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 المستخلص:
تحويل يعد الواقع المعزز من التكنولوجيا الحديثة، ويتميز بقدرته على 

 لىإي مكان أو الكتابة والرموز الموجودة في أالصور الموجودة بالكتب والجرائد 
، ولذلك هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن أثر ثية ابأبعادرسوم تفاعلية ثال

استخدام تقنية الواقع المعزز في تنمية التفكير التخيلي وعالقته بالتحصيل ودقة 
التعلم لدى تالميذ المرحلة االبتدائية، وتم استخدام المنهج التجريبي، حيث أجريت 

( تلميذة، قسموا إلى 04م )التجربة على تالميذ الصف الثالث االبتدائي قوامه
( 04( تلميذة، والثانية تجريبية وقوامها )04مجموعتين، ابأولى ضابطة وقوامهم )

 تلميذة.
وأظهرت التحليالت اإلحصائية تفوق تالميذ المجموعة التجريبية الذين 
تعرضوا لدراسة القصة باستخدام الواقع في اختبار التحصيل والتفكير التخيلي 

ارنة بنظرائهم تالميذ المجموعة الضابطة الذين تعرضوا لدراسة ودقة التعلم مق
القصة باستخدام الطريقة التقليدية. وأوضحت نتائج الدراسة عدم وجود عالقة 
ارتباطية بين تنمية التفكير التخيلي وزيادة مستوى تحصيل ودقة التعلم بالنسبة 

لة موجبة بين تنمية لتالميذ المجموعة الضابطة، بينما وجدت عالقة ارتباطية دا
التفكير التخيلي وزيادة مستوى التحصيل وزيادة مقدار دقة التعلم للمجموعة 

                                                 
أستاذ مساعد بقسم وسائل وتكنولوجيا  -مدرس تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية جامعة الفيوم بمصر 1

 التعليم جامعة حائل بالسعودية
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 التجريبية، وفي ضوء ذلك ترانت مجموعة من التوصيات والمقترحات.   
 الواقع المعزز، التفكير التخيلي، دقة التعلم. الكلمات المفتاحية:

Abstract: The augmented reality is abasic part of 

modern technology, and is characterized by its ability to 

transfer the pictures in books, newspapers or writing and 

symbols in any place to triple interactive dimensional, and 

therefore the current research aims at detecting the effect of 

using augmented reality technology in the development of 

imaginative thinking and relationship to the collection and 

accuracy learning of primary school pupils, by useing the 

experimental method, where the experiment was conducted 

on students of the fourth grade stature (40) schoolgirl, were 

divided into two groups, the first is control and stature (20) 

schoolgirl, and the second is experimental and stature (20) 

schoolgirl. 

The statistical analyzes showed that there are 

significant differences at the level (0.05) between the mean 

scores of control and experimental pupils groups to test 

imaginative thinking as a whole and as parts for the 

experimental group pupils who have been studying the story 

using augmented reality, and the presence of statistically 

significant at the level differences (0.05) between the mean 

scores of control and experimental pupils groups on the 

achievement test of pupils of experimental Group who have 

been studying the story using augmented reality, and the 

presence of statistically significant differences at the level 

(0.05) between the mean scores of control and experimental 

pupils groups in the learning accuracy for the experimental 

group pupils who have been studying the story using 

augmented reality. The search showed also that there is no 

correlation between the development of imaginative thinking 

and increaseing the level of collection, or between 

imaginative thinking and increasing the amount of learning 
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accuracy development, while there is correlation between the 

increase in the level of achievement and increasing the 

amount of learning accuracy of the experimental group, 

according to that, set of recommendations and proposals have 

declared. 

Keywords: Augmented Reality, Imaginative Thinking, and 

Learning accuracy. 

 مقدمة:
أظهرت الثورة التكنولوجية والتطور التقني واقعًا جديدًا له قدرة على 
التواصل من خالل الشبكة العالمية لإلنترنت، ويتضح ذلك من خالل تقرير هيئة 
االتصاالت وتقنية المعلومات، إذا بلغ عدد االشتراكات في خدمة االتصاالت 

( مليون مشترك بنهاية الربع 40)المتنقلة في المملكة العربية السعودية حوالي 
م، وهذه التطورات التقنية السريعة والمتالحقة أثرت في 0404الثالث من عام 

مجاالت وقطاعات الحياة بصفة عامة ومنها قطاع التعليم بوجه خاص، ونتيجة 
لذلك واجه المعلمون تحديًا صعبًا أال وهو إيجاد تقنية تتالءم مع توجيهات 

 (Augmented Reality)الي، إال أن تقنية الواقع المعزز ومتطلبات الجيل الح
 استطاعت التغلب على هذا التحدي.

والواقع المعزز أو المزيد هو ببساطة تكنولوجيا ثالثية ابأبعاد تدمج بين 
الواقع الحقيقي والواقع االفتراضي، أي بين الكائن الحقيقي والكائن االفتراضي، 

حقيقي، أثناء قيام الفرد بالمهمة الحقيقية، ومن ثم ويتم التفاعل معها في الوقت ال
فهو عرض مركب يدمج بين المشهد الحقيقي الذي يراه المستخدم والمشهد 
الظاهري المولد بالكمبيوتر الذي يضاعف المشهد بمعلومات إضافية، فيشعر 
المستخدم أنه يتفاعل مع العالم الحقيقي وليس الظاهري، بهدف تحسين اإلدارك 

 (.0، ص0404للمستخدم )محمد عطية خميس،  الحسي
( الواقع Irene Alice, et. al., 2015وتعرف أيرين أليس وأخرون )
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المعزز بأنه مجموعة من التقنيات وابأدوات التي تضيف معلومات إلى واقع 
( بأنه التكنولوجيا القائمة على أسقاط ابأجسام 0402فعلي، كما تعرفه ويكيبيديا )

علومات في بيئة المستخدم الحقيقية لتوفير معلومات إضافية أو االفتراضية والم
 تكون بمثابة موجه له.

الباحث في شركة بوينج أول من  Tom Caudellويعد "طوم كوديل" 
، باالشتراك مع زميله "ديفيد ميزيل"، عندما 0994أطلق هذا المصطلح سنة 

ائية وابأجهزة المكلفة طلب منهما إيجاد البديل المناسب لرسومات ابأسالك الكهرب
التي تستخدم في توجيه الكهربائيين على أرض المصنع، كبديل للوحات الخشب 
الرقائقي الكبيرة، التي تصمم فرديًا لتعليمات ابأسالك لكل طائرة، فاقترحا استخدام 
جهاز يوضع فوق الرأس لعرض خطط ابأسالك الكهربائية المحددة لكل طائرة، 

ارات العين عالية الجودة وعرضه على لوحات متعددة من خالل تكنولوجيا نظ
ابأغراض وقابلة إلعادة االستخدام من خالل نظام الكمبيوتر، أدي ذلك إلى دمج 
ضافتها إلى الواقع المادي، وأدت هذه اإلضافة التكنولوجية إلى  التكنولوجيا وا 

لزيادة زيادة التفاعل بالصوت والصورة وكانت أفضل من الواقع الحقيقي بهذه ا
 (.0، ص0404)محمد عطية خميس، 

وتعتمد تقنية الواقع المعزز على تعريف النظام على ربط معالم من 
الواقع الحقيقي بالعنصر االفتراضي المناسب لها والمخزن مسبقًا في ذاكرته، 
كإحداثيات جغرافية أو معلومات عن المكان أو فيديو تعريفي أو أي معلومات 

قيقي، وتعتمد برمجيات الواقع المعزز على استخدام كاميرا أخرى تعزز الواقع الح
الهاتف المحمول أو الكمبيوتر اللوحي لرؤية الواقع الحقيقي، ثم تحليله تبعًا لما 
هو مطلوب من البرنامج والعمل على دمج العناصر االفتراضية به، وهناك 

مات تستطيع طريقتان لعمل الواقع المعزز، تعتمد الطريقة ابأولى استخدام عال
الكاميرا التقاطها وتمييزها لعرض المعلومات المرتبطة بها، بينما تستعين الطريقة 

أو ببرامج تمييز الصورة  (GPS)الثانية بالموقع الجغرافي عن طريق خدمة 



 أثر استخدام تقنية الواقع المعزز في تنمية التفكير التخيلي وعالقته بالتحصيل ودقة التعلم لدى تالميذ المرحلة
 االبتدائية

 

 43 السابع العدد –مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 
 

 (.0404لعرض المعلومات )الحسين اوباري، 
هو  ويوجد خلط بين الواقع االفتراضي والواقع المعزز، الواقع االفتراضي

، ثالثي ابأبعاد مولد بالكمبيوتر، يشير إلى Artificialواقع اصطناعي 
اإلحساس أو ابأثر وليس الحقيقة، فنشعر به عن طريق المثيرات الحسية، وال 
نتفاعل معه في الوقت الحقيقي. أما الواقع المعزز فيجمع بين االفتراضي 

، 0404ميس، والحقيقي، ونتفاعل معه في الوقت الحقيقي )محمد عطية خ
 (.0ص

هذا وقد أثبتت تقنية الواقع المعزز فاعليتها في العملية التعليمية، ويؤكد 
م(، وعام 0404لعام ) Horizonذلك ما أشارت إليه تقارير مؤتمر مورايزون 

م( أن تقنية الواقع المعزز تعتبر أداة تعليمية واعدة لتحقيق التعلم ذي 0400)
م( ثورة في طرق التعليم والتعلم، 0400عام )المعنى. وقد حققت هذه التقنية 

وذلك لإلمكانيات الهائلة التي توفرها ومنها تحقيق تعلم مستمر للجميع، وتقديم 
بداع المتعلمين  المادة العلمية بشكل يتالءم مع جيل التقنية، وتشجيع خيال وا 

التحكم وزيادة دافعيتهم للتعلم، وتنمية المهارات العملية لديهم، ومساعدتهم على 
في طريقة تعلمهم من خالل التعلم وفقًا لمدى استيعابهم وطريقتهم المفضلة 
ومساعدتهم في تعلم المواد الدراسية التي ال يمكن لمسها أو استيعابها بسهولة، 
إال من خالل تجربة حقيقية مباشرة، إضافية إلى تسهيل فهم المواضيع المعقدة 

 (. 0402)دالل ذياب المطيري، 
لتقنية الواقع المعزز دورًا فعااًل في تحسين إدارك المتعلمين، كما أن 

  (Wang, 2014)والفهم ابأعمق للمعلومات، وذلك ما أظهرته نتائج دراسة وانغ 
بأن الطالب الذين استخدموا الواقع المعزز تحسن لديهم اإلدارك لفترة أطول 

، ص. 0400حمد، وتفاعلوا بشكل أفضل مع المادة التعليمية )مها عبدالمنعم م
0.) 

( )تكنولوجيا التعلم المتزايد( على TELفي السنوات ابأخيرة، ركزت )
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التعلم الوجودي، التعلم المتنقل، ألعاب جادة  التقنيات الناشئة مثل الواقع المعزز،
أو مهمة وتحليالت التعلم من أجل تحسين الجوانب المتعلقه برضا وخبرات 

 Johnson, Adams, Estrada) تعدد الوسائطالمستخدمين في بيئات التعلم الم
& Freeman, 2014) ، وقد تميزت هذه ابأبحاث فاالستفادة من االبتكارات

التكنولوجية في ابأجهزة والبرمجيات للهواتف النقالة وزيادة شعبيتها بين الناس، 
فضال عن التطور الهائل في عمليه تشكيل عقليه وصفات المستخدم التي 

قد وصلت فمركز العملية التعليمية. على وجه الخصوص،  وضعت الطالب في
االبحاث المتعلقه بالواقع المعزز الى مستوى اكثر نضوجا حيث ان تطبيقاتها 

عليها اآلن في ابأجهزة المحمولة وغير المحمولة على حد سواء.  يمكن العثور
دافع لدى وقد أثبتت ابأبحاث على الواقع المعزز أيضا فائدته القصوى في زيادة ال

 ;Liu & Chu, 2010; Di Serio et al., 2013)الطالب في عملية التعلم 

Jara et al., 2011; Bujak et al., 2013; Chang et al., 2014). . 
وهنااااك عدياااد مااان الدراساااات التاااي أكااادت علاااى أهمياااة ودور اساااتخدام تقنياااة 

سااااارة دراسااااة   الواقاااع المعاااازز والااادور الااااذي تؤديااااه فاااي العمليااااة التعليميااااة، ومنهاااا
؛ بااااارييرا ونخاااارون 0400مهااااا عبااااد الماااانعم محمااااد،  ؛0402العتيبااااي ونخاااارون، 

Barreira, et. al., 2012 تشان وتسااي ؛Chen & Tsai, 2012 ؛ ساوماديو
 Sumadio and Rambi, 2010(( .0))ورامبلي 

 ،حققت تجارب توظيف تقنية الواقع المعّزز في التعليم نتائج متميزةكما 
( في Anson Primary Schoolدرسة أنسون االبتدائيَّة )مثل تجربة م

ز في تدريس المعالم التاريخيَّة  ،بريطانيا التي طبقت تقنية الواقع المعزَّ
وقد ساعدت هذه التقنية في توسيع مدارك  ،والشخصيات المشهورة في مدينة لندن

ة لندن المتعلمين، وزيادة معرفتهم بالمدينة التي يعيشون فيها. وتجربة جامع
حيث تمُّ إعادة  ،في بريطانيا( University of the Arts London) للفنون

ز من خالل دمج  تمثيل المسرحيات والروايات باستخدام تقنية الواقع المعزَّ
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بهدف مناقشة موضوعات تعليميَّة  ،شخصيات افتراضيَّة مع الشخصيات الحقيقيَّة
  (.0402)دالل ذياب المطيري،  في الفنون واآلداب

وعلى جاناب نخار يعاد التفكيار أحاد العملياات العقلياة المعرفياة العلياا الكامناة 
وراء تطااااور الحياااااة اإلنسااااانية، واكتشاااااف الحلااااول الفعالااااة التااااي يتغلااااب بهااااا كاااال 
مصاااعب الحياااة، باال معظاام اإلنجااازات العلميااة التااي حققتهااا البشاارية مبنيااة علااى 

باه الفارد يعاد قاوة كامناة تاؤثر علاى  عملية التفكير، هاذا إلاى أن الانمط الاذي يفكار
 .كافة تفاعالته

ويتمثاال التفكياار التخيلااي فااي قاادرة الفاارد علااي التصااور وبناااء خياااالت عقليااة 
، حيث يفكر ويحلام بأشاياء لام تحادث مان قبال أي توساع مادارك المتعلماين متعددة

وباذلك يكاون لدياة القادرة علاي الوصااول ، ويتمياز تفكياره بالحادس أو حاب التخماين
 .((Ronald Beghetto, 2008ما وراء الواقع  إليفكيره بت

الناااس، إال أنهااا غالبيااة وبصااورة عامااة، التخياال عمليااة عقليااة موجااودة عنااد 
تختلف من شخص آلخار وخاصاة لادى المبتكار، حياث يقاوم الشاخص ذو الخياال 

 بإنتاج عدد من ابأفكار غير عادية من خالل رؤية العالم من زوايا مختلفة. 
خيااال بأنااه نشاااط نفسااي تحاادث خاللااه عمليااات تركيااب ودمااج بااين فيعاارف ال

مكونااااات الااااذاكرة واإلدراك، وبااااين الصااااورة العقليااااة التااااي تشااااكلت ماااان قباااال خااااالل 
الخباارات الماضااية، وتكااون نااواتج ذلااك كلااه تكوينااات وأشااكال عقليااة جدياادة )شاااكر 

 (.004، ص. 0444عبدالحميد وعبد اللطيف خليفة، 
التفكيار التخيلاي بأناه  (Bronowski, 2001, p. 108) برونوسكيويعرف 

عملية تكوين الصورة داخل العقل وتحريكها وتحويلها للوصول منها إلى تنظيمات 
 جديدة.

مهااااارات  (040،  ص. 0402رشااااا الساااايد صاااابري عباااااس )وعليااااه حااااددت 
 التفكير التخيلي فيما يلي 

  تصااااااور أو تخياااااال الشاااااايء ماااااان خااااااالل الرساااااام أو الوصااااااف اللفظااااااي أو
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 توب.المك
 .إنشاء تمثيل عقلي أو صورة ذهنية لهذا الشيء 
 .إجراء التحويالت العقلية إلى هذا التمثيل 
 .القدرة على الوصف والتعبير عن ما توصل إليه 

وعليه يعمل التفكيار التخيلاي علاى بنااء االفكاار الفعالاة التاي ليسات منفصالة 
كنناا مان التفاعال ماع عن الواقع، كما أنه ال يصرفنا عن الواقع والمعرفة، حيث يم

هااذا الواقااع بشااكل هااادف، ويمكننااا ماان رؤيااة الحقااائق التااي ال يمكاان عرضااها فااي 
ظاال الظااروف القائمااة، كمااا يعااد الطريقااة الوحياادة التااي ماان خاللهااا تجااد ابأفكااار 

 . (Dewey, 2004, p.152)والمعاني طريقها إلى التفاعل اإليجابي 
التخيال لاه مظااهر عديادة، إلاى أن  (Samli, 2011, p.7)ويشاير سااميلي 

فهااااو ياااازود الفاااارد بالقاااادرة علااااى التفكياااار فااااي شاااايء مااااا غياااار موجااااود فااااي الوقاااات 
يجااد هاذا الشايء، كماا يسااعد التخيال علاى تنمياة  الحاضر، ولكن يمكن تطوير وا 
التصااورات العقليااة، ويمكاان ماان خاللااه شاارا ابأحااداث أو ابأنشااطة المختلفااة ماان 

بات، كما أن التخيل يمكن أن ينماي القادرة خالل توضيح ابأسباب أكثر من المسب
 على التوصل إلى طريقة العمل التي تفسر الحياة اإلنسانية وكيفية االرتقاء بها.

أن للتخياال  (Liang, et. al., 2012c, p. 439)وياارى ليااانق ونخاارون 
خاصااايتان أساسااايتان هماااا الفاعلياااة، واإلنتاجياااة، وتعاااد الفاعلياااة مااان أهااام المزاياااا 

تخيل، وهي ترتبط بشكل كبير وقوي بالِجدة، فالتخيل طاقة إبداعية توفر العملية لل
القدرة على رؤية ما هو قديم في عالقات جديدة، والشخص الذي لديه تلك الطاقة 
يجيد خلق الفرص الجديدة، ويمكنه أن يقدم اتجاهات ورؤى متميازة وغيار مألوفاة، 

نيااة، وكثافتهااا، والفتاارة الزمنيااة أمااا اإلنتاجيااة فهااي مياازة تتعلااق بكميااة الصااورة الذه
 التي تستغرقها.

وهناااك عديااد ماان الدراسااات التااي اهتماات بتنميااة التفكياار التخيلااي فااي مراحاال 
؛ ورشااا الساايد صاابري 0402تعليميااة مختلفااة، منهااا دراسااة  شاايماء بهاايج محمااود، 
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؛ ومحمااااااد عااااااادل محمااااااد، 0400؛ والسااااااعدي الغااااااول السااااااعدي، 0402عباااااااس، 
التااي جاااءت نتائجهااا تؤكااد علااى فاعليااة  Boytchev et. al., 2007؛ 0400

يجابيتااااه فااااي العمليااااة  اسااااتراتيجيات التاااادريس التااااي تعتمااااد علااااى نشاااااط المااااتعلم وا 
 التعليمية في تنمية المهارات المرتبطة بالتفكير التخيلي.

 فاي المتغيارات بعاض إلدخال الماسة الحاجة ظهرت سبق، ما على بناءً 
 خاالل مان وذلاك ،تقنياة الواقاع المعازز ماع الءملتات الدراساية  منااهجال محتاوى
الموضااوعات التااي يتضاامنها الماانهج  إلثااراءاقتااراا مجموعااة موضااوعات  محاولااة
تقنياة الواقاع  مان القاادم التطاور عنصار إليهاا يضاف لام قديماة، إن أصبحت والتي

 هادفت الحالياةالدراساة  لاذا فاانة. الدراساة الحاليا مباررات أحاد كاان وهاذا المعازز،
أثار اساتخدام تقنياة الواقاع المعازز فاي تنمياة التفكيار التخيلاي وعالقتاه  تقصاي إلاى

 بالتحصيل ودقة التعلم لدى تالميذ المرحلة االبتدائية.
 مشكلة الدراسة:

 نبعت مشكلة الدراسة الحالية من 
عديد من التغيرات الساريعة، والتاي تالماس حاجاات تكبار ب الحالي الواقع يتسم -0

لسد الفجوة بين الواقع والماأمول، والمسااهمة فاي إيجااد  مع مستحدثات التقنية
حلااول تااادمج التقنياااة باااالتعليم بفاعلياااة وكفاااءة عالياااة بهااادف إصاااالا وتطاااوير 
التعليم، ولعل االهتمام بصياغة الرسالة التعليمية من خالل وسايط معلومااتي 
بمعاااايير محاااددة تعاااد طريقاااًا للمسااااهمة فاااي إشاااباع حاجاااات التالمياااذ ولااادعم 

اهج الدراسية واالرتقاء بالمستوى التعليماي لرفاع نسابة التحصايل ومهاارات المن
أحد االتجاهات الحديثاة فاي ك التفكير، ومن هنا بدأ ظهور التعليم اإللكتروني

التعلاايم المتمركااز حااول المااتعلم، حيااث يتضاامن وسااائط وأساااليب جدياادة منهااا 
الصااناعية والتطااور تقنيااة الواقااع المعاازز، والتااي ظهاارت مااع الثااورة الالساالكية و 

، التقني الحديث، ومن ثم انتقلت تلك التقنية إلاى حقاول عملياة التعلايم والاتعلم
  المااؤتمر منهااا المااؤتمرات الدوليااة والمحليااة مان عدياادوهاذا مااا أكاادت عليااه 
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والماؤتمر  ،م(0404) بعاد عان التعلايمو  اإللكتروناي للتعلايم الثالاثالادولي 
 تكنولوجيااا فااي الحديثااة اتهاااتجاال"ميااة الاادولي لتكنولوجيااا المعلومااات الرق

 لتكنولوجياا العربياة للجمعياة العاشر العلميوالمؤتمر  م(،0400المعلومات )
 صاريةمال للجمعياة عشار الخاامس العلماي والماؤتمر ،م(0400)  التربياة

 بيئات تصميمو  تطوير أوصت بضرورة التيو  ،م(0404)  التعليم لتكنولوجيا
 التعليميااة، ابأهااداف مااع يتناسااب بشااكل فهاااتوظيو  تفاعليااة، إلكترونيااة

 التعليمياة العملياة حساينلت االتصااالتو  التكنولوجياا تطبيقاات مان االساتفادةو 
 بعادوخاصاة  الدراساة شاكلةى الباحثاة إحسااس بملاد تولاد فقاد جودتهاا،و 

وجد ندرة في  حيث ؛المعزز الواقع تقنية تناولت التي الدراسات على االطالع
 .العربي الوطن في التقنية أثر تؤكد ا الباحثة علم حسبا   عربيةالدراسات ال

يماناعلى جانب نخر  -0  فقاد اإلبداع، بداية التأمل وأن العلم بذرة الخيال بأن وا 
 واالبتكار لالختراع العلماء من عديد إلهام في دورًا مهماً  العلمي الخيال أدى

 لعصاورا مار علاى واالختراعاات العلمياة االكتشاافات مان كثيار وتحقياق
بنااء تصاورات  ىالتفكير التخيلي يتمثل في قدرة الماتعلم علا كما أن المختلفة،

ويتمياز  ،حياث يفكار الماتعلم ويحلام بأشاياء لام تحادث مان قبال ،عقلية متعددة
مماا يتكاون لدياة مقادرة علاي التأمال والتفكيار  تفكيره بالحدس أو حب التخمين

 لتفكير فيما وراء الواقع.اإلى بتصوراته  الي الوصولما يساعده ، العميق
طبيعاة الانمط التقلياادي المساتخدم لتنميااة التفكيار التخيلاي لاادى تالمياذ الصااف  -2

الثالث من خالل تدريس القصص الخيالية المقررة علايهم، وعادم مناسابة هاذا 
الاانمط التقلياادي لمواجهااة مشااكلة زيااادة التحصاايل المعرفااي ومقاادار دقتااه، ممااا 

والوجداني لهذه القصص، وجاء ذلك نتيجة نتج عنه ضعف الجانب المعرفي 
( تلمياذة عبار مقابلاة قامات بهاا الباحثاة لرصاد 00الدراسة استكشافية قوامهاا )

الواقااع الفعلااي الخاااص بماادى قاادرة التلميااذات علااى توليااد أفكااار تخيليااة جدياادة 
خالل دراستهم للقصص المقررة عليهم، وأظهرت النتاائج عادم قادرة التلمياذات 
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كااار تخيليااة، وزيااادة تحصاايلهم المعرفااي وفااق الطريقااة التقليديااة علااى توليااد أف
وذلااك نتيجااة الاانمط التقلياادي فااي تاادريس هااذه القصااص، إلااى جانااب افتقااارهن 
فرص المشاركة والتفاعل فيما بينها، وفيما بينهما وبين ابأستاذة، ومان خاالل 
إطاااالع الباحثاااة علاااى البيئاااات التعليمياااة التاااي تصااالح لهاااذا الغااارض وجاااد أن 
الواقااع المعاازز يمثاال خيااار اسااتراتيجي لتفااادي هااذه المشااكالت كمااا أنهااا تعااد 

 وسيلة مناسبة الكتساب الجوانب المعرفية والوجدانية.
( من معلمي اللغاة اإلنجليزياة بهادف 7استكشافية أخرى قوامها )إجراء دراسة  -0

تحديد الصعوبات التي تواجههم أثناء تدريس القصص الخيالياة لهاذه المرحلاة 
لطريقة التقليدية، وكذلك مدى الحاجة إلاى توظياف تقنياة الواقاع المعازز فاي با

تنمية  التفكير التخيلي وزيادة التحصيل مع زيادة مقدار دقة التعلم، تم إجاراء 
مقابلة قامت بها الباحثة مع المدرسين، وجاءت النتيجة تأكد صاعوبة إيصاال 

التاادريس مااع صااغر الهاادف ماان هااذه القصااص باسااتخدام الاانمط التقلياادي فااي 
ساان التالميااذ، كمااا أجمعااوا بضاارورة تااوفير تقنيااة حديثااة تعياانهم فااي التاادريس، 
وتساااعدهم فااي تحقيااق ناااواتج الااتعلم، وباااآلتي تسااااعدهم علااى تنميااة التفكيااار 

  التخيلي.
مما سبق جاءت الحاجة إلجراء هذه الدراسة، وللكشاف عان أثار اساتخدام 

بمقارر  ”A Yeti in Town” “ي في مدينةيت" تقنية الواقع المعزز في تعلم قصة
اللغااة اإلنجليزيااة فااي تنميااة التفكياار التخيلااي وعالقتااه بالتحصاايل ودقااة الااتعلم لاادى 
تالميذ الصف الثالث االبتدائي، وعليه سعت الدراسة الحالياة إلاى إيجااد حال لهاذه 

 المشكلة من خالل اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي 
واقع المعزز في تنمية التفكير التخيلي وعالقته "ما أثر استخدام تقنية ال

 ؟"بالتحصيل ودقة التعلم لدى تالميذ المرحلة االبتدائية
 يتفرع من هذا السؤال الرئيس ابأسئلة اآلتية 

 ما التصور المقترا للتصميم التعليمي باستخدام الواقع المعزز لمحتوى قصة .0
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 ؟”A Yeti in Townيتي في مدينة ”
 تقنية الواقع المعزز في تنمية التفكير التخيلي؟ما أثر استخدام  .0
 ما أثر استخدام تقنية الواقع المعزز في زيادة التحصيل؟ .2
 ما العالقة بين تنمية التفكير التخيلي وزيادة التحصيل ودقة التعلم؟ .0

 أهداف الدراسة:
سعت الدراسة الحالية إلى التعرف على صورة بيئة التعلم اإللكترونية القائماة 

 قنية الواقع المعزز على ت
 أثر استخدام تقنية الواقع المعزز في تنمية التفكير التخيلي. .0
 أثر استخدام تقنية الواقع المعزز في زيادة التحصيل. .0
 أثر استخدام تقنية الواقع المعزز في دقة التعلم. .2
 العالقة بين تنمية التفكير التخيلي وزيادة التحصيل ودقة التعلم. .0

 أهمية الدراسة:
 أهمية الدراسة من حيث كونه  نبعت

يسااهم فااي إثااراء ابأدب التربااوي  فااي مجااال تكنولوجيااا التعلاايم حااول اسااتخدام  .0
 تقنية الواقع المعزز في العملية التعليمية.

تلبيااه لعديااد ماان المااؤتمرات والنااادوات التااي تنااادي بضاارورة تطااوير وتصاااميم  .0
 بيئات إلكترونية تفاعلية.

من خالل أنشطة التصميم التعليماي المقدماة  يسهم في تنمية التفكير التخيلي .2
 بتقنية الواقع المعزز.

 تحديد العالقة بين تنمية التفكير التخيلي والتحصيل ودقة التعلم. .0
 حدود الدراسة:

 اقتصرت الدراسة الحالية على مجموعة من الحدود كما يلي 
هن ، تتااراوا أعمااار المرحلااة االبتدائيااةحاادود بشاارية  تلميااذات الصااف الثالااث ب .0

سنوات والاذين يدرساون باللغاة االنجليزياة باإدارة التربياة  9إلى  8الزمنية بين 
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 والتعليم بمنطقة حائل بالمملكة العربية السعودية.
حااادود مكانياااة  مدرساااة الماااا العالمياااة للغاااات، مديناااة حائااال، المملكاااة العربياااة  .0

 السعودية.
اللغاة مقارر   ”A Yeti in Town“ ”يتاي فاي مديناة” حادود محتاوى  قصاة .2

 اإلنجليزية.
حااادود زمانياااة  يقتصااار التطبياااق الفصااال الدراساااي ابأول مااان العاااام الجاااامعي  .0

0402/0407. 
 فروض الدراسة:

المجموعاة تالمياذ درجاات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية باين متوساطي  .0
المجموعاة التجريبياة )التاي درسات و الضابطة )التي درست بالطريقة المتبعة( 

 لدى تالميذ المرحلة االبتدائية.البعدي  التفكيري اختبار ( فواقع المعززبال
المجموعاة تالمياذ درجاات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية باين متوساطي  .0

المجموعاة التجريبياة )التاي درسات و الضابطة )التي درست بالطريقة المتبعة( 
 ة.لدى تالميذ المرحلة االبتدائيالبعدي  التحصيلفي اختبار  (واقع المعززبال

المجموعاة تالمياذ درجاات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية باين متوساطي  .2
المجموعاة التجريبياة )التاي درسات و الضابطة )التي درست بالطريقة المتبعة( 

فااااي التطبيااااق البعاااادي لاااادى تالميااااذ  مقاااادار دقااااة الااااتعلمفااااي  (واقع المعااااززبااااال
 المرحلة االبتدائية.

ن تنمياااة التفكيااار التخيلاااي وزياااادة عالقاااة ارتباطياااه دالاااة باااين كااال ماااوجاااد ال ت .0
التحصاااايل ومقاااادار دقااااة الااااتعلم لاااادى تالميااااذ المرحلااااة االبتدائيااااة فااااي القياااااس 

 البعدي.
 منهج الدراسة:

استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي لدراسة الواقاع المعازز، وتنمياة 
زز في التفكير التخيلي، كما استخدم المنهج التجريبي وذلك لقياس أثر الواقع المع
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تنميااااة التفكياااار التخيلااااي وعالقتااااه بالتحصاااايل ودقااااة الااااتعلم لاااادى تالميااااذ المرحلااااة 
بمقارر اللغاة  ”A Yeti in Town“ ”يتاي فاي مديناة”االبتدائية في محتاوى قصاة 

 اإلنجليزية.
ويعد المانهج التجريباي مان أكثار المنااهج العلمياة مالءماة لرصاد الحقاائق 

الضبط والصدق المنهجي لما يتاوافر  وصياغة التفسيرات على أساس متكامل من
جاراءات تحقاق للباحاث الصادق الاداخلي والخاارجي، ولاذلك فهاو  له من مقوماات وا 
أكثر مالئمة الختبار العالقات السببية والتقرير بصحة وجودها أو غيابها، وحسام 
هاااذه العالقاااات علمياااان حياااث يمكااان مااان خاااالل هاااذا المااانهج مالحظاااة تاااأثير أحاااد 

، 0444خر تحت ظروف الضبط المحكم )محماد عباد الحمياد، المتغييرات في اآل
 (.200ص

 متغيرات الدراسة:
 أواًل  المتغير المستقل  الواقع المعزز

ثانيًا  المتغيرات التابعة  يشتمل هذا الدراسة علاى ثاالث متغيارات تابعاة  )التفكيار 
 التخيلي، التحصيل، دقة التعلم(.

 التصميم التجريبي للبحث:
تصاااااميم غيااااار المساااااتقل، فاااااإن الدراساااااة الحالياااااة يساااااتخدم فاااااي ضاااااوء المت

المسااااتقلتين وذلااااك باختيااااار مجمااااوعتين ماااان تالميااااذ الصااااف الثالااااث  المجمااااوعتين
بالمرحلااااة االبتدائيااااة لغااااات، إحااااداهما تجريبيااااة وابأخاااارى ضااااابطة بحيااااث تكونااااان 

 القياس القبلي والبعدي متكافئتان مع ابأخذ بأسلوب
 مواد المعالجة التجريبية: 

 ”يتي في مدينة”ميم برنامج بتقنية الواقع المعزز في محتوى قصة تص
“A Yeti in Town” - .من إعداد الباحثة 

 أدوات الدراسة:
 شملت الدراسة على ابأدوات اآلتية 
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  من إعداد الباحثة.-التخيلي مقياس التفكير 
 " مديناة فاي يتاياختباار تحصايلي فاي محتاوى قصاة" “A Yeti in 

Town” -لباحثة.من إعداد ا 
 خطوات الدراسة:

 اتبعت الباحثة الخطوات واإلجراءات اآلتية           
عمال دراسااة مسااحية تحليليااة للبحااوث والدراسااات السااابقة والمرتبطااة والمراجااع  -0

ذات الصاااالة بموضااااوع الدراسااااة الحاليااااة، وذلااااك بهاااادف االسااااتفادة منهااااا فااااي 
 ع المعزز.صياغة اإلطار النظري، والتعرف على أساسيات تصميم الواق

جازتااه بعرضااه علااى مجموعااة  -0 تصااميم المحتااوى العلمااي للوحاادة التعليميااة، وا 
مااان الخباااراء الساااتطالع رأيهااام حاااول مااادى كفاياااة المحتاااوى العلماااي لتحقياااق 

 ابأهداف المحددة، ومدى ارتباط المحتوى بابأهداف.
جازته، ووضعه في صورته النهائية. -2  إعداد مقياس التفكير التخيلي، وا 
جازتااه، ووضااعه فااي إعااداد االخ -0 تبااار التحصاايلي الخاااص بالمااادة التعليميااة، وا 

 صورته النهائية.
جازته بعرضه على الخبراء. -4  تصميم التجريبي في ضوء متغيرات الدراسة، وا 
 التطبيق على عينة استطالعية لتعديل أي مالحظات يذكرها أفراد العينة. -2
 اختيار عينة الدراسة ابأساسية. -7
 الدراسة. التطبيق القبلي بأدوات -8
 توزيع عينة الدراسة إلى مجموعتين ابأولى ضابطة و الثانية تجريبية. -9

إجااراء تجربااة الدراسااة ابأساسااية، أي تطبيااق مااواد المعالجااة التجريبيااة علااى  -04
 أفراد المجموعة التجريبية.

التطبيااااق البعاااادي بأدوات الدراسااااة بعااااد تقااااديم البرنااااامج وفااااق تقنيااااة الواقااااع  -00
 المعزز.

دقاااة  –زياااادة التحصااايل -التابعاااة )تنمياااة التفكيااار التخيلااايقيااااس المتغيااارات  -00
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 التعلم(.
 التحقق من صحة الفروض بعد إجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة. -02
 التوصل لنتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها. -00
 كتابة التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج. -04

 مصطلحات الدراسة:
 :الواقع المعزز 

( بأناااه "التقنياااة التاااي ياااتم فيهاااا دماااج 0404ناااد مطلاااق )تعرفاااه هناااد ساااليمان وه
الواقاااع بمعاااززات افتراضاااية بوساااائط متعاااددة كالصاااور ثالثياااة ابأبعااااد أو الماااؤثرات 

 الصوتية والمرئية إلنتاج بيئة تعليمية افتراضية شبه واقعية.
 :التفكير التخيلي 

( بإناه نشااط عقلاي يعمال علاى 082، ص. 0402تعرفه رشا السيد صابري )
ميااع الصااور الذهنيااة العقليااة الناتجااة ماان معطيااات الموقااف التعليمااي والخاصااة تج

جاراء  بالمدركات الحسية التي يمر بها مع الخبرة السابقة المرتبطاة بهاذه الصاورة وا 
عادة تشكيلها بطريقة مبتكرة، ويتم االساتدالل علياه مان خاالل  تجارب ذهنية لها وا 

 لدى الطالب.السلوك الظاهر الذي يتخذ أشكاال مختلفة 
  :دقة التعلم 

 يقصد بها إتمام التعلم بأقل عدد من ابأخطاء، وتقاس  بالمعادلة اآلتية     
 0× اإلجابات الخاطئة  –اإلجابات الصحيحة          

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  )محماااود عباااد القاااوي دقاااة الاااتعلم ـ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 (.02، ص.0992خورشيد، 

 اإلجابات الصحيحة + اإلجابات الخاطئة           
 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

اساااة أثااار اساااتخدام تقنياااة الواقاااع نظااارًا بأن الدراساااة الحالياااة يهااادف إلاااى در  
المعزز وعالقته بتنمية التفكيار التخيلاي وزياادة التحصايل ودقاة الاتعلم لادى تالمياذ 
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المرحلااااة االبتدائيااااة، لااااذلك تناااااول اإلطااااار النظااااري الموضااااوعات اآلتيااااة  الواقااااع 
 المعزز، والتفكير التخيلي، والسياق التعليمي.

 الواقع المعزز:أواًل ـ 
تحويااال الصاااور الموجاااودة  عااان طريقهاااا ياااتم تقنياااة حديثاااة الواقاااع المعااازز 

رسااوم تفاعليااة  لااىإي مكااان أو الكتابااة والرمااوز الموجااودة فااي أ والمجااالتبالكتااب 
و أثالثياااة ابأبعااااد وذلاااك مااان خاااالل تحميااال برناااامج خااااص علاااى الهااااتف الاااذكي 

رناامج وبعاد تهيئاة الب "ios" الجهاز اللوحي والتي تعمل بنظام "االندرويد" او نظاام
ياااتم تشاااغيل كااااميرا الهااااتف او الجهااااز اللاااوحي وتوجيهاااه نحاااو الصاااورة او  للعمااال

واالجهاازة  الذكيااة الهواتااف، وتاادعم لااى اشااكال ثالثيااة ابأبعااادإ هاااالرمااز ليااتم تحويل
يمكااان اإلنساااان مااان اساااتغالل جمياااع الحاااواس حياااث اللوحياااة تقنياااة الواقاااع المعااازز 
 . لديه، بما فيها اللمس والسمع

لك تعااااد تقنيااااة الواقااااع المعاااازز أحااااد أفاااارع الحقيقااااة االفتراضااااية أو إضااااافة لااااذ
امتداداتها، حيث توفر وسيلة طبيعاة تجعال العاالم الحقيقاي أكثار تفااعال باساتخدام 

(، وفااااي 0العااااالم االفتراضااااي ماااان خااااالل وصاااال العااااالمين كمااااا يوضااااحه شااااكل )
 نسان.المستقبل القريب لن نستطيع التفرقة بين ما هو حقيقي وما هو صنع اال

 
 ( الواقع المعزز0شكل )

 :مفهوم الواقع المعزز
نظاارًا لحداثااة مفهااوم الواقااع المعاازز فقااد تعااددت المصااطلحات التااي تشااير 
إليه، ومن خالل الرجوع إلى أدبيات الواقع المعزز نالحظ كثيرًا من المصاطلحات 

 ،معااززةالحقيقااة ال ،الواقااع المحساان ،المرادفااة لهااذا المفهااوم مثاال ) الواقااع المضاااف
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الواقاااع المااادمج ( وجميعهاااا مصاااطلحات تااادل علاااى الواقاااع المعااازز، والسااابب فاااي 
اخاااااتالف ابألفااااااظ طبيعاااااة الترجماااااة لمصاااااطلح الواقاااااع المعااااازز باللغاااااة اإلنجليزياااااة 

( Augmented Reality وسنعرض فيماا يلاي أبارز التعريفاات لمفهاوم الواقاع ،)
 المعزز 

عازز بأناه "مجموعاة مان ( الواقاع الم0404وتعرف أيارين ألايس وأخارون )
 ,Larsenعرَّفه )التقنيات وابأدوات التي تضيف معلومات إلى واقع فعلي". بينما ي

et. al., 2011, p.41بيانات رقمية وتركيبهاا وتصاويرها واساتخدام  ه "إضافة( بأن
طاارق رقميااة للواقااع الحقيقااي للبيئااة المحيطااة باإلنسااان، وماان منظااور تقنااي غالبااًا 

 عزز بأجهزة كمبيوتر يمكن حملها"يرتبط الواقع الم
لواقااع المعاازز إلااى إمكانيااة دمااج ل  (0404الخليفااة )هنااد سااليمان  وتشااير

المعلومااات االفتراضااية مااع العااالم الااواقعي، فعنااد قيااام شااخص مااا باسااتخدام هااذه 
التقنيااة للنظاار فااي البيئااة المحيطااة ماان حولااه فااإن ابأجسااام فااي هااذه البيئااة تكااون 

ولهااا وتتكاماال مااع الصااورة التااي ينظاار إليهااا الشااخص. ماازودة بمعلومااات تساابح ح
وقد ساعد التطور التقني كثيرا في بروز هذه التقنية فأصبحنا نراها فاي الحاسابات 
الشخصااااية والهواتااااف الجوالااااة، بعااااد أن كاناااات حكاااارا علااااى معاماااال ابأبحاااااث فااااي 

  الشركات الكبرى.
 الحيااة واقاع في الناقصة المعلومات إضافة منتقنية الواقع المعزز  تمكن

 تشااااااان هااااااذا دعاااااام، و حقيقيااااااة لمشاااااااهد افتراضاااااااية كائنااااااات إضااااااافة طريااااااق عاااااان
 مع للتفاعل يسمح الواقع المعزز أن حيث يرى (Chen & Tsai, 2012)وتساي

D2 أو D3 الحقيقي العالم بيئة في المتكاملة االفتراضية ابأشياء. 
 إمكانياة الاذي الواقاع المعازز مالمح من واحدة على التعاريف هذه تعتمد 
 ساارة عبادالرحمن ونخارونوتعارَّف ، حقيقياة بأجساام االفتراضية المعلومات تركيب

تقنياااة تفاعلياااة تشااااركية تزامنياااة تساااتخدم ابأجهااازة "الواقاااع المعااازز بأناااه ( 0404)
، )صاااور السااالكية والالسااالكية إلضاااافة بياناااات رقمياااة للواقاااع الحقيقاااي علاااى صاااورة
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 ."ل متعددة ابأبعادروابط( بأشكا ،مقاطع فيديو  ،وسائط 
 التطور التاريخي لتقنية الواقع المعزز:

 & De. Ivan  منهااا ،لعاادد ماان ابأدبيااات الباحثااةماان خااالل رجااوع 

Ar. Polly Mann, 2010؛Pocket Lint, 2011 ؛Yuen, 

Yaoyuneyong, Johnson,2011,p.122 ؛  Dong Hwa Amber D., 
تاام تقسااايم التطاااور التاااريخي لتقنياااة الواقاااع المعاازز إلاااى ثاااالث مراحااال 2016,169

 كاآلتي 
في هذه المرحلة ظهار الوقاع المعازز كوصاف للفكارة التاي  مرحلة ظهور الفكرة  أ/

مجموعااة ماان النظااارات  "فرانااك باااوم"وصااف  0940يقااوم عليهااا، ففااي عااام 
ي قصاااته ) حكاياااة اإللكترونياااة التاااي يمكااان مااان خاللهاااا رؤياااة شخصااايات فااا

 .خيالية(
في هذه المرحلة تحولت الفكارة مان خياال إلاى واقاع  مرحلة االنتشار المحدود  ب/

ففاي المرحلاة بلاورة مصاطلح تقنياة الواقاع المعازز،  هومن أبارز ماا تام فاي هاذ
قااام البرفساايور إيفااان سااذرالند بااإختراع نظااارات تسااقط ابأشااكال  0922عااام 

فااااي البيئااااة  (wireframe model) إظهااااار ساااالكي ثالثيااااة ابأبعاااااد ذات
وكااااان الفااااارق الجااااوهري بااااين هااااذا الجهاااااز ورسااااومات ، الحقيقيااااة للمسااااتخدم

يقااف فيااه المسااتخدم، الحاسااب هااو تغياار الرسااومات بناااًء علااى المكااان الااذي 
وبناااًء عليااه يتغياار  ماان خااالل مستشااعر رئيسااي يقاايس الموقااع وزاويااة الاارأس،

اسااااااتخدم مياااااارون كروجاااااار  0974.وفي عااااااام نظااااااام الكائنااااااات االفتراضااااااي
(Myron Krueger ( مان جامعاة )Connecticut أنظماة لمساية تخادم )

( Video Placeتقنية الواقع المعزز متصلة باأجهزة الحاساب اآللاي لتنفياذ )
وفاي  الذي يتيح للمستخدم التفاعل مع حركة صاورة الشاخص بشاكل تزامناي،

 David( وديفيااد مياازل )Tom caudellاسااتخدم تااوم كااادول ) 0994
Mizell شاشة عرض رقمية كانت ترشد العماال أثنااء عملهام علاى تجمياع )

https://www.blogger.com/null
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A
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ابأساالك الكهربائياة لصاناعة الطاائرات، ماان خاالل ارتاداء جهااز يلابس علااى 
ذلك أمرًا تاريخياًا  دس، بداًل من االلواا الخشبية التي كانت تستعمل، ويعالرأ

كاااادول أول مااان صاااال مصاااطلح الواقاااع  دلمفهاااوم الواقاااع المعااازز، حياااث يعااا
لتوجيه  0990امت مجموعة من الباحثون بعمل نظام في عام ، ثم قالمعزز

يقوم   ”VIRTUAL FIXTURES” القوات الجوية ابأمريكية عرف باسم
، اط حروف كبيرة على ابأسطح لالساتدالل علاى مواقاع هباوط الطاائراتبإسق

( بتعاااااون مااااع شااااركة تعماااال فااااي معاماااال Azumaابتكاااار ) 0990فاااي عااااام 
( جهااااز تعقاااب مهجااان يتااايح للمساااتخدم حرياااة الحركاااة بشاااكل HRLبحاااوث )

أكباار، ويعتباار تطااور فااي تقنيااة الواقااع المعاازز التااي كاناات تجباار المسااتخدم 
، واسااااتخدمت تقنيااااة أزومااااا فااااي عاااارض اإلعالنااااات البقاااااء فااااي مكااااان محاااادد

النصية االفتراضية على المباني ، وهذه التقنية تعد خطوة أولى لتقنية الواقاع 
وفااااااي نفااااااس العااااااام توصاااااال ، المعاااااازز التااااااي أصاااااابحت عالميااااااة االسااااااتخدام

(Milgramإلى العالقة التاي توضاح الفارق باين الواقاع االفتراضاي )  والواقاع
 .ف بمتوالية ميلغرامالمعزز من خالل ما يعر 

فااي أواخاار التسااعينات وبدايااة ابألفيااة الثالثااة خطاات   مرحلااة االنتشااار المطلااق ج/
تقنيااة الواقااع المعاازز عديااد ماان الخطااوات لتصاابح أحااد تقنيااات الحاسااب اآللااي 

بااادأ تنظااايم عااادد مااان  0998 ففاااي عاااام التاااي القااات انتشاااارًا واساااعًا وساااريعًا،
سام النادوات الدولياة اواقاع المعازز تحات المؤتمرات المخصصة لدراسة تقنية ال
وفي نهاية التسعينات ظهر "، ISMAR حول الواقع المختلط والواقع المعزز"

عاادد ماان المشاااريع والبحااوث فااي ساانغافورة وألمانيااا والتااي ركاازت علااى تطااوير 
وتعتباااار ابألفيااااة الثالثااااة ومااااع مرحلااااة ظهااااور ابأجهاااازة ، تقنيااااة الواقااااع المعاااازز
ة انتقاليااة لتقنيااة الواقااع المعاازز ماان االسااتخدام المحاادود والهواتااف الذكيااة مرحلاا

 إلى االنتشار، وتبعًا لذلك فقد تعددت مجاالت تطبيقه.
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 :الواقع المعززكيف تعمل تقنية 
تعتمد تقنية الواقع المعزز على تعرف النظام على ربط معالم من الواقع 

ذاكرته، كإحداثيات الحقيقي بالعنصر االفتراضي المناسب لها والمخزن مسبقا في 
جغرافية أو معلومات عن المكان أو فيديو تعريفي أو أي معلومات أخرى تعزز 
الواقع الحقيقي. وتعتمد برمجيات الواقع المعزز على استخدام كاميرا الهاتف 
المحمول أو الكمبيوتر اللوحي لرؤية الواقع الحقيقي، ثم تحليله تبعًا لما هو 

)الحسين أوباري،  على دمج العناصر االفتراضية بهمطلوب من البرنامج والعمل 
0404.) 

 أنواع الواقع المعزز:
أنواع الواقع المعزز  (Dunleavy, M, & Dede, 2014, p. 3)  قسَّم 
 إلى 
تااوفر الوسااائط الرقميااة للمسااتخدمين بواسااطة   علااى أساااس تمييااز الموقااع -0

كماا  ،GPS عالهواتف الذكياة أو ابأجهازة المحمولاة خاصاية تحدياد المواقا
أن الوسائط المتعددة )كالنصوص والرسومات والملفات الصوتية ومقااطع 
الفياديو وابأشااكال ثالثيااة ابأبعاااد( تازود البيئااة الماديااة بمعلومااات أكاديميااة 

 أو مالحية ذات صلة بالموقع.
تزويد المستخدمين بوسائط رقمية بعد أن يتم تصوير   على أساس الرؤية -0

را الهاتف المحمول أو ابأجهازة الذكياة المحمولاة شيء معين بواسطة كامي
( Markers المااااااتع ، والصاااااور متعاااااددة ابأبعااااااد، Q.R مثااااال )أكاااااواد

بحياااث تساااتطيع الكااااميرا التقاطهاااا وتمييزهاااا لعااارض المعلوماااات المرتبطاااة 
 بها.

 خصائص الواقع المعزز:
 & Azuma, Baillot, Behringer, Feiner, Julier) أتفق كل من

Machntyre, 2001, p. 10)  خصائص الواقع المعزز على مجموعة من
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  تتمثل في 
 .يمزج الحقيقية واالفتراضية، في بيئة حقيقية 
 .تفاعلية تكون في وقت استخدامها 
 3 ثالثية أبعادD. 

 الخصائص اآلتية  (Anderson, Liarokapis, 2015, p.2) وأضاف
 .توفر معلومات واضحة ودقيقة 
 بطريقة سهلة وفعالة. إمكانية ادخال المعلومات 
 .)إمكانية التفاعل بين طرفين مثل  )معلم ومتعلم 
 .رغم بساطة االستخدام إال أنها تقدم معلومات قوية 
 .جعل اإلجراءات المعقدة سهلة للمستخدمين 
 .فعالة من حيث التكلفة وقابلة للتوسيع بسهولة 

( 4، ص.0404عبداهلل إسحاق عطارة؛ إحسان محمد كنسارة ) أضافبينما    
  اآلخري، هيالخصائص مجموعة من 
  تنفيذ التقنية من خالل حلول بسيطة، مثل جهاز حاسوب محمول

 أو جهاز هاتف محمول.
  جذب انتباه الباحثين والمصممين أكثر في مجاالت تفاعل اإلنسان

 والحاسوب.
 :الواقع المعزز في التعليم أهمية

، 0404،كنسارة أوضح كل من  عبداهلل إسحاق عطارة؛ إحسان محمد
 ,Ivanova ؛0404 الخليفة،هند سليمان ؛ 0404قاسم،  ؛ أمجد094ص

2011, pp 178-179؛ Lee, 2012, p. 19؛Ken Myers, 2012 ؛  
Iulian Radu & Gary Golubski& Ruby Zheng& Mark 

Guzdial, 2010 النقاط اآلتية بالواقع المعزز في التعليم  أهمية 
بًا إلى جنب مع مفاهيم التعلم البنائية، حيث يتماشى الواقع المعزز جن -0
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يكون في وسع المتعلمين التحكم بعملية التعلم الخاصة بهم عن طريق 
على حد  (VR) التفاعالت النشطة مع بيئات التعلم الواقعية واالفتراضية

سواء، والتعامل مع المدخالت غير الواقعية في بيئات التعلم هذه، 
 من المهارة والمعرفة.وباآلتي اكتساب قدر أكبر 

يترجم الواقع المعزز النظرية البنائية إلى واقع ملموس يمكن تطبيقه.  -0
ولطالما أثبتت أساليب دمج التعلم النظري والتطبيقي جدواها، كما ال 
يمكن تجاهل الحاجة المتزايدة والملحة في تطبيق مفاهيم التعلم 

هذا المنطلق فإن  عمال مختلف التقنيات بشكل فعال. ومنأاإللكتروني و 
الواقع المعزز كفيل بأن يسد الثغرة الحاصلة بين التعليم النظري 
والتطبيقي، ويركز على الطريقة التي يمكن فيها دمج العالم الواقعي 
واالفتراضي معًا؛ لتحقيق مختلف أهداف التعلم اإللكتروني ومتطلباته بل 

             حتى بيئاته أيضًا.
المعزز بعدَا إضافيَا جديدَا لتدريس المفاهيم مقارنة تضيف تقنية الواقع  -2

 بطرق التدريس ابأخرى.
يوفر الواقع المعزز مساحة تعليم ابتكارية وذلك عن طريق دمج مواد  -0

التعليم الرقمية بمختلف الصيغ اإلعالمية من وسائل وأدوات والتي هي 
اآلتي أجزاء مباشرة من الحيز المادي أو ما يسمى بالبيئة المادية وب

 تهيئة الفرصة ليتمتع المتعلمون با )التعلم الموقفي(.
زيادة الفعالية التربوية  يحقق الواقع المعزز نتائج ملموسة في عمليات  -4

التعلم التعاونية والتجريبية، وتتضمن ابأساليب التي يوفرها الواقع المعزز 
، والعمل في التعليم  اإلدراك البدني، واإلدراك المتجسد، والتعلم الموقفي

 العقلي.
تحفيز المتعلمين على المشاركة  ال يخفى على الجميع أن التحفيز يلعب  -2

ية التعلم وهذا ما يحققه الواقع المعزز؛ بأنه يجمع بين لدورًا مهمًا في عم
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المتعة والمعرفة في ذات الوقت، وهذا من شأنه أن يحفز المتعلمين على 
 اكتشاف المزيد في المحتوى التعليمي.

دة مدى تحكم المتعلمين  عندما يبدأ المتعلمون بدارسة المحتوى زيا -7
التعليمي باستخدام جهاز الحاسوب، فإنهم يتوجب عليهم عادة اكتساب 
معرفة تتعلق بطريقة التعامل مع جهاز الحاسوب، كاستخدام جهاز الفأرة 
أو لوحة المفاتيح. كما سيتوجب عليه أيضًا تعلم بعض المهارات 

غالقها أو فتح قائمة المتعلقة بوظ ائف الحاسوب )كطريقة فتح النوافذ وا 
النظام وغيرها الكثير(، وباآلتي فبما أن المتعلم مطالب بتعلم هذه 

التعليمي فإن هذا سيضيف عبئًا أكبر  الوظائف إضافة إلى المحتوى
عليه في عملية التعلم )جسديًا وعقليًا(، ولكن في الواقع المعزز يكون 

نخرطًا بالكامل في المحتوى التعليمي حيث يستطيع جسد المتعلم م
مشاهدة المحتوى بالكامل، وهذا يختلف عن الواقع االفتراضي حيث 
يشاهد المتعلمون المحتوى التعليمي في إطار ضيق يقتصر على العالم 

  المحيط بهم و على أجسادهم.
 تم استخدام الواقع المعزز في مجال التعليم على نطاق واسع وخصوصاَ  -8

في بيئة المختبرات العلمية والتي ظهرت في اآلونة ابأخيرة إلجراء 
 مختلف التجارب في الصفوف الدراسية الحقيقية.

زيادة كفاءة المعلم في التعليم  تؤدي تقنيات الواقع المعزز دورًا مهمًا في  -9
مساعدة المعلم على شرا المعلومة بشكل أكثر كفاءة. فإذا كان المعلم 

الحضارة القديمة مثاًل فإنه سيواجه صعوبة في تبسيط يشرا درسًا عن 
المعلومة إذا لم يكن معه قطعة أثرية يمكن للمتعلمين معاينتها مثاًل، 
ولكن مع تقنيات الواقع المعزز أصبحت عملية التعليم أسهل، فبفضلها 
يستطيع المعلم عرض كل زاوية من زوايا القطعة ابأثرية ويستطيع 

 المتعلمون معاينتها.
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( مجموعة من المزايا للواقع 0402وتضيف رؤى مصطفى عالم )        
 المعزز في البيئات التعلمية تسردها فيما يلي 

 .ملالتع مكاسب لزيادة  -0
 . ملالتع نحو الطالب حافز مستوى لرفع  -0
 .ميةعلال والمادة الطالب بين التفاعل يلهلتس  -2
 .التعاون مستوى رفع  -0
 .ملالتع تكاليف خفض  -4
 .الطالب لدى ملالتع تراخب زيادة  -2
 . المناسب الوقت في وماتلالمع من مزيد تقديم  -7
 .الطالب حول متمحور ملالتع  -8
 .الموضوع نحو الطالب وتركيز انتباة من تزيد  -9

 .وتشويق متعة أكثر يميةلالتع يةلالعم تجعل  -04
 . اإلبتكار ىلع القدرة زيادة  -00
 .يميةلالتع يةلالعم نحو يجابيةإ اتهاتجا توليد  -00
 .الطالب بين وابأصالة الوعي مستوى رفع  -02
 . ابأبعاد ثالثية نماذج خالل من والتخيل التعرف ىلع القدرة زيادة  -00
 . الذاتي ملالتع مستوى زيادة  -04

ورغم حداثة تقنية الواقع المعزز في التعليم فقد أجرت حوله بعض 
اقع المعزز وتشير نتائج هذه الدراسات إلى ابأثر اإليجابي للو  البحوث والدراسات،

في تحسين مستوى الطلبة وزيادة استيعابهم، وهذا يرجع  إلى أن هذا النمط من 
التعلم هو المفتاا الذهبي لتعلمهم فيصبح المعلمون قادرون على تذليل العقاب 

( التي هدفت 0400أمامهم، ومن هذا الدراسات  دراسة مها عبد المنعم محمد )
الواقع المعزز في التحصيل لمقرر الحاسب إلى التعرف على أثر استخدام تقنية 

اآللي عند المستويات المعرفية  )التذكر، الفهم، التحليل( لدى طالبات الصف 
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الثالث الثانوي بمدينة مكة المكرمة واالتجاه نحوها، وقد أسفرت نتائج هذه الدراسة 
 للمجموعتين المعدلة المتوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق دو وجعلى 
( التحليل، الفهم، التذكر(  مستوى عند البعدي التحصيل في والضابطة ريبيةالتج
ي، وكذلك وجود القبل التحصيل ضبط بعد الثانوي الثالث الصف لطالبات الكلي
 هيزجت  ء النتائج أوصت الدراسة بضو  وفي، التقنية نحو االتجاه مقياس فيفروق 

 من المعلم تمكن التي لشاشاتوا ابأجهزة بكافة مزودة تعليمية بقاعات المدارس
 .اآلخرى المواد تدريس في المعزز الواقع تقنية استخدام
( التاااي اساااتهدفت إجاااراء دراساااة مساااحية 0400ودراساااة غاااراف ونخااارون ) 
 فاي والنظار التعميمياة البيئاات فاي المعازز الواقاع حاول لاددب جياةهمن لمراجعاة
 ياازاوالم ،تهاساتخداما ،هأنواعاو  المعازز للواقاع فريادة يمياةلتع تطبيقاات إنشااء كيفياة

 الواقاع عاندراساة   02 منالدراساة مجتماع ، وتكون.توالتحديا يةلوالفاع والقيود،
 فاي الرئيساية النتاائج بتحميال ساةراالد قامات حياث يمياة،لالتع البيئاات فاي المعازز

 المتاحة والفرص المستقبل نحو والرؤية اتهاالتجا ناقشت كما، السابقة ساتاالدر 
 نتاائج اسافرت ، وقاديمياةلالتع بيئااتلل المعازز الواقع في البحوث من مزيدراء إلج
 في المعزز الواقع استخدام يازام حول ةالسابق الدرسات اجماعراسة على  الد هذه
 مهدافعيت وزيادة ، بةلالط مستوى في حوظلم تحسن رتهأظ حيث يمية،علالت ةالبيئ
 مهاف ولةهسا ،باةلالط لادى باداعواال االكتشااف ىلاع القادرة زياادة ، ملالاتع نحاو

 .(0402رؤى مصطفى عالم، )نقال عن  والمركبة المجردة الموضوعات
وعلااى حااد علاام الباحثااة ال توجااد دراسااات عربيااة أو أجنبيااة تناولاات تقنيااة 

 الواقع المعزز في تنمية التفكير التخيلي وعالقته بزيادة التحصيل ودقة التعلم.
 :يمتطبيقات الواقع المعزز في التعل

( مجموعة من تطبيقات الواقع المعزز في التعلايم 0404حدد حسين أوباري )
 أوردها فيما يلي 

هناااك تطبيقااات عاادة يمكاان توظيفهااا لجلااب   تطبيقااات الفصااول الدراسااية -0
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تقنيااة الواقااع المعاازز لفصاالك الدراسااي، ساانفرد لهااا مقاااال خاصااا فااي وقاات 
خدمين انشااااااء الحاااااق إن شااااااء اهلل، حياااااث تتااااايح هاااااذه التطبيقاااااات للمسااااات

واالنااادماج فاااي تجاااارب الواقاااع المعااازز الخاصاااة بهااام، بكااال ساااهولة ويسااار 
 .وبتوظيف أجهزتهم الشخصية أو المدرسية

يمكان اساتخدام تقنياة الواقاع المعازز   الواجبات المنزلياة المدعماة بالشارا  -0
لاادعم المتعلمااين و مصاااحبتهم حااين إنجااازهم للواجبااات المنزليااة. فعناادما 

إنجاز واجبه المدرساي، يمكناه االساتعانة بكااميرا هاتفاه  يتعثر الطالب في
المتنقل التي يصوبها نحو النقطة التاي تشاكل صاعوبة بالنسابة لاه ليظهار 
لااااه فيااااديو معااااد مساااابقا ماااان طاااارف معلمااااه، يشاااارا تلااااك النقطااااة، وياااازوده 

 .بعناصر تساعده على حل المشكلة
ي إعااداد يمكاان اسااتغالل تقنيااة الواقااع المعاازز فاا  معاارض الصااور الحيااة  -2

معاارض لصااور هيئااة التاادريس بااالقرب ماان ماادخل المدرسااة، حيااث يمكاان 
للزوار تفحص صورة أي مدرس بواسطة هواتفهم النقالة، لتدب الحياة في 

 .هذه الصورة و تنحد ث الزائر عن صاحبها
يقااوم الطااالب بتسااجيل عاارض مااوجز للكتاااب الااذي   عاارض حااول كتاااب  -0

لعاارض إلااى بطاقااة معلومااات رقميااة انتهااوا للتااو ماان قراءتااه، يااتم تحوياال ا
بواساطة برناامج معلومااتي  (assigned digital information) مرفقة

معد لهذا الغرض، تلصق علاى غاالف الكتااب، و تنمك ان أي شاخص مان 
الوصااول الفااوري للعاارض المسااجل و التعاارف علااى موضااوع الكتاااب عباار 

 .مسح بطاقة المعلومات بواسطة الهاتف النقال
يتم تسجيل كلمات موجزة لآلباء و ابأمهات يقوماون   لوالدينا تشجيعات  -4

من خاللها بتشجيع أطفالهم، ولصق بطاقة معلومات أو أي صورة معبارة 
للرجاااوع إليهاااا و تصااافحها بواساااطة الهااااتف النقاااال  ،علاااى مقعاااد كااال طفااال

 .كلما احتاج المتعلم لتشجيع و تحفيز والديه
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صااور بأنشااطة الساانة الدراسااية، يمكاان إعااداد ألبااوم   ألبااوم الصااور الحيااة  -2
ماان حفااالت وناادوات ومااا شااابه، و يمكاان لكاال شااخص يااود التعاارف علااى 
معلومات إضافية على نشاط معين أن يمرر هاتفاه المتنقال فاوق الصاورة 
ليظهاااار لااااه فيااااديو النشاااااط و كاااال المعلومااااات واإلحصااااائيات و التقااااارير 

 .المتعلقة به
ت تحماال رمااز السااالمة، و يااتم إعااداد صااور أو بطاقااا  مختباار السااالمة  -7

تعلااااق فااااي جميااااع أنحاااااء مختباااار العلااااوم بحيااااث تشااااغل وسااااائط متعااااددة 
على  تفحص الطالب لها بواسطة كاميرات أجهزتهم الذكية، لتطلعهم عند

 .إجراءات و بروتوكوالت السالمة المختلفة و الخاصة بمعدات المختبر
  ع المعااززباسااتخدام تقنيااة الواقاا وضااعاف الساامع بطاقااات تعليميااة للصاام  -8

يمكاان إعاااداد بطاقاااات تعليميااة تحتاااوي علاااى مفااردات ياااتم ربطهاااا بمقااااطع 
 .فيديو توضح كيفية التعبير عن هذه المفردات بواسطة لغة اإلشار

 :لواقع المعزز في التعليمالنظريات الداعمة ل        
تعتمد تقنية الواقع المعزز في تطبيقاتها لعملية التعليم والتعلم على عدد 

نظريات التي تمثل نماذج تعرض أسس واقعية تجريبية للمتغيرات وتقدم من ال
توضيحات حول الطرق التي يمكن أن يحدث فيها التأثير في عملية التعليم 

نظريات التي تقوم الأهم  (0400) عبد الغفوروعليه أوضحت نضال والتعلم. 
 ي عليها تقنية الواقع المعزز في التعليم فيما يل

 بنوعيها ئيةالنظرية البنا   
  التي ترى أن المتعلم يمتلك نظامًا لمعالجة المعلومات النظرية المعرفية .أ

يعتمد على استقبال المعلومات المالئمة في مخزن عقلي وتنظيمها في 
شكل يألفه المتعلم ليسهل عليه استرجاعه عند الضرورة )التعلم الذاتي 

 بدعم إلكتروني(.
نظرية ارتباط التعلم والنمو المعرفي مع   تري هذه الالنظرية االجتماعية .ب
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التفاعالت االجتماعية مع اآلخرين، حيث يحث التعلم بين المتعلم 
وشخص أخر أكثر منه معرفة )نمطي دعم التعليم "إلكتروني مصاحب 

 بدعم التعلم" و"معلم بشري فقط"(.
 وهي   أخرىنظرية ذلك إلى ( 0402وأضافة رؤى مصطفى عالم )

 حيث تقوم هذه النظرية على أن لكل الثية األبعاد: نظرية الرؤية ث
إنسان عينين أثنين تبعدان عن بعضهما بسيط، وكل عين ترى المشهد 

 من زاوية مختلفة.
 :التفكير التخيليثانيًا ـ 

تعااد عمليااة التخياال إحاادى العمليااات العقليااة المهمااة التااي يلجااأ إليهااا اإلنسااان 
وتشااير كثياار ماان البحااوث والدراسااات  للحصااول علااى ابأفكااار والخباارات الجدياادة،

إلى أهمية إدخال المفاهيم الخاصة بالتخيال فاي العملياة التعليمياة، وهاذا ماا أكدتاه 
دراسااات وارد وشيرتسااتنس ماان أهميااة تضاامين الخيااال فااي عمليااات تاادريس العلااوم 

، خليفاة اللطياف عباد ؛الحمياد عباد شااكروالفناون واآلداب وغيرهاا مان المجااالت )
 (.022، ص. 0444

 مفهوم التفكير التخيلي:
 تعددت تعريفات التفكير التخيلي واختلف فيما بينها، ومن هذه التعريفات 

 التفكير التخيلي( 040، ص. 0402) عباسرشا السيد صبري  عرفت
تجميع الصور الذهنية العقلية الناتجة من معطيات  ىبأنه نشاط عقلي يعمل عل

 السابقةالحسية التي يمر بها مع الخبرة الموقف التعليمي والخاصة بالمدركات 
جراء تجارب ذهنية لهذه الصورة و  دة تشكيلها بطريقة اعا  المرتبطة بهذه الصورة وا 

مختلفة  أشكاالويتم االستدالل علية من خالل السلوك الظاهر الذي يتخذ  ،مبتكرة
 لدي الطالب.

تكوين ويعرف قاموس أوكسفورد اإلنجليزي التخيل على أنه "القدرة على 
ابأفكار أو التصورات الذهنية الداخلية لدشياء وابأوضاع التي ال توجد على 
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 .(Pelaprat and Cole, 2011)أرض الواقع 
نمط من التفكير يقوم علي "بأنه  (0447) إبراهيم مجدي عزيز بينما

استحضار واستعادة االنطباع الذهني لدشياء وابأحداث التي تتصل بهدف معين 
يتضمن القدرة  أنويمكن  ابأهداف،الخطوات التي تحقق هذه  أوكة تخيل حر  أو

التركيب بطريقة مبتكرة لما يتم استعادته من صورة ذهنية أو خبرات  إعادةعلي 
 ."أو أحداث

أن التفكير التخيلي نشاط يقوم به ( 0442)علي الطيب ويري عصام 
ور العقلية التي تم تقوم بتجميع الصالعقلية التي الفرد كنتيجة إلحدى القدرات 

عادة تشكيلها  الحصول عليها من خالل الحواس، ثم اآلتيف بين الصور وا 
بطريقة مبتكرة، بما يساعد في الحصول على شكل جديد لها يختلف عن الواقع 

 جديدة. أشكاالنواتج ذلك كله مما يكون 
( بأنه 82، ص.0442حسين، وعبدالناصر فخرو )ثاري بينما يرى 

لدفكار دون النظر لالرتباطات المنطقية أو الواقعية أو  "إطالق العنان
االلتزامات، وهي أعلى مستويات االبداع وأندرها، ويتحقق فيه الوصول إلى مبدأ 

 أو نظرية أو افتراض جديد كليًا".
  نالحظ أنها ركزت على الجوانب اآلتية السابقةومن خالل التعريفات 

 واقعال عن مختلفة عقلية صورة الخيال يعد. 
 غير رمزية صوراً  بتركيب تقوم التى العقلية القدرة يعني التخيلي التفكير 

 التى الفرد رغبات لتحقيق مكان أو بزمان محددة وغير، تابالخبر  مقيدة
 . الواقع في تحقيقها يستطيع ال

 الخبرة مكونات بين جديدة عالقات تنظيم ىعل لتخيليا التفكير يعمل 
 . واقعية غير وأشكال صور في وتصنيفها دالدفر  السابقة

 مبتكرة بطريقة تشكيلها تم سابقة عقلية صورة التخيلي التفكير يمثل، 
 . للفرد الظاهر السلوك مالحظة طريق عن عليها اإلستدالل مكنيو 
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 الصور هذه بين الخلط تستطيع التي العقلية القدرة التخيلي التفكير يمثل 
 لم أى الواقع عن يختلف دجدي بشكل ذلك من والخروج بينها والتآلف
 . عليها تخيله يتم التي الصورة بنفس إداركه يسبق

 الحر بالشىء وال الواقع عن تماماً  البعيد بالشىء ليس التخيلي التفكير 
 لىع القدرة نماا  و  فيها نعيش التي الحياة بمجال يتصل ال الذي المطلق
 .جديدة عالقات في الواقع تصدير

 تصنيفاته:أبعاد التفكير التخيلي و 
التخيل اإلنسااني إلاى  (Liang, et. al., 2012b)صنف ليانق ونخرون 

 ثالثة أنواع 
 يشير هذا النوع إلى القدرة على استكشاف ابأفكار الجديدة التخيل ابأول  

 ابأصيلة وغير المألوفة.
 يشااير هااذا النااوع إلااى القاادرة علااى اإلدراك العقلااي لصااميم التخياال الماادرك  

توظيااف اإلحساااس والبديهااة الشخصااية، وكااذلك القاادرة  الظاااهرة ماان خااالل
علاااى صاااياغة أفكاااار فعالاااة إلنجااااز ابأهاااداف مااان خاااالل التركياااز علااااى 

 المناقشة والجدل المنطقي.
 يشير هذا النوع إلى القدرة على بلاورة ابأفكاار المجاردة، التخيل التحويلي  

عادة إنتاج ما يعرف عبر مجاالت متنوعة وأوضاع مختلفة.  وا 
عاااد التخيااال ابأول أسااااس التخيااال اإلباااداعي، والتخيااال التحاااويلي ماااادة وي  

التخيااال التوالااادي، فاااي حاااين أن التخيااال المااادرك يخااادم كحاضااانة لتكاااوين وتشاااكيل 
التمثااايالت )الصاااور( العقلياااة المتولااادة مااان التخيااال ابأول والتخيااال التحاااويلي )فاااؤاد 

 (.248، ص.0400إسماعيل عياد، 
رف علااى أنماااط التفكياار التخيلااي وتااأثير اهتماات كثياار ماان الدراسااات للتعاا
التي بحثت أثار  (Lin, et. Al., 2014)على الطالب منها، دراسة لين ونخرون 

اإلباااااداع والتخيااااال علاااااى ابأداء ابأكااااااديمي لااااادى طلباااااة تخصاااااص التصاااااميم فاااااي 
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الجامعااات، ولتحقياااق هاااذا الهااادف قاااام الباااحثون بإعاااداد مقيااااس للقااادرة اإلبداعياااة، 
( طالباًا باأربع جامعاات 070لياة وتطبيقهماا علاى عيناة مقادارها )ونخر للقدرة التخي

بمنااااطق مختلفاااة، وأظهااارت النتاااائج أن التخيااال المااادرك عمااال كماااؤثر وسااايط باااين 
اإلبداع والتخيل من ناحية وابأداء ابأكاديمي مان ناحياة أخارى، كماا بينات النتاائج 

ى ابأداء ابأول والتخيااااال التحاااااويلي كاااااان لهماااااا تاااااأثير إيجاااااابي وغيااااار مباشااااار علااااا
 االكاديمي.

تحدياد  (Liang et. Al., 2012a)بينما استهدفت دراسة لياانق ونخارون 
طبيعة عملية التخيل والمؤشرات المتعلقة بهاا، وقاد بينات الدراساة أن هنااك بعادين 
للتخياال يشااتمالت علااى عشاارة مؤشاارات، أمااا البعااد ابأول فهااو "التخياال اإلبااداعي" 

الحساسية، االنتاجية، االكتشااف، التجدياد(، أماا  ويضم المؤشرات اآلتية )البديهة،
البعااااد الثاااااني " التخياااال التوالاااادي" ويضاااام المؤشاااارات اآلتيااااة )التركيااااز، الفاعليااااة، 

 التحويل، البلورة، المناقشة الجدلية(. 
 مهارات التفكير التخيلي:

النمط التخيلي بمجموعاة مان المهاارات تتضامن الدراساة  أصحابيتصف 
 ،ومان خاالل قاراءتهم المتنوعاة لدشاياء،ي من خالل مالحظاتهم الدائم عن المعان

ولااديهم ، وهااؤالء لااديهم القاادرة علااي اسااتنتاج النتااائج ماان خااالل الااربط بااين المواقااف
 .(0440 ،مصطفيفهيم التأمل والتفكير بعمق ) ىالقدرة عل أيضا

التفكياار التخيلااي لااديهم مجموعااة  ىذوي القاادرة علاا ابأفااراد أن إضااافة إلااى 
 إدراك ىواإلدراك والتاااذكر والتصاااور والقااادرة علااا اإلحسااااسمنهاااا   ،المهااااراتمااان 

والتعبيااار عااان ماااا تااام تخيلاااه فاااي شاااكل  ةوعمااال الاااروابط والنمذجااا ابأنمااااطوتكاااوين 
 ,Bernstein & Bernstein) .كلمات منطوقاة أو مكتوباة أو مان خاالل الرسام

2003). 
من مهارات  ( عدداً 040، ص. 0402وقد حددت رشا السيد صبري عباس )

 التفكير، أهمها 
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  تصااااااور أو تخياااااال الشاااااايء ماااااان خااااااالل الرساااااام أو الوصااااااف اللفظااااااي أو
 المكتوب.

 .إنشاء تمثيل عقلي أو صورة ذهنية لهذا الشيء 
  ،إجااااراء التحااااويالت العقليااااة علااااى هااااذا التمثياااال مثاااال ) التاااادوير، اإلزاحااااة

 االنعكاس، الطي، ...(.
 شاكلة التاي تواجاه الفارد، وقاد استخدام الشكل الذي تم التوصل له لحل الم

توظاااف الصاااورة المتخيلاااة لخدماااة بعاااض العملياااات العقلياااة ابأخااارى مثااال 
 االستنتاج واالبتكار.

 .القدرة على الوصف والتعبير عن ما توصل إليه 
واهتمااات الكثيااار مااان الدراساااات بتنمياااة مهاااارات التفكيااار التخيلاااي لماااا لاااه مااان  

( التاااي 0402)شااايماء بهااايج محماااود أهمياااة فاااي العملياااة التعليمياااة منهاااا، دراساااة 
بتطبيقاااات الناااانو  المنزلاااياالقتصااااد فاعلياااة برناااامج مقتااارا فاااي  اساااتهدفت قيااااس
لدي طالبات الصاف الثالاث  يليوالتفكير التخ التنور العلميتنمية  ىتكنولوجي عل

، وشملت أدوات الدراساة علاى اختباار نحو العلم وتقنية النانو ناإلعدادي واتجاهه
ومقيااس االتجااه نحاو العلام وتقنياة الناانو  مي ومقياس التفكيار التخيلاي التنور العل

علااى عينااة ماان طالبااات الصااف الثالااث  البرنااامج المقتااراوتاام تطبيااق تكنولااوجي، 
 فاعلياااةطالباااة(، وأسااافرت نتاااائج الدراساااة عااان  44الاااذي بلاااغ عاااددهن ) اإلعااادادي

لي لادي طالباات المرحلاة تنمية التنور العلمي والتفكير التخي ىعلالبرنامج المقترا 
 ةلة إحصاائيالدذات وجد فروق ، كما واتجاههن نحو العلم وتقنية النانو اإلعدادية

التنااااور الختبااااار  التطبيااااق القبلاااي والبعااااديفااااي الطالباااات باااين متوسااااطي درجااااات 
وجااد فااروق دالااة إحصااائيًا بااين متوسااطي كمااا  لصااالح التطبيااق البعاادي ، العلمااي
لمقياااس التفكيااار التخيلااي لصاااالح  ق القبلااي والبعاااديالتطبيااافااي الطالباااات درجااات 

الطالباات باين متوساطي درجاات  توجاد فاروق دالاة إحصاائياً التطبيق البعدي، كماا 
 نحااو العلاام وتقنيااة النااانو تكنولااوجي لمقياااس االتجاااه التطبيااق القبلااي والبعااديفااي 



 أثر استخدام تقنية الواقع المعزز في تنمية التفكير التخيلي وعالقته بالتحصيل ودقة التعلم لدى تالميذ المرحلة
 االبتدائية

 

 33 السابع العدد –مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 
 

 يباااين اختباااار التناااور العلمااا طردياااة توجاااد عالقاااةلصاااالح التطبياااق البعااادي، كماااا 
 .نحو العلم وتقنية النانو تكنولوجي ومقياس التفكير التخيلي ومقياس االتجاه
( التاي اساتهدفت الكشاف عان مادى 0402ودراسة رشا السيد صبري عبااس )

فاعليااة برنااامج مقتاارا فااي نظريااة الجااراف لتنميااة بعااض مهااارات التفكياار التخيلااي، 
( طالًبااا، تااام 24م )وتمثلاات عينااة الدراسااة فاااي طااالب الصااف ابأول الثاااانوي قااواه

تقساايهم إلااى ثااالث مجموعااة ضااابطة، ومجموعااة تجريبيااة أولااى )تاادرس البرنااامج 
وفقااًا لاادليل المعلاام ووفقااًا لالنشااطة االلكترونيااة التفاعليااة عباار االنترناات وابأنشااطة 
اليدويااااة(، ومجموعااااة تجريبيااااة ثانيااااة )تاااادرس البرنااااامج وفقااااًا لاااادليل المعلاااام ووفقااااًا 

بيناات النتااائج أن البرنااامج لااه تااأثير علااى تحفيااز التخياال  لدنشااطة اليدويااة(، وقااد
وخاصاااة لااادى المجموعاااة التجريبياااة ابأولاااة التاااي درسااات وفقاااًا لااادليل المعلااام ووفقاااًا 

 لالنشطة االلكترونية التفاعلية عبر االنترنت وابأنشطة اليدوية.
 نظريات التفكير التخيلي:

 هاذه وأهام عقلايال التخيال تفساير حاولات التاي النظرياات مان عادد هنااك
 :النظريات
 المزدوج  الترميز نظريةDaal Coding theary: النظرية هذه صاحب 

 هاذه تقاول حياث المازدوج، التمثال باسام أيضااً  وتعارف ،Baivio باافيو
 ولكنهما المعلومات، ومعالجة لتصور مختلفان نظامان يوجد إنه النظرية

 لمعالجاة متخصصو  اللفظي، بالترميز ويعرف ابأول، النظام مترابطان،
 مااو  الثااني، النظام أما معين، بتسلسل المرتبة اللفظية المعلومات وتمثل
 المعلوماات بتمثيال ومتخصاص التخيلاي، أو التصاوري باالترميز يعارف

 ،الزغاول الارحيم عباد عمااد ؛النصاير الزغاول رافاع) والفراغياة المكانياة
 (.099 .ص ، 2003

 نيسار رياةالنظ هاذه صااحب  اإلدراكاي النشااط نظرياة Neisser أن يارى 
 للصاور، تمثايالت يوجاد ال حياث ،ةمباشار  تلقائياة عملياة العقلياة الصاورة
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 يلاتقط الادمال باأن ويفترض .مكانية طبيعة ذات اإلدراكات مثل فالصور
 سياق في رؤيته الفرد يتوقع ما مع يتفق بما البيئة من الثابتة المعلومات
 التنباؤ، أسااس علاى العملياات ههاذ مثال تنساتثار أن يمكان أناه إال معطى،
 خاالل مان عقلياة تصاورات يناتج اإلدراكاي التنباؤ مان الناوع هاذا ومثال

 التاي والمخططات الخارجية البيئة من له الواردة المعلومات بين المقارنة
 (.82. ص ،2005)حسام أحمد محمد،  مسبقاً  كونها

 العالقة بين التفكير التخيل والواقع المعزز:
لي يتمثل في قدرة المتعلم علاى بنااء تصاورات عقلياة متعاددة التفكير التخي

تجعله يفكر ويتخيل أشاياء لام تحادث لاه مسابقًا ويانعكس ذلاك علاى تفكياره، فنجاده 
يتمياااز بالحااادس وحاااب التخماااين مماااا يجعلاااه قاااادرًا علاااى التأمااال والتفكيااار العمياااق، 

ل النظار إلاى ويساعده للوصول بتصوراته إلى التفكير فيما وراء الواقاع، ومان خاال
طبيعاااة التخيااال وأبعاااادة، والواقاااع المعااازز وخصائصاااه، يتضاااح أن هنااااك ارتباطاااًا 

 وعالقة بينهما وأن كل منهما يخدم اآلخر.
 ثالثًا ـ السياق التعليمي:

لقصااة ماان أقاادر ابأساااليب ابأدبيااة التااي تعماال علااى تنميااة الفضااائل فااي ا
فاي نفساه ووجداناه، فالطفال الطفال ويبقاى أثرهاا  السبيل للدخول إلى عاالمو النفس، 

يستمع للقصة بكل حماس وشغف، فهي مصدر للمتعة والتسلية والتربية، فيقضاي 
وقتااًا ممتعااًا فااي سااماعها ومتابعااة أحااداثها، وبااذلك تكااون القصااة لهااا أثاار بااالغ فااي 

القصاااة ، لااذا تعااد (40 .ص ،0449حياااة الطفاال وتربيتااه، وكمااا ياارى الكيالنااي )
 .والتنشئةذات أثر بالغ في التربية 

بمساااااتوياتها العقلياااااة الطفاااال فاااااي الجواناااااب  ةتنمياااااعلاااااى القصاااااة وتساااااعد 
، (التااذكر والتخياال والتفكياار والتحلياال والنقااد والقاادرة علااى حاال المشااكالت) المختلفااة
إضااافة وأهدافااه ومؤسساااته،  همجتمعااه ومقوماتااماان التعاارف علااى  تمكنااهكمااا أنهااا 
 أعطائاه القادرة علاى فسية لماا فيهاا مانأثر بالغ في تنمية الجوانب الن الهإلى أنها 
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 .الحوار والتأمل في النفس والقدوة الحسنة
 ،رواياة القصاص بشاكل تفااعليدورًا كبيرًا فاي تقنية الواقع المّعزز وتؤدي 

أو  ،وذلااك بمسااااعدة المسااتخدمين علاااى إنشااااء أنشااطة ألعااااب قائمااة علاااى المكاااان
جامعاااة ابأمثلاااة علاااى ذلاااك قامااات مااان ، و والاااتعّلم  أنشاااطة روائياااة مصاااممة للتعلااايم

 ماديسااااون مديناااة ماديساااون )جامعااااة بحثياااة أمريكيااااة عاماااة مقرهااااا ا ويسكونساااون
بتصاميم  (لرابطاة الجامعاات ابأمريكياة ، من الجامعاات المؤسساةويسكونسن يةبوال

لعبة يمشي فيه طالب المدارس المتوساطة فاي الحارم الجاامعي باساتخدام هاواتفهم 
دثت فاي نفااس المحمولاة لعارض مشاااهد مصاّورة الحتجاجااات حارب فيتنااام التاي حاا

اسااااتخدم  مدينااااة ألباااااكركي فااااي واليااااة نيااااو مكساااايكو، وكااااذلك فااااي المناااااطق ذاتهااااا
المتعلمااون محااّرك تقنيااة الواقااع المّعاازز وروايااة القصااص بشااكل تفاااعلي لممارسااة 
مهاااارات اللغاااة ابأسااابانية مااان خاااالل التحااادث ماااع أشاااخاص حقيقياااين وشخصااايات 

 .افتراضية خالل زيارة ابأحياء المحلّية
 الدراسة: إجراءات 

نظرًا بأن الدراسة الحالية هدفت إلى الكشف عن أثر تقنية الواقع المعزز في 
تنميااة التفكياار التخيلااي وعالقتااه بالتحصاايل ودقااة الااتعلم، حيااث سااارت اإلجااراءات 

 على النحو اآلتي 
يتي في ”تصميم بيئة التعلم القائمة على تقنية الواقع المعزز في محتوى قصة 

 من إعداد الباحثة. -” n TownA Yeti i“ ”مدينة
بعااد االطااالع علااى عديااد ماان نماااذج التصااميم والتطااوير التعلاايم التااي يمكاان 
ابأخاااذ بهاااا عنااااد تصاااميم الماااواد التعليميااااة، ومنهاااا نماااوذج  )زينااااب محماااد أمااااين، 

؛ 002اااا000، ص ص 0440؛ نبيااال جااااد عزماااي، 002اااا000، ص ص0444
، 0400ي توفياق، ؛ ماروة زكا040اا90أ، ص ص  0442محماد عطياة خمايس، 

( وعديااد ماان النماااذج ابأخاارى، 0402؛ عبااداللطيف الجاازار، 482ااا474ص ص 
جااااراءات فااااي إعااااداد مااااادة المعالجااااة  وقااااد قاماااات الباحثااااة بإتباااااع عاااادة خطااااوات وا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%8C_%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%B3%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%8C_%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%B3%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
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التجريبيااة للبحااث، وذلااك باالسااتعانة بالنماااذج التااي وضااعت فااي هااذا المجااال، وتاام 
 إتباع الخطوات اآلتية 

 ل: تضمنت هذه المرحلة الخطوات اآلتية:أواًل ـ مرحلة التحلي
تمثاااال فاااي تحدياااد الاااانقص فاااي الجواناااب المعرفيااااة تحدياااد حاجاااة المتعلماااين   .0

والوجدانية المطلوب تنميتها لدى التالميذ، حيث تبين حصاول التالمياذ علاى 
درجااات متدنيااة وعاادم قاادرتهم علااى التفاعاال مااع عناصاار القصااة، وعليااه تاام 

" التعاارف علاى أثاار تقنياة الواقااع المعازز فااي صاياغة الهادف العااام  كااآلتي  
( لتالميااذ الصااف الثالااث 0)ملحااق  ”A Yeti in Town“محتااوى قصااة 

 االبتدائي كأحد أهداف منهج اللغة اإلنجليزية.
وتتمثاااال اإلجااااراءات المتبعااااة فااااي تحلياااال ابأهااااداف تحديااااد المهااااام التعليميااااة   .0

اإلنجليزيااة ووصافها فاي مانهج اللغاة  ”A Yeti in Town“قصاة لالعاماة 
مهمات وتجزئتها إلى والموضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم، إلى جانب ال

 مهمات فرعية، كما يلي 
  المهمااات النهائيااة  تاام تحلياال محتااوى قصااة“A Yeti in Town” ،

 وشملت المفاهيم المتعلقة بالتعرف على القصة.
  عية مناسابة تفصيل المهمات  تم تحليل المهمات التعليمية إلى مهمات فر

، ولقاد توصالت الباحثاة ”A Yeti in Town“تناساب طبيعاة تعلام قصاة 
إلى ثالث مهمات رئيسية كاآلتي  المهمة ابأولاى  اقتاراا عناوان للقصاة، 

 المهمة الثانية  سرد القصة، المهمة الثالثة  ابأداء التمثيلي القصة.
لااااة عينااااة ماااان تالميااااذ الصااااف الثالااااث بالمرح تحديااااد خصااااائص المتعلمااااين  .2

سااانوات والاااذين يدرساااون  9إلاااى  8االبتدائياااة تتاااراوا أعماااارهن الزمنياااة باااين 
مقاارراتهم باللغااة اإلنجليزيااة )الماادارس العالميااة للغااات( بااإدارة التربيااة والتعلاايم 
بمنطقاااة حائااال بالمملكاااة العربياااة الساااعودية، الفاااروق بيااانهم غيااار متبايناااة مااان 

ا الحاجاات التعليمياة فتتمثال حيث الناواحي ابأكاديمياة والخلفياات الساابقة، أما
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 A“في النقص الواضاح فاي المعلوماات والمعاارف المرتبطاة بمحتاوى قصاة 
Yeti in Town”  لاادى التالميااذ اتجاااه هااذا الموضااوع إلااى جانااب تنميااة

التفكير التخيلي، وهذا ما دفع الباحثة إلى استخدام تقنية الواقع المعزز وذلك 
 لتناسبها مع قدراتهم واحتياجاتهم.

روعااي اختيااار مدرسااة يتااوافر بهااا الااتعلم باسااتخدام  حديااد متطلبااات الماديااة ت .0
، وتاااام عاااارض موضااااوع الدراسااااة علااااى (iPad)ابأجهاااازة الحديثااااة والتااااي منهااااا

المعلمااات بالمدرسااة، والعماال علااى تااذليل الصااعوبات التااي يمكاان أن تواجاااه 
 تطبيق تجربة الدراسة ابأساسي.

قامات الباحثاة  للمشاكالت والحاجاات  تحديد الحلول التعليمية ابأكثار مناسابة .4
بتحديد الحل التعليمي ابأكثر فعالية وتفضاياًل ومناسابة لكال العوامال الساابقة 
والذي تمثل في تصميم بيئة تعلم وفق تقنية الواقع المعزز وقياس أثرها على 
كل من مهارات التفكير التخيلي وعالقتهاا بزياادة التحصايل ودقاة الاتعلم لادى 

 الثالث االبتدائي.تالميذ الصف 
 وتمر هذه المرحلة بالخطوات اآلتية ثانيًا/ مرحلة التصميم: 

تام إعاداد قائماة بابأهاداف المرتبطاة بمحتاوى  صياغة ابأهداف التعليمياة  .0
لتالمياذ الصاف الثالاث بالمرحلاة االبتدائياة  ”A Yeti in Town“قصاة 

 وهي أهداف وجدانية تمثلت في ابأتي 
 عة الوالدين.يستمع بيقظة بأهمية طا -
 يمارس بحماس عمل مع زمالئه في حب الوطن. -
 يظهر والءه حبه للوطن. -
 يتطوع لمساعدة زمالءه في الفصل عندما يحتاجون. -
 يدافع عن الحيوانات وطرق معاملتها السيئة. -
 تثير نقاط جديدة الساليب الرحمة بالحيوان. -
 يتصرف بشجاعة في المواقف الطارئة. -
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 لوالديه.يسلك أفعااًل تبين حبه  -
 يبدي إهتمامًا بالتعرف على جزاء طاعة الوالدين. -
 يجيب بحرية عندما يطلب منه إجابة عن سؤال. -
 يتقبل النقد عندما يخطأ في أي سلوك. -

سااااايتم التطااااارق لتلاااااك الخطاااااوة الحقاااااًا وعرضاااااها تصاااااميم أدوات القيااااااس   .0
 بالتفصيل.

التااي يااتم  “A Yeti in Town”قصااة   تاام اختيااار اختيااار المحتااوى .2
دريساااها فاااي مااانهج اللغاااة اإلنجليزياااة للصاااف الثالاااث االبتااادائي )الفصااال ت

 الدراسي ابأول(.
  تم استخدام اساتراتيجية الاتعلم الفاردي اختيار استراتيجيات التعليم والتعلم .0

في كال مان التتابعاات  (LCA)اإلرشادي أو استراتيجية التحكم اإلرشادي
بعاااات الشااابكية للرساااومات الخطياااة التاااي تمهاااد لتقنياااة الواقاااع المعااازز والتتا

والصااور، كمااا تاام اسااتخدام اسااتراتيجيات الااتعلم المعرفيااة اسااتنادًا لمباااديء 
نظرياااة معالجاااة المعلوماااات، وتكاملهاااا، وتنظيمهاااا، وتفصااايلها،  وترميزهاااا 

 (.98، ص0442)محمد عطية خميس، 
وفقاًا لنماوذج التصاميم  تصميم سيناريو استراتيجيات التفاعالت التعليمياة  .4

وير التعليمي المتباع تام تحدياد أدوار البرناامج وأدوار المعلماة وأدوار والتط
المتعلم وأدوار الوسائل التعليمية المستخدمة وفق رؤياة المصامم التعليماي 

 والملتزمة بمتغيرات الدراسة قيد الدراسة ومساقاتها على النحو اآلتي 
 مااان خاااالل -بوصااافة معلمااااً  -ابأهاااداف التاااي يقاااوم البرناااامج بعرضاااها 

التتابعااااات الخطيااااة التمهيديااااة للبرنااااامج ماااان حيااااث عاااارض ابأهااااداف 
التعليميااااة لموضااااوع البرنااااامج، وأهاااام المفاااااهيم الرئيسااااية، والمنظمااااات 
التمهيدياااااة المساااااتخدمة لتهيئاااااة المتعلماااااين لموضاااااوع الاااااتعلم، متبوعاااااًا 
بعرض خريطة المفاهيم ابأساساية للبرناامج مان خاالل واجهاة التفاعال 
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 دء المتعلم في التعامل مع البرنامج.الرسومية المصممة لب
  ابأهداف التي يمكن تحقيقها عن طريق تفاعل المتعلمين بمفردهم مع

 تقنية الواقع المعزز.
  اسااااتعان الدراسااااة الحاليااااة بمقترحااااات تصااااميم اسااااترتيجية التعلاااايم العامااااة .2

( فاااي تصاااميم االساااترتيجية العاماااة 0447نماااوذج محماااد عطياااة خمااايس )
 للتعليم كما يلي 

 ذكاار  -الدافعيااة واالسااتعداد للااتعلم عاان طريااق )جااذب االنتباااه تثارةاساا
 مراجعة التعلم السابق( -ابأهداف

  الجديد، ويشمل عرض المعلوماات وابأمثلاة ومهاام الاتعلم  التعليمتقديم
 الرئيسية، حسب التسلسل الهرمي.

  تشااااجيع مشاااااركة المتعلمااااين وتنشاااايط اسااااتجاباتهم عاااان طريااااق تقااااديم
 نتقالية ومرحلية موزعة حسب مهام التعلم.أنشطة وتدريبات ا

  عن طريق تطبيق كل من ابأدوات محكية المرجع. ابأداءقياس 
 وتمر هذه المرحلة بالخطوات اآلتية ثالثًا ـ مرحلة البناء: 

وفقاااااًا للمحتاااااوى التعليماااااي تااااام وضاااااع تصاااااور مبااااادئي إعاااااداد السااااايناريو   .0
 Storyرة للسااايناريو التعليماااي علاااى هيئاااة مجموعاااة ابأحاااداث المصاااو 

Board تشاامل مخططااات كروكيااة لرسااومات القصااة )ماان واقااع الكتاااب ،
المدرسااي( وفااق متغياارات الدراسااة المسااتقلة ومساااقاتها، ثاام بناااء الساايناريو 
في صيغته التنفيذية، وتتضح أهم مالماح السايناريو التنفياذي وروعاي فاي 
ذلاااك البسااااطة، والتااادرج فاااي عااارض المحتاااوى، ثااام عااارض السااايناريو فاااي 

ته المبدئياااة علاااى مجموعاااة مااان الخباااراء والمحكماااين فاااي تكنولوجياااا صاااور 
التعلاايم الجازتااه ماان حيااث شاامولية الساايناريو التنفيااذي لعناصاار موضااوع 
التعلم، ومدى مناسبة السيناريو لتالميذ عينة الدراسة، وقابليته وصالحيته 
للتطبيق، واتفق السادة المحكمين على توافر الشروط والمواصفات الجيادة 



 أثر استخدام تقنية الواقع المعزز في تنمية التفكير التخيلي وعالقته بالتحصيل ودقة التعلم لدى تالميذ المرحلة
 االبتدائية

 

 33 السابع العدد –مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 
 

لسااايناريو التنفياااذي ماااع إجاااراء بعاااض التعاااديالت، وتااام اجاااراء التعاااديالت ل
المقترحاااة وباااذلك يصااابح السااايناريو فاااي صااايغته النهائياااة، وقاااد تااام اختياااار 

، وهاو ipadللواقع المعزز الذي يمكن استخدامه مع  Aurasmaبرنامج 
منصااة مفتوحااة ويعتباار ماان باارامج تقنيااة التعاارف علااى الصااور، ويسااتخدم 

اميرات الهواتاااف الذكيااااة أو الكمبيااااوتر اللاااوحي للتعاااارف علااااى البرناااامج كاااا
صااورة العااالم الحقيقااي، حيااث يااتم التقاااط الصااورة المناساابة لعرضااها )ماان 

، ثام (Aura)واقع الكتاب المدرسي للتالميذ( وهي ما يطلق عليهاا الهالاة 
الوسااائط الغنيااة فااي شااكل الرسااوم المتحركااة أو  (overlay)يركااب عليهااا 
يااااة ابأبعاااااد، وأخياااارًا ربااااط الجاااازأين عباااار قناااااة يااااتم انشاااااءها النماااااذج ثالث

، ثااام تااام تحدياااد كلفاااة مبدئياااة لعملياااات iPadومشااااركتها عبااار جهااااز الاااا 
اإلنتاج تتضمن عدد ساعات العمل الفعلي في إنتاج كل المعالجة للنظار 
إليهماا عناد تفسااير نتاائج الدراسااة فيماا يتعلااق بحساابات الكلفااة والعائاد فااي 

ثر ابأساساي وتقادير الفاعلياه لكال مسااق مان مسااقات التغياار عالقتاه باابأ
 المستقل قيد الدراسة.

بعاااد االنتهاااااء مااان عمليااااات التخطااايط لالنتاااااج وتجميااااع اإلنتااااج الفعلااااي   .0
المصاااادر الالزماااة لاااه وحساااابات الكلفاااة المبدئياااة وفقاااًا لنماااوذج التصاااميم 

تقنياة الواقاع والتطوير التعليمي المتباع تام الشاروع فاي إنتااج القصاة وفاق ل
 المعزز.

تم بناء مواد المعالجة التجريبية والتي تمثل الواقع المعزز التقويم البنائي   .2
في صايغتها المبدئياة لياتم تقويهاا وتنقيحهاا قبال البادء فاي عملياة التطاوير 
النهائي، وقد تم عرض مواد المعالجة التجريبية على خبراء ومتخصصين 

لماااااوا اللغاااااة اإلنجليزياااااة للتأكاااااد مااااان فاااااي مجاااااال تكنولوجياااااا التعلااااايم و ومع
مناساااااابتها لتحقيااااااق الهاااااادف، التسلساااااال والتنظاااااايم، العناصاااااار المرسااااااومة 
والمكتوبة، المقترحات والتعديالت، وباستقراء نسبة اتفااق المحكماين حاول 
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كفاءة القصة بتقنية الواقع المعزز أشارت النتاائج إلاى تحقياق نسابة اتفااق 
( بأغلااب البنااود، كمااا اتفااق %90عاليااة حااول أغلااب المفااردات وصاالت )

السااادة المحكمااين علااى صااالحية المعالجااة التجريبيااة، وفااي ضااوء نتااائج 
التقاويم المبادئي تام اجاراء كافاة التعاديالت وباذلك أصابحت ماواد المعالجاة 

 التجريبية جاهزة الجراء االخراج النهائي.
 وفيهااا تاام ضاابط المتغياارات موضااع الدراسااة ومساااقاتهااالخااراج النهااائي   .0

والتأكااااد ماااان خلوهااااا ماااان االخطااااااء فااااي التصااااميم ماااان الناااااحيتين الفنياااااة 
والتربوياااة، وتعاااديل ماااا يلااازم بنااااء علاااى أراء الساااادة الخباااراء والمحكماااين، 

 وطبقًا لنموذج التصميم والتطوير التعليمي المتبع.
 رابعًا ـ مرحلة التقويم: 

هااا إعااداد تاام إجااراء مرحلااة التقااويم النهااائي علااى ماارحلتين، ابأولااى  تاام في
اسااتبانة تقااويم منااتج للتأكيااد ماان صااالحية القصااة بتقنيااة الواقااع المعاازز لالسااتخدام 

( مااان الااازمالء المتخصصاااين فاااي مجاااال تكنولوجياااا التعلااايم 2وتااام عرضاااه علاااى )
الساااتطالع رأيهااام حاااول )شااامول نسااا  الواقاااع المعااازز لمتغيااارات الدراساااة والتعبيااار 

مالئماة  –عازز للمحتاوى التعليماي مناسابة أسالوب عارض تقنياة الواقاع الم  -عنها
تناساااق  -تصاااميم الواقاااع المعااازز مااان حياااث حجااام الخطاااوط والصاااور والرساااومات

ابألوان ومالئمة لون الخلفية لعارض الصاور والرساوم ومحتواهاا( وقاد اتفاق الساادة 
المحكماااون بنسااابة كبيااارة علاااى أن القصاااة بتقنياااة الواقاااع المعااازز مناسااابة وصاااالحة 

فيهااا تجريااب تقنيااة الواقااع المعاازز  علااى عينااة ماان تالميااذ للتطبيااق، والثانيااة  تاام 
( تلمياااذات ممثلاااة لعيناااة 7الصاااف الثالاااث االبتااادائي بالمرحلاااة االبتدائياااة عاااددهم )

الدراسااة ابأصاالي التااي أعااد ماان أجلااه تقنيااة الواقااع المعاازز بحيااث تتفااق معهااا فااي 
نياة الخصائص والصفات، وكان من أهاداف هاذه المرحلاة )معرفاة مادى مناسابة تق

الواقااع المعاازز للمتعلمااين ماان حيااث ماادى سااهولة التعاماال معااه ووضااوحه وماادى 
التأكاااد مااان أثااار تقنياااة الواقاااع  -مناسااابة شاااكل وحجااام الخاااط والصاااور والرساااومات
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المعاازز وقدرتااه علااى تنميااة التفكياار التخيلااي وزيااادة التحصاايل ودقااة الااتعلم(، وفااي 
الباحثة باإجراء التعاديالت ضوء ما اسفرت عنه نتائج التجربة االستطالعية قامت 

عداد القصة بتقنية الواقع المعزز في صاورته النهائياة تمهيادًا لتجريباه  الضرورية وا 
 ميدانيًا على عينة الدراسة ابأصلية. 

 إعداد أدوات الدراسة
قامات الباحثاة بإعاداد اختباار : مـن إعـداد الباحثـة اختبار التفكيـر التخيلـي  -1

 اإلجراءات اآلتية   التفكير التخيلي وتم بناءه وفق
 إلى قياس مستوى تالمياذ الصاف االختبار هدف  :تحديد الهدف من االختبار

 الثالث االبتدائي في مهارات التفكير التخيلي للمحاور المحددة.
  :القادرة أبعااد تقايس أقساام ثالثاة مان تاألف االختباارتحديد محـاور االختبـار 

 أن يتخيل فقرة كل في البللط يتاا فقرات، عشر ويضم ابأول على التخيل 
 اساتمع القصاة التاي فاي ورد مماا المكاان أو الشخصاية أو الحادث أو الفكارة
 القسم أما اليدوي. والمرتبطة بالرسم المنتجة الذهنية الصور عن ويعبر إليها،
 عادد باأكبر فقارة كال على يجيب للطالب أن يتاا فقرات عشر فيضم الثاني 
 القصاة فاي ورد مماا والمساتوحاة لمرتبطاة،المعرفياة ا االساتجابات مان ممكان

 الصالة ذات المنتجاة الذهنياة الصاور لبلاورة وساائل وأدوات وهاي المساموعة،
 أربعاة يضام ماوقفي اختباار فهاو الثالاث  القسام مادار التخيال. أماا بالشايء

تقماص  منهاا كالّ  فاي للطالاب يتااا المساموع، فاي ورد مماا مواقف مستخلصاة
 بعناصار الموقاف، مرتبطاة ذهنياة صاور ليادتو  خاالل مان المناساب، الادور

 هاذا فقارات وقاد بنيات مناسابة، وصاوتية جسادية بحركاات عنهاا والتعبيار
 :اآلتية اإلجراءات وفق االختبار
 علاى التخيال، والقادرة االساتماع، بمهاارة المتعلاق الترباوي ابأدب روجع 

 في التي استخدمت واالختبارات الدراسات، من عدد على اطلع حيث
 للتفكير تورنس بينها اختبار ومن التخيل، على والقدرة لتفكير،ا قياس
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 & Davidson)ييااال للتخيااال   جامعاااة واختباااار اإلبااداعي،

Worsham, 1992; Golden, 1996; Chiu, 2002; 

Johnson & Giorgio, 2003; King.2007). 
 االختباار لبنااء محتاوى ، لتكون""يتي في المدينة بعنوان قصة اختيرت 

 الطالاب تتايح التاي والعناصار تاوفر المضاامين، اختيارهاا فاي روعي
 باأداءات عنهاا والتعبيار حولهاا، مجاردة صاور ذهنياة تولياد المساتمع

 .مناسبة أو معرفية حركية أو فنية
 مثيرات مناسبة تشكل التي العناصر فيه وحددت القصة، محتوى حلل 

 داءاتابأ بواحادة مان عنهاا والتعبيار الذهنية، الصور إلنتاج للطالب
 .الدراسة في الحركية( المعتمدة أو المعرفية أو التعبيرية )الفنية

 فقارات للقسام (04) بواقاع أولياة بصاورة االختباار فاي الفقارات وزعات 
 الثااني فقارات للقسام  (04و) اليادوي الرسام باأداء الخااص ابأول

 بابأداء الخاص للقسم الثالث مواقف (0و) المعرفي، بابأداء الخاص
 .الحركي

 ياالختبااار ماارتين بفاصاال زمناا محاااورتاام مراجعااة  االختبــار: محــاورراجعــة م 
مكااااان ماااان تااااأثير ابألفااااة وذلااااك للااااتخلص بقاااادر اإل خمسااااة عشاااار يوماااااً مدتااااه 

عناااد قاااراءة أسااائلة  التالمياااذ، وقاااد وضاااعت الباحثاااة نفساااها موضاااع بالعناصااار
االختباااار، خاصاااًة مااان ناحياااة مالئماااة قواعاااد اللغاااة وأسااالوب الكتاباااة ووضاااوا 

 بارات وبناءًا على ذلك تم إدخال بعض التعديالت على بعض المفردات.الع
 :ابأسائلة،  ورقاةتم كتابتها على الصافحة ابأولاى مان  تحديد تعليمات االختبار

 يسهل فهمها. يفيها أن تكون مباشرة وواضحة ك يوقد روع
 :ـــار ـــة لالختب  7 صاااورته المبدئياااة مااان ييتكاااون االختباااار فااا الصـــورل المبدئي

االختبااار وعااددها  تئلة تباادأ بصاافحة التعليمااات يليهااا مباشاارة مفاارداأساا ورقااات
 .التلميذيوجد بأعالها مكان خاص لبيانات و  ،( مفردة00)
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 :تجريب االختبار وضبطه  
 :على في صورة المبدئية  االختبار التحصيل عرض صدق االختبار

في مجال تخصص تكنولوجيا التعليم مجموعة من السادة المحكمين 
تعليم  في المتخصصين من وعدد( محكم 7لم نفس قوامهم )ومجال ع
في  اللغة اإلنجليزية معلمي ومعلمات من عدد عن فضال التفكير،
مالئمة ) إلبداء أرائهم فيه من حيثوذلك  الما العالمية للغات مدرسة

سالمة االختبار من حيث الصياغة التالميذ، لمستوى  العباراتمستويات 
يرون أنها  يالت العباراتحذف وتعديل ، دقة العلميةاللفظية واللغوية وال

راء المحكمين تم إجراء بعض نوفي ضوء ( غير مناسبة مع إبداء السبب
 .التعديالت على الصورة المبدئية لالختبار

 على عينة  يتم حساب ثبات االختبار التحصيل :رثبات االختبا
ذ الصف تالميختيرت من استطالعية غير عينة الدراسة ابأصلية، ا

حيث طبق االختبار تلميذة، ( 04)الثالث بالمرحلة االبتدائية قوامهم 
حساب ثم ثالث أسابيع،  يمرتين على العينة االستطالعية بفاصل زمن

، SPSSمن برنامج  ، التجزئة النصفيةألفا معاملثبات باستخدام ال
 والجدول اآلتي يوضح ذلك  

 
 التفكير التخيلي اراختبقيم معامل الثبات لمحاور : (1جدول )

 التجزئة النصفية معامل الفا المحاور
 0,839 – 0,848 0,888 األول القسم
 0,844 – 0,851 0,888 الثاني القسم
 0,860 – 0,888 0,814 الثالث القسم

 0,883 – 0,888 0,891 ثبات مقياس التفكير التخيلي ككل
، ألفااا معاماال الثباااتيتضااح ماان الجاادول السااابق أن جميااع قاايم معااامالت 
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 مما يدل على ثبات المقياس.  4،40التجزئة النصفية، دالة عند مستوى 
 :ـــزمن المناســـب ل جابـــة عااان  لإلجاباااةتااام تحدياااد الااازمن المناساااب  تحديـــد ال

عبااارات اختبااار التفكياار التخيلااي ماان خااالل حساااب متوسااط الاازمن بااين أول 
المتوساط الازمن ( دقيقاة واعتبار هاذا 04بلغ متوسط الزمن ) ونخر تلميذ حيث

 على أسئلة االختبار. لإلجابةالمناسب 
 اآلتي النحو على الدراسة أداة اختبار فقرات صححتاالختبار:  تصحيح:  

 كما ( درجة موزعة04القسم ) بهذا الخاصة الفقرات أعطيت :ابأول القسم 
بالرسام  باالتعبير الخاصاة الخماس الفقارات مان فقارة كال أعطيات يلاي  
 الصاور الذهنياة عان التعبيار فاي الدقاة"لمعياار ندرجتاا درجاات؛ خماس
 أو الرسم ارتباط مدى "لمعيار ودرجتان ،"التخيل موضع الفكرة أو للشيء
 لمعياار "مادى ودرجاة ،"موضاع التخيال الشايء أو باالفكرة الفنياة الصاورة
 ."التعبير الفني موضع الرسم اكتمال

 درجاة، حياث ( 04القسام ) بهاذا الخاصاة الفقارات أعطيات:الثااني القسام
 تمثّال متوساط ( درجاات،4) المعرفياة باالساتجابة التعبيار فقارة أعطيات

 الفقرات الخمس. من فقرة كل على الدراسة عينة استجابات
 درجاة، وهاذا (02) القسام بهاذا الخاصاة الفقارات أعطيات  الثالاث القسام 

 مكتوباة أرباع عباارات قاراءة للطالاب فياه يتااا فردي، موقفي اختبار القسم
 حركي بأداء عن الموقف التعبير للطالب فيه يتاا موقفا واحدة كلّ  تصف

 ودرجاة  موقاف، لكالّ  فاي اساتجابته الحركياة علاى درجاة ويعطى مناسب،
 ودرجاة المصااحب، الصاوت لتلاوين المناساب، ودرجاة الجسادي للتعبيار
،  الحركاي لادداء المصااحبة المناسابة اللغوياة لدلفااظ والعباارات واحادة

المتوسااطات  أخااذت اثناين، ثاام محللاين مان المصاورة فحللات المواقاا
 .لتقديراتهما الحسابية

  والكياف، وتقادير الكام حياث مان لالختبار الصحيحة االستجابات حددت 
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 ولمعياار الخباراء، لاذلك، وآلراء المعتمادة للمعاايير وفقا المستحقة الدرجات
 اباتاالستج فقرة كل في اعتمدت المستجيبين حيث الطالب من ابأغلبية

 الدراسة. عينة التالميذ ( من%74) على ما يزيد عليها أجمع التي
  نراء إلاى باالرجوع الباحثاة التخيل تمّكنات على للقدرة السلوكية المؤشرات 

 من عدد تحديد من التخيل على القدرة في مجال التربوي وابأدب الخبراء،
 ة )التخيل( المجرد الذهنية الصور عن التعبير السلوكية بأبعاد المؤشرات

والشاخوص  والمعااني ابأفكاار فاي وتمثال بالرسام الفناي التعبيار  -
ليصابح  وابأشاياء الحياة، الكائناات صاور فاي واالحاداث والتادّخل

  .العالقات تمثيل عن والعكس، فضال مألوف غير المألوف
 ورد فاي مماا والمؤتلاف المختلاف تعرف في وتمثل المعرفي التعبير  -

والعمليااات المتضاامنة،  وابأفكااار ثابأحاادا وتسلساال المسااموع،
 .في المسموع أساسية وبيانات معلومات واستدعاء

موضاعية،  لحركاات الجسادي ابأداء فاي وتمثال الحركاي التعبيار  -
 تقنياات التقلياد متنوعاة، واساتخدام لغوياة لوحادات أصاوات وتلاوين

 .والتمثيل والمحاكاة
  ( 0)ملحااقالنهائيااة أصاابح االختبااار فااي صااورته  :لالختبــارالصــورل النهائيــة

( 22) وأصبحت الدرجة الكليةعبارة،  (00بعد المراجعة والتعديل مكون من )
 درجة.

 االختبار التحصيلي "من إعداد الباحثة": -9
 قامت الباحثة بإعداد اختبار تحصيلي وتم بناءه وفق اإلجراءات اآلتية  

 يناة إلاى قيااس تحصايل عهاذا االختباار يهادف  : تحديد الهـدف مـن االختبـار
 A Yeti in“ ”يتااي فااي مدينااة”الدراسااة للجانااب المعرفااي المتعلااق بقصااة 

Town”   .في مقرر اللغة االنجليزية 
 :ـــل محتـــوى الوحـــدل وذلاااك لتحدياااد ابأوزان النسااابية لدهاااداف التعليمياااة  تحلي
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 للقصة، حتى يمكن صياغة أسئلة االختبار التحصيلي.
  :مان االختباار  يلمساتخدمة فاحادد نماط ابأسائلة اتحديد نـوع أسـئلة االختبـار

( مفااردة، والثاااني  04نااوعين ماان ابأساائلة، ابأول  الصااواب والخطااأ وعااددها )
 ( مفردة.04االختيار من متعدد وعددها )

  االختبااار ماان نااوعين ماان ابأساائلة،  صايغت أساائلة االختبــار: مفــرداتصــيا ة
ل يتكاااون كااا الناااوع ابأول الصاااواب والخطاااأ، والناااوع الثااااني اختياااار مااان متعااادد

وبدائل  إجابتينيتبع كل سؤال  ،البدائل )اإلجابات(و  مقدمة السؤال، سؤال من
إحاااداها وتكاااون إجاباااة واحااادة فقاااط منهاااا صاااحيحة  التالمياااذختاااار ييحتمااال أن 
، تكاون خاطئاة بغارض التقليال مان تاأثير التخماين اإلجابة ابأخارىعلميًا، أما 

ر بحياث يغطاى وفى ضوء أهداف االختبار وجدول المواصفات صمم االختباا
 .ومستويات قياسها الموضوعات يأوجه التعلم المرغوب فيها والواردة ف

 :مدته  يتم مراجعة أسئلة االختبار مرتين بفاصل زمن مراجعة أسئلة االختبار
مكان من تأثير ابألفة بابأسئلة، وقد وذلك للتخلص بقدر اإل خمسة عشر يوماً 

ءة أسئلة االختبار، خاصًة مان عند قرا التالميذوضعت الباحثة نفسها موضع 
علاى ذلاك  ناحية مالئمة قواعد اللغاة وأسالوب الكتاباة ووضاوا العباارات وبنااءً 

 تم إدخال بعض التعديالت على بعض المفردات.
 :ابأسائلة،  ورقاةتم كتابتها على الصافحة ابأولاى مان  تحديد تعليمات االختبار

هااا، كمااا اشااتملت يسااهل فهم يفيهااا أن تكااون مباشاارة وواضااحة كاا يوقااد روعاا
 في توضيح هذه التعليمات واختصارًا للوقت. به التلميذةسترشد تعلى مثال 

 :ـــار ـــة لالختب  2 صاااورته المبدئياااة مااان ييتكاااون االختباااار فااا الصـــورل المبدئي
االختبااار وعااددها  تأساائلة تباادأ بصاافحة التعليمااات يليهااا مباشاارة مفااردا ورقااات

 .التلميذةات يوجد بأعالها مكان خاص لبيانو  ،( مفردة24)
 :تجريب االختبار وضبطه  

 :على في صورة المبدئية  االختبار التحصيل عرض صدق االختبار
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في مجال تخصص تكنولوجيا التعليم من السادة المحكمين  همجموع
إلبداء أرائهم فيه من ( محكمين وذلك 7ومجال اللغة اإلنجليزية قوامهم )

سالمة االختبار يذات، التلممالئمة مستويات ابأسئلة لمستوى ) حيث
وكذلك ابأسئلة والبدائل من حيث الصياغة اللفظية واللغوية والدقة 

حذف ، أن يقيس االختبار فعال ما وضع لقياسه من أهداف، العلمية
وفي ضوء ( يرون أنها غير مناسبة مع إبداء السبب يوتعديل ابأسئلة الت

لصورة المبدئية أراء السادة المحكمين تم إجراء بعض التعديالت على ا
 .لالختبار

 على عينة  يتم حساب ثبات االختبار التحصيل :رثبات االختبا
تالميذ الصف ختيرت من استطالعية غير عينة الدراسة ابأصلية، ا

حيث طبق االختبار تلميذة، ( 04)الثالث بالمرحلة االبتدائية قوامهم 
حساب م ثثالث أسابيع،  يمرتين على العينة االستطالعية بفاصل زمن

 تهقيم فجاءت SPSSألفا كرونباخ من برنامج ثبات باستخدام معادلة ال
 .وهو معامل ثبات مقبول (4888)

 :عان أسائلة  لإلجاباةتم تحديد الزمن المناساب  تحديد الزمن المناسب ل جابة
بلااغ  ماان خااالل حساااب متوسااط الاازمن بااين أول ونخاار تلميااذة حيااث التحصاايل

على  لإلجابةبر هذا المتوسط الزمن المناسب ( دقيقة واعت24متوسط الزمن )
 أسئلة االختبار.

  ( 2)ملحااقأصاابح االختبااار فااي صااورته النهائيااة  :لالختبــارالصــورل النهائيــة
وأصاابحت الدرجااة  مفااردة، (24)سااؤالين وبعااد المراجعااة والتعااديل مكااون ماان 

، وتام إعاداد مفتااا للتصاحيح ( درجة بواقع درجة واحدة لكل ساؤال24الكلية )
 (.0ملحق)

 عينة الدراسة:
تم اختيار عينة قصدية من تلمياذات المرحلاة االبتدائياة بمدرساة الماا العالمياة 
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لغاااات بمنطقاااة حائااال بالمملكاااة العربياااة الساااعودية، خاااالل الفصااال الدراساااي ابأول 
 ( تلميذة، تم توزيعهن على مجموعتين كاآلتي 04م، بلغ عددهن )0402/0407
  ( تلميااااذة تدرساااان وفااااق الاااانمط 04عااااددهن )المجموعااااة ابأولااااى "ضااااابطة"  و

 التقليدي.
 ( تلميااااذة تدرساااان وفااااق الواقااااع 04المجموعااااة الثانيااااة "تجريبيااااة"  وعااااددهن )

 المعزز.
 إجراء تجربة الدراسة: 

 مرت تجربة الدراسة بعدة خطوات إجرائية تمثلت فيما يلي  
  إجاااراء التجرباااة االساااتطالعية  تااام إجاااراء تجرياااب مصاااغر لعمااال تقاااويم بناااائي

( تالمياذ، 4للواقع المعزز من خالل التطبيق على عينة عشوائية مكونة مان )
وذلااااك للتأكااااد ماااان مناساااابتها لمسااااتوى التالميااااذ، ودقااااة ووضااااوا المعلومااااات، 
وابأنشاااطة، وفاااي ضاااوء تلاااك النتاااائج تااام إجاااراء التعاااديالت المطلوباااة، تمهيااادا 

 للتطبيق النهائي على العينة ابأساسية للبحث.
 صدية من تلمياذات المرحلاة االبتدائياة بمدرساة الماا العالمياة تم اختيار عينة ق

( تلميذة 04للغات بمنطقة حائل بالمملكة العربية السعودية، وقد بلغ عددهن )
 من  الصف الثالث االبتدائي.

  ،التطبياق القبلااي بأدوات القياااس  متمثاال فااي تطبيااق )اختبااار التفكياار التخيلااي
ى تالميذ مجموعاة الدراساة تطبيقاًا قبلياًا واالختبار التحصيلي( بشكل فردى عل

وذلاااك للتأكاااد مااان تكاااافؤ مجماااوعتي الدراساااة قبااال إجاااراء المعالجاااة التجريبياااة، 
واستخدم تحليل التباين ابأحادي االتجاه لمعرفة ما إذا كانت هناك فروق دالة 
إحصائيًا بين متوسطات درجات التالميذ في متغيارات الدراساة )تنمياة التفكيار 

 زيادة التحصيل، دقة التعلم(، والجدول اآلتي يوضح هذه النتائج  التخيلي،
 (: نتائج تحليل التباين في التطبيق القبلي ألدوات الدراسة 9جدول )

 الداللةقيمة متوسط مجموع درجات  المصدر المتغير
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 (F) المربعات المربعات الحرية

التفكير 
 التخيلي

 61833 481133 8 بين المجموعات
 ير  31986

 91056 941668 19 داخل المجموعات دالة
  811800 18 الكلي

 التحصيل
 91400 41800 9 بين المجموعات

 ير  41858
 دالة

 01484 81400 18 داخل المجموعات
  131900 18 الكلي

دقة 
 التعلم

 01054 01108 9 بين المجموعات
 01011 01188 18 داخل المجموعات غير دالة 41858

  01988 18 الكلي
 

( يتضح عدم وجود فروق بين المجموعة 0وباستقراء النتائج في جدول )
الضابطة والمجموعة التجريبية في درجات كل من اختبار التفكير التخيلي 

التفكير في اختبار  (F)واختبار التحصيل و دقة التعلم، حيث بلغت قيمة 
في  (F)(، كما بلغت قيمة 4844( هي غير دالة عند مستوى )28072)التخيلي 

(، كما بلغت 4844( وهي غير دالة عند مستوى )08847)اختبار التحصيل 
(، مما 4844( وهي غير دالة عند مستوى )08847)دقة التعلم في  (F)قيمة 

التجريبية( في متغيرات الدراسة قبل  -يدل على تكافؤ المجموعتين )الضابطة
 التجريب.

 ة  تااام تطبياااق المعالجاااة التجريبياااة للبحاااث، باساااتخدام إجاااراء التجرباااة ابأساساااي
بواقاااع حصاااة  7/04/0402وحتاااى  0/9/0402الواقاااع المعااازز، ابتاااداًء مااان 

 حصص(. 4أسبوعية )
  التطبيق البعدي بأدوات القياس  عقب االنتهااء مان تطبياق التجرباة ابأساساية

يااااار لعملياااااة الاااااتعلم، تااااام تطبياااااق أدوات القيااااااس والمتمثلاااااة فاااااي )اختباااااار التفك
االختبااار التحصاايلي( بشااكل فااردى علااى تالميااذ مجموعااة الدراسااة  -التخيلااي
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 تطبيقًا بعديًا.
 المعالجة اإلحصائية للبيانات:

 SPSSالختبااااار فااااروض الدراسااااة اسااااتخدمت حزمااااة الباااارامج اإلحصااااائية       
 إلجراء المعالجات اإلحصائية، حيث استخدمت ابأساليب اإلحصائية اآلتية 

تحليااااااال التبااااااااين أحاااااااادي االتجااااااااه للكشاااااااف عااااااان تكاااااااافؤ  اساااااااتخدام أسااااااالوب -
المجموعات، وذلك بحساب داللة الفروق بين المجموعاات فاي درجاات أدوات 

 القياس.
للعينااااات  ”Wilcoxon Signed Rank Test“اختباااار ويلكوكساااون  -

 الصغيرة. 
حسااااب ايتاااا تربياااع لمعرفاااة مااادى تاااأثير المتغيااارات المساااتقلة علاااى المتغيااارات  -

 التابعة.
 امل االرتباط لبيرسون لحساب معامالت االرتباط الثنائية.مع -

 نتائج الدراسة:
بعاااد االنتهااااء مااان التجرباااة ابأساساااية وتطبياااق أدوات الدراساااة، تااام جمااااع  

البياناااات وتحليلهاااا باساااتخدام بعااااض ابأسااااليب اإلحصاااائية )المتوساااط الحسااااابي، 
الفاااااااروق االنحاااااااراف المعيااااااااري، تحليااااااال التبااااااااين( كإحصااااااااء باااااااارامتري لحسااااااااب 

 اإلحصائية بين المتوسطات، وفيما يلى عرض للنتائج ومناقشتها 
ال توجاد فاروق " الاذي يانص علاىأواًل: اختبار مدى صحة الفرض األول للبحث: 

المجموعاة الضاابطة )التاي تالمياذ درجات ذات داللة إحصائية بين متوسطي 
( اقع المعاززو المجموعاة التجريبياة )التاي درسات باالو درست بالطريقة المتبعاة( 

والجااادول اآلتاااي لااادى تالميااذ المرحلاااة االبتدائيااة، البعااادي  التفكياارفااي اختباااار 
  يوضح النتائج

 المجموعة الضابطة تالميذدرجات (: داللة الفرق بين متوسطي 3جدول )
باستخدام اختبار نسبة الفاعلية لويلكوكسون الختبار  والمجموعة التجريبية
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 التفكير التخيلي البعدي

متوسط  العدد المجموعة رالمحو 
 الرتب

مجموع 
 ىمستو  Zقيمة  الرتب

 الداللة
مربع 
 إيتا

حجم 
 التأثير

 األول
 الضابطة

90 
1150 1150 

31840- 

 دالة عند
 مستوى
0101 

01834 

 كبير

 908150 10188 التجريبية

 الثاني
 الضابطة

90 
1150 1150 

31838- 01645 
 908150 10188 التجريبية

 لثالثا
 الضابطة

90 
1150 1150 

31881- 01596 
 908150 10188 التجريبية

 ككل
 الضابطة

90 
1150 1150 

31898- 01808 
 908150 10188 التجريبية

في المحور ابأول بلغت  Zيتضح من الجدول السابق أن قيمة 
المحور في  Z(، وقيمة 28928)في المحور الثاني بلغت  Z(، وقيمة 3.940)

(، وللبحث عن تلك 28908)في ككل بلغت  Z(، قيمة 28880)الثالث بلغت 
بلغ حجم التأثير (، كما 4840، وجدت أنها دالة عن مستوى )Zالقيم في جدول 

 لمحور الثالث(، وا48204) لمحور الثاني(، وا48720) للمحور ابأول"مربع إيتا" 
ر إيجابي كبير، وللتأكيد (، وهي قيم تشير إلى تأثي48847(، وككل )48402)

على النتائج السابقة قامت الباحثة بحساب نسبة الكسب المعدلة لبالك، والجدول 
 اآلتي يوضح النتائج 
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المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ودرجة الكسب المعدل (: 4جدول )
التفكير التخيلي الختبار  المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية تالميذل

 (90)ن =  يالبعد

متوسط  المجموعة المحاور
 الدرجات

االنحراف 
 المعياري

نسبة 
 الكسب

 األول
 1188 18165 الضابطة

115 
 1183 96145 التجريبية

 الثاني
 113 11105 الضابطة

114 
 1108 16155 التجريبية

 الثالث
 1188 8180 الضابطة

113 
 1198 19160 التجريبية

 ككل
 9161 38160 الضابطة

114 
 9188 55160 التجريبية

  
يتضح من الجدول السابق أن متوسط درجات المجموعة الضابطة الختبار 

(، 44824(، والمجموعة التجريبية بلغ )29824بلغ )التفكير التخيلي البعدي ككل 
(، مما يشير إلى أن الفرق كبير بينهما، كما بلغت قيمة نسبة 02844بفارق )

( التي حددها 080( وهي نسبة أكبر من )080) (Black)الكسب المعدل لبالك 
لدي على تنمية التفكير التخيلي  بالك، مما يدل على أثر تقنية الواقع المعزز

توجد فروق ، وعليه يرفض الفرض ابأولى ليصبح "المجموعة التجريبيةتالميذ 
المجموعة الضابطة )التي تالميذ درجات ذات داللة إحصائية بين متوسطي 

في  (واقع المعززالمجموعة التجريبية )التي درست بالو بالطريقة المتبعة(  درست
لدى تالميذ المرحلة االبتدائية، لصالح المجموعة البعدي  التفكيراختبار 
 التجريبية".
 ابأبعاد الثالثة من بعد كل في التجريبية المجموعة تالميذ تفوق ولعلّ  
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 إلى ابأولى يعود بالدرجة مجتمعة وعليها الدراسة، موضوع التخيل على للقدرة
 بشكل ترتبط خفية وبعضها ظاهرة ملموسة، تكون قد بعضها متداخلة عوامل

 وما التجريبية، المجموعة تالميذ استخدمها مباشر بتقنية الواقع المعزز التي
 في تدريس طبقت والتي التخيل على القدرة تشكيل في إيجابية نثار تركته من
المجموعة مشاهدة أحداث القصة  هذه لتالميذ أتاحت االستماع، حيث نصوص

 مألوف ما هو وتحويل بصورة تفاعلية من خالل استخدام نماذج ثالثية ابأبعاد،
 القصة في وابأحداث الواردة والشخوص ابأشياء، ومن الحسية الصور من

 أثناء ذلك أكان سواء مألوفة والعكس، غير صور إلى المسموعة والنصوص
 أسهمت وحركية ذهنية نشاطات من تلك العملية رافق وما بعده، أم االستماع
الصور  وانتاج التخيل، على قدراتهم تنمية أو/ و تشكيل في أو بأخرى بصورة
 بكل االختبار الخاصة فقرات في أدائهم في يتفوقون جعلهم مما المجردة، الذهنية

 المجموعة في على أقرانهم مجتمعة وعليها التخيل، على القدرة أبعاد من بعد
 مجموعة عن اإلجابة ثم نصوص االستماع، لتلقي فقط تعرضوا الذين الضابطة
 المرتبطة في التدريبات والتنوع التعدد عن تليها بعيدا التي المحددة ابأسئلة
  .المجرد الذهني والتصور بالتفكير،

وعلى حد علم الباحثة ال توجاد دراساة ساعت لتحدياد دور تقنياة الواقاع المعازز 
في تنمية التفكير التحصيلي، وعلياه قامات الباحثاة باالعتمااد علاى نتاائج دراساات 

شاايماء سااعت لتنميااة التفكياار التخيلااي ماان خااالل وسااائل تقنيااة حديثااة منهااا دراسااة 
( التااااي اسااااتخدمت النااااانو تكنولااااوجي، ودراسااااة رشااااا الساااايد 0402)بهاااايج محمااااود 
رياة الجاراف، حياث ( التي استخدمت برناامج مقتارا فاي نظ0402صبري عباس )

أظهرت نتائج هذه الدراسات بأن الوسائل التكنولوجية الحديثة كان لها تاأثير علاى 
 تحفيز التخيل.

ال توجااد " الااذي ياانص علااىثانيــًا ـ اختبــار مــدى صــحة الفــرض الثــاني للبحــث: 
المجموعاة الضاابطة تالمياذ درجات فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي 
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واقع المجموعاااة التجريبياااة )التاااي درسااات باااالو لمتبعاااة( )التاااي درسااات بالطريقاااة ا
لاااادى تالميااااذ المرحلااااة االبتدائيااااة"، البعاااادي  التحصاااايلفااااي اختبااااار  (المعاااازز

  والجدول اآلتي يوضح النتائج
المجموعة الضابطة  تالميذدرجات ( داللة الفروق بين متوسطي 5جدول )

لكوكسون الختبار باستخدام اختبار نسبة الفاعلية لوي والمجموعة التجريبية
 التحصل البعدي

 العدد المجموعة
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 Zقيمة  الرتب

مستوى 
 الداللة

إيتا 
 تربيع
  

حجم 
 التأثير

 1150 1150 90 الضابطة
دالة عند  -31846

 كبير 01588 0101
 048844 04897 04 التجريبية

تلك  (، وللبحث عن28902)بلغت  Zيتضح من الجدول السابق أن قيمة 
بلغ حجم التأثير (، كما 4840، وجدت أنها دالة عن مستوى )Zالقيمة في جدول 

(، وتشير إلى تأثير إيجابي كبير، وللتأكيد على النتائج 48497"مربع إيتا" )
السابقة قامت الباحثة بحساب نسبة الكسب المعدلة لبالك، والجدول اآلتي يوضح 

 النتائج 
نحراف المعياري ودرجة الكسب المعدل (: المتوسط الحسابي واال 6جدول )

الختبار التحصيل البعدي )ن  المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية لتالميذ
 =90) 

متوسط  المجموعة
 الدرجات

االنحراف 
 المعياري

نسبة 
 الكسب 

 1.30 13.15 الضابطة
113 

 0.223 19.95 التجريبية
موعة الضابطة يتضح من الجدول السابق أن متوسط درجات المج 
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(، ودرجات المجموعة التجريبية بلغ 13.15بلغ )التحصيل البعدي الختبار 
(، مما يشير إلى أن هناك فرق بينهما، كما بلغت قيمة 2884(، بفارق )19.95)

( التي 080( وهي نسبة أكبر من )082) (Black)نسبة الكسب المعدل لبالك 
لدي على زيادة التحصيل  المعززحددها بالك، مما يدل على أثر تقنية الواقع 

توجد فروق ، وعليه يرفض الفرض الثاني، ويصبح "المجموعة التجريبيةتالميذ 
المجموعة الضابطة )التي تالميذ درجات ذات داللة إحصائية بين متوسطي 

في  (واقع المعززالمجموعة التجريبية )التي درست بالو درست بالطريقة المتبعة( 
لدى تالميذ المرحلة االبتدائية، لصالح المجموعة ي البعد التحصيلاختبار 

 التجريبية".
ويمكن إرجاع هذه النتيجة إلى أن تقنية الواقع المعزز ساعد على تقديم  

المحتوى العلمي بصورة أكثر تفاعلية ابأمر الذي ساعد على زيادة تحصيل 
 الطالبات للمعارف الخاصة بالمستحدثات التكنولوجية. 

 موضوع اختبار التحصيل في التجريبية المجموعة ميذتال تفوق ولعلّ 
 لتالميذ استخدام تقنية الواقع المعزز أتاحت إلى ابأولى يعود بالدرجة الدراسة،

المجموعة مشاهدة أحداث القصة بصورة تفاعلية من خالل استخدام نماذج  هذه
سر ثالثية ابأبعاد، مما عمل على استثارة أكبر عدد من حواس التالميذ، وك

حاجز الجمود والتغلب على الملل مما ساعد التالميذ على التركيز لفترة أطول 
مقارنة بالوقت المستغرق لنفس الهدف بالطريقة التقليدية، فساعد ذلك على 
ترسي  المفاهيم وابأحداث في ذهن التالميذ مما ساعدهم على االحتفاظ بتلك 

 في أدائهم في يتفوقون جعلهم مما في ذاكرتهم لمدة طويلة،  المفاهيم واالحداث
 فقط تعرضوا الذين الضابطة المجموعة في على أقرانهم االختبار التحصيلي

 تليها.  التي المحددة ابأسئلة مجموعة عن اإلجابة ثم نصوص االستماع، لتلقي
دراسة كل من سارة العتيبي ونخرون  إليه توصلت ما مع النتيجة هذه وتتفق

 ,Barreira)(، دراسة بارييرا ونخرون 0400حمد )(، مها عبدالمنعم م0402)
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et. al., 2012) دراسة تشن وتساي ،(Chen and Tsai, 2012) دراسة ،
 .(Sumadio and Rambi, 2010)سوماديو ورامبلي 

الااذي ياانص علااى "ال توجااد ثالثــًا ـ اختبــار مــدى صــحة الفــرض الثالــث للبحــث: 
المجموعاة الضاابطة مياذ تالدرجات فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي 

واقع المجموعاااة التجريبياااة )التاااي درسااات باااالو )التاااي درسااات بالطريقاااة المتبعاااة( 
لاااادى تالميااااذ  فااااي التطبيااااق البعاااادي لتالميااااذ مقاااادار دقااااة الااااتعلمفااااي  (المعاااازز

  المرحلة االبتدائية"، والجدول اآلتي يوضح النتائج
 

موعة الضابطة المج تالميذدرجات (: داللة الفروق بين متوسطي 8جدول )
مقدار دقة باستخدام اختبار نسبة الفاعلية لويلكوكسون ل والمجموعة التجريبية

 التعلم

متوسط  العدد المجموعة
 الرتب

مجموع 
متوسط  Zقيمة  الرتب

 الداللة

مربع 
 إيتا
  

حجم 
 التأثير

 1150 1150 90 الضابطة
دالة عند  -31860

 كبير 01668 0101
 908150 10188 90 التجريبية

(، وللبحث عن تلك 28824)بلغت  Zيتضح من الجدول السابق أن قيمة 
بلغ حجم التأثير (، كما 4840، وجدت أنها دالة عن مستوى )Zالقيمة في جدول 

(، ويشير إلى تأثير إيجابي كبير، وللتأكيد على النتائج 48227"مربع إيتا" )
 اآلتي يوضح النتائج  السابقة تم حساب نسبة الكسب المعدلة لبالك، والجدول
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المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ودرجة الكسب المعدل (: 8جدول )
  مقدار دقة التعلمل المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية تالميذل

 (90)ن = 
 نسبة الكسب االنحراف المعياري متوسط الدرجات المجموعة
    0.255 الضابطة

 

0.329 
113 

 0.100 0.947 التجريبية
يتضح من الجدول السابق أن متوسط درجات المجموعة الضابطة  

(، 48907(، ودرجات المجموعة التجريبية بلغ )48044بلغ ) لمقدار دقة التعلم
(، مما يشير إلى أن الفرق كبير بينهما، كما بلغت قيمة نسبة 48290بفارق )

( التي حددها 080( وهي نسبة أكبر من )082) (Black)الكسب المعدل لبليك 
لدي  على زيادة مقدار دقة التعلم بالك، مما يدل على أثر تقنية الواقع المعزز

توجد فروق ، وعليه يرفض الفرض الثاني، ويصبح "المجموعة التجريبيةتالميذ 
المجموعة الضابطة )التي تالميذ درجات ذات داللة إحصائية بين متوسطي 

في  (واقع المعززلتجريبية )التي درست بالالمجموعة او درست بالطريقة المتبعة( 
، لدى تالميذ المرحلة االبتدائية في التطبيق البعدي لتالميذ مقدار دقة التعلم

 لصالح المجموعة التجريبية".
 موضوع مقدار دقة التعلم في التجريبية المجموعة تالميذ تفوق ولعلّ 
حصيل ومعايشة أحداث تفوقهم في اختبار الت إلى ابأولى يعود بالدرجة الدراسة،

القصة من خالل تقنية الواقع المعزز ساعدت على إضافة تأثير نفسيًا إيجابيًا 
ومناخًا جيدا للتعلم وتكوين دافعا لدي التالميذ للنمو في أي مستوى تعليمي 

 المجموعة في مقدار دقة التعلم على أقرانهم في يتفوقون جعلهم مما يخوضه،
 نصوص االستماع.  لتلقي فقط تعرضوا الذين الضابطة

وجااد والااذي ياانص علااى " ال ترابعــًا: اختبــار مــدى صــحة الفــرض الرابــع للبحــث: 
عالقاااة ارتباطياااه دالاااة باااين كااال مااان تنمياااة التفكيااار التخيلاااي وزياااادة التحصااايل 
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ومقااادار دقاااة الاااتعلم لااادى تالمياااذ المجموعاااة التجريبياااة فاااي القيااااس البعااادي"، 
  والجدول اآلتي يوضح النتائج

بار صحة الفرض تم استخدام معامل االرتباط لبيرسون لحساب والخت
معامالت االرتباط الثنائية بين درجات التالميذ على اختبار التفكير التخيلي 

 البعدي وبين درجات التحصيل البعدي وبين درجات مقدار دقة التعلم.
 صيل (: قيم ودالالت معامالت االرتباط بين على التفكير التخيلي والتح8جدول )

 (90ومقدار دقة التعلم المجموعة التجريبية )ن=
 التحصيل التفكير التخيلي معامالت االرتباط

   ير دالة   01196 التحصيل
  0196 0101دالة عند    ير دالة   01196 مقدار دقة التعلم

يتضح من الجدول السابق أن معامل االرتباط الثنائي بين كل من  
لتخيلي والتحصيل، والتفكير التخيلي ومقدار دقة التعلم القياس البعدي للتفكير ا

لطالبات المجموعة التجريبية كلها ارتباطات غير دالة إحصائيًا عند مستوى 
، بينما توجد عالقة ارتباطية بين القياس البعدي للتحصيل ومقدار 4840دااللة 

وجد تدقة التعلم لطالبات المجموعة التجريبية وبذلك يرفض الفرض ليصبح " 
عالقة ارتباطيه دالة بين كل من زيادة التحصيل ومقدار دقة التعلم لدى تالميذ 

 المجموعة التجريبية في القياس البعدي".
وتشير هذه النتيجة إلى وجود ارتباط موجب بين التحصيل البعدي ومقدار 
دقة التعلم نحو قصة "يتي في المدينة"، وأن استخدام تقنية الواقع المعزز أدى 

ى رفع مستوى التحصيل، ابأمر الذي ترتب عليه زيادة في مقدار دقة تعلمهم، إل
 وهذا يدل أن تالميذ المجموعة التجريبية استفدن من تقنية الواقع المعزز.

 التوصيات 
 بناء على النتائج التي توصل إليها الدراسة تم التوصية باآلتي  
يااار التخيلاااي لتالمياااذ االساااتفادة مااان تقنياااة الواقاااع المعااازز فاااي تنمياااة التفك .0
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المرحلااة االبتدائيااة، إذ كااان ناااتج الااتعلم تنميااة القاادرة علااى التخياال وزيااادة 
 التحصيل المعرفي مع زيادة مقدار دقة التعلم.

اقتراا طرق وأساليب جديدة الستخدام تقنية الواقع المعزز في التعلايم بماا  .0
الاذاكرة  يساعد على اختصاار المعلوماات وتساريع وقات الاتعلم وبقائهاا فاي

 طويلة المدى.
 االهتمام بتعريف التالميذ بأهم المستحدثات التكنولوجية. .2
 االهتمام بتنمية التفكير التخيلي لدي التالميذ باستخدام تقنيات حديثة . .0
 لمواكبااااة لمعلماااات المرحلااااة االبتدائياااة أثناااااء الخدماااة تدريبيااااة دورات عقاااد .4

 المستحدثات التكنولوجية في عصر المعرفة.
 المقترحة البحوث
 إجراء دراسة شبيهة بالدراسة الحالية على تالميذ ذوي احتياجات خاصة. .0
إجاراء دراساة شاابيهة بالدراساة الحاليااة علاى نااواتج تعلام أخاارى لادى تالميااذ  .0

 المرحلة االبتدائية.
إجاااااراء دراساااااة مقارناااااة باااااين فاعلياااااة الواقاااااع االفتراضاااااي والواقاااااع المعااااازز  .2

 وعالقتهما ببعض.
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 روالمصاد المراجع
 :المراجع العربية ـ أوالً 

، مكتب "أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في التعليم" .(2015قاسم ) أمجد
التربية العربي لدول الخليج، تم االسترجاع بتاري  

 م، من 0404/ 9/0
begs.org/aportal/blog/blog_http://www.a 

 detail.html?id=5161246653415 

  جهينة  عمان التفكير، تامهار  دليل(. 0442) فخرو الناصر عبد ؛حسين ثائر
 إلى الطفولة من العمر عبر الخيال(. 0444) سيف أبو محمد أحمد حسام

 .ايترال منشورات  الجديدة مصر الشيخوخة،
هي تقنية الواقع المعزز؟ وما هي تطبيقاتها في ما (. " 0404الحسين أوباري )

، مقال منشور في تعليم جديد، متاا علي  التعليم؟
-http://www.new

educ.com/%D8%AA%D9%82%D9%86

% 

(. "هل ستكون تقنية الواقع المعزز هي مستقبل 0402دالل ذياب المطيري )
التعليم في المملكة"، مجلة المعرفة، متاا علي  
http://www.almarefh.net/showcontent_su

b.php?CUV=446&Model=M& 

SubModel=239&ID=2729&ShowAll=O

n. 
 عرفي،الم النفس علم(. 0442) الزغول الرحيم عبد عماد ؛النصير الزغول رافع

 .الشروق دار منشورات  عمان
(. "بناء برنامج إثرائي في نظرية الجراف 0402رشا السيد صبري عباس )

وقياس فاعليته في تنمية بعض مهارات التفكير 
دراسات التخيلي لدى طالب الصف ابأول الثانوي"، 

http://www.abegs.org/aportal/blog/blog_detail.html?id=5161246653415
http://www.abegs.org/aportal/blog/blog_detail.html?id=5161246653415
http://www.almarefh.net/showcontent_sub.php?CUV=446&Model=M&%20SubModel=239&ID=2729&ShowAll=On
http://www.almarefh.net/showcontent_sub.php?CUV=446&Model=M&%20SubModel=239&ID=2729&ShowAll=On
http://www.almarefh.net/showcontent_sub.php?CUV=446&Model=M&%20SubModel=239&ID=2729&ShowAll=On
http://www.almarefh.net/showcontent_sub.php?CUV=446&Model=M&%20SubModel=239&ID=2729&ShowAll=On
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، العدد الحادي عربية في التربية وعلم النفس
 وابأربعون، الجزء الثاني، سبتمر.

نتاج الواقع المعزز ) (. 0402رؤى مصطفى عالم ) مهارات تصميم وا 
Augmented Reality)  دورة تدريبية، متاا علي ،

-https://www.maharah.net/courses/roah

alem-mustafa.  
، دار الهدى إشكاليات حول تكنولوجيا التعليم(. 0444زينب محمد أمين )

 للنشر والتوزيع، المنيا.
(. "الواقع المعزز"، محاضرة، كلية 0404حمن الريس ونخرون )سارة عبدالر 

العلوم االجتماعية، جامعة ابأمام محمد بن سعود 
االسالمية، متاا علي  

https://www.youtube.com/watch?v=kncp

p9T108I 
 فى الذهنية ئطاالخر  تيجيةار تاس فاعلية. (0400) يوسف السعدى الغول السعدى

 العقل عادات ترامها وبعض التخيلى التفكير تنمية
كلية ، المجلة العلمية"، اإلعدادية المرحلة تالميذ لدى

السابع،  العدد، جامعة أسيوط  ،التربية بالوادي الجديد
 س.أغسط

 تطالعاالس حب في دراسات. (2000) خليفة اللطيف عبد؛  الحميد عبد شاكر
 القاهرة، غريب، دار منشورات ،والخيال واإلبداع
 .مصر

في االقتصاد (. "فاعلية فاعلية برنامج مقترا 0402شيماء بهيج محمود )
تطبيقات النانو تكنولوجي علي تنمية التنور بمنزلي ال

طالبات المرحلة لدي العلمي والتفكير التخيلي 

https://www.youtube.com/watch?v=kncpp9T108I
https://www.youtube.com/watch?v=kncpp9T108I
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معهد "، نحو العلم وتقنية النانواإلعدادية واتجاههن 
 ، جامعة القاهرة، عدد أكتوبر.الدرسات التربوية

نموذج عبد اللطيف الجزار للتصميم التعليمي . "(0402عبد اللطيف الجزار )
 لمستحدثات التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد

، متاا على   مدونة مصمم تعليمي"، اإلصدار الثالث
http://www.id4arab.com/2014/08/2013.ht

ml#.VpQNAfl97IU 
الكائنات التعليمية (. 0404عبداهلل اسحاق عطارة؛ إحسان محمد كنسارة )

 .وتكنولوجيا الناتو
 أساليب التفكير نظريات وبحوث معاصرة،(. 0442عصام علي الطيب )

 القاهرة  عالم الكتب.
دار القاهرة   ،مهارات التفكير في مراحل التعليم العام. (0440) فهيم مصطفي 

 .الفكر العربي
(. "التفكير النظامي وعالقته بابأداء ابأكاديمي 0400فؤاد إسماعيل عياد )

والقدرة على التخيل لدى الطالبات الخريجات في 
، مجلة العلوم التربويةبرنامج إعداد معلم التكنولوجيا"، 

 الجزء ابأول.العدد الرابع، 
(. التفكير لتطوير اإلبداع وتنمية الذكاء  0447مجدي عزيز إبراهيم )

 سيناريوهات تربوية مقترحة، القاهرة  عالم الكتب.
(. "فاعلية تدريس وحدة لهندسة الفراكتال 0400محمد عادل محمد صقر )

باستخدام الكمبيوتر في تنمية التحصيل وبعض 
الب الصف ابأول مهارات التفكير التخيلي لدى ط

 ، كلية التربية، جامعة حلوان.رسالة ماجستيرالثانوي"، 
 ، القاهرة، دار الحكمة.عمليات تكنولوجيا التعليم(. 0442محمد عطية خميس )

http://www.id4arab.com/2014/08/2013.html#.VpQNAfl97IU
http://www.id4arab.com/2014/08/2013.html#.VpQNAfl97IU
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، القاهرة  0، جتكنولوجيا إنتاج مصادر التعلم(. 0449محمد عطية خميس )
 دار السحاب للطاعة والنشر والتوزيع.

(. "تكنولوجيا الواقع االفتراضي وتكنولوجيا الواقع 0404محمد عطية خميس )
الجمعية المصرية المعزز وتكنولوجيا الواقع المخلوط"، 

، المجلد الخامس والعشرون، العدد لتكنولوجيا التعليم
 ابأول، إبريل.

(. "فاعلية استخدام الكمبيوتر في التعليم 0992محمود عبد القوي خورشيد )
، رسالة دكتوراهت المبرمجة"، الفردي مقارنا بالكتيبا

 كلية التربية، جامعة حلوان.
"تطوير نظام تعليم إلكتروني قائم على بعض  (.0400مروة زكي توفيق زكي )

تطبيقات السحب الحاسوبية لتنمية التفكير اإلبتكاري 
مجلة كلية  واالتجاه نحو البرامج التي تعمل كخدمات"،

 .424 -400، ص ص (0) 007، العدد التربية
(. "أثر استخدام تقنية الواقع المعزز في وحدة من 0400مها عبدالمنعم محمد )

مقرر الحاسب اآللي في تحصيل واتجاه طالبات 
، كلية التربية، رسالة ماجستيرالمرحلة الثانوية"، 

 جامعة أم القرى.
القاهرة، دار  التصميم التعليمي للوسائط المتعددة،(. 0440نبيل جاد عزمي )

 لنشر والتوزيع.الهدي ل
 .مؤسسة الرسالة  بيروت، أدب الطفل في اإلسالم(. 0449)الكيالني  نجيب
مجلة  "،ابأطر التربوية لتصميم التعلم اإللكتروني" (.0400) عبد العفور نضال

المجلد  جامعة ابأقصى ) سلسلة العلوم اإلنسانية(،
 .82-22، ص ص العدد ابأول، السادس عشر
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