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 شكر وتقدير

" كه عاملا .. فان مل تستطع فكه متعلما، فإن مل تستطع فأحب العلماء، فأن مل 

 تستطع فال تبغضهم"

م انشكز ً انرقذٌز تؼذ رحهح حبث ً جيذ ًاجرياد ذكههد تإجناس حبثنا َرقذو جبشٌ

 نكم يٍ ساىى ًساَذ ًدػى يشٌارَا ينذ حلظح اخرٍارَا ...

فكم انشكز ً انرقذٌز دلذٌزذنا انفاظهح" ذغزٌذ ػثٍذ" دلا قذيرو ننا يٍ دػى يادي ً 

 يؼنٌي حرى َصم ذلذه ادلزحهح 

ًشكزَا يٌصٌل نهطاقى انرذرٌيب انذي أًسغ أفقو ، ًحتًهنا اسرفساراذنا حرى ٌنيط 

ننعغ تفعهو حجز األساص دلسرقثهنا انؼهًً ً األكادميً ًننهحق تزكة انثاحثني ً تنا 
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 يهخص انذراسح 

ٌدفت الدراسة لهعرفة "أثر توظٓف تقىٓة الحقٓقة الهدهجة فْ التكىولوجٓا ٘كساب 
  طالبات الصف العاشر  هٍارات تركٓب الروبوت" ،

و الهجهوعتٓن ذ ،التجٓربْالهىٍج  ولتحقٓق أٌداف الدراسة اتبعت الباحثات
طالبات هن  حيث تكون مجتمع الدراسة، و الضابطة ذي التطبٓق البعدي ،التجٓربٓة

ة الصف العاشر الهسجٛت   م  7102-7102الدراسْ  بهدرسة أم سمهة الثاىٓو
حٓث بمغ  ( طالبة، وبالتعٓن العشوائْ تم اختٓار عٓىة الدراسة 021وبمغ عددٌن ) 

( طالبة، بٓىها بمغ عدد أفراد الهجهوعة الضابطة 72) عدد أفراد الهجهوعة التجٓربٓة
( طالبة. واستخدهت الباحثات حساب الهتوسطات الحسابٓة كأسموب  73) 

احصائْ لمتأكد هن صحة الفرضٓة . وأعدت الباحثات بطاقة هٛحظة كأداة لجهع 
الهعموهات لقٓاس" أثر توظٓف الحقٓقة الهدهجة فْ التكىولوجٓا ٚكساب طالبات 

 لصف العاشر هٍارات تركٓب الروبوت".ا
وقد توصمت الدراسة لىتائج تهثمت بوجود أثر لتوظٓف الحقٓقة الهدهجة فْ 

 التكىولوجٓا ٚكساب طالبات الصف العاشر هٍارات تركٓب الروبوت.
توظٓف تقىٓة الحقٓقة الهدهجة فْ كافة الهواد الدراسٓة لذلك فمقد أوصت الطالبات  -1

 ٓع الهراحل الدراسٓة .الهقررة عمِ طٛب جه

هكن الحصول عمٍٓا هن هتجر  -2 ضرورة اىتاج برهجٓات تدعم الحقٓقة الهدهجة ٓو

 .تطبٓقات الٍواتف الذكٓة

 .توظٓف الٍواتف الذكٓة بشكل أكبر فْ العهمٓة التعمٓهٓة  -3

ات التعمٓهٓة -4 ها لذلك الهوضوع هن أٌهٓة ل ؛اثراء وحدة الروبوت بالهٓزد هن الفٓدٌٓو

 روبوتات ٌْ الهحرك اٖساسْ لحٓاة اٚىسان فْ الهستقبل .باعتبار ال
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 المقدمة 

القرن العشٓرن ؛ عصر اٚىفجار الهعرفْ و التقدم التكىولوجْ  الٍائل الذي أصبح سهة 
تطور غٓر هسبوق فْ هجال فْ فىحن ىحٓا   العصر الحدٓث وشغمً الشاغل،
تحاصرىا هن كل جاىب،  بدأت التكىولوجٓا فمقد  الهعموهاتٓة وبكثافة هعرفٓة ٌائمة،

والتْ أصبحت تشكل الهحور   وتفرض عمٓىا فْ كثٓر هن اٖحٓان اٚعتهاد عمٍٓا،
التقدم العمهْ  اٖساسْ لكل جاىب هن جواىب الحٓاة، وتعتبر التكىولوجٓا إحدى صور 

هجال واحد فقط هن هجاٚت  ،  والتْ لم تقتصر عمِ جاىب واحد أوىعٓشً الٓوم الذي
، " وخاصة ها اىبثق عن ربٓة والتعمٓم؛ بل غزت جهٓع الجواىب بها فٍٓا هجال التالحٓاة

ٌذا التقدم هن وجود أعداد هتزآدة هن البشر بحاجة إلِ التعمم فْ بٓئة تحوي كم ٌائل 
ة أن تتكٓف وفْ ٌذا ال ، هن الهعموهات وضع الجدٓد أصبح لزاها عمِ الهؤسسات التربٓو

عمِ البقاء فظٍر ها بات  هن أجل بىاء هجتهع هعموهاتْ قادر ؛هع التطور الحاصل
 ( 7، ص  م  7107 ٓعرف بعصر الهعموهاتٓة ")حهدان، 

 وفْ ضوء حاجات الهجتهع الفمسطٓىْ إلِلمثورة الهعموهاتٓة،  وتهاشٓا هع عهمٓة الهواكبة 
خطة ل اووفق، ضـرورة دهج هجاٚت التكىولوجٓا وتشعباتٍا الهختمفة فْ الهىاٌج الفمسطٓىٓة "

إدخال   7111فْ العام  الهىٍـاج الفمـسطٓىْ اٖول، قررت وزارة التربٓة والتعمٓم الفمسطٓىٓة
هبحث التكىولوجٓا والعموم التطبٓقٓة ٖول هرة إلِ هدارسٍا كهادة إجبآرة هن الصف 

هن أٌهٓة بالغة فْ تهكٓن  ، لها لٍذا الهوضوعاسْ إلِ الصف الثاىْ عشرس اٖسالخاه
م واسـتٓعاب ىتاجً التكىولوجْ هن جٍة وجعمٍم عىصرا فاعٛ الطمبة  هن هواكبـة عـصٌر

ٛل،   الهقدهة ( :7117هن خٛل هدخٛت التىهٓة الهىشودة هن جٍة أخرى ) الزرو ٌو

ن هىٍاج التكىولوجٓا ٌو أحد   التْ ٓتم تحدٓثٍا الدٓىاهٓكٓة و الهتجددة،  الهباحثٖو
ىجد اىً فْ الىسخة الحدٓثة  باستهرار لتواكب التطورات السٓرعة فْ العالم التكىولوجْ، 
كاىت ٌىاك وحدة ( 7104لهىٍاج التكىولوجٓا لمصف العاشر و الذي تم اصداري عام )
ل التطبٓق العهمْ، وتشجٓع العهل التحكم ألْ والروبوت و التْ تركز عمِ التعمم هن خٛ
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، فمقد ركزت ٌذي الوحدة هن الكتاب عمِ الجهاعْ ٘ىجاز هشآرع ىوعٓة و ابداعٓة 
الهتعمقة بهوضوع الروبوت كأحد الهوضوعات الحدٓثة الخصائص الهٓكاىٓكٓة و تفاصٓمٍا 

ا الىواة التْ تهثل ىظرة لمهستقبل ا ، التْ فرضت ىفسٍا عمِ الساحة لقادم الذي وباعتباٌر
  ( .7104) التكىولوجٓا ، ستهثل فًٓ الروبوتات جزء ٚ ٓتجزأ هن حٓاة اٚىسان العصري .

 ،وعمِ اعتبار أن هىٍاج التكىولوجٓا والعموم التطبٓقٓة هىٍاجًا جدٓدًا فْ واقعىا الفمسطٓىْ
عداد ف  هثل،لوجً اٖطالب لدًٓ القدرة عمِ توظٓف ها ٓتعمهً عمِ اٍو بحاجة إلِ تكوٓن وا 

"ولمتأكٓد عمِ حصول تعمم فعال ذو هعىِ ٚبد أن ٓشترك الطٛب فْ العهمٓة التعمٓهٓة 
، وأن ٓتم التركٓز ةً بصورة فعالة تتعدى كوىٍم هستهعٓن سمبٓٓن ٓؤدون هٍاها بسٓط التعمهٓة

ر هٍاراتٍم اٖساسٓة وتىهٓتٍا هن خٛل ربط ها ٓتعمهوىً بها ٓعرفوىً، والتأكٓد  عمِ تطٓو
الفاعمة فْ الىشاطات والفعالٓات الهختمفة هن خٛل الىقاشات والحوار  هشاركتٍمعمِ 

ربط التعمم بالبٓئة الهحٓطة وبالطالب وبحٓاتً"  إلِعمٍٓا با٘ضافة  وطرح اٖسئمة وا٘جابة
 ، الهقدهة(. 7114)أبو دقة: 

عتهاد هىاٌج ولمتأكٓد عمِ أن التكىولوجٓا ههارسة أكثر هىٍا دراسة ىظٓرة، ىجد أٌهٓة ا
ا عمِ الجواىب العمهٓة  الهتهثمة فْ  "صىاعة الرجل ألْ " و التْ  التكىولوجٓا تركٌٓز

تٍدف هن خٛل اٖهثمة، والىشاطات، والهشآرع الهقترحة ، فْ تىهٓة هٍارات التفكٓر لدى 
 الهتعمم وتهكىً هن اٖدوات العمهٓة التْ تساٌم فْ حل الهشكٛت، وتىهٓة هٍارات العهل

 التعاوىْ والعهل بروح الفٓرق . 

با٘ضافة لٛىقطاع  ، ولكن بالىظر الِ أرض الواقع ىجد أن افتقار الهدارس لمحواسٓب
القدرة عمِ توظٓف العدٓد هن الوسائط الهتعددة  ؛ ىتج عىً عدمالهستهر لمتٓار الكٍربائْ

قل أثر التعمم الِ الحٓاة و تساٌم فْ ى ،التْ تخدم الطالب أثىاء تعمهًاٚلكتروىٓة التفاعمٓة 
و  ،خمق حالة هن الىفور العام هن قبل الطمبة ىحو هادة التكىولوجٓا بشكل عام ؛العهمٓة

  . شكل خاصووحدة الروبوت ب
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وتسارع  ،والهخترعات ،تابأىً فْ عصر الهىجز  ( 7، 7101ولذلك فقد أشار) القحطاىْ  
الهتعمهٓن،  هٍاراتلتىهٓة  ؛لتقمٓدٓةسة اراوقمة فاعمٓة الد ،وتطور الهعرفة ،الهعموهات

وتدل عمِ هدى تغمغل التقىٓة  ،جدٓدة لم تكن هعروفة هن قبل ظٍرت هصطمحات تعمٓهٓة
لحاسب ألْ وبرهجٓات وسائطً الهتعددة، حٓث بدأ الهٍتهون بالتربٓة افْ حٓاة البشر؛ 

جذب هن قدرة عمِ وذلك لها لٍا وهعززة لً،  ،كوسٓمة تعمٓهٓة هساعدة لمتعمٓم ،والتعمٓم
 .ت اوالخبر  راءواٌتهام الطمبة وتحقٓق سرعة اٚتصال لىقل الهعموهات وتبادل أ اىتباي

(  الحقٓقة الهدهجة )هن الهفآٌم  التكىولوجٓة الهعاصرة والٍاهة تكىولوجٓا ف
"Augmented Reality"   أو ها بات ٓعرف بتكىولوجٓا الواقع الهعزز فٍْ هن الهفآٌم

 ، التْ تشٓر إلِ دهج البٓئة الحقٓقٓة بالواقع اٚفتراضْ داخل البٓئة الحقٓقٓة الهعاصرة
وتعرف تكىولوجٓا الواقع الهعزز بأىٍا الىظام الذي ٓتهثل بدهج بٓئات الواقع اٚفتراضْ 

 ( .7103، أحهدداخل البٓئة الحقٓقة ) 

أو ها اشتٍر ب "  لحقٓقة الهدهجةولقد جاءت العدٓد هن الدراسات التْ أشادت بتقىٓة ا
ا الفاعل فْ العهمٓة التعمٓهٓة، ال ٌدفت ( و التْ 7103)أحهد ، كدراسة واقع الهعزز" ودوٌر
فْ (  Reality Augmented ) هعرفة فاعمٓة برىاهج قائم عمِ تكىولوجٓا الواقع الهَعززل

ٓق تىهٓة هٍارات التفكٓر البصري فْ هبحث العموم لدى طٛب الصف التاسع بغزة، ولتحق
أن توظٓف   استخدهت الباحثة الهىٍج التجٓربْ؛ وتوصمت الدراسة إلِ،أٌداف الدراسة 

ٓحقق فاعمٓة   Reality Augmented)) البرىاهج القائم عمِ تكىولوجٓا الواقع الهَعزز
( و التْ تٍدف لدراسة 7101هرتفعة فْ التعمم لدى الطٛب ، وكذلك ىجد دراسة )شعٓب ،

واقع الهعزز فْ تىهٓة التفكٓر التخٓمْ وعٛقتً بالتحصٓل ودقة التعمم أثر استخدام تقىٓة ال
لدى تٛهٓذ الهرحمة اٚبتدائٓة وقد توصمت الدراسة إلِ تفوق تٛهٓذ الهجهوعة التجٓربٓة 

الذٓن تعرضوا لدراسة القصة باستخدام الواقع فْ اختبار التحصٓل و التفكٓر التخٓمْ ودقة 
ٛهٓذ الهجهوعة الضابطة الذٓن تعرضوا لدراسة القصة باستخدام التعمم هقارىة بىظرائٍم ت

 الطٓرقة التقمٓدٓة .
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وكذلك ىجد العدٓد هن الدراسات التْ أثبتت أن توظٓف بعض وسائل التعمم الحدٓثة لٍا 
دور كبٓر فْ رفع هستوى الطٛب الهٍاري، و الهعرفْ، بشكل عام كدراسة ) شقفة ، 

اء برىاهج تقىْ فْ ضوء الهستحدثات التقىٓة؛  لتىهٓة ( حٓث ٌدفت الدراسة لبى7112
بعض الهٍارات ا٘لكتروىٓة فْ هىٍاج التكىولوجْ، ا لدى طالبات الصف العاشر اٖساسْ 
بغزة، و قد توصمت الدراسة لمعدٓد هن الىتائج أٌهٍا: وجود فروق ذات دٚلة احصائٓة بٓن 

طات طالبات الهجهوعة الضابطة،  هتوسطات طالبات الهجهوعة التجٓربٓة، و بٓن هتوس
فْ التطبٓق البعدي لٛختبار التحصٓمْ لصالح الهجهوعة التجٓربٓة التْ درست بالبرىاهج 
التقىْ،  كذلك وجود فروقات ذات دٚلة احصائٓة فْ التطبٓق البعدي لبطاقة الهٛحظة 

( 7113و ورد ،وكذلك ىجد دراسة ) أب لمهٍارات اٚلكتروىٓة لصالح الهجهوعة التجٓربٓة.
والتْ ٌدفت لمكشف عن أثر برهجٓات الوسائط الهتعددة فْ اكساب هٍارة البرهجة و 

اٚتجاي ىحو هادة التكىولوجٓا لدى طالبات الصف العاشر، وتوصمت الدراسة الِ فاعمٓة 
 استخدام برهجٓات الوسائط الهتعددة فْ عهمٓة التدٓرس،

ت لمكشف عن أثر استخدام برىاهج هقترح ( والتْ ٌدف7112وكذلك دراسة )أبو طاحون ،
قائم عمِ الىهوذج البىائْ فْ اكساب هٍارة  الرسم الٍىدسْ بهىٍج التكىولوجٓا لطمبة 

الصف التاسع، وتوصمت الدراسة لوجود فروق ذات دٚلة احصائٓة فْ تحصٓل الهٍارات 
 الهقترح. قبل وبعد تطبٓق البرىاهج لصالح التطبٓق البعدي بسبب استخدام البرىاهج

 وهها سبق وفْ ضوء الدراسات السابقة التْ تم عرضٍا ترى الباحثات أن توظٓف 
التقىٓات الحدٓثة، و البراهج الهحوسبة؛ لً دور كبٓر فْ اكساب وتىهٓة الهٍارات العهمٓة 

ذا ٓدعم توظٓف  ٘كساب طمبة الصف  تقىٓة حدٓثة كالحقٓقة الهدهجةلدى الطٛب، ٌو
 قد ٓكون لً دور فْ تىهٓة هٍارات تركٓب الروبوت . ب الروبوت، وأىًالعاشر هٍارات تركٓ

 مشكمة البحث 

مٓهٓة افتقار البٓئة التعهن هٛحظاتىا لمبٓئة الهحٓطة، حٓث  جاء اٚحساس بهشكمة الدراسة
ات التعمٓهٓة الٛزهة لدعم عهمٓة التعمم ىقطاع الهستهر لمتٓار و ذلك لٛ ؛لتوظٓف الفٓدٌٓو
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و التْ قد  ،وكذلك لحساسٓة القطع اٚلكتروىٓة الهستخدهة فْ تركٓب الروبوت، الكٍربائْ
ض التالف هن هٓزاىٓة  ،تتعرض لمتمف فْ حالة التوصٓل الخاطئ و لصعوبة تعٓو

، حٓث حالة الحصار الهطبق الهفروض عمِ قطاع غزة و الذي أثر عمِ جهٓع الهدرسة
لحاجتىا الهاسة لتوظٓف الجاىب العهمْ و   خاصة هن الىاحٓة اٚقتصادٓة، جواىب الحٓاة،

ىبعت فكرة توظٓف احدى تطبٓقات الٍواتف الذكٓة التْ تدعم فكرة  ،فْ هادة التكىولوجٓا
 الحقٓقة الهدهجة ولذلك تم صٓاغة هشكمة البحث كالتالْ :

 تتحدد مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس : 

يا إلكساب طالبات الصف العاشر ما أثر توظيف تقنية الحقيقة المدمجة في التكنولوج

 ؟بغزة  ميارات تركيب الروبوت 

  أسئمة البحث : 

 من سؤال الدراسة الرئيسي تفرع منو األسئمة الفرعية التالية : 

 بغزة ؟ تركٓب الروبوت الهراد اكسابٍا لطالبات الصف العاشرهٍارات ها  .0
ف العاشر هٍارات ها تقىٓة الحقٓقة الهدهجة فْ التكىولوجٓا ٘كساب طالبات الص .7

 ؟تركٓب الروبوت
ة ـبٓو هتَسطات درجات طالبات الهجهَعحصائٓة تَجد فرَق ذات دٚلة إل ٌ .7

طالبات الهجهَعة الضابطة فْ التطبٓق البعدّ لبطاقة جات سطات دروة َهتـالتجرٓبٓ
 لهٍارات تركٓب الروبوت ؟الهٛحظة 
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  فروض الدراسة 

 التالية : تحقق من الفرضيةل ىذه الدراسة لممن خال  تسعى الباحثات

ة ـة التجرٓبٓـبٓو هتَسطات درجات طالبات الهجهَعحصائٓة تَجد فرَق ذات دٚلة إٚ 

طالبات الهجهَعة الضابطة فْ التطبٓق البعدّ لبطاقة الهٛحظة جات سطات دروَهت

 .لهٍارات تركٓب الروبوت

  : أىداف الدراسة 

 : تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيق األىداف اآلتية 

 تصهٓم تطبٓق عمِ الٍواتف الذكٓة ٓوظف تقىٓة الحقٓقة الهدهجة فْ التعمٓم -0
تقىٓة الحقٓقة الهدهجة فْ اكساب طالبات الصف العاشر هٍارات قٓاس فعالٓة  -7

 .تركٓب الروبوت فْ هادة التكىولوجٓا
  : أىمية الدراسة 

 الدراسة إلى االعتبارات اآلتية :  ترجع أىمية

 الهستحدثات التكىولوجٓة التعمٓهٓة الهتهثمة بتقىٓة الحقٓقة  وعا جدٓدا هنقدٓم ىت
 ( و توظٓفٍا فْ التعمٓم Augmented Realityالهدهجة )

  التغمب عمِ هشكمة اىقطاع الكٍرباء و عدم القدرة عمِ توظٓف جٍاز العرضlcd  
 أثىاء عهمٓة التعمم 

  توظٓف الٍواتف الذكٓة و اٖجٍزة الموحٓة فْ الغرفة الصفٓة 
 . اثراء الهكتبة الهدرسٓة بأبحاث طٛبٓة عمهٓة 
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 : حدود الدراسة 

 تقتصر حدود الدراسة عمى :

 ( م 7102 – 7102هن العام الدراسْ ) تطبٓق ٌذي الدراسة فْ الفصل الثاىْ تم -
  العاشر بهدرسة أم سمهة الثاىوٓة لمبىاتهن طالبات الصف  عٓىة الدراسة تكوىت -
هــن هىٍــاج  ب الروبــوت الهتضــهىة فــْ الوحــدة الثالثــةتركٓــاٚقتصــار عمــِ هٍــارات  -

الــذي أقرتــً وزارة التربٓــة والتعمــٓم العــالْ لمعــام الدراســْ  العاشــرالتكىولوجٓــا لمصــف 
 م 7102 -7102

ات التعمٓهٓــة بالهــادة الدراســٓة  Aurasmaتوظٓــف برىــاهج  - لتصــهٓم ودهــج الفٓــدٌٓو
 بالكتاب الهدرسْ 

 

 : مصطمحات الدراسة 
  Augmented Reality) ) قيقة المدمجةتقنية الح ◄

ل الصور الحقٓقة   7103عرفتٍا ) أحهد ،   الهوجودة ( بأىٍا تقىٓة تسهح بتحٓو
ِ صور افتراضٓة و رسوم تفاعمٓة ثٛثٓة اٖبعاد عمِ شاشة اٖجٍزة ثىائٓة اٖبعاد إل

 . الذكٓة ، أي أىٍا دهج بٓن الواقع الحقٓقْ و الهعموهات الرقهٓة
 

ات التعمٓهٓة هع الصور الهدرجة  وتعرفٍا الباحثات اجرائٓا بأىٍا " عهمٓة دهج الفٓدٌٓو
  بكتاب التكىولوجٓا لمصف العاشر بواسطة كاهٓرا الٍاتف الذكْ أو الجٍاز الموحْ "

  الميارة ◄
القدرة الهكتسبة التْ تهكو الهتعمن هو إىجاز ( بأىٍا  7112عرفٍا ) شقفة ، 

 .جٍد َعائد تعمٓهْ أَفرل صر َقت ههكو َأقـقبأتقاو َاءة و تعمٓهٓة بكفال أعها
 ميارة تركيب الروبوت ◄

وتعرفٍا الباحثات اجرائٓا بأىٍا " قدرة الطالبة عمِ تركٓب الروبوت بطٓرق صحٓحة 
 .و بكفاءة عالٓة و بأقصر وقت و جٍد ههكن " 

  طالبات الصف العاشر◄



8 
 

ن بٓن الخاهسةٌن الطال و  ،ة عشرو السادس ،عشر بات اٚتْ تتراوح أعهاٌر
 .م7102 – 7102الهسجٛت فْ هدارس وزارة التربٓة و التعمٓم بغزة لمعام الدراسْ 
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 اإلطار النظري

 أوال : الحقيقة المدمجة 
  : مفيوم تقنية الحقيقة المدمجة 

، وهن خٛل  آٍىظرا لحداثة هفٍوم الحقٓقة الهدهجة فقد تعددت الهصطمحات التْ تشٓر ال
م الواقع الهعزز الرجوع الِ الدراسات السابقة ىجد أن هفٍوم الحقٓقة الهدهجة ٌو ىفس هفٍو 

الِ عدة هصطمحات هرادفة لً بالمغة   Augmented Reality) ) فقد ترجم هصطمح 
الواقع الهدهج ، الحقٓقة و الواقع الهوسع ،  ،العربٓة فهىٍا ها ُعرف باسم الحقٓقة الهدهجة

. وىجد أن هعظم الترجهات العربٓة اعتهدت هفٍوم الواقع  تكىولوجٓا الواقع الهعزز   ،الهعززة
 الهعزز كهرادف لمهصطمح اٚجىبْ .

لدهج  ؛ بأىٍا تقىٓة هعموهاتٓة حدٓثةالحقٓة الهدهجة  ( 1، 7103) الحٓرقْ ، عرفتفمقد 
ل الصورة  ، الهعموهات اٚفتراضٓة هع العالم الواقعْ الحقٓقٓة إلِ صورة افتراضٓة  وتحٓو

 .عمِ شاشة الحاسوب

دهج بٓن بٓئات الواقع اٚفتراضْ و ( بأىٍا " ىظام ٓ 31:  7101،  فْ حٓن عرفٍا )ىوفل
 البٓئات الواقعٓة هن خٛل تقىٓات وأسالٓب خاصة  " 

 الواقع الهعزز فْ الشكل التالْ : الحقٓقة الهدهج أو وتمخص الباحثات تعٓرف 

 

 

 

 

 

 

 حقيقةمدمجة بيئةحقيقية معلوماترقمية
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  الحقيقة المدمجة: التطور التاريخي لفكرة 
 كالتالْ : ( 7103 كها ذكرت )أحهد،ثٛث هراحل  انقسمت 

 أوال : مرحمة ظيور الفكرة 

حٓث وصف باوم هحهوعة هن الىظارات اٚلكتروىٓة  الخٓالٓة التْ  0910وبدأت فْ عام 
 ٓهكن هن خٛلٍا رؤٓة شخصٓات فْ قصتً .

 المحدود : ثانيا : مرحمة االنتشار 

ْ الهرحمة التْ ىقمت الواقع الهعزز هن الخٓال الِ الواقع حٓث فْ الفترة الههتدة هن  ٌو
جٍاز ٓقدم صوت  ( Mit )هن هعٍد التقىٓة  (Ivan Sutherland)م صهم  0931-0921

ري بٓن ٌذا الجٍاز ،و صورة ثٛثٓة اٚبعاد و رسوهات الحاسب ٌو  ،و كان الفارق الجٌو
ٓقٓس هن خٛل هستشعر رئٓسْ  ،ت بىاء عمِ الهكان الذي ٓقف فًٓ الهستخدمتغٓر الرسوها

ة الرأس  ، وبىاء عمًٓ ٓتغٓر ىظام الكائىات اٚفتراضٓة .الهوقع و زآو

ل اكاىت ترشد العه ،م استخدم توم كادول و دٓفٓد هٓزل شاشة عرض رقهٓة 0991وفْ عام 
مبس ة الطائرات ، وذلك هن خٛل جٍاز ٓلصىاع ؛أثىاء عهمٍم عمِ تجهٓع اٖسٛك الكٍربٓة

ٓتٓح حٓرة الحركة  ،م جٍاز تعقب هٍجن 0994عمم  azuma. وهن ثم ابتكر عمِ الرأس
 لعرض اٚعٛىات عمِ واجٍة الهباىْ . ؛ و هن ثم استخدهت ٌذي التقىٓة

 ثالثا : مرحمة االنتشار الموسع :

 ،اوائل اٖلفٓة الثالثة فْو  ،واخر التسعٓىٓاتفْ أ ةالثورة الحقٓقٓة لتقىٓة الحقٓقة الهدهج توبدأ
وذلك بفضل التطور فْ صىاعة الحواسٓب و  ؛الهرحمة الحقٓقٓة لتطور الهفٍومكاىت 

 اٚجٍزة الذكٓة .

مخص الشكل التالْ الهراحل الٍاهة فْ تطور تقىٓة الحقٓقة الهدهجة .   ٓو
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  : خصائص تقنية الحقيقة المدمجة 

( ٌٖم الخصائص الههٓزة لتقىٓة الحقٓقة الهدهجة تتهثل فٓها   7101شعٓب ، ولقد أشارت )
 ٓمْ : 

 ٓهزج الحقٓقٓة واٚفتراضٓة ، فْ بٓئة حقٓقٓة. 
 تفاعمٓة تكون فْ وقت استخداهٍا. 
  3ثٛثٓة أبعادD. 
 توفر هعموهات واضحة ودقٓقة. 
 إهكاىٓة ادخال الهعموهات بطٓرقة سٍمة وفعالة. 
 هعمم وهتعمم)هثل:  إهكاىٓة التفاعل بٓن طرفٓن(. 
 ة  .رغم بساطة اٚستخدام إٚ أىٍا تقدم هعموهات قٓو
 جعل ا٘جراءات الهعقدة سٍمة لمهستخدهٓن. 
 فعالة هن حٓث التكمفة وقابمة لمتوسٓع بسٍولة. 

 
  أىمية تقنية الحقيقة المدمجة في التعميم 
م بأىٍا تحفز دهجة فْ التعمٓأٌهٓة تقىٓة الحقٓقة الهعمِ (   7103) أحهد ،  أكدت

وخاصة فْ  ،هع توفٓر بٓئة هىاسبة لمتعمم ،اكتشاف الهعموهات بأىفسٍمالهتعمهٓن عمِ 
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وهع  ،وتساعد الهتعمم عمِ ترسٓخ الفكرة ،بعض الهقررات التْ ٓصعب التطبٓق العهمْ بٍا
 هها تولد دافعٓة اكبر ىحو العهمٓة التعمٓهٓة وارتفاع هعدٚت؛ بقاء أثر التعمم لفترة أطول

 التحصٓل الدراسْ بشكل عام .

 ؛ ( ٌٖهٓة تقىٓة الحقٓقة الهدهجة فْ التعمٓم بالىسبة لمهعمم7101بٓىها أشارت )العتٓبْ ، 
ٓسٍل و تعتبر وسٓمة تعمٓهٓة  ، فٍْ تساعدي فْ آصال الهعموهة بشكل أسرع لمطٛب

ة الذكٓة بٓن و خاصة هع اىتشار اٖجٍز  ،و تطبٓقٍا داخل الغرفة الصفٓة ،الحصول عمٍٓا
 ورغبتٍم ٚستخداهٍا فْ العهمٓة التعمٓهٓة . ،الطٛب

  تطبيقات تقنية الحقيقة المدمجة في التعميم 

تعد تقىٓة الواقع الهعزز فْ التعمٓم هن أحد أشكال التعمٓم ا٘لكتروىْ الهختمفة، التْ تهثل 
وتقدم  ، تعمم والتعمٓمىهاذج تقدم ُأسسًا واقعٓة تجٓربٓة لمهتغٓرات التْ تؤثر فْ عهمٓة ال

 .توضٓحات حول السبل التْ ٓهكن أن ٓحدث بٍا ٌذا التأثٓر

برهجٓات  لهن خٛ ،ولقد استخدهت تقىٓة الحقٓقة الهدهجة فْ العدٓد هن الهقررات الدراسٓة
فبعضٍا هتوفر  ، جاٌزة ٓهكن الحصول عمٍٓا هن هتجر التطبٓقات الخاص باٖجٍزة الذكٓة

و  ،تدفع لمحصول عمِ الهىتج ؛و بعضٍا أخر ٓهكن الحصول عمًٓ هقابل رسوم ،هجاىا
 ( كالتالْ :7103هن ٌذي البرهجٓات ها اشارت الًٓ ) أحهد ، 

 تطبيق الواقع المعزز في الكيمياء: 
وتتٓح  ،وفٍم اٖحهاض اٖهٓىٓة ،إن تقىٓة الواقع الهعزز تتٓح لمطٛب التفاعل

 .ٓب الكٓهائٓة بصورة واضحة وبسٓطةلمهتعمم فرصة لفٍم التراك
   : تطبيق العناصر رباعية األبعادELEMENTS 4D  

 ،وهسمٓة، حٓث أىً ٓقدم طٓرقة جدٓدة  ؛ٓعتبر ٌذا التطبٓق قصة ولعبة تعمٓهٓة
ٓحول  ، الحقٓقٓة والتعمم حول الكٓهٓاء أو الحقٓقة الهدهجة،  لتجربة الواقع الهعزز

باستخدام  ،ط إلِ شْء هتحرك رباعْ اٖبعادٌذا التطبٓق أي شْء جهاد بسٓ
 .عىصر هن الجدول الدوري 73الهكتوبة برهوز  ،اٖوراق أو القطع الخشبٓة
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 تطبيق( Aurasma ) :  
ْ واحدى التقىٓات اٖكثر اىتشارًا الٓوم فْ الهدارس حول العالموسٓمة هبتكرة،   ،ٌو

 ،بالصور التْ فْ الكتب ،هثل الفٓدٓو تهكن الهعمم هن اٚتصال بالهحتوى الرقهْ
حٓث ٓقوم الهعمم و الطٛب بإىشاء الحقٓقة .،أو عمِ جدران الفصول الهدرسٓة

و تطبٓقٍا داخل الغرفة  ،هن خٛل ٌذا التطبٓق ٖي هوضوع كان ،الهدهجة بأىفسٍم
 الصفٓة .

 ثانيا : ميارات تركيب الروبوت  
  مفيوم الميارة: 

بحٓث صَد  ـدرٓب الهقـو التـرة هـب فتـهعٓو ٓتطم تعرف الهٍارة عمِ أىٍا " ىشاط هعقد

 ،) أبَ حطب َ صادق"َالههارسة الهىظهة َالخبرة الهضبَطة ، ٓؤدُ بطرٓقة هٛئهة 

0921.) 

الهعتاد " و ـر هـاءة أكبـبكفل اـِ أداء اٖعهـرد عمـدرة الفـا "قـعمِ أىٍأٓضا َتعرف الهٍارة    

 (. 7110،42ىْ ،) البكرّ َ الكسَا

صر ـتعمٓهٓة بكفاءة َإتقاو َأقل القدرة الهكتسبة التْ تهكو الهتعمن هو إىجاز أعهاٌَْ 

 (.47: 7110،الهقرن  )  جٍد َعائد تعمٓهْ أَفرل َقت ههكو َأق

  مفيوم الروبوت: 

والجسهالة، ٌو آلة قادرة  ،ا٘ىسالة و ،والرجل ألْ ،الروبوت وسهْ بالعربٓة ا٘ىسان ألْ

أو بإٓعاز هن  ،هبرهجة سمفا، إها بإٓعاز وسٓطرة هباشرة هن ا٘ىسان عمِ القٓام بأعهال

 براهج حاسوبٓة.
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، فْ هسرحٓة الكاتب الهسرحْ التشٓكْ كارل 0971ظٍرت كمهة "روبوت" ٖول هرة عام  
ترهز كمهة "روبوت" فْ المغة  تشابٓك، التْ حهمت عىوان "رجال الرسوم ألٓة العالهٓة"،

أو العهل  ،التْ تعىْ الُسخرة "Robotaالشاق، إذ أىٍا هشتقة هن كمهة"التشٓكٓة إلِ العهل 
ا٘جباري، وهبتكر ٌذي الكمهة ٌو جوٓزف تشابٓك، أخا الكاتب الهسرحْ سالف الذكر، 

والذي ابتدعٍا فْ هحاولة هىً لهساعدة أخًٓ عمِ ابتكار اسم ها لٕٚت الحٓة فْ العهل 
 الهسرحْ.

        لتىفٓذ هٍهة هعٓىة ؛تتحرك أوتوهاتٓكٓا بأواهر بشٓرة آلة عرف الروبوت عمهٓا بأىًوُٓ 
ٓكمة  ،وتطبٓقات ،وصىاعة ،وتصهٓم ،( فٍو عمم ٌىدسة Roboticsأها عمم الروبوت )  ٌو

ْ : الهٓكاىٓك ،الروبوت و البرهجة  ،، اٚلكتروىٓاتاوٓجهع ٌذا العمم ثٛث جواىب رئٓسٓة ٌو
 .راحل التعمٓم الهبكرة لكثٓر هن الدول الغربٓة. ولذلك فقد دخل عمم الروبوت فْ ه

 : مفيوم ميارات تركيب الروبوت 

الباحثات بأىٍا " ٓتهثل هفٍوم هٍارات تركٓب الروبوت فْ التعٓرف اٚجرائْ الذي وضعتً 
وبدون  ،فْ أقل وقت ههكن ،واتفان ،قدرة الطالبة عمِ تجهٓع اٖجزاء الهكوىة لمروبوت بدقة

 " . ودقة ٖداء الهٍهة الهطموبة هىً بفاعمٓة ،أو برهجٓة ،أخطاء هٓكاىٓكٓة

  الميارة العممية 

و ذلك هن خٛل هٍارات التْ تحتاج لههارسة عهمٓة، بر هٍارة تركٓب الروبوت هن التعت
ا ،التعرف عمِ الهكوىات الهىاسبة لمروبوت لٓىتج  ؛و هن ثم تجهٓعٍا ،و العهل عمِ اختٓاٌر

  .ام الهطموبة هىً بدقة عالٓةروبوت قادر عمِ أداء الهٍ

  : خصائص الميارة 

بهجهوعة هن الخصائص   ،أو اجتهاعٓة ،أو حركٓة ،تتهٓز الهٍارة هٍها كان ىوعٍا عقمٓة
:ْ  ٌو
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ذا  ،تعبر الهٍارة عن القدرة عمِ أداء عهل - العهل فْ الغالب أو عهمٓة هعٓىة، ٌو
 و هتىاسق. ،ل هتسمسلالتْ تتم بشك ،أو العهمٓات الصغرى هجهوعة هن اٖداءات،

 ،واٚجتهاعٓة ،أو السموكٓات العقمٓة ،تتكون الهٍارة عادة هن خمٓط هن اٚستجابات -
 و الحركٓة .

أو الهعموهات، إذ تكون الهعرفة جزءًا ٚ غىِ  ،عمِ الهعرفة ٓتأسس اٖداء الهٍاري -
ً إلِ أن الهعرفة وحدٌا ٚ تضهن إ تقان عىً هن ٌذا اٖداء، غٓر أىً ٓجدر التىٓو

 (.4: 7110،الفرد ٖداء الهٍارة ) ٓزتون 

 
 

 لمفرد و ُٓحسن هن خٛل التدٓرب و الههارسة . ُٓىهْ اٖداء الهٍاري -
عادة بكل هن هعٓاري الدقة فْ القٓام بً و السرعة فْ  ٓتم تقٓٓم اٖداء الهٍاري -

 اٚىجاز .
أداء هقبول %( كأدىِ هستوى 21هستوى درجة ا٘تقان درجة هحددة تبمغ ىسبتٍا ) -

( 74: 0992اختبار هرجعْ الهستوى )رجب ، ٓىجزي الطالب لتحقٓق ا٘تقان فْ
ا هر عمِ ٌذتستهر الهٍارة فْ الىهو إلِ أن تصل إلِ حد هعٓن ٚ تىهو بعدي، وتست

لحال فترة زهىٓة قد تطول وقد تقصر حسب عواهل هعٓىة، ثم تأخذ بعدٌا باٚىحدار ا
ا الع  (. 47: 0992،هر و الحالة الصحٓة )الخطٓب بسبب عواهل كثٓرة أبرٌز

  الميارة العممية معايير تقويم : 

وذلك عىد تحقٓقً لهعآٓر  ،ان الٍدف هن تىفٓذ الطالب لمهٍارة العهمٓة ٌو اتقاىً لمهٍارة
 وتتمخص ٌذي الهعآٓر فْ التالْ: ،اٚتقان

بحٓث تؤدي ٌذي  ،ٓىفذ الطالب جهٓع الهٍارات العهمٓة بالشكل الهطموب   األداء : -
 الخطوات إلِ الوصول لٗداء الصحٓح لمهٍارة .

  .ٓستىتج الهتعمم ها ٓهكن حدوثً ىتٓجة قٓاهً بخطوات تىفٓذ لهٍارة االستنتاج : -

 الميارة = القدرة + المعرفة 
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ىتٓجة قٓاهً بخطوات أداء  ،و ٓراي ،ٓقدم الهتعمم تعمٓٛ لها ٓحدث التفسير : -
 .فْ ضوء ها سبق استىتاجً ،الهٍارة

 ،و اٖوزان ،والسعات ،اٖحجام ،و الزهن ،و الهسافة ،ٓر الطول: تشهل تقد التقدير -
 .و الكهٓات الكٍربٓة
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 الطريقة و االجراءات

 : منيج الدراسة  

  لقٓاس  فعالٓة الهتغٓر الهستقل ؛التجٓربْالهىٍج اعتهدت الطالبات عمِ استخدام 
،  ( هٍارات تركٓب الروبوت( عمِ الهتغٓرات التابعة )  تقىٓة الحقٓقة الهدهجة) 
وهن ثم ، صفٓن هن طالبات الصف العاشر بالهدرسة بطٓرقة عشوائٓة ذلك باختٓارو 

وقد تم اٚعتهاد  ،و ضابطة ،عٓىة الدراسة بالهعآىة العشوائٓة إلِ تجٓربٓة تم توٓزع
، و الضابطة ذي التطبٓق البعدي ،عمِ التصهٓم التجٓربْ ذو الهجهوعتٓن التجٓربٓة

 (707 ، ص 7110م، عٛ )
  : مجتمع الدراسة 

ة هجتهع الدراسة ٌن طالبات الصف العاشر الهسجٛت   بهدرسة أم سمهة الثاىٓو
 .( طالبة 021وبمغ عددٌن )  م  7102-7102الدراسْ 

  : عينة الدراسة 

 ،وأخرى ضابطة ،فصول الدراسٓة لهجهوعة تجٓربٓةالتقسٓم باستخدام التعٓٓن العشوائْ تم 

بٓىها بمغ عدد أفراد الهجهوعة  ،( طالبة72عدد أفراد الهجهوعة التجٓربٓة ) حٓث بمغ

 .( طالبة 73الضابطة ) 

 : مواد وأدوات الدراسة 

وتحقٓق أٌدافٍا تم اعداد ها  ،و التحقق هن فرضٓاتٍا ،لٙجابة عمِ أسئمة و ادوات الدراسة

 ْ : ٓم

ات التعمٓهٓة الهىاسبة لهوضوع الدرس ه تحدٓد -  .ن شبكة اٚىترىتالفٓدٌٓو

ات بها ٓتىاسب -  .و هوضوع كل حصة دراسٓة  ،هعالجة الفٓدٌٓو



08 
 

ات التعمٓهٓة هع الصور الهدرجة فْ وحدة الروبوت - بكتاب التكىولوجٓا  ،دهج الفٓدٌٓو

 . " "Aurasmaو ٌو تطبٓق  ،هن خٛل تطبٓق اىشاء الحقٓقة الهدهجة

وت ٘عداد قائهة بهٍارات تحمٓل هحتوى وحدة الروببهعمهة الهبحث لاٚستعاىة  -

 .الروبوت الهراد اكسابٍا لمطالبات 

فْ لهٍارات الروبوت الهراد اكسابٍا لطالبات الصف العاشر  ،تصهٓم بطاقة هٛحظة -

 ضوء تحمٓل الهحتوى

 : خطوات الدراسة 

 باتباع الخطوات التالية : الباحثات حقيق أىداف الدراسة قامتلت

عداد ا٘طار الىظري  ،لعٛقة بهتغٓرات الدراسةاٚطٛع عمِ اٖدب التربوي ذي ا - وا 

  .الخاص بالدراسة

  وعرضٍا عمِ الهحكهٓن لمتأكد هن صدقٍا و ثباتٍا . ،بىاء أدوات الدراسة -

وتدٓرسٍا لمهجهوعة  ،تدٓرس وحدة الهادة بالطٓرقة التقمٓدٓة لمهجهوعة الضابطة -

 .تقىٓة الحقٓقة الهدهجةالتجٓربٓة باستخدام 

  .الجات اٚحصائٓة الهىاسبة لمحصول عمِ الىتائجاجراء الهع -

 .تحمٓل الىتائج و تقدٓم التوصٓات والهقترحات -

 األدوات اإلحصائية المناسبة لتحميل النتائج 

حساب الهتوسطات الحسابٓة لبطاقة الهٛحظة لمتطبٓق البعدي لكل هن الهجهوعة  -

 ، وهقارىة الىتائج .التجٓربٓة و الهجهوعة الضابطة

-  
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 الدراسة نتائج

٘كساب  ؛ٌدفت ٌذي الدراسة لهعرفة  أثر توظٓف تقىٓة الحقٓقة الهدهجة فْ التكىولوجٓا

جابة عن وذلك هن خٛل اٚشر بغزة  هٍارات تركٓب الروبوت "، طالبات الصف العا

 اٖسئمة الفرعٓة التالٓة :

 ها هٍارات تركٓب الروبوت الهراد اكسابٍا لطالبات الصف العاشر بغزة ؟ .0
تقىٓة الحقٓقة الهدهجة فْ التكىولوجٓا ٘كساب طالبات الصف العاشر هٍارات  ها .7

 تركٓب الروبوت؟
ة ـبٓو هتَسطات درجات طالبات الهجهَعحصائٓة تَجد فرَق ذات دٚلة إل ٌ .7

طالبات الهجهَعة الضابطة فْ التطبٓق البعدّ لبطاقة جات سطات دروة َهتـالتجرٓبٓ
 ؟لهٍارات تركٓب الروبوت الهٛحظة 

 

 القسم األول : النتائج المتعمقة بالسؤال االول وىو : 

 ما ميارات تركيب الروبوت المراد اكسابيا لطالبات الصف العاشر بغزة ؟ .1

اول تىىظرا لقمة الدراسات التْ تىاولت هٍارات تركٓب الروبوت التعمٓهْ لجأت الباحثات ل
وكذلك تم اٚستعاىة  ،ٚلكتروىٓةالدراسات التْ تىاولت هٍارة تركٓب الدوائر الكٍربٓة و ا

لدى طالبات  بهعمهة الهبحث ٘عداد قائهة بالهٍارات الواجب اهتٛكٍا فْ تركٓب الروبوت 
تهت اٚجابة و الصف العاشر، فْ ضوء تحمٓل الهحتوى هسبق اٚعداد هن قبل الهعمهة، 
ٌذا الهجال عن ٌذا السؤال بعد اٚطٛع عمِ اٖدب التربوي و الدراسات السابقة  فْ 

، قاهت (7113( ، ودراسة )أبو ورد ،7112)أبو طاحون، (، ودراسة 7112)شقفة،كدراسة 
هٍارات تركٓب الروبوت الهستٍدفة هن خٛل الدراسة  ٌٖم ىٍائٓةالباحثات بوضع قائهة 

تفرعت هىٍا هٍارة، توزعت بالتساوي عمِ ثٛث هحاور رئٓسٓة، وهن ثم  ( 01)وبمغ عددٌا 
  كها ٌو هوضح  فْ الجدول التالْ :  ،فرعٓة هٍارة( 01)

 (0جدول )
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 المتضمنة في وحدة الروبوت و التحكم اآللي من كتاب التكنولوجيا لمصف العاشر قائمة بميارات تركيب الروبوت 

 الميارة
 اوال / مرحمة التصميم و االختيار 

ا -0  رسم هخطط تفصٓمْ ٓدوي لمدارة الهراد بىاٌؤ

  circuit wizardباستخدام برىاهج تصهٓم هخطط الدارة  -7

 ة باستخدام الحاسوب لمتأكد هن صحة التوصٓٛتتفحص الدرا -7

 اختٓار العىاصر الكٍربٓة و اٚلكتروىٓة -4

 تفحص القطع الكٍربٓة و اٚلكتروىٓة الهستخدهة فْ بىاء الدارات  -1

 اختٓار اٖدوات الٛزهة لتجهٓع الدارات الهراد تىفٓذٌا  -3

 الطاقة الهىاسبة لتىفٓذ الدارات اختٓار هصادر  -2

 ثانيا / مرحمة التنفيذ

 توصٓل أقطاب العىاصر اٚلكتروىٓة و الكٍربٓة بصورة صحٓحة  -2

 Bread Boardتثبٓت القطع اٚلكتروىٓة و الكٍربٓة عمِ  -9

 تجهٓع دارة الروبوت باستخدام التراىزستور. -01

 اختبار دارة الروبوت باستخدام التراىزستور -00

 مرحمة التقويم  ثالثا /

 اكتشاف اٖخطاء فْ تصهٓم هخطط الدارة  -07

 فْ اختبار صحة التوصٓٛت DMMاستخدام جٍاز  -07

 اختبار قٓام الدارة بالغرض الذي بىٓت ٖجمً  -04

ر دارة  -01  الروبوت لتقمٓل اٖخطاء  تطٓو
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 لقسم الثاني : النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني وىو : ا

مجة في التكنولوجيا إلكساب طالبات الصف العاشر ما تقنية الحقيقة المد •
 ميارات تركيب الروبوت؟؟  
و الدراسات السابقة،  ،باٚطٛع عمِ اٖدبٓات الباحثات لٙجابة عن السؤال قاهت

وكذلك اٚطٛع  ،واٚستعاىة بقائهة هٍارات تركٓب الروبوت، هن إعداد هعمهة الهبحث
 جٓا الحقٓقة الهدهجة، و باستخدام تطبٓقعمِ بعض البرهجٓات التْ تطبق تكىولو 

Aurasma  ْالهتهثل بالفٓدٓو هع العىصر الحقٓقْ الهدرج  ،لربط العىصر اٚفتراض
و الىصوص ،فْ كتاب الطالب تم اعداد برهجٓات تقىٓة الحقٓقة  ،و الصور ،ٌو

فْ هقرر التكىولوجٓا لمصف العاشر لوحدة الروبوت والتحكم ألْ  ، الهدهجة
 ْ.ٖساسا

 

 القسم الثالث: النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث وىو  : 

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طالبات المجموعة 
التجريبية و متوسطات درجات طالبات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي 

  لبطاقة المالحظة لميارات تركيب الروبوت ؟
 لباحثات باختبار صحة فرضٓة الدراسة، وتىص عمِ أىً :لٙجابة عن السؤال قاهت ا

ة ـة التجريبيـبين متًسطات درجات طالبات المجمًعحصائية تًجد فرًق ذات داللة إال 

طالبات المجمًعة الضابطة في التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة جات سطات دروًمت

   .لميارات تركيب الروبوت
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 لخطوات التالية : من صحة الفرض تم اتباع اولمتحقق 

اعداد بطاقة هٛحظة  لهٍارات تركٓب الروبوت  الواردة فْ كتاب التكىولوجٓا  -0

لمصف العاشر، حٓث تم اشتقاق فقرات البطاقة هن قائهة الهٍارات التْ أعدتٍا 

هعمهة الهبحث، وبعرض بطاقة الهٛحظة عمِ بعض هعمهْ التكىولوجٓا تم اعداد 

وبعد تطبٓق الدراسة عمِ  ،( 0لىٍائٓة ) همحق رقم بطاقة الهٛحظة فْ صورتٍا ا

 العٓىة التجٓربٓة تم التوصل لمىتائج التالٓة :

 Microsoft )باستخدام برىاهج مبطاقة حساب الهتوسط الحسابْ لمفقرات الهكوىة لب

Excel  ) ٌو هوضح بالجدول التالْ كها:  

 (7جدول )
أداء الطالبات في  لروبوت  لمتعرف عمىنتائج تطبيق بطاقة المالحظة لميارات  تركيب ا

  تطبيق البعدي لبطاقة المالحظة لممياراتالمجموعتين  ل

 بدرجة قميمة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة المجموعة المرحمة

 مرحمة االختيار
 2.1 04.7 01.02 التجريبية

 02.7 07.032 1.1 الضابطة

 مرحمة التنفيذ
 3.9 04.0 01.94 التجريبية

 70.7 07.21 0.21 طةالضاب

 مرحمة التقويم
 2 07.2 02.71 التجريبية

 71.1 9.21 1.21 الضابطة
 

 بهقارىة ىتائج بطاقة الهٛحظة بٓن الهجهوعة التجٓربٓة و الهجهوعة الضابطة ىجد أن : 
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ىجد أن هتوسط عدد الطالبات الٛتْ أتقن تىفٓذ الهٍارات  في مرحمة االختيار -0

بالهقابل ىجد أن هتوسط عدد  ،(01.02) وعة التجٓربٓةفْ الهجه بدرجة كبٓرة

، (1.1)فْ الهجهوعة الضابطةىفٓذ الهٍارات بدرجة كبٓرة ت نالطالبات الٛتْ أتق

و فْ الضابطة  ،(04.7) الهٍارة بدرجة هتوسطة فْ التجٓربٓة والٛتْ أتقن تىفٓذ

فْ الهجهوعة ، بٓىها الٛتْ ىفذن الهٍارة بدرجة قمٓمة فْ اىخفضت ( 07.032)

هها ٓعىْ أن درجة  ،( 02.7بٓىها  ارتفعت فْ الضابطة )  ،( 2.1التجٓربٓة ) 

، و القطع اٚلكتروىٓة الهكوىة لمروبوت  ،اتقان الهٍارات فْ هرحمة اختٓار اٖدوات

 وكذلك رسم وتفحص الدوائر الكٍربٓة ارتفعت بتوظٓف تقىٓة الحقٓقة الهدهجة .

فٓذ الهٍارات بدرجة هتوسط عدد الطالبات الٛتْ أتقن تىىجد أن  في مرحمة التنفيذ -7

بالهقابل ىجد أن هتوسط  عدد الطالبات الٛتْ أتق  (،01.94)فْ التجٓربٓةكبٓرة 

( ، والٛتْ أتقن 0.21اىخفض الِ  ) فْ الضابطة تىفٓذ الهٍارات بدرجة كبٓرة

، ( 07.21ة )، و فْ الضابط(04.0تىفٓذ الهٍارة بدرجة هتوسطة فْ التجٓربٓة )

بٓىها الٛتْ ىفذن الهٍارة بدرجة قمٓمة فْ اىخفضت فْ الهجهوعة التجٓربٓة ) 

هها ٓعىْ أن درجة اتقان الهٍارات  ،( 70.7بٓىها  ارتفعت فْ الضابطة )  ،(3.9

فْ هرحمة تىفٓذ وتركٓب القطع اٚلكتروىٓة الٛزهة لتركٓب الروبوت  ارتفعت 

بٓىها اىخفضت لدرجة كبٓرة فْ الهجهوعة   ،بتوظٓف تقىٓة الحقٓقة الهدهجة

 الضابطة التْ تدرس بالطٓرقة التقمٓدٓة .

ىجد أن هتوسط عدد الطالبات الٛتْ أتقن تىفٓذ الهٍارات بدرجة  في مرحمة التقويم -7

 نبالهقابل ىجد أن هتوسط  عدد الطالبات الٛتْ أتق ،(02.71)فْ التجٓربٓةكبٓرة 
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، (1.21جهوعة الضابطة اىخفض الِ  )فْ اله تىفٓذ الهٍارات بدرجة كبٓرة

و فْ الضابطة  ،(07.2والٛتْ أتقن تىفٓذ الهٍارة بدرجة هتوسطة فْ التجٓربٓة )

، بٓىها الٛتْ ىفذن الهٍارة بدرجة قمٓمة اىخفضت فْ الهجهوعة التجٓربٓة ( 9.21)

هها ٓعىْ أن درجة اتقان  ،(71.1بٓىها  ارتفعت فْ الضابطة )  ،(2.1) 

 ،لهٍارات فْ هرحمة تىفٓذ وتركٓب القطع اٚلكتروىٓة الٛزهة لتركٓب الروبوت ا

بٓىها اىخفضت لدرجة كبٓرة فْ الهجهوعة  ،ارتفعت بتوظٓف تقىٓة الحقٓقة الهدهجة

 الضابطة التْ تدرس بالطٓرقة التقمٓدٓة

وبٍذا ٓهكن رفض الفرضٓة الصفٓرة و قبول الفرضٓة البدٓمة ، لتصبح فرضٓة 

 اسة عمِ الىحو التالْ : الدر 

ة  ـة التجريبيـبين متًسطات درجات طالبات المجمًعحصائية تًجد فرًق ذات داللة إ

طالبات المجمًعة الضابطة في التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة جات سطات دروًمت

 لميارات تركيب الروبوت 

 توصيات الدراسة 

تقىٓة الحقٓقة الهدهجة فْ  فْ ضوء ها اسفرت عىً الدراسة الحالٓة هن أن توظٓف

فإن التكىولوجٓا  ٓعهل عمِ اكساب طالبات الصف العاشر هٍارات تركٓب الروبوت 

 الباحثات ٓوصٓن بالتالْ :

توظٓف تقىٓة الحقٓقة الهدهجة فْ كافة الهواد الدراسٓة الهقررة عمِ طٛب جهٓع  -5

 الهراحل الدراسٓة .
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هكن الحصول عمٍٓا هن هتجر  ضرورة اىتاج برهجٓات تدعم الحقٓقة الهدهجة -6 ٓو

 .تطبٓقات الٍواتف الذكٓة

 .توظٓف الٍواتف الذكٓة بشكل أكبر فْ العهمٓة التعمٓهٓة  -7

ات التعمٓهٓة -8 ها لذلك الهوضوع هن أٌهٓة ل ؛اثراء وحدة الروبوت بالهٓزد هن الفٓدٌٓو

 باعتبار الروبوتات ٌْ الهحرك اٖساسْ لحٓاة اٚىسان فْ الهستقبل .

 الدراسة مقترحات 

 بناء عمى النتائج السابقة تقترح الباحثات التالي : 

ادة التحصٓل الدراسْ لدى الطمبة . -0  دراسة فاعمٓة تقىٓة الحقٓقة الهدهجة فْ ٓز

ادة الدافعٓة ىحو التعمم  -7  دراسة فاعمٓة تقىٓة الحقٓقة الهدهجة فْ ٓز

ب الصف توظٓف تقىٓات أخرى حدٓثة لتىهٓة هٍارات تركٓب الروبوت لدى طٛ -7

 العاشر .

 توظٓف الٍواتف الذكٓة فْ العهمٓة التعمٓهٓة. -4
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 لمراجع ا

. 1، ط  مناىج البحث في العموم النفسية و التربوية. م ( 7113أبو عٛم ، رجاء .) -

 دار الىشر لمجاهعات . :القاٌرة 

،هكتبة اٖىجمو 7،طعمم النفس التربوي(:0921أبو حطب ، فؤاد ، صادق ، آهال) -

 ة ، القاٌرة .الهصٓر

تقويم أسئمة كتب المنياج الفمسطيني األول لمصف السابع (: 7114أبو دقة ، سىاء ) -

، بحث هقدم لهؤتهر الجاهعة ا٘سٛهٓة "التربٓة فْ فمسطٓن و هتغٓرات األساسي

 العصر ، الجزء الثاىْ .

مية فاعمية برنامج قائم عمى تكنولوجيا الواقع المعزز في تن(: 7103أحهد ،اسٛم ) -

. رسالة ميارات التفكير البصري في مبحث العموم لدى طالب الصف التاسع بغزة

ر غزة.  هاجستٓر،)غٓر هىشورة(.كمٓة التربٓة ،جاهعة اٌٖز

تفعيل الواقع المعزز في العممية التعميمية.عمادة التعميم (. 7103الحٓرقْ ،   ) -

 ٓزز، السعودٓة.، جاهعة الهمك فٍد بن عبد الع االلكتروني والتعمم عن بعد

أثر استخدام تقنية الواقع المعزز في تنمية التفكير التخيمي (: 7101شعٓب ، آهان ) -

، رسالة هاجستٓر  و عالقتو بالتحصيل و دقة التعمم لدى تالميذ المرحمة االبتدائية

 )غٓر هىشورة(، جاهعة القاٌرة ، جهٍوٓرة هصر العربٓة .

-  

ٛل ،أكرم آخ - كتاب التكنموجيا لمصف الخامس  (:7117رون )الزرو ، عبد القادر ٌو

 ، هركز الهىاٌج ، رام اهلل. األساسي
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برنامج تقني في ضوء المستحدثات التقنية لتنمية بعض (: 7112شقفة،رهزي ) -

الميارات اإللكترونية في منياج التكنولوجيا لدى طالبات الصف العاشر األساسي 

 لتربٓة ، الجاهعة اٚسٛهٓة بغزة ، فمسطٓن ، رسالة هاجستٓر ،)غٓر هىشورة (،كمٓة ابغزة

أثر برنامج مقترح بالنموذج البنائي في إكساب ميارة (: 7112أبو طاحون ، أحهد ) -

، رسالة هاجستٓر  الرسم اليندسي بمنيج التكنولوجيا لمصف التاسع في محافظة غزة

 )غٓر هىشورة(كمٓة التربٓة ، الجاهعة اٚسٛهٓة بغزة ، فمسطٓن.

أثر برمجيات الوسائط المتعددة في اكتساب ميارة البرمجة (: 7113د،آٍاب )أبو ور  -

، رسالة  األساسية و االتجاه نحو مادة التكنولوجيا لدى طالبات الصف العاشر

 هاجستٓر )غٓر هىشورة(،كمًٓ التربٓة ، الجاهعة اٚسٛهٓة بغزة،فمسطٓن.

" ، عهان ، دار  ألىدافطرق تدريس العموم "المبادئ وا: (7110الهقرم ، سعد ) -

 الشروق لمىشر و التوٓزع .

ثر استخدام التقويم التكويني و التعميم العالجي في أ( : 0923رجب ، هصطفِ ) -

ة لبحوث التعمٓم العالْ ،عإتقان ميارات األداء و االحتفاظ بالتعميم ،  1، الهجمة التربٓو

47-24 . 

"، عالم سة في تنفيذ الدر ميارات التدريس " رؤي"( : 7110ٓزتون، حسن حسٓن ) -

 الكتب.

فاعمية برنامج محوسب لتنمية ميارات كتابة م( . 7107حهدان ، غادة  هحهد. ) -

و  المعادالت الكيميائية و تطبيقاتيا الحسابية لدى طالبات الصف الحادي عشر بغزة

ر ، غزة .  اتجاٌاتٍن ىحو الكٓهٓاء ) رسالة هاجستٓر غٓر هىشورة( جاهعة اٌٖز
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م(  7112) ، هحهد، العبد الكٓرم ، الراشد ، القاسم ، وجًٓ . بْهىصور، الزغٓ،  سمهً -

( . 0) سمسمة التثقيف التربوي–. اتجاىات و مفاىيم و تطبيقات حديثة في التربية 

 .  . وزارة التربٓة و التعمٓم بالههمكة العربٓة السعودٓة 0ط
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 (0ممحق )

 ب الروبوت المتضمنة في كتاب التكنولوجيا لمصف العاشربطاقة المالحظة لميارات تركي

بدرجة  الميارة
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

    اوال / مرحمة التصميم و االختيار 

ا -0     ترسم الطالبة ٓدوٓا هخطط تفصٓمْ لمدارة الهراد بىاٌؤ

     circuit wizardباستخدام برىاهج  تصهم الطالبة الدارة -7

    بة باستخدام الحاسوب الدارة  لمتأكد هن صحة التوصٓٛتتفحص الطال -7

    تختار الطالبة العىاصر الكٍربٓة و اٚلكتروىٓة -4

    تفحص الطالبة القطع الكٍربٓة و اٚلكتروىٓة الهستخدهة فْ بىاء الدارات  -1

    تختار الطالبة اٖدوات الٛزهة لتجهٓع الدارات الهراد تىفٓذٌا  -3

    هصادر الطاقة الهىاسبة لتىفٓذ الدارات  تختار الطالبة -2

    ثانيا / مرحمة التنفيذ

    توصل الطالبة أقطاب العىاصر اٚلكتروىٓة و الكٍربٓة بصورة صحٓحة  -2

    Bread Boardتثبت الطالبة القطع اٚلكتروىٓة و الكٍربٓة عمِ  -9

    تجهع الطالبة دارة الروبوت باستخدام التراىزستور -01

    طالبة دارة الروبوت باستخدام التراىزستور تىفذ ال -00
    ثالثا / مرحمة التقويم 

    تكتشف الطالبة اٖخطاء فْ تصهٓم هخطط الدارة  -07
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    فْ اختبار صحة التوصٓٛت DMMتستخدم الطالبة جٍاز  -07

    تختبر الطالبة قٓام الدارة بالغرض الذي بىٓت ٖجمً  -04

    قمٓل اٖخطاء تطور الطالبة دارات الروبوت لت  -01

 

 

 


