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انًهخص:
هػػد ت الدراسػػة إلػػا الك ػػؼ ثػػف تخػػر اسػػت داـ تقنيػػة الواقػ المعػػزز كتقنيػػة يديخػػة لػػدثـ

العممية التعميمية ثما تنميػة مهػارات التمػميـ لػد طػبب قسػـ التربيػة الينيػة بكميػة التربيػة ػ

جامعػػة جػػازاف واتجاهػػاتهـ نيػػو اسػػت داـ المسػػتيدخات التكنولوجيػػة؛ ييػػث تػػـ اسػػت داـ المػػنه
التجريب القائـ ثما التمميـ التجريب المعروؼ باسـ المجموثة التجريبية ذات اال تبػار القبمػ

والبعدي ييث ي تمؿ البيث ثمػا مجموثػة تجريبيػة وايػدة ،لإلجابػة ثػف تسػئمة البيػث والتيقػؽ
مف روضه ،وتكونت ثينة الدراسة مف( )06طالبا مػف طػبب قسػـ التربيػة الينيػة المسػجميف ػ
مقػػرر تطبيقػػات الياسػػب ا ل ػ

ػ التربيػػة الينيػػة ،ييػػث تػػـ تػػدريب الطػػبب ػ الجانػػب العمم ػ

لمتمميـ باست داـ تقنية الواق المعزز وتمخمت تدوات البيث

ا تبار تيمػيم لقيػاس الجانػب

المعر ػ لمهػػارات التمػػميـ وبطاقػػة مبيظػػة داا مهػػارات التمػػميـ وبطاقػػة تقيػػيـ جػػودة منػػت

م روثات الطبب إضا ة إلا مقياس اتجاهات الطػبب نيػو اسػت داـ المسػتيدخات التكنولوجيػة.

وتسػػيرت نتػػائ البيػػث ثػػف وجػػود ػػرؽ داؿ إيمػػائيا ثنػػد مسػػتو  6.60 = αبػػيف متوسػػط

درجات الطبب الذيف يست دموف الواق المعزز
التيميؿ المعر

القياسيف القبم والبعدي ثما كػؿ مػف ا تبػار

لمهػارات التمػميـ وبطاقػة مبيظػة تداا مهػارات التمػميـ وبطاقػة تقيػيـ جػودة

المنت ومقيػاس اتجاهػات الطػبب نيػو اسػت داـ المسػتيدخات التكنولوجيػة وذلػؾ لمػال القيػاس

البعدي .كما تػـ يسػاب يجػـ التػ خير السػت داـ تقنيػة الواقػ المعػزز ػ تنميػة مهػارات التمػميـ

لد الطبب باست داـ معادلة مرب ايتا ( )4وقد بمغ

اال تبار التيمػيم

 6..0وبطاقػة

مبيظة تداا مهارات التمػميـ  6..0وبطاقػة تقيػيـ جػودة المنػت  6..0وهػو ي ػير إلػا يجػـ

ػر ثمػػا اثميػػة اسػػت داـ تقنيػػة الواق ػ المعػػزز ػ تنميػػة التيمػػيؿ
ت ػ خير كبيػػر ،وهػػذا شيعػػد م ػ ا
ومهػػارات التمػػميـ وجػػودة منػػت ثينػػة الدراسػػة ،كمػػا تػػـ يسػػاب يجػػـ التػ خير باسػػت داـ معادلػػة

( )4لكؿ مف بعدي المقياس والدرجة الكمية وقد بمغت ثما الترتيب (6..0 – 6..2 – 6.0.
) وه ت ير إلا يجـ ت خير كبير ؛ مما شيعد م ار إلا اثمية است داـ تقنية الواق المعزز
تيسيف االتجػا نيػو المسػتيدخات التكنولوجيػة  ،وتومػت الدراسػة بضػرورة توظيػؼ تقنيػة الواقػ

المعػػزز و امػػة ػ المقػػررات ذات الطبيعػػة العمميػػة التػ تتطمػػب تػػو ير تدوات ذات تكميػػة ماديػػة

ثالية وذلؾ

جمي المرايؿ الدراسية مػ تػو ير التػدريب المناسػب لمطػبب والمعممػيف وتثضػاا

هيئة التدريس ثما توظييها لما لها مف تخر عاؿ

تيقيؽ تهداؼ التعمـ.
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The impact of using Augmented Reality (AR) technique on the
development of design skills among college of education students at
Jazan University and their attitudes toward the emerging technologies
DR. Khalid Hussain Moukali
Department of Educational Technology | College of Education
| Jazan University

Abstract
This study aimed to investigate the impact of using Augmented Reality
(AR) technique as a new technology on the development of design skills among
the students of Art Education department in the college of education at Jazan
University and their attitudes toward the emerging technologies. This study
employed experimental design method on one group with pre–test and post-test,
to answer the research questions and to test the research hypotheses. The sample
of this study consisted of (59) male students from the department of Art
Education who registered in the course of "Computer Applications in Art
Education". Particepants were trained at first in the practical aspect on how to
design by using Augmented Reality technique. The research tools consisted of
achievement test to measure the cognitive aspect of design skills, note card for
performance of design skills, product quality evaluation card, and an instrument
as a scale of students' attitudes toward the emerging technologies. Research's
results showed that there was a statistically significant difference at the level of
α=9097 between the average scores of students who use Augmented Reality in
both pre and post tests on the cognitive achievement test of design skills, note
card for performance of design skills, product quality evaluation card and the
scale of students' attitudes toward the emerging technologies in favor of the posttest. The effect size was calculated using Eta square (9) formula. It was in the
achivement test 9028, note card for performance of design skills 9021 and the
product quality evaluation card 9026 which indicates a significant impact size.
This is an indication of the effectiveness of using Augmented Reality technique in
the development of achievement, design skills and quality of the study sample
product. Also, the effect size was calculated using using Eta square (9) formula
for the two dimensions of the scale and the total score, and there were
respectively (9062 - 9026 - 9028) which indicate a significant impact size. This is
an indication of the effectiveness of using Augmented Reality technique in
enhancing the attitude toward the emerging technologies. The study
recommended the need to employ Augmented Reality technique, especially in
courses of a practical nature that require the provision of high-cost tools at all
levels of education while providing appropriate training for students, teachers
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and faculty members to employ them because of their effective impact in
achieving learning objectives.

يقذية انذراطة:
ي هد العمر اليال
التكنولوجية الت

تطو ار متسارثا

ي هدها العالـ والت

تكنولوجيا التعميـ واالتماؿ نظ ار لمخورة

ممت جمي

مناي

ذلؾ المجاؿ

اليياة بما

التعميم  .ونتيجة لهذا التطور وظهور مستيدخات تكنولوجية جديدة تخرت ثما العمميات
التعميمية ب كؿ مميوظ ،ييث لـ يعد المتعمـ مجرد متم ٍ
ؽ لممعمومة لك يييظها بؿ تمبيت
المعمومة

متناوؿ الجمي وتمبيت تي ممارسة تعميمية ت مو مف الجانب التكنولوج
التعميـ.

ليست بذات ا خر مخؿ التعميـ القائـ ثما دم التكنولوجيا

وتعد تقنية الواق المعزز تيد المستيدخات التكنولوجية الياثمة لتيقيؽ تهداؼ العممية
التعميمية؛ ييث تشجريت العديد مف الدراسات العربية وا جنبية الت تناولت تقنية الواق المعزز
وتطبيقاتها

جمي الجوانب ومنها الجانب التربوي ،ويمكف تعريؼ تقنية الواق المعزز

ضوا التعرييات الت تناولتها الدراسات السابقة مخؿ  )4660( Klopfer & Squireونو ؿ
( )4606و  (4604) Leeو  )4602( Chenواليسين

( )4602و ميس ()4600

وتيمد ( )4600وال تري ،والعبيكاف ( )4600والغامدي وثسيري ( )4600ب نها تقنية خبخية
ا بعاد تست دـ لمدم بػيف الواق اليقيق

والواق اال تراض  ،بييث يتـ التياثؿ معها

الوقػت اليقيقػ  ،تخنػاا القيػاـ بالمهمة اليقيقية ،مما يخري الموقؼ التعميم
إضا ية وذلؾ باست داـ تجهزة ذكية ليظهر الميتو
يتياثؿ مػ العػالـ اليقيقػ

الرقم

بطريقة

بمعمومات

ت عر الطالب ب نه

ولػيس الظػاهري اال تراض  ،بهػدؼ تنمية مهاراته

التمميـ

واتجاهاته االيجابية نيو است داـ المستيدخات التكنولوجية.
ولتقنية الواق
تكنولوجية كخيرة

المعزز العديد مف ال مائص الت

تجعمها تتيوؽ ثما مستيدخات

يؿ الم كبت التعميمية؛ ي ير لها كب مف

&

Liarokapis

) ، Anderson (4606اليمياوي ( )4600و ) Wu, et al. (4600وتبو اطر ()4600
تنها بسيطة و عالة وتزود المتعمـ بمعمومات واضية وموجزة وتمكنه مف إد اؿ معموماته
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وبياناته وايمالها بطريقة سهمة كما تتي
سهولة تقديـ ميتو خبخ

ا بعاد؛ ييث يتـ إتاية كائنات خبخية ا بعاد بييث تندم م

الكائنات اليقيقيػة التػ تػسهـ
تف ي اهد الدم

بيف الواق

التياثؿ السمس بيف كؿ مف المعمـ والمتعمـ م

تعزيز ثممية التعمـ و تمكف المتعمـ الذي يمتمؾ تجهزة ذكية
اليقيق

والواقػ

لمكائنات اال تراضية المعززة لمكائنات اليقيقة

اال تراض
تي مكاف و

بيئة التعمـ وتسهؿ الومؿ
تي زماف توجػد يػه

بكة

ويب ،وتزيد مف تياثؿ المتعمميف م المعمميف وم بعضهـ البعض بياثمية وسهولة ،وال
ييتاج است داـ تقنية الواق المعزز ي مهارات ياسوبية تو مهارات امة ،كما يستطي
المتعمميف التعاوف م بعضهـ مف

بؿ تقنية الواق المعػزز مػما

يعزز التعػاوف بػيف

المتعممػيف بعضهـ البعض ،وينما مهارات التياثؿ االجتماث لديهـ.
و

ضوا هذ ال مائص لتقنية الواق المعزز يتض

ثامة والمتعمميف
والطالبات

امة ،وهذا يجعؿ تقنية الواق

المعزز ه

تنها ت دـ العممية التعميمية
اال تيار ا ضؿ لمطبب

المستقبؿ ،م ما ييتـ ثما الم سسات التعميمية توظيؼ التقنية بما يعود بالني

واليائدة ثما المتعمـ والمعمـ والم سسات التعميمية.
كما تف لتقنية الواق المعزز العديد مف المزايا الت تيققها

العممية التعميمية وت ار

( )Dunleavy, et al., 466., 46تف ميزة الواق المعزز ا كخر تهمية ه قدرته اليريدة
ثما

مؽ بيئات تعميمية هجينة غػامرة تجمػ بػيف ا جػساـ الرقمية والمادية ،مما يسهؿ

تطوير المهارات مخؿ التيكير النقدي ،ويػؿ المػ كبت ،والتوامػؿ مػف ػبؿ تمػاريف تعاونيػة
مترابطة كما ت ارت دراسة ( ) Yena, et al., 4600, 000ودراسة (Akcayir 4600
 )and Akcayir,إلا المميزات الت يو رها الواق المعزز؛ ييث تو ر تقنية الواق المعزز
لمعممية التعميمية العديد مف المزايا المتمخمة

تيديث ثممية التعمـ؛ ييث يست دـ الواق

المعزز تكنولوجيا الوسػائط المتعػددة ويجم الواق المعزز بيف اال تراضية والواق لتيسيف
مػستو التياثػؿ ،وزيادة دا عية المتعمميف والتياثؿ م المتعمميف؛ ييث يساثد الواق المعزز
ثما إثطاا اليرمػة لممتعممػيف لعرض المياهيـ المجردة المعبة نسبيا مندمجة بوسائط رقمية
- 4600 -
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م تمية مما يزيد مف التياثمية بػيف المػتعمـ والميتػو التعميمػ

وبػيف المتعممػيف بعضهـ

البعض ووض المياهيـ المكانية؛ ييث يمكف مف بؿ تطوير مواد الواقػ المعػزز التيػوؿ
مػف المياهيـ المجردة إلا الممموسة ،وتعزيز التيميؿ العمم
المعر

والدا

لمتعمـ ويقمؿ اليمؿ

ويعزز القدرة المكانية وتو ير رص التياثؿ بيف المتعمـ والمتعمـ ،المتعمـ والميتو ،

والمتعمـ والمعمـ.
وتوجد ثبقة بيف تقنية الواق المعزز ونظريات التعمـ؛ ييث تقوـ تقنية الواق المعزز
ثما العديد مف االسس والمبادئ المرتبطة بنظريات التعميـ والتعمـ كالنظرية االجتماثية والت
تنظر لمتعمـ كممارسة اجتماثية ،المعر ة تيدث مف بؿ مجتمعػات الممارسػة وتقنيػة الواقػ
المعزز تعتمد

معظـ تطبيقاتها ثما التعمـ مف بؿ الم اركة م ا قراف ،كما تف النظرية

الترابطية والت

تسسها  George Simensبالم اركة م  Downeثاـ4662ـ  ،مف

تهـ مبادئها قدرة المتعمـ ثما تمنيؼ و رز المعر ة إلا تجزاا هامة ،ه

تنظر إلا

ال ػبكات التػ تـ بنا ها ثما تنها ثبارة ثف ثقد  ، Nodesثقدتيف ثما ا قؿ تمخؿ كؿ
ثقدة ممد ار مف ممادر المعر ػة الت تتمؿ يما بينها بروابط ،وثممية التعمـ تتـ مف بؿ
قدرة المتعمـ ثما الوموؿ لتمؾ الػروابط بػيف العقد والمعمومات الم تمية بياثمية ،وتقنية
الواق المعزز تعتمد ثما تيػد مبػادئ هػذ النظريػة ييػث تف التعمـ يمكف تف يكوف موجودا
تجهزة وتدوات غير ب رية ،مف ػبؿ ا جهػزة الذكيػة التػ يمكػف يممها تو ارتدا ها وما
تو ر مف تطبيقات يمكف إيداث التعمـ.
وو قا لمنظرية السموكية إف السموؾ إما تف يكوف متعمما تو إنه نتاج تعديمه ثبر
ثممية التعمـ؛ لذا اهتمت النظرية السموكية بتهيئة الموقؼ التعميم وتزويػد المػتعمـ بمخػيرات
تد عػه لبسػتجابة ،خػـ تعػزز هػذ االستجابة ،وتقنية الواق المعزز تسعا إلا تهيئة تمؾ
المواقؼ التعميمية مف بؿ ما ت ممه مػف وسػائط متعددة تعمؿ كمخيرات لمتعمـ.
و ترتبط بيئات التعمـ البنائ ارتباطا وخيقا بالتعمـ اإللكترون ثموما ،وبتقنية الواق
المعػزز ب ػكؿ

ػاص ،بمجرد ثرض الموضوع باست داـ الوسائط المتعددة يتي
- 4600 -
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الميػاهيـ مػف ػبؿ ا ن ػطة ال

مػية والمبيظة ،ضمف بيئات تياثمية ،والذي بدور ي دي

إلا تعمـ ت ضػؿ ،مػف مبػادئ النظريػة البنائيػة تف المتعمـ يبن المعر ة بالن اط الذي ي ديه
مف بؿ تيقيقه لميهـ ،ويتما ا الواق المعزز جنبا إلا جنب م مياهيـ التعمـ البنائية،
ييث يستطي الطبب التيكـ

ثممية التعمـ ال امة بهـ ثف طريؽ التياثبت الن طة م

بيئات التعمـ الواقعية ( )ARواال تراضية ( )VRثػما يػد سواا ،والتعامؿ م المػد بت غػير
الواقعيػة

هػذ البيئػات ،وبالتػال اكتسػاب قػدر تكػبر مػف المهػارة والمعر ة ،ويترجـ الواق

المعزز النظرية البنائية إلا واق ممموس يمكف تطبيقه  Yilmaz (4660) .وثبد الغيػور
(.)4604
وتوجػػد العديػػد مػػف العوامػػؿ الت ػ تدت لبهتمػػاـ بتقنيػػة الواق ػ المعػػزز واسػػت دامها ػ
التعمػػيـ ييػػػث ي ػػػير ثطػػػار ،وكنسػػػارة ( )4600و (4604) Leeإلػػػا تف الواقػػػ المعػػػزز تػػػـ
اسػػت دامه ػ مجػػاؿ التعمػػيـ ثمػػا نطػػاؽ واسػػػ نظ ػ ار لمعديػػد مػػف العوامػػؿ ييػػث يػػو ر الواق ػ
المعزز مسػاية تعمػيـ ابتكاريػة وذلػؾ ثػف طريػؽ دمػ مػواد التعمػػيـ الرقميػػة بم تمػػؼ المػػيغ
اإلثبمية مف وسائؿ وتدوات والت ه تجزاا مبا ػرة مػف الييػز المػادي تو مػا يسػما بالبيئػة
الماديػػة كمػا تنػػه يتما ػػا جنبػػا إلػػا جنػػب مػ ميػػاهيـ الػػتعمـ البنائيػػة ،ممػػا يػ دي إلػػا إكسػػاب
الطػػػبب قػػػدر تكػػػبر مػػف المهػػارة والمعر ػػة وهػػو كييػػؿ ب ػ ف يسػػد الخغػػرة اليامػػمة بػػيف التعمػػيـ
ػػر ،

النظػػري والتطبيق ػ  ،ويض ػيؼ شبعػػدا جديػػدا لتػػدريس الميػػاهيـ مقارنػػة بطػػرؽ التػػدريس ا
وييقؽ نتائ ممموسػة ػ ثمميػات الػتعمـ التعاونيػة والتجريبيػة ،كمػا تتضػػمف ا سػػاليب التػ

يو رها الواق المعزز ػ التعمػيـا اإلدراؾ البػدن  ،واإلدراؾ المتجسػد ،والػتعمـ المػوقي  ،والعمػؿ
العقم ػ ويعمػػؿ ثمػػا زيػػادة مػػد تيكػػـ المتعممػػيفا ثنػػدما يبػػدت المتعممػػوف بدارسػػة الميتػػو
التعميم باست داـ جهػاز الياسوب ،إنهـ يتوجب ثميهـ ثادة اكتساب معر ػة تتعمػؽ بطريقػة
التعامػػؿ مػػػ جهػػػاز الياسػػػوب ،كػػػما سػػيتوجب ثم ػيهـ تيضػػا تعمػػـ بعػػض المهػػارات المتعمقػػة
بوظائؼ الياسوب.
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وقػػػػػد تكػػػػػدت العديػػػػػد مػػػػػف الدراسػػػػػات السػػػػػابقة ثمػػػػػا تهميػػػػػة تقنيػػػػػة الواقػػػػػ المعػػػػػزز
و اثميتهػػػػا ػػػػ العمميػػػػة التعميميػػػػة وتخػػػػر اسػػػػت دامها ػػػػ التػػػػدريس ثمػػػػا زيػػػػادة التيمػػػػيؿ
الدراسػػػػػ وتنميػػػػػة المهػػػػػارات و التيكيػػػػػر االبتكػػػػػاري كدراسػػػػػة اليسػػػػػين ( ، )4602وتيمػػػػػد
( )4600وال ػػػػػػػػػػػخري والعبيكػػػػػػػػػػػاف ( )4600وميمػػػػػػػػػػػد ( )4600والغامػػػػػػػػػػػدي وثسػػػػػػػػػػػيري
( )4600وتكػػػػػدت هػػػػػذ الدراسػػػػػات تهميػػػػػة اسػػػػػت داـ تقنيػػػػػة الواقػػػػػ المعػػػػػزز ػػػػػ كػػػػػؿ مػػػػػف
التيمػػػػػػيؿ مقارنػػػػػػة بطريقػػػػػػة التػػػػػػدريس وتنميػػػػػػة المهػػػػػػارات ػػػػػػ جوانػػػػػػب م تيػػػػػػة يسػػػػػػب
المتغيرات الت تناولتها كؿ دراسة و كذلؾ تنمية مهارات التيكير االبتكاري.
ويسػػػت دـ الواقػػػ المعػػػزز ػػػ العديػػػد مػػػف المجػػػاالت ومػػػ كا ػػػة المسػػػتويات لتيقيػػػؽ
نػػػػوات الػػػػتعمـ ،والبيػػػػث اليػػػػال يسػػػػت دمه ػػػػ تنميػػػػة مهػػػػارات التمػػػػميـ والتػػػػ تعػػػػد مػػػػف
المهػػػػارات المهمػػػػة لػػػػػد طػػػػبب التربيػػػػػة الينيػػػػة ييػػػػػث يعتبػػػػر التمػػػػػميـ باسػػػػت داـ بػػػػػرام
الكمبيػػػػػوتر كبرنػػػػػام تدوبػػػػػ

وتو ػػػػػوب Photoshop

 Adobeوتطبيقػػػػػات ا جهػػػػػزة

الموييػػػة تيػػػد تبػػػرز تنػػػواع التمػػػميـ اليديخػػػة التػػػ يتعممهػػػا طػػػبب الينػػػوف الجميمػػػة والتربيػػػة
الينيػػػة والتمػػػاميـ والعمػػػارة ،وهػػػذا يتطمػػػب مجموثػػػة معينػػػة مػػػف المهػػػارات ا ساسػػػية التػػػ
يجب إتقانها لعمؿ تماميـ معيارية.
ويمكػػػػف تعريػػػػؼ مهػػػػارات التمػػػػميـ ثمػػػػا انهػػػػا قػػػػدرة الطالػػػػب ثمػػػػا تنظػػػػيـ ميػػػػردات
التمػػػػػميـ و ػػػػػؽ تسػػػػػس ميػػػػػددة (اإليقػػػػػاع-االتػػػػػزاف-الويػػػػػدة-التناسػػػػػب-السػػػػػيادة) ثمػػػػػا
مسػػػػط التمػػػػميـ الينػػػػ باسػػػػت داـ برنػػػػام تدوبػػػػ

وتو ػػػػوب Photoshop

.Adobe

مرس وآ روف ()4600
ػػػػػػرؼ ( ػػػػػػػراب )4606 ،مهػػػػػػػارات التمػػػػػػػميـ ب نهػػػػػػػا كيييػػػػػػػة اسػػػػػػػت داـ المػػػػػػػوف،
وتشعػ ب
وثبقتػػػػه بالتمػػػػميـ مػػػػف ييػػػػث ا سػػػػس والعنامػػػػر ،وكػػػػؿ مػػػػا يتطمبػػػػه مػػػػف مهػػػػارات تقنيػػػػة
سػػػػابقة ،واليقػػػػة الزمػػػػة ،تقػػػػدـ كيييػػػػة اسػػػػت داـ المػػػػوف ػػػػ تثمػػػػاؿ تمػػػػميمية نيػػػػة ،مػػػػف
ييث مائص الموف وما يمخمه.
وقػػػػد تناولػػػػت العديػػػػد مػػػػف الدراسػػػػات تهميػػػػة تنميػػػػة مهػػػػارات التمػػػػميـ لػػػػد طػػػػبب
التربيػػػػػة الينيػػػػػػة مخػػػػػؿ دراسػػػػػػة ثبػػػػػداليميـ ( )4660والغمػػػػػػاس ( )4660وكامػػػػػػؿ ()4660
و ػػػػػراب ( )4606ومرسػػػػػ وآ ػػػػػروف ( )4600وركػػػػػزت هػػػػػذ الدراسػػػػػات ثمػػػػػا مهػػػػػارات
التمػػػميـ الينػػػػ لطػػػػبب التربيػػػػة الينيػػػػة وذلػػػػؾ ثنػػػػد مبيظػػػػة تف مقػػػػررات التربيػػػػة الينيػػػػة ال
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تتضػػػػمف تسػػػػاليب التمػػػػميـ ثػػػػػف طريػػػػؽ بػػػػرام الج ار يػػػػؾ وتتجاهػػػػػؿ اإل ػػػػارة إلػػػػا تهميػػػػػة
اسػػػػػت داـ الكمبيػػػػػوتر ػػػػػ التربيػػػػػة الينيػػػػػة سػػػػػواا ػػػػػ ثػػػػػرض ا ثمػػػػػاؿ تو ػػػػػرح كيييػػػػػة
تمػػػػميمها ثػػػػف طريػػػػؽ بػػػػرام الج ار يػػػػؾ ب ػػػػكؿ ثػػػػاـ تو برنػػػػام اليوتو ػػػػوب بوجػػػػه ػػػػاص
ويتنػػػاوؿ البيػػػث اليػػػال اسػػػت داـ تقنيػػػة الواقػػػ المعػػػزز لتنميػػػة مهػػػارات التمػػػميـ نظػػػ ار الف
تقنية الواق المعزز ترتبط ارتباط وخيؽ بالتمميـ ومهاراته.
وتعػػػد دراسػػػة اإل تجاهػػػات نيػػػو المسػػػتيدخات التكنولوجيػػػة مػػػف ا مػػػور المهمػػػة وذلػػػؾ
ف نجػػػػاح توظيػػػػؼ المسػػػػتيدخات التكنولوجيػػػػة ػػػػ العمميػػػػة التعميميػػػػة يتوقػػػػؼ ثمػػػػا اتجػػػػا
مسػػػت دم هػػػذ المسػػػتيدخات مػػػف الطػػػبب والمعممػػػيف نيوهػػػا ويتنػػػاوؿ البيػػػث اليػػػال

ػػػ

تيػػػػد متغيراتػػػػه التابعػػػػة دراسػػػػة اتجاهػػػػات الطػػػػبب نيػػػػو اسػػػػت داـ المسػػػػتيدخات التكنولوجيػػػػة
ومػػػػف ضػػػػمنها الواقػػػػ المعػػػػزز وذلػػػػؾ لمػػػػا خػػػػر اإل تجاهػػػػات اإليجابيػػػػة ػػػػ تيقيػػػػؽ تهػػػػداؼ
است داـ وتوظيؼ هذ المستيدخات.

يشكهة انذراطة:
تمكف البايث مف مياغة م كمة البيث وتيديدها ومياغتها
 -تقنية الواق المعزز مف نماذج المستيدخات التكنولوجية الياثمة

المياور التاليةا
تيقيؽ تهداؼ ثمميت

التعميـ والتعمـ لما تمتمكه مف ال مائص الت تجعمها تتيوؽ ثما مستيدخات تكنولوجية
كخيرة

يؿ الم كبت التعميمية؛ مخؿ زيادة دا عية المتعمميف وتيييزهـ الكت اؼ

المعمومات ويمكف است دامها م تساليب تعمـ متنوثة ،كما يمكف است دامها م تثمار
م تمية وال تيتاج إلا معامؿ امة وتو ر ثامؿ المتعة والت ويؽ لد المتعمميف وهذا ما
تكد كب مف) Liarokapis & Anderson (4606واليمياوي ( )4600و Wu, et
) al (4600وتبو اطر (.)4600

-

المزايا الت تو رها تقنية الواق المعزز وقدرتها اليريدة ثما مؽ بيئات تعميمية هجينة
غػامرة تجمػ بػيف ا جػساـ الرقمية والمادية ،مما يسهؿ تطوير المهارات مخؿ التيكير
النقدي ،ويػؿ المػ كبت ،والتوامػؿ وتعزيز التيميؿ العمم

والدا

المتعمميف ثما اليهـ وتو ير موقؼ إيجاب و تعزيز الخقة لد

المتعمميف وتقميؿ اليمؿ

المعر

ثميهـ والقدرة المكانية ور

لمتعمـ ومساثدة

مستو الم اركة سواا بيف المتعمميف وتقرانهـ تو
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م المعمميف وهذا ما تكدت ثميه دراسة ( ،)Dunleavy, et al (466., 46ودراسة
( Yena et al. (4600, 000ودراسة (.Akcayir and Akcayir )4600
 تكدت العديد مف الدراسات ثما تهمية تقنية الواق المعزز و اثميتهاوتخر است دامها

التدريس ثما زيادة التيميؿ الدراس

االبتكاري كدراسة اليسين

العممية التعميمية

وتنمية المهارات و التيكير

( )4602وتيمد ( )4600وال خري ،والعبيكاف ()4600

وميمد ( )4600والغامدي ،وثسيري (. )4600
 الياجة الست داـ الواق المعزز؛ ييث يو ر مساية تعميـ ابتكارية وذلؾ ثف طريؽ دممواد التعمػيـ الرقميػة بم تمػؼ المػيغ اإلثبمية مف وسائؿ وتدوات والت ه تجزاا مبا رة
مف الييز المادي تو ما يسما بالبيئة المادية كما تنه يتما ا جنبا إلا جنب م مياهيـ
التعمـ البنائية ،مما ي دي إلا اكساب الطػبب قػدر تكػبر مف المهارة والمعر ة وهو كييؿ
ب ف يسد الخغرة الياممة بيف التعميـ النظري والتطبيق  ،وهذا ما تكد ثميه ثطار ،وكنسارة
( )4600و(،Lee (4604
 -ت ارت العديد مف الدراسات تهمية تنمية مهارات التمميـ لد

طبب التربية الينية مخؿ

دراسة ثبد اليميـ (  )4660و الغماس( )4660وكامؿ ( )4660و راب ()4606
ومرس وآ روف (.)4600
 ما اليظه البايث مف تف الطبب يواجهوف بعض المعوبات ثند دراسة الجانب العمملممقررات النظرية ذات الجانب العمم
بالجانب التطبيق

نيس الميظة مما ي خر سمبا ثما التيميؿ الدراس ونوات التعمـ.

 ما اليظة البايث مف تدنالمقدمة

بسبب ثدـ مقدرتهـ ثما ربط الجانب المعر

مهارات الطبب

التمميـ وذلؾ مف

بؿ الم روثات

الجانب العمم مف مقرر (تطبيقات الياسب ا ل

التربية الينية ) والذي

يتضمف ا تبار ثمم باإلضا ة الا م روع يقدـ مف الطبب

التمميـ باست داـ تيد

برام الياسب ا ل .
وثما ذلؾ يمكف مياغة م كمة البيث
الست داـ تقنية الواق المعزز

العبارة التقريرية التالية ا توجد ياجة

تنمية مهارات التمميـ لد طبب التربية الينية واتجاهاتهـ

نيو است داـ المستيدخات التكنولوجية

العممية التعميمة.
- 4604 -

أثر استخدام تقنية الواقع المعزز على تنمية مهارات التصميم لدى طالب كلية التربية ................................

وبناا ثما ما سبؽ ،يمك ف تيديد م كمة البيث مف

بؿ اإلجابة ثما الس اؿ

الرئيس التال ا ما تخر است داـ تقنية الواق المعزز ثما تنمية مهارات التمميـ لد
كمية التربية

طبب

جامعة جازاف واتجاهاتهـ نيو است داـ المستيدخات التكنولوجية ؟

أطئهة انذراطة:
ويتـ التيقؽ مف الس اؿ الرئيس لمدراسة مف بؿ اإلجابة ثف ا سئمة اليرثية التاليةا
 -0مػػػا تخػػػر اسػػػت داـ تقنيػػػة الواقػػػ المعػػػزز ثمػػػا تنميػػػة التيمػػػيؿ المعر ػػػ لمهػػػارات
التمميـ لد طبب كمية التربية

جامعة جازاف؟

 -4مػػػا تخػػػر اسػػػت داـ تقنيػػػة الواقػػػ المعػػػزز ثمػػػا مهػػػارات التمػػػميـ لػػػد طػػػبب كميػػػة
التربية

جامعة جازاف؟

 -0مػػػػػػا تخػػػػػػر اسػػػػػػت داـ تقنيػػػػػػة الواقػػػػػػ المعػػػػػػزز ثمػػػػػػا جػػػػػػودة منػػػػػػت الطػػػػػػبب ػػػػػػ
الم روثات العممية المرتبطة بالتمميـ؟
 -2مػػػا تخػػػر اسػػػت داـ تقنيػػػة الواقػػػ المعػػػزز ثمػػػا اتجاهػػػات طػػػبب كميػػػة التربيػػػة ػػػ
جامعة جازاف نيو است داـ المستيدخات التكنولوجية؟

فزضيبت انذراطة:
نإلخبثخ عٍ أطئهخ انجحث صبغ انجبحث انفزٔض انزبنٛخ:
 -0يوجد رؽ داؿ إيمائيا ثند مستو ( )α≤60.6بيف متوسط درجات الطبب الذيف
يست دموف الواق المعزز

القياسيف القبم والبعدي ثما ا تبار التيميؿ المعر

لمهارات التمميـ لد طبب كمية التربية

جامعة جازاف لمال القياس البعدي.

 -4يوجد رؽ داؿ إيمائيا ثند مستو ( )α≤60.6بيف متوسط درجات الطبب الذيف
يست دموف الواق المعزز
التمميـ لد طبب كمية التربية

القياسيف القبم

والبعدي ثما بطاقة تداا مهارات

جامعة جازاف لمال القياس البعدي.

 -0يوجد رؽ داؿ إيمائيا ثند مستو ( )α≤60.6بيف متوسط درجات الطبب الذيف
يست دموف الواق

المعزز

المنت لد طبب كمية التربية

القياسيف القبم

والبعدي ثما بطاقة تقييـ جودة

جامعة جازاف لمال القياس البعدي.
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 -2يوجد رؽ داؿ إيمائيا ثند مستو ( )α≤60.6بيف متوسط درجات الطبب الذيف
يست دموف الواق المعزز

القياسيف القبم والبعدي ثما مقياس اتجاهات الطبب

نيو است داـ المستيدخات التكنولوجية لمال القياس البعدي.
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أهذاف انذراطة:
تهدؼ هذ الدراسة إلا الك ؼ ثف تخر است داـ تقنية الواق المعزز ثما تنمية مهارات

التمميـ لد طبب كمية التربية

جامعة جازاف واتجاهاتهـ نيو است داـ المستيدخات التكنولوجية

وينبخؽ مف هذا الهدؼ ا هداؼ اليرثية التاليةا

-

الك ؼ ثف تخر است داـ تقنية الواق المعزز ثما تنمية مهارات التمميـ بجانبيها المعر
واالدائ لد طبب كمية التربية

-

جامعة جا ازف.
الم روثات

الك ؼ ثف تخر است داـ تقنية الواق المعزز ثما جودة منتجات الطبب
العممية الت ينتجها الطبب.

-

الك ؼ ثف تخر است داـ تقنية الواق المعزز

الجوانب العممية ثما تنمية اتجاهات

الطبب نيو است داـ المستيدخات التكنولوجية.

أهًية انذراطة:
ا

تنها قد تشسهـ
تظهر تهمية الدراسة اليالية
 .0التعرؼ ثما تهمية تزامف الجانب العمم م الجانب النظري

المقررات ذات

الطبيعة العممية.
 .4توجيه المس وليف ثف العممية التعميمية ب همية إست داـ التقنيات اليديخة

التعميـ

وثما رتسها تقنية الواق المعزز.
 .0استك اؼ الطرؽ المخما لدم التقنيات
 .2تبن طرؽ جديدة

التعميـ.

تدريس المهارات العممية مخؿ مهارات التمميـ.

 .0تزويد القائميف ثما التعميـ ب همية است داـ وتيعيؿ الواق المعزز

تدريس

المقررات و امة المقررات الت لها جوانب ثممية.
 .0التعريؼ ب همية الواق المعزز والذي يعد
است داـ المخيرات الميظية وغير الميظية

االساس تقنية يديخة تعتمد ثما
ثرض المعمومات.

 .0توجيه تنظار المهتميف بالتعميـ إلا ا ساليب ا كخر اثمية
التمميـ لد الطبب

تنمية مهارات

ضوا نتائ الدراسة اليالية.

 .0إخراا المكتبة العربية بدراسة جديدة

مجاؿ المستيدخات التكنولوجية
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حذود انذراطة:
 -0المهارات ا ساسية لمتمميـ.
التعميـ.

 -4اتجاهات الطبب نيو المستيدخات التكنولوجية

 -0تمت التجربة ثما ثينة ث وائية مف طبب البكالوريوس – طر الطبب -بكمية التربية
بجامعة جازاف

ت مص التربية الينية والمسجميف

التربية الينية

مقرر تطبيقات الياسب ا ل

اليمؿ الدراس ا وؿ مف العاـ الجامع 0226/020.هػ وذلؾ

الثتبارات ثممية امة بتطبيؽ البيث.
 -2اقتمرت المعالجة التجريبية ثما است داـ تقنية الواق
المستيدخات التكنولوجية ذات ا همية الكبيرة

المعزز كمستيدث مف

التعميـ مف

بؿ است داـ منمة

تطوير تطبيؽ الواق المعزز (.)Layar
 -0اقتمرت الدراسة ثما بعض مهارات التمميـ باست داـ برنام اليوتو وب.

يصطهحبت انذراطة:
ورد

هذ الدراسة بعض الممطميات الت ممية ،والت يمكف تعرييها إجرائيا كما يم ا

 جقُية انىاقع انًعشس:يمكف تعريؼ تقنية الواق المعزز مف بؿ الدراسات السابقة مخؿ

& Klopfer

 )Squire (4660ونو ؿ ( )4606و ) Lee (4604و ) Chen (4602واليسين
( )4602و ميس ( )4600وتيمد ( )4600وال تري ،والعبيكاف ( )4600والغامدي،
بػيف الواق

اليقيق

والواق

وثسيري ( )4600ب نها تقنية خبخية ا بعاد تشست دـ لمدم
الوقػت اليقيقػ  ،تخنػاا القيػاـ بالمهمة اليقيقية ،مما
اال تراض  ،بييث يتـ التياثؿ معها
يخري الموقؼ التعميم بمعمومات إضا ية وذلؾ باست داـ تجهزة ذكية ليظهر الميتو الرقم
بطريقة ت عر الطالب ب نه يتياثؿ مػ العػالـ اليقيقػ
تنمية مهاراته

ولػيس الظػاهري اال تراض  ،بهػدؼ

التمميـ واتجاهاته االيجابية نيو است داـ المستيدخات التكنولوجية.

ويعر ها البايث إجرائيا ب نها "ثبارة ثف تقنية يتياثؿ ثف طريقها طالب التربية الينية
م المادة التعميمية المراد تعممها مف

بؿ دم

الواق اليقيق

والواق اإل تراض

ب كؿ

ليظ ثف طريؽ تجهزة يديخة وتطبيقات معينة الكتساب مهارات التمميـ باست داـ برنام
ا دوب

وتو وب .Adobe Photoshop

 -يهبرات انحصًيى :
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ويمكػػػػػف تعريػػػػػؼ مهػػػػػارات التمػػػػػميـ مػػػػػف ػػػػػبؿ الدراسػػػػػات السػػػػػابقة

ػػػػػراب)4606(،

ومرسػػػػػ وآ ػػػػػروف ( )4600ثمػػػػػا تنهػػػػػا قػػػػػدرة الطالػػػػػب ثنػػػػػد انتاجػػػػػه لم ػػػػػروثه العممػػػػػ
ثمػػػا تنظػػػيـ ميػػػردات التمػػػميـ و ػػػؽ تسػػػس ميػػػددة (اإليقػػػاع-االتػػػزاف-الويػػػدة-التناسػػػب-
السػػػػػيادة) ثمػػػػػا مسػػػػػط التمػػػػػميـ الينػػػػػ بطريقػػػػػة و ػػػػػكؿ معػػػػػيف و ػػػػػؽ مبػػػػػادئ وتسػػػػػس
التمميـ بييث ييقؽ تهدا ه.
ويعر هػػػػا البايػػػػث إجرائيػػػػا ب نهػػػػا "ثبػػػػارة ثػػػػف مػػػػد قػػػػدرة طالػػػػب التربيػػػػة الينيػػػػة ثمػػػػا
انتػػػػاج م ػػػػاري ذات جػػػػودة ثاليػػػػة بمػػػػا يتوا ػػػػؽ مػػػػ تسػػػػس ومعػػػػايير التمػػػػميـ وذلػػػػؾ مػػػػف
بؿ است داـ برنام ا دوب

وتو وب .Adobe "Photoshop

 انًظححذثبت انحكُىنىجية:تعددت تعرييات المستيدخات التكنولوجية ،ييث يعر ها كب مف إيماف مال  ،ويميد
( ) 4660ب نها "ا دوات اليديخة واالستراتيجيات التعميمية الت تيقؽ تثما قدر مف اإل ادة مف
اإلمكانات المتاية

مجاؿ تجويد التعميـ" .كما يعر ها القاض ( )4666ثما تنها "ثبارة ثف

يموؿ إبداثية ومبتكرة لم كبت التعميـ ،توسيعا ليرمه وت ييضا لكميته ور عا لكيااته وزيادة
اثميته ،بمورة تتناسب م طبيعة العمر سواا كانت هذ اليموؿ مادية تو كرية.
ويعر ها البايث إجرائيا ب نها "ثبارة ثف منظومة متكاممة ت مؿ كؿ ما هو جديد
تكنولوجيا التعميـ مفا تجهزة تعميمية ،برمجيات ،بيئات تعميمية؛ مخؿ تقنية الواق المعزز
وثروض الوسائط المتعددة ،وتكنولوجيا المعمومات واالتماالت التعميمية ،وتكنولوجيا م تمرات
التعمـ ثف بعد ،لتجويد العممية التعميمية ،وتيسيف نوات التعمـ بما ييقؽ ا هداؼ التعميمية
المن ودة".

انذراطبت انظبثقة واإلطبر انُظزي:
نظ ار ف هذا البيث يهدؼ إلا الك ؼ ثف تخر است داـ تقنية الواق المعزز ثما تنمية
مهارات التمميـ لد

طبب كمية التربية

جامعة جازاف واتجاهاتهـ نيو است داـ

المستيدخات التكنولوجية ،لذلؾ قد تناوؿ البيث اإلطار النظري
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انًحىر األول :انىاقع انًعشس:
يتناوؿ هذا الميور ميهوـ الواق

المعزز و مائمه ومميزاته وتهميته و اثميته

تيقيؽ تهداؼ العممية التعميمية وذلؾ ثما النيو التال ا

 -0الجذور التاري ية لتقنية الواق المعزز
إف ممطم

الواق المعزز له جذور تاري ية قديمة تعود ليترة ال مسينيات مف القرف

الماض ثندما اثتقد  Morton Heiligالذي كاف يعمؿ ممو ار سينمائيا تف السينما ك يد
العاـ

الم اهد إلا ما شيعرض ثما ال ا ة ،و
الينوف ينبغ تف تكوف قادرة ثما جذب ش
العاـ 0.00ـ تطمؽ ثميه "سينما
0.04ـ قاـ بتمميـ نموذج ليكرته الت انتجها
ترة ما قبؿ

المستقبؿ" والت كانت تشعرؼ باسـ سينسوراما ) (Sensoramaوقد ظهرت
اليوسبة الرقمية والكمبيوترات .و العاـ 0.00ـ قاـ  Ivan Sutherlandبجامعة

هار ارد بمساثدة تيد طببه با تراع تشطمؽ ثميه  The Sword of Damoclesييث
يتميز هذا اال تراع ب ا ة معمقة مف السقؼ تشخبت ثما الرتس بييث يمر المست دـ بتجربة
واق بديؿ ولكف هذ التقنية
ر ية رسومات ثما الكمبيوتر ،ا مر الذي يجعمه ي عر ب نها
تعتبر تقرب إلا الواق اال تراض

منها إلا الواق المعززAlkhamisi & Monowar, .

4600
وتطور بعد ذلؾ ميهوـ الواق المعزز

تسعينيات القرف الماض

ييث تيولت تقنية

الواق المعزز إلا مجاؿ لمدراسة مف قبؿ البايخيف وتجريت العديد مف الدراسات
ومنها دراسة Ronald Azuma

هذا ال ف

العاـ 0..0ـ ييث تجر توؿ مس ثف الواق المعزز

ثرؼ الواق
تمكف مف بله تقػديـ تعريػؼ مقبػوؿ ثػما نطػاؽ واسػ لمواق المعزز ،ييث ب
كؿ
المعزز ب نه تجمي البيئة اليقيقيػة واال تراضػية معػا بينما يػتـ تػسجيؿ كؿ منهما
تياثم خػبخ ا بعػاد

الوقت اليقيق ).( Ford & Höllerer, 4660

و هد العاـ  4666ـ تيد تهـ التطورات لتقنية الواق المعزز

الياباف ثندما قاـ

 Hirokazu Katoمف معهد نا ار ) (Naraلمعموـ والتكنولوجيا بتمميـ وامدار برنام يسما
 ARToolKitييث يمكف لممست دـ مف
اليقيق

بؿ هذا البرنام

التقاط ا ن طة

العالـ

والجم بينها وبيف تياثبت الكائنات اإل تراضية ييث يو ر تقنيات لمر ية ثبر

الكمبيوتر مف

بؿ يساب موض الكامي ار واتجاهها بالنسبة إلا البطاقات المميزة بييث
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يمكف تطابؽ الكائنات خبخية ا بعاد اإل تراضية بدقة ثما العبمات المميزةSilva, R., .
) ، Oliveira, J. C., & Giraldi, G. A. (4660كذلؾ ا ترع Bruce Thomas
ثاـ 4666ـ ،توؿ لعبة جواؿ لمواق المعزز وثرضػها ػبؿ النػدوة الدوليػة لميواسب القابمة
لإلرتداا.)Carmigniani, et al., 4600) .
و

مممت
ثاـ 4660ـ ،تـ تطوير تطبيقات طبية جديدة بتقنية الواق المعزز ،خـ ش

المزي د مف تطبيقات الواقػ المعػزز امػة مػ التطبيقات النقالة ثما سبيؿ المخاؿ ،تـ إن اا
ثػاـ 4660ـ ،و

 Wikitudeالواق المعزز دليؿ السير

ثػاـ 4660ـ توقعػت

 Gartner Inc.تف يكػوف الواقػ المعػزز مػف بػيف توؿ ث ر تكنولوجيػات منتػ رة

ركػة
اليػترة

مػف  4660إلا 4604ـ(Alkhamisi & Monowar, 4600) .
وباإلضا ة إلا ذلؾ ،مف الواض

تف ثػدد التطبيقػات التػ

يمكػف الومػوؿ إليهػا

باسػت داـ تقنيػة الواقػ المعػزز تػـ ازديادها ج ة وتوسيعها لت مؿ ليس قط تطبيقات البيػث
المػستندة إلا الموقػ ولكػف تيػضا الػ بكات االجتماثيػة وا لعػاب التعميمية ،ونمط اليياة
وتطبيقات الرثاية الميية اليردية ).( Ford & Höllerer, 4660

 -9يفهىو جقُية انىاقع انًعشس
تشجريت العديد مف الدراسات العربية وا جنبية الت تناولت تقنية الواق المعزز وتطبيقاتها
جمي الجوانب ومنها الجانب التربوي ،وقد ثر ت الدراسات السابقة ممطم الواق المعزز
مف ثدة جوانب بناا ثما المتغيرات الت

تناولتها هذ الدراسات  ،ييث ثر ها كب مف

( Klopfer & Squire )4660ب نها الموقػؼ الػذي يكػوف يػه سػياؽ العػالـ اليقيق
مرتبطا ب كؿ ديناميك م سياؽ المعمومات اإل تراضية .ويعرؼ نو ؿ ( )4606الواق المعزز
ب نه نظاـ يدم بيف بيئة الواق اإل تراض والبيئة الواقعية ،مف ب تسموب اص .ويعر ه
) Lee (4604ب نه ثبارة ثف بيئة يقيقية متسعة بالمعمومات والمور المادرة مف نظاـ
إلكترون معيف بييث تسد اليجوة بيف الواق اليقيق واإل تراض بطريقة سمسة.
وثرؼ  )4602( Chenتقنية الواق المعزز ب نها البيئة الت ت مؿ كػؿ مػف ثنػامر
ب
الواق اال تراض والعػالـ اليقيقػ  ،هػو يسم لممست دـ بر ية العالـ اليقيق مف بؿ
م العالـ اليقيق  .وثر تها اليسين

إن اا كائنات ا تراضية تشدم
لمعالـ اال تراض م العالـ اليقيق

( )4602ب نها دم

بواسطة الياسب ا ل  ،ليظهر الميتو
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كالمور ،والييديو ،وا

كاؿ خبخية ا بعاد ،ومواق اإلنترنت ،وغيرها ،مما يجعؿ الطالبة

تتياثؿ م الميتو الرقم  ،وتستطي تذكر بمورة ت ضؿ.
ويعرؼ ميس ( )4600تكنولوجيا الواق المعزز ب نها تكنولوجيا خبخية ا بعاد تدم
بػيف الواق اليقيق
التياثؿ معها
مركب يدم

والواق اال تراض  ،تي بيف الكائف اليقيق

والكائف اإل تراض  ،ويتـ

الوقػت اليقيقػ  ،تخنػاا قيػاـ اليرد بالمهمة اليقيقية ،ومف خـ هو ثرض
بػيف المػ هد اليقيقػ

الػذي يػ ار

المػست دـ والمػ هد الظػاهري المولػد

بالكمبيوتر ،الذي يضاثؼ الم هد بمعمومات إضا ية ،ي عر المست دـ تنه يتياثؿ مػ العػالـ
اليقيقػ ولػيس الظػاهري اإل تراض  ،بهػدؼ تيسيف اإلدراؾ اليس لممست دـ.
وتتيؽ تيمد ( )4600وال تري ،والعبيكاف ()4600
تسم

تف تقنية الواق المعزز تقنية

بتيويؿ المور اليقيقية خنائية ا بعاد إلا مور إ تراضية ورسوـ تياثمية خبخية

ا بعاد ثما ا ة ا جهزة الذكية ،تي تنها دم بيف الواق اليقيق والمعمومات الرقمية مما
وثر ت الغامدي،
يجعؿ الطالب يتياثؿ م الميتو الرقم ويستطي تذكر بمورة ت ضؿ ،ب
وثسيري ( ) 4600الواق المعزز ب نه تطبيؽ قائـ ثما الهاتؼ النقاؿ يقوـ بدم العالـ
اليقيق بالوسائط الرقمية.
مف بؿ ما سبؽ يمكف تعريؼ تقنية الواق المعزز
ا بعاد تست دـ لمدم

بػيف الواق اليقيق

البيث اليال ا ب نها تقنية خبخية

والواق اال تراض  ،بييث يتـ التياثؿ معها

الوقػت اليقيقػ  ،تخنػاا القيػاـ بالمهمة اليقيقية ،مما يخري الموقؼ التعميم
إضا ية وذلؾ باست داـ تجهزة ذكية ليظهر الميتو الرقم

بمعمومات

بطريقة ت عر طالب التربية

الينية تنه يتياثؿ مػ العػالـ اليقيقػ ولػيس الظػاهري اال تراض  ،بهػدؼ تنمية مهاراته
التمميـ واتجاهاته االيجابية نيو است داـ المستيدخات التكنولوجية.

 -3انفزق ثيٍ جقُية انىاقع انًعشس وجقُية انىاقع االفحزاضي
ال ييرؽ البعض بيف الواق المعزز والواق اال تراض
اليرؽ بينهما

ولكف الجدوؿ التال

يوض

ضوا ما اورد ( .Tillman.M & Willings.A )460.مف روؽ بيف

تقنية الواق اال تراض وتقنية الواق المعزز
انٕالع االفززاض(VR) ٙ

انٕلع انًعشس)(AR
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انٕالع انًعشس ألزة إنٗ انعبنى انحمٛم ،ٙحٛث
ٚظًح نهًظزخذو رؤٚخ انعبنى انحمٛم ٙيٍ حٕنّ0
انٕالع انًعشس ٚضًٍ انجٛبَبد انزلًٛخ ف ٙانعبنى
انحمٛم0ٙ
ٚزفبعم انًظزخذو عجز يب ٚزى اررذاؤِ أٔ حًهّ
يع أخظبو افززاضٛخ يزعذدح األثعبد0
ال ٚحزبج إنٗ يعبيم ٔٚعجز عٍ انٕالع انحمٛم0ٙ
ُٚضف ٙصجغخ خٛبنٛخ عهٗ يُظز حمٛم0ٙ
ال ًٚكُّ أٌ ٚزعبيم يع األيبكٍ غٛز انًٕخٕدح0
يزشايٍ (ٚزطهت ٔخٕد انجٛئخ انٕالعٛخ ٔاألخظبو
االفززاضٛخ يعب َ فٔ ٙلذ ٔاحذ)

انٕالع االفززاضٚ ٙظزجذل انعبنى انحمٛم ٙثبنعبنى
االفززاض ،ٙحٛث ٚظٛطز عهٗ انًظزخذو ثحٛث ال
ًٚكُّ رؤٚخ انعبنى انحمٛم ٙيٍ حٕنّ0
انٕالع االفززاضٚ ٙخهك انجٛئخ انزلًٛخ انزٙ
رزصزف ثطزق رحبكَ ٙظٛزرٓب ف ٙانعبنى انحمٛم0ٙ
انًظزخذو ُٚغًض ف ٙانجٛئخ االفززاضٛخ ٔٚزفبعم
يعٓب0
ٚحزبج إنٗ يعبيم افززاضٛخ0
ُٚضف ٙصجغخ ٔالعٛخ عهٗ يُظز خٛبن0ٙ
ًٚكٍ أٌ ٚجُٗ حٕل األيبكٍ انز ٙنٛض نٓب ٔخٕد
يٍ األطبص0
غٛز يزشايٍ (ٚظزطٛع انًظزخذو انذخٕل إن ّٛفٙ
أ٘ ٔلذ)

 -4خصبئص ويًيشات جقُية انىاقع انًعشس في انعًهية انحعهيًية:
ولتقنية الواق المعزز العديد مف ال مائص الت
التعميمية؛ ييث ي ير كب مف & Anderson
ال مائص

تجعمها تتيوؽ ثما يؿ الم كبت

 (4606( Liarokapisإلا تيديد تهـ

النقاط التاليةا

 بسيطة و عالة. تزود المتعمـ بمعمومات واضية وموجزة. تمكف المتعمـ مف إد اؿ معموماته وبياناته وايمالها بطريقة سهمة. تتي التياثؿ السمس بيف كؿ مف المعمـ والمتعمـ. تجعؿ اإلجرااات بيف المعمـ والمتعمـ يا ة وواضية. تمتاز بيعاليتها مف ييث التكمية ،وقابميتها لمتوس بسهولة.ويضيؼ كب مف اليمياوي ( )4600و ( Wu, et al. (4600إلا ما سبؽ تف مف تهـ
مائص الواق المعزز تتمخؿ
 -تقديـ ميتو

خبخ

ا

ا بعاد؛ ييث يتـ إتاية كائنات خبخية ا بعاد بييث تندم

الكائنات اليقيقيػة التػ تػسهـ

م

تعزيز ثممية التعمـ.

 سهولة اليركة؛ ييث يمكف لممتعمـ الذي يمتمؾ تجهزة ذكية تف ي اهد الدم بيف الواقاليقيق والواقػ اال تراض

بيئة التعمـ.
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 سهولة الوموؿ؛ ييث يسهؿ الومؿ لمكائنات اال تراضية المعززة لمكائنات اليقيقةتي مكاف و

تي زماف توجػد يػه بكة ويب.

 التياثؿ؛ ييث يسهؿ مف بؿ الواق المعزز تياثؿ المتعمميف م المعمميف وم بعضهـالبعض بياثمية وسهولة.
 المرونة؛ ييث يمكف لمطبب والمعمميف اليموؿ ثما ال دمة مف تي مكاف. سهولة االست داـ؛ ييث ال ييتاج است داـ تقنية الواق المعزز ي مهارات ياسوبية تومهارات امة.
 التعاوف؛ ييث يستطي المتعمميف التعاوف م بعضهـ مف بؿ تقنية الواق المعػزز مػمايعػز ز التعػاوف بػيف المتعممػيف بعضهـ البعض ،وينما مهارات التياثؿ االجتماث
لديهـ.
وتضا ت تبو اطر ( )4600إلا ال مائص لمواق المعزز تنهاا
-

تزيد مف دا عية المتعمميف وتييزهـ الكت اؼ المعمومات.

-

يمكف است دامها م تساليب تعمـ متنوثة.

-

يمكف است دامها م تثمار م تمية.

-

ال تيتاج إلا معامؿ امة.

-

تو ر ثامؿ المتعة والت ويؽ لد المتعمميف.

ومف

بؿ استعراض تهـ

التعميمية ثامة والمتعمميف
لمطبب والطالبات

مائص تقنية الواق

تنها ت دـ العممية

المعزز يتض

امة ،وهذا يجعؿ تقنية الواق المعزز ه

اال تيار ا ضؿ

المستقبؿ ،مما ييتـ ثما الم سسات التعميمية توظيؼ التقنية بما يعود

بالني واليائدة ثما المتعمـ والمعمـ والم سسات التعميمية.
كما تف لتقنية الواق المعزز العديد مف المزايا الت
ميزة الواق المعزز ا كخر تهمية ه

تيققها

العممية التعميمية وتعد

قدرته اليريدة ثما مؽ بيئات تعميمية هجينة غػامرة

تجمػ بػيف ا جػساـ الرقمية والمادية ،مما يسهؿ تطوير المهارات مخؿ التيكير النقدي ،ويػؿ
المػ كبت ،والتوامػؿ مػف ػبؿ تمػاريف تعاونيػة مترابطة ( Dunleavy, et al., 466.,
.)46
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وي ير ( )Yena, et al., 4600, 000إلا المميزات الت يو رها الواق المعزز ييث
تو ر تقنية الواق المعزز لمعممية التعميمية ما يم ا
.0

تيديث ثممية التعمـ؛ ييث يست دـ الواق المعزز تكنولوجيا الوسػػائط المتعػػددة الػػذي

يػسم لممتعممػيف باكتػساب المعر ػة مػف الميػاهيـ ويزيػػد مػػف اهػػتمامهـ بػالتعمـ ،وبمسػاثدة
مػػف الم ػواد القائمػػة ثمػػا المياكػػاة ،ويجمػ الواقػ المعػػزز بػػيف اال تراضػػية والواقػ لتيسػػيف
مػستو التياثػؿ ،وزيادة دا عية المتعمميف.
.4

التياثػؿ مػ المتعممػيف؛ ييػث يسػاثد الواقػ المعػزز ثمػا إثطػاا اليرمػػة لممتعممػػػيف

لعػػرض الميػػاهيـ المجػػردة المػػعبة نسػػبيا مندمجػػة بوسػػائط رقميػػة م تميػػة ممػػا يزيػػد مػػف
التياثمية بػيف المػتعمـ والميتػو التعميمػ وبػيف المتعممػيف بعضهـ البعض.
.0

وضػ الميػػاهيـ المكانيػػة؛ ييػػث تف إمكانيػػة جعػػؿ الميػػاهيـ المكانيػػة مجػػردة تو مرئيػػة،

سيكوف ائدة كبيرة لممتعمميف مف ييث تعزيز هـ المتعمميف نيو الميهػوـ المكػان  ،ويمكػف
مػػػف ػػػبؿ تطػػػوير مػػػواد الواقػػػػ المعػػػػزز التيػػػػوؿ مػػػػف الميػػػاهيـ المجػػػردة إلػػػا الممموسػػػة،
وبالتال  ،إنها يمكف تف تيسف إدراؾ المتعمـ لممياهيـ المكانية الم تمية.
و قامت دراسة ) Akcayir and Akcayir (4600بتيميؿ الدراسػات التػ تناولػت
الواقػ المعػزز ػ اليتػرة مػف  4600الػا  4600وذلػؾ لمتعػرؼ ثمػا مميػزات وتيػديات
الواق المعزز

التعميـ ،وتوممت الدراسة إلا تف مف تهـ مميزات الواق المعزز كالتال ا
لمتعمـ

-

تعزيز التيميؿ العمم والدا

-

يساثد المتعمميف ثما اليهـ.

-

تو ير موقؼ إيجاب و تعزيز الخقة.

-

يقمؿ اليمؿ المعر .

-

يعزز القدرة المكانية.

-

ر مستو الم اركة.

-

يسهؿ التوامؿ بيف المتعمميف والمعمـ.

-

يعزز التعمـ الذات .

-

يجم بيف العالميف المادي والظاهري.

-

يسم لممتعمميف ثما التعمـ ثف طريؽ العمؿ.
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-

تمكف المتعمميف مف تمق المعمومات بسرثة.

-

تو ير رص التياثؿ بيف طالب وطالب ،المتعمـ والمواد ،والمتعمـ والمعمـ.

-

تمكف مف تمور المياهيـ غير المرئية ،ا يداث ،والمياهيـ المجردة.

 -5أًَبط جقُية انىاقع انًعشس:
لتكنولوجيا الواقػ المعػزز ت ػكاؿ وتيجػاـ متعػددة ولكػ نيهػـ كيييػة ثمػؿ تقنيػة الواقػ
المعػػزز ب ػػكؿ ثػػاـ يجػػب تف نضػ بعػػيف االثتبػػار تنواثػػه وت ػػكاله المتعػػددة .ولمواقػ المعػػزز
مجموثػػة مػػف ا نمػػاط يػػددها ( Patkar, et al. (4600ػ االسػػقاط ،والتعػػرؼ ثمػػا
ا

كاؿ ،والموق  ،والم طط) يمكف تناولها

النقاط التاليةا

 اإلطقققمب (ٔ :)Projectionهػػػػو تكػػػػخر تنػػػػواع المواقػػػػ المعػػػػزز ػػػػيوثا واسػػػػت داما،ويعتمػد ثػما اسػت داـ الػمور اإلمػطناثية واسقاطها ثما الواق اليعمػ لزيػادة نسػبة
التياميؿ الت يراها اليرد مف بؿ ا جهزة.
 انزعزف عهٗ األشكبل ( ْٕٔ :(Recognitionيقوـ هذا النوع مف تنواع الواقػ المعػززثما مبػدت التعػرؼ ثػما الػ كؿ مػف ػبؿ تعريؼ الزوايا واليدود واالنينااات ال امػة
ب ػػػكؿ ميػػػدد كالوجػػػه تو الجسػػػـ ،لتػػػو ير معمومػػػات ا تراضػػػية إضػػػػا ية إلػػػا الجػػػػسـ
الموجود

الواق الييزيائ .

 انًٕلع ( :)Locationه ثبارة ثف طريقة يتـ توظييها لتيديد المواق باالرتبػاط مػبرمجيات ت ر  ،منهاا
ت -تيديد المواقػ ()Gaps
ب -تكنولوجيػػا التخميػػث ( )Triangulation Technologyوالت ػ تقػػوـ مقػػاـ
الدليؿ

توجيه المركبػة تو السػيينة تو اليػػرد إلػا النقطػة المطمػوب الومػوؿ

إليها باست داـ نقاط رضية وتطبيقها ثما الواق .
 انًخطط ( :)Outlineهو طريقة دم بيف الواق المعزز والواق اإل تراض  ،وهػو تيػدتنػػػواع الواقػػػ المعػػػزز القػػػائـ ثػػػما مبػػػدت إثطػػاا اإلمكانيػػة لم ػػ ص بػػدم ال طػػوط
العريضة مػف جسػمه ،تو تي جػزا م تػار مػػف جػػسمه مػػ جػػسـ آ ػػر ا تراضػ  ،مػػما
الواق .
يعط اليرمة لمتعامؿ ،تو لمس تو التقاط تجساـ وهمية غير موجودة
ٔٚمظى ( Yuen, Yaoyuneyong & Johnson )9977رمُٛخ انٕالع انًعشس إنٗ
خًض رصُٛفبد أٔ يدًٕعبد كبنزبن:ٙ
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-

التعمـ القائـ ثما االستك اؼ ))Discovery-based Learningا
ييػػػث يمكػػػف اسػػػت داـ تطبيقػػػات الواقػػػ المعػػػزز ال ػ تػػػساثد المػػتعمـ ثمػػا استك ػػاؼ

الواق مف بؿ وض معمومات رقمية لممتعمـ

العالـ اليقيق ) مخػاؿا المتػايؼ-ا مػاكف

التاري ية.
-

كائنات النمذجة ()Objects Modelingا
تسػػم لممتعممػػيف بتبق ػ مبيظػػػات مرئيػػػة وريػػػة يػػػوؿ بعػػػض الممارسػػػات العمميػػػة

بالتياثبت الكيميائية.
-

كتب الواق المعزز ()AR Booksا
وه ػ كتػػب تقػػوـ ثمػػا ثػػروض خبخيػػة ا بعػػػاد يػػػتـ اسػػػت داـ نظػػػارات امػػػة توضػػػ

الميتػو الرقم المعزز بالوسائط لممتعمـ.
-

التدريب ثما المهارات ()Skills Trainingا
وه ػ تعتمػػد ثمػػا تػػػدريب المتعممػػػيف ثػػػما مهػػػارات تدائيػػػة مػػػف ػػػبؿ وضػػػ بعػػػض

المبيظات لكييية ت دية هذ المهارات مخاؿا مهارات ميانة الطائرات.
-

تلعاب الواق المعزز ()AR Gamingا
وه ػ تػػو ر رمػػا جديػػدة لممتعممػػيف وتػػو ر لهػػـ ت ػػكاؿ تياثميػػة بم ػرية قائمػػػة ثػػػما

ا سػس التعميمية.
كًب ٚمظى ) Dunleavy(9976رمُٛخ انٕالع انًعشس إنٗ شكهًْ ٍٛب:
 القائمة ثما الموق اليال )(Location-Basedاويعتمػػػد يهػػػػا ثػػػػما تقنيػػػػة  GPSوالتػػػػ تمكػػػػف مػػػػف إتايػػػػة الوسػػػػائط الرقميػػػػة
المتنوثة لممتعمـ بؿ تيركه ثبر الوسائط المادية اليقيقية الم تمية.
-

القائمة ثما الر ية )(Vision-Basedا
وه ترتبط بتوجيه المتعمـ كامي ار الجهاز النقاؿ إلا واق مػادي ميػدد يػتـ ثرضػه
ثما النقاؿ

مورة وسائط رقمية متنوثة.

 -6األطض وانًجبدي انُظزية الطحخذاو انىاقع انًعشس
وتوجد ثبقة بيف تقنية الواق المعػزز ونظريػات الػتعمـ ييػث تقػوـ تقنيػة الواقػ

المعزز ثما العديد مف االسػس والمبػادئ المرتبطػة بنظريػات التعمػيـ والػتعمـ ومػف تهػـ
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النظريػػػػات التػػػػ تقػػػػوـ ثميهػػػػا تقنيػػػػة الواقػػػػ المعػػػػزز ػػػػ التعمػػػػيـ كمػػػػا سػػػػرها كػػػػب

مف ) Yilmaz(4660وثبد الغيػور ) (4604ه كاالت :
 -انُظزية االجحًبعية:

وتنظػػػر هػػػذ النظريػػػة لمػػػتعمـ كممارسػػػة اجتماثيػػػة ،المعر ػػػة تيػػػدث مػػػف ػػػبؿ
مجتمعػات الممارسػة ،وبالتػال

إف نتائ التعمـ تنطوي ثما قدرات المتعممػيف ثمػا الم ػػاركة

تمػؾ الممارسػات بنجػاح ،وتقنيػة الواقػ المعزز تعتمد

معظـ تطبيقاتهػا ثمػا الػتعمـ مػف

بؿ الم اركة م ا قراف.

 -انُظزية انحزاثطية:

إف النظريػػات (السػػموكية والبنائيػػة والمعر يػػة) تركػػز ثمػػا ثمميػػة الػػتعمـ التػ تيػػدث
دا ؿ المتعمـ وال ت ػذ باالثتبار دور البيئة المييطة به

إيػداث التعمػيـ والػتعمـ  ،وبظهػور

تقنية التعميـ والت تركز ثما كيييػة الػتعمـ ولػيس كميػة مػا يػتـ تعممػه  ،تد ذلػؾ إلػا ظهػور
النظريػػة الترابطيػػة والت ػ تسسػػها George Simens

بالم ػػاركة مػػ

Downe

ثاـ4662ـ  ،ومف تهػـ مبادئهػا قػدرة المػتعمـ ثمػا تمػنيؼ و ػرز المعر ػة إلػا تجػزاا هامػة،
ه تنظػر إلػا ال ػػبكات التػػ تػـ بنا هػا ثمػا تنهػا ثبػارة ثػف ثقػد  ،Nodesثقػدتيف ثمػا
ا قؿ تمخؿ كؿ ثقدة ممد ار مف ممادر المعر ػة الت تتمؿ يما بينها بروابط ،وثمميػة الػتعمـ
تػػتـ مػػف ػػبؿ قػػدرة المػػتعمـ ثمػػا الومػػوؿ لتمػػؾ الػػػروابط بػػػيف العقػػد والمعمومػػات الم تميػػة
بياثمية ،وتقنية الواق المعزز تعتمد ثما تيػد مبػادئ هػذ النظريػة ييػث تف الػتعمـ يمكػف تف
يكوف موجودا

تجهزة وتدوات غير ب ػرية ،مػف ػػبؿ ا جهػػزة الذكيػػة التػػ يمكػػف يممهػا

تو ارتدا ها وما تو ر مف تطبيقات يمكف ايداث التعمـ.

 -انُظزية انظهىكية (طكُز):

وو قػػا لهػػذ النظريػػة ػػإف السػػموؾ إمػػا تف يكػػوف متعممػػا تو إنػػه نتػػاج تعديمػػه ثبػػر
ثممية التعمـ؛ لذا اهتمت النظرية السموكية بتهيئة الموقؼ التعميمػ وتزويػػد المػػتعمـ بمخػػيرات
تد عػػػه لبسػػػتجابة ،خػػػـ تعػػػزز هػػػذ االسػػتجابة ،وتقنيػػة الواق ػ المعػػزز تسػػعا إلػػا تهيئػػة تمػػؾ
المواقؼ التعميمية مف بؿ ما ت ممه مػف وسػائط متعددة تعمؿ كمخيرات لمتعمـ.

 -انُظزية انجُبئية:
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ترتبط بيئات التعمـ البنائ ارتباطا وخيقا بػالتعمـ اإللكترونػ ثمومػا ،وبتقنيػة الواقػ
المعػػػػزز ب ػػػػكؿ ػػػػاص ،بمجػػػرد ثػػػرض الموضػػػوع باسػػػت داـ الوسػػػائط المتعػػػددة يتػػػي بنػػػاا
الميػػػاهيـ مػػػف ػػػبؿ ا ن ػػػطة ال

مػػػية والمبيظػػة ،ضػػمف بيئػػات تياثميػػة ،والػػذي بػػدور

ي دي إلا تعمـ ت ضػؿ ،مػف مبػادئ النظريػة البنائيػػة تف المػتعمـ يبنػ المعر ػة بالن ػاط الػذي
ي ديه مف بؿ تيقيقه لميهـ.
ويتما ا الواق المعزز جنبا إلا جنب مػ ميػاهيـ الػتعمـ البنائيػة ،ييػث يسػتطي
الطبب التيكـ

ثممية التعمـ ال امة بهـ ثف طريػؽ التيػاثبت الن ػطة مػ بيئػات الػتعمـ

الواقعيػة ( (ARواال تراضػية ) (VRثػػما يػػد سػواا ،والتعامػؿ مػ المػػد بت غػػير الواقعيػػة
هػذ البيئػات ،وبالتػػال اكتسػػاب قػػدر تكػػبر مػػف المهػػارة والمعر ػة ،ويتػرجـ الواقػ المعػزز
النظرية البنائية إلا واق ممموس يمكف تطبيقه.
ولطالمػػا تخبتػػت تسػػاليب دم ػ الػػتعمـ النظػػري والتطبيق ػ جػػدواها ،كمػػا ال يمكػػػف تجاهػػػؿ
الياجػػػة المتزايػػػدة والمميػػػة ػ تطبيػػػؽ ميػػػاهيـ الػػػتعمـ اإللكترون ػ واثمػػاؿ م تمػػؼ التقنيػػات
ب كؿ عاؿ ،وتمخؿ هذ النظريات الت تعتمد ثميها تقنية الواق المعزز ػ تطبيقاتهػا لعمميػة
التعمػػيـ والػػتعمـ ،نمػػػاذج تقػػدـ تسػػس واقعيػػة تجريبيػػة لممتغيػرات التػػػ تػػػ خر ػ ثمميػػػة الػػػتعمـ
والتعمػيـ وتقػدـ توضػييات يػوؿ السبؿ الت يمكف تف ييدث بها هذا الت خير.

 -7أهًية انىاقع انًعشس ويجزرات اطحخذايه.
وتوجػػد العديػػد مػػف العوامػػؿ الت ػ تدت لبهتمػػاـ بتقنيػػة الواق ػ المعػػزز واسػػت دامها ػػ
التعمػػيـ ييػػث ي ػػير ثطػػار وكنسػػارة ( )4600إلػػا تف الواقػ المعػػزز تػػـ اسػػت دامه ػ مجػػاؿ
التعميـ ثما نطاؽ واسػ  ،وايضا يتـ است دامه ػ بيئػة الم تبػرات العمميػة والتػ ظهػرت ػ
ا ونػػة ا

يػػرة إلج ػراا م تمػػؼ التجػػارب ػ المػػيوؼ الدراسػػية اليقيقيػػة ،ييػػث مػػف ػػبؿ

اسػت داـ تقنيػة الواقػ المعػزز يمكػػف الجمػػػ بػػيف ت ػػياا يقيقيػػة بػ ر ا تراضػػية واسػػػت داـ
المعمومػات المناسػبة مػف البيئػة ال ارجيػة

ميػيط رقمػ ييػاك اليقيقػة ،وهػذا يمخػؿ ػكؿ

جديػد مػف االسػت دامات اليديخػػة لمتكنولوجيػػا اليقيقيػػة ييػػث تجعػػؿ مػػف الممكػف مػؽ طػرؽ
وتدوات جديدة لدثـ التعمـ والتعميـ

ا وساط الرسمية وغير الرسمية.

ويمكف توضي تهمية تقنية الواق المعزز

التعميـ كما ت ػار إليػه ( Lee (4604ػ

النقاط التاليةا
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-

يو ر الواق المعزز مساية تعميـ ابتكارية وذلؾ ثف طريؽ دم

مواد التعمػيـ الرقميػة

بم تمػؼ المػيغ اإلثبمية مف وسائؿ وتدوات والت ه تجزاا مبا رة مف الييز المادي
تو ما يسما بالبيئة المادية وبالتال

المتعمموف بػ (التعمـ

تهيئة اليرمة ليتمت

الموقي ).
-

يتما ا الواق المعزز جنبا إلا جنب م مياهيـ التعمـ البنائية ،مما ي دي إلا اكساب
الطػبب قػدر تكػبر مف المهارة والمعر ة.

-

إف الواق المعزز كييؿ ب ف يسد الخغرة الياممة بيف التعميـ النظري والتطبيق  ،ويركز
ثما الطريقة التػ

يمكف يها دم العالـ الواقع

واال تراض

معا؛ مما ييقؽ م تمؼ

تهداؼ التعمـ اإللكترون ومتطمباته بؿ يتا بيئاته تيضا.
-

تضيؼ تقنية الواق المعزز بعدا إضا يا جديدا لتدريس المياهيـ مقارنة بطرؽ التدريس
ا

-

ر .

تيقؽ تقنية الواق المعزز نتائ ممموسة
يو رها الواق

تتضػمف ا سػاليب الت

ثمميات التعمـ التعاونية والتجريبية ،كما

المعزز

التعميـا اإلدراؾ البدن  ،واإلدراؾ

المتجسد ،والتعمـ الموقي  ،والعمؿ العقم .
-

تيكـ المتعمميفا ثندما يبدت المتعمموف بدارسة الميتو التعميم

تعمؿ ثما زيادة مد

باست داـ جهػاز الياسوب ،إنهـ يتوجب ثميهـ ثادة اكتساب معر ة تتعمؽ بطريقة
الت عامؿ مػ جهػاز الياسػوب ،كػما سيتوجب ثميهـ تيضا تعمـ بعض المهارات المتعمقة
بوظائؼ الياسوب.
-

تطبيقات وتلعاب الواق المعزز التعميمية التعمميػة تنقػؿ المػتعمـ إلا ثػالـ المعمومػات
الدراسػية؛ لي تػبر تسسها ومسبباتها بنيسه
التعامؿ م هذ المعمومات

-

تـ است داـ الواق

برة واقعية مييزة وم وقة ،بدال مف

قالػب نم خابت.

المعزز

الم تػبرات العمميػة والتػ ظهرت

مجاؿ التعميـ ثما نطاؽ واس
ا ونة ا

و موما

يرة إلجراا م تمؼ التجارب

بيئة
الميوؼ

الدراسية اليقيقية.
-

تييز تقنية الواق المعزز الطبب ثما الم اركة
ذات الوقت ،وهذا مػف

نها تجم بيف المتعة والمعر ة

نه تف يييزهـ ثما اكت اؼ المزيد
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وقػػػػد تكػػػػدت العديػػػػد مػػػػف الدراسػػػػات السػػػػابقة ثمػػػػا تهميػػػػة تقنيػػػػة الواقػػػػ المعػػػػزز قػػػػد
ناق ػػػت العديػػػد مػػػف الدراسػػػات السػػػابقة تقنيػػػة الواقػػػ المعػػػزز مػػػف جوانػػػب متعػػػددة وذلػػػؾ مػػػف
تجػػػػؿ اليمػػػػوؿ ثمػػػػا ت ضػػػػؿ النتػػػػائ التػػػػ مػػػػف ػػػػ نها تف تضػػػػمف تيعيمهػػػػا ػػػػ العمميػػػػة
التعميميػػػػػة ب ػػػػػكؿ يتواكػػػػػب مػػػػػ تطمعػػػػػات المت ممػػػػػيف ػػػػػ مجػػػػػاؿ تقنيػػػػػات التعمػػػػػيـ .وقػػػػػد
تناولػػػت هػػػذ الدراسػػػات تقنيػػػة الواقػػػ المعػػػزز ومػػػد

اثميتهػػػا ػػػ العمميػػػة التعميميػػػة وتخػػػر

اسػػػت دامها ػػػ التػػػدريس ثمػػػا زيػػػادة التيمػػػيؿ الدراسػػػ وذلػػػؾ مػػػف ثػػػدة جوانػػػب ،ييػػػث
قامػػػػت اليسػػػػين ( )4602بػػػػإجراا دراسػػػػة هػػػػد ت إلػػػػا التعػػػػرؼ ثمػػػػا تخػػػػر اسػػػػت داـ تقنيػػػػة
الواقػػػ المعػػػػزز ػػػػ التيمػػػػيؿ لمقػػػػرر الياسػػػب ا لػػػػ ثنػػػػد المسػػػػتويات المعر يػػػػة (التػػػػذكر،
اليهػػػػػـ ،التيميػػػػػؿ) لػػػػػد طالبػػػػػات المػػػػػؼ الخالػػػػػث خػػػػػانوي بمدينػػػػػة مكػػػػػة المكرمػػػػػة واالتجػػػػػا
نيوهػػػػا ،وتكونػػػػت ثينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف ( )00طالبػػػػة تمخمػػػػت ػػػػ ( )40طالبػػػػة لممجموثػػػػة
التجريبيػػػػة والتػػػػ درسػػػػت بتقنيػػػػة الواقػػػػ المعػػػػزز التػػػػ تػػػػـ إثػػػػدادها مػػػػف قبػػػػؿ البايخػػػػة و
( )40طالبػػػػة لممجموثػػػػة الضػػػػابطة والتػػػػ درسػػػػت باسػػػػت داـ الطريقػػػػة التقميديػػػػة لتػػػػدريس
الياسػػػػػب ،وتومػػػػػمت الدراسػػػػػة إلػػػػػا اثميػػػػػة اسػػػػػت داـ تقنيػػػػػة الواقػػػػػ المعػػػػػزز ػػػػػ زيػػػػػادة
التيميؿ الدراس مقارنة بطريقة التدريس التقميدية.
كمػػػػا تجػػػػرت تيمػػػػد ( )4600دراسػػػػة هػػػػد ت إلػػػػا معر ػػػػة اثميػػػػة برنػػػػام قػػػػائـ ثمػػػػا
تقنيػػػة الواقػػػ المعػػػزز ػػػ تنميػػػة مهػػػارات التيكيػػػر البمػػػري ػػػ مبيػػػث العمػػػوـ لػػػد طػػػبب
المػػػػؼ التاسػػػػ بغػػػػزة ،ييػػػػث اسػػػػت دمت البايخػػػػة المػػػػنه التجريبػػػػ ذو تمػػػػميـ المجموثػػػػة
الوايػػػػدة مػػػػ قيػػػػاس قبمػػػػ – بعػػػػدي ،ييػػػػث تكونػػػػت ثينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف ( )20مػػػػف طػػػػبب
المػػػػؼ التاسػػػػ ا ساسػػػػ  ،وقػػػػد تثػػػػدت البايخػػػػة ا تبػػػػار التيكيػػػػر البمػػػػري كػػػػ داة لمدراسػػػػة،
وتومػػػػمت الدراسػػػػة إلػػػػا تف توظيػػػػؼ البرنػػػػام القػػػػائـ ثمػػػػا تقنيػػػػة الواقػػػػ المعػػػػزز ييقػػػػؽ
اثميػػػػػػة مرتيعػػػػػػة ػػػػػػ تنميػػػػػػة مهػػػػػػارات التيكيػػػػػػر البمػػػػػػري .وقامػػػػػػت ال ػػػػػػخري والعبيكػػػػػػاف
( )4600بػػػػػإجراا دراسػػػػػة لمتعػػػػػرؼ ثمػػػػػا تخػػػػػر التػػػػػدريس باسػػػػػت داـ تقنيػػػػػة الواقػػػػػ المعػػػػػزز
ثمػػػػا التيمػػػػيؿ الدراسػػػػ لطالبػػػػات المريمػػػػة الخانويػػػػة ػػػػ مقػػػػرر الياسػػػػب ا لػػػػ وتقنيػػػػة
المعمومػػػات ،وتكونػػػت ثينػػػة البيػػػث مػػػف طالبػػػات المػػػؼ الخػػػان الخػػػانوي بمدينػػػة الريػػػاض،
وبمػػػغ ثػػػددهف ( )06طالبػػػة ،ييػػػث تػػػـ اسػػػت داـ المػػػنه

ػػػبه التجريبػػػ ييػػػث تػػػـ ا تيػػػار

ثينػػػة البيػػػث بطريقػػػة قمػػػدية ،وتسػػػيرت نتػػػائ الدراسػػػة إلػػػا وجػػػود تخػػػر إيجػػػاب لمتػػػدريس
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باسػػػػػػت داـ تقنيػػػػػػة الواقػػػػػػ المعػػػػػػزز ػػػػػػ تنميػػػػػػة التيمػػػػػػيؿ الدراسػػػػػػ لمػػػػػػال المجموثػػػػػػة
التجريبية.
وتجػػػػػر ميمػػػػػد ( )4600دراسػػػػػة هػػػػػد ت إلػػػػػا التعػػػػػرؼ ثمػػػػػا تخػػػػػر اسػػػػػت داـ الواقػػػػػ
المعػػػزز ػػػ تنميػػػة بعػػػض مهػػػارات التيكيػػػر االبتكػػػاري والتيمػػػيؿ المعر ػػػ لػػػد طػػػبب كميػػػة
التربيػػػػة بجامعػػػػة ػػػػقراا ،وتكونػػػػت ثينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف ( )06طالبػػػػا مػػػػف طػػػػبب التربيػػػػة
ال امػػػػة ،وتسػػػػيرت نتػػػػائ الدراسػػػػة إلػػػػا تف توظيػػػػؼ البرنػػػػام القػػػػائـ ثمػػػػا الواقػػػػ المعػػػػزز
يقػػػػؽ اثميػػػػة مرتيعػػػػة ػػػػ تنميػػػػة مهػػػػارات التيكيػػػػر اإلبتكػػػػاري ،كمػػػػا تف اسػػػػت داـ تقنيػػػػػة
ػػػػ تنميػػػػة جميػػػػ مسػػػػتويات التيمػػػػيؿ المعر ػػػػ

الواقػػػػ المعػػػػزز كػػػػاف لهػػػػا تػػػػ خير إيجػػػػاب
الخبخة (التذكر ،اليهـ ،التيميؿ).

وتجػػػػػػرت الغامػػػػػػدي ،وثسػػػػػػيري ( )4600دراسػػػػػػة هػػػػػػد ت إلػػػػػػا الك ػػػػػػؼ ثػػػػػػف تخػػػػػػر
اسػػػت داـ الواقػػػ المعػػػزز ػػػ تيمػػػيؿ الرياضػػػيات لػػػد طالبػػػات المريمػػػة المتوسػػػطة ،ييػػػث
تكونػػػػػت ثينػػػػػة الدراسػػػػػة مػػػػػف ( )06طالبػػػػػة مػػػػػف طالبػػػػػات المػػػػػؼ الخػػػػػان المتوسػػػػػط ،تػػػػػـ
تقسػػػػػػيمهف إلػػػػػػا مجمػػػػػػوثتيف ،تجريبيػػػػػػة وثػػػػػػددهف ( )06طالبػػػػػػة درسػػػػػػف بتقنيػػػػػػة الواقػػػػػػ
المعػػػػزز ،وضػػػػابطة وثػػػػددهف ( )06طالبػػػػة درسػػػػف بالطريقػػػػة المعتػػػػادة ،وتومػػػػمت الدراسػػػػة
إلػػػا وجػػػود تخػػػر إيجػػػاب لمواقػػػ المعػػػزز ػػػ تيمػػػيؿ الرياضػػػيات ثنػػػد مسػػػتويات التيمػػػيؿ
المعر

الخبخة (التذكر ،اليهـ ،التيميؿ).

 -8يعىقبت اطحخذاو جقُية انىاقع انًعشس في انعًهية انحعهيًية وطزق انحغهت عهيهب
وكمػػػػا تف لتقنيػػػػة الواقػػػػ المعػػػػزز مميػػػػزات و مػػػػائص جعمتهػػػػا ذات تهميػػػػة كبيػػػػرة
ثنػػػػد اسػػػػت دامها وتوظييهػػػػا ػػػػ العمميػػػػة التعميميػػػػة توجػػػػد تيضػػػػا مجموثػػػػة مػػػػف المعوقػػػػات
التػػػػػ تواجػػػػػه تطبيػػػػػؽ الواقػػػػػ المعػػػػػزز ػػػػػ العمميػػػػػة التعميميػػػػػة ت ػػػػػارت لهػػػػػا اليسػػػػػين
( )4602و ( Misty, Corinn& Kelly )4602وال مييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والعتيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ()4600
وثطػػػػػار وكنسػػػػػارة ( )4600وقػػػػػد تػػػػػـ تمػػػػػنييها إلػػػػػا معوقػػػػػات تواجػػػػػه المعمػػػػػـ والمػػػػػتعمـ
والمجتمػػػػػ وتيػػػػػديات ماديػػػػػة وتقنيػػػػػةا واكػػػػػدت تيضػػػػػا كػػػػػب مػػػػػف ق ػػػػػطة ( )4600وتبػػػػػو
ػػػػػػاطر( )4600ثمػػػػػػا هػػػػػػذا التمػػػػػػنيؼ لممػػػػػػعوبات والمعوقػػػػػػات التػػػػػػ تواجػػػػػػه اسػػػػػػت داـ
وتوظيؼ تقنية الواق المعزز

ثمميت التعميـ والتعمـ وه ثما النيو التال ا

 معوقات تواجه المعمـا- 46.6 -
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 -ثدـ تو ر القناثة الكا ية لد

المعمـ بهذا النوع مف التعميـ ،وثدـ تيعيمه بال كؿ

المطموب.
 ا تقار المعمـ إلا آليات تقنية الواق المعزز ،وكخرة ا ثباا المطموبة منه ،وقمةاليوا ز.
 انعداـ وجود منهجية لت طير التعامؿ م نهر المعمومات المتد ؽ. -تتطمب

براا ومممميف ميتر يف لمساثدة المعمـ

إيجاد الميتو

المناسب

لتقنية الواق المعزز.
 -يجـ الدراسات الميمية التجريبية الت تقيس مد

عالية هذ التقنية

مجاالت

التعميـ ال تزاؿ بسيطة نسبيا.
 معوقات تواجه المتعمـا ثدـ تو ر القناثة الكا ية لد المتعمـ بهذا النوع مف التعميـ ،وثدـ تياثميته بال كؿالمطموب.
 تقتمر ثما مجموثات مغيرة مف المتعمميف وغير متو رة ثما نطاؽ واس . -قد ال ي كؿ است داـ الواق

المعزز استراتيجية تدريسية عالة بالنسبة لبعض

المتعمميف.
 التركيز ثما كـ كبير مف المعمومات المتدا مة ،قد ي خر ثما الدماغ مما ي دي إلات تت الر ية لد المتعمـ.
التعامؿ م التقنيات اليديخة (الواق المعزز).

 تبايف قدرات المتعمميف معوقات تقنية وماديةا -العجز المادي لمبدا

م روع است داـ تقنية يديخة كتقنية الواق المعزز.

 تعذر اليموؿ ثما إ ارات ) (GPSتييانا ،دا ؿ اليموؿ الدراسية( ،العامؿالرئيس

ثمميات المياكاة

الواق المعزز).

 االثتماد الكبير ثما التقنيات البسمكية لمتوامؿ ،ا مر الذي يجعؿ مف هذ التقنيةاستهبؾ كبير لمطاقة.
 -التطور السري والمتبيؽ

تقنية الواق المعزز ونماذجه يجعؿ مف مواكبته تمرا

ليس سهب.
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 -ارتباط التعميـ باست داـ الواق المعزز لعوامؿ تكنولوجية ت ر مخؿ كيااة

بكات

االتماؿ ،ومد سهولة تو رها.
 ثدـ توا ر ا جهزة والبرام الت تيتاجها. معوقات المجتم ا -الم اوؼ ا

بقية الت باتت تيرضها تقنية الواق المعزز ثموما وا جهزة القابمة

لبرتداا ثما وجه ال موص.
 -ا مية التكنولوجية

المجتم ونقص الوث بتكنولوجيا الواق المعزز.

 ت كيؾ المجتم يوؿ عالية تقنية الواق المعزز بالمقارنة م الطرؽ التقميدية. -يعد الواق المعزز انتهاكا ل مومية ا

ريف ،وقد ي خر ثما مستو

التوامؿ

والتياثؿ اإلنسان .
وت ير الغامدي ،وتيمد ( )4600إلا معوقات است دمها كاالت ا
 -تف الواق المعزز ما زاؿ غير دقيؽ

ثرض ا جساـ

المكاف والوقت المناسب.

 إف ثرض ميتويات تعميمية ييتاج براا نييف. وييتاج الا براا إلمبح تية تثطاؿ وتدريب المعمميف. ا تقار المعمـ إلا آليات تقنية الواق المعزز ،وكخرة ا ثباا المطموبة منه. -ثدـ تو ر القناثة الكا ية لد

المعمـ بهذا النوع مف التعميـ ،وثدـ تيعيمه بال كؿ

المطموب.
ولمتغمػػػب ثمػػػا معوقػػػات اسػػػت داـ تقنيػػػة الواقػػػ المعػػػزز ػػػ التعمػػػيـ ت ػػػير ال مييػػػة و
العتيب ( )4600و اليسين ( )4602إلا ثدة طرؽ يمكف تم يمها

النقاط التاليةا

 يمكف مف بؿ تقنية الواق المعزز تو ير تعمما استك ا يا باستهداؼ مواق ميددةكالمعالـ التاري ية وا خار بالسعودية.
 -تيويؿ الكتاب الدراس

مف جامد الا آ ر ميعـ بالييوية مدثـ بمقاط

يديو

وموت ومور خبخية ا بعاد (الكتاب التياثم ).
 ثقد الدورات المكخية بيف المعمميف والم تميف التربوييف مما يزيد مف تيسيفمستو ا داا باست داـ تقنية الواق المعزز.
 تقديـ ميتو تعميميا تقنيا مناسبا لكؿ المستويات وا ثمار.- 46.4 -
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 توجيه دثوة إلا التربوييف والمهتميف بالطيولة والموهبة باستخمار هذ التقنيةمجاالتهـ.
 إخراا التجربة التعميمية لممتعمميف ذوي االيتياجات ال امة ،ييث إد اؿ هذ التقنيةموؿ دراسية لديها القدرة ثما السماح لمتعميـ بمستويات متباينة.
 -إمكانية استخمار نظارة قوقؿ

مجاؿ التعميـ بعرض الييديو وذلؾ مف

يعزز مهارات الت طيط والتيكير والتوامؿ لد

نه اف

المتعمـ ويبث روح اليماس والرغبة

التعميـ لديهـ.

انًحىر انثبَي :يهبرات انحصًيى:
ويتناوؿ هذا الميور مهارات التمميـ وتعرييها وتهمية تنميتها لد طبب التربية الينية وذلؾ
ثما النيو التال ا

 جعزيف يهبرات انحصًيى:إف ممطم

التمميـ ال يقتمر قط ثما الينوف ،هو ميهوـ يتعد

الت ممات هو ميهوـ امؿ ويعن هندسة ال

ليمؿ كؿ

ا بطريقة و كؿ معيف و ؽ مبادئ وتسس

يتـ يها وض ثنامر التمميـ بييث ييقؽ تهدا ه ( راب .)4606 ،ويتطمب تي تمميـ
مجموثة مف المهارات الت
التمميـ بإست داـ برام

يجب توا رها لموموؿ إلا ا هداؼ المن ودة منه ،ويعتبر
الكمبيوتر كبرنام

تدوب

وتو وب Adobe Photoshop

وتطبيقات ا جهزة المويية تيد تبرز تنواع التمميـ اليديخة الت

يتعممها طبب الينوف

الجميمة والتربية الينية والتماميـ والعمارة ،وهذا يتطمب مجموثة معينة مف المهارات
ا ساسية الت يجب اتقانها لعمؿ تماميـ معيارية .ويعرؼ مرس وآ روف ( )4600مهارات
التمميـ الين

بقدرة الطالب ثما تنظيـ ميردات التمميـ و ؽ تسس ميددة (اإليقاع-

االتزاف-الويدة-التناسب-السيادة) ثما مسط
عرؼ
وتو وب  .Adobe Photoshopوتش ب

التمميـ الين

باست داـ برنام

تدوب

راب( )4606مهارات التمميـ ب نها كييية

است داـ الموف ،وثبقته بالتمميـ مف ييث ا سس والعنامر ،وكؿ ما يتطمبه مف مهارات
تقنية سابقة ،واليقة الزمة ،تقدـ كييية است داـ الموف

تثماؿ تمميمية نية ،مف ييث

مائص الموف وما يمخمه.
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هنالؾ العديد مف الدراسات الت

ركزت ثما مهارات التمميـ الين

لطبب التربية

الينية وذلؾ ثند مبيظة تف مقررات التربية الينية ال تتضمف تساليب التمميـ ثف طريؽ
برام الج ار يكس وتتجاهؿ اإل ارة إلا تهمية است داـ الكمبيوتر
ثرض ا ثماؿ تو

رح كييية تمميمها ثف طريؽ برام

التربية الينية سواا

الج ار يؾ ب كؿ ثاـ تو برنام

اليوتو وب بوجه اص .ومف الدراسات السابقة الت اهتمت باست داـ برام الج ار يؾ دراسة
ثبد اليميـ ( ،)4660الغماس ( ،)4660و كامؿ (،)4660و راب ( )4606ولكنها لـ
تركز ثما تنمية مهارات التمميـ الين  .بينما دراسة مرس وا روف ( )4600 ،قد هد ت
إلا قياس اثمية برنام

قائـ ثما اليوتو وب لتنمية مهارات التمميـ الين

المريمة الخانوية .ويعد الكمبيوتر ذو اثمية

لد

طبب

تعميـ الينوف بإمكاناته الكبيرة مف بؿ برام

الرسـ والتكويف مما ي دي إلا تنمية اإلبداع والتذوؽ الين لد

الم تميف

التربية الينية

وذلؾ مف بؿ الممارسة (تميف.).0 ،466. ،

 -أهًية دراطة يهبرات انحصًيى

برزت الياجة لدراسة مهارات التمميـ الين مف بؿ مبيظة الم تميف
التربية الينية داا المعمميف
التربية الينية ال يتضمف برام

المدارس اخناا الزيارات الميدانية .قد اتض
تمميـ بالج ار يؾ مخؿ برنام

تدوب

مجاؿ
تف مقرر

وتو وب Adobe

 Photoshopوتنه ما زاؿ شيقدـ بالطريقة التقميدية بسبب ثدـ ت هيؿ المعمميف ثما
التدريس وذلؾ إلكساب الطبب مجموثة
استراتيجيات است داـ المستيدخات التكنولوجية
مف مهارات التمميـ الين

لمتغمب ثما المعوبات الت

قد تواجههـ ثند دراسة التمميـ

بالطريقة التقميدية.

 يهبرات انحصًيى ثبطحخذاو ثزَبيج أدوثي فىجىشىة Adobe Photoshopمف بؿ االطبع ثما الدراسات السابقة الت تناولت مهارات التمميـ الين وكذلؾ
مف بؿ دراسة وتيميؿ واق مقررات التمميـ الت تشقدـ لطبب التربية الينية قد تـ تيديد
مجموثة مف المهارات ا ساسية لمتمميـ باست داـ برنام اليوتو وب ويندرج تيت كؿ مهارة
رئيسة مجموثة مف المهارات اليرثية ،وت مؿ المهارات الرئيسية التال ا مهاررات التعامؿ م
النا ذة الرئيسية لمبرنام  ،ومهارات إن اا ممؼ م روع العمؿ ،ومهارات است داـ الطبقات،
ومهارات إضا ة الت خيرات ثما الطبقات ،ومهارات التعامؿ م تداة تيريؾ العنامر ،ومهارات
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التعامؿ م تداة الير اة ،ومهارات التعامؿ م

تداة الممياة ،ومهارات إضا ة النموص

لمتمميـ ،ومهارات التعامؿ م ا لواف ،ومهارات رسـ ا

كاؿ ،ومهارات التعامؿ م تداة

القص ،ومهارات ييظ العمؿ النهائ .

انًحىر انثبنث :انًظححذثبت انحكُىنىجية في انحعهيى:
تد

التطور

مجاؿ تكنولوجيا التعميـ واالتماؿ إلا ظهور ثدد كبير مف

المستيدخات التكنولوجية الت

ساهمت

إيداث نقمة نوثية

ثمميت

التعميـ والتعميـ

وتمبيت جزا ال يتج تز مف تي موقؼ تعميم  .تد هذا التطور إلا تغير دور المعمـ والمتعمـ،
مـ يعد دور المعمـ مجرد ناقؿ لممعمومات بقدر كونه كموجه ومر د لمطالب ،وتمب التعميـ
متمركز ثما الطالب مما مكف الطالب مف اليموؿ ثما المعر ة بالطريقة الت تناسب قدراته
واتجاهاته باست داـ مجموثة مف المستيدخات التكنولوجية .توجد ثدة تعرييات لممستيدخات
التكنولوجية ،ييث يعر ها كب مف مال  ،ويميد ( )4660ب نها "ا دوات اليديخة
واالستراتيجيات التعميمية الت تيقؽ تثما قدر مف اإل ادة مف اإلمكانات المتاية
تجويد التعميـ" .كما يعر ها القاض

مجاؿ

( )4666ثما تنها "ثبارة ثف يموؿ إبداثية ومبتكرة

لم كبت التعميـ ،توسيعا ليرمه وت ييضا لكميته ور عا لكيااته وزيادة اثميته ،بمورة
تتناسب م

طبيعة العمر سواا كانت هذ اليموؿ مادية تو كرية .إف المستيدخات

التكنولوجية ثبارة ثف منظومة متكاممة ت مؿ كؿ ما هو جديد
تجهزة تعميمية ،برمجيات ،بيئات تعميمية؛ مخؿ تقنية الواق

تكنولوجيا التعميـ مفا
المعزز وثروض الوسائط

المتعددة ،وتكنولوجيا المعمومات واالتماالت التعميمية ،وتكنولوجيا م تمرات التعمـ ثف بعد،
لتجويد العممية التعميمية ،وتيسيف نوات التعمـ بما ييقؽ ا هداؼ التعميمية المن ودة.
وقد يمر ياج منمور و تبو بكر ( )4600مائص المستيدخات التكنولوجية بناا
ثما ما ورد

-

مجموثة مف ا دبيات المرتبطة بنظريات التعميـ كالتال ا

التياثميةا مف بؿ تو يرها بئة اتماؿ خنائية االتجا ثما ا قؿ مما يمكف المتعمـ
مف التيكـ

-

مقدار التعمـ الذي يناسبه.

اليرديةا مف بؿ سمايها بتيريد المواقؼ التعميمية لتناسب اليروؽ اليردية بيف
المتعمميف وقدراتهـ واستعداداتهـ و براتهـ السابقة.
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-

التنوعا مف بؿ تو يرها لبيئة تعمـ متنوثة يجد يها كؿ متعمـ ما يناسبة ثف طريؽ
تو ر مجموثة مف البدائؿ وال يارات التعميمية تماـ المتعمـ.
الكونيةا مف بؿ إتاية بعضها ليرص االنيتاح ثما ممادر المعمومات

-

جمي

تنياا العالـ مف بؿ االتماؿ بال بكة العالمية لإلنترنت لميموؿ ثما ما ييتاجه
مف معمومات

-

كا ة المجاالت.

التكامميةا مف بؿ تعدد مكوناتها وتنوثها ووجود تكامؿ بيف مكوناتها بييث ت كؿ
نظاما متكامب.

-

اإلتايةا مف بؿ إتاية رص لممتعمـ لميموؿ ثما ال يارات والبدائؿ التعميمية
الم تمية

-

الوقت الذي يناسبه.

الجودة ال اممةا مف بؿ ارتباط تمميمها

تي مف جوانبها المادية المتمخمة

ا جهزة وا دوات ،وجوانبها اليكرية المتمخمة

المواد التعميمية والبرمجيات بالجودة
كا ة مرايؿ تمميمها وانتاجها

ال اممة ثف طريؽ تواجد شنظـ مراقبة الجودة
واست دامها وادارتها.

-

اإللكترونيةا مف بؿ تطمب انتاجها وتقديمها توا ر تجهزة إلكترونية متطورة تعمؿ
بطريقة رقمية مخؿ الكمبيوتر وتنظمة بكات المعمومات والوسائؿ الت تتمؼ با لية
معالجة وتقديـ المعمومات الت

والسرثة والدقة

روث

ابتكارها تقميؿ زمف

المعالجة واالسترجاع.
وي ير الدسوق

( )4660إلا تف التكنولوجيا لـ تعد ال ادـ المطي لإلنساف

ولكنها ممكت الزماـ وتمب اإلنساف تسير يضها المتنام  ،ما مف تكنولوجيا د مت
يياة اإلنساف واستطاع اليكاؾ منها .إف ما يمتاز به العمر اليال مف تطور تكنولوج
وانيجار معر
تسا س

هائؿ تد

إلا إثادة النظر

طرؽ تقديـ المعر ة بييث تعتمد ب كؿ

ثما المياهيـ ا ساسية وطرؽ البيث الت

المعمومات ذاتيا .كما ت ار ثم

تمكف المتعمـ مف البيث ثف

( )0..0إلا تف الطيرة الهائمة

المستيدخات

التكنولوجية المرتبطة بمجاؿ التعميـ قد تخرت ثما ثنامر منظومة التعميـ ثما ا تبؼ
مستوياتها مما تد

إلا تغير

دور المعمـ والمتعمـ .مب

ثممية التعمـ لطببه ،هو يممـ بيئة التعمـ ،وي
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يناسبهـ مف المواد التعميمية ،ويتاب تقدمهـ ،وير دهـ ،ويوجههـ يتا تتيؽ ا هداؼ
المن ودة .كما تغير دور المتعمـ وتمب لزاما ثميه تف يكوف ن طا تخناا موقؼ التعمـ.
وت تمؼ االتجاهات نيو است داـ المستيدخات التكنولوجية مف
ييث ثر تها تبو المجد والقاض ( ) 4604ب نها "ثبارة ثف مد
التدريس القائـ ثما المستيدث التكنولوج ومد
والعممية وم د

ص

ر،

تقبؿ الطالبات لمبرنام

معر تهـ ب هميته مف النايية العممية

خقتهـ

نتيجة التعمـ بهذ الطريقة اليديخة واستجابتهـ نيو التعمـ

باست داـ المستيدخات

التدريس" .بينما ثر ها بدوي ( )4660ب نها "ثبارة ثف

ال عور العاـ والخابت نسبيا لد

الطالب المعمـ مف ييث تقبمه تو ر ضه لممستيدخات

التكنولوجية ،وتهميتها مف النايية العممية والعممية ،بييث يكوف هذا ال عور موجها له
ات اذ موقؼ الت ييد تو المعارضة منها".

راثعبً :يُهج وإجزاءات انذراطة:

نظ ار ف البيث اليال يهدؼ إلا الك ػؼ ثػف تخػر اسػت داـ تقنيػة الواقػ المعػزز ثمػا
تنميػػة مهػػارات التمػػميـ لػػد طػػبب كميػػة التربيػػة ػ جامعػػة جػػازاف واتجاهػػاتهـ نيػػو اسػػت داـ
المستيدخات التكنولوجية ؛ لذا قاـ البايث باإلجرااات التاليةا
توالا نموذج التمميـ التعميم إلثداد تقنية الواق المعػزز لتنميػة مهػارات التمػميـ لػد طػبب
البكالوريوس

ت مص التربية الينية بكمية التربية بجامعة جازافا

لمك ؼ ثف تخر المتغير المستقؿ –تقنية الواق المعزز -ثما تنمية مهارات التمميـ
الطبب قد اتب البايث مجموثة مف اإلجرااات مف

لد

بؿ إست داـ النموذج العاـ

لمتمميـ التعميم  ADDIE Modelلتمميـ برنام الدراسة اليالية والذي يتكوف مف مس
مرايؿا التيميؿ ،التمميـ ،التطوير ،التنييذ ،التقويـ.



يزحهة انححهيم ) :(Analysisوجعحجز يٍ أهى انًزاحم حيث جى فيهب:

-

تيميؿ الم كمة التعميميةا تتمخؿ الم كمة
طبب التربية الينية

-

معوبة تنمية مهارات التمميـ الين لد

مقرر تطبيقات الياسب

التربية الينية.

تيميؿ الهدؼ مف تقنية الواق المعززا تـ تيديد الهدؼ مف تقنية الواق المعزز مف
بؿ م كمة الدراسة وذلؾ لتنمية مهارات التمميـ لد
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مقرر تطبيقات الياسب
باست داـ برنام ا دوب

التربية الينية مف

بؿ تمميـ ويدة مهارات التمميـ

وتو وب  Adobe Photoshopثف طريؽ تقنية الواق

المعزز وبناا ثما ذلؾ تـ تمميـ ا هداؼ السموكية واستراتيجيات التعمـ ونوع
البرمجية الت يجب است دامها ،وطريؽ التقويـ المناسبة.

-

تيميؿ

مائص اليئة المستهد ةا تتمخؿ اليئة المستهد ة مف طبب البكالوريوس

بكمية التربية بجامعة جازاف
الياسب ا ل

ت مص التربية الينية والمسجميف

التربية الينية

اليمؿ الدراس

مقرر تطبيقات

ا وؿ مف العاـ الجامع

0226/020.هػ .ال يوجد بيف الطبب مف هو مف ذوي اإلثاقة وكذلؾ إف جميعهـ
يمتمكوف مهارة التعامؿ م الياسب ا ل وتطبيقات ا جهزة النقالة والمويية ،ييث تف
جمي الطبب (ثينة الدراسة) قد درسوا
 060ياؿ 4و

المستو ا وؿ مقدمة

المستو الراب درسوا مقرر مقدمة

الياسب ا ل

تقنيات التعميـ  000تقف 4

مما يجعؿ البايث مطمئف مف مد تمكنهـ مف المهارات البزمة إلجراا تجربة البيث.

-

تيميؿ الميتو التعميم ا تـ ا تيار ويدة ويدة مهارات التمميـ باست داـ برنام
ا دوب

وتو وب  Adobe Photoshopوتـ تيميؿ ميتواها بييث ممتا مهارات

التعامؿ م النا ذة الرئيسية لمبرنام  ،مهارات إن اا ممؼ م روع العمؿ ،مهارات
است داـ الطبقات ،مهارات إضا ة الت خيرات ثما الطبقات ،مهارات التعامؿ م تداة
تيريؾ العنامر ،مهارات التعامؿ م تداة الير اة ،مهارات التعامؿ م تداة الممياة،
مهارات إضا ة النموص لمتمميـ ،مهارات التعامؿ م ا لواف ،مهارات رسـ ا

كاؿ،

مهارات التعامؿ م تداة القص ،مهارات ييظ العمؿ النهائ  .وقد تـ ثرض هذ
المهارات ثما مجموثة مف الم تميف لتيكيمها وقياس مد

مناسبتها لمدراسة

اليالية.

-

تيميؿ البيئة التعميميةا است دـ البايث ا جهزة النقالة بكا ة تنواثها والت

ممت

تجهزة الجواؿ وا جهزة المويية كالتابمت والداثمة لمتطبيقات اإللكترونية .كما تـ الت كد
مف تو ر دمة اإلنترنت ال

م لد

الطبب .الدراسة تـ تطبيقها

تيد معامؿ

قسـ تقنيات التعميـ بالكمية وتـ تو ير دمة الواي اي اخناا التطبيؽ وذلؾ ثف طريؽ
جهاز مودـ اص بالمعمؿ.
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يزحهة انحصًيى ):)Design
قاـ البايث

هذ المريمة بتيديد وا تيار ت ضؿ المعالجات التعميمية وذلؾ مف

بؿ تنظيـ ا هداؼ التعميمية  ،وميتو المادة الدراسية  ،وا تيار الوسائؿ التعميمية ،
طة تعميمية تتناسب م الهدؼ مف الدراسة .ييث

وتساليب تقويمها  ،باإلضا ة إلا وض

تـ جم الموارد التعميمية البزمة بالبيث ثف طريؽ بكة اإلنترنت .ييث تـ تجمي مجموثة
مممت لهذا
مف الوسائط المتعددة مف مور وموتيات ومقاط يديو ثما موق اليوتيوب ش
الغرض إضا ة إلا روابط لمقاط يديو ميممة ثما اليوتيوب .بعد ذلؾ تـ تيديد منمة
تطوير تطبيؽ الواق المعزز  HP REVEALوالت كانت تشعرؼ باسـ  Aurasmaلربط هذ
الوسائط المتعددة بالمادة المطبوثة الت تـ تجهيزها و ؽ السيناريو المعد ثف ويدة مهارات
التمميـ بواسطة برنام ا دوب

وتو وب  .Adobe Photoshopكما تـ ثرض ميتو

ويد ة المقرر الت تـ تيديدها وتيميمها والت
ا دوب

كانت ثف مهارات التمميـ باست داـ برنام

وتو وب ثما مجموثة مف المت مميف

تقنيات التعميـ والياسب ا ل

لتيكيمها والت كد مف مد مناسبتها غراض الدراسة اليالية وتـ التعديؿ

وذلؾ

ضوا ما ورد مف

مبيظات.



يزحهة انحطىيز ):)Development
تـ

هذ المريمة ترجمة تمميـ التعميـ إلا مواد تعميمية يقيقية ييث تـ است داـ

مجموثة مف البرام

والمنمات اإللكترونية لتطوير تمميـ تقنية الواق المعزز .ييث تـ

است داـ برنام  iMovieلتيرير الييديوهات الت تـ است دامها
كما تـ است داـ برنام

ا دوب

برمجية الواق المعزز.

وتو وب  Adobe Photoshopلمتعديؿ ثما المور

وتجهيزها بما يتوا ؽ ومعايير تمميـ برمجيات الواق المعزز .كما تـ است داـ برنام
 MAXالنتاج المقطات خبخية ا بعاد لممور الموجودة

0D

ويدة الدراسة الت تـ تيديدها

المرايؿ السابقة .بعد ذلؾ تـ تطوير برمجية الواق المعزز مف بؿ منمة تطوير برمجيات
الواق المعزز  HP REVEALوتـ ربط جمي الوسائط المتعددة الت تـ تجميعها
التمميـ ب ماكنها

المادة المطبوثة والت

السيناريو المعد .هذ المطبوثات كانت ثف إيد

تـ تجهيزها تيضا

المرايؿ السابقة و ؽ

ويدات مقرر تطبيقات الياسب

الينية وكانت بعنواف مهارات التمميـ بواسطة برنام
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 .Photoshopإضا ة إلا ذلؾ قد تـ ربط جمي

مييات الويدة التعميمية بباركود

 Barcodeيمكف قرااته ثف طريؽ كاميرات ا جهزة المويية وتجهزة الجواؿ وذلؾ لنقؿ
ياؿ لـ يتمكف مف ت غيمها مبا رة مف

الطالب لتقنية الواق المعزز ال امة بكؿ جزئية

بؿ تطبيؽ الجواؿ بالقرااة مف مييات الويدة المطبوثة ب كؿ مبا ر.



يزحهة انحُفيذ ).:)Implementation

هذ المريمة قاـ البايث بالتنييذ اليعم

لمدراسة وبدا التدريس باست داـ المواد

التعميمية الت تـ إثدادها غراض الدراسة وتتمخؿ
تـ تمميمه بتقنية الواق المعزز

جمي تجزاا الويدة التعميمية .ييث تـ تدريس الطبب

ويدة مهارات التمميـ باست داـ برنام
باست داـ تقنية الواق

ويدة مطبوثة تتضمف الميتو الذي

ا دوب

وتو وب Adobe Photoshop

المعزز بناا ثما ا هداؼ التعميمية الت

التدريسية الت تـ تيديدها

تـ مياغتها وا ساليب

المرايؿ السابقة.

وقد سبؽ التنييذ اليعم لمدراسة إجراا تجربة استطبثية الست داـ تقنية الواق المعزز
الت تـ تطويرها غراض هذ الدراسة لتيديد مد
التطبيؽ اليعم

اثميتها ومناسبتها لميئة المستهد ة قبؿ

وذلؾ ثما مجموثة مغيرة مف الطبب .ييث تـ التيقؽ مف ثمؿ برمجية

الواق المعزز مف

بؿ است داـ تطبيؽ  HP REVEALوذلؾ لقرااة الميتو الذي تـ

تطويرة بتقنية الواق المعزز ثف طريؽ قرااة المور الممممة بهذ التقنية مف بؿ امية
مس المور المدثومة مف التطبيؽ .وبناا ثما هذا قد تـ الت كد مف مد سهولة ومبامة
برمجية الواق المعزز الت

تـ تمميمها وتطويرها بما تتييه لمطالب مف

يارات متعددة

لمتعمـ.



يزحهة انحقىيى ).:)Evaluation
ػ هػػذ المريمػػة قػػاـ البايػػث بعػػرض تقنيػػة الواق ػ المعػػزز الت ػ تػػـ تمػػميمها غ ػراض

الدراسة اليالية ثمػا مجموثػة مػف الميكمػيف ػ مجػاؿ تقنيػات التعمػيـ والياسػب ا لػ وذلػؾ
لمت كػػد مػػف مػػد مػػبييتها ومناسػػبتها غ ػراض الدراسػػة لتيقيػػؽ ا هػػداؼ التعميميػػة الت ػ تػػـ
مياغتها مف تجؿ تنمية مهارات التمميـ لد طبب البكالوريوس ػ ت مػص التربيػة الينيػة
المسػػجميف لمقػػرر تطبيقػػات الياسػػب ػ التربيػػة الينيػػة وقيػػاس مػػد مبامػػة البرمجيػػة الت ػ
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تمػػميمها لطريقػػة العػػرض وا سػػاليب التدريسػػية التػ تػػـ تيديػػدها بمػػا يتناسػػب مػ
اليئة المستهد ة وقد تـ التعديؿ والمعالجة

ثبَيب ً :إعذاد أدوات انقيبص:

مػػائص

ضوا ما ورد مف تغذية راجعة.

ممت هذ الدراسة إجراا مجموثة مف تساليب التقويـ والت تمخمت ػ إجػراا التقػويـ
القبم بييث تـ تطبيؽ اال تبار التيميم القبم  .كػذلؾ تػـ إجػراا التقػويـ التكػوين مػف ػبؿ
متابعػػة الطػػبب تخنػػاا التجربػػة وطػػرح ا سػػئمة ال ػػيهية ثمػػيهـ بعػػد االنتهػػاا مػػف كػػؿ جػػزا ػ
الويػػدة التعميميػػة وذلػػؾ لمت كػػد مػػف مػػد اتقػػانهـ لممهػػارة التػػ تعمموهػػا .وتػػـ إجػػراا التقػػويـ
ال تام والذي تمخؿ ػ اال تبػار التيمػيم البعػدي ،وبطاقػة مبيظػة تداا مهػارات التمػميـ،
وبطاقة تقييـ جودة منت م روثات الطبب ،ومقياس االتجهات نيو المستيدخات التكنولوجيػة
وكذلؾ نيو تقنية الواق المعزز.
لمهارات التمميـ.

-

ا تبار التيميؿ المعر

-

بطاقات مبيظة تداا مهارات التمميـ.

-

بطاقة تقييـ جودة منت م روثات الطبب.

-

مقياس اتجاهات الطبب نيو است داـ المستيدخات التكنولوجية.
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 )0ا تبار التيميؿ المعر

لمهارات التمميـ.
لمهارات التمميـ و قا لم طوات التاليةا

تـ إثداد ا تبار التيميؿ المعر
ت -تيديد الهدؼ مف اال تبارا

يهدؼ اال تبار إلا قياس التيميؿ المعر

لمهارات التمميـ باست داـ برنام

وتو وب  Adobe Photoshopلد

طبب بكالوريوس التربية الينية بكمية

ا دوب

التربية بجامعة جازاف.
ب -إثداد اال تبارا
تـ مياغة اال تبار بييث يتـ تغطية الجوانب المعر ية المرتبطة بمهارات التمميـ
لد

طبب بكالوريوس التربية الينية بكمية التربية بجامعة جازاف والت تضمنها المقرر

وال امة بويدة (مهارات التمميـ باست داـ برنام

ا دوب

وتو وب

Adobe

 )Photoshopالذي يتـ دراسته وبمغ ثدد ا سئمة ( )06س اال منهـ ( )00مف نوع
المواب وال ط و( )00مف نوع اال تيار مف متعدد وبمغت درجات اال تبار( )06درجة.
ج -ضبط اال تبارا
-

مدؽ الميكميفا
لمت كد مف مدؽ اال تبار تـ ثرضه ثما مجموثة مف المت مميف

التعميـ وثمـ النيس ومعمم

الياسب ا ل

تقنيات

وذلؾ لمت كد مف مبيية اال تبار لمتطبيؽ

وكياية ثدد ميرداته ومبئمتها لمطبب وتـ تعديؿ اال تبار

ضوا ا راا الت

وردت

منهـ.
-

مدؽ الميرداتا
تـ تطبيؽ اال تبار ثما ثينة مف الطبب بمغ ثددها ( )06طالبا وتـ يساب

معامبت السهولة الممي مف تخر الت ميف ومعامؿ المعوبة ومعامؿ التمييز لميردات
اال تبار واتض تف معامبت السهولة والمعوبة ليقرات اال تبار تراويت ما بيف (6.40
–  ) 6.04وهو يعد م ار ثما مناسبة قيـ معامبت السهولة والمعوبة سئمة اال تبار
لمستو

ت راد ثينة الدراسة ،وتف جمي

( ) 6.06 – 6.46وتنها ليست

ميردات اال تبار تق

ديدة السهولة ،تو

دا ؿ النطاؽ الميدد

ديدة المعوبة .كما اتض

تف

معامبت التمييز تتراوح بيف ( ،) 6.00 – 6.00وهو ما يعد م ار ثما تف قرات
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اال تبار ذات قدرة مناسبة لمتمييز بيف الطبب ذوي الدرجة المرتيعة والطبب اليامميف
ثما درجات من يضة ،مما يعتبر دليب ثما مدؽ ميردات اال تبار ،كما يوضيها
الجدوؿ التال ا
و
7
9
5
6
7
8
1
6
2
79

يعبيم
انظٕٓنخ
9071
9075
9075
9061
9089
9089
9061
9075
9077
9087

-

يعبيم
انصعٕثخ
9065
9061
9061
9075
9069
9056
9075
9061
9067
9075

خذٔل ()7
يعبيالد انظٕٓنخ ٔانصعٕثخ ٔانزًٛٛش نًفزداد االخزجبر انزحصٛهٙ
يعبيم
و
يعبيم
يعبيم
يعبيم
و
يعبيم
انظٕٓنخ
انظٕٓنخ انصعٕثخ انزًٛٛش
انزًٛٛش
9079 97 9062
9077
9067 77 9078
9019 99 9066
9056
9088 79 9066
9079 95 9051
9066
9079 75 9089
9078 96 9075
9069
9089 76 9065
9089 97 9066
9061
9075 77 9075
9075 98 9055
9061
9075 78 9089
9061 91 9079
9079
9079 71 9065
9079 96 9079
9061
9075 76 9075
9067 92 9066
9055
9081 72 9079
9061 59 9055
9079
9079 99 9066

يعبيم
انصعٕثخ
9079
9096
9079
9066
9069
9061
9075
9079
9077
9075

يعبيم
انزًٛٛش
9067
9066
9077
9075
9076
9089
9088
9061
9079
9068

خبات اإل تبار باست داـ طريقة التجزئة النمييةا
تـ تجزئة اإل تبار إلا نمييف متكا ئيف (االسئمة ذات ا رقاـ اليردية – ا سئمة

ذات ا رقاـ الزوجية) وتـ يساب معامؿ االرتباط بيف نمي اال تبار وذلؾ بعد تطبيقه
ثما العينة االستطبثية ،وتـ تميي معامؿ االرتباط باست داـ معادلة سبيرماف براوف،
وقد بمغ معامؿ االرتباط بيف نمي اال تبار  ، 6.006وبمغ معامؿ خبات اال تبار بعد
تميييه باست داـ معادلة سبيرماف براوف  6.064وهو معامؿ خبات مرتي ؛مما ي ير
إلا خبات اال تبار.
-

خبات اإل تبار باست داـ معامؿ كيودر– ريت اردسوفا
تـ يساب خبات اال تبار باست داـ معامؿ كيودر– ريت اردسوف ،وقد بمغ معامؿ

الخبات  ، 6.0.0وهو معامؿ خبات مرتي ؛ مما ي ير إلا خبات اال تبار.
 )4بطاقة مبيظة تداا مهارات التمميـ لد

طبب بكالوريوس التربية الينية بكمية التربية

بجامعة جازافا
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تـ إثداد بطاقة مبيظة تداا مهارات التمميـ و قا لم طوات التاليةا
ت -تيديد الهدؼ مف بناا بطاقة المبيظةا
تهدؼ بطاقة المبيظة إلا التعرؼ ثما مد
باست داـ برنام ا دوب

التمكف مف مهارات مهارات التمميـ

وتو وب  )Adobe Photoshopلد

طبب بكالوريوس التربية

الينية بكمية التربية بجامعة جازاف.
ب -إثداد بطاقة المبيظةا
تـ تيديد المياور الرئيسية لمبطاقة والت يظهر يها مهارات التمميـ باست داـ برنام
وتو وب  Adobe Photoshopوالمتضمنة

ا دوب

ميردات المقرر وتضمنت المياور

التاليةا
 مهارات التعامؿ م النا ذة الرئيسية لمبرنام . مهارات إن اا ممؼ م روع العمؿ. مهارات است داـ الطبقات. مهارات إضا ة الت خيرات ثما الطبقات. مهارات التعامؿ م تداة تيريؾ العنامر. مهارات التعامؿ م تداة الير اة. مهارات التعامؿ م تداة الممياة. مهارات إضا ة النموص لمتمميـ. مهارات التعامؿ م ا لواف.كاؿ.

-

مهارات رسـ ا

-

مهارات التعامؿ م تداة القص.

-

مهارات ييظ العمؿ النهائ .
وا تممت البطاقة ثما ( )00مهارة رثية روث

كؿ منها تف تكوف ميددة بمورة

إجرائية وغير مركبة وال تيتو ثما تداة نيا ومومية تومييا دقيقا لممهارة الرئيسية .وتـ
است داـ التقدير الكم بالدرجات يتا يمكف التعرؼ ثما تداا الطبب لممهارات وتـ تيديد
مستويات لألداا كالتال ا (خبث درجات لألداا العال  -ودرجتاف لألداا المتوسط – ودرجة
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وايدة لألداا المن يض -ومير إذا لـ ي دي الطالب المهارة) وبمغ اليد ا قما لألداا
( )460درجة لمبطاقة.
ج -ضبط بطاقة المبيظةا
-

المدؽ الظاهري (مدؽ الميكميف)ا

ولتيقيؽ ذلؾ تـ ثرض البطاقة ثما مجموثة مف المت مميف
ومعمم

الياسب ا ل

تقنيات التعميـ

بهدؼ الت كد مف سبمة المياغة اإلجرائية لميردات البطاقة

ووضويها وامكانية مبيظة المهارات الت

تتضمنها .وتـ إجراا التعديبت المقترية

المياغات تو ترتيب المهارات.
-

خبات بطاقة المبيظةا

تـ يساب خبات بطاقة المبيظة ثف طريؽ تسموب نسبة اتياؽ المبيظيف ثما تداا
الطالب الوايد ،خـ يساب معامؿ االتياؽ بيف تقديرهـ لألداا ثف طريؽ معادلة نسبة االتياؽ
وقد قاـ البايث باالستعانة باخنيف مف الزمبا

ت مص الياسب ا ل

وثف طريؽ

مبيظة خبخة مف الطبب الذيف طشبقت ثميهـ تقنية الواق المعزز وتـ يساب معدؿ االتياؽ
بيف المبيظيف لكؿ طالب مف الطبب الخبخة باست داـ المعادلة وتراويت نسب االتياؽ بيف

( )%00 %00مما يدؿ ثما تف معامؿ االتياؽ يعطا م ر لمبييتها
-

االست داـ.

بطاقة تقييـ جودة منت م روثات الطببا

تتطمب طبيعة البيث إثػداد بطاقػة تهػدؼ إلػا تقيػيـ المنػت النهػائ لمطػبب بعػد االنتهػاا
مػػػف دراسػػػة البرنػػػام وتػػػـ االثتمػػػاد ػػػ بنػػػاا البطاقػػػة ثمػػػا ا دبيػػػات التػػػ تناولػػػت التمػػػميـ
ومبادئه .وا تممت البطاقة ثما ( ).معايير كالتال ا
-

المعيار ا وؿا البساطة

-

المعيار الخان ا التنظيـ والوضوح

-

المعيار الخالث االتزاف

-

المعيار الراب التوا ؽ

-

المعيار ال امس التركيز

-

المعيار السادس الويدة والخبات

-

المعيار الساب

المنظور
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-

المعيار الخامف اإلياطة
المعيار التاس

الت كيد ( ال كؿ وا رضية)

وتضػػمنت المعػػايير السػػابقة ( )04م ػػر يػػتـ ػ ضػػوئها اليكػػـ ثمػػا منػػت الطػػبب وتػػـ
ثرض البطاقة ثما الميكميف بهدؼ الت كد مف مدقها وتـ إجػراا التعػديبت البزمػة واسػت دـ
التقػدير الكمػ بالػػدرجات و تيديػػد خػبث مسػػتويات لميكػػـ ثمػػا التمػميـ ييػػث تيقػػؽ المعيػػار
بدرجػػة ثاليػػة ي ػػذ ( )0وتيقػػؽ المعيػػار بدرجػػة متوسػػطة ي ػػذ ( )4وتيقػػؽ المعيػػار بدرجػػة
من يضة ي ذ ( )0وبمغت الدرجة النهائية لمبطاقة ( ).0درجة.
 )0مقياس اتجاهات الطبب نيو است داـ المستيدخات التكنولوجيةا
مرت ثممية بناا مقياس االتجاهات نيو است داـ است داـ المستيدخات التكنولوجية
بال طوات التاليةا
ت -تيديد الهدؼ مف بناا المقياسا

يهدؼ المقياس إلا التعرؼ ثما اتجاهات طبب

بكالوريوس التربية الينية بكمية التربية بجامعة جازاف نيو است داـ است داـ المستيدخات
التكنولوجية.
ب -إثداد المقياسا
قاـ البايث بمياغة ثبارات المقياس وروث

يها تف تكوف سهمة وبسيطة وواضية

وميهومة وممخمة لممياور الت تندرج تيتها وتضمف المقياس المياور الرئيسة التاليةا
 االردبِ انشخص ٙنهطبنت َحٕ إطزخذاو انًظزحذثبد انزكُٕنٕخٛخ ف ٙانزعهٛى)06( .ثبارات .
 االردبِ انشخص ٙنهطبنت َحٕ إطزخذاو رمُٛخ انٕالع انًعشس )06( .ثبارات.ويندرج تيت كؿ بعد مف ا بعاد الخبخة مجموثة مف المواقؼ الت تمخؿ اتجاهات الطبب
نيو است داـ انًظزحذثبد انزكُٕنٕخٛخ ف ٙانزعهٛى ويعتمد المقياس طريقة التقرير الذات ثف
طريؽ التعبير ثف الموقؼ المبئـ مف مواقؼ متعددة تجا مخير معيف ،كما تـ إثداد
التعميمات ال امة بالمقياس ،بييث تضمنت الهدؼ مف المقياس ،وثدد ثباراته وطريقة
اإلجابة ثميه ،ووممت ثبارات المقياس إلا ( )46موزثة ثما ميوريف هماا ميور االردبِ
انشخص ٙنهطبنت َحٕ إطزخذاو انًظزحذثبد انزكُٕنٕخٛخ ف ٙانزعهٛى و ميور االردبِ انشخصٙ
نهطبنت َحٕ إطزخذاو رمُٛخ انٕالع انًعشس ،وتـ تقدير درجات المقياس باست داـ مقياس ليكرت
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ال ماس

لقياس استجابات الطبب ليقرات المقياس بييث يمخؿ ( )0موا ؽ ب دة)2( ،

موا ؽ )0( ،ميايد )4( ،غير موا ؽ )0( ،غير موا ؽ ب دة ،وبمغت درجة المقياس ()066
درجة.
ج -ضبط المقياسا
 مدؽ الميكميفالك يتـ است داـ المقياس ك داة لقياس اتجاهات الطبب اتجاهات الطبب نيو است داـ
المستيدخات التكنولوجية قد تـ ثرضه ثما مجموثة مف المت مميف
وتكنولوجيا التعميـ ومعمم الياسب ا ل
لممقياس وقد تبد

لبستيادة مف برتهـ

ثمـ النيس

تعديؿ المورة النهائية

الميكموف بعض المبيظات الت تـ مراثاتها ثند إثداد المورة النهائية

لممقياس.
 االتساؽ الدا م لممقياساإليه ثما

البعد الذي تنتم
تـ يساب معامؿ االرتباط بيف درجة العبارة ودرجة ش
مقياس االتجا نيو المستيدخات التكنولوجية وذلؾ بعد تطبيؽ المقياس ثما العينة
االستطبثية والت

بمغ ثدد ت رادها ( )06طالبا يمخموف نيس ت راد المجتم ا مم

لعينة

البعد الذي تنتم
الدراسة ،والجدوؿ التال يوض معامبت االرتباط بيف درجة العبارة ودرجة ش
إليه.
خذٔل ()9
يعبيالد االررجب ث ٍٛدرخخ انعجبرح ٔدرخخ انجُعذ انذ٘ رُزً ٙإن ّٛنًمٛبص االردبْبد َحٕ
انًظزحذثبد انزكُٕنٕخٛخ (ٌ =)59
االردبِ انٕالع انًعشس
انًظزحذثبد انزكُٕنٕخٛخ
يعبيم االررجب
رلى انعجبرح
يعبيم االررجب
رلى انعجبرح
**90177
77
**90861
7
**90762
79
**90867
9
**90866
75
**90722
5
**90871
76
**90197
6
**90875
77
**90856
7
**90897
78
**90716
8
**90187
71
**90896
1
**90722
76
**90775
6
**90879
72
**90829
2
**90888
99
**90157
79
** دال عُذ يظزٕٖ 9097
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تنتم

البعد الذي
يتض مف الجدوؿ السابؽ تف معامبت االرتباط بيف درجة العبارة ودرجة ش
إليه لمقياس االتجاهات نيو المستيدخات التكنولوجية دالة إيمائيا ثند مستو

البعد
 6.60؛ مما ي ير إلا مدؽ المقياس .كما تـ يساب معامؿ االرتباط بيف درجة ش
والدرجة الكمية لممقياس ،والجدوؿ التال يوض ذلؾ.

خذٔل ()5
يعبيالد االررجب ث ٍٛدرخخ انجُعذ ٔانذرخخ انكهٛخ نًمٛبص االردبْبد َحٕ انًظزحذثبد
انزكُٕنٕخٛخ (ٌ = ) 59
انٕالع انًعشس
إدران أًْٛخ ركُٕنٕخٛب انزعهٛى
انجُعذ
ـــــــــــــ
انًظزحذثبد انزكُٕنٕخٛخ
ـــــــــــــ
**90727
انٕالع انًعشس
**90879
**90867
انذرخخ انكهٛخ

البعد والدرجة الكمية
يتض مف الجدوؿ السابؽ تف معامبت االرتباط بيف درجة ش
البعديف دالة إيمائيا ثند مستو  6.60؛مما
لممقياس ،وكذلؾ معامبت االرتباط بيف درجة ش
ي ير إلا مدؽ المقياس .
-

خبات المقياسا
تـ يساب خبات المقياس باست داـ معامؿ تليا كرونباخ وذلؾ بعد تطبيؽ المقياس

ثما العينة االستطبثية  ،والجدوؿ التال يوض ذلؾ.
خذٔل ()6
يعبيالد انثجبد نًمٛبص االردبِ َحٕ انًظزحذثبد انزكُٕنٕخٛخ
يعبيم أنفب كزَٔجبخ نهثجبد
انجُعذ
90157
انًظزحذثبد انزكُٕنٕخٛخ
90165
االردبِ َحٕ انٕالع انًعشس
90697
انذرخخ انكهٛخ

يتض مف الجدوؿ السابؽ تف معامبت الخبات لكؿ مف شبعدي المقياس (المستيدخات
التكنولوجية – االتجا نيو الواق المعزز) والدرجة الكمية لممقياس بمغت ثما الترتيب
( ،)6.040 – 6.000 – 6.000وه
وامكانية الوخوؽ

قيـ خبات ثالية؛ مما ي ير إلا خبات المقياس

النتائ الت يمكف التومؿ إليها مف بؿ تطبيؽ المقياس ثما ثينة

الدراسة.
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ثبنثبً :إجزاء ججزثة انذراطة:
تـ إجراا تجربة الدراسة طبقا لمتال ا
 -0ا تيار ثينة الدراسةا
تـ ا تيار ثينة الدراسة مف طبب البكالوريوس ت مص التربية الينية بكمية التربية
جامعة جازاف والذيف يدرسوف مقرر تطبيقات الياسب

التربية الينية وبمغ ثدد العينة

( )06طالبا.
 -4االستعداد لمتجريبا
تـ ثقد ثدة لقااات لجمي
است داـ تقنية الواق المعزز

ت راد العينة و رح لهـ البايث هدؼ الدراسة ،وكييية
تنمية مهارات التمميـ لديهـ باست داـ برنام

وتو وب  Adobe Photoshop؛ وتـ

ا دوب

رح طريقة التعمـ اليردي باست داـ هذ التقنية

وكييية االستيادة منها وكييية طمب الدثـ والمساندة تخناا ثممية التعمـ وتـ توزي نس ة
لكؿ طالب مف ويدة التعمـ الت تـ إثدادها متضمنة تقنية الواق المعزز لتكوف ممدر تعمـ
مهارات التمميـ باست داـ برنام اليوتو وب.

راثعبً :األطبنيت اإلحصبئية انًظحخذية في انذراطة:
تنتم

هذ الدراسة إلا ئة الدراسات التجريبية )،(Experimental Method

ييث يتـ قياس تخر المتغير المستقؿ (الواق المعزز) ثما المتغيرات التابعة وه التيميؿ
المعر

لمهارات التمميـ لد

التمميـ لد

الطبب،

الطبب ،وتداا مهارات التمميـ لد

الطبب ،وجودة منت

واتجاهات الطبب نيو است داـ المستيدخات الكنولوجية .وقد تـ

است داـ ا ساليب اإليمائية التالية لتيميؿ نتائ هذ الدراسة ثف طريؽ اليزمة اإليمائية
لمعموـ اإلجتماثية  SPSSا
معامؿ المعوبة والسهولة والتمييز سئمة اال تبار التيميم .
 -0طريقة التجزئة النميية وكذلؾ طريقة معامؿ كيودر– ريت اردسوف لقياس خبات اال تبار
التيميم .
 -4معادلة تليا كرونباخ لقياس خبات مقياس االتجاهات.
 -0معامؿ ارتباط بيرسوف ليساب االتساؽ الدا م لمقياس االتجاهات.
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 -2ا تبار (ت) لمجموثتيف مترابطتيف  Dependent Sample T-testليساب داللة
اليروؽ بيف متوسط

درجات الطبب

القياسيف القبم

والبعدي لنيس العينة وذلؾ

لمك ؼ ثف تخر است داـ تقنية الواق المعزز ثما تنمية مهارات التمميـ لد
كمية التربية

طبب

جامعة جازاف واتجاهاتهـ نيو است داـ المستيدخات التكنولوجية.

 -0معادلة مرب إيتا ( )4لمتيقؽ مف يجـ الت خير الست داـ تقنية الواق المعزز

تنمية

مهارات التمميـ لد الطبب.

َحبئج انذراطة:
 .0ثرض النتائ
المعر

المتعمقة بياثمية است داـ تقنية الواق

لمهارات التمميـ لد

المعزز ثما تنمية التيميؿ

طبب التربية الينية وترتبط هذ النتائ باليرض ا وؿ

ونمها يوجد رؽ داؿ إيمائيا ثند مستو ( )α≤60.6بيف متوسط درجات الطبب
الذيف يست دموف الواق
المعر

المعزز

لمهارات التمميـ لد

القياسيف القبم

والبعدي ثما ا تبار التيميؿ

طبب كمية التربية لمال القياس البعدي .ولمتيقؽ مف

هذا اليرض تـ است داـ ا تبار (ت) لمجموثتيف مترابطتيف Dependent Sample
 T-testلمعر ة اليرؽ بيف متوسط
ثما ا تبار التيميؿ المعر

القياسيف القبم

والبعدي لممجموثة التجريبية

لمهارات التمميـ  ،والجدوؿ التال يوض ذلؾ.

خذٔل ( )7
لًٛخ "د" نًعزفخ انفزق ث ٍٛيزٕطط ٙانمٛبط ٍٛانمجهٔ ٙانجعذ٘ نهًدًٕعخ انزدزٚجٛخ عهٗ اخزجبر
انزحصٛم انًعزف) 59 = ٌ( ٙ
حدى
االَحزاف
يظزٕٖ
يزٕطط
انًزٕطط االَحزاف
انزأثٛز*
انًعٛبر٘ لًٛخ (د)
انمٛبص
انذالنخ
انفزٔق
انحظبث ٙانًعٛبر٘
نهفزٔق
()9
9028
90699 790299
انمجهٙ
9097 960676
90266 770199
كجٛز
70622 980899
انجعذ٘

يتض مف الجدوؿ السابؽ تف قيمة "ت" لمعر ة اليرؽ بيف متوسط القياسػيف القبمػ
والبعػػدي ال تبػػار التيمػػيؿ المعر ػ

لممجموثػػة التجريبيػػة بمغػػت ( )40.002وهػ قيمػػة دالػػة

إيمائيا ثند مستو  6.60؛ مما ي ػير إلػا وجػود ػروؽ بػيف القياسػيف القبمػ والبعػدي ػ
التيميؿ المعر

 ،وتعز هػذ اليػروؽ لمػال القيػاس ا ثمػا متوسػط يسػاب وهػو القيػاس

البعػػدي ؛ ييػػث كػػاف المتوسػػط اليسػػاب لػػه ( )40.066وهػػو تثمػػا مػػف المتوسػػط اليسػػاب
لمقيػػاس القبم ػ ،كمػػا تػػـ يسػػاب يجػػـ الت ػ خير باسػػت داـ معادلػػة ( )4وقػػد بمػػغ  6..0وهػػو
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ػر ثمػػا اثميػػة اسػػت داـ تقنيػػة الواقػ المعػػزز ػ
ي ػػير إلػػا يجػػـ تػ خير كبيػػر ،وهػػذا شيعػػد م ػ ا
تنمية التيميؿ المعر لمهارات التمميـ لد ثينة الدراسة.
وال كؿ التال
المعر

يوض

المتوسط اليساب

لمقياسيف القبم

والبعدي ثما ا تبار التيميؿ

لمهارات التمميـ.

30
20
10
0
البعدي

القبلي

شكم ( ) 7انًزٕطط انحظبث ٙنهمٛبط ٍٛانمجهٔ ٙانجعذ٘ الخزجبر انزحصٛم انًعزفٙ

مف ال كؿ السابؽ ارتياع المتوسط اليساب

يتض

ال تبار التيميؿ المعر
است داـ تقنية الواق

لمقياس البعدي ثف القياس القبم

لمهارات التمميـ لممجموثة التجريبية؛ مما ي ير إلا اثمية

المعزز

تنمية التيميؿ المعر

لمهارات التمميـ لد

ثينة

الدراسة.

 .4ثرض النتائ المتعمقة بياثمية است داـ تقنية الواق المعزز ثما تنمية مهارات التمميـ
لد

طبب التربية الينية وترتبط هذ النتائ

باليرض الخان

ونمها يوجد رؽ داؿ

إيمائيا ثند مستو ( )α≤60.6بيف متوسط درجات الطبب الذيف يست دموف الواق
المعزز

القياسيف القبم والبعدي ثما بطاقة تداا مهارات التمميـ لد

التربية لمال

طبب كمية

القياس البعدي .ولمتيقؽ مف هذا اليرض تـ است داـ ا تبار (ت)

لمجموثتيف مترابطتيف  Dependent Sample T-testلمعر ة اليرؽ بيف متوسط
القياسيف القبم والبعدي لممجموثة التجريبية ثما بطاقة تداا مهارات التمميـ ،والجدوؿ
التال يوض ذلؾ .
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خذٔل ( )8
لًٛخ "د" نًعزفخ انفزق ث ٍٛيزٕطط ٙانمٛبط ٍٛانمجهٔ ٙانجعذ٘ نهًدًٕعخ انزدزٚجٛخ عهٗ أداء
يٓبراد انزصًٛى (ٌ = ) 59
حدى
االَحزاف
يظزٕٖ
يزٕطط
االَحزاف
انًزٕطط
انزأثٛز
لًٛخ (د)
انًعٛبر٘
انمٛبص
انذالنخ
انفزٔق
انًعٛبر٘
انحظبثٙ
نهفزٔق
()9
9021
750912
170855
انمجهٙ
9097 550576
770897
270992
كجٛز
790265 7190869
انجعذ٘

يتض مف الجدوؿ السابؽ تف قيمة "ت" لمعر ة اليرؽ بيف متوسط القياسيف القبم
والبعدي لبطاقة تداا مهارات التمميـ لممجموثة التجريبية بمغت ( )00.002وه قيمة دالة
إيمائيا ثند مستو  6.60؛ مما ي ير إلا وجود روؽ بيف القياسيف القبم والبعدي
بطاقة تداا مهارات ا لتمميـ  ،وتعز هذ اليروؽ لمال القياس ا ثما متوسط يساب وهو
القياس البعدي ؛ ييث كاف المتوسط اليساب

له ( )006.024وهو تثما مف المتوسط

اليساب لمقياس القبم  ,كما تـ يساب يجـ الت خير باست داـ معادلة ( )4وقد بمغ 6..0
وهو ي ر إلا يجـ ت خير كبير  ،وهذا شيعد م
تيسيف مهارات التمميـ لد ثينة الدراسة.

ار ثما اثمية است داـ تقنية الواق المعزز

وال كؿ التال يوض المتوسط اليساب لمقياسيف القبم والبعدي ثما بطاقة تداا مهارات التمميـ.

200
150
100
50
0
القبلي

البعدي

شكم (  )9انًزٕطط انحظبث ٙنهمٛبط ٍٛانمجهٔ ٙانجعذ٘ نجطبلخ أداء يٓبراد انزصًٛى

يتض مف ال كؿ السابؽ ارتياع المتوسط اليساب لمقياس البعدي ثف القياس القبم لبطاقة
تداا مهارات التمميـ لممجموثة التجريبية ؛ مما ي ير إلا اثمية است داـ تقنية الواق
المعزز

تيسيف مهارات التمميـ لد ثينة الدراسة .

 .0ثرض النتائ

المتعمقة بياثمية است داـ تقنية الواق المعزز ثما جودة منت الطبب

وترتبط هذ النتائ

باليرض الخالث ونمها يوجد رؽ داؿ إيمائيا ثند مستو
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( )α≤60.6بيف متوسط درجات الطبب الذيف يست دموف الواق المعزز
القبم

لد

والبعدي ثما بطاقة تقييـ جودة المنت

القياسيف

طبب كمية التربية لمال القياس

البعدي .و لمتيقؽ مف هذا اليرض تـ است داـ ا تبار (ت) لمجموثتيف مترابطتيف
 Dependent Sample T-testلمعر ة اليرؽ بيف متوسط

القياسيف القبم

والبعدي لممجموثة التجريبية ثما بطاقة تقييـ جودة المنت  ،والجدوؿ التال

يوض

ذلؾ.
قيمة
انمٛبص
انمجهٙ
انجعذ٘

جدوؿ () 0

"ت" لمعر ة اليرؽ بيف يزٕطط ٙانمٛبط ٍٛانمجهٔ ٙانجعذ٘ نهًدًٕعخ انزدزٚجٛخ عهٗ ثطبلخ
رمٛٛى خٕدح انًُزح (ٌ = ) 59
حدى
االَحزاف
يظزٕٖ
يزٕطط
انًزٕطط االَحزاف
(د)
لًٛخ
انًعٛبر٘
انذالنخ انزأثٛز()9
انفزٔق
انحظبث ٙانًعٛبر٘
نهفزٔق
9026
80916 910981
9097 570582
60718
790699
كجٛز
70756 120681

يتض مف الجدوؿ السابؽ تف قيمة "ت" لمعر ة اليرؽ بيف متوسط القياسيف القبم
والبعدي لبطاقة تقييـ جودة المنت لممجموثة التجريبية بمغت ( )00.00.وه قيمة دالة
إيمائيا ثند مستو  6.60؛ مما ي ير إلا وجود روؽ بيف القياسيف القبم والبعدي
بطاقة تقييـ جودة المنت  ،وتعز هذ اليروؽ لمال القياس ا ثما متوسط يساب وهو
القياس البعدي ؛ ييث كاف المتوسط اليساب

له ( )0..000وهو تثما مف المتوسط

اليساب لمقياس القبم  ،كما تـ يساب يجـ الت خير باست داـ معادلة ( )4وقد بمغ 6..0
وهو ي ير إلا يجـ ت خير كبير  ،وهذا شيعد م
تيسيف جودة المنت لد ثينة الدراسة .

ار ثما اثمية است داـ تقنية الواق المعزز

وال كؿ التال يوض المتوسط اليساب لمقياسيف القبم والبعدي ثما بطاقة تقييـ جودة
المنت لممجموثة التجريبية.
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100
50
0
القبلي

البعدي

شكم (  )5انًزٕطط انحظبث ٙنهمٛبط ٍٛانمجهٔ ٙانجعذ٘ نجطبلخ رمٛٛى خٕدح انًُزح

يتض مف ال كؿ السابؽ ارتياع المتوسط اليساب لمقياس البعدي ثف القياس القبم لبطاقة
تقييـ جودة المنت لممجموثة التجريبية ؛ مما ي ير إلا اثمية است داـ تقنية الواق المعزز
تيسيف جودة المنت لد ثينة الدراسة.

 .2ثرض النتائ المتعمقة بياثمية است داـ تقنية الواق المعزز ثما تنمية مهارات التمميـ
لد

طبب التربية الينية وترتبط هذ النتائ

باليرض الراب ونمها يوجد رؽ داؿ

إيمائيا ثند مستو ( )α≤60.6بيف متوسط درجات الطبب الذيف يست دموف الواق
المعزز

القياسيف القبم

والبعدي ثما مقياس اتجاهات الطبب نيو است داـ

المستيدخات التكنولوجية لمال القياس البعدي .ولمتيقؽ مف هذا اليرض تـ است داـ
ا تبار (ت) لمجموثتيف مترابطتيف  Dependent Sample T-testلمعر ة اليرؽ
بيف متوسط

القياسيف القبم والبعدي لممجموثة التجريبية ثما مقياس االتجا نيو

المستيدخات التكنولوجية ،والجدوؿ التال يوض ذلؾ.
خذٔل ( )6
لًٛخ "د" نًعزفخ انفزق ث ٍٛيزٕطط ٙانمٛبط ٍٛانمجهٔ ٙانجعذ٘ نهًدًٕعخ انزدزٚجٛخ عهٗ يمٛبص االردبِ َحٕ
انًظزحذثبد انزكُٕنٕخٛخ (ٌ = ) 59
حدى
االَحزاف
يظزٕٖ
يزٕطط
انًزٕطط االَحزاف
انزأثٛز
انًعٛبر٘ لًٛخ (د)
انمٛبص
انجُعذ
انذالنخ
انفزٔق
انحظبث ٙانًعٛبر٘
نهفزٔق
()9
9062
انًظزحذثبد انمجه50975 960199 ٙ
9097 770587 50199 790655
كجٛز
انزكُٕنٕخٛخ انجعذ٘ 50671 520755
9026
االردبِ َحٕ انمجه90866 910655 ٙ
9097 970572 50852 760788
انٕالع
كجٛز
انجعذ٘ 50591 670899
انًعشس
9028
انمجه60962 780755 ٙ
انذرخخ
9097 970752 70918 960899
انكهٛخ
كجٛز
انجعذ٘ 70298 690155
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يتض
القبم

مف الجدوؿ السابؽ تف قيمة "ت" لمعر ة اليروؽ بيف متوسط

والبعدي لمقياس االتجا

نيو المستيدخات التكنولوجية وتبعاد

القياسيف

(المستيدخات

التكنولوجية – االتجا نيو الواق المعزز ) والدرجة الكمية بمغت ثما الترتيب (– 00.000
 ) 40.00. – 40.00.وه قيـ دالة إيمائيا ثند مستو  6.60؛ مما ي ير إلا وجود
روؽ ذات داللة إيمائية بيف القياسيف القبم

والبعدي لمقياس االتجا نيو المستيدخات
القياس البعدي ؛ ييث كاف

التكنولوجية وتبعاد المدروسة ،وتعز هذ اليروؽ لمال

المتوسط له تثما مف القياس القبم  ،كما تـ يساب يجـ الت خير باست داـ معادلة ( )4لكؿ
مف بعدي المقياس والدرجة الكمية وقد بمغت ثما الترتيب ( ) 6..0 – 6..2 – 6.0.وه
ت ير إلا يجـ ت خير كبير ؛ مما ي ير إلا اثمية است داـ تقنية الواق المعزز

تيسيف

االتجا نيو المستيدخات التكنولوجية .
وال كؿ التال

يوض

المتوسطات اليسابية لمقياسيف القبم

والبعدي لممجموثة

التجريبية ثما مقياس االتجا نيو المستيدخات التكنولوجية.
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
البعدي

القبمي

إدراك أهمية تكنولوجيا

القبمي

البعدي

الواقع المعزز

القبمي

البعدي

الدرجة الكمية

التعميم
المستحدثات التكنولوجية

شكم (  )6انًزٕططبد انحظبثٛخ نهمٛبط ٍٛانمجهٔ ٙانجعذ٘ نهًدًٕعخ انزدزٚجٛخ عهٗ يمٛبص
االردبِ َحٕ انًظزحذثبد انزكُٕنٕخٛخ
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يتض مف ال كؿ السابؽ ارتيػاع المتوسػط اليسػاب لمقيػاس البعػدي لمقيػاس االتجػا
ثمػا القيػاس القبمػ وهػذا يعػد م ػ ار ثمػا اثميػة اسػت داـ تقنيػة الواقػ المعػزز ػ
تيسيف االتجا نيو المستيدخات التكنولوجية.

مناقشة النتائج وتفسيرها:
تسيرت الدراسة ثف النتائ التاليةا

 .0وجود رؽ داؿ إيمائيا ثند مستو ( )≤α6.60بيف متوسط
القياسيف القبم

يست دموف الواق المعزز

لمهارات التمميـ لد طبب كمية التربية

والبعدي ثما ا تبار التيميؿ المعر

جامعة جازاف لمال القياس البعدي.

 .4وجود رؽ داؿ إيمائيا ثند مستو ( )≤α6.60بيف متوسط
يست دموف الواق المعزز

لد طبب كمية التربية

درجات الطبب الذيف

القياسيف القبم والبعدي ثما بطاقة تداا مهارات التمميـ

جامعة جازاف لمال القياس البعدي.

 .0وجود رؽ داؿ إيمائيا ثند مستو ( )≤α6.60بيف متوسط
يست دموف الواق المعزز

لد طبب كمية التربية

درجات الطبب الذيف

القياسيف القبم

درجات الطبب الذيف

والبعدي ثما بطاقة تقييـ جودة المنت

جامعة جازاف لمال القياس البعدي.

 .2وجود رؽ داؿ إيمائيا ثند مستو ( )≤α6.60بيف متوسط
يست دموف الواق المعزز

درجات الطبب الذيف

القياسيف القبم والبعدي ثما مقياس اتجاهات الطبب نيو

است داـ المستيدخات التكنولوجية لمال القياس البعدي.
وهذ يعن تف است داـ تقنية الواق المعزز
بجامعة جازاف

تدريب طبب التربية الينية بكميػة التربيػة

الجانب العمم لمقرر تطبيقات الياسب االل

التربية الينية كػاف لػه تخػر

كبير ثمػا مسػتو تيمػيؿ المعػارؼ المرتبطػة بمهػارات التمػميـ وتداا مهػارات التمػميـ لػد
طػػبب التربيػػة الينيػػة وجػػودة منػػت الطػػبب ػ الم ػػروثات العمميػػة واالتجػػا االيجػػاب نيػػو
است داـ المستيدخات التكنولوجية

العممية التعميمية وقد يرج ذلؾ إلا ا
التدريب العمم ثما مهارات التمميـ والت تمت

( )0طريقة تنظيـ الميتو الت اتبعت
طبقا ل طوات ميددة تـ يها اتباع

طوات النموذج العاـ لمتمميـ التعميم

والذي

يتضمف مرايؿ ميددة ،ابتداا مف تيديد ا هداؼ التعميمية تيديدا دقيقا؛ قبؿ بناا
الميتو التدريب ؛ ييث تف تيديد ا هداؼ هو ا ساس لكؿ ثنامر العممية التدريبية
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التركيز ثما ا داا الميسف ،والهدؼ ا ساس

نه يساثد

مف التدريب ويوض

النتائ المتوقعة مف الطبب؛ وهذا ما اكد اليباب ()4600؛ الر يدي ( )4600ييث
تكدا ثما ضرورة تمميـ البرام
والت تتمخؿ

التدريبية مف

بؿ مجموثة مف ال طوات والمرايؿ

(ت طيط التدريب  -تمميـ التدريب  -تنظيـ التدريب  -تنييذ التدريب -

تقويـ التدريب ).
( )4المزايا الت و رتها تقنية الواق المعزز لممتعمميف كت ط يواجز المكاف والزماف وقدرته
اليريدة ثما مؽ بيئات تعميمية هجينة غػامرة تجمػ بػيف ا جػساـ الرقمية والمادية ،مما
يسهؿ تطوير المهارات مخؿ التيكير النقدي ،ويػؿ المػ كبت ،والتوامػؿ مػف ػبؿ تمػاريف
تعاونيػة مترابطة واتاية اليرية لمطبب وزيادة التوامؿ والتياثؿ واليموؿ ثؿ المزيد مف
ال برات والمعارؼ والمهارات والمرونة و المبامة ومراثاة اليروؽ اليردية بيف الطبب كؿ
هذا تد لنجاح التدريب ثما مهارات التمميـ باست داـ الواق المعزز
سواا ثما مستو التيميؿ تو ا داا تو جودة المنت
المستيدخات التكنولوجية وهذا ما تكدت ثمية دراسة

تيقيؽ تهدا ه

تو االتجاهات االيجابية نيو
Dunleavy, et al. (466.,

)46؛ ودراسة (Yena, et al. (4600, 000؛ ودراسة )Akcayir and (4600
.Akcayir
( )0مراثاة تقنية الواق المعزز سس ومباد ْ الم اركة اإليجابية لممتعمميف وتمميـ التدريب
ضوا تسموب النظـ وتكامؿ تن طة التدريب وتنوثها لمقابمة
ثما مهارات التمميـ
اليروؽ اليردية تد

إلا زيادة عالية التدريب ييث زودت المتعمـ بمعمومات واضية

وموجزة وتتايت التياثؿ السمس بيف كؿ مف المعمـ والمتعمـ م سهولة تقديـ ميتو
خبخ

ا بعاد؛ ييث تـ إتاية كائنات خبخية ا بعاد بييث تندم م الكائنات اليقيقيػة

التػ تػسهـ
والواقػ اال تراض

تعزيز ثممية التعمـ ومكنت المتعمـ مف م اهد الدم بيف الواق اليقيق
بيئة التعمـ وسهمت الومؿ لمكائنات اال تراضية المعززة لمكائنات

اليقيقة وهذ ال مائص تدت إلا عالية التدريب ثما مهارات التمميـ وهذاما تكد ثمية
كؿ مف ) Liarokapis & Anderson (4606واليمياوي ( )4600و Wu, et al.
) (4600وتبو اطر (.)4600
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( )2ما ا تممت ثميه تقنية الواق المعزز مف تدوات ووسائؿ مناسبة لمتدريب ثما مهارات
التمميـ والت مكنت الطبب مف إكماؿ ثممية التدريب ثما المهارات

بيئة تدريبية

غنية بممادر تعمـ غير تقميدية تتميز بالت ويؽ واالخارة ويتوا ر يها اليعؿ ورد اليعؿ
وهذا ما تكدت ثميه نظريات التعمـ Yilmaz (4660) .وثبد الغيػور (.)4604
( )0توظيؼ تقنية الواق المعزز قد ساهـ

تو ير ممادر تدريبية متكاممة وتتاح إمكانية

الوموؿ إلا هذ الممادر بسهولة مما ساثد الطبب

بناا المعر ة الت

تيقؽ

ا هداؼ التعميمية وتعزيز مهاراتهـ الم تمية نو ؿ ( )4606و ) Lee (4604و ( Chen
 (4602واليسين (.)4602
( )0التكامؿ بيف الجانب النظري والممارسة العممية والتطبيقية الذي قدمته تقنية الواق
المعزز ،قد ساهـ

تيقيؽ تهداؼ البرنام

التدريب

المعر ية والمهارية والوجدانية

ييث تنه تثتمد ثما تنييذ المهاـ والممارسة العممية.
وتتيؽ هذ الدراسة م الدراسات السابقة الت تكدت اثمية تقنية الواق المعزز
تيقيؽ ا هداؼ التعميمية سواا
المنت

التيميؿ تو تنمية المهارات تو االتجاهات وجودة

كدراسة اليسين ( )4602وتيمد ( )4600وال خري ،والعبيكاف ( )4600وميمد

( )4600والغامدي ،وثسيري (.)4600

جىصيبت ويقحزحبت انذراطة:
-

ت جي

المعمموف والمتعمموف ثما إست داـ تقنية الواق

المعزز و امة

المقررات ذات الطبيعة العممية الت تتطمب تو ير تدوات ذات تكمية مادية ثالية.

-

التوس

تطبيؽ الواق المعزز لي مؿ جمي المرايؿ الدراسية وذلؾ بدثـ وت جي

وزارة التعميـ.

-

تو ير البنية التيية المناسبة

المدارس والجامعات لتبن

هذ التقنية مف بؿ

مراكز ممادر التعمـ.

-

االهتماـ بتوظيؼ المستيدخات التكنولوجية
ذلؾ

ر كيااة التدريس.
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-

إقامػػػة دورات لمطػػػبب والمعممػػػيف وتسػػػاتذة الجامعػػػات ممػػػف هػػػـ ثمػػػا رتس العمػػػؿ
لتوضي هذ التقنية وطػرؽ تمػميمها واسػت دامها وتيعيمهػا ػ المجػاؿ التعميمػ
لما لها مف تخر عاؿ

-

تيقيؽ تهداؼ التعميـ والتعمُّـ.

إجراا دراسات مماخمة ثما متغيرات تابعة ت ر مخؿ الدا عية نيو التعمُّـ ،التيميؿ

الدراس  ،تو تنمية مهارات التيكير.

-

إجراا دراسة مقارنة لقياس اليرؽ بيف إست داـ تقنية الواق المعزز وتقنية الواق
اإل تراض ثما تنمية مهارات التمميـ لد الطبب.
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قبئًة انًزاجع

أوالً :انًزاجع انعزثية:

أبووو المجوود ،هيووام ابدال ار ووي ،و القا ووي ،لميووام م مووود م موود  .)2102أثوور برنووامئ قووا م ام و الووتعمم
الموودمئ ووي تنميووة التمكيرالم ووتقبمي واوتجوواد ن ووو ا ووتتدام الم ووت دثات التكنولوجيووة لوودى البووات
اوقتصاد المنزلي بكمية التربية بعميو

.دراسات ثربية ػ التربيػة وثمػـ الػنيس :راب وة التربوويين

العرب ،ع ,26ج.218 - 254. ، 3

أبووو تووا ر ،وواي كمووال و مة  .)2108ااميووة برنووامئ يوق و

تقنيووة الواقووع المعووزز ووي تنميووة بع و

مية م

ين .

ماووارات تركيووب دوا وور الروبوووت اةلكترونيووة ووي مناوواج التكنولوجيووا لوودى البووات الص و

األ ا ي بغزة (رسالة ماجستير) .الجامعة اة

أ مو و وود ،ا و و و م جاو و وواد او و ووو

ين :غزة) كمية التربية ،م

العا وور

اه  .)0106ااميو و ووة برنو و ووامئ قو و ووا م ام و و و تكنولوجيو و ووا الواقو و ووع المعو و ووزز

 Augmented Realityي تنمية ماارات التمكير البصري ي مب ث العموم لدى
التا ع بغزة( .رسالة ماجستير) ،جامعة األزهر ،م

ب الص

ين.

أموين ،إيموان وووزي  .)2119عاليوة برنووامئ إث ار وي مبورمئ بووالكمبيوتر ةك واب ت ميووا المر موة اةاداديووة
مبوادئ الثقا ووة المنيووة وتنميووة التمكيوور اةبتكوواري( .رسػػالة ماجسػػتير) ،كميووة التربيووة النوايووة -جامعووة

القاهرة.

بدوي ،م مد م مد الاادي " .)2118برنامئ تدريبي مقتورح وي الم وت دثات التكنولوجيوة وأثورد وي تنميوة
ماووارات ا ووتتدام اونترنووت لوودى ال و ب المعممووين بكميووات التربيووة واتجاهوواتام ن ووود" مجمػػة كميػػة

التربية – جامعة األزهر ،العدد  )034الجزم الرابع.

جم ووال ال وودين ،نج وووى يو و و

 .)2106الم ووت دثات التكنولوجي ووة واةتا ووة الرقمي ووة و و مجتم ووع المعر ووة

الت دى واو تجابة :صنااة تدمات التعايد نمواجا .تثماؿ م تمرا تكنولوجيا التربية والتيديات

العالميػػة لمتعمػػيـا الجمعيػػة العربيػػة لتكنولوجيػػات التربيػػة ،القوواهرة :الجمعيووة العربيووة لتكنولوجيووات

التربية.216 - 083 ،

وواج منصووور ،اووازة

وون ووت الوور من ،و أبووو بكوور ،ري وواب م موود ثووروت ابوودالغني  .)2107تنميووة

ما ووارات ا ووو هي ووة الت وودريس الج ووامعي ام ووي ا ووتتدام الم ووت دثات التكنولوجي ووة ووي الت وودريس
الجووامعي لموصووول إل و اوبتكووار .مجمػػة جامعػػة البيػػر ا يمػػر لمعمػػوـ اإلنسػػانية :جامعووة الب وور

األ مر ،ع. 001 - 73 ، 4

ال بووابي ،م موود جووار اه  .)2103التوودريب اةلكترونووي ألا ووام هي ووة التوودريس ام و ا ووتتدام أنقمووة
التعميم اةلكتروني وأدواتاا المتتممة ،ار

تجربة مقرر ماوارات الوتعمم اةلكترونوي بجامعوة المموك

- 4046 -

أثر استخدام تقنية الواقع المعزز على تنمية مهارات التصميم لدى طالب كلية التربية ................................
تالد "ورقة امل مقدمة لممػ تمر الػدول الخالػث لمػتعمـ اإللكترونػ والتعمػيـ ثػف بعػد المنعقػد ػ

ال

الرياض ي المترة من  26-22ربيع األول 0434ه.

يني ،ماا ابدالمنعم  .)2104أثر ا تتدام تقنيوة الواقوع المعوزز وي و ودة مون مقورر ال ا وب ا لوي
ي ت صيل واتجاد البات المر مة الثانوية( .رسالة ماجستير) ،جامعة أم القرى ،ال عودية.

ال مماوي ،وليد الم  .)2100التعميـ اإللكترون تطبيقات مستيدخة .القاهرة  :دار المكر العربي.

التميمة ،هند ميمان والعتيبي ،هند م مق .)2105 .توجاوات تقنيوات مبتكورة وي الوتعملم اةلكترونوي :مون
التقميدية إل اةبدااية .ورقة امل مقدمة ي م تمر التعمبـ اإللكترون الراب  ،الرياض.

تميس ،م مود ا يوة  .)2105تكنولوجيوا الواقوع او ت ار وي وتكنولوجيوا الواقوع المعوزز وتكنولوجيوا الواقوع
المتمو  .مجمة تكنولوجيا التعميـ ،الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم.3-0 ،)2 25 ،

الد وقي ،م مد إبوراهيم  .)2116الم وت دثات التكنولوجيوة و ومبياتاا امو بي وة التعمويم والوتعمم .الوم تمػر
السنوي الراب ث ر  -اكت اؼ الموهبيف والمتيوقيف ورثايتهـ ا الوطف العرباا جامعة موان
 -كمية التربية ،موان :كمية التربية  -جامعة موان.518 - 455 ،

الر وويدي ،موود بوون اوواي

اووايش  .)2106او تياجووات التدريبيووة و ووتتدام نقووام إدارة الووتعمم الووب ك

بوورد  Black Boardمون وجاوة نقور أا وام هي وة التودريس وي جامعوة ا ول بالمممكوة العربيوة،
المجمة التربوية الدولية المت ممة.535-503 ،)5 5 ،

ال ثرى ،وداد بنت ابداه والعبيكان ،ريم بنوت ابدالم

ون  .)2106أثور التودريس با وتتدام تقنيوة الواقوع

المعووزز امو الت صوويل الد ار و ل البووات المر مووة الثانويووة و مقوورر ال ا ووب وتقنيووة المعمومووات.

مجمة العموـ التربوية ،جامعة القاهرة.073-037 ،)4 24 ،

راب ،داام أ مود وا ق  .)2101أثور برنوامئ مقتورح لتنميوة بعو

ماوارات التصوميم لودى مبوة التربيوة

المنية بجامعة األقص بغزة( .رسالة ماجستير) ،جامعة األزهر ي غزة ،م

ين.

صال  ،إيمان ص ح الدين ،و ميد م مود  .)2115دراسات تربويػة واجتماثيػة .كميوة التربيوة .جامعوة
موان.)2 00،

اب وودال ميم ،دالي ووا م مو وود  .)2110او ووتعانة ببرن ووامئ الكمبي وووتر وتو ووووب) ووي ت ووووير التص ووميمات
ال باايووة با ووتتدام ال وورو

مص و وور.

العربيووة( .رسػػالة ماجسػػتير) ،كميووة التربيووة النوايووة ،جامعووة القوواهرة،

ابدالغمور ،ن ال  .)2102األ ر التربوية لتصميم التعميم اولكترونوي .مجمة جامعة ا قما  -م ومة
العموم اةن انية :جامعة األقص  ،مئ  ,06ع . 86 – 63 ، 0
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ا ووار ،اب وود اه إ و و اق وكن ووارة ،إ

ووان م م وود  .)2105الكائنػػػػات التعميميػػػػة وتكنولوجيػػػػا النػػػػانو.

الرياضا مكتبة الممك اد الو نية لمن ر والتوزيع.

امي ،امي م مد ابدالمنعم  .)0996الم ت دثات التكنولوجية ي مجال التعميم :بيعتاا وتصا صواا.
مجمة تكنولوجيا التعميـ :الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم ،مئ ,6ك 283 - 276 ،4

الغامو وودي ،ابت و ووام أ مو وود وا و وويري ،تالو وود معو وودي  .)2108أثو وور ا و ووتتدام الواقو ووع المعو ووزز و ووي ت صو وويل
ة .المجمة الدولية لمعموـ التربويػة والنيسػية ،المؤ وة

الريا يات لدى البات المر مة المتو

العربية لمب ث العممي والتنمية الب رية.289-222 ،03 ،

الغاموودي ،وجوودان أ موود م موود ،و أ موود ،وواهيناز م مووود .)2108 .تصووميم برنووامئ قووا م ام و الواقووع
المعووزر  Augmented Realityلتنميووة بع و

مموواهيم ال ا ووب ا لووي لوودى البووات المر مووة

المتو و ة .المجمػػة الدوليػػة لمعمػػوـ التربويػػة والنيسػػية :المؤ ووة العربيووة لمب ووث العممووي والتنميووة

الب رية ،ع.030-82– ، 02
الغموواس ،نووان صووال

 .)2118اةمكانووات التقنيووة لم ا ووب ا ل ووي ووي إثو ورام التصووميم اةا ن ووي ل وودى

ال البات( .رسالة ماجستير) ،كمية التربية ،جامعة الممك عود ،ال عودية.

القا ووي ،ر ووا ابوودد  .)2111توقيو

الكمبيوووتر والم ووت دثات التكنولوجيووة ووي إاووادة هند ووة العمميووات

 )B.RRلت وووير المكتبووات الجامعيووة .المػ تمر العمم ػ السػػاب  .منظومػػة تكنولوجيػػا التعمػػيـ ػ
ق

المدارس والجامعات "الواق والم موؿ" .القاهرة :الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم.)3 01 ،

ة ،أمل ا تيوي ميم  .)2108أثر ا تتدام نم ين لمواقع المعزز ي تنمية المماهيم العمميوة وال وس
العممي ي مب ث العموم لدى ل البات الص
اة

مية ،غزة ،م

ين.

كامل ،م مد ك ار  .)2118أثر ا وتتدام بعو

ال ابع األ ا ي بغزة( .رسالة ماجستير) ،الجامعة
برمجيوات الكمبيووتر وي إثورام المقوموات الت وكيمية لمون

الممصق بالمر مة الجامعية( .رسالة ماجستير) ،كمية التربية ،جامعة المنيا ،مصو وور.

م م وود ،م م وود وواهر  .)2107أث وور ا ووتتدام تقني ووة الواق ووع المع ووزز ووي تنمي ووة بعو و

ما ووارات التمكي وور

اوبتك وواري وا قتا ووا بالت ص وويل المعر ووي ل وودى و و ب كمي ووة التربي ووة بجامع ووة ووقرام .مجمػػػة كميػػػة
التربية ،جامعة ن ا.705-687 ،)4 68 ،

مر ي ،أ مد يد ؛ ابدالجميل ،اموي ويد ؛ ابدال ميود ،ابيور ورود وابدال ميود ،موروة كموال .)2105
برنووامئ قووا م امو الموتو وووب لتنميووة ماووارات التصووميم المنووي لوودى و ب المر مووة الثانويووة .مجمػػة

كمية التربية ،جامعة أ يو .505-492 ،)5 30 ،
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 دار المنواهئ لمن ور: اموان. تكنولوجيػا الواقػ اال تراضػ واسػت داماتها التعميميػة.)2101  تالد،نو ل
.والتوزيع
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