigate the effect of the different forms of 

feedback in the augmented reality environment on the academic 
achievement and learning motivation among the students of the 
Department of Education Technology at the Faculty of Education, King 
Faisal University. The research employed the quasi-experimental 
approach. The study's tools consisted of an academic test and a 
learning motivation assessment card. There were 90 female students of 
the fifth level in the Bachelor of Computer Education program in the 
Department of Education Technologies in the College of Education at 
King Faisal University, and they were divided equally into two 
experimental groups and one control group. The first experimental group 
was provided with the feedback in a written form, and the second 
experimental group provided the feedback in an audiovisual form, while 
the third group was a control group. The results of the study found an 
effect of the different forms of feedback (written - audiovisual) on both 
academic achievement and motivation to learn. The study 
recommended the necessity of conducting more research studies on 
feedback in the augmented reality environment and the necessity of 
defining learning activities in the AR environment. 
Keywords 
Augmented reality, feedback, academic achievement, learning motivation 
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 مقدمة:
عمى ظيور طرق وأساليب جديدة  في جميع مجاالت الحياة ساعد إن التقدم التكنولوجي

لمتعميم، ومنيا الواقع المعزز، وىو ببساطة تكنولوجيا ثالثية األبعاد تدمج بين الواقع الحقيقي 
يتم التفاعل معو في و والواقع االفتراضي، أي التفاعل بين الكائن الحقيقي والكائن االفتراضي، 

ومن ثم فيو عرض مركب يدمج بين  ،ام المستخدم بالميمة الحقيقيةالوقت الحقيقي، أثناء قي
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 

ولذلك فإنو يعتبر من أفضل  دراك الحسي لممستخدم،وليس االفتراضي، بيدف تحسين اإل
 الممارسات لتكييف التكنولوجيا الحديثة واألدوات الذكية لتطوير عممية التعميم والتعمم.

منيا تقديم إحاالت إلى  ،وحيث أن البيئات الرقمية تتيح مصادر متعددة لمتغذية الراجعة
عمومات حول اإلجابة الصحيحة وتقديم روابط مختمفة لممتعممين لمحصول عمى مزيد من الم

توفره التغذية الراجعة من معمومات تعطى لممتعمم ، وما (9990اإلجابة النموذجية )سالي وديع، 
عن االنجاز الذي يقوم بو أثناء محاولتو التعمم حيث يكون التركيز أساسا عمى ما قام بو الطالب 

 (.(Narciss, 2012فى محاولة لتصحيح أداءه المستقبمي 

        ان تقديم التغذية الراجعة المكتوبة والسمعية البصرية فى بيئة الواقع المعزز، 
         من كم المعمومات التي يمكن توفيرىا من خالل النصوص المكتوبة، أو الفيديو  تتيحو  وما

               )السمعية البصرية( ليا تأثير إيجابي في تعمم كل من الميام البسيطة والمعقدة
(Clemente et al., 2016 كما يجب أن تقدم التغذية الراجعة لمطالب بطريقة فعالة تأخذ ،)

 (.Yorke, 2003في االعتبار أسموب تعمميم من أجل زيادة دافعيتيم لمتعمم )

                                                 

ستخدمت الباحثة نظام التوثيق الخاص بالجمعية النفسيةا ( األمريكيةAPA اإلصدار السادس، بحيث يشير االسم )
إلى المؤلف، ثم السنة، ثم رقم الصفحة، وقد ذكرت الباحثة االسم األول والعائمة لألسماء العربية، واسم العائمة 

 لألسماء األجنبية، وقد تم ترتيبيا ىجائيا فى قائمة المراجع عمى ىذا النحو.
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وقد تناولت العديد من الدراسات والبحوث أنماط التغذية الراجعة، ومع ذلك فيؤكد 
Shute (2008)  تقديم التغذية الراجعة مازالت بحاجة إلى مزيد من البحث أن طريقة، 

حيث أظيرت الدراسات والبحوث نتائج غير  وبخاصة شكل تقديم معمومات التغذية الراجعة،
صالح فايد، ؛ 9902؛ زياد خميل، 9992)أمل عدالن،  متسقة قد تصل لدرجة التضارب مثل

9999) ،(Lally, 1998; Buckley, 2012; Bilbro, Iluzada, and Clark, 2013) ،
وىذا االختالف في نتائج الدراسات السابقة حول أثر تنوع أشكال تقديم التغذية الراجعة، وكذلك 
قمة البحوث التى تناولت متغير شكل تقديم التغذية الراجعة في بيئة الواقع المعزز، ما دفع 

ديم معمومات التغذية الراجعة الباحثة إلى محاولة تحديد أثر استخدام األشكال المختمفة لتق
 السمعية البصرية( في بيئة الواقع المعزز عمى تحصيل الطالبات ودافعيتين لمتعمم.  –)المكتوبة 

 مشكمة البحث:
من خالل مالحظة وفحص الباحثة لشكل محتوى التغذية الراجعة المقدم في االختبارات 

ارة التعمم بالكبورد بالجامعة، لوحظ أنيا البنائية بالمقررات اإللكترونية المقدمة عبر نظام إد
تختمف فيما بينيا من حيث شكل معمومات التغذية الراجعة المقدمة بعد استجابة الطالبات 

 لألسئمة الخاصة بتمك االختبارات.

لذا قامت الباحثة بعمل دراسة إستكشافية ىدفت إلى فحص أشكال محتوی التغذية 
نتائج تمك الدراسة عن وجود اختالف في شكل تقديم محتوي  الراجعة ليذه المقررات، وقد أسفرت

من اإلختبارات البنائية اإللكترونية تقيم %  ۰۷التغذية الراجعة بيذه المقررات، وكانت كالتالي: 
من اإلختبارات ثقميم تغذية راجعة لممتعمم %  ۰۷تغذية راجعة لممتعمم بشكل مكتوب )نصي(، و

من اإلختبارات تقيم تغذية راجعة لممتعمم بالوسائط  ۷۱%بشكل نصي مقروء )نص، وصوت(، و
 المتعددة )نص، وصوت، وصورة، وفيديو...(.

ىذا االختالف يتم دون االحتكام إلى مواصفات وأسس تربوية أو نتائج بحوث عممية، 
 مما يؤثر عمى فعالية تمك االختبارات االلكترونية كأنشطة تعميمية وبالتالى فعالية تمك المقررات

( أن توفير تقييم لالستجابة 9909بشكل عام، كما اكدت دراسة )ىاني الشيخ، وزياد خميل، 
الخاطئة التي يقدميا نوع محتوى التغذية الراجعة أساس لتصحيح األخطاء التي يكتسبيا المتعمم 

ذلك أثناء تعممو، ولكن اإلعتماد عمييا فقط في تقديم محتوى التغذية الراجعة ال يحفز المتعمم، وب
يفقد المتعمم الكثير من الدافعية التى ىي أساس التعمم مما يقمل األداء في تنفيذ األنشطة 

 التعميمية، ويؤثر ذلك بشكل سمبي عمى التحصيل المعرفي بشكل عام.
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ومع اختالف الدراسات التي تناولت متغير شكل التغذية الراجعة، إال أنيا لم تبين  
عة وفق نمطي المكتوب، والسمعية البصرية في بيئة الواقع شكل تقديم محتوى التغذية الراج

المعزز، وىي من االتجاىات الحديثة في مجال تقنيات التعميم، والتي اكدت الدراسات األجنبية 
(، أنيا تقنية ثرية وغنية في تقديم التغذية الراجعة وفق Bonomi et al., 2012ومنيا دراسة )

ة الدراسة في ذرية، وفى حدود عمم الباحثة ال توجد مثل ىاألشكال المكتوبة، والسمعية البص
الدراسات العربية، وحتى ىناك قدر محدود من الدراسات التي تحقق في استخدام الواقع المعزز 

 لمدافعية لمتعمم.
بناءا عمى ما سبق فإن مشكمة البحث الحالي تتمخص بشكل عام في وجود قصور 

ي التغذية الراجعة في االختبارات البنائية بالمقررات واختالف في تصميم أشكال تقديم محتو 
اإللكترونية، وبشكل خاص ندرة الدراسات والبحوث التي تناولت متغير شكل التغذية الراجعة ببيئة 
الواقع المعزز وزيادة الدافعية لمتعمم، لذا سعت الدراسة الحالية لمتعرف عمى أثر اختالف شكل 

قع المعزز عمى التحصيل المعرفي والدافعية لمتعمم لدى طالبات قسم التغذية الراجعة في بيئة الوا
 .جامعة الممك فيصل -تقنيات التعميم بكمية التربية 

 البحث:  أسئمة
 تتحدد مشكمة البحث في السؤال الرئيس التالي:

السمعية البصرية( في بيئة الواقع -ما أثر اختالف شكل التغذية الراجعة )المكتوبة       
ز عمى التحصيل المعرفي والدافعية لمتعمم لدى طالبات قسم تقنيات التعميم بكمية التربية المعز 
 جامعة الممك فيصل؟ -

 وانبثق عن السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 ما التصميم التعميمي المقترح لبيئة الواقع المعزز؟ .0
 بصرية( في بيئة الواقع المعزز؟السمعية ال-)المكتوبةعايير تصميم شكل التغذية الراجعةما م .9
           السمعية البصرية( في بيئة الواقع -ما أثر اختالف شكل التغذية الراجعة )المكتوبة .0

جامعة  -المعزز عمى التحصيل المعرفي لدى طالبات قسم تقنيات التعميم بكمية التربية 
 الممك فيصل؟

عية البصرية( في بيئة الواقع المعزز السم-ما أثر اختالف شكل التغذية الراجعة )المكتوبة .2
 جامعة الممك فيصل؟ -عمى الدافعية لمتعمم لدى طالبات قسم تقنيات التعميم بكمية التربية 

           السمعية البصرية( في-ىل توجد عالقة ارتباطية بين شكل التغذية الراجعة )المكتوبة .5
جامعة  -تقنيات التعميم بكمية التربية  بيئة الواقع المعزز والدافعية لمتعمم لدى طالبات قسم

 الممك فيصل؟
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 فروض البحث
 تمت صياغة فروض البحث كما يمي:

( بين متوسطات درجات 9.95ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .0
الضابطة(  في اختبار  –التجريبية الثانية  –المجموعات الثالث )التجريبية األولى 

              ى األثر األساسي الختالف شكل التغذية الراجعة ترجع إلالتحصيل البعدي 
 (.السمعية البصرية -المكتوبة )

( بين متوسطات درجات 9.95ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .9
         الضابطة( في بطاقة –التجريبية الثانية  –المجموعات الثالث )التجريبية األولى 

             ترجع إلى األثر األساسى الختالف شكل التغذية الراجعة مم تقييم الدافعية لمتع
 (.السمعية البصرية -المكتوبة )

        السمعية البصرية( في -ال توجد عالقة ارتباطية بين شكل التغذية الراجعة )المكتوبة  .0
التجريبية الثانية  –بيئة الواقع المعزز والدافعية لمتعمم، لممجموعات الثالث )التجريبية األولى 

 الضابطة(. –
 أىداف البحث:

 ييدف البحث الحالي التوصل إلى:
 تحديد معايير تصميم شكل تقديم التغذية الراجعة في بيئة الواقع المعزز. .0
 التصميم التعميمي لبيئة الواقع المعزز.  .9
اقع المعزز السمعية البصرية( في بيئة الو -التعرف أثر اختالف شكل التغذية الراجعة المكتوبة .0

عمى التحصيل المعرفي لدى طالبات قسم تقنيات التعميم في مقرر تطبيقات متقدمة لمحاسب 
 اآللي في التعميم.

السمعية البصرية( في بيئة الواقع المعزز -التعرف أثر اختالف شكل التغذية الراجعة المكتوبة .2
يقات متقدمة لمحاسب عمى الدافعية لمتعمم لدى طالبات قسم تقنيات التعميم في مقرر تطب

 اآللي في التعميم.
السمعية البصرية( في بيئة -التعرف العالقة االرتباطية بين شكل التغذية الراجعة المكتوبة .5

الواقع المعزز والدافعية لمتعمم لدى طالبات قسم تقنيات التعميم في مقرر تطبيقات متقدمة 
 لمحاسب اآللي في التعميم.
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 أىمية البحث: 
 ج البحث الحالي في:قد تفيد نتائ

جامعة الممك فيصل، وأخصائي تقنيات التعميم، ومصممي  -تزويد طالبات كمية التربية  .0
 التعميم االلكتروني، بمعايير تصميم بيئات الواقع المعزز.

توجيو المتعممات نحو شكل محتوى التغذية الراجعة الذي يمكن أن يسيم في مساعدتين عمى  .9
 قرر تطبيقات متقدمة لمحاسب اآللي في التعميم.تحسين الجانب المعرفي في م

تحسين التحصيل المعرفي لممتعممات وزيادة دافعيتين لمتعمم من خالل استخدام بيئة الواقع  .0
 المعزز.

توعية اخصائي تقنيات التعميم ومصممي التعميم االلكتروني بأشكال التغذية الراجعة والتي قد  .2
 ة دافعيتين.تسيم في تحسين تحصيل المتعممات وزياد

تقديم استراتيجيات جديدة في مقرر تطبيقات متقدمة لمحاسب اآللي في التعميم يمكن  .5
 االستعانة بيا في مواد تدريسية أخرى.

 منيج البحث: 
 اعتمد البحث الحالي عمى استخدام المنيجين التاليين:

 المنيج الوصفي التحميمي: في عرض أدبيات البحث. .0
 اس أثر شكل التغذية الراجعة داخل بيئة الواقع المعزز.المنيج شبو التجريبي: لقي .9

 التصميم التجريبي لمبحث:
 :يمكن توضيح ىذا التصميم بالتخطيط التالي
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( التصميم التجريبي للبحث1شكل )  
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 متغيرات البحث: 
السمعية البصرية( في بيئة  -اختالف شكل التغذية الراجعة )المكتوبة المتغيرات المستقمة:  -

 الواقع المعزز.
   المتغير التابع: -
 التحصيل() الجانب المعرفي .0
 الدافعية لمتعمم. .9

 عينة البحث
تكونت عينة البحث من عينة عشوائية من طالبات المستوى الخامس ببرنامج 
بكالوريوس تعميم الحاسب اآللي بقسم تقنيات التعميم بكمية التربية بجامعة الممك فيصل، وتكونت 

حيث تم اختيار شعبتين الشعبة )األولى( العينة من ثالث شعب ممن يتم تدريس المقرر لين: 
          وتم ترميزىا بالتجريبية األولى، الشعبة )الثانية( وتم ترميزىا بالتجريبية الثانية، وتم اختيار

طالبة من كل شعبة بشكل عشوائي، حيث يقدم لممجموعة األولى شكل التغذية الراجعة  ۰۷)
ية شكل التغذية الراجعة السمعية البصرية، والمجموعة المكتوبة، ويقدم لممجموعة التجريبية الثان

( طالبة منيا أيضا بشكل عشوائي، ۰۷الثالثة )الشعبة الثالثة المجموعة الضابطة وتم اختيار )
 .( طالبة۰۷وبذلك يصبح االجمالی )

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

 المادة العممية المقررة لمادة تطبيقات متقدمة لمحاسب األلي فى التعميم. :الحدود الموضوعية .0
 قسم تقنيات التعميم بكمية التربية بجامعة الممك فيصل. الحدود المكانية: .9
 .9902-9902الفصل الدراسي األول من العام الجامعي  الحدود الزمانية: .3

 مصطمحات البحث
ئيا بأنيا المعمومات التي تتمقاىا الطالبات بعد وتعرفيا الباحثة اجراالتغذية الراجعة:   -

استجابتين لألسئمة البنائية والميام األنشطة التعميمية المطموبة من خالل بيئة الواقع 
المعزز، حتى أن ىذه المعمومات تساعدىن عمى معرفة نتائج أدائين فى مقرر تطبيقات 

 الشكمين:متقدمة لمحاسب اآللي فى التعميم، وسوف تستخدم الباحثة 
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معمومات تقدم لممتعممة بعد االستجابة لألسئمة البنائية والميام  التغذية الراجعة المكتوبة: .0
واألنشطة التعميمية لممحتوى الخاص بمقرر تطبيقات متقدمة لمحاسب اآللي فى التعميم فى 

 شكل نص مكتوب باستخدام تطبيقات الواقع المعزز.
عمومات تقدم لممتعممة بعد االستجابة لألسئمة البنائية م التغذية الراجعة السمعية البصرية: .9

والميام واألنشطة التعميمية لممحتوى الخاص بمقرر تطبيقات متقدمة لمحاسب اآللي فى 
 التعميم فى شكل مواد سمعية بصرية باستخدام تطبيقات الواقع المعزز.

مة عمى الدمج بين المحتوى وتعرفيا الباحثة اجرائيا بأنيا التكنولوجيا القائالواقع المعزز:  -
المطبوع الذي تراه الطالبات والمحتوى الظاىري المولد بإستخدام اليواتف الذكي أو األجيزة 
الموحيو، والذي يضاعف المحتوى ويعززه بمعمومات إضافية بيدف تحسين اإلدراك الحسي 

البات بعد كذلك إسقاط محتوى التغذية الراجعة لممعمومات التي تتمقاىا الط لمطالبات،
         استجاباتين لألسئمة البنائية والميام واألنشطة التعميمية بأشكال مختمفة تكون بمثابة 

 موجو لين.
وتعرفيا الباحثة بأنيا مقدار رغبة الطالبات في األداء الجيد وتحقيق النجاح  :الدافعية لمتعمم -

رجة التي سوف تحصل من خالل بيئة الواقع المعزز، وىي ىدف ذاتي من الطالبات بالد
 عمييا فى بطاقة التقييم. 

 أوال: اإلطار النظري
  المحور األول: بيئة الواقع المعزز

مع التطور السريع لتكنولوجيا اليواتف الذكية؛ أصبح التعمم من خالليا يمثل شكاًل 
مى جديدًا من أشكال التعمم في البيئات االفتراضية، ومن ىذه البيئات االفتراضية ظير ما يس

بالواقع المعزز، وىي ببساطة تكنولوجيا ثالثية األبعاد تدمج بين الواقع الحقيقي والواقع 
االفتراضي، أي بين الكائن الحقيقي والكائن االفتراضي، ويتم التفاعل معيا في الوقت الحقيقي، 

ضافتيا إلى الوا قع المادي، أثناء قيام الفرد بالميمة الحقيقية. وأدى ذلك إلى دمج التكنولوجيا وا 
 (9905)محمد خميس ، .وأدت ىذه اإلضافة التكنولوجية إلى زيادة التفاعل بالصوت والصورة
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وحيث التعمم يحدث في أي وقت وأي مكان، فالميزة الكبرى في ىذا النمط من 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 

تخدام ىذه األدوات المريحة في سياقات التعمم، فالتقنيات الحديثة تشكل أداة فعالة لتشجيع اس
العمل الجماعي والتعاوني وتبادل المعمومات بين الطالب، وتقديم الفرص لمطالب إلظيار الفيم 

 .(Herrington, et al., 2009) الخاص بيم، والتعمم من اآلخرين

ضافتيا إلى الواقع المادي سوف وترى الباحثة أن أىمية       دمج التكنولوجيا وا 
 يؤدي ذلك إلى:

 امتالك الطالبات لممعارف والميارات. .0

 .زيادة تحكم الطالبات في تعممين .9

 تعمل عمى زيادة  دافعية وتحفيز مشاركة الطالبات. .0

 .كفاءة الطالباتكما أنيا تزيد من  .2

،  Shea, et al., 2005)؛9999كما تؤكد نتائج دراسات كل من )محمد خميس، 
إلى أىمية النصوص المكتوبة، والصور، واألشكال البصرية، في تصميم المقررات، حيث تعمل 
عمى توضيح المفاىيم وخاصة المجردة لمطالب، كما تساعد عمى سيولة إدراك المعمومات 

 واالحتفاظ بيا في الذاكرة طويمة المدى.

إضافة المحتوى بأشكال مختمفة ومتنوعة تتيح  وترى الباحثة أن تقنيات الواقع المعزز
تعزز المادة المطبوعة، وأن استخدم األجيزة الذكية أو األجيزة الموحية لدمج المحتوى الظاىري 
الذي تمت إضافتو إلى المحتوى الحقيقي يتيح لممعمم تصميم أنشطة تفاعمية تثري المحتوى 

ع فى النصوص المكتوبة والصورة التعميمي وتزيد من تقبل المتعمم لممعمومات بطريقة أسر 
 .بأشكاليا البصرية المتنوعة
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كما تتيح أيضا تقنيات الواقع المعزز تغذية راجعة الستجابات المستخدمين بأشكال 
التي يجب أن توفرىا البيئة إلجراءات المستخدم، أو  المكتوبة متنوعة، والتي منيا التعميقات

االىتزاز أو الرؤية، والتتبع، وأجيزة التقاط الصور تفاعالت الكائنات الظاىرية مثل الصوت أو 
مثل الكاميرات وأجيزة األشعة تحت الحمراء، التغذية الراجعة التي تقدميا ىذه البيئات ال تزال 
             بدائية وتظير المالحظات عمى سبيل المثال كصور )مالحظات مرئية نص(، واألصوات

مادة بصرية فيديو( ويرتبط ببدء إجراء المستخدم وتنفيذه )ردود فعل صوتية سمعية وتحتوي عمى 
 (Bonomi et al., 2012والتحكم فيو. )

 المحور الثاني: التغذية الراجعة في بيئة الواقع المعزز
تظير أىمية التغذية الراجعة بشكل كبير في بيئات التعمم االلكتروني وخصوصًا في 

ع المعزز، وذلك إلسياميا في تزويد الطالب بالمعمومات البيئات االفتراضية والتي منيا بيئة الواق
التي تؤكد اإلستجابة الصحيحة وتعدل اإلستجابة الخاطئة، مما يساعد في المتابعة المستمرة 

 ألداء الطالب وحصر أخطاءه بشكل فوري ليتمكن الطالب من عالج أخطائو وتحسين أداءه.

عل الذي تحدثو في تعديل سموك الطالب، تدور تعريفات التغذية الراجعة حول األثر الفا
ويمكن تعريف التغذية الراجعة بأنيا: عبارة عن المعمومات التي يتمقاىا المتعمم حول دقة أدائو 
واستجاباتو بما يمكنو من معرفة مدى صحة أدائو لمميمات التعميمية المطموبة منو، وتعمل عمى 

؛ 9992؛ يحيى نبيان، 9990مجيد نشواتي، ؛ عبد ال9902تعديل سموكو مستقباًل )زياد خميل، 
بأنيا إرشاد وتوجيو الطالب في ( %%۰۷(وقد عرفيا عبد العزيز طمبة (، 9990محمد المومني، 

بيئة التعمم اإللكتروني القائم عمى الويب وتزويدىم بمعمومات حول أدائيم لتحقيق األىداف 
 .متزامن وغير متزامنبشكل التعميمية المطموبة باستخدام تطبيقات الويب التفاعمية 

وترتبط التغذية الراجعة بالعديد من األسس والمبادئ النظرية المنبثقة من نظريات التعمم 
المختمفة، حيث تمثل وصفا متوسطا بين النظرية االرتباطية والنظرية المعرفية، فمن ناحية 

مدخالت( واالستجابات النظرية االرتباطية فإنيا تيتم باالرتباطات اآللية بين المثيرات )ال
)المخرجات(، وىي تعتبر العممية التي بواسطتيا تقوم بضبط االستجابات، ومن ناحية النظرية 
المعرفية فإنيا تأخذ في االعتبار تكوين البيئة في ارتباطيا بالوسائل التي يحقق فييا السموك 

ليست نظرية لمتعمم، بل  -أي التغذية الراجعة -ىدفو بواسطة نظام الضبط المرن، وبالتالي فيي 
 (.0022أنيا من العوامل الميسرة لمتعمم )أنور الشرقاوي، 
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ويمكن لمبيئة المعززة أن تكون بيئة تعميمية تتميز بالتفاعل والديناميكية والتجديد 
والخصوصية، مما يساعد عمى تجاوز الحدود الزمانية والمكانية في التعمم التفاعمي وفقا لقدرات 

متعممين، ويوفر وسيمة لممشاركة والحوار وتبادل المعمومات، باإلضافة إلى كونيا كل فرد من ال
قميمة التكاليف ومريحة، ويمكن من خالليا أن يتفاعل المعمم مع طالبو، والطالب مع بعضيم 

( (Gibbs & Simpson, 2004البعض والتي تسمح لممعمم تقديم التغذية الراجعة، ويوضح 
 :فييا التغذية الراجعة بشكل إيجابي عمى أداء الطالب ستة عوامل رئيسية تؤثر

 .أن تكون التغذية الراجعة كافية وتشتمل عمى تفاصيل كاممة .0
أن تركز التغذية الراجعة عمى أداء الطالب وعمى تعمميم وعمى اإلجراءات التي تتم تحت  .9

 سيطرة الطالب، وليس عمى الطالب أنفسيم.
 المناسب من حيث تمقييا وفي الوقت المناسب لمتطبيق. أن تأتي التغذية الراجعة في الوقت .0
 أن تكون التغذية الراجعة مالئمة ليدف التقييم ولممعايير الموضوعة. .2
 أن تكون التغذية الراجعة مالئمة فيما يتعمق بمفيوم الطالب لمتعمم والمعرفة. .5
 أن يتم تقديم التغذية الراجعة فى أشكال متنوعة. .2

تصنيفات عديدة التي تناولت التغذية الراجعة إلي أنو توجد وتشير البحوث والدراسات 
؛ 9990محمد المومني، ؛ 9990؛ أسامة ىنداوي، 9992ألنماط التغذية الراجعة )يحيى نبيان، 

 من حيث: ، (9902؛ زياد خميل، 9990وفاء كفافي، 

 المصدر: وتشمل التغذية الراجعة: الداخمية والخارجية، المعمم والمتعمم. .0
 ي: وتتضمن التغذية الراجعة: الفردية والجماعية. المتمق .9
 الزمن: وتشمل التغذية الراجعة: الفورية والمؤجمة.  .0
 النوع: وتشمل التغذية الراجعة: الجزئية والكمية.  .2
 الشكل: تتضمن التغذية الراجعة: المفظية، والرمزية، والحسية، والمكتوبة، والشفيية.  .5

الراجعة وفقا الختالف أشكال تقديميا، فقد تأخذ التغذية الراجعة وفيما يتعمق باختالف التغذية     
في بيئة التعمم بالواقع المعزز أشكال مختمفة: سواء تم تقديميا من خالل: النص المكتوب أو 

 .الوسائط المتعددة )تسجيالت الصوت، أو الفيديو، أو من خالل الصور أو لقطات الشاشة(
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تالف التغذية الراجعة وفقا الختالف الشكل؛ والذي وسوف يعتمد البحث الحالي عمى اخ
يشير إلى أشكال تقديم التغذية الراجعة في سياق معين وفي سياق بيئة التعمم يأخذ تقديم التغذية 
الراجعة أشكاال متعددة من النص المكتوب أو الوسائط المتعددة )تسجيالت الصوت، أو الفيديو، 

، وىذا ما سوف يتم دمجو في بيئة الواقع المعزز، حيث أو من خالل الصور أو لقطات الشاشة(
المعزز مع التغذية الراجعة ليست كثيرة، وتشير النتائج إلى أن التغذية الواقع  ال تزال بيئات

 الراجعة في بيئة الواقع المعزز فعالة ويمكن لممستخدمين القيام بأنشطة متنوعة في ىذه البيئة.
(Murakami, et al., 2013) 

( Liu, et al., 2012الدراسات التي تناولت متغير شكل التغذية الراجعة دراسة )ومن 
والتي استخدمت األشكال التالية لتقديم التغذية الراجعة: أ( النص، ب( الصورة، ج( الواقع المعزز 

(AR الواقع المعزز مع التغذية الراجعة في الوقت الحقيقي، وقد ثبت أن الواقع المعزز )د ،)
(ARمف ) يد لتوجيو الميام التشغيمية في المجاالت المينية عن طريق الحد من تحول االنتباه 

   مع وبدون التغذية  ARبين التعميمات واألشياء المادية، وأثبتت الدراسة أن تجربة مقارنة 
الراجعة، ومع اإلرشادات النصية والرسومية القياسية، تظير النتائج فوائد كبيرة لمياتف الذكي مع 

 لتغذية الراجعة.ا
( والتي كان من أىدافيا التعرف عمى شكل معمومات 9902أما دراسة زياد خميل )

نصي مسموع( باالختبارات البنائية االلكترونية، وكان من نتائجيا تفوق  –التغذية الراجعة )نصي 
م تقديم الطالب الذين تم تقديم التغذية الراجعة ليم بالشكل النصي المسموع عن الطالب الذين ت

التغذية الراجعة ليم بالشكل النصي فقط،، لذا فقد كان من توصيات البحث ضرورة االىتمام 
 بشكل التغذية الراجعة النصية المسموعة لما ليا من األىمية ما عمى زيادة التحصيل. 

ىدفت تمك الدراسة إلى مقارنة ( حيث 9902صفاء عبدالمطيف )وىذا ما أكدتو دراسة 
الصوتية( في بيئة تعمم إلكتروني قائمة عمى تكنولوجيا  –تغذية الراجعة )النصية نمطي تقديم ال

التعمم النقال لتنمية الدافعية لمتعمم وميارات التنظيم الذاتي لدى الطالب، ولموصول إلى ىذا 
اليدف تم تحديد معايير تصميم بيئة التعمم اإللكتروني القائمة عمى تكنولوجيا التعمم النقال 

نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات طالبات عينة البحث وكشفت 
ككل في التطبيق القبمي والتطبيق البعدي لالختبار التحصيمي وذلك لصالح التطبيق البعدي 
وكشفت أيضًا عن عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المجموعتين في مقياسي الدافعية لمتعمم 

ي ولكن عند تطبيق بطاقة التقييم ظير فرق في ميارة التنظيم لصالح المجموعة والتنظيم الذات
         التجريبية الثانية، وفي ضوء ذلك قدمت الباحثة التوصيات والمقترحات لالستفادة من

 .نتائج البحث
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 المحور الثالث: الدافعية لمتعمم فى بيئة الواقع المعزز
دى إلى إنشاء تجارب وخبرات تعمم لجميع ( يتطور بسرعة ويؤ ARالواقع المعزز )

          مستويات التعميم تقريبا من أوائل تعميم الطفولة حتى التعميم العالي، وبالتالي زيادة نتائج
  (، وقد تم تصميمChiang et al., 2014; Kim et al., 2016التعمم وزيادة الدافع )

عمى دوافع الطالب وتحفيزىم عندما يتفاعموا تطبيقات الواقع المعزز بمكونات تؤثر بشكل إيجابي 
         إال أنيا ال تحدد بوضوح مكونات الواقع المعزز التي قد تساىم في زيادة ،مع ىذه البيئات

حافز الطالب وال تشرح كيف ولماذا يتم زيادة التحفيز، وبالتالي ىناك حاجة إلى مزيد من 
ل لمزايا الواقع المعزز في التعميم البحوث حول دوافع الطالب لمحصول عمى فيم أفض

(Akçayır & Akçayır, 2017) 

وتعرف الدافعية لمتعمم عمى أنيا: الرغبة التي توجو نشاط المتعممين لبذل المزيد من 
الجيد، والمثابرة، والتركيز، واالنتباه، في التعمم، والتغمب عمى الصعوبات التي يمكن أن تواجييم 

           صموا إلى أفضل نتيجة، دون النظر إلى اإلثابة أو المكافأة.أثناء عممية التعمم، لكي ي
 (.9990)مجدي إسماعيل، 

وتصميم بيئة التعمم عامل جوىري في مجال التعميم، ألنيا تساعد عمى تييئة المناخ 
والبيئة المالئمة وتشجع الطالب عمى التعمم وتحقق األىداف التعميمية المنشودة، وتتميز المقررات 

ى ظل المستحدثات بمجموعة من الخصائص واإلمكانيات تتمثل في جذب انتباه المتعممين، ف
والتحكم وسيطرة المتعممين، وتوفير التعزيز، وتدعيم الدافعية لإلنجاز لدى المتعممين، إضافة 
 أبعاد متنوعة لممحتوى التعميمي، والدافعية ىي التي تدفع المتعمم إلى االنخراط في نشاطات التعمم
التي تؤدي إلى بموغو األىداف المنشودة، وىي ضرورة أساسية لحدوث التعمم، وال يكون التعمم 
فعاال ما لم يكون المتعمم متحفزا لمتعمم ويسعى في الحقيقة الستثمار جيده العقمي في عمميات 

 .(Mayer & Moreno, 2003)التعمم 

         تف من شأنيا رفع إن زيادة الدافعية نحو التعمم في بيئات وتطبيقات اليوا
مستوى الدافعية الداخمية لدى الطالب نحو التعمم، وترفع مستوى ثقتو بنفسو وتقديره لذاتو 

(Davison, 2008 حيث تعطي لممتعممين الدافعية لمتعمم والمشاركة، وخاصة المتعممين الذين ،)
ممين بالتعبير عن أفكارىم يشعرون بالخجل من المشاركة في الغرفة الصفية؛ إذ إنيا تسمح لممتع

 بحرية دون الخوف من النقد.
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ومن مظاىر الدافع لمتعمم واإلنجاز لدى الفرد: الشعور بالمسئولية، ارتفاع مستوى 
الطموح، المثابرة بيدف اإلتقان، البحث عن التقدير، التوجو نحو المستقبل، الشعور بأىمية 

(، وىناك مجموعة من 9999ف خميفة، الزمن، االستقاللية، الخوف من الفشل )عبد المطي
تحديد الخبرة المراد  :العوامل من الممكن أن يستخدميا المعمم لزيادة الدافعية لدى الطالب منيا

األىداف  ، واختبارتعمميا تحديدا حيث يؤدي ذلك إلى فيم المتعممين لمموقف الذي يعممون فيو
ن جية أخرى، وبمستوى المتعممين والمحفزات المرتبطة بالدافع من جية، وبنوع النشاط م

تاحة الفرصة لممتعمم كي يتعمم بالسرعة واألسموب الذي يناسبو، و واستعداداتيم العقمية توفير ، و ا 
 . بيئة تعميمية تتيح لممتعممين حرية المشاركة، والتعبير، وتبادل األفكار دون نقد أو سخرية

(Petri & Govern, 2004) 

ات الحديثة، بما في ذلك تكنولوجيا الياتف الذكي ومع ازدياد تقدم التكنولوجي
والتكنولوجيا القابمة لالرتداء، يمكن اآلن أن يواجو الواقع المعزز كل شخص يمتمك ىاتًفا نقااًل 
الئًقا، والذي يتم تجييزه عادًة بكاميرا، مما يؤدي إلى إنشاء مصطمح جديد لمتكنولوجيا يسمى 

في أنظمة التعمم، وتوفر تقنية الواقع المعزز طرق مبتكرة لنقل تكنولوجيا الواقع المعزز المدمجة 
المعرفة في مجال التعميم، ويتم تشجيع تطبيق الواقع المعزز في مجال التعميم بسبب مزاياىا 
المختمفة. من بين المزايا التي تشمل قدرتو عمى مساعدة العممية اإلدراكية لمطالب، وخاصة في 

           (، وقدرتيا عمى رفعGerjets, Scheiter et al., 2009)العممية المكانية البصرية 
مستوى دافعية الطالب لمتعمم، وتأثيرىا اإليجابي في تجربة التعمم خاصة لمطالب الضعفاء 

(Freitas & Campos, 2008 حيث أن ) تطبيقاتAR  يمكن أن تساعد في زيادة الدافعية
 ((Cheng & Tsai , 2013بشكل عام لدى الطالب 

عمى الواقع المعزز لتحسين ىدفت إلى التعرف والتي  (Teresa, 2014) ففي دراسة
أن الواقع المعزز لو تأثير ت الدراسة تقديم اإلمكانات التعميمية لمواقع المعزز، أكدو  الدافع،

أوضحت   والتي( Di Serioa, et al, 2013ايجابي عمى دوافع الطالب، كذلك دراسة كال من )
واقع المعزز ليا تأثير إيجابي عمى دوافع طالب من خالل أربعة عوامل تحفيزية: أن تقنية ال

 االىتمام، الصمة، الثقة، والرضا. 
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يتضح من خالل العرض السابق لإلطار النظري والدراسات السابقة لمبحث الحالي أن 
الالزمة  الباحثة إستفادت من الدراسات السابقة في بمورة مشكمة البحث وتحديد بعض المفاىيم

لمبحث وتحديد أىدافيا وتساؤالتيا بشكل واضح ومتعمق، وفي أثراء اإلطار النظري لمبحث، وبناء 
أدوات البحث بشكل مناسب، وتحديد العينة، وكذلك إختيار المنيج المناسب، كما تم اإلستفادة 

 .كذلك في عرض وتحميل وتفسير النتائج التي توصمت إلييا الدراسة الحالية
 اجراءات البحثثانيا: 

( Elgazzar, 2013( )9900استخدمت الباحثة نموذج عبد المطيف الجزار )
وذلك بما يتوافق مع آليات  ،لمتصميم التعميمي لمستحدثات التعمم اإللكتروني والتعميم عن بعد

البحث الحالي في استخدام تطبيقات التعمم بالياتف الذكي، ويتكون ىذا النموذج من خمس 
  مراحل شممت:

 .Analysisالتحميل  -
 . Designالتصميم -
  Productionاإلنتاج  -
 .Evaluationالتقويم  -
 .Useاالستخدام  -

 أسباب اختيار الباحثة لنموذج عبد المطيف الجزار:
 يعتبر النموذج من النماذج الحديثة في التخصص. -0
الواقع يقوم ىذا النموذج عمى استخدام وتوظيف وسائل االتصال التعميمية ومنيا تطبيقات  -9

 المعزز اذ يتماشى النموذج مع البحث الحالي.
تنظيم الخطوات الفرعية لكل مرحمة من المراحل الخمس من النموذج وفًقا لطريقة البحث  -0

 الحالية من خالل إنشاء عممية تغذية راجعة مستمرة.
 تغطية النموذج لجميع جوانب توظيف المستحدثات التكنولوجية. -2

 مراحل النموذج:
 :Analysisحميل مرحمة الت -1
             التغذية الراجعة ألشكالقامت الباحثة بوضع معايير التصميم التعميمي   -أ 

 السمعية البصرية( في بيئة الواقع المعزز واشتقاق معايير التصميم.-)المكتوبة
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السمعية  -الوصول إلى قائمة معايير تصميم شكل تقديم التغذية الراجعة )المكتوبة  -ب 
ئة الواقع المعزز لتحسين الجانب المعرفي لدى طالبات قسم تقنيات التعميم البصرية( في بي

 قامت الباحثة بإجراء الخطوات التالية: بكمية التربية بجامعة الممك فيصل، وقد 
السمعية -تحديد المعايير الالزمة لبناء وتصميم شكل تقديم التغذية الراجعة )المكتوبة .0

تحسين الجانب المعرفي لدى طالبات قسم تقنيات التعميم البصرية( في بيئة الواقع المعزز ل
بكمية التربية بجامعة الممك فيصل، وعالقة ذلك بالدافعية لمتعمم، وقد استعانت الباحثة 
 باألديبات التربوية في مجال تقنيات التعميم والتعميم االلكتروني في تحديد مجموعة المعايير.

السمعية -زمة لتصميم أشكال التغذية الراجعة )المكتوبةإعداد القائمة المبدئية لممعايير الال .9
 البصرية( في بيئة الواقع المعزز.

السمعية البصرية( في بيئة الواقع -صياغة معايير تصميم أشكال التغذية الراجعة )المكتوبة .0
 المعزز من مجموعة المصادر التي ذكرتيا الباحثة، وتحديد مؤشرات كل معيار.

               عمى ىيئة قائمة تقديرات اختباريو، وتتضمن التدرج  وضع مجموعة المؤشرات .2
 غير مناسبة(. ،)مناسبة بدرجة عالية، مناسبة

السمعية البصرية( في بيئة -قد بمغ عدد معايير تصميم أشكال التغذية الراجعة )المكتوبة -
 ( مؤشر، وذلك بصورتو األولية.55( معايير تضم )09الواقع المعزز، )

القائمة بصورتيا المبدئية عمى السادة المحكمين من أصحاب الخبرة واالختصاص تم عرض  -
جراء التعديالت المطموبة المغوية والعممية  في مجال تقنيات التعميم، وذلك إلبداء الرأي وا 

 وذلك من حيث:
 مدى أىمية المعايير في بناء أشكال التغذية الراجعة. -

 القيام بتعديل صياغة بعض العبارات. -

 لة ودمج بعض المعايير.إزا -

ضافة عبارات جديدة. -  تطوير وا 

السمعية -وقد اشتممت الصورة النيائية لقائمة المعايير ألشكال التغذية الراجعة )المكتوبة
( مؤشر كما ىي موضحة في 22( معايير، وعمى )2البصرية( في بيئة الواقع المعزز، عمى )

 (.0الجدول )
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 (1جدول )
السمعية البصرية( في بيئة -معايير أشكال التغذية الراجعة )المكتوبةالصورة النيائية لقائمة 

 الواقع المعزز

 عدد المؤشرات المعيار م

السمعية البصرية( في بيئة الواقع المعزز معمومات -التغذية الراجعة )المكتوبة أشكالأن تتضمن  0
 رر.خاصة بالمادة العممية المقررة عمى الطالبات الذين يوجو إلييم المق

2 

 5 السمعية البصرية( في بيئة الواقع المعزز عمى األىداف.-أن تشتمل أشكال التغذية الراجعة )المكتوبة 9

0 
السمعية البصرية( في بيئة الواقع المعزز المحتوي المراد -أن تراعي أشكال التغذية الراجعة )المكتوبة

 5 تعممو بشكل منطقي ومتكامل.

2 
السمعية البصرية( في بيئة الواقع المعزز فى شكل -الراجعة )المكتوبةأن تشتمل أشكال التغذية 

 2 أنشطة تعميمية مناسبة.

السمعية البصرية( في بيئة الواقع المعزز عمى أساليب -أن توفر أشكال التغذية الراجعة )المكتوبة 5
 متنوعة لممساعدة والتوجيو واإلرشاد.

2 

السمعية البصرية( في بيئة الواقع المعزز مع -عة )المكتوبةأن يتناسب تصميم أشكال التغذية الراج 2
 خصائص المتعممين المستيدفين.

5 

السمعية البصرية( في بيئة الواقع المعزز عمى معايير -أن تحتوي أشكال التغذية الراجعة )المكتوبة 2
 عامة في تصميم النصوص المكتوبة والصور والفيديو والمادة المعروضة.

5 

2 
السمعية البصرية( في بيئة الواقع المعزز عمى أسس -أشكال التغذية الراجعة )المكتوبة أن تتضمن
 2 تقييم نيائي.

 22 اإلجمالي 

قامت الباحثة باختيار عينة البحث من عينة  وقد  :تحميل خصائص المتعممين المستيدفين -ج 
آللي بقسم عشوائية من طالبات المستوى الخامس من برنامج بكالوريوس تعميم الحاسب ا

تقنيات التعميم بكمية التربية وىم ثالث شعب ممن يتم تدريس المقرر لين: حيث تم اختيار 
شعبتين الشعبة )األولى( وتم ترميزىا بالتجريبية األولي، الشعبة )الثانية( وتم ترميزىا 

ذية طالبة(، حيث يقدم لممجموعة األولى نمط التغ 09بالتجريبية الثانية، وقوام كل مجموعة )
الراجعة المكتوبة، ويقدم لممجموعة التجريبية الثانية نمط التغذية الراجعة السمعية البصرية، 
والمجموعة الثالثة )الضابطة( )الشعبة الثالثة( ىى من تدرس بالطريقة التقميدية، وبذلك 

ولديين  9902/9902( طالبة، وىن من المقيدات في العام الدراسي 09يصبح االجمالى )
عمى التعامل مع أجيزة الحاسب اآللي، وأيضا التعامل مع تطبيقات اليواتف الذكية  القدرة

جميع الطالبات يدرسن مقرر تطبيقات متقدمة لمحاسب اآللي في محور البحث الحالي، و 
 التعميم، وال يوجد لدى الطالبات أي خبرة سابقة في موضوعات المقرر بصفة عامة.
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ولكن لديين عينة البحث الحالي ليس لديين أي تعمم سابق، الطالبات أفراد  التعمم المسبق: -د 
 خمفية ألساليب التعامل مع تطبيقات بيئة الواقع المعزز.

 استعداد الطالبات والرغبة في التعمم الجديد من معرفة وميارات ومشاعر التعمم المتطمب: -ه 
 دافعيتين لمتعمم.  قامت الباحثة بإثارة وذلك بعد أن 

 ث الحالي عمى تزويد الطالبات بميارات جديدة لم تكن موجودة من قبل. سيساعد محتوى البح -و 
تحديد االحتياجات الفعمية لتنمية الجانب المعرفي في مقرر تطبيقات متقدمة لمحاسب اآللي  -ز 

السمعية البصرية"  –في التعميم والدافعية لمتعمم وفق نمطي التغذية الراجعة "المكتوبة 
 قع المعزز من خالل:باستخدام تطبيقات بيئة الوا

تم تحديد الجوانب المعرفية الالزمة لمطالبات في مقرر تطبيقات متقدمة لمحاسب اآللي في  -
التعميم من وجة نظر الخبراء والمتخصصين في مجال تقنيات التعميم والمناىج وطرق 

 التدريس والحاسب األلى.
فق شكمي التغذية الراجعة تحميل محتوى مقرر تطبيقات متقدمة لمحاسب اآللي في التعميم و  -

 السمعية البصرية" باستخدام بيئة الواقع المعزز. –"المكتوبة 
لي في المعارف لفعداء األن اموب غرلمداء األفي المتمثمة  اجات التعميمية واالحتيتحديد ا -

والميارات الخاصة في مقرر تطبيقات متقدمة لمحاسب اآللي في التعميم وبذلك ترتبط 
 بالحاجة الالزمة لمبحث الحالي. الحاجات التعميمية

تحديد مصادر التعمم المتاحة لمطالبات: ونظرًا ألن شكمي التغذية الراجعة سوف يتم بنظام  -ح 
إدارة التعمم القائم عمى تطبيقات بيئة الواقع المعزز المستخدمة في البحث الحالي لذا فقد 

زة ىاتف ذكي أو جياز لوحي، قامت الباحثة باختيار عينة البحث وتتوافر لدى كل طالبة أجي 
 وما يتضمنو من:

)ىو نظام تم تصميمو  IOS ، أو نظام التشغيل Androidأجيزة تعمل بنظام تشغيل  -
 (.Appleوتحديثو بواسطة 

 .Wi-Fiخدمة  -
 السمعية البصرية " المصممة من قبل الباحثة.–التطبيق المستخدم والمواد " المكتوبة  -
ظام إدارة التعمم القائم عمى تطبيقات بيئة الواقع المعزز لتدعيم تم تصميم ننظام إدارة التعمم،  -ط 

شكمي التغذية الراجعة المستخدمة في البحث الحالي، ولتسييل عممية التعميم لتمبية احتياجات 
الطالبات أفراد العينة، وتعتبر بيئة الياتف الذكي المستخدمة لتدعيم شكل التغذية الراجعة 

فاعل بين الباحثة تصميميا عمى التعمم الذاتي والتشاركي، وتشجيع الت بيئة تعميمية متكاممة تم
        واتاحو أيضا سيولة المتابعة واإلدارة الجيدة، كما أتاح النظام لمطالبات وأفراد العينة، 

 أفراد العينة:
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 البحث والوصول إلى المحتوى. -

 تتبع التقدم. -

 .مناقشات لدعم األداء فقط في الوقت المناسب -

 ، والفيديو والصوت عن طريق الربط داخل البرنامج. Onlineوصول إلى المحتوى وثائق ال  -

رسال اإلخطارات، والموافقة عمى التسجيل، والرسائل الخاصة. -  استقبال وا 

 السماح بتحميل المحتوي عمى الجياز الستخداميا. -

 وىي:المعوقات والمحددات: حيث حددت الباحثة بعض المعوقات التي حسب توقعاتيا  -ي 

 انخفاض نسب الشحن الكيرباء لألجيزة. -

صغر حجم بعض الشاشات ولكن كان ىناك بديل وىو استخدام جياز تم ربطو بالشاشة  -
 الرئيسة داخل القاعة.

 تواضع القدرة التخزينية لبعض أنواع األجيزة. -

 انقطاع شبكة اإلنترنت عن بعض األجيزة. -

 :Designمرحمة التصميم  -2
 ية:صياغة األىداف التعميم -أ 

( 9900من خالل ما تم تحديده في مرحمة التحميل لنموذج عبد المطيف الجزار )     
(Elgazzar, 2013)  ة وذلك بوضع األىداف العامة يقامت الباحثة بتصميم األىداف التعميم

 ومن ثم تحديد األىداف السموكية.
 تحديد عناصر المحتوى التعميمي:  -ب 

طالبات، وذلك بما يحقق األىداف التربوية الموضوعة حيث يستوعب المعرفة الالزمة لم     
مكانيات الواقع التربوي لكل وحدة ووفقًا لممعيار رقم ) ( والذي ينص عمى أن 0ويراعي معطيات وا 

السمعية البصرية( في بيئة الواقع المعزز المحتوي المراد -تراعي أشكال التغذية الراجعة )المكتوبة
مت الباحثة في ضوء ذلك بتحديد عناصر المحتوى التعميمي تعممو بشكل منطقي ومتكامل، قا

 وجاءت ممثمة لعناوين وحدات المقرر في الجدول عمى النحو التالي:
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 ( عناصر المحتوى التعميمي2جدول )

 العنوان الوحدات

 التعرف عمى المفاىيم األساسية المرتبطة بعمميات دمج التقنية في التعميم . األولى
 عمى عمميات دمج تقنيات الحاسب اآللي في التعميم.التعرف  الثانية
 التعرف عمى مراحل عمميات دمج التقنية في التعميم الثالثة
 اتقان مواصفات تصميم معامل الحاسب اآللي وفقًا لمعايير العالمية . الرابعة
 اتقان الميارات األساسية إلدارة معامل الحاسب. الخامسة
 يات وطرق وأساليب واستراتيجيات التعميم والتعمم بمساعدالتطة الحاسب. فيم المفاىيم ونظر  السادسة
التعرف عمى أدوات وتطبيقات االنترنت والتعميم االلكتروني وأجيزة االتصال الحديثة في  السابعة

 تعمم الموضوعات الدراسية بالمقرر.

 تصميم أدوات التقويم واالختبارات محكية المرجع: -ج 
قامت بإعدادىا  دوات البحث في ضوء أىداف البحث ووفقا لممعايير التي حيث تم إعداد أ     

قامت  الباحثة وقد تضمنت عممية التقويم عمى أشكال مختمفة من التقويم والتغذية الراجعة، فقد 
 الباحثة بإعداد أدوات البحث التالية:

 .اختبار معرفي لمجوانب المعرفية الالزمة لممقرر قبمي وبعدي 
 م ميارات الدافعية لمتعمم فى بيئة الواقع المعزز قبمي وبعدي.بطاقة تقيي 
 تصميم خبرات وأنشطة التعمم: -د 

قامت الباحثة بتحديد خبرات التعمم المناسبة لكل ىدف من األىداف التعميمية لكل وحدة        
 من الوحدات، ذلك وفقًا لقائمة المعايير وقد تضمنت أنشطة التعمم:

 تتناسب مع األىداف التعميمية.أنشطة تعميمية متعددة  .0
 تنوع األنشطة وقدرتيا عمى إيجاد بيئات فكرية تحفز الطالبات. .9
 تنوع النص وأشكال الصوت والصور المتحركة ولقطات الفيديو. .0
 االعتماد أنماط عرض أجسام ثالثية البعد والصورة.  .2
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الواقع المعزز لمتعميم، كما سعت الباحثة الي تحقيق إمكانات الجمع بين اليواتف الذكية و       
         مع منح الطالبات معمومات رقمية إضافية حول أي موضوع، وجعل المعمومات المعقدة

 أسيل لمفيم .
 اختيار عناصر الوسائط والمواد التعميمية المناسبة لبيئة الواقع المعزز: -ه 

االعتماد عمى والتي تحقق عناصر التعمم وتجمع النصوص المكتوبة والفيديو والصور ب      
وسائط سمعية، وسائط بصرية، وسائط سمعية بصرية وقد اعتمدت الباحثة عمى مواد سيمة 

 ومقاطع صوتية وصور وروابط YouTube االستخدام وأدلة وبرامج تعميمية ومقاطع فيديو عمى
 ونماذج ثالثية األبعاد وما إلى ذلك.

 تصميم وسائل التنقل )االبحار(: -و 
وفير أساليب إبحار، حيث تعد أنماط بنية اإلبحار في المحتوى من قامت الباحثة بت حيث 

 أىم متغيرات تصميم المقررات القائم عمى بيئة الواقع المعزز .
 تصميم التغذية الراجعة داخل البيئة: -ز 

      حيث حددت الباحثة محتوى التغذية الراجعة لكل شكل من أشكال التغذية الراجعة
 ية( كالتالي:السمعية البصر  –)المكتوبة 

 المعالجة التجريبية األولى: -
في تمك المعالجة قامت الباحثة بإعداد المحتوى بالخطوات سالفة الذكر لموحدات 
والموضوعات التي سوف يتم تدريسيا، وفي ضوء ذلك قد تم صياغة األىداف التعميمية المتوقعة 

نياية كل موضوع، كما قامت الباحثة بإعداد المواقف التعميمية التي سوف تساعد عمى إثارة بعد 
الطالبات أفراد العينة، وتوظيف نمط التغذية الراجعة "المكتوبة" بإستخدام تطبيقات بيئة الواقع 

إلى  المعزز لألسئمة المقدمة من خالل البيئة، وذلك باإلعتماد عمى مجموعة التطبيقات المستندة
عالمة التعرف عمى النص المكتوب، ويستخدمون عالمات باألبيض واألسود كمحفزات لعرض 

 محتوى الواقع المعزز.
ولرؤية المكون المعزز، يجب عمى الطالبات توجيو الكاميرا عمى موضع العالمة في أي 

لحجم الواقع المعزز بمعمومات مختمفة، مثل ا إلثراء نص ROAR مكان، واإلعتماد عمى محرر
والوزن والروابط والمحاذاة والمزيد بمجرد أن يتعرف الجياز عمى العالمة، وبالتعرف عمى العالمة 

 يتضح عمييا المحتوى المعروض.
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وقد اعتمدت الباحثة عمى تعزيز محتوى الكتب والمواد المخصصة لممقرر، واتاحة الفرصة      
ق الزمن المحدد ليا في جدول لممشاركة والتفاعل أثناء الجمسة التي تم تخصيصيا وف

قامت الباحثة مع بداية كل جمسة بتوضيح النقاط الميمة والتي وجب توفيرىا  المحاضرات، وقد 
 أثناء الجمسة.

 المعالجة التجريبية الثانية: -
قامت الباحثة بإعداد نفس المحتوى بالخطوات سالفة الذكر لموحدات  في تمك المعالجة      

يتم تدريسيا وفق نمط األسئمة المقدم، وقد تم صياغة األىداف  والموضوعات التي سوف
قامت الباحثة بإعداد المواقف التعميمية لألسئمة  التعميمية المتوقعة بعد نياية كل موضوع، كما 

التي سوف تساعد عمى إثارة الطالبات أفراد العينة، وتم توظيف شكل التغذية الراجعة "السمعية 
يقات بيئة الواقع المعزز وتحديد األسئمة التي سوف يتم تناوليا، وتم البصرية" بإستخدام تطب

الواقع المعزز المستندة إلى عالمات، باإلضافة إلى ذلك تكون  اإلعتماد عمى مجموعة تطبيقات
 :العالمة المستخدمة لألسئمة أيًضا صورة رقمية، عمى سبيل المثال

 صورة عمى الموقع.  -
 صورة ثابتة أو شعار أثناء. -
 تالوجات رقمية.ك -
 .DOOH صورة ثابتة عمى -
 :Productionمرحمة اإلنتاج  -3
ختيارىا في مرحمة  - الحصول عمى الوسائط والمواد التعميمية والتدريبية التي تم تحديدىا وا 

التصميم وذلك من خالل إنتاج وسائط جديدة تناسب المحتوى العممي وفقًا لخطوات النموذج، 
قامت بإستخدام  المواد والوسائط، وكذلك المصادر، حيث حيث اعتمدت الباحثة عمى إنتاج 

( • Animationالحركة )( • Imageمجموعة من البرامج إلنتاج تمك الوسائط الصورة )
 ( ونشرىا في التطبيق.Videoالفيديو )( • Soundالصوت )

ة تطبيقات إعداد نظام إدارة التعمم بإستخدام تطبيقات بيئة الواقع المعزز والتي تتوافق مع بيئ -
Android وiPhone  ىو نظام مجاني ومفتوح المصدر مبني وفق متطمبات البحث

Aurasma is now HP Reveal  
إنتاج النموذج األولي لبيئة التعمم بإستخدام تطبيق الواقع المعزز المعد من قبل الباحثة، وتم  -

تاحة المواد داخل التطبيق لمطالبات أفراد العينة  تفعيل الربط بين إرسال التطبيق لألجيزة وا 
 كما أمكن لمطالبات الوصول لمتطبيق والتواصل إلى صفحة المعممة عمى التطبيق.
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 :Evaluationمرحمة التقويم  -4
قامت الباحثة في ىذه المرحمة بضبط المقرر، والتأكد من سالمتو، لكي يكون صالحًا  حيث      

قامت الباحثة بعرض المحتوى عمى  ث لمتجريب النيائي وذلك وفقًا لمنموذج سالف الذكر، حي
مجموعة من المحكمين حيث تم التحكيم في ضوء قائمة معايير ومن ثم تم التطبيق المستخدم 

 عمى العينة استطالعية وقد كان اليدف من التقويم البنائي ما يمي:
 .التأكد من تجريب المقرر وأدواتو 
 يا فيما بعد.التعرف عمى الصعوبات التي قد تواجو الباحثة لتالفي 
 .التأكد من مالئمة الوحدات التعميمية لألىداف 
 .تحديد الزمن الالزم لكل وحدة 
 :Useمرحمة اإلستخدام  -5

قامت  ويعني إتاحة المادة الفعمية لممواد المستخدمة داخل التطبيق وىذه المرحمة بعد أن 
 الباحثة بالتجريب والتأكد من سالمة التطبيق لالستخدام.

 البحثثالثا: أدوات 
 اإلختبار المعرفي. .0
 بطاقة تقييم الدافعية لمتعمم. .9
 اإلختبار المعرفي: -1

بناء اإلختبار لقياس الجانب المعرفي في مقرر تطبيقات متقدمة لمحاسب اآللي في التعميم،      
 وإلعداد اإلختبار، اتبعت الباحثة اإلجراءات التالية:

 ياس الجوانب المعرفية لمقرر تطبيقات تحديد اليدف من اإلختبار: استيدف ىذا اإلختبار ق
متقدمة لمحاسب اآللي في التعميم لدي طالبات المستوى الخامس ببرنامج بكالوريوس تعميم 

 الحاسب اآللي بقسم تقنيات التعميم بكمية التربية.
  قامت الباحثة بتحميل المحتوي  تحديد الوزن النسبي واألىمية لموضوعات اإلختبار: بعد أن

 قامت بتحديد الوزن النسبي لموضوعات كل وحدة من الوحدات. ه األساسية، إلى عناصر 
  تحديد محتوى االختبار: وقد اعتمدت الباحثة عمى تصنيف بمومBloom  لمجاالت

األىداف المعرفية )تذكر، فيم، تطبيق، تحميل، تقيم، إبداع( كمساعد في صياغة مفردات 
 ستوياتو الستة.اإلختبار بحيث وزعت مفردات اإلختبار عمى م
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 صياغة مفردات اإلختبار: تعتبر صياغة مفردات اإلختبار من النوع المقيد            
)متعدد الخيارات( واألسئمة متعددة االختيارات ىي النوع األكثر موضوعية من األسئمة في 
شكل سؤال مباشر أو جممة ناقصة، أما البدائل فتتألف من اإلجابة الصحيحة وعدد من 

 بات الخطأ، ويتكون كل بند من مقدمة وأربع بدائل )أ، ب ، ج ، د(.اإلجا
  :قامت الباحثة بوضع التعميمات اإلجابة عمى مفردات اإلختبار،  وضع تعميمات اإلختبار

 وطمبت من المشاركين قراءتيا جيدًا قبل البدء في اإلجابة.
  :ة لالختبار وتم عرضيا الباحثة بإعداد الصورة األولي قامت الصورة األولية لإلختبار

 عمى مجموعة من المحكمين المتخصصين في المجال وذلك بيدف التعرف عمى ما يمي:
o .فحص صحة مفردات اإلختبار من الناحية العممية 
o .بيان مدي صحة ودقة الصياغة المغوية لممفردات 
o  وفي ضوء ما اقترحو السادة المحكمون تم إجراء التعديالت المناسبة حتى وصل عدد

 ( مفردة، وأصبح صالحًا لمتطبيق.02فردات اإلختبار )م
قامت الباحثة بتطبيقو  بعد إعداد الصورة النيائية لالختبار،  التطبيق األولي لالختبار: -

 عمى عينة  من الطالبات، وذلك بيدف:
o .تحديد الزمن الذي يستغرقو اإلختبار عند تطبيقو عمى عينة البحث األساسي 
o ة مفردات اإلختبار، وترتيبيا طبقًا لدرجة سيولتيا.حساب درجة سيولة وصعوب 
o .حساب ثبات اإلختبار 
 لحساب زمن اإلختبار:  -

قامت الباحثة بتحديد زمن اإلختبار عن طريق حساب الزمن الذي إستغرقة كل طالبة في        
انت اإلجابة عن جميع أسئمة اإلختبار، ثم حساب متوسط الزمن الالزم لإلجابة عن اإلختبار، وك

 دقيقة. 29
 تحديد درجة اإلختبار:  -

تم تحديد درجة واحدة لكل مفردة يجيب عنيا الطالبات وتكون صحيحة، وصفر لكل مفردة       
يجيب عنيا وتكون خاطئة، وبناء عمى ذلك فان الدرجة الكمية لالختبار الكمي تساوي عدد 

 ة.( درج02مفردات اإلختبار، وبذلك يكون مجموع درجات اإلختبار )
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 تحديد صدق اإلختبار: -
              بإستخدام برنامج الحزم اإلحصائية قامت الباحثة باإلضافة إلى صدق المحكمين     
(SPSS V.22 لقياس صدق االتساق الداخمي بين مفردات، والمجموع الكمى لالختبار، حيث ،)

 لية من الصدق. وتدل عمى أن اإلختبار يتمتع بدرجة عا(، 9.002،  9.220تراوحت بين ) 
 ثبات اإلختبار:  -

يقصد بثبات اإلختبار الحصول عمى نفس النتائج عند تكرار القياس بإستخدام نفس األداة       
قامت الباحثة بقياس معامل الثبات وذلك بتطبيق معادلة )الفا كرونباخ(  في نفس الظروف، وقد 

 متع بدرجة عالية من الثبات.لالختبار، وتدل عمى أن االختبار يت  97220وكانت قيمتيا 
وبعد اإلجراءات السابقة أصبح اإلختبار جاىز في صورتو النيائية وجاىز لمتطبيق عمى  -

 عينة البحث األساسية.

 بطاقة تقييم الدافعية لمتعمم: .2
 مرت بناء البطاقة بالمراحل التالية:

  تحديد اليدف من البطاقة: -
عمى الدافعية لمتعمم في بيئة التعمم الطالبات تيدف بطاقة تقييم الدافعية إلى تقدير أداء 

 .بيئة الواقع المعزز بإستخدام تطبيقات
 اشتممت البطاقة عمى األبعاد الرئيسية لتالية:الميارات المتضمنة بالبطاقة:  -
 االنتباه. .0
 المالئمة. .9
 الثقة. .0
 الرضا. .2

ور وقد تم تحميل كل بعد رئيسي إلى مجموعة من األبعاد الفرعية، حيث صيغ في ص
 :الشروط التالية في صياغتيا عبارات إجرائية، وروعي

 أن تتسم بالبساطة. -
 أن تتسم بالوضوح، والدقة. -

 أن تصف كل عبارة الميارة المطموبة بشكل مختصر. -
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 (3جدول )
 األبعاد الرئيسة والفرعية في بطاقة التقييم

 عدد أبعاد الفرعية األبعاد م

 5 االنتباه. 0
 2 المالئمة. 9
 5 ة.الثق 0
 5 الرضا. 2

 المجموع
 

90 

التقدير الكمي لألبعاد المتضمنة في بطاقة تقييم الدافعية لمتعمم في بيئة  -
   التعمم المعززة:

روعي في تقدير االستجابات أن تتدرج وفقا لمستويات ليكارت في كل بعد فرعية كما في      
 الجدول التالي: 

 (4جدول )
 قا لمستويات األداءيوضح توزيع األداء لمطالبات وف

 الميارة م
 درجة ومستوي األداء

 لم تتقن أتقنت لحد ما أتقنت
9 0 9 

 ( درجة.29مجموع درجات اإلختبار ) تحديد درجة بطاقة التقييم: -
 صدق بطاقة التقييم: -

لمتحقق من صدق بطاقة التقييم تم عرضيا عمى مجموعة من السادة المحكمين والخبراء        
تقنيات التعميم والمناىج وطرق التدريس إلبداء الرأي في مدى ارتباط العبارات بالميارة فى مجال 

التي يتم قياسيا، فضال عن اإلضافة أو الحذف لمعبارات التي ال ترتبط باألىداف المحددة وقد 
أبدى السادة المحكمين بعض المالحظات وكانت إعادة شكل صياغة العبارات التي تم دمجيا 

 في العبارات الفرعية. وتوظيفيا
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وقد تم إجراء التعديالت المطموبة، وبذلك تم التوصل إلى بطاقة التقييم في شكميا  -
 النيائي.

 : ثبات بطاقة التقييم  -
قامت  لمتحقق من ثبات بطاقة التقييم إستخدمت الباحثة أسموب إتفاق المقيمين، حيث      

لبات )العينة الخاصة بضبط أدوات الدراسة( الباحثة بتطبيق بطاقة التقييم عمى عينة من الطا
 وذلك لحساب ثبات البطاقة مع مراعاة ما يمي:

o .تخصيص بطاقة لكل متعممة 

o  لحساب نسبة اإلتفاق استخدمت الباحثة معادلة كوبرCooper  حيث تحديد نسبة اإلتفاق
 (.5كما ىو موضح بالجدول )

 (5جدول )

 يم ونسبة اإلتفاق.األبعاد الرئيسة والفرعية في بطاقة التقي

 نسبة اإلتفاق % عدد األبعاد الفرعية األبعاد م

 %20 5 االنتباه 0

 %099 2 المالئمة 9

 %20 5 الثقة 0

 %20 5 الرضا 2

 المجموع
 

90 22% 

 حساب ثبات البطاقة التقييم: -
متعمم في تم حساب ثبات البطاقة بإستخدام معادلة )الفا كرونباخ( لبطاقة تقييم الدافعية ل      

لعينة البحث بإستخدام البرنامج اإلحصائي  9.229بيئة الواقع المعزز والتي بمغت 
(SPSS,v.22 وتعد ىذه القيمة دليال عمى ثبات بطاقة التقييم واتساقيا الداخمي مما يطمئن ، )

 الباحثة إلى استخدام بطاقة التقييم.
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صورتيا النيائية  وبعد اإلجراءات السابقة أصبحت بطاقة التقييم جاىزة في -
 وجاىزة لمتطبيق عمى عينة الدراسة األساسية.

 رابعا: تجربة البحث
قامت الباحثة بتطبيق بيئة التعمم بالواقع المعزز والمصمم وفق شكمي  في ىذه المرحمة 
وانتيت  09/0/9902السمعية البصرية(، وقد بدأت التجربة بتاريخ -التغذية الراجعة )المكتوبة

 ، حيث تم إتباع اإلجراءات التالية:99/00/9902بتاريخ 
اختيار طالبات المستوى الخامس من طالبات برنامج بكالوريوس تعميم الحاسب اآللي بقسم  .0

تقنيات التعميم بكمية التربية جامعة الممك فيصل، حيث تعمل الباحثة عضو ىيئة تدريس 
لي في التعميم" المستخدم بنفس المكان، وتقوم بتدريس المقرر "تطبيقات متقدمة لمحاسب اآل

 في البحث الحالي.
قامت الباحثة بإستخدام قاعة دراسية لمتواصل مع الطالبات  تجييز مكان التجربة، حيث  .9

 أفراد العينة.
تييئة الطالبات لمتجربة، وذلك بعقد جمستين تمييديتين قبل إجراء التجربة وذلك لتعريف  .0

الطالبات عمى التعامل مع التطبيق، وشرح الطالبات بموضوع البحث واليدف منو، وتدريب 
 دليل استخدام التطبيق وكذلك التعميمات الخاصة بالتطبيق.

 تطبيق شكمي التغذية الراجعة عمى الطالبات أفراد وذلك كما يمي: .2
 تقسيم الطالبات إلى ثالث مجموعات )وفق توزيع الشعب الدراسية(. .أ 
 التطبيق القبمي الختبار الجانب المعرفي. .ب 
 يق القبمي لبطاقة الدافعية لمتعمم.التطب .ج 
-البدء في دراسة الوحدات والموضوعات التعميمية وفق أشكال التغذية الراجعة )المكتوبة .د 

 السمعية البصرية( بإستخدام تطبيقات بيئة الواقع المعزز.
 التطبيق البعدي لألدوات. .ه 

 خامسا: الطرق واألساليب اإلحصائية
التي تم الحصول عمييا بإستخدام حزمة البرامج  تمت المعالجة اإلحصائية لمبيانات

 ، وقد تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية:(SPSS)اإلحصائية لمعموم االجتماعية 
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 أساليب اإلحصاء الوصفي )المتوسط، واالنحراف المعياري(. .0
 .) (Reliability Analysis Scale)معامل الثبات ألفا كرو نباخ ) .9
 .One Way ANOVAدي تحميل التباين األحا .0

 سادسا: مناقشة نتائج البحث وتفسيرىا
ال توجد لإلجابة عمى الفرض األول من فروض البحث الحالي والذي نص عمى أنو: " أوال: -

( بين متوسطات درجات المجموعات 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
في اختبار التحصيل البعدي الضابطة(   –التجريبية الثانية  –الثالث )التجريبية األولى 

 ".(السمعية البصرية -المكتوبة ترجع إلى األثر األساسى الختالف شكل التغذية الراجعة )
           ، وذلك لمتحققOne Way ANOVAتحميل التباين األحادي طبقت الباحثة إختبار 

          تم حساب المتوسطو  ،(SPSS V.22) برنامج من صحة ىذا الفرض بإستخدام
الحسابي لمتطبيقين القبمي والبعدي وكذلك واالنحراف المعياري لدرجات الطالبات في اختبار 

تطبيقات متقدمة لمحاسب اآللي لجانب المعرفي لدى طالبات قسم تقنيات التعميم في مقرر ا
 في التعميم.

 (6جدول )
ات الطالبات في لدرج لمتطبيق القبمي والبعدي واالنحرافات المعيارية ةالمتوسطات الحسابي

 اختبار الجانب المعرفي لدى الطالبات أفراد المجموعات الثالث لمبحث.

 االنحراف المعياري المتوسط العينة المجموعات التطبيق

 القبمي

 9.52 09.22 09 المجموعة الضابطة.
 9.20 09.09 09 التجريبية األولي )المكتوبة(.

 0.92 09.02 09 التجريبية الثانية )السمعية البصرية(.
 9.22 09.02 09 اإلجمالي

 البعدي

 0.22 90.92 09 المجموعة الضابطة.
 0.00 09.29 09 التجريبية االولي )المكتوبة(.

 0.95 09.02 09 التجريبية الثانية )السمعية البصرية(.
 0.99 09.20 09 اإلجمالي
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لمتطبيق القبمي كانت  الحسابيمن خالل اإلطالع عمى الجدول يتضح أن نسبة المتوسط       
لجانب لدرجات الطالبات في اختبار ا( بينما كانت التطبيق البعدي 09.02، 09.09، 09.22)

تطبيقات متقدمة لمحاسب اآللي فى التعميم المعرفي لدى طالبات قسم تقنيات التعميم في مقرر 
التالي يوضح (  والشكل 09.02، 09.29، 90.92لممجموعات الثالثة في البحث كانت )

 المتوسط لمتطبيق البعدي بين المجموعات الثالثة:

 
 (2شكل )

 نسبة المتوسط لمجموعات البحث الثالث في التطبيق البعدي الختبار الجانب المعرفي

من الجدول والشكل السابق يتضح أن نسبة المتوسط في التطبيق البعدي قد بمغت 
بنمط  تمجموعة التجريبية الثانية التي درس( وبالتالي يتضح أن ال09.02، 09.29، 90.92)

التغذية الراجعة في بيئة الواقع المعزز )السمعية البصرية( ىي أعمى قيمة، وقد قامت الباحثة 
وذلك لمعرفة ما إذا كانت الفروق بين  One Way ANOVAبأجراء تحميل التباين األحادي 

آمكن لمباحثة توضيحيا  (α= 9.95)ىذه المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 في الجدول التالي :
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 (7جدول )
وذلك لمعرفة ما إذا كانت الفروق بين  One Way ANOVAتحميل التباين األحادي نتائج 

 المجموعات الثالثة في اإلختبار المعرفي ىذه المتوسطات ذات داللة إحصائية بين

مجموع  مصدر التباين التطبيق
 المربعات

درجات 
 ةالحري

متوسط 
 مستوى وقيمة الداللة قيمة "ف" المربعات

 القبمي
 9.200 9.99 2.29 بين المجموعات

 2.222 22.99 222.00 داخل المجموعات غير دالة 9.22 9.00
  20.99 220.02 المجموع

 البعدي
 002.222 9.99 905.22 بين المجموعات

 2.092 22.99 222.90 داخل المجموعات دالة 9.95 02.00
  20.99 090.20 المجموع

يتضح من الجدول السابق أن التطبيق القبمي غير دال بين أداءات المجموعات الثالثة 
( وكانت عند مستوى 02.00عمى اإلختبار بينما نجد أن قيمة "ف" كانت عند درجة حرية )

أي أنو:  بحثي األول،تم رفض الفرض ال( في التطبيق البعدي، وعمى ىذا األساس 9.95داللة )
توجد فروق ذات داللة إحصائية ألثر اختالف االستراتيجيات الثالثة في اختبار الجانب المعرفي 
في التطبيق البعدي، ولمعرفة مدى اتجاه تمك الفروق فقد إستخدمت الباحثة اختبار شيفيو 

 لمتطبيق البعدي كما ىو موضح بالجدول:
 (8جدول )

يد الفروق البعدية بين متوسطات درجات المجموعات الثالثة في نتائج اختبار شيفيو لتحد
 اإلختبار المعرفي.

فرق المتوسط  (Jالمجموعات ) (Iالمجموعات ) التطبيق
(IJ) مستوى الداللة 

 بعدي

 غير دالة 9.00 0.00 المكتوبة المجموعة الضابطة
 دالة 9.95 *0.09999 السمعية البصرية

التجريبية االولي 
 وبة()المكت

 غير دالة 9.00 0.00 الضابطة
 دالة 9.95 *9.52222 السمعية البصرية

التجريبية الثانية 
 )السمعية البصرية(

 دالة 9.95 *0.09999 الضابطة
 دالة 9.95 *9.52222 المكتوبة
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أن الفرق لممتوسط بين المجموعات الثالثة في اإلختبار المعرفي في يتضح من الجدول 
غير دالة عند مستوى  المجموعة الضابطة والتجريبية األولي )المكتوبة(شيفيو بين  نتائج اختبار

المجموعة الضابطة والتجريبية الثانية )السمعية البصرية( كانت دالة إحصائيا عند ( ولكن 9.95)
لممجموعة التجريبية الثانية )السمعية البصرية(، بينما كانت التجريبية األولي  (9.95)مستوى 
كانت دالة إحصائيا عند مستوي  المجموعة التجريبية الثانية )السمعية البصرية(مع  توبة()المك

            ( لممجموعة التجريبية الثانية )السمعية البصرية(، وتتفق نتائج الدراسة الحالية9.95)
                     (،(Thompson & Lee, 2012(، وPrice et al., 2010)مع دراسة 

            ، والتي أكدت أن الطالب يقّدرون(Merry & Orsmond, 2008) ةدراسوكذلك 
وكذلك دراسة التغذية الراجعة السمعية البصرية وتساعد عمى تنمية الجوانب المعرفية 

(Rodway-Dyer, et al., 2009 التي أكدت عمى فاعمية التقييم بإستخدام التغذية الراجعة )
(، وتعزى الباحثة (McCarthy, 2015الفيديو، وكذلك دراسة  السمعية والبصرية بإستخدام

 النتائج السابقة إلى :
 التعرض لبيئة الواقع المعزز واالستجابة لألسئمة البنائية والميام واألنشطة لتعميمية بشكل  .0

خصوصا في بيئات الواقع المعززة ألنيا بيئة  أمًرا ضرورًياسمعي بصري تغذية راجعة      
 .ع بشكل حقيقيتحاكي الواق

 الفوائد التي قدمتيا بيئة الواقع المعزز لتقديم التغذية الراجعة تخمق تنوع واضًحا الستخدام .9
 .لسمعية البصرية في التعميم بفعاليةالمواد ا

مقاومة التغيير ىي عامل يمنع التكامل الكامل لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في قاعات  .0
 ب أفراد المجموعة الضابطة.الدراسة وىو ما حدث مع الطال

تحديد محددات لشكل التغذية الراجعة دفعت المجموعتين التجربتين لممشاركة نظرًا الن  .2
 .كانت تتناسب مع مستوى ثقتيم في استخدام التكنولوجيا ات الواقع المعززتكنولوجي

واد السمعية استخدام شكل التغذية الراجعة في بيئة تكنولوجيا الواقع المعزز المعتمد عمى الم .5
والبصرية حقق نجاح نظرا لتنوع المواد المستخدمة من أنماط عرض ثالثية األبعاد فكان لو 
تأثيرا عن شكل التغذية الراجعة المقدمة بالشكل المكتوب الذي يؤدي شكل واحد فقط بينما 
كان التأثير األكثر لمنمط السمعي بصري فقدمت محتوى معمومات التغذية الراجعة بشكل 

 ثر تنوعًا.أك
ساعدت بيئة الواقع المعزز عمى تقديم درجات مختمفة من االنخراط والتفاعل التي قد ساعدت  .2

 عمى إشراك الطالبات في أنشطة التعمم.
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"ال توجد  لإلجابة عمى الفرض الثاني من فروض البحث الحالي والذي نص عمى أنو:ثانيا:  -
وسطات درجات المجموعات ( بين مت0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

الضابطة( في بطاقة تقييم الدافعية لمتعمم  –التجريبية الثانية  –الثالث )التجريبية األولى 
 السمعية البصرية(". -ترجع إلى األثر األساسى الختالف شكل التغذية الراجعة )المكتوبة 

حقق ، وذلك لمتOne Way ANOVAتحميل التباين األحادي طبقت الباحثة إختبار 
تم حساب المتوسط الحسابي و  ،(SPSS V. 22)من صحة ىذا الفرض بإستخدام برنامج 

لمتطبيقين القبمي والبعدي، وكذلك واالنحراف المعياري لدرجات الطالبات في بطاقة تقييم الدافعية 
 تطبيقات متقدمة لمحاسب اآللي في التعميم.لدى طالبات قسم تقنيات التعميم في مقرر لمتعمم 

 (9) جدول

 واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابي واالنحراف المعياري لمتطبيق القبمي والبعدي القبمية
 لدرجات الطالبات في بطاقة تقييم الدافعية لمتعمم لدى الطالبات أفراد المجموعات

 الثالثة لمبحث. 

 المتوسط العينة المجموعات التطبيق
االنحراف 
 المعياري

 القبمي

 9.20 09.90 09 لضابطةالمجموعة ا
 2.92 00.00 09 التجريبية االولي )المكتوبة(

 0.00 09.02 09 التجريبية الثانية )السمعية البصرية(
 0.20 09.22 09 اإلجمالي

 البعدي

 2.29 09.09 09 المجموعة الضابطة
 2.22 00.29 09 التجريبية االولي )المكتوبة(

 2.02 02.92 09 بصرية(التجريبية الثانية )السمعية ال
 5.22 09.02 09 اإلجمالي
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لمتطبيق البعدي  من خالل اإلطالع عمى الجدول يتضح أن نسبة المتوسط الحسابي      
        لدى طالبات قسم تقنيات التعميم فيلدرجات الطالبات في بطاقة تقييم الدافعية لمتعمم 

 في ممجموعات الثالثة يمكن توضيحو تطبيقات متقدمة لمحاسب اآللي فى التعميم لمقرر 
 المخطط التالي:

 

 (3شكل )

 نسبة المتوسط لمجموعات البحث الثالثة فى التطبيق البعدي لبطاقة تقييم الدافعية لمتعمم

           ومن الجدول والشكل السابق يتضح أن المتوسط مجموعات البحث قد بمغت      

بشكل  تان المجموعة التجريبية الثانية التي درس ( وبالتالي يتضح02.92، 00.29،  09.09)

ة الواقع المعزز ىي أعمى قيمة، وقد قامت الباحثة بأجراء ئتغذية راجعة )السمعية البصرية( في بي

وذلك لمعرفة ما إذا كانت الفروق بين ىذه  One Way ANOVAتحميل التباين األحادي 

، وآمكن لمباحثة توضيحيا في  (α= 9.95) المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

 الجدول التالي :
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 (10جدول )
وذلك لمعرفة ما إذا كانت الفروق بين  One Way ANOVAتحميل التباين األحادي نتائج 

 المجموعات الثالث في بطاقة تقييم الدافعية لمتعمم ىذه المتوسطات ذات داللة إحصائية بين

مجموع  مصدر التباين التطبيق
 بعاتالمر 

درجات 
 الحرية

متوسط 
 مستوى الداللة قيمة "ف" المربعات

 القبمي
 2.22 9 00.22 بين المجموعات

 00.00 22 0905.29 داخل المجموعات غير دالة 9.52 9752
  20 0920.52 المجموع

 البعدي
 000.22 9 202.02 بين المجموعات

 90.92 22 0209.22 داخل المجموعات دالة 9.95 02.02
  20 9200.29 المجموع

ويتضح من الجدول السابق أن التطبيق القبمي غير دال بين أداءات المجموعات الثالثة       
( وكانت عند مستوى 02.02درجة حرية )عمى اإلختبار بينما نجد أن قيمة "ف" كانت عند 

أي أنو:  البحثي الثاني،تم رفض الفرض ( فى التطبيق البعدي، وعمى ىذا األساس 9.95داللة )
"توجد فروق ذات داللة إحصائية ألثر اختالف االستراتيجيات الثالثة في بطاقة تقييم الدافعية 
لمتعمم"، ولمعرفة مدى اتجاه تمك الفروق قد إستخدمت الباحثة اختبار شيفيو لمتطبيق البعدي كما 

 ىو موضح بالجدول:
 (11جدول )

وق البعدية بين متوسطات درجات المجموعات الثالثة في نتائج اختبار شيفيو لتحديد الفر 
 بطاقة تقييم الدافعية لمتعمم

فرق المتوسط  (Jالمجموعات ) (Iالمجموعات ) التطبيق
(IJ) مستوى الداللة 

 بعدي

 المجموعة الضابطة
 غير دالة 292. 0.29999 المكتوبة

 دالة 9.95 *2.02222 السمعية البصرية
التجريبية االولي 

 )المكتوبة(
 غير دالة 292. 0.29999 الضابطة

 دالة 9.95 *5.02222 السمعية البصرية
التجريبية الثانية )السمعية 

 البصرية(
 دالة 9.95 *2.02222 ضابط
 دالة 9.95 *5.02222 المكتوبة
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فى  أن الفرق لممتوسط بين المجموعات الثالثة فى بطاقة تقييم الدافعيةويتضح من الجدول      
غير دالة عند مستوى  المجموعة الضابطة والتجريبية األولي )المكتوبة(نتائج اختبار شيفيو بين 

المجموعة الضابطة التجريبية الثانية )السمعية البصرية( كانت دالة إحصائيا عند ( ولكن 9.95)
ة األولي لممجموعة التجريبية الثانية )السمعية البصرية(، بينما كانت التجريبي (9.95)مستوى

كانت دالة إحصائيا عند مستوى  المجموعة التجريبية الثانية )السمعية البصرية(مع  )المكتوبة(
 ( لممجموعة التجريبية الثانية )السمعية البصرية( .9.95)

من العرض السابق يتضح أن الدافعية لمتعمم والعوامل المحفزة في بيئة التعمم المعتمد         
تكون بشكل أفضل من تمك التي تم الحصول عمييا في بيئة التعمم التقميدية، عمى الواقع المعزز 

وعندما تم تحميل تأثير أشكال التغذية الراجعة المكتوبة، والسمعية البصرية يتضح أن دوافع 
الطالبات قد زادت خاصة عند استخدام التغذية الراجعة السمعية البصرية، وبالتالي يمكن إيضاح 

          ز يمكن أن يساعد في زيادة الدافع وبالتالي تعمم الطالبات، والمساىمةالواقع المعز  أن
            وبذلك تتفق نتائج البحث الحالي مع دراسة كال من بشكل إيجابي لتعمم الطالبات،

(Freitas & Campos, 2008أن بيئات الواقع المعزز تساعد فى رفع مستوى )              
              ، (Martin-Gutierrez & Meneses, 2014)تعمم، ودراسة دافعية الطالب لم

               ودارسة، (Fonseca et al., 2014)، ودراسة (Yin et al., 2013)  ودراسة
Restivo et al., 2014))  ، إن جميع ىذه الدراسات أوضحت مدى استخدام الواقع المعزز

باالعتماد عمى المواد السمعية،  والبصرية، والمكتوبة،  لمدافعية لمتعمم، ومنيا من قدم العرض
والمكتوبة المدعمة بالصوت، والسمعية البصرية معا لزيادة الدافعية لدى الطالب بينما اتفقت فى 

،  (Di Serioa, et al., 2013)األبعاد المستخدمة فى البحث الحالي لمدافعية لمتعمم دراسة 
زز ليا تأثير إيجابي عمى دوافع الطالب من خالل أربع عوامل قد أوضحت أن تقنية الواقع المعو 

 تحفيزية: االىتمام ، الصمة ، الثقة ، والرضا ، وتعزى الباحثة النتائج السابقة الى:

اتاحة تقنيات الواقع المعزز بإنشاء كائنات تعميمية سيمة وسريعة التخصيص لألسئمة  .0
        قت الفعمي مما زاد دافعية الطالبات الموجودة وتكيفو مع احتياجات الطالبات في الو 

 نحو التعمم.
اتاحة اإلعتماد عمى تقنيات سمعية بصرية وكذلك مكتوبة لشكل محتوى معمومات التغذية  .9

مما خمق نوع  الراجعة لألسئمة المقدمة لمطالبات نًوع فى استقبال المعمومات بسيولة أكبر
 .من الدوافع لدي الطالبات
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بإستخدام تقنيات الواقع المعزز خمقت بيئة محفزة وتفاعمية أكثر مالئمة إن بيئات التعمم  .0
 لمتعمم لدى الطالبات.

أمكن لمطالبات بسيولة اكتشاف المزيد من المعمومات عند استخدام ىواتفيم الذكية فى  .2
 قاعات الدراسة باإلعتماد عل أشكال متنوعة من األسئمة البنائية المقدمة.

اللية فى تقنيات الواقع المعززة عن مواد الفصل الدراسي والوصول شعور الطالبات باالستق .5
 .إلى الموارد المختمفة

أن الطالبات كانوا بدافع معتدل عندما تم تدريس بالنمط التقميدية المستخدم بينما أظيروا  .2
 حماسا أكثر عندما تم تدريسيا داخل بيئة التعمم الواقع المعزز. 

"ال توجد عالقة ارتباطية بين شكل التغذية  ص عمى أنو:الفرض الثالث والذي ينثالثا:  -
السمعية البصرية( في بيئة الواقع المعزز والدافعية لمتعمم،  -الراجعة )المكتوبة 

 الضابطة(". –التجريبية الثانية  –لممجموعات الثالث )التجريبية األولى 

 (12جدول )

 قسم تقنيات التعميم لدى طالباتجعة معامل ارتباط بيرسون لمعالقة بين أنماط التغذية الرا
 .لمتعمم لممجموعات الثالثةوالدافعية 

 قيمة الداللة مستوى الداللة معامل االرتباط أنماط التغذية الراجعة

 غير دالة 9.20 9.92 المجموعة الضابطة
 دالة 9.90 9.52 التجريبية األولي )المكتوبة(

 دالة 9.90 9.25 التجريبية الثانية )السمعية البصرية(

            ال توجد عالقة ارتباطية لممجموعة الضابطة عند من الجدول السابق يتضح أنو       
( 9.90(، ووجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )9.95مستوي )

              ةلممجموعة التجريبية األولي )نمط التغذية المكتوبة(، وكذلك المجموعة التجريبية الثاني
             )نمط التغذية السمعية البصرية( في بيئة الواقع المعزز لتحسين الجانب المعرفي والدافعية

           والرضا لدى طالبات قسم تقنيات التعميملمتعمم في ضوء أبعاد االنتباه، والمالئمة، والثقة، 
تم قبول الفرض  عمى ىذا األساسو ، في مقرر تطبيقات متقدمة لمحاسب اآللي في التعميم

 .البحثي الثالث
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كما يتضح إن اإلعتماد عمى نمط التغذية الراجعة في بيئات الواقع المعزز كان فعااًل      
بالنسبة لممواد السمعية البصرية وكذلك لمنمط المكتوب، وكانت التغذية الراجعة الستجابات 

بصري( ليا تأثيرا  –السمعي  –شكمين )المكتوب الطالبات عمى األسئمة البنائية المقدمة وفق ال
فعاال، ولكن التأثير األفضل كان لنمط التغذية الراجعة السمعية البصرية، حيث اتضح من نتائج 
البحث أن التغذية الراجعة السمعية البصرية كانت دالة مع نمط المكتوبة والضابطة، ولكن النمط 

السمعية البصرية ولكن غير دال مع الضابطة فى المكتوب من التغذية الراجعة كان دال مع 
 المتغيرات التابعة )الجانب المعرفي، والدافعية لمتعمم(.

 سابعا: توصيات البحث
 ضرورة عمل المزيد من الدراسات البحثية حول التغذية الراجعة في بيئة الواقع المعزز. .0
 ضرورة تحديد أنشطة التعمم في بيئة الواقع المعزز. .9
 الطالبات عمى استخدام وسائل مساعدة لدعم الميارات التكنولوجية. ضرورة تدريب .0
 توفير بيئات تكنولوجية تكون حسب مستوى واىتمام الطالبات.  .2
            توفير التدريب لمطالبات من أجل اإلستخدام السميم ألجيزة اليواتف الذكية في تحقيق  .5

 التعميم المناسب.
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 المراجع:

 يةأواًل: المراجع العرب

(. أثر التفاعل بين توقيت التغذية الراجعة المستخدمة في بيئة التعمم 9990أسامة سعيد ىنداوي )
اإللكتروني عبر الشبكات ونمط األسموب المعرفي لممتعمم عمى التحصيل الفوري 

 (.22)00، جامعة بنيا، مجمة كمية التربيةوالمرجأ. 

رات القبمية وأنماط التغذية الراجعة كمنظم فاعمية استخدام االختبا(. 9992أمل يونس عدالن )
 رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة حموان. تمييدي في برامج الكمبيوتر التعميمية.

 . مكتبة األنجمو المصرية.التعمم نظريات وتطبيقات(. 0022أنور محمد الشرقاوى )

ات اإللكترونية عبر الويب (. أثر اختالف شكل التغذية الراجعة في المقرر 9902زياد عمي خميل )
مجمة عمى التحصيل الدراسي وزمن التعمم لدى الطالب المندفعين والمتروين. 

 .952 – 990، مصر، تكنولوجيا التربية

(. أثر التفاعل بين نوع محتوى التغذية الراجعة 9909زياد عمي خميل، وىاني محمد الشيخ )
اإللكترونية عمى التحصيل الدراسي  ونمط عدد محاوالت اإلجابة باالختيارات البنائية

تقان التعمم.   .059 – 090(، 0)99، مجمة الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميموا 

. في محمد عبد الحميد االختبارات االلكترونية عبر الشبكات(. 9995سالي وديع صبحي )
 )محرر(، منظومة التعميم عبر الشبكات. القاىرة : عالم الكتب.

أثر اختالف مستويات الرجع في برامج الكمبيوتر متعددة الوسائل (. 9999يد )صالح محمود فا
. رسالة دكتوراه، كمية التربية، وأساليب تقديمو عمى التحصيل الدراسي وزمن التعمم

 جامعة حموان.
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صوتية( القائمة  –مقارنة أثر نمطي لتقديم التغذية الراجعة )نصية (. 9902صفاء عبدالمطيف )
يا التعميم النقال في بيئة تعمم الكتروني عمى تنمية الدافعية لمتعمم عمى تكنولوج

. رسالة ماجستير، كمية البنات، جامعة عين وميارات التنظيم الذاتي لدى الطالب
 شمس.

 .  درار غريب لمطباعة ، القاىرة .الدافعية لإلنجاز (.9999) عبد المطيف خميفة

 ، عمان: دار الفرقان.2. طتربويعمم النفس ال(. 9990عبد المجيد نشواتي )

(. أثر تصميم إستراتيجية لمتعمم االلكتروني قائمة عمى %%۰۷عبدالعزيز طمبة عبدالحميد )
التوليف بين أساليب التعمم النشط عبر الويب وميارات التنظيم الذاتي لمتعمم عمى كل 

ستراتيجيات التعمم االلكتروني المنظم ذاتيا وتنمية ميا رات التفكير من التحصيل وا 
 .9( ج25، جامعة المنصورة، )مجمة كمية التربيةالتأممي. 

(. فاعمية أساليب التعمم االلكتروني في تحصيل تالميذ الصف 9990مجدي رجب إسماعيل )
 (. 0) 9، مجمة التربية العمميةالسادس االبتدائي ودافعتييم نحو تعمم العموم. 

لتدريب الميداني في إكساب طمبة معمم الصف م(. مدى فعالية ا9990محمد أحمد المومني )
مجمة جامعة تشرين لمبحوث وتربية الطفل ميارات التغذية الراجعة في جامعة اليرموك. 

 (.0)00، والدراسات العممية، سمسمة اآلداب والعموم اإلنسانية

نت /(. معايير تصميم نظم الوسائط المتعددة الفائقة9999محمد عطية خميس ) اجيا. التفاعمية وا 
 .373 -372، 0(09، )مجمة تكنولوجيا التعميم، سمسمة دراسات وبحوث

(. تكنولوجيا الواقع االفتراضي وتكنولوجيا الواقع المعزز وتكنولوجيا 9905محمد عطية خميس )
 .0-0(، 9)95،مصر،  مجمة تكنولوجيا التعميمالواقع المخموط. 
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ة الراجعة االلكترونية في تنمية ميارات (. فاعمية استخدام التغذي9990وفاء مصطفى كفافي )
مجمة المستقبل اعداد الخطة البحثية لطالبات الماجستير بجامعة الممك عبد العزيز. 

 .022-000(، 52)02، العربية

عمان: دار اليازوري العممية  األسئمة السابرة والتغذية الراجعة.(. 9992يحيى محمد نبيان )
 لمنشر والتوزيع.
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