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أثر استخدام تقنية الواقع المعزز في اكتساب طالبات الصف العاشر
األساسي المفاهيم الفقهية في مادة التربية اإلسالمية

د .رابعة حممد مانع الصقرية *
الملخص

د .حمسن انصر يوسف الساملي**

هدفت هذه الدراسة إىل تقصي أثر استخدام تقنية الواقع املعزز يف اكتساب
طالبات الصف العاشر األساسي املفاهيم الفقهية يف مادة الرتبية اإلسالمية .تكونت عينة
الدراسة من ( )62طالبة ،قسمت إىل جمموعتني؛ ( )30طالبة جمموعة جتريبية و()32
طالبة جمموعة ضابطة .واستخدم يف الدراسة املنهج شبه التجرييب .ولتحقيق أهداف
الدراسة أعد اختبار حتصيلي تكون من ( )20سؤاال ،حتقق من صدقه بعرضه على
جمموعة من احملكمني ،وأما معامل ثباته فحسب ابستخدام معادلة ألفا كرونباخ ،وبلغ
( .)0,74وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة
( ) 0,05بني متوسطي درجات طالبات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف االختبار
التحصيلي لصاحل اجملموعة التجريبية اليت استخدمت تقنية الواقع املعزز ،ونوقشت
النتائج يف ضوء اإلطار النظري ،ونتائج الدراسات السابقة ،وخلصت الدراسة إىل
جمموعة من التوصيات واملقرتحات.
كلمات مفتاحية :الواقع املعزز ،االكتساب ،املفاهيم الفقهية ،الرتبية اإلسالمية.
* أستاذ مساعد  -قسم املناهج والتدريس  -كلية الرتبية  -جامعة السلطان قابوس  -سلطنة عمان
** أستاذ مساعد  -قسم املناهج والتدريس -كلية الرتبية-جامعة السلطان قابوس-سلطنة عمان
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Abstract

This study aimed to investigate the impact of using augmented reality
technology in the 10th grade female student’s acquisition of juristic
concepts in Islamic education. The study used the quasi experimental

design, with a sample of 62 female students. The sample was further,
divided into two groups; namely, experimental (30) students, and

control (32) students. To achieve the objectives of the study, a 20question test of the acquisition of jurisprudence concepts was
prepared. The validity of its content was verified by a group of
referees. The reliability of the test was established (0.74). The results

indicated that the experimental group outperformed the controlled
group in test of the acquisition of jurisprudence concepts. The results

of this study were discussed in the light of latest reviewed literature
followed by recommendations and suggestions.
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مقدمة:
وتطورا مستمراً ملواجهة التحدايت املعاصرة يف ظل الثورة املعرفية
يشهد ميدان الرتبية اإلسالمية
ً
كبريا ً
اهتماما ً
املفتوحة اليت تؤثر بدورها يف فكر املتعلمني وسلوكهم .وملواكبة هذا التطور فإن األمر يستدعي إعادة النظر
اسعا بطرائق التدريس وإسرتاتيجياته ،واإلمكاانت املختلفة
يف العملية التعليمية ،كما يستدعي
اهتماما و ً
ً
إلحداث تغريات مرغوبة يف سلوك املتعلمني بشكل شامل ومتوازن إلعداد جيل قادر على مواجهة سرعة
التطور واستمراريته ،ووافق ذلك دعوة املربني إىل تطوير إسرتاتيجيات تعليمية جديدة لتمكن املتعلمني من
تطوير تعلمهم وحتسني اكتساهبم للمعلومات واالحتفاظ هبا .فاملعلم الناجح يستطيع أن ينمي اإلبداع
قادرا على اإلسهام يف
واالبتكار لدى املتعلم ،ويعمل على إكسابه املهارات والقدرات الالزمة له كي يكون ً
صنع املستقبل (اهلشامية.)2018 ،
إن اإلسرتاتيجيات احلديثة يف التدريس القائمة على التكنولوجيا احلديثة من أكثر اإلسرتاتيجيات
اليت تسهم يف زايدة التحصيل وتنمية قدرات الطلبة يف العديد من اجملاالت مبا فيها التفكري والتعلم الذايت
فرصا للمعلمني لتكييف التدريس حسب
وتكوين مهارات عملية وتطبيقية لدى املتعلمني ،كما توفر التقانة ً
حاجات الطلبة اخلاصة ،فيمكن الطلبة الذين يواجهون صعوبة يف الرتكيز من زايدة انتباههم من خالل
الربامج احملوسبة والتقنيات الفاعلة (الربكايت.)2008 ،
ويف عصر املعلوماتية ،واتساع األدوات واألجهزة التكنولوجية ،ظهرت جمموعة من التقاانت
احلديثة اليت كادت تكون ضرابً من اخليال قبل قرن مضى ،وأصبح جهد الكثري من املؤسسات الرتبوية
ينصب على تقدمي عرض التجارب اليت ال يستطيع الطالب معايشتها يف بيئاهتا احلقيقية ،ابإلضافة إىل
حماولة التغلب على عيوب الكتاب املدرسي حبيث يتميز ابلتفاعل وتوفري املعلومات املعززة للتعلم مبا يتوافق
مع التوجهات يف بعض الدول الرائدة يف جمال التعليم ابلرتكيز على التعلم الذايت للمتعلم ،ومنها ما يُعرف
ابلواقع املعزز املضاف أو الواقع املزيد أو الواقع املعزز ( )Augmented Realityويرمز هلا ابلرمز
ُ
أمرا طبيعيًا الختالف الرتمجة وحداثة املوضوع ،واختار الباحثان الواقع
( .)ARويُعد اختالف التسميات ً
نظرا لشيوع استخدامه.
املعزز يف هذه الدراسة ً

 .1مشكلة الدراسة:
للمفاهيم الفقهية دور كبري يف حتقيق الغاية التعبدية املطلوبة شرعاً ،وابلنظر إىل مراحل منو املتعلم
يف احللقة الثانية من التعليم األساسي ،وطبيعة قدراته العقلية والنفسية ،فهو يف هذه املرحلة أقدر على
استيعاب هذه املفاهيم وإدراكها وتطبيقها يف الواقع.
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وملا ملادة الرتبية اإلسالمية من خصوصية يف توجهاهتا حنو العناية إبعداد األجيال ومحايتهم من
التيارات الفكرية املتطرفة ،وختطي حتدايت واقعنا احلايل ،وبناء منظومة روحية وتربوية وفكرية وأخالقية
مستمدة من مصادر الشريعة اإلسالمية السمحة ،وتربية جيل يتحمل مسؤولية بناء وطنه وأمته ،عارفًا
أبهدافه وغاايته يف احلياة ،وبناء شخصية متكاملة ومتوازنة ،جيب العناية ابختيار أفضل اإلسرتاتيجيات
والطرائق واألساليب التعليمية جلذب انتباه الطلبة للمادة ،ورفع معنوايهتم ،ومساعدهتم وهتيئتهم؛ للتمكن
من حتقيق أهداف مادة الرتبية اإلسالمية بشكل أكرب.
ومن خالل خربة الباحثني يف جمال تدريس الرتبية اإلسالمية الحظا أن أكثر املعلمني واملعلمات
يركزون يف تد ريسهم املفاهيم الفقهية على طرق التلقني واإللقاء اليت ال توفر للطلبة الفرص احلقيقية اليت
متكنهم من بناء املعىن وإنتاج املعرفة وامتالك املهارات األساسية ،كذلك فهي ال تساعد الطلبة على فهم
املفاهيم الفقهية وتطبيقها ،وهذا يؤدي إىل ضعف اهتمامهم ابملوضوعات الفقهية ،واخنفاض مشاركتهم يف
حصص الرتبية اإلسالمية ،وهذا أمر أكدته نتائج الدراسات السابقة كدراسة الكيالين ( ،)2018ودراسة
ارديعات ( ،)2018ودراسة اهلاجري ( ،)2018ودراسة النعانعة ( ،)2017ودراسة التميمي (،)2016
وعزت ذلك إىل أسباب عدة ،منها االعتماد على أسلوب اإللقاء والتلقني يف التدريس.
و يؤكد هذه املشكلة كذلك نتائج الدراسة االستطالعية اليت قام هبا الباحثان على جمموعة من
املشرفات واملعلمني األوائل ومعلمي مادة الرتبية اإلسالمية اليت أشارت إىل أن من أسباب ضعف طلبة
الصف العاشر يف استيعاب املفاهيم الفقهية وتطبيقاهتا طرائق التدريس املتبعة يف تدريس املادة ،وقلة
استخدام التقانة احلديثة.
وبناءً على واقع تدريس الفقه ومستوى الطلبة املتدين يف حتصيل الطلبة للمفاهيم الفقهية ،فإن
هذا الواقع يتطلب البحث عن إسرتاتيجيات وطرائق تدريس فاعلة تساعد الطلبة على اكتساب املفاهيم
الفقهية ،ومتكنهم من تطبيقها يف الواقع.
وانطالقاً من أمهية استخدام اإلسرتاتيجيات احلديثة اليت تدعو إىل التعليم املتمركز حول املتعلم،
وتوظيف التقانة احلديثة يف تدريس الرتبية اإلسالمية ،ونظراً لندرة الدراسات العربية – يف حدود علم
الباحثني -اليت تناولت أثر استخدام تقنية ا لواقع املعزز يف عالج الضعف يف اكتساب املفاهيم الفقهية يف
مادة الرتبية اإلسالمية ،فإن هذه الدراسة تسعى إىل الكشف عن أثر تقنية الواقع املعزز يف عالج هذا
الضعف من خالل اإلجابة عن السؤال اآليت:
 ما أثر استخدام تقنية الواقع املعزز يف اكتساب طالبات الصف العاشر األساسي املفاهيم الفقهيةيف مادة الرتبية اإلسالمية؟
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 .2فرضية الدراسة
لإلجابة عن سؤال الدراسة ،صيغت الفرضية الصفريّة اآلتية:
 1.2ال توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى ( )0.05= αيف اكتساب طالبات الصف العاشر
املفاهيم الفقهية يف مادة الرتبية اإلسالمية تعزى لطريقة التدريس (تقنية الواقع املعزز وطريقة
التدريس السائدة) يف التطبيق البعدي.
 .3أمهية الدراسة
تكمن أمهية الدراسة من عدة اعتبارات منها:
 1.3مواكبتها االجتاهات احلديثة من خالل توظيفها أبرز املستحداثت التكنولوجية وهي تقنية الواقع
املعزز يف تدريس الرتبية اإلسالمية ما قد يفيد اخلرباء واملختصني الرتبويني يف دعم تطوير التعليم
ابستخدام الوسائل التكنولوجية املتقدمة.
 2.3تفيد واضعي املنهاج عند ختطيط منهاج الرتبية اإلسالمية وتطويرها ،واألخذ بعني النظر إدخال
هذه التقنية يف العملية التعليمية.
 3.3توفر مادة علمية للمشرفني الرتبويني يف عقد لقاءات تدريبية للمعلمني من أجل تدريبهم على
كيفية توظيف تقنية الواقع املعزز يف العملية التعليمية ملواكبة التطور العلمي والتكنولوجي.
من املؤمل أن تشكل حافزاً للباحثني يف جمال الرتبية اإلسالمية ،للبحث يف فاعلية استخدام
4.3
هذه التقنية يف متغريات أخرى وملراحل تعليمية خمتلفة.
 .4هدف الدراسة
تسعى الدراسة إىل حتقيق اهلدف اآليت:
 1.4تقصي أثر استخدام تقنية الواقع املعزز يف اكتساب طالبات الصف العاشر املفاهيم الفقهية.
 .5متغريات الدراسة
•

املتغري املستقل :طريقة التدريس وهلا مستواين :التدريس القائم على تقنية الوقع املعزز
( ،)Augmented Realityوالتدريس ابلطريقة املعتادة.

•

املتغري التابع ،وهو :اكتساب املفاهيم الفقهية.

•

عرف أبنه "تقنيات حاسوبية هتدف إىل ربط
الواقع املُعزز ( :)Augmented Realityيُ ّ
العامل االفرتاضي مع الواقع احلقيقي عن طريق التطبيقات التقنية ،واألجهزة اللوحية ،واهلواتف

 .6التعريفات االصطالحية واإلجرائية
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مدعما ابلصور ثالثية األبعاد والفيديوهات ،وغريها من األشكال
الذكية ،ليظهر احملتوى املعريف ً
تفاعال مع املادة العلمية وربطها مبواقف
ووسائل اإليضاح وجذب االنتباه ،جلعل الطلبة أكثر ً
حياتية" (جودة.)33 ،2018 ،
عرف إجرائيًا أب هنا :تقنية تفاعلية تشاركية تقوم على ربط عناصر من كتاب الرتبية اإلسالمية
بينما تُ ّ
للصف العاشر األساسي بوسائط متعددة (صور ،فيديو ،كائنات ثالثية األبعاد )..... ،ابستخدام برامج
تقنية وعرضها ابالستعانة ابألجهزة اللوحية أو شاشات اهلواتف الذكية.

•

اكتساب املفاهيم ( :)Acquisition conceptsيُ ّعرفه أبو حطب وصادق (،1996
 ) 32أبنه "عملية االكتشاف االستقرائي للخصائص احملكية أو للصفات املميزة جملموعة من
املثريات ،وتندمج هذه الصفات املميزة لتشكيل الصورة الذهنية للمفهوم" .ويُ ّعرف أيضا أبنه "
قدرة الطالب على معرفة املفهوم وفهمه وتوظيفه يف مواقف جديدة ،وإدراك اجلوانب املتعلقة به،
واألمثلة املنتمية وغري املنتمية له ،وأوجه الشبه واالختالف بينه وبني مفاهيم أخرى مشاهبة له"
(الكبيسي.)450 ،2009 ،

اكتساب املفاهيم الفقهية (:Acquisition the Jurisprudence Concepts
•
كوُهنا الطلبة حول املعلومات اخلاصة مبوضوعات
ّيعرف ابنه " جمموعة التصورات الذهنية اليت يُ َّ
مادة الفقه على شكل رموز مع فهم العالقات بني هذه املعلومات والقدرة على توضيحها
وتصنيفها ومتييزها عن غريها" (اتيه.)7 ،2016 ،
عرف إجرائيا يف هذه الدراسة أبنه :مدى معرفة الطالبة للمفاهيم الفقهية الواردة يف وحدة "الفقه"
وبُ ّ
من كتاب الرتبية اإلسالمية للصف العاشر األساسي واستيعاهبا ،وإدراك حقائقها واجلوانب املرتبطة
هبا ،كشروطها ،وحكمة مشروعيتها ،وحكمها الشرعي ،ومسمياهتا ،وأقسامها واألمثلة عليها،
وتطبيقها يف مواقف جديدة على حنو تصبح فيه هذه املفاهيم ذات معىن لدى املتعلم ،ومت قياسها
إجرائياً ابلدرجة الكلية اليت حتصل عليها يف اختبار املفاهيم الفقهية الذي أعده الباحثان هلذا الغرض.
 .7حدود الدراسة
 1.7احلدود املوضوعية :اقتصرت الدراسة على معرفة أثر استخدام تقنية الواقع املعزز للوحدة الثالثة
(الفقه) من كتاب الصف العاشر األساسي ،الفصل الدراسي األول ،الطبعة األوىل1439 ،ه،
عام 2018م.
 2.7احلدود البشرية :طالبات الصف العاشر يف حمافظة جنوب الباطنة بسلطنة عمان.
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3.7
4.7

احلدود املكانية :مدرسة هند بنت أسيد األنصارية من ( )12-10يف حمافظة جنوب الباطنة
بسلطنة عمان.
احلدود الزمنية :الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 2019/2018م.

 .8اإلطار النظري:
 1.8تعريف تقنية الواقع املعزز:
تعرف تقنية الواقع املعزز أبهنا "دمج العامل االفرتاضي مع العامل احلقيقي بواسطة احلاسوب ليظهر
ّ
احملتوى الرقمي كالصور ،والفيديو ،واألشكال ثالثية األبعاد ،ومواقع اإلنرتنت وغريها ما جيعل املتعلم
يتفاعل مع احملتوى الرقمي ،وي ستطيع تذكره بصورة أفضل" (احلسينية ،2014 ،ص .)11وتعتمد تقنية
الواقع املعزز على ربط معامل من الواقع احلقيقي ابلعنصر االفرتاضي املناسب هلا املخزن ساب ًقا يف ذاكرته
كإحداثيات جغرافية ،أو معلومات عن املكان ،أو فيديو تعريفي ،أو أي معلومات أخرى مرتبطة ابلواقع
احلقيقي ،وتتم هذه العملية ابالستعانة بكامريا اجلهاز اللوحي أو اهلاتف النقال أو نظارات خاصة لرؤية
الواقع احلقيقي الذي يعمل الربانمج بربطه بواقع افرتاضي ُمعزز للمعلومة احلقيقية (العمرجي.)2017 ،
عرفها جودة ( ،2018ص )33أبهنا "تقاانت حاسوبية هتدف إىل ربط العامل االفرتاضي ابلواقع احلقيقي
ويُ ّ
مدعما ابلصور
عن طريق التطبيقات التقنية ،واألجهزة اللوحية ،واهلواتف الذكية ،ليظهر احملتوى املعريف
ً
ثالثية األبعاد والفيديوهات ،وغريها من األشكال ووسائل اإليضاح وجذب االنتباه جيعل الطلبة أكثر
تفاعال مع املادة العلمية وربطها مبواقف حياتية".
ً
نوعا من أنواع التعلم اإللكرتوين ،اليت تستند إىل جمموعة من النظرايت
تعد تقنية الواقع املعزز ً
موجودا يف أدوات وأجهزة غري
الرتبوية ،كالنظرية االتصالية يف التعلم اليت من مبادئها أن التعلم يكون
ً
بشرية ،والقدرة على االحتفاظ ابملعرفة من أجل تسهيل عملية التعلم (متام وحممد ،)2016 ،هي قائمة
عليها هذه التقنية مع هذه املبادئ ،من استخدامها لألجهزة احملمولة واملصممة بطريقة يستطيع الطلبة
استخدامها أكثر من مرة ومراجعة ما تعلمه بشكل جيد ( Kaufmann, Steinbügl, Dünser,
 .) Glück, 2005وتؤكد نظرايت التعلم احلديثة كالنظرية البنائية يف التعلم أن التعلم عملية نشطة
تفاعلية ،وأن الطالب يبين معرفته بنفسه ،ولديه الفرصة للتفكري ،ويكون التعلم ذا معين ،كما أن التعلم
يكون أفضل وأكثر فاعلية عندما يتم يف سياق اجتماعي ،وهذا ما تتميز به تقنية الواقع املعزز ،فهي
تفاعلية وسهلة االستخدام تدعم التفاعالت اليت تتم بني الطالب واحملتوى والوسائل التعليمية ،والتفاعل بني
الطلبة  ،وهذا ميكنهم من حتديد املشكالت يف املواقف التعليمية من خالل التعاون والعمل اجلماعي
(.)Chiang, Yang & Hwang, 2014 ; Kipper & Ramplla, 2013
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 2.8مميزات تقنية الواقع املعزز:
متتاز هذه التقنية ابلعديد من امليزات اليت ميكن االستفادة منها يف حتسني عملية التعلم بصورة
عامة ،فقد ذكر لياروكابيس وأندرسون ( )Liarokapis & Anderson, 2010أن تقنية الواقع
املعزز ُمتكن املعلم من إدخال معلوماته وبياانته وإيصاهلا بطريقة سهلة ،ابإلضافة لفاعليتها من حيث
التكلفة وقابليتها للتوسع بسهولة ،كذلك تشجع على التعلم الذايت مبا توفره من حمتوى تعليمي يسهل على
الطالب الرجوع إليه يف املنزل ،هذا ابإلضافة أهنا تدعم التعلم الفردي والتعاوين مبا تتيحه من أنشطة تفاعلية
تشاركية ،وتساعد على تعميق فهم بعض املفاهيم الصعبة واستيعاهبا (الديب .)2018 ،وأشار رزق
( )2017إىل أن هذه التقنية تزود املتعلم بتجارب حمسوسة من خالل ربط البياانت واألشكال الرقمية مثل
(الصور ،والروابط اإللكرتونية ،واملقاطع الصوتية ،ومقاطع الفيديو ،وامللفات النصية ،واألشكال ثالثية
األبعاد) ابلعامل احلقيقي .كما تعد تقنية الواقع املعزز أبهنا تفاعلية ،وميكن املستخدم من التفاعل مع
البياانت الرقمية ،وإمكانية إجراء التغيريات عليها ،وقد يرتاوح مستوى التفاعل من جمرد تغيري يف زاوية
مشاهدة احملتوى الرقمي إىل إمكانية معاجلتها ،أو إنشاء معلومات جديدة ،وكذلك تنمي املهارات التقنية
لدى املعلم واملتعلم من خالل استخدامه هلا والتفاعل معها ،وأيضا قلة التكلفة إذا ما قورن بربجميات أخرى
).)Craig, 2013 ; Liarokapis & Anderson, ;2016
 3.8اكتساب املفاهيم الفقهية
يُ َع ُّد تعليم املفاهيم من املهام األساسية اليت تركز عليها الرتبية يف مجيع مراحل التعليم ،فهي حمور
أساسي للمناهج املختلفة ،وأضحى تدريسها وإكساهبا للطلبة مطلبًا أساسيًا من متطلبات العملية
التعليمية ،فمنها تتشكل أبنية املعرفة ،وهلا عالقة مباشرة بطرق البحث واالستقصاء والتفكري املستخدمة يف
كل علم ،ومرتكز العمل والتطبيق ،وتسهم يف إعادة تنظيم حمتوى املعرفة وبنائه يف املناهج واملقررات
كزا تنظم املعرفة على أساسها (اخلوالدة.)2003 ،
الدراسية ،حبيث تكون املفاهيم حماور أو مر ً
إن عملية منو املفاهيم عملية متدرجة تنمو وتتطور ابستمرار ،وتزداد معرفة الطفل ابملفهوم أكثر
تعرض إىل خربات إضافية تتصل به ،فتزداد قدرته على إدراك خصائص املفهوم ومتييزه من غريه،
كلما ّ
وكذلك إدراك العالقة بني املفهوم وغريه من املفاهيم ،وتتصف املفاهيم لديه ابلعمومية والتجريد كلما زادت
خرباته ونضج عقله (حيدر وعبابنة.)1996 ،
وأشار نشواين ( )2001إىل أن عملية منو املفاهيم مفتاح املعرفة وأساسها ،وأداة إلكساب
تعقيدا كاملبادئ والتعميمات وحل املشكالت،
املعارف واخلربات وتشكيل قاعدة للسلوك املعريف األكثر ً

210

مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس .….................المجلد الثامن عشر  -العدد الرابع 2020 -

والتقليل من تعقيد املعرفة املتزايدة وجتمع احلقائق ،وعن طريقها ميكن مواجهة التزايد املستمر يف املعرفة
اإلنسانية.
واملفاهيم اإلسالمية -كغريها من املفاهيم األخرى -حظيت بعناية واسعة من قبل القائمني على العملية
التعليمية التعلمية ،ومن مظاهر هذا االهتمام حتديد املفاهيم اإلسالمية اليت ينبغي أن يتعلمها الطلبة يف
مراحل التعليم املختلفة بطريقة فعَّالة.
وتُعد املفاهيم الفقهية من أهم املفاهيم اإلسالمية اليت جيب تزويد املتعلمني هبا وترسيخها يف
أذهاهنم ،إذ تتشكل املعرفة الفقهية من منظومة متكاملة من هذه املفاهيم ،كما تعد ركيزة أساسية لفهم
األحكام الشرعية وتنظيم العالقات بينهم وبني خالقهم ،وعالقاهتم فيما بينهم ،كما تسعى إىل متييز
الشخصية اإلسالمية املتزنة املؤمنة ابهلل تعاىل واملطبقة لشرعه ،القادرة على حل املشكالت الفردية
واالجتماعية (الكيالين.)2018 ،
ولتحقيق أهداف منهاج الرتبية اإلسالمية ينبغي االهتمام ابلطريقة اليت تُقدم هبا املفاهيم الفقهية
عددا من الدراسات السابقة أكدت أن مستوى
للطلبة ليتمكنوا من فهمها وتطبيقها يف الواقع ،إال أن ً
حتصيل الطلبة للمفاهيم الفقهية متدن ،وأن لديهم تصورات بديلة يف املفاهيم الفقهية ،ويعانون من
صعوابت يف دراسة املواضيع الفقهية كدراسة املطريي ( ،)2015ودراسة اتيه ( ،)2016ودراسة
املطرودي ( ،)2017ودراسة الشرنوىب وعطا وسنجي ( .)2018لذلك زاد االهتمام مبعاجلة هذه املشكلة
يف السنوات األخرية ،من خالل الرتكيز على تعزيز قدرة املتعلمني على اكتساب املفاهيم الفقهية وتطبيقها
يف الواقع ابستخدام إسرتاتيجيات متنوعة كالتعلم البنائي ،والتعارض املعريف ،وخرائط املفاهيم ،والتنقيب
احلواري وغريها.
 .9دراسات سابقة:
يف عصر املعلوماتية ،واتساع استخدام األدوات واملواد واألجهزة التكنولوجية ،ومنها استخدام
األجهزة اللوحية اليت أثبتت فاعليتها يف الفصول الدراسية ()Audi & Gouia-Zarrad, 2013؛
فقد أشار الباحثون شني وشو وهوانج ( )Chen, Chou & Huang, 2016إىل أن دمج التقانة
حلوال مناسبة للموضوعات العلمية اليت تتضمن مفاهيم جمردة ،أو
احلديثة ابلبيئة الواقعية للطالب قد توفر ً
اليت تتطلب جتارب وعمليات خطرة .وتعد تقنية الواقع املعزز من التقاانت اليت تساعد املتعلمني على تصور
املفاهيم العلمية اجملردة من خالل تعلمها من منظور ثالثي األبعاد ،وإمكانية التعلم واملشاركة يف أي مكان
واالندماج مع احملتوى ،وهذا يعد إضافة جيدة لتعلم املفاهيم العلمية ( & Wu, Lee, Chang
 .)Liang, 2013وقد أثبتت دراسة شني ( )Chen, 2006أنه ميكن عد تقنية الواقع املعزز أداة
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حيسن
تعليمية بديلة لتعلم املفاهيم اجملردة ،فهي قادرة على عرض النماذج املتحركة للطلبة والتفاعل معها ما ّ
من عملية التعليم والتعلّم .فاخلربات احلسية والتفاعلية ،واملهام التوجيهية اليت توفرها هذه التقنية حت ّفز الطلبة
لعملية التعلم ،ومتكنّهم من بناء معارفهم ،وإكمال مهامهم التعليمية ( & Dunleavy, Dede
.)Mitchell, 2009

 1.9الدراسات األجنبية:
أجرى كل من شانج ووا ووهسو ( (Chang, Wu & Hsu, 2013دراسة هدفت إىل التحقق من
فاعلية تدريس وحدة لقضااي علمية اجتماعية عرب اإلنرتنت م ّدعمة بتقنية الواقع املعزز يف حتسني فهم الطلبة
للمحتوى العلمي واجتاهاهتم حنو استخدام تقنية الواقع املعزز يف األجهزة احملمولة يف جنوب اتيوان ابلصني.
مت استخدام املنهج شبه التجرييب على عينة مكونة من ( )22طالب .متثلت أداات الدراسة يف اختبار
املفاهيم العلمية ومقياس االجتاهات حنو تقنية الواقع املعزز .وقد بينت النتائج أن فهم الطلبة للمفاهيم
حتسن بشكل ملحوظ عند استخدامهم هلذه التقنية ،كما أن اجتاهاهتم كانت إجيابية
العلمية واكتساهبم هلا َّ
حنو أنشطة تقنية الواقع املعزز،
وهذه النتائج تتفق مع نتائج دراسة ين واتسي و وؤ ( )Yen, Tsai & Wu, 2013اليت
هدفت إىل دراسة أتثري تزويد املتعلمني مبقاربة متنوعة للتصميم التعليمي القائم على احملاكاة ،والرسوم
املتحركة ثنائية األبعاد ) ، (2Dواحملاكاة ثالثية األبعاد) ، (3Dوالواقع املعزز على تعلم املفاهيم ،ودافعيتهم
للتعلم .استخدمت الدراسة املنهج شبه التجرييب على عينة مكونة من ( )107طالب وطالبات من جامعة
نيوزيلندا البحثية .أثبتت النتائج فاعلية تقنية الواقع املعزز يف تعلم املفاهيم ،كما أشارت النتائج أيضا إىل أن
دافعية الطلبة وتركيزهم قد زاد عند القيام أبنشطة التعلم هبذه التقانة.
وخلصت نتائج دراسة شني وشو وهوانج ( )Chen, Chou & Huang, 2016أثر
استخدام تقنية الواقع املعزز يف تدريس طلبة كيفية منو النبااتت ،ابستخدام املنهج شبه التجرييب على عينة
مكونة من ( )55طالبًا وطالبة من الصف الرابع من املدارس االبتدائية يف اتيوان .واستخدام اختبار لقياس
فهم الطالب لنمو النبات ،حيتوي على مخسة أسئلة من نوع االختيار من متعدد ،وأشارت النتائج إىل أن
تقنية الواقع املعزز قدمت للطلبة بيئة تعليمية تفاعلية حيوية ومثرية لالهتمام ،كذلك ساعدهتم على فهم
مبسطة
كيفية منو النبااتت ،وزايدة دافعيتهم حنو التعلم ،إضافة إىل أهنا قدمت احملتوى يف مواد تعليمية ّ
وخمتلفة تزيد من ثقة الطلبة يف التعلم.
أاتسي ( )Gün & Atasoy, 2017إىل التحقق من آاثر تطبيق
وهدفت دراسة جن و ُ
الواقع املعزز على القدرة املكانية للطلبة واإلجناز األكادميي ،وحتليل آرائهم ومعلميهم فيما يتعلق ببيئات
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الواقع املعزز .مت استخدام املنهج شبه التجرييب على عينة مكونة من ( )88طالبًا من طلبة الصف السادس
برتكيا .صممت الدراسة حول موضوع "األشياء اهلندسية وقياس احلجم" .توصلت النتائج إىل أن تطبيق
الواقع املعزز ساعد الطلبة على ترسيخ املفاهيم اجملردة يف أذهاهنم بصورة جيدة ،من خالل دراسة األشياء
من زوااي خمتلفة ،وا لشعور حبركة األشياء وكأهنا بني أيديهم ،وهذا قلل من الصعوابت اليت يواجهها الطلبة
ابلطرق التقليدية عند بناء تصوراهتم الذهنية للمفاهيم .كما أشارت أيضا إىل زايدة التحصيل األكادميي
للمجموعة التجريبية ،كما دلت البياانت النوعية اليت مت مجعها من الطلبة واملعلمني حول تقنية الواقع املعزز
على ضرورة دمج الواقع املعزز يف التعليم
ويف دراسة يوون وآخرون ( )Yoon, et al., 2017اليت أجريت يف متحف العلوم يف مدينة
مشال شرق الوالايت املتحدة ،وهدفت إىل معرفة أثر تقنية الواقع املعزز يف تعزيز فهم املفاهيم العلمية حتديداً
ملفاهيم مبدأ برنويل ،لدى عينة مكونة من ( )58طالبًا ( ٪41ذكوراً  ٪59 ،إاناثً) من الصف السادس
إىل الثامن من مخس مدارس.وقد دلت النتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل اجملموعة اليت
درست ابستخدام تقنية الواقع املعزز يف فهم املفاهيم العلمية ،وأشارت النتائج أيضا إىل أن تقنية الواقع
املعزز توفر الدعم لعملية التعلم ،من خالل نقل املعلومات املكانية للعناصر العلمية األساسية ما يسهل فهم
الظواهر العلمية وتصورها بشكلها احلقيقي.
 2.9الدراسات العربية:
وأجرت الرايمية ( )2018دراسة هدفت إىل تقصي أثر تقنية الواقع املعزز يف تنمية التفكري
الفراغي واكتساب املفاهيم العلمية لدى طالبات الصف اخلامس األساسي مبحافظة مسقط ،وقد اتبعت
املنهج شبه التجرييب ،وتكونت عينة الدراسة من ( )77طالبة .ولتحقيق أهداف الدراسة مت استخدام
مقياس التفكري الفراغي لرامفول ولوجان ،كما مت إعداد اختبار اكتساب املفاهيم العلمية .وأشارت النتائج
إىل وجود فرق ذي داللة إحصائية بني متوسط درجات طالبات الصف اخلامس األساسي يف اختبار
اكتساب املفاهيم العلمية ومقياس التفكري الفراغي لصاحل اجملموعة التجريبية عقب دراستهن ابستخدام تقنية
الواقع املعزز لوحدة استكشاف األرض والنظام الكوين يف مادة العلوم.
وهدفت دراسة الشيزاوية ( )2018إىل تعرف أثر التدريس القائم على تقنية الواقع املعزز يف
اكتساب مفاهيم املضلعات والدائرة ،ويف االستدالل املكاين لدى طلبة الصف السادس األساسي يف
حمافظة مشال الباطنة .مت استخدام املنهج شبه التجرييب على عينة مكونة من ( )59طالبة .متثلت أدوات
الدراسة يف اختبار اكتساب مفاهيم املضلعات والدائرة ،وكذلك مقياس لالستدالل املكاين .وخلصت
النتائج إىل وجود فرق ذي داللة إحصائية بني متوسط درجات طالبات الصف السادس األساسي يف
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اختبار اكتساب مفاهيم املضلعات والدائرة ،ويف مقياس االستدالل املكاين لصاحل اجملموعة التجريبية عقب
دراستهم ملوضوعات الرايضيات للصف السادس األساسي ابستخدام الواقع املعزز ،إذ أاتحت زايدة فهم
احملتوى التعليمي ،وحتسني أداء املهام العملية ،كما ساعدت على االحتفاظ ابملعلومات يف الذاكرة ملدة
أطول ،هذا ابإلضافة إىل تشجيع إبداع الطالبات ،وتوسيع خميلتهن إلدراك املفاهيم.
وهدفت دراسة رضا ( )2018إىل اقرتاح منوذج الستخدام تقنية الواقع املعزز يف تصويب الفهم
اخلطأ للمفاهيم العلمية املتعلقة بوحدة "الطاقة" لدى طلبة املرحلة االبتدائية ،استخدم املنهج شبه التجرييب،
وتكونت عينة الدراسة من ( )64طالبًا وطالبة من طلبة الصف اخلامس االبتدائي مبدرسة احلامول
االبتدائية مبحافظة املنوفية .تكون النموذج املقرتح من ثالث مراحل هي :مرحلة التعارض وهتدف إىل
اكتشاف أمناط الفهم اخلطأ ،مرحلة التبديل وهتدف إىل تصويب هذه األمناط ،ومرحلة التدعيم وهتدف إىل
أتك يد الفهم الصحيح ،ولتحقيق هدف البحث مت إعداد دليل للمعلم وأوراق عمل للتالميذ وفق النموذج
املقرتح ،كما مت إعداد اختبار لقياس أمناط الفهم اخلطأ للمفاهيم العلمية ، ،وأسفرت النتائج عن فاعلية
النموذج املقرتح الستخدام الواقع املعزز يف تصويب الفهم اخلطأ للمفاهيم العلمية لدى الطلبة ،ويف ضوء
هذه النتيجة مت تقدمي جمموعة من التوصيات أبرزها االهتمام بتطبيق الواقع املعزز ابستخدام النماذج اليت
تعتمد على نشاط املتعلم وليس جمرد إضافة للوسائط املختلفة.
وأجرى قشطة ( )2018دراسة هدفت إىل معرفة أثر استخدام منطني للواقع املعزز يف تنمية
املفاهيم العلمية واحلس العلمي يف مبحث العلوم لدى طالبات الصف السابع األساسي بغزة .اعتمدت
الدراسة املنهج الوصفي التحليلي واملنهج التجرييب على عينة مكونة من ( )58طالبة من طالبات الصف
السابع األساسي .متثلت أدوات الدراسة يف اختبار املفاهيم العلمية واختبار اجلوانب املعرفية للحس
العلمي .وأشارت النتائج إىل أثر استخدام الواقع املعزز يف تنمية املفاهيم العلمية واحلس العلمي يف مبحث
العلوم لدى طالبات اجملموعة التجريبية ،وأوصت الدراسة بتوظيف أمناط خمتلفة للواقع املعزز يف تدريس
العلوم.
وقام عبد املقصود ( )2017دراسة هدفت إىل قياس أثر استخدام تطبيقات الواقع املعزز يف
إكساب املفاهيم العلمية ألطفال ما قبل املدرسة ،واحتفاظهم مبا اكتسبوه من مفاهيم .مت استخدام املنهج
شبه التجرييب على عينة مكونة من ( )50طفالً وطفلة من دور رايض األطفال مبدينة دمياط جبمهورية
مصر العربية .ومت ثلت أدوات الدراسة يف اختبار املفاهيم العلمية .وتوصلت الدراسة إىل وجود فروق دالة
إحصائيًا بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي ملقياس املفاهيم العلمية
املصور ويف احتفاظهم هبا لصاحل اجملموعة التجريبية.
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 3.9التعليق على الدراسات السابقة:
من خالل استعراض الدراسات السابقة تبني أمهية تقنية الواقع املعزز ،إحدى الدعائم التعليمية
اليت تعزز تعلم املفاهيم؛ ألهنا تتميز ابلتنوع يف احملتوى البصري ،وتسمح للطلبة ابلتفاعل معها ،وتعرض
احلقائق واألحداث واملفاهيم اجملردة بصورة تالمس واقع الطالب ،وهذا يعزز من فهمهم هلا ،وتتفق الدراسة
احلالية مع الدراسات السابقة يف استخدام تقنية الواقع املعزز ،ويف متغري املفاهيم العلمية إال أهنا ختتلف يف
تناوهلا متغري املفاهيم الفقهية ،وتطبيقها يف مادة الرتبية اإلسالمية ،كما أفادت الدراسة احلالية من
الدراسات السابقة يف املنهج املستخدم يف تلك الدراسات ،ويف استخالص النتائج وتفسريها ،ومتيزت
الدراسة احلالية أبهنا طبقت يف جمتمع خيتلف عن اجملتمعات اليت طبقت هبا الدراسات السابقة ابستثناء
دراسيت الرايمية ( ،)2018والشيزاوية (.)2018
ومع أمهية تقنية الواقع املعزز-كما أشارت إليه الدراسات السابقة يف تعلم املفاهيم واكتساهبا -مل جتر
أي دراسة استخدمت تقنية الواقع املعزز يف شرح املفاهيم الفقهية وتنميتها –حسب علم الباحثني –
وهكذا تسعى هذه الدراسة للكشف عن أثر استخدام تقنية الواقع املعزز يف تنمية املفاهيم الفقهية لدى
طالبات الصف العاشر يف وحدة الفقه.

.10منهجية الدراسة وإجراءاهتا
 1.10منهج الدراسة
استخدمت الدراسة املنهج شبة التجرييب القائم على تصميم اجملموعتني :التجريبية ،والضابطة مع
التطبيق القبلي والبعدي ألداة القياس ،ويرمز هلذا التصميم ابلرموز اآلتية:
O1 X1 O1
O1 X2 O1
حيث :
 :O1اختبار اكتساب املفاهيم الفقهية.
 :X1اجملموعة التجريبية اليت درست ابستخدام الواقع املعزز.
 :X2اجملموعة الضابطة اليت درست ابلطرائق االعتيادية.
 2.10إجراءات الدراسة:
لتعرف أثر استخدام تقنية الواقع املعزز يف اكتساب طالبات الصف العاشر األساسي املفاهيم
الفقهية يف الرتبية اإلسالمية ،مشل تنفيذ هذه الدراسة جمموعة من اخلطوات أمهها:
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•

أخذ املوافقات الرمسية للتنفيذ ،وتدريب املعلمة املتعاونة من خالل عقد عدة لقاءات معها
للتعريف أبهداف الدراسة ،وشرح آليات التدريس وضوابطه ،والرد على استفساراهتا وتساؤالهتا.

•

اختيار عينة الدراسة من طالبات الصف العاشر األساسي من مدرسة هند بنت أسيد األنصارية،
حيث مت اختيار صفني من صفوف عاشر ،مثل أحدمها اجملموعة التجريبية ،واآلخر اجملموعة
الضابطة.

•

التحقق من تكافؤ اجملموعتني (التجريبية والضابطة) يف اختبار اكتساب املفاهيم الفقهية قبل
البدء ابلتطبيق ،حيث ُحسب داللة الفرق بني متوسطي درجات طالبات اجملموعتني ،ابستخدام
اختبار "ت" للعينتني املستقلتني ،واجلدول ( )1يبني نتائج التحليل.

جدول  1نتيجة اختبار(ت) للتحقق من تكافؤ اجملموعتني (التجريبية والضابطة) يف اختبار اكتساب
املفاهيم الفقهية

اختبار اكتساب املفاهيم الفقهية*

اجملموعة
العدد

املتوسط

االحنراف املعياري

قيمة(ت)

مستوى الداللة

التجريبية

30

6.87

2.129

1.426

0.159

الضابطة

32

5.97

2.765

*الدرجة الكلية = 20
يتضح من اجلدول ( )1أن قيمة (ت) غري دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( )0,05وهذا يدل على
عدم وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى ( )0,05بني اجملموعتني يف متوسطي الدرجة الكلية يف اختبار
املفاهيم الفقهية ،ما يعين أن اجملموعتني متكافئتان.
 3.10تدريس اجملموعة التجريبية وحدة الفقه ابستخدام الواقع املعزز خالل الفصل األول من العام
الدراسي 2020/2019م ،وتدريس اجملموعة الضابطة الوحدة نفسها ابلطريقة االعتيادية ،وقد استغرق
التطبيق ثالثة أسابيع مبعدل ( )4حصص يف األسبوع.
بعداي فور االنتهاء من التجربة على جمموعيت الدراسة ،وصحح،
 4.10طبق االختبار التحصيلي ً
ورصدت درجات الطالبات وعوجلت إحصائيًا.

 .11جمتمع الدراسة َو َعينتها
تكون جمتمع الدراسة من مجيع طالبات الصف العاشر املنتظمات يف املدارس احلكومية التابعة
للمديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة جنوب الباطنة خالل الفصل الدراسي األول من العام
الدراسي 2019/2018م البالغ عددهن ( )2728طالبة ،حسب إحصائيات العام الدراسي
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( 2019/2018وزارة الرتبية والتعليم ،قسم اإلحصاء واملؤشرات .)2018 ،أما عينة الدراسة
فتكونت من ( )62طالبة من طالبات الصف العاشر األساسي من مدرسة هند بنت أسيد
األنصارية ،قُسمت إىل جمموعتني ،جمموعة جتريبية ضمت ( )30طالبة ،وجمموعة ضابطة ضمت
( )32طالبة.
.12مادة الدراسة وأداهتا

 1.12مادة الدراسة
تضمنت مادة الدراسة اآليت:
أيضا شرحاً
 دليل املعلم يف التدريس القائم على تقنية الواقع املعزز لوحدة "الفقه" ،وتضمن الدليل ًلبعض برجميات الواقع املعزز.
أُعد دليل للمعلم لالستعانة به يف تدريس وحدة (الفقه) من كتاب الصف العاشر عشر ابستخدام
الواقع املعزز ،وقد تضمن مقدمة حملتوايت الدليل واهلدف منه ،وأهدافه توظيف الواقع املعزز
وإجراءاته .كذلك اشتمل على اخلطط اليومية لتدريس موضوعات الوحدة ابستخدام الواقع املعزز.
وبعد االنتهاء من إعداد الدليل ،عُرض على عدد من خمتصي مناهج الرتبية اإلسالمية ابملديرية العامة
للمناهج بوزارة الرتبية والتعليم ،وعلى جمموعة من املشرفني الرتبويني الذين يشرفون على تدريس الرتبية
اإلسالمية يف وزارة الرتبية والتعليم إلبداء آرائهم وملحوظاهتم العلمية والرتبوية حول حمتوى الدليل ،من
حيث دقة املادة العلمية ،ووضوح حتضري خطط الدروس ،ومدى مناسبة األنشطة املقدمة
للموضوعات ،ومراعاهتا للفروق الفردية بني الطالبات ،ويف ضوء آرائهم وملحوظاهتم أجريت
التعديالت الالزمة.
 أنشطة التعلم والفيديوهات التعليمية ،وبعض املفردات التقوميية املعززة للكتاب املدرسي ،اليت تربطابستخدام برانمج الواقع املعزز .قام الباحثان بتصميم تطبيقني رئيسيني للدراسة احلالية ،والتطبيقان
مها :تطبيق  :HP Revealوهو منصة مفتوحة لتصميم الواقع املعزز لغري املربجمني ،مت اختيارها
إلاتحتها جماانً وسهولة استخدامها يف التصميم والتطبيق ،ابإلضافة لشهرهتا بني املعلمني والطلبة،
وتطبيق  QR code Readerاملعروف ابستخدامه يف املعامالت التجارية ،ولكنه طُّوع مبا
يتناسب وأهداف الدراسة احلالية يف جمال التعليم بتفعيل النصوص القرآنية وروابط اإلنرتنت .ويوضح
الشكل ( )1والشكل ( )2هذين التطبيقني.

217

أثر استخدام تقنية الواقع المعزز في اكتساب طالبات الصف العاشر .........................د .الصقرية و د.السالمي

 2.12أداة الدراسة
 1.2.12اختبار املفاهيم الفقهية :بين االختبار وفق اخلطوات اآلتية:
 1.1.2.12حتديد اهلدف من االختبار :هدف االختبار إىل قياس مدى اكتساب طالبات الصف
العاشر األساسي املفاهيم الفقهية يف وحدة "الفقه" بكتاب الرتبية اإلسالمية.
 2.1.2.12إعداد مفردات االختبار :اتبع الباحثان اخلطوات التالية ،إلعداد مفردات االختبار:
 إعداد قائمة ابملفاهيم الفقهية املتضمنة يف وحدة "الفقه" بكتاب الرتبية اإلسالمية للصف العاشراألساسي.
 إعداد جدول املواصفات لالختبار وفق اخلطوات اآلتية: حتديد الوزن النسيب لكل درس بناء على عدد احلصص كالتايل:الوزن النسيب=

عدد احلصص للدرس

× 100

عدد احلصص جلميع الدروس

 3.1.2.12حتديد الوزن النسيب ملكوانت االختبار :حيث أعد جدول املواصفات لالختبار بتحديد الوزن
النسيب لكل درس من دروس الوحدة وفق عدد احلصص لكل درس ،وذلك على النحو اآليت( :تذكر
 ،%20فهم  ،%23تطبيق  ،%14العمليات العقلية العليا .)%43
 4.1.2.12صياغة فقرات االختبار :وذلك ابختبار منط أسئلة االختيار من متعدد ،ملالءمته قياس عدد
كبري من األهداف ،مع تقليل احتماالت احلدس ،والوصول إىل اإلجابة الصحيحة عن طريق احملاولة
واخلطأ ،وقد روعيت معايري اختيار هذا النوع من األسئلة .وبناء على ذلك أ َّ
ُعد االختبار التحصيلي املكون
من ( )20سؤ ًاال.
 5.1.2.12صدق االختبار :للتأكد من صدق حمتوى االختبار عُرض بصورته األولية على عدد من
خمتصي مناهج الرتبية اإلسالمية ابملديرية العامة للمناهج بوزارة الرتبية والتعليم ،وكذلك عرض على جمموعة
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من املشرفني الرتبويني الذين يشرفون على تدريس الرتبية اإلسالمية يف وزارة الرتبية والتعليم ،إىل جانب
جمموعة من معلمات الرتبية اإلسالمية مبدارس حمافظة جنوب الباطنة ،ويف ضوء آراء احملكمني ،أُجريت
عليه بعض التعديالت ،من حيث إعادة صياغة بعض املفردات ،أو تعديل مستوايت بعض األسئلة ،أو
تغيري بعض الصياغات اللغوية .وبذلك يكون االختبار بصورته النهائية مكوان من ( )20سؤاالً ،وأعطيت
الدرجة ( ) 1لإلجابة الصحيحة عن كل سؤال ،وبذلك تكون الدرجة النهائية للطالبة يف هذا االختبار
( )20درجة.
 6.1.2.12ثبات االختبار :للتحقق من ثبات االختبار ووضوح تعليماته ،ولتحديد الزمن الذي
سيستغرقه ،طُبق على عينة استطالعية مكونة من ( )37طالبة من طالبات الصف العاشر من غري عينة
وحسب معامل الثبات لالتساق الداخلي له
الدراسة ،وصحح االختبار وفق منوذج اإلجابة املعد لذلكُ ،
بطريقة ألفا-كرونباخ ( ، )Alpha-Cronbachوكان معامل الثبات ( ،)0,74وهي قيمة مقبولة
تربواي.
 7.1.2.12حساب زمن تطبيق االختبارُ :حسب الزمن املناسب لالختبار من خالل تطبيقه على عينة
وحسب الزمن الذي استغرقته أول طالبة سلمت ورقة اإلجابة ،والزمن الذي استغرقته
الثبات االستطالعيةُ ،
آخر طالبة سلمت ورقة اإلجابة ،مث استخرج متوسط الزمنني ،فكان املتوسط ( )40دقيقة ،لذلك حددت
حصة واحدة لإلجابة عن االختبار.
 .13املعاجلة اإلحصائية
لإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدم برانمج احلزمة اإلحصائية ( )SPSSعلى النحو اآليت:

• للتأكد من ثبات االختبار التحصيلي ُحسب معامل االتساق الداخلي لالختبار ابستخدام معادلة
(ألفا كرونباخ).
• استخدمت املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية لتحليل النتائج.

• استخدم اختبار ( )T-testلعينتني مستقلتني ،للكشف عن داللة الفروق بني اجملموعتني.

• لتحديد حجم األثر حسبت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ،ودرجات احلرية ،واختبار "ت"
للعينتني املستقلتني ( ،)dependent T-testومربع إيتا لقياس حجم األثر ،وذلك من خالل
تطبيق معادلة حساب حجم األثر :ت( /2ت+2درجة احلرية).
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.14نتائج الدراسة ومناقشتها

 1.14نص سؤال الدراسة :ما أثر استخدام تقنية الواقع املعزز يف اكتساب طالبات الصف

العاشر املفاهيم الفقهية يف مادة الرتبية اإلسالمية؟
ولإلجابة عن هذا السؤال استُخدم اختبار "ت" للمجموعتني املستقلتني ،وذلك للتحقق من داللة
الفروق بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف اختبار اكتساب املفاهيم الفقهية ،كما يظهر يف اجلدول
(.)2

جدول  2نتيجة اختبار(ت) لداللة الفروق بني متوسطي اجملموعتني التجريبية والضابطة يف اختبار
اكتساب املفاهيم الفقهية

اجملموعة

االحنراف

درجة احلرية

قيمة (ت)

مستوى

العدد

املتوسط

احلسايب*

املعياري

60

3.328

0,001

التجريبية

30

16.57

2.45

الضابطة

32

13.66

4.15

الداللة**

**(.)0,05
*الدرجة النهائية من 20
يتض ح م ن اجل دول ( )2وج ود ف رق دال إحص ائيا ب ني متوس طي درج ات اجملم وعتني ،ولتحدي د فاعلي ة أث ر
ب حج م األث ر ع ن طري ق إجي اد مرب ع إيت ا
املتغ ري املس تقل (الواق ع املع زز) عل ى اختب ار املف اهيم الفقهي ة ُحس َ
( )2ηابستخدام معادلة كوهني ( )Cohen, 1988, 281وتساوي:
( = 2ηت)(/2ت) + 2درجات احلرية
وتتضمن ثالثة مستوايت ،هي:
 -1إذا كانت قيمة ( )0,01( = )2ηفهذا يعين أن حجم األثر ضعيف.
 -2إذا كانت قيمة ( )0,06( = )2ηفهذا يعين أن حجم األثر متوسط.
 -3إذا كانت قيمة ( )0,14( = )2ηفهذا يعين أن حجم األثر كبري.
فك ان انت ج مرب ع إيت ا ه و ( ،)0,15ومبقارن ة ه ذه النتيج ة بتص نيف ك وهني لتحدي د حج م األث ر يتب ني أن
حجم األثر كبري ما يوضح فاعلية الواقع املعزز يف تدريس املفاهيم الفقهية يف مادة الرتبية اإلسالمية.
اتفقت هذه النتيجة مع نتائج الدراسات اليت اثبتت فاعلية الواقع املعزز يف تنمي ة املف اهيم ،ومنه ا
أاتس ي ( ،)Gün & Atasoy, 2017ودراس ة ي ون وآخ رون ( Yoon, et al.,
دراس ة ج ن و ُ
 ،)2017ودراس ة ش ني وش و وه وانج ( ،)Chen, Chou & Huang, 2016ودراس ة ي ن
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واتسي و وؤ ( ،)Yen, Tsai & Wu, 2013ودراسة شانج و وا ووهسو ( & (Chang, Wu
 ، Hsu, 2013ودراسة شني (.)Chen, 2006
وميكن أن يُعزى تفوق أداء اجملموعة التجريبية على اجملموعة الضابطة يف حتصيل املفاهيم الفقهية يف الدراسة
احلالية إىل عدة عوامل منها:

 عرض املفاهيم الفقهية ابستخدام الواقع املعزز وما أاتحه احملتوى اإللكرتوين من عناصر اجلذباملتمثلة يف تنوع الوسائط والتقانة احلديثة اليت تزيد من جودة العمل الناتج وسهولة القيام به،
واحتوائها على اإلاثرة والتشويق ،كل ذلك كان له إسهام واضح يف زايدة تركيز الطالبات،
واستثارة دافعيتهن للتعلم؛ و كان له األثر يف سهولة إيصال احملتوى هلن بطريقة سريعة ودقيقة
وجبهد أقل ،وهذا ما أكده العشريي ( )2011الذي أشار إىل أن دمج الوسائط املتعددة
ابملوقف التعليمي له أتثري إجيايب يف استيعاب املتعلمني املادة التعليمية؛ فهي تتيح هلم املشاهدة
واالستمتاع ،وتوفر التعزيز ومثريات ومؤثرات متنوعة ،والتغذية الراجعة ،وهذا جيعل املتعلمني
فاعلني ومشاركني ما يؤدي إىل زايدة فهمهم واحتفاظهم ابملعلومة.
 وجود أنشطة متنوعة من حيث سهولتها وصعوبتها وصياغتها وأهدافها ،ومستوايهتا املعرفية اليتاستخدم فيها تقنية الواقع املعزز ،كل ذلك يسر لطالبات اجملموعة التجريبية التزود مبفاهيم
ومعلومات ا لوحدة الدراسية أبساليب متنوعة ،ووسائل تعلم خمتلفة تتناسب مع أمناط التعلم
املختلفة للطالبات ،كذلك فإن وجود التغذية الراجعة البناءة واملتنوعة لكل نشاط ،ساعد على
تقدم طالبات اجملموعة التجريبية ،وأسهم يف توضيح أخطائهن ،وعمل على التقليل منها بشكل
كبري ،وأشارت دراسة جودون ( )Goodwin, 2008إىل أن تلقي املتعلمني التغذية الراجعة
يف أثناء العمل ،أدى إىل تطوير أدائهم ،وسرعة التعلم ،واكتساب املادة العلمية.
مدعما ابلصوت ،والصور ،والنصوص،
 كان احملتوى اإللكرتوين مقدماً ابستخدام الواقع املعززً
واملقاطع املتحركة ،وهذا ساعد على إاثرة حاسة البصر والسمع والتفكري ،ووفق نظرية املعرفة فإن
رسوخا يف الذاكرة
اخلربات اليت يكتسبها املتعلم عن طريق احلواس تكون أسهل وأوضح ،وأكثر ً
(إمساعيل.)2009 ،
 قدمت تقنية الواقع املعزز املعرفة للطالبات يف صورة مرئية تفاعلية كان هلا الدور اإلجيايب يفاحلصول على املعرفة وفهمها وحتليلها حىت أصبحت لديهن القدرة على متييز املعارف
تعلما ذاتيًا وفق قدراهتن.
واملصطلحات الفقهية وتطبيقاهتا العملية ،كما وفرت هلن ً
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 أسهمت تقنية الواقع املعزز يف استخدام املفاهيم الفقهية بكفاءة ،وتقريب اخلربات غري املباشرةوالرمزية عالية التجريد إىل خربة مباشرة ،وهذا مكن الطالبات من إدراك األحداث والعالقات
واملواقف وتصورها بشكل أفضل بكثري من الطرق االعتيادية ،وهذا ساعد على تطبيق املفاهيم
الفقهية يف مواقف جديدة.
.15توصيات الدراسة ومقرتحاهتا
بناء على النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ،فقد خلصت إىل التوصيات اآلتية:
 .1.15تشجيع معلمي الرتبية اإلسالمية ومعلماهتا على توظيف تقاانت التعليم يف عملية التدريس؛ ملا
هلا من أثر إجيايب يف حتسني مستوى حتصيل الطلبة.
 .2.15عقد دورات تدريبية ملعلمي الرتبية اإلسالمية ومعلماهتا لتدريبيهم على كيفية توظيف الواقع املعزز
يف التدريس.
 .3.15على املعنيني مبناهج الرتبية اإلسالمية العمل على تطويرها لتواكب املستجدات التعليمية مثل
تقنية الواقع املعزز.
.16املقرتحات:
 .1.16إجراء دراسات مماثلة لتقصي أثر تقنية الواقع املعزز يف مواد دراسية أخرى ،ويف متغريات جديدة
مثل :التعلم الذايت ،والتفكري البصري ،والدافع املعريف.
 .2.16دراسة أثر استخدام تقنية الواقع املعزز لعالج ضعف الطلبة يف إتقان أحكام التجويد.
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أوالً :املراجع العربية:

املراجع

 -أبو حطب ،فؤاد؛ وصادق ،آمال ( .)1996علم النفس الرتبوي .القاهرة :مكتبة األجنلو املصرية.

 ارديعات ،عبد هللا (ٔ .)2018اثر استخدام إسرتاتيجية التنقيب احلواري يف حتصيل املفاهيم الفقهيةلدى طلبة الصف الثامن األساسي يف األردن (رسالة ماجستري غري منشورة) .جامعة آل البيت،
األردن.

 إمساعيل ،جمدي رجب ( .)2009فاعلية أساليب التعلم اإللكرتوين يف حتصيل تالميذ الصفالسادس االبتدائي ودافعيتهم حنو تعلم العلوم .جملة الرتبية العلمية ،مصر.71-17 ،)1(12 ،

 الربكايت ،نيفني ( .)2008أثر التدريس ابستخدام إسرتاتيجيات الذكاءات املتعددة والقبعات الستو ( ) K.W.Lيف التحصيل والتواصل والرتابط الرايضي لدى طالبات الصف الثالث املتوسط مبدينة
مكة الكرمة (رسالة دكتواره غري منشورة) .جامعة أم القرى ،اململكة العربية السعودية.
 اتيه ،إميان ( .)2016فاعلية برانمج مقرتح قائم على نظرية الذكاءات املتعددة يف اكتساب املفاهيمالفقهية والتفكري االستنباطي لدى طالبات الصف التاسع األساسي (رسالة ماجستري غري منشورة).
اجلامعة اإلسالمية (غزة) ،فلسطني.

 متام ،إمساعيل؛ وحممد ،عبد هللا ( .)2016رؤية جديدة يف نظرايت التعلم .القاهرة :السحاب للنشروالتوزيع.
 التميمي ،إميان ( .)2016أثر استخدام إسرتاتيجية تدريس معتمدة على الذكاءات املتعددة علىحتصيل املفاهيم الفقهية لدى طلبة الصف الثامن األساسي يف األردن :حمافظة الزرقاء منوذجاً .جملة
الدراسات الرتبوية والنفسية :جامعة السلطان قابوس.65-48 ،)1(10 ،
 جودة ،سامية ( .)2018استخدام الواقع املعزز يف تنمية مهارات حل املشكالت احلسابية والذكاءاالنفعايل لدي تالميذ املرحلة االبتدائية ذوي صعوابت تعلم الرايضيات ابململكة العربية السعودية.
دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس :رابطة الرتبويني العرب.52-23 ،95 ،

 احلسينية ،مها ( .)2014أثر استخدام تقنية الواقع املعزز ( )Augmented Realityيف وحدةمن مقرر احلاسب اآليل يف حتصيل واجتاهات طالبات املرحلة الثانوية (رسالة ماجستري غري منشورة).
جامعة أم القرى ،اململكة العربية السعودية.
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 حيدر ،عبد اللطيف؛ وعبابنة ،عبد هللا ( .)1996منو املفاهيم العلمية والرايضية عند األطفال .ديب:دار القلم.
 اخلوالدة ،انصر ( .) 2003أثر استخدام أسلوب حل املشكلة يف التحصيل واالحتفاظ ابلتعلم يفتدريس وحدة الفقه يف مادة الرتبية اإلسالمية .دراسات  -العلوم الرتبوية :اجلامعة األردنية  -عمادة
البحث العلمي.87-74 ،)1(30 ،

 الديب ،غادة سالمة سليمان ( .)2018فاعلية برانمج تقين قائم على منوذج احلل اإلبداعيللمشكالت ) (cpsيف تنمية التفكري يف الرايضيات لدي طالبات الصف السابع األساسي بغزة
(رسالة ماجستري غري منشورة) .اجلامعة اإلسالمية (غزة) ،فلسطني.

 رزق ،هناء رزق حممد ( .)2017تقنية الواقع املعزز  Augmented Realityوتطبيقاهتا يفعملييت التعليم والتعلم .دراسات يف التعليم اجلامعي :جامعة عني مشس  -كلية الرتبية  -مركز تطوير
التعليم اجلامعي.581-570 ،36 ،
 رضا ،حنان ( .) 2018منوذج مقرتح الستخدام الواقع املعزز يف تصويب الفهم اخلطأ للمفاهيمالعلمية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية .جملة كلية الرتبية :جامعة املنوفية  -كلية الرتبية،)4(33 ،
.159-114
 الرايمية ،مثلى ( .)2018أثر استخدام تقنية الواقع املعزز يف تنمية التفكري الفراغي واكتساب املفاهيمالعلمية لدى طالبات الصف اخلامس األساسي (رسالة ماجستري غري منشورة) .جامعة السلطان
قابوس ،سلطنة عمان.
 الشرنويب ،فاطمة؛ عطا ،إبراهيم؛ وسنجي ،سيد ( .)2018فاعلية بعض اسرتاتيجيات التعلم البنائييف تصويب التصورات اخلطأ ىف املفاهيم الفقهية لدى طالبات املرحلة الثانوية األزهرية .جملة كلية
الرتبية :جامعة بنها  -كلية الرتبية.276-241 ،)116(29 ،
 الشيزاوية ،ليلى ( .) 2018أثر التدريس القائم على تقنية الواقع املعزز ( Reality )Augmentedيف اكتساب مفاهيم املضلعات والدائرة ويف االستدالل املكاين لدى طلبة الصف
السادس األساسي (رسالة ماجستري غري منشورة) .جامعة السلطان قابوس ،سلطنة عمان.

 قشطة ،أمل اشتيوي ( .)2018أثر استخدام منطني للواقع املعزز يف تنمية املفاهيم العلمية واحلسالعلمي يف مبحث العلوم لدى طالبات الصف السابع األساسي (رسالة ماجستري غري منشورة).
اجلامعة اإلسالمية ،فلسطني.
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 عبد املقصود ،انهد فهمي .) 2017( .أثر استخدام تطبيقات الواقع املعزز يف إكساب املفاهيمالعلمية وبقاء أثر تعلمها لدى أطفال ماقبل املدرسة .جملة كلية الرتبية :جامعة كفر الشيخ  -كلية
الرتبية.368-309 ،)5(17 ،
 العشريي ،هشام أمحد ( .)2011تكنولوجيا الوسائط املتعددة التعليمية يف القرن احلادي والعشرين.دار الكتاب اجلامعي :اإلمارات العربية املتحدة.
 العمرجي ،مجال الدين إبراهيم حممود ( .)2017فاعلية استخدام تقنية الواقع املعزز يف تدريس التاريخللصف األول الثانوي على تنمية التحصيل ومهارات التفكري التارخيي والدافعية للتعلم ابستخدام
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