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 :هشكلة البحث  وأسئلحه

 م2018 – 2017للعبم الدراسي 
 املؤمتر الطالتً املدرصً الضىىي الثالث

 (حنى إعداد جٍل حبثً واعد )

 مب أثس تٌظٍف تمنٍخ انحمٍمخ انمدمجخ فً انتكنٌنٌجٍب إلكسبة طبنجبد انصف انعبشس ثغزح  ميبزاد تسكٍت انسًثٌد ؟

 :البحث  أسئلة         
 : من سؤال اندزاسخ انسئٍسً تفسع منو األسئهخ انفسعٍخ انتبنٍخ 

 مب ميبزاد تسكٍت انسًثٌد انمساد اكسبثيب نطبنجبد انصف انعبشس ثغزح ؟•

 مب تمنٍخ انحمٍمخ انمدمجخ فً انتكنٌنٌجٍب إلكسبة طبنجبد انصف انعبشس ميبزاد تسكٍت انسًثٌد؟•

ىم تٌجد فسًق ذاد دالنخ احصبئٍخ ثٍن متٌسطبد دزجبد طبنجبد انمجمٌعخ انتجسٌجٍخ ًمتٌسطبد دزجبد طبنجبد •

 ؟انمجمٌعخ انضبثطخ فً انتطجٍك انجعدي نجطبلخ انمالحظخ نميبزاد تسكٍت انسًثٌد 



 
 
 

 :أهداف البحث
 (حنى إعداد جٍل حبثً واعد )

 هشروع نشر ثقبفة البحث العلوي يف الحعلين العبم 

 : تسعى ىره اندزاسخ إنى تحمٍك األىداف اَتٍخ 

 تصميم تطثيق على الهىاتف الذكيح يىظف تقنيح الحقيقح المدمجح في التعليم•

قياس فعاليح تقنيح الحقيقح المدمجح في اكساب طالثاخ الصف العاشز مهاراخ تزكية •

   .الزوتىخ في مادج التكنىلىجيا



 
 

 :أهوية البحث

 :  ترجع أهمٌة الدراسة إلى االعتبارات اآلتٌة 
تقدٌم نوعا جدٌدا من المستحدثات التكنولوجٌة التعلٌمٌة المتمثلة بتقنٌة الحقٌقة المدمجة •

(Augmented Reality  )و توظٌفها فً التعلٌم 
  lcdالتغلب على مشكلة انقطاع الكهرباء و عدم القدرة على توظٌف جهاز العرض •

 أثناء عملٌة التعلم 
 توظٌف الهواتف الذكٌة و األجهزة اللوحٌة فً الغرفة الصفٌة •
 .اثراء المكتبة المدرسٌة بأبحاث طالبٌة علمٌة •



 
 

 :هصطلحبت البحث
  Augmented Reality) )تقنٌة الحقٌقة المدمجة ◄ 

عملٌة دمج الفٌدٌوهات التعلٌمٌة مع الصور المدرجة بكتاب التكنولوجٌا للصف " الباحثات اجرائٌا بأنها وتعرفها 
  "العاشر بواسطة كامٌرا الهاتف الذكً أو الجهاز اللوحً 

 المهارة ◄ 
القدرة المكتسبة التً تمكن المتعلم من انجاز أعمال  بأنها للمهارة   (  2008شقفة ، ) تبنت الباحثات تعرٌف 

 .  تعلٌمٌة بكفاءة و اتقان و بأقصر وقت ممكن و أقل جهد و عائد تعلٌمً أوفر
 مهارة تركٌب الروبوت◄ 

قدرة الطالبة على تركٌب الروبوت بطرٌق صحٌحة و بكفاءة عالٌة و بأقصر " وتعرفها الباحثات اجرائٌا بأنها 
 " .وقت و جهد ممكن 

   طالبات الصف العاشر◄
هن الطالبات االتً تتراوح أعمارهن بٌن الخامسة عشر، و السادسة عشر، و المسجالت فً مدارس وزارة 

 .م2018 – 2017التربٌة و التعلٌم بغزة للعام الدراسً 



 
 

 :الدراسبت السببقة

 :  تناولت الباحثات فً الدراسات السابقة  تتمحور حول 

 و( 2016أحمد ، )كدراسة دور تقنٌة الحقٌقة المدمجة  فً تنمٌة العدٌد من المهارات 

 .(2015شعٌب ،)دراسة 

:        للطالب  المهاريودراسات تناولت دور البرامج المحوسبة فً تنمٌة الجانب 

 (2007طاحون ،أبو )و ،(2006أبو ورد ،) دراسة  و ،(2008شقفة ، ) كدراسة 



 
 

 :هنهجية البحث

اعتمدت الطالبات على استخدام المنهج التجرٌبً؛ لقٌاس  فعالٌة المتغٌر 

مهارات تركٌب ) على المتغٌرات التابعة ( تقنٌة الحقٌقة المدمجة ) المستقل  

،  وذلك باختٌار صفٌن من طالبات الصف العاشر بالمدرسة (الروبوت 

بطرٌقة عشوائٌة، ومن ثم تم توزٌع عٌنة الدراسة بالمعاٌنة العشوائٌة إلى 

تجرٌبٌة، و ضابطة، وقد تم االعتماد على التصمٌم التجرٌبً ذو المجموعتٌن 

 .البعديالتجرٌبٌة، و الضابطة ذي التطبٌق 



 
 

 :حدود البحث 
 :تقتصر حدود الدراسة على 

 (  م 2018 – 2017)تم تطبٌق هذه الدراسة فً الفصل الثانً من العام الدراسً •
 عٌنة الدراسة تكونت من طالبات الصف العاشر بمدرسة أم سلمة الثانوٌة للبنات •
 منهاجاالقتصار على مهارات تركٌب الروبوت المتضمنة فً الوحدة الثالثة من •

للصف العاشر الذي أقرته وزارة التربٌة والتعلٌم العالً للعام الدراسً لتكنولوجٌا ا
 م 2018 -2017

لتصمٌم ودمج الفٌدٌوهات التعلٌمٌة بالمادة الدراسٌة  Aurasmaتوظٌف برنامج •

 بالكتاب المدرسً 



 
 

 :جمحوع البحث 
-2017طالبات الصف العاشر المسجالت بمدرسة أم سلمة الثانوٌة  الدراسً هن 

 .طالبة(  180) م  وبلغ عددهن  2018

 :البحث عينة 
باستخدام التعٌٌن العشوائً تم تقسٌم الفصول الدراسٌة لمجموعة تجرٌبٌة، وأخرى 

طالبة، بٌنما بلغ عدد أفراد ( 37)ضابطة، حٌث بلغ عدد أفراد المجموعة التجرٌبٌة 

 .طالبة(  36) المجموعة الضابطة 



 
 

 :أدوات البحث 
 :ٌلًعلى أسئلة و ادوات الدراسة، و التحقق من فرضٌاتها، وتحقٌق أهدافها تم اعداد ما لإلجابة 

 .الفٌدٌوهات التعلٌمٌة المناسبة لموضوع الدرس من شبكة االنترنتتحدٌد  •
 .معالجة الفٌدٌوهات بما ٌتناسب، و موضوع كل حصة دراسٌة •
دمج الفٌدٌوهات التعلٌمٌة مع الصور المدرجة فً وحدة الروبوت، بكتاب التكنولوجٌا من •

 " . "Aurasmaخالل تطبٌق انشاء الحقٌقة المدمجة، و هو تطبٌق 
االستعانة بمعلمة المبحث لتحلٌل محتوى وحدة الروبوت إلعداد قائمة بمهارات الروبوت •

 .المراد اكسابها للطالبات 
تصمٌم بطاقة مالحظة، لمهارات الروبوت المراد اكسابها لطالبات الصف العاشر فً ضوء •

 تحلٌل المحتوى



 
 

 :نحبئج البحث 
بمهارات تركٌب الروبوت المتضمنة فً وحدة الروبوت و التحكم اآللً قائمة تم اعداد •

 من كتاب التكنولوجٌا للصف العاشر 

برمجٌات تقنٌة الحقٌقة المدمجة،  لوحدة الروبوت والتحكم اآللً فً مقرر اعداد تم •
 .Aurazmaوربطها بتطبٌق  األساسًالتكنولوجٌا للصف العاشر 

توصلت الطالبات لوجود فروق ذات داللة احصائٌة بٌن متوسطات درجات طالبات •

المجموعة التجرٌبٌة ومتوسطات طالبات المجموعة الضابطة فً التطبٌق البعدي 

  .لبطاقة المالحظة لمهارات تركٌب الروبوت



 
 

 :جىصيبت البحث 
فً ضوء ما اسفرت عنه الدراسة الحالٌة من أن توظٌف تقنٌة الحقٌقة المدمجة فً 

التكنولوجٌا  ٌعمل على اكساب طالبات الصف العاشر مهارات تركٌب الروبوت فإن 
 :الباحثات ٌوصٌن بالتالً 

توظٌف تقنٌة الحقٌقة المدمجة فً كافة المواد الدراسٌة المقررة على طالب جمٌع •
 .المراحل الدراسٌة 

ضرورة انتاج برمجٌات تدعم الحقٌقة المدمجة وٌمكن الحصول علٌها من متجر •
 .تطبٌقات الهواتف الذكٌة

 .توظٌف الهواتف الذكٌة بشكل أكبر فً العملٌة التعلٌمٌة •
اثراء وحدة الروبوت بالمزٌد من الفٌدٌوهات التعلٌمٌة؛ لما لذلك الموضوع من أهمٌة •

 .باعتبار الروبوتات هً المحرك األساسً لحٌاة االنسان فً المستقبل 


