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 : الكلمات املفتاحية

التمثيل  –قوة السيطرة المعرفية  – ةأكواد االستجابة السريع –الواقع المعزز 
 .زمن المستقبل منظور-إنترنت األشياء -البصري 

 ملخص البحث
هدف البحث الى تحديد أثر اختالف تصميم االستجابة السريعة )أكواد االستجابة 

والتمثيل  ،لسيطرة المعرفيةالسريعة والصور واأليقونات( في الواقع المعزز على قوة ا
زمن المستقبل لدى طالب ماجستير تقنيات التعليم،  منظورو  ،البصرى إلنترنت األشياء

طالبا من الطالب المسجلين بمقرر اإلنترنت والتعليم  43وتكونت مجموعة البحث من
ببرنامج ماجستير تقنيات التعليم بمعهد الدراسات العليا التربوية بجامعة الملك عبد 
العزيز في ثالث مجموعات، اختلف فيها تصميم االستجابة السريعة في التعلم بالواقع 
المعزز: المجموعة التجريبية األولى )األكواد( والمجموعة التجريبية الثانية )األيقونات( 
والمجموعة التجريبية الثالثة )الصور(، وتوصلت نتائج البحث إلى وجود فرق دال 

ب درجات المجموعة التجريبية األولى )األكواد( والمجموعة إحصائًيا بين متوسطي رت
التجريبية الثانية )األيقونات( والمجموعة التجريبية الثالثة )الصور( في بطاقة التمثيل 
البصرى لصالح مجموعة الصور، كما أظهرت النتائج عدم وجود فرق دال إحصائًيا بين 

األكواد( والمجموعة التجريبية الثانية متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية األولى )
)األيقونات( والمجموعة التجريبية الثالثة )الصور( في مقياس قوة السيطرة المعرفية 

 زمن المستقبل.  منظورو 
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Abstract:  

       The research aims to determine the effect of difference of Design 

quick response code in Augmented Reality and its effect on cognitive 

Holding power and Visual Representation for Internet of Things and 

future time perspective among master of Instructional Technology 

Students. 

     The research group consisted of 43 students from the students 

enrolled for the master's degree at the University of King Abdul Aziz 

in three groups experimental by three types of three Design quick 

response (QR Codes - QR Icons- QR images). 

   The search results used quasi-experimental approach and study 

results: There were statistically significant difference at 0.05 level 

between the medium range degrees of student average scores for the 

first experimental group (QR Code) and second experimental group 

(QR Icons) and third experimental group (QR images) in the visual 

representation for Internet of Things for the QR images group, There 

were no statistically significant difference at 0.05 level in cognitive 

Holding power and future time perspective among master of 

Instructional Technology Students. 
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تصميم االستجابة السريعة يف التعلم بالواقع املعزز وأثرها على قوة السيطرة املعرفية 

 والتمثيل البصري إلنرتنت األشياء ومنظور زمن املستقبل لدى طالب ماجستري تقنيات التعليم

  ةــقدمــم

في مختلف  لهاتف النقالشبكة اإلنترنت ل مع التطور المستمر والمتزايد الستخدام
 تعتمد على يعد الواقع المعزز من مستحدثات تقنيات التعليم التي التعليم مجاالت
ينظر إليه المتعلم  الذي الحقيقيتدمج بين الواقع  والتي ،الهواتف النقالة تطبيقات
 متنوعةالتعلم الرقمية والواقع المتعلم بوسائط له لتعزيز المناسب  االفتراضيوالمشهد 
لتشارك مع المثيرات المتعددة والمتجددة التي تقدم هذا للمتعلم التفاعل وا التي تتيح
 المحتوى.

 دراسة وتوصلت نتائج الدراسات إلى فعالية التعلم بالواقع المعزز حيث استخدمت
Elsayed(2011 تقنية الواقع المعزز ) طالب  51بطاقات الواقع المعزز لدى باستخدام

المعزز في زيادة القدرة على التعرف فعالية الواقع إلى وطالبه وتوصلت نتائج الدراسة 
كما أظهرت نتائج  مستوى التعلم الذاتي والتفاعلي لدى جميع الطالب، وتنميةوالتخيل 
( تحسن إدراك الطالب وتفاعلهم مع المحتوى بشكل أفضل عند 2014) Wangدراسة 

هدفت دراسة الحسيني كما  ،ممارستهم الستخدام تقنيات الواقع المعزز في التدريس
( إلى التعرف على أثر استخدام تقنية الواقع المعزز في التحصيل لمقرر 2014)

الحاسب اآللي عند المستويات المعرفية )التذكر، الفهم، التحليل( وتكونت عينة الدراسة 
طالبة من طالبات الصف الثالث الثانوي بمدينة مكة المكرمة وقسمت العينة إلى  55من 

ب بالطريقة التقليدية واألخرى تدرس بتقنية الواقع مجموعتين احدهما تدرس الحاس
المعزز وتوصلت نتائج الدراسة إلى تفوق المجموعة التجريبية في التحصيل الدراسي 
ومقياس االتجاه نحو التقنية وأوصت الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات التي تتناول 

 اليب تصميم بيئات الواقع المعزز.سأ
الواقع المعزز في دمج الكتب المطبوعة مع مصادر  ويمكن توظيف تطبيقات 

التعلم الرقمية باستخدام استجابات تستطيع كاميرا الهاتف النقال التقاطها وتمييزها بكل 
اإلنترنت وقد هدفت سهولة لتوجيه المتعلم إلى وسائط التعلم الرقمية المتاحة عبر شبكة 

بالواقع المعزز وقياس فاعليتها  يتعليم الطبال( إلى تصميم كتب 2016) Herronدراسة
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فعالية الواقع المعزز في التعليم الطبي، كما  الطبية وتوصلت النتائج مفاهيم الفي إدراك 
أظهرت النتائج فعالية التدريب بالواقع المعزز في رعاية المرضى وأوصت الدراسة 

يد منها بتضمين ودعم كتب المكتبات الطبية بتقنيات الواقع المعزز التي سوف يستف
طالب الكليات الطبية ألن هذه الكتب سوف تدمج المادة بالمطبوعة بإمكانات الوسائط 

 .المتعددة التفاعلية
( أن من أهم التحديات التي تواجه تطبيق 195، 2015)وكنسارهويرى عطار  

ترى ، كما الواقع المعزز عدم وجود منهجية وأسس واضحة لتصميم التعلم بالواقع المعزز
( ضرورة تصميم نشاطات تعليمية تعزز نقل المفاهيم واإلجراءات 2015)والعتيبية الخليف

بضرورة البحث في متغيرات تصميم الواقع وواقعية. وأوصت لسياقات تعليمية مختلفة 
 المعزز التي تعزز االستفادة منه في تحقيق األهداف التعليمية.

رتبطة بربط تقنيات الواقع االستجابة السريعة من أهم المعايير الموتعد تصميم  
الكتب داخل الصفحات  فىاكواد االستجابة السريعة  توضعو  بالبيئة الرقمية، الحقيقي

المطبوعة بأشكال مختلفة ومتنوعة وفى أماكن مختلفة داخل الصفحات، كما يمكن 
 Siegleدراسة وأظهرت  ،وضعها في الملصقات والمصورات التعليمية المختلفة

د االستجابة السريعة في أنشطة التدريس كمحفزات لإلبحار في دور أكوا (2015)
مصادر المعلومات المختلفة أفضل من األسلوب الذى يتم فيه كتابة الروابط يدويا 

(  إلى الكشف عن ميول 5201)   Cetnerبالطريقة التقليدية، وقد هدفت دراسة
الدراسة إلى سهولة  المستخدمين نحو تصميم أكواد االستجابة السريعة وتوصلت نتائج

استخدام أكواد االستجابة السريعة لدى المستفيدين ورغبتهم في المزيد من التصميمات 
المقررات الدراسية،  المختلفة التي يمكن من خاللها توظيف أكواد االستجابة في مختلف

( أن معظم الدراسات التي تناولت توظيف أكواد االستجابة 2015كما يرى بكلى )
ي التعليم يغلب عليها طابع التعريف واإلسقاط النظري لتكنولوجيا أكواد السريعة ف

االستجابة السريعة ،لكنها لم تتناول أسلوب التصميم، ولم تتفق على تصميم موحد 
 السريعة في الواقع المعزز. لالستجابات

( مراجعة منهجية 2014) Bacca و Baldiris و Fabregatوقد أجرى 
شملت الدراسة  2013إلى عام  2003ن الواقع المعزز من عام للدراسات التي نشرت ع
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دراسة عن الواقع المعزز وتوصلت نتائج الدراسة إلى إجماع الدراسات  32على تحليل 
 على فعالية التعلم بالواقع المعزز في تحسين التحصيل والدافعية لدى الطالب وتحسين

قصور الدراسات في الجانب  أظهرت الدراسة واإلبداع، ولكنقدرتهم على االكتشاف 
المرتبط بمتغيرات تصميم بيئة التعلم في الواقع المعزز من حيث كيفية تصميم 

 االستجابات السريعة في التعلم بالواقع المعزز.
ونتيجة لتطور تقنيات تصميم أكواد االستجابة السريعة في كل المجاالت جعلت  

يمكن االعتماد علية في تصميم  من الصعب على الباحثين االتفاق على تصنيف واحد
السريعة في الواقع المعزز من حيث نوع  اتهذه األكواد بسبب اختالف تصميم االستجاب

ئط، وهنا تظهر الوساالكود وحجمه وكثافته وترميزه اللوني وأنماط االستجابة التي تدعم 
ع المعزز في التعلم بالواق المناسب الحاجة الى تحديد نمط تصميم االستجابة السريعة

أو مجسمات وغيرها من  ،أو مكان ، أو صور،أيقونةأو  ،والتي ممكن أن تصمم ككود
 العالمات التي يمكن قراءتها بالهاتف النقال.

وفى بيئة التعلم بالواقع المعزز العديد من المتغيرات التي تمثل مصدرا لتشكيل  
تعلم كاألنشطة التعليمية فاألفعال الموجهة نحو المأنماط سلوكية معرفية لدى المتعلم 

وأساليب التدريس وطرق عرض وتنظيم المادة التعليمية تمثل مصدرًا لدفع المتعلم لرد 
 (.507 ،2008فعل متمثل في عمليات وأنشطة معرفية )الشوربجى ،

فمواقف التعلم في بيئة الواقع المعزز تتضمن ممارسات أنشطة معرفية مسيطرة   
اع مختلفة من األنشطة المعرفية التي تشكل السلوك المعرفي تدفع بالطالب بالقيام بأنو 

للمتعلم داخل القاعة الدراسية أو خارجها والتي تؤثر على البناء المعرفي للفرد لتظهر 
قوة السيطرة المعرفية التي تعبر التأثير المتبادل بين المعرفة وبيئة التعلم بالواقع المعزز 

ية التي يؤديها المعلم والمتعلم داخل القاعة الدراسية من خالل االهتمام باألنشطة المعرف
وخارجها والتي تشكل قوة سيطرة تدفع الطالب نحو ممارسة أنشطة تؤثر على بنائهم 

 المعرفي.
واختالف األنشطة المعرفية التي يقوم بها المتعلم في بيئة الواقع المعزز يعتمد   

دة مسبقا له ولذلك على المتعلم أن على األهداف التي يريد المتعلم تحقيقها والمحد
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درجة مرتفعة من قوة السيطرة  ينمكن من العديد من األنشطة المعرفية وتكون لديه
 .(14، 2011، دسوقيالمرتفعة على هذه األنشطة ويتمكن من توظيفها )

ويرتكز مفهوم قوة السيطرة المعرفية على العوامل التي تساعد المتعلمين على 
تعليمية في بيئة التعلم سواء كانت البيئة محفزة للتعلم أو تعيق عملية تحقيق أهدافهم ال

التعلم من خالل إدراك المتعلم لمناخ بيئة التعلم مثل التقيد بما يقوم به المعلم أو ترك 
فإذا كانت بيئة التعلم توجه الطالب نحو استخدام لطالب يكتشفون المعلومات بأنفسهم، ا

حقيق األهداف بتوجيه مباشر من المعلم مثل االستماع إجراءات محددة تساعد على ت
إلى المعلم وتقليد ما يقوم به يتكون لدى الطالب المستوى األول من قوة السيطرة 

أما إذا كانت بيئة التعلم  ، المعرفية ويتضمن هذا المستوى حفظ واسترجاع المعلومات
ار االستراتيجيات المناسبة تحث الطالب نحو ممارسة فاعلة خالل عملية التعلم مثل اختي

نتاج األفكار والتوليف بين عدة إجراءات مع موقف غير مألوف يتكون  لحل المشكلة وا 
 .(289،  2010من قوة السيطرة المعرفية )صالح ، الثانيلدى الطالب المستوى 

المجال لربط كل  من المستحدثات التقنية الحديثة التي تفتحوتعد إنترنت األشياء 
فيمكن من خالل تطبيقات انترنت األشياء في  ومعدات وأدوات وأجهزة إنسانن م األشياء

التعليم ربط أجهزة المدرسة و حتى األدراج واألبواب و النوافذ والكراسات مع أجهزة 
فمثال  ،التواصل المرتبطة بالوالدين لمتابعة األبناء وتعزيز التواصل بين اآلباء والمدرسة

ويفرش أسنانه باستخدام فرشة االسنان الذكية التي تخبره  فى الصباح يستيقظ التلميذ
عن معدل استخدامه لها و هل قام بتغطية جميع أنحاء فمه ومعدل التسوس واإلصابة 

، ال يتعارض مع مواعيد المدرسة بأسنانه وترتبط آليا بالطبيب المعالج لحجز موعد
 وتقترح برنامجا للوقاية من آالم اللثة.

االنترنت األشياء بتنوع قدرة االنسان على اإلبداع  طبيقاتتتتنوع مجاالت و 
يتوقع أن يشهد ، و واالبتكار في ربط األشياء في منظومة مرتبطة مع بعضها البعض

قيام مجتمع و  المستقبل تزايدا كبيرا في عدد األجهزة المتصلة من خالل إنترنت األشياء،
ومع  البعض،المتصلة ببعضها  ياءواالش يعتمد على شبكة واسعة من المنشآت والكيانات

فكرة انترنت األشياء تظهر الحاجة إلى منظور زمن المستقبل لتوسع مجاالت التطبيق 
  .(2015)الناصر،  إلنترنت األشياء
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في تفكير الطالب  علىوقد تساعد بناء التمثيالت البصرية إلنترنت األشياء 
صور والرسوم واألشكال الثابتة بال البصريالتمثيل انترنت األشياء من خالل  مستقبل

إلنترنت األشياء  البصريتظهر الحاجة الى تنمية قدرة الطالب على التمثيل لوالمتحركة 
والتي يمكن معها تنمية قدراتهم على التصورات المستقبلية االيجابية إلنترنت األشياء 

خالل األشياء لدى الطالب من  إلنترنتوالتي سوف تؤثر في منظور زمن المستقبل 
 األشياء.توقعاتهم لما سيحدث في المستقبل نحو مواضيع وقضايا انترنت 

( أن منظور زمن المستقبل هو نتاج العمليات 22، 2011) عبد الوهابويرى 
الذين لديهم نظرة مستقبلية إيجابية على دراية  الفرد، فاألفرادالمعرفية والدافعية لدى 
ويتحدد ذلك في طبيعة  لهم، يعد بعدا دافعاً  لديهم لكونه النفسيكاملة بأهمية الزمن 

لذا يمكن أن يسهم منظور  ،الهدف وأهميته في ضوء الحقبة الزمنية التي يعيشها الفرد
زمن المستقبل لدى الفرد في نجاح الفرد إلنجاز أهدافه سواء في الوقت الحاضر أو 

 .المستقبل
التي تلعب  Mental Flexibilityوتتوافق فكرة البحث مع نظرية المرونة العقلية 

دورا هاما في التوجهات المستقبلية لدى الطالب التي تشملها انترنت األشياء وتمثيلها 
الفرد لمناخ بيئة التعلم بالواقع  إدراكثم ترتبط بقوة السيطرة المعرفية الناتج من  بصريا،

في مواجهة  نفسهالمعزز وانتقال المتعلم من االعتماد على المعلم الى االعتماد على 
كما يستند البحث إلى النظرية المفسرة للسلوك المخطط له التعلم، مشكالت وتحديات 

Decomposed Theory of Planned Behavior  والتي تقدم طريقة لفهم تأثير
انترنت أنماط االستجابة في التعلم بالواقع المعزز من خالل تفسير كيفية تشكيل العوامل 

قوة سيطرة معرفية ومنظور زمن المستقبل لدى الطالب ويظهر المتضمنة لدى الفرد من 
 .ذلك في التمثيل البصري التي ينتجها الطالب في تصوراتهم عن إنترنت األشياء

تصميم االستجابة السريعة محاولة للتعرف على أثر اختالف  الحالييعد البحث و 
البصري إلنترنت لتمثيل وافي التعلم بالواقع المعزز وأثرها على قوة السيطرة المعرفية 

 التعليم.زمن المستقبل لدى طالب ماجستير تقنيات  منظوراألشياء و 
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 مشكلة البحث

مشكلة البحث من خالل عدة مصادر منها ما هو مرتبط بالخبرة العملية نبعت          
جراء مقابالت مع الطالب، ومنها ما هو  أثناء تدريس الطالب بتقنية الواقع المعزز وا 

، المؤتمراتبإشكاليات في نتائج الدراسات السابقة ومنها ما هو مرتبط بتوصيات  مرتبط
 -: يليويمكن تلخيص اإلحساس بمشكلة البحث فيما 

طالبا من طالب  20تم توزيع استبانة على عينة مكونة من  : الدراسة االستكشافية (1)
ب على تكوين وأظهرت الدراسة االستكشافية عدم قدرة الطالماجستير تقنيات التعليم 

المنظومات والعالقات في انترنت األشياء كمستحدث تقني يمكن تطبيقه في كافة 
% منهم عدم سماعهم بهذا 90ممارسات الحياة الشخصية واالجتماعية، بل عبر 

المفهوم من قبل، واجتهد البعض في الرد على األسئلة بإجابات غير صحيحة نحو هذا 
ى تنمية بعض المعارف والمهارات واالتجاهات المرتبطة المفهوم، لتظهر حاجة الطالب ال

 بإنترنت األشياء من خالل التمثيل البصري للتصورات المستقبلية إلنترنت األشياء.
في التعلم السريعة  بأنماط تصميم االستجابةمعرفة الطالب التي تناولت األسئلة أما      

لى أي مدى تحفزهم نحو البحث عن  بالواقع المعزز المعرفة من خالل هواتفهم النقالة وا 
تصميم االستجابة السريعة في التعلم % من الطالب إلى أهمية 90توصلت النتائج إلى 

%  89% منهم لم يستخدموها من قبل في عملية التعليم ، و80رغم أن  بالواقع المعزز
 المعززبالواقع  متصميم االستجابة في تصميم التعلأشاروا إلى ضرورة حسن اختيار نمط 

مع دراسة وتتفق هذه النتائج كأداة للوصول إلى مصادر التعلم المختلفة عبر اإلنترنت 
( التي هدفت إلى التعرف على تطبيقات أكواد االستجابة السريعة في 2014مصطفى )

عضو هيئة تدريس بكليات  213مجال المكتبات والمعلومات وتكونت عينة البحث من 
% من العينة بأكواد 62لت نتائج الدراسة إلى عدم معرفة البنات بجامعة الدمام وتوص

% لم 74كما أشارت الدراسة أن ،االستجابة السريعة رغم رؤيتهم لشكل األكواد من قبل 
يسبق لهم ممارسة الحصول على المعلومات من خالل هذه األكواد وأوصت الدراسة 

البحث عن ، و في التعليم  ستخدام وتوظيف أكواد االستجابة السريعةفي ا بضرورة التوسع
 .تصميمات مناسبة ألكواد االستجابة السريعة في المواقف التعليمية المختلفة
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المؤتمرات : من خالل العرض السابق يتبين البحوث والدراسات السابقة وتوصيات  (2)
 2014االستخدام المتزايد والفعال لتقنيات الواقع المعزز في التعليم )الحسيني،

 ;Elsayed,2011; Wang,2014; Siegle,2015; Almoosa, 2016؛
Herron,2016 ولكن اقتصرت الدراسات على فعالية الواقع المعزز ولم تتناول  )

الظروف والمتغيرات التصميمة التي يمكن في ظلها تزداد أو تقل فعالية التعلم بالواقع 
واقع المعزز، لذا المعزز فهناك ندرة في الدراسات التي تناولت متغيرات تصميم التعلم بال

أوصى المؤتمر الدولى لتكنولوجيا تعليم الرياضيات بالمزيد من البحث حول متغيرات 
( ، ولم تتفق البحوث والدراسات السابقة على (Figueiredo, 2015الواقع المعزز 

 معايير محددة لنمط تصميم االستجابة السريعة في التعلم بالواقع المعزز.
تعبر قوة السيطرة المعرفية عن األثر المتبادل بين  بحث:الالعالقة بين متغيرات  (3)

المعرفة والبيئة لذا فهي سمة مميزة لبيئة التعلم بالواقع المعزز والتي تدفع بالطالب 
الستعمال مستويات مختلفة من المعرفة اإلجرائية إلدراك مناخ بيئة التعلم لتظهر الحاجة 

صميمي في بيئة التعلم بالواقع المعزز على إلى دراسة أثر االستجابة السريعة كمتغير ت
عد التمثيل البصري إلنترنت األشياء بمثابة تنظيم معرفي كما يقوة السيطرة المعرفية 

بصري يستخدمه الطالب في تمثيل وترتيب المعلومات والعمليات والخبرات المرتبطة 
ا بينها باستخدام بإنترنت األشياء التي تعتمد على العالقات المنطقية والمترابطة فيم

أشكال بصرية فيقوم الطالب بالتعبير عن العالقات بين األشياء باستخدام الصور 
 والرسوم والرموز المصورة.

وتعتمد التمثيالت البصرية إلنترنت األشياء على قوة السيطرة المعرفية للطالب من    
م إنترنت األشياء خالل إجراء تمثيالت عقلية معرفية نوعية حيث يتم التوصل إلى مفاهي

واتباع تعليمات المعلم والتدريب على المهارات داخل المعمل في المستوى األول لقوة 
من قوة السيطرة المعرفية إليجاد  الثانيالسيطرة المعرفية، ثم ينتقل المتعلم إلى المستوى 

عادة تمثيل الموقف من خالل األشكال البصرية ومحاولة إي جاد العالقات بين المفاهيم وا 
أفكار جديدة ومواقف جديدة يتم فيها توظيف انترنت األشياء قد تؤدى إلى المرونة في 
إعادة البناء المعرفي إلنترنت األشياء وتوظيفه في المستقبل ولعل هذا ما دفع الباحث 
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لدراسة متغير قوة السيطرة المعرفية في التعلم بالواقع المعزز وعالقته بالتمثيالت 
 األشياءالبصرية إلنترنت 

انترنت  منظوماتوتكامل الممارسات في بيئة التعلم في الواقع المعزز لتعليم       
لتي تؤثر ا المستقبلية إلنترنت األشياء نحو توقعاتهملطالب يظهر توجهات ااألشياء قد 
منظور  للطالب، ويعدعلى منظور زمن المستقبل إلنترنت األشياء بالنسبة  تأثيرا إيجابيا
وجهة نظر الفرد المتضمنة مكونات  نفسي يتضمننترنت األشياء استعداد المستقبل إل 

معرفية وعاطفية وسلوكية حول ما يحدث في مستقبل تقنيات انترنت األشياء ويظهر هذا 
 واإلحجام.التأثير في صور التوقع والتقبل أو الرفض 

ضعف مستوى الطالب في رسم التصورات مشكلة البحث في تحديد  يمكنو      
تصميم االستجابة النمط المناسب ل تحديدالمستقبلية إلنترنت األشياء والحاجة إلى 

 البصريوالتمثيل الواقع المعزز وأثرها على قوة السيطرة المعرفية التعلم ب السريعة في
 المستقبل.زمن  منظورإلنترنت األشياء و 

 البحث:أسئلة 

  التالي:الرئيس  سؤالاليحاول اإلجابة عن للتصدي لمشكلة البحث فإن البحث 
 ع المعزز وأثرها على قوة السيطرةفي الواقاالستجابة السريعة تصميم اختالف ما أثر 
زمن المستقبل لدى طالب ماجستير  منظورالبصري إلنترنت األشياء و والتمثيل المعرفية 

 -ويتفرع هذا السؤال إلى األسئلة الفرعية التالية:  تقنيات التعليم؟
في الواقع المعزز على قوة السيطرة االستجابة السريعة تصميم ما أثر اختالف  (1)

 المعرفية لدى طالب ماجستير تقنيات التعليم بجامعة الملك عبد العزيز؟
في الواقع المعزز على تنمية مهارات االستجابة السريعة اختالف تصميم ما أثر  (2)

م بجامعة التمثيل البصري إلنترنت األشياء لدى طالب ماجستير تقنيات التعلي
 الملك عبد العزيز؟

زمن  منظورفي الواقع المعزز على االستجابة السريعة ما أثر اختالف تصميم  (3)
 المستقبل لدى طالب ماجستير تقنيات التعليم بجامعة الملك عبد العزيز؟
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 فروض البحث:

األولى  التجريبية درجات المجموعة دال إحصائيا بين متوسط رتب فرق ال يوجد (1)
 السريعة(االستجابة  )أيقوناتوالمجموعة التجريبية الثانية  السريعة(تجابة االس )أكواد

االستجابة السريعة( في مقياس قوة السيطرة  )صورالتجريبية الثالثة والمجموعة 
 العزيز.المعرفية لدى طالب ماجستير تقنيات التعليم بجامعة الملك عبد 

األولى  التجريبية مجموعةدرجات ال دال إحصائيا بين متوسط رتب فرق ال يوجد (2)
التجريبية الثالثة في بطاقة تقييم التمثيل والمجموعة التجريبية الثانية والمجموعة 

إلنترنت األشياء لدى طالب ماجستير تقنيات التعليم بجامعة الملك عبد  البصري
 العزيز.

األولى  التجريبية درجات المجموعة دال إحصائيا بين متوسط رتب فرق ال يوجد (3)
التجريبية الثالثة في مقياس منظور زمن والمجموعة التجريبية الثانية مجموعة وال

 المستقبل لدى طالب ماجستير تقنيات التعليم بجامعة الملك عبد العزيز.
 أهـداف البحث: 

)أكواد / أيقونات / المناسب  السريعةنمط االستجابة تحديد هدف البحث إلى 
والتمثيل  ،ديد أثرها على قوة السيطرة المعرفيةوتح ،لواقع المعززفي التعلم باصور( 

 التعليم.زمن المستقبل لدى طالب ماجستير تقنيات  منظورو  ،البصري إلنترنت األشياء
 -من المتوقع أن يفيد هذا البحث في:  أهمية البحث:

قد  المعزز،الواقع التعلم بتحديد نمط التصميم المناسب لالستجابة السريعة في  (1)
المؤسسات التعليمية و  عديدة من هيئة التدريس ومصممي التعليم،قطاعات يساعد 

وذلك في  المعزز،التي تشرع في تصميم مقرراتها بأسلوب التعلم بالواقع المختلفة 
الكيفية التى يقدم بها التعلم في تنمية قوة السيطرة اختيار نمط التصميم وفى 

جراءات معرفية  تضمن تحسين نواتج المعرفية لدي الطالب من خالل أنشطة وا 
 .التعلم المستهدفة

توجيه اهتمام من خالل  في تقنيات التعليميعد البحث دعوة للتوجهات المستقبلية  (2)
 جراء بحوث أخرى فيوفتح المجال إلالمستقبل منظور زمن  الباحثين إلى دراسة

 التعلم بالواقع المعزز. متغيرات
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من التجارة الى توظيفها في  التحول من احتكار توظيف كود االستجابة السريعة   (3)
كأداة مجانية تتيح الوصول إلى مصادر لتقليل تكلفة المطبوعات و  ،التعليم

الى التصميم  الكميوتصميمها من المجال  التعليميالمعلومات المرتبطة بالمحتوى 
التصميم المناسب لالستجابات للوصول الى  األكواد،المرتبط بنوعية تصميم  النوعي
 المعزز.الواقع لتعلم با في السريعة

يعد البحث استجابة لتوصيات المؤتمرات والدراسات واألبحاث التي أوصت بتوظيف  (4)
تقنيات الواقع المعزز في التعليم ووضع تصور لالستفادة من تطبيقات انترنت 

 ;2014Figueiredo,2015; Joan,2015 مصطفى،األشياء في المستقبل )
Almoosa,2016). 

 حدود البحث 

 هـ.1436/1437 الجامعيللعام  الثانيالفصل الدراسي  د الزمنية:الحدو  (1)
 )المستوىهـ 1437الجامعي  التعليم للعامماجستير تقنيات  طالب البشرية:الحدود  (2)

 (016دفعة  – الثاني
 جدة-الدراسات العليا التربوية بجامعة الملك عبد العزيز  معهد الحدود المكانية: (3)

 منهج البحث

 التي ”developmental research ”التطويريةى فئة البحوث البحث ال ينتمي   
في تحديد معايير تصميم االستجابة السريعة ومهارات  التحليلي الوصفيتستخدم المنهج 

عند قياس العالقة السببية بين  األشياء، والمنهج التجريبيإلنترنت  البصريالتمثيل 
يعة في الواقع المعزز( والمتغيرات اختالف تصميم االستجابة السر المستقلة )المتغيرات 

زمن  منظورالبصري إلنترنت األشياء و والتمثيل التابعة )قوة السيطرة المعرفية 
 المستقبل(.

 جمتمع وعينة البحث

تكون مجتمع الدراسة من جميع الطالب المسجلين ببرنامج ماجستير تقنيات التعليم    
الدراسات العليا التربوية بجامعة الملك  دالبحثي بمعهبنظام المقررات الدراسية والمشروع 

من الطالب المسجلين بمقرر اإلنترنت  طالبا   43مجموعة البحث من وتكونت عبدالعزيز،
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بجدة  الثاني الدراسيه المستوى 1436/1437 الجامعيللعام  EDET612والتعليم 
 . (QT5 26112) 015والقصيم شعبة JT5 25953) )  016 دفعة

 للبحث التصميم التجرييب

 للبحث في الجدول التالى : التجريبييمكن تلخيص التصميم 
 (1جدول)

 للبحث التجريبيالتصميم 

 البعديالقياس   لمعالجة التجريبيةا القبليالقياس  المجموعة

المجموعة 

 التجريبية األولى

14 

مقياس قوة  (1)

 السيطرة المعرفية

بطاقة تقييم  (2)

 البصريالتمثيل 

 إلنترنت األشياء    

س منظور مقيا (3)

 المستقبل

االستجابة تصميم 

باستخدام أكواد  السريعة

 السريعةاالستجابة 

مقياس قوة السيطرة  (1)

 المعرفية

بطاقة تقييم التمثيل  (2)

البصري إلنترنت 

 األشياء    

مقياس منظور  (3)

 المستقبل

المجموعة 

 التجريبية الثانية

14 

االستجابة تصميم 

باستخدام  السريعة

يقونات االستجابة ا

 يعةالسر

المجموعة 

 التجريبية الثالثة

15 

تصميم بيئة الواقع 

صور المعزز باستخدام 

  االستجابة السريعة

 مصطلحات البحث 

( بأنه عرض 2، 2015خميس ) يعرفه  : Augmented Realityالواقع المعزز 
المولد  الظاهرييراه المستخدم والمشهد  الذي الحقيقيمركب يدمج بين المشهد 

ويعرف إجرائيا بأنه التقنية التي يتم للمستخدم،  الحسير بهدف تحسين اإلدراك بالكمبيوت
إلى تلقائيا فيها تعزيز الواقع الحقيقي باستخدام االستجابة السريعة التي تنقل المتعلم 

 اإلنترنت.المتاحة عبر وسائط التعلم الرقمية 
فرة مختزلة في شتعرف إجرائيا بأنها  :   Quick Responseاالستجابة السريعة 

يمكن  مطبوعة تخزن فيها روابط لوسائط التعلم الرقميةايقونات أو صور أكواد أو  صورة
الكود أو  بواسطة تطبيقات تنقل المتعلم تلقائيا إلى تلك الوسائط بمجرد مسح قراءتها
  .النقالبكاميرا الهاتف  أ أو الصورةاأليقونة 

 عبد القادر يعرفها : Cognitive Holding power قوة السيطرة المعرفية
تضع فيه بيئة التعلم الطالب  الذيتشير إلى المدى  بأنها( 103،2002وخضر)

 منهم ،لتوظيف تضمينات مختلفة لإلجراءات المعرفية في معالجة المهام المطلوبة 
مؤثرات بيئة التعلم بالواقع المعزز التي تدفع قوة الدفع الناشئة من وتعرف إجرائيا بأنها 
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في الطالب الب إلى ممارسة أنواع مختلفة من األنشطة المعرفية التي يمارسها الط
أو على المعلم وتقاس بدرجة  نفسهعملية التعلم سواء التي يعتمد فيها المتعلم على 

 المعرفية.الطالب في مقياس قوة السيطرة 
جهزة إجرائيا بأنها قدرة األدوات األ : تعرفInternet of Thingsإنترنت األشياء 

وتبادل  األنترنت،واالستقبال واالتصال التلقائي بشبكة  من اإلرسالوكل األشياء المختلفة 
 .محددةمتكاملة و المعلومات فيما بينها لتحقيق أهداف 

( بأنه 144، 2000يعرفه على ): Visual Representation التمثيل البصري
ل على تجسيد ما يعبر عنه هذا التمثي معين يعملبالخطوط واألشكال لمفهوم  تتمثيال

العمليات  األحداث، أوالتفاصيل، أو  المكونات أوتجسيدًا مرئيًا يظهر العالقات، أو 
 .العقليبصورة تسهل عملية اإلدراك 

ويعرف إجرائيا بأنه تحويل وترجمة العالقات والمفاهيم والمعلومات اللفظية المجردة    
 بينها.ظهر العالقات فيما تة المرتبطة بإنترنت األشياء إلى أشكال بصري

يعرف إجرائيا بأنه استعداد : Future Time Perspective منظور زمن المستقبل
انترنت األشياء  واستجاباته نحو تطبيقاتمكتسب من خبرة الفرد يؤثر في توقعاته  نفسي

  المستقبل.المتوقع حدوثها في 
 للبحث النظرياإلطار 

 Augmented Realityالواقع المعزز التعلم ب
إلى بيانات رقمية وتركيبها  الحقيقيتحويل الواقع في العالم  هوالواقع المعزز     

يعرف  للبيئة المحيطة الحقيقيوتصويرها باستخدام طرق عرض رقمية تعكس الواقع 
( بأنه التقنية 2015) والعتيبيكما تعرفة الخليفة ، ( 186،2015)عطار وكنسارة ،

قع بمعززات افتراضية بوسائط متعددة كالصور ثالثية األبعاد أو التي يتم فيها دمج الوا
يمكن تصنيف ة تعليمية افتراضية شبه واقعية ، و المؤثرات الصوتية والمرئية لخلق بيئ

 فيما يلى: (2014، الحسيني؛  (Moon, 2016أساليب الواقع المعزز 
على الواقع  يعتمد على استخدام صور اصطناعية واسقاطها :Projectionاإلسقاط  (1)

كما يظهر بالشكل  لزيادة نسبة التفاصيل التي يراها المتعلم من خالل الهاتف النقال
 التالي:
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 (1شكل)

 تصميم الواقع المعزز باإلسقاط

يعتمد على التعرف على الشكل المجسم  :Recognitionالتعرف على األشكال  (2)
نحناءات الخاصة بالشكل الموجود في الواقع من خالل الزوايا والحدود واال  الحقيقي
 كما يظهر بالشكل التالى : المحدد

 
 (2شكل)

 المجسمة باألشكالتصميم الواقع المعزز 

وتكنولوجيا التثليث  GPSيعتمد على تحديد المواقع  :Locationالموقع  (3)
Triangulation Technology  التي تقوم مقام الدليل في توجيه المركبة أو السفينة

طة المطلوب الوصول إليها باستخدام نقاط التقاء فرضية، وتطبيقاها أو الفرد إلى النق
 التالي:كما يظهر بالشكل  الواقععلى 

 
 (3شكل)

  GPSتصميم الواقع المعزز بالمواقع  
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يعتمد هذا األسلوب على دمج الواقع المعزز مع الواقع  :Outlineالمخطط  (4)
آخر افتراضي، مما يعطى  أو جزء منه مع جسم حقيقيخالل دمج جسم  االفتراضي من

 التالي:، كما يظهر بالشكل الواقعالفرصة للتعامل أو لمس أجزاء وهمية غير موجودة 

 
 (4شكل)

 تصميم الواقع المعزز بالمخطط

 ة في التعلم بالواقع المعززعاالستجابة السري
 الواقع المعززالتعلم السريعة في  تصنيف االستجابات

أدوات تصميم المعزز تكامل عة في بيئة التعلم بالواقع تصميم االستجابة السرييتطلب 
 (مصغرة أو مكبرةصورة  –االستجابة المسئولة عن توليد المشهد الرقمي المطلوب )كود 

يمكن تصنيف و من خالل المسح والقراءة لالستجابة  الرقميأدوات تعقب المشهد مع 
 إلى:الواقع المعزز  فيتصميم االستجابات السريعة 

من خالل الكود احادى  يتم QR Code :األكوادعلى  بات السريعة القائمةاالستجا (1)
لمنتج بعينه وتسجيله في قاعدة البيانات والكود ثنائى  تخصيصهيتم  الذي (UPC)البعد 

م ويت، رابط موقع أو وسائط عبر اإلنترنتيتم تخصيصه ل الذى QR-Code البعد 
 .مسحها وقراءتها عبر كاميرا الهاتف النقال

 
 (5شكل)

 االستجابات السريعة القائمة على األكواد

يعتمد على التعرف على  QR Iconsاالستجابة السريعة القائمة على األيقونات  (2)
يتم تصميمها بأحد أدوات تحرير الصور ثم مسحها  المصغرة التياأليقونات أو الصورة 

تكون العالمات ملونة أو  األبعاد وقد ثالثيوقراءتها عبر كاميرا الهاتف النقال لترى دمجا 
 :التاليكما بالشكل غير ملونة 
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 (6شكل)

 االستجابات السريعة القائمة على األيقونات

يعتمد على التعرف على  :QR Imageاالستجابة السريعة القائمة على الصور  (3)
مسحها وقراءتها عبر كاميرا  تصميمهاالصور والرسومات واألشكال التي يتم تصويرها أو 

مات ملونة أو غير ملونة كما تكون العال األبعاد وقد ثالثيلنقال لترى دمجا الهاتف ا
 :التاليبالشكل 

 
 (7شكل)

 االستجابات السريعة القائمة على الصور

على التعرف على  : يعتمدQR Marksاالستجابة السريعة القائمة على العالمات  (4)
بر كاميرا الهاتف النقال لترى العالمات المجسمة التي يتم تصويرها ثم مسحها وقراءتها ع

  :التاليبالشكل  األبعاد كما ثالثيدمجا 

 
 (8شكل)

 االستجابات السريعة القائمة على العالمات
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تستخدم األماكن كعالمات يمكن تحديدها  المكان:على االستجابة السريعة القائمة  (5)
 :التاليكما بالشكل  GPSباستخدام أجهزة 

 
 (9شكل)

 القائمة على األماكن االستجابات السريعة

واأليقونات  يعتمد على األكواد الذي والثاني والثالث ويتبنى البحث األسلوب األول       
 على قوةتصميم االستجابة السريعة  اختالف إثرفي محاولة للتعرف على  والصور

زمن المستقبل لدى طالب  منظورالبصري إلنترنت األشياء و والتمثيل السيطرة المعرفية 
 .جستير تقنيات التعليمما

  Cognitive Holding Power قوة السيطرة املعرفية
تساعد قياس قوة السيطرة المعرفية تشكيل األنشطة المعرفية في بيئة التعلم بالواقع     

الستخدام  للمتعلم( بأنها دفع موضع التعلم 16، 2011)دسوقيوتعرفها  ،المعزز
 االطالعومن حالل قدم للمتعلم أو ينشغل بها، التي ت عمليات معرفية تنتج من المهام

( يمكن 2014، مبارز، 2011؛ دسوقي ، 2008على الدراسات السابقة )الشوربجى ،
 -تصنيف مستويات قوة السيطرة المعرفية إلى :

يشير إلى دفع  :First-order Cognitive Holding Power األولاملستوى  (1)
على اتباع التعليمات واإلجراءات الخاصة التي  المتعلم إلى ممارسة أنشطة معرفية تعتمد

يقدمها المعلم للمتعلم من خالل استراتيجيات التعلم السطحية ويشعر فيه الطالب بالضغط 
الستخدام إجراءات روتينية نوعية مألوفة لهم وبشكل مباشر مثل استقبال المعلومات من 

 .ونمذجة المهام العملية ،المعلم واالنتباه إليه
يشير إلى اعتماد  :Second-order Cognitive Holding Power الثانيى املستو (2)

الطالب على أنفسهم في أنشطة التعلم المختلفة مثل تجريب األفكار الجديدة والتأكد من 
المعلومات والنتائج التي تم التوصل إليها بأنفسهم ويتم فيها استخدام استراتيجيات التعلم 

ضغط الستخدام إجراءات غير مألوفة إلنتاج األفكار العميق ويشعر فيها الطالب بال
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ظهار العالقات فيما بينها ومواجهة مشكالت التعلم مثل تفسير المواقف  وربطها وا 
من خالل   Stevensonكما يلخص ، التعليمة بشكل غير مألوف وتقديم أفكار جديدة

لمعرفية في الشكل لبعض مكونات مستويات السيطرة ا النظريواالستدالل  العامليالتحليل 
 ,(271، 2015،  الخزاعي: ) التالي

 
 (10شكل)

 (271، 2015مكونات قوة السيطرة المعرفية وفقا لستيفنسون )الخزاعى ، 

 العوامل اليت تؤثر على مستويات قوة السيطرة املعرفية يف التعلم بالواقع املعزز

عرفية نوعية حيث يتم فى التعلم بالواقع المعزز يمكن إجراء تمثيالت عقلية وم    
التوصل إلى مفاهيم إنترنت األشياء واتباع تعليمات المعلم والتدريب على المهارات داخل 

 الثانيالمعمل في المستوى األول لقوة السيطرة المعرفية، ثم ينتقل المتعلم إلى المستوى 
عادة تمثيل الموق ف من خالل من قوة السيطرة المعرفية إليجاد العالقات بين المفاهيم وا 

األشكال البصرية ومحاولة إيجاد أفكار جديدة ومواقف جديدة يتم فيها توظيف انترنت 
إلنترنت األشياء وتوظيفه في  المعرفياألشياء قد تؤدى إلى المرونة في إعادة البناء 

المستقبل ولعل هذا ما دفع الباحث لدراسة متغير قوة السيطرة المعرفية في التعلم بالواقع 
 وعالقته بالتمثيل البصري إلنترنت األشياء. المعزز
تعتبر قوة السيطرة المعرفية ناتجًا للتفاعل بين خصائص كل من مواقف التعلم و    

وطبيعة دفع بيئة التعلم من خالل األنشطة المختلفة التي يقوم بها المعلم والمتعلم 
امل ( يمكن تصنيف عو 34،2011،دسوقي؛ 515،2008،الشوربجى) واستنادا إلى

 إلى:الدفع 
في المستوى األول تعتمد قوة السيطرة المعرفية على تعليمات محددة  التعلم:مواقف  (1)

للجميع ويعتمد فيها الطالب على المعلم من أجل إشباع جوانب معرفية فقط أما المستوى 
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فيعتمد على تسهيالت التعلم التي تتناسب مع شخصية المتعلم من أجل تحفيزه  الثاني
 النشط.لى نفسه في حل مشكالت التعلم وتزداد الحاجة إلى المتعلم واعتماده ع

في المستوى األول دور المعلم هو تقديم األفكار وعرضها على  المعلم:أنشطة  (2)
المتعلم وتدريبه عليها بينما في المستوى الثانى يكون دور المعلم تشجيع المتعلم على 

يجاد العالقات والتح قق من النتائج من خالل مهام صعبة تفعيل مصادرهم واالكتشاف وا 
 والسيطرة.تمنح الطالب مزيدا من التحكم 

في المستوى األول يتم اتباع المتعلم وتنفيذه لإلجراءات المعروضة  المتعلم:أنشطة  (3)
بوضوح من قبل المعلم وتقليده واالعتماد علية في تنفيذ خطط التعلم وسماع المعلم 

المستوى الثانى يكون دور المتعلم اكتشاف  الكتساب المعرفة دون نقاش بينما في
المعلومات بنفسه وتوليد أفكار جديدة من خالل إيجاد العالقات بين األشياء والربط 

 بينها.والتكامل فيما 
في المستوى األول يدفع المتعلم إلى إتباع تعليمات وتوجيهات المعلم بينما  الدفع: (4)

مواقف الجديدة وعمل األشياء بنفسه المستوى الثاني يدفع المتعلم إلى مواجهة ال
متعلم هو محور العملية التعليمية، ومواجهة المشكالت وفهمها ودفعه لالعتقاد بأن ال

( أن مفهوم قوة السيطرة المعرفية يعتبر ناتجا للتفاعل بين 468، 2015ويرى الحربى)
ة خصائص كل من موقف التعلم وطبيعة الدفع التي يمارسها هذا الموقف واألنشط

 المختلفة التي يقوم بها كل من المعلم والمتعلم
يتم فيها انتقال المتعلم من  واألنشطة التييقصد بها طبيعة الممارسات  االنتقال: (5)

المستوى األول إلى المستوى الثانى فكلما زادت قدرة المتعلم على التعلم الذاتي والفردي 
وكلما زاد اعتماد المتعلم على  ثاني،ال المستوى األول إلىزاد انتقال المتعلم من المستوى 

 .المعلم زادت احتمالية عدم االنتقال من المستوى األول
ومما سبق يمكن تصنيف العوامل التي تؤثر على قوة السيطرة المعرفية في التعلم 

   إلى:بالواقع المعزز 
 اعتماد التعلم على تطبيقات االستجابة السريعة األول:عوامل الدفع الى المستوى  (1)

عبر الهاتف النقال تتطلب من المتعلم اتباع تعليمات المعلم بدقة كما أن االتصال الدائم 
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بشبكة اإلنترنت وسرعتها قد يكون عائقا أمام الطالب في الوصول إلى وسائط االستجابة 
 السريعة.

طبيعة االنتقال في وسائط التعلم بالواقع المعزز  الثاني:عوامل الدفع الى المستوى  (2)
 المعرفيوفى ظل الكم  بينها،الطالب إلى استكشاف مفاهيم جديدة والربط فيما يدفع ب

الهائل والوسائط التعليمية قد يواجه الطالب بمشكالت كثرة الروابط والتناقضات المعرفية 
فيما بينها لذا يظهر دور المعلم في انتقاء الروابط التي تساعد على تحقيق أهداف 

 التعلم.
أن بيئة التعلم بالواقع المعزز تجمع بين عوامل الدفع  يالحظ ما سبقوفى ضوء     

، الثانيالمرتبطة بالمستوى األول من قوة السيطرة المعرفية وعوامل الدفع بالمستوى 
تاحة الفرصة له الستكشاف  فالممارسات التي تتم فيها تجمع بين توجيهات المعلم وا 

متعلم ومحاولة حلها بنفسه ،كما قد ابل العناصر التعلم والتفكير في الحلول التي تق
ستراتيجيات التعلم بالواقع المعزز إلى زيادة قوة السيطرة المعرفية لدى المتعلمين اهم اتس

بسبب الممارسات واألنشطة المعرفية التي تتم في هذه االستراتيجيات التي تساعد على 
معلم واتباع تعليماته تنمية المستوى األول من قوة السيطرة المعرفية من خالل تقليد ال

حل من قوة السيطرة المعرفية من خالل  الثانيوتنمية المستوى  العمليفي التدريب 
 المشكالت، وفك التناقضات.

 إلنرتنت األشياءالتمثيل البصري 

 Internet of Things إنرتنت األشياء
 ( بأنها مجموع األدوات واآلالت التي نستخدمها في حياتنا2015يعرفها شلتوت)

اليومية والتي يكون بمقدورها االتصال باإلنترنت بغرض الحصول أو إرسال بيانات أو 
ويشمل التعريف جميع األجهزة التي ُيمكن لها االتصال  .لتنفيذ عمليات بسيطة عن ُبعد

تعتمد فكرة انترنت األشياء على تطوير مفهوم شبكات المعلومات من شبكة و باإلنترنت، 
ومن من توصيل أجسام مادية فيما بينها  أشياء تمّكنإلى شبكة بيانات رقمية تقليدية 

 أهم متطلبات انترنت األشياء:
يتم ربط األجهزة على مستوى الشبكة العالمية وليس عبر شبكات محلية  اإلنترنت: (1)

 صغيرة
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مجموعة من العمليات البسيطة هدفها توصيل بعض األشياء باإلنترنت للتحكم فيها  (2)
لك إنك تتواصل مع المباني واألجهزة وممكن الحيوانات  بسمحقنية ومتابعتها عن بعد. ت

 ودة عن طريق الربط بينهم وبين بعض التطبيقات
بمعنى الكلمة يدخل تحت مفهوم إنترنت األشياء، المالبس، كل شيء  األشياء (3)

األثاث، األواني المنزلية، أعضاء الجسم، الشوارع، بل وحتى الحيوانات! أي شيء يمكن 
 باإلنترنت يعتبر شيء في عالم إنترنت األشياء اتصالبه وحدة معالجة وخاصية يلتصق 

أن تتصل األجهزة  األنظمة التي تتكامل فيها الحوسبة وترتبط باألحداث الفيزيائية (4)
 .المرتبطة فيما بينها، تقرر ارسال أو استقبال البيانات دون تدخل اإلنسان في عملها

دمجها وتثبيتها في األشياء التي ُيرغ ب يتم  ة صغيرة الحجمشريح RFIDالرقاقة  (5)
في تعريفها رقميا مثل المنتجات الصناعية، والوثائق مثل جوازات السفر، والسيارات، 
والحيوانات، واألشخاص بقصد مراقبتها وتعّقبها من خالل إشارات راديوية )قوبعة ، 

2011). 
 يف إنرتنت األشياءالتمثيل البصري 

في تخطيط وتنظيم المفاهيم لتوضيح العالقات ي في إنترنت األشياء التمثيل البصر  يساعد
، تحويل المنظومات اللفظية المجردة في انترنت األشياء الى تمثيالت بصرية فيما بينها

 اللونيبشكل واضح من خالل الترميز  المعرفيتنظيم البناء يسهل فهمها من خالل 
يمكن تصنيف و  الشكل،لتي يتكون منها ر البصرية اواأليقونات واألسهم وجميع العناص

 -إلى: إلنترنت األشياء  البصريالتمثيل 
تحويل وترجمة العالقات والمفاهيم والمعلومات اللفظية  :الساكنالتمثيل البصري  (1)

المجردة المرتبطة بإنترنت األشياء إلى أشكال بصرية ساكنة يظهر العالقات فيما بينها 
 الثابتةمثل الصور واأليقونات الرسومية 

تحويل وترجمة العالقات والمفاهيم والمعلومات اللفظية  :الديناميكيالتمثيل البصري  (2)
المجردة المرتبطة بإنترنت األشياء إلى أشكال بصرية متحركة يظهر العالقات فيما بينها 

 واأليقونات الرسومية المتحركة  المتحركةمثل الصور 
الثابتة التمثيل البصري ع بين تجم بصرية : تمثيالتالهجينالتمثيل البصري  (3)

 والمتحركة
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إلنترنت  البصري التمثيل تحديد خطوات ( يمكن164، 2016)واستنادا إلى محمود 
  -: يلياألشياء فيما 

ورؤية من خالل تحديد الفكرة الكلية للمنظومة  البصريتحديد الهدف من التمثيل  (1)
 اء دون فقد أي من جزيئاتها.الشاملة للمفهوم الرئيس المرتبط بإنترنت األشي المتعلم

مرحلة اإلعداد والتجهيز يتم فيها تحليل الشبكة الرئيسة إلى شبكات فرعية إلدراك  (2)
ككل  وتجميع األجزاءالعالقة فيما بينها وتخيل المنظومة القائمة على انترنت االشياء 

 .موحد
خالل  من )سيناريو الرؤية المستقبلية( لألشياء مرحلة تصميم التصور المستقبلي (3)

 الرسوم البصرية.
 األفكار.تناقض في المرحلة التقويم ويتم فيها اكتشاف أوجه  (4)

 future time perspective ور زمن املستقبلظمن
( بانه نزعة لدى الفرد تسهم في اهتماماته باألهداف 2011)عبد الوهابيعرفه    

برات السابقة على المستقبلية وتحقيقها من خالل التخطيط والتنظيم واالستفادة من الخ
 .المدى المستقبلي البعيد

يرتبط منظور زمن المستقبل بالقلق من المستقبل فالشخص المصاب بدرجة عالية و    
وفقدان األمل  بالتشاؤم،للمستقبل مظلمة وتتميز  تطلعاتهنجد  المستقبل،من قلق 

(Tsai, 2015،)  ي المستقبل األفراد من تطبيقات انترنت األشياء ف كلما زادوبالتالي
فإن إدراك الشخص لمنظور زمن المستقبل سوف يكون تطلعاته المتوقعة من هذه 
التطبيقات سلبية ومصحوبة دائما باألحداث السيئة المتوقع حدوثها في المستقبل بسبب 

 .األشياءانترنت 
 مكونات منظور زمن املستقبل

؛ سليمان 30:29،2011من خالل االطالع على الدراسات واألدبيات )عبد الوهاب،     
 -( يمكن تصنيف مكونات منظور المستقبل فيما يلي: 56، 2009وشرفي، 

نتيجة تعرضه  الماضيشعور الفرد بنوع من التشاؤم والنفور من  السلبي: الماضي (1)
 .بمواقف غير سارة

 .: شعور الفرد بالحنين إلى ماضيه المرتبط بخبرات وأحداث سارةاإليجابي الماضي (2)
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بالبحث عن أحاسيس ويتميز  الشخصيبحاضره : مدى تمتع الفرد عالحاضر الممت (3)
 مؤثرة وممتعة.

: مدى إحساس الفرد بعجزه ويأسه من حياته ومستقبله بصفة الحتميالحاضر  (4)
  العتقاده بحتمية وقوع األحداث التي تحدث في الحاضر. عامة

خالل التوجه  والسعي إلنجازها منمدى اهتمام الفرد بأهدافه المستقبلية  المستقبل: (5)
أجل تحقيقها وتدل عليها  بإيجابية من نحو أهدافه المستقبلية التي يتصورها ويخطط لها

 البناءات المعرفية النوعية المرتبطة باألهداف المستقبلية.
من  األشياء يتكونويتضح من المكونات الخمسة أن منظور زمن المستقبل إلنترنت 

إلى ما سبق أمكن تصنيف مكونات زمن والحاضر والمستقبل، واستنادا  الماضي
 إلى: إلنترنت األشياء المستقبل

يسعى لتحقيقه مستقبال،  الذيالقيمة التي يعطيها الفرد للهدف  الدافعى:المكون  (1)
والتي على ضوئها تتحدد األهداف المستقبلية للفرد وال يتحقق ذلك الهدف إال بالعمل 

 ويذل الجهد والمثابرة 
سائل التي يتبعها الفرد للوصول إلى الهدف المتوقع تحقيقه : الو المعرفيالمكون  (2)

 المستقبل.في 
قلق المستقبل من انترنت األشياء: يشمل التوقعات السلبية ومجاالت المخاوف من  (3)

انترنت األشياء في المستقبل والتي ممكن أن تهدد الفرد وتوقعه أحداثا مؤلمة في 
تجاه انترنت  النفسييق وعدم االرتياح مستقبل حياته وتسبب له شعورا بالتوتر والض

 األشياء.
 نظريات التعلم اليت يرتكز عليها البحث

النظرية  الواقع المعزز على التطبيقات المشتقة منالتعلم يستند  التعلم في بيئة          
حيث تعمل  السلوكية التى تهتم بدراسة التغير الحادث في السلوك الظاهري للمتعلم

لتحدث عملية التعلم   كمثيرات تجذب انتباه الطالبر واأليقونات تعمل فاألكواد والصو 
هذه االستجابة باالنتقال  ، وتعززباالستجابة السريعة باستخدام كاميرا الهاتف النقال

لتظهر فرص الممارسة والتكرار للمتعلم، التلقائي إلى وسائط التعلم الرقمية والتي توفر 
باستخدام وسائط التعلم بالواقع المعزز تتيح  فالتعلمتماعية النظرية البنائية االجتطبيقات 
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شخصية تفاعلية التفسيرات من خالل أنشطة معارفه ومفاهيمه وتقدم له  بناءللمتعلم 
واجتماعية المعلومات في مواقف عملية  وبناء واجتماعية تشجع المتعلمين على تطبيق

، كما  سير الشخصي لمحتوي التعلمالتف باستخدام وسائط التعلم بالواقع المعزز لتسهل
 cognitive theory ofالنظرية المعرفية للتعلم بالوسائط المتعددة يستند إلى 

multimedia learning النصوص المطبوعة مع تشير إلى استخدام  والتي
الهاتف  المعزز عبروسائط التعلم بالواقع تتكامل مع  التي مثيراتالسريعة ك االستجابات
 ,Ayres)ف تعزيز المحتوى سوف يساهم في تحسين أداء المتعلمين النقال بهد

من حيث كما ارتكز مفهوم قوة السيطرة المعرفية على نظرية بنية المعرفة  (2015
ظرية الحمل ون المعرفي،مواضع التعلم التي تدفع بالطالب إلى أنواع مختلفة من النشاط 

يتم معالجتها في الذاكرة العاملة قبل التي ترى أن المعلومات الجديدة يجب أن  المعرفي
فإن  الذاكرة طويلة المدى ؛ وبما أن سعة الذاكرة العاملة سعة محدودة فيأن تخزن 

عملية التعلم ستتأثر سلبًا إذا تم تجاوز قدرة الذاكرة العاملة على معالجة المعلومات 
((Sweller, 2016 ، قع المعزز يراعى عند تصميم وسائط التعلم في الوا وبالتالي

ترميزها وتخزينها واسترجاعها على المدى الطويل، فالمثيرات المتعددة تمنح  سهولة
 للتعلم.الطالب فرصة النتقاء المثير المالئم لقدراته واستعداداته 

 اإلجراءات املنهجية للبحث
  وتطويرهاتصميم املعاجلات التجريبية 

نموذج التصميم بين  الدمج لىالتعلم بالواقع المعزز عتم االعتماد في تصميم   
 للواقع المعزز التعليمينموذج التصميم و  ،Elias (2011 )التعليمي للتعلم النقال 

(Dunleavy, 2014) ، لتصميم يمكن تلخيص مراحل التصميم التعليمي و
 -السريعة في التعلم بالواقع المعزز وفقا للمراحل اآلتية: االستجابات

 فيها: تم phases Analyses يلاملرحلة األوىل: مرحلة التحل
تحديد نمط االستجابة السريعة المناسب في التعلم بالواقع  :العامة األهداف أواًل: حتديد

البصري إلنترنت األشياء والتمثيل المعزز وتحديد أثرها على قوة السيطرة المعرفية 
 المستقبل.زمن  منظورو 
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نترنت األشياء من مستحدثات تقنيات تعتبر ا :وتقدير االحتياجات: حتليل املشكلة ثانيا
إال أن تقديم هذا المستحدث لطالب ماجستير تقنيات التعليم يواجه بعض  التعليم،

المشكالت في تقديمه للطالب بالطريقة التقليدية والتي ال تسمح من خاللها التدريب على 
تظهر ا مهارات تقنية انترنت األشياء وتكاملها ووضع التصورات المستقبلية بها لذ

تمثيالت بصرية  تصميم باستخدام الواقع المعززبالحاجة إلى تعلم إنترنت األشياء 
 مختلفة.

 : ويشمل  و سلوكهم املدخلى : : حتليل خصائص املتعلمنياثالث
الطالب من الملتحقين ببرنامج ماجستير تقنيات التعليم ببرنامج الدراسات العليا، وال  (1)

وتتنوع تخصصاتهم في  ،يوس في تقنيات التعليميوجد أحد منهم حاصل على بكالور 
 .مرحلة البكالوريوس

% 30أن جميع الطالب يمتلكون هواتف ذكية  أشارت نتائج الدراسة االستكشافية (2)
% 70و ،Googleلشركة جوجل التابع Androidالتشغيل هواتفهم تعمل على نظام 

لطالب متاح لهم أن جميع اكما ل، أبالتابع لشركة  iOSنظام تعمل هواتفهم على 
الدخول واالتصال عبر اإلنترنت سواء من خالل الشبكة الخاصة بكل منهم أو شبكة 

لهم بالمجان. كما أظهرت نتيجة المقابالت مع الطالب أنهم لم يدرسوا  المتاحةالجامعة 
 األشياء.لهم دراسة مقرر يتناول انترنت  ولم يسبق، انترنت األشياء

الطالب لديهم القدرة على انتاج وتصميم كشافية أن أظهرت نتائج الدراسة االست (3)
حيث ظهرت درسوها في المقررات السابقة تمثيالت بصرية من خالل برامج متنوعة 

 wordبرنامج % 4 بالبوربوينت،يمتلكون القدرة على التصميم % 60النتائج أن 
 الفوتوشوب.% 14و % برنامج الفالش2 الب،% برنامج الكورس 20و

بيئات التعلم تم العمل في   :  ل املوارد والقيود يف بيئة التعلم بالواقع املعززحتلي :رابعا
 -اآلتية: 

 .التعلم بالواقع المعزز داخل قاعة المحاضراتبيئة  (1)
تقديم الدعم من خالل تطبيقات التراسل النقال وتقديم سقاالت للتعلم مثل التواصل  (2)

بيقات التواصل النقالة لتقديم العون مع الطالب باستخدام تط والمرئي والصوتي الكتابي
 لهم.والمساعدة 
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من خالل انشاء مجلد  Google Driveالتعلم عبر السحابة المحوسبة بيئة  (3)
التعلم  استراتيجيةمن خالل  ومجلد خاص بكل طالب في المجموعةخاص بكل مجموعة 

 بالمشروعات القائمة على الويب.
 إلنترنت األشياء البصري التمثيل مهمة على بحثال ارتكز :التعليميةحتليل املهام  :خامسا
إلنترنت األشياء باستخدام  مستقبليتصميم لتصور تنفيذ مشروع الطالبى خالل قيام من

وضع كل طالب مشروعه في مجلد خاص باسمه في الحوسبة و  البصرية،التمثيالت 
 . google driveالسحابية المخصصة لذلك على 

 وفقا للخطوات التالية: :phases Design صميمالثانية: مرحلة الت املرحلة
تنمية المعارف  هوالعام  الهدف :وحتليلها وتصنيفهاتصميم األهداف التعليمية  أواًل:

إنترنت األشياء ومنظور زمن المستقبل لدى طالب بوالمهارات واالتجاهات المرتبطة 
الهدف العام  التي تحقق األهداف السلوكية وتم صياغة التعليم،ماجستير تقنيات 

 % فأكثر.80عرضها على المحكمين لالستقرار على األهداف التي تحقق و 
تم تحديد المحتوى من خالل االطالع على بعض  وتنظيمه: التعلمحمتوى  ثانيا: تصميم

تم ، و (Kim, 2016، 2015؛ الناصر،2015شلتوت، والبحوث والدراسات )المراجع 
لوكية وتم تنظيمه حسب ترتيب األهداف تحديد المحتوى بحيث يحقق األهداف الس

 دراسية: أربع وحداتالسلوكية من خالل 
  األشياءمقدمة فى إنترنت  األولى:الوحدة 
 إنترنت األشياء      إمكانات وخصائص الثانية:الوحدة 

 األشياء        إنترنت  ومنظومات تطبيقاتالوحدة الثالثة: 
 ت األشياء     تصورات مستقبلية إلنترن الرابعة:الوحدة 

% 80اتفق علية  الذيوللتأكد من صدق المحتوى تم على المحكمين وتم اختيار المحتوى 
جراء إعادة ترتيب بعض العناصر ليصبح المحتوى  مع إجراء بعض التعديالت في الصياغة وا 

 النهائية.جاهزا في صورته 
الل ثالث طرق معزز من خالتم تقديم المحتوى  احملتوى:ثالثا: حتديد طرق تقديم 

 التصميم:مختلفة في 
تقديم المحتوى المعزز :  QR Codeاالستجابات السريعة القائمة على األكواد (1)

 .باألكواد
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 (11شكل)

 ممارسة االستجابة السريعة القائمة على األكواد

تقديم المحتوى المعزز  :QR Icons االستجابة السريعة القائمة على األيقونات (2)
يتم تصميمها ثم مسحها وقراءتها عبر كاميرا  المصغرة التية باأليقونات أو الصور 

 :التاليكما بالشكل  الهاتف النقال

 
 (12شكل)

 ممارسة االستجابة السريعة القائمة على األيقونات

: تقديم المحتوى المعزز  QR Imageاالستجابة السريعة القائمة على الصور  (3)
أو تصميمها ثم مسحها وقراءتها عبر  بالصور والرسومات واألشكال التي يتم تصويرها

 .كاميرا الهاتف النقال 

 
 (13شكل)

 ممارسة االستجابة السريعة القائمة على الصور
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تم تحديد األنشطة التعليمية بناء على األهداف  التعليمية:: تصميم األنشطة عاراب
ء من لالنتها بالوقت المطلوبالتعليمية المطلوب تحقيقها وكان يتم إعالم الطالب 

 األنشطة:من  ثالث أنواع وتم تقديم ،األنشطة
بحل ورقة عمل مطبوعة تدعم تتم داخل المعمل مثل تكليف الطالب  صفية: ( أنشطة1)

 الواقع المعزز
 .برسم تصورات عن إنترنت األشياء تكليف الطالب  الكترونية: ( أنشطة2)

 : تصميم االسرتاتيجيات التعليميةاخامس
بين االستراتيجيات المتكاملة التي تعتمد  ومتكاملة منليفة متعددة تم استخدام تو      

المعزز بحيث تحقق كل استراتيجية أهدافًا  والتعلم بالواقع الصفيعلى التكامل بين التعلم 
وفى  التعليمي وطبيعة المحتوىيتم الدمج وفقًا لخصائص المتعلمين محددة، و تعليمية 

 -استخدامها: ستراتيجيات التعليمية التي تم ضوء االمكانات المتاحة ومن أهم اال
السحابة تم إنشاء مجلد في  :الويب على القائم بالمشروعات التعلم استراتيجية (1)

نشاء مجلد لكل مجموعة ومجلد لكل طالب و  google drive المحوسبة م تكليف توا 
تاحة المشروع عبر السحا إلنترنت األشياء بصريإنشاء تمثيل بمشروع  الطالب بة وا 

 المنتج.ثم التقويم المستمر لهذا المحوسبة 
إلنترنت األشياء  البصريحيث يكون هدف التمثيل  المشكالت:حل استراتيجية  (2)

مستقبلية بالتمثيالت  تصورات منظومة وم الطالب بحلها من خالل وضعقمشكلة ي
 . البصرية

بطاقة  بناء من خالل Performance :األداء على القائم استراتيجيات التقويم (3)
نترنت إل  بصريةتمثيالت  تصميممن  تمكن المتعلم التي تظهرالتمثيل البصري تقييم 

 .األشياء 
األداء اعتمد البحث على استراتيجية التقويم القائم على :تصميم أدوات التقويم  سادسا:
 البصريالتمثيل  بطاقة تقييم، و قوة السيطرة المعرفية مقياس وتشمل نواتج التعلم  لقياس

 إلنترنت األشياء لدى الطالب  مقياس منظور زمن المستقبلو  االشياء نترنتإل 
 التطوير  مرحلة الثالثة:املرحلة 

 -وتشمل:  المعزز،بالواقع تم من خاللها تنفيذ بيئة التعلم  المرحلة التي  
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في التعلم بالواقع  QR Codeتصميم االستجابة السريعة القائمة على األكواد أوال: 
 المعزز

في التعلم بالواقع المعزز من خالل  QR Codeالسريعة  أكواد االستجابةم تصميم يت
 -التالية: الخطوات 

تتيح التي  QR Stuffالكود مولداتمنصة خالل من  QR Codeالكود  صميمت (1)
 مختلفة تنزيلها بعدة صيغ و QR Codeثم تظهر صورة  الكودمعلومات روابط و  إضافة

   كما بالشكل التالى:

 
 (14)شكل

 QR Stuffواجهة منصة مولدات الكود

 دمج الكود مع محتوى المادة المطبوعةو حفظه كـصورة QR Code الـ تحميل (2)
يتم فيها مسح الكود باستخدام :  Readers and Scannersالمسح والقراءة   (3)

كاميرا الهاتف النقال وقراءة شفرة الكود من خالل توجيه كاميرا الهاتف النقال إلى الكود 
سيقرأ الهاتف و وجيه المتعلم إلى الرابط الذى يحتوى على مصادر التعلم المختلفة لت

يتطلب قراءة أكواد و  وسائط التعلم الرقمية في الهاتف النقال لتظهر الكودتلقائيا 
باإلنترنت ومثبت عليه  االتصالاالستجابة السريعة هاتف نقال مزود بكاميرا ومتاح به 

بسب  QR Code Readerوقد تم استخدام تطبيق  QR Codeقراءة أحد تطبيقات 
تاحته على كافة أنظمة التشغيل المختلفة في الهواتف النقالة لكل  سهولة استخدامه وا 

 .الطالب
 QR والصور QR Icons االستجابة السريعة القائمة على االيقونات ثانيا: تصميم

Image: 
 QR والصور QR Icons تم تصميم االستجابة السريعة القائمة على االيقونات

Image  التالية: في التعلم بالواقع المعزز من خالل الخطوات- 
  .تحديد الصورة أو األيقونة الهدف (1)
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اإلنتاج االستاتيكى أو الديناميكى للصورة أو األيقونة الهدف باستخدام تطبيق  (2)
Aurasma  بإنشاء ومشاركة تجارب الواقع  ألنه يسمحوقد تم اختيار هذا التطبيق

باإلضافة إلى إتاحته على معزز الخاصة بالفرد بطريقة سهلة وبسيطة، ومثيرة لالهتمام ال
 مصطفى،) كافة أنظمة التشغيل المختلفة في جميع أنظمة الهواتف النقالة لكل الطالب

53،2016) 
 .دمج الصورة أو األيقونة مع محتوى المادة المطبوعة (3)
فيها مسح الكود باستخدام يتم  :Readers and Scannersالمسح والقراءة   (4)

أو األيقونة من خالل توجيه كاميرا الهاتف  الصورةكاميرا الهاتف النقال وقراءة شفرة 
الرقمية على مصادر التعلم  يحتوي الذيالنقال إلى الكود لتوجيه المتعلم إلى الرابط 

هاتف ويظهر وسائط التعلم الرقمية في ال االستجابةيقرأ الهاتف تلقائيا المختلفة، و 
 النقال.
تم إجراء التجربة على مجموعة من  المعزز:التجربة االستطالعية للتعلم بالواقع  ثالثا:

في التعلم  للتعرف على المشكالت التي يمكن أن تواجه الطالب 1435الطالب في العام 
 بالواقع المعزز.

 التنفيذالتطبيق و مرحلة الرابعة:املرحلة 

اريو المقترح في مرحلة التصميم من خالل تم إجراء التجربة وفقا للسين  
 لتفصيل في إجراءات تنفيذ الدراسة.المعالجات التجريبية الثالثة وسيتم عرضها با

تم في هذه المرحلة المعالجة اإلحصائية لنتائج التقويم  :التقويماملرحلة اخلامسة مرحلة 
 تائج الدراسة.بعض التوصيات التي تعبر عن ن ومناقشتها، وتقديم وتحليل النتائج

 -بناء أدوات البحث: تشمل أدوات التقويم بناء أدوات البحث اآلتية: 
 مقياس قوة السيطرة املعرفية لدى طالب ماجستري تقنيات التعليم 

عبد القادر وخضر، في ضوء تعريب كل من )تم إعداد مقياس قوة السيطرة المعرفية    
 Stevenson( لمقياس 2015مبارز، ؛2014؛ الخزاعى،2008؛ الشوربجى،2002

لقياس مدركات الطالب تجاه مدى دفع بيئة تعلمهم نحو ممارسة أنشطة معرفية تسهل 
معظم العبارات ألن أو تعيق عملية التعلم لدى الطالب وقد تم االعتماد على هذا المقياس 

كما ، في المقياس مرتبطة بممارسات يمكن تطبيقها في بيئة التعلم بالواقع المعزز
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طالبا في  92وتطبيق المقياس على  منه ( بالنسخة المعربة2015عان الحربي )است
مدينة جدة وأظهرت النتائج صدق وثبات المقياس وصالحيته في قياس قوة السيطرة 

 المعرفية.
جراءاته  يهدف  بحيثوتم إعادة بناء العبارات في المقياس لتتناسب مع طبيعة البحث وا 

من خالل قياس مدركات الطالب لبيئة سيطرة المعرفية عن قوة الالكشف  المقياس إلى
ممارسة أنشطة معرفية تسهل أو تعيق عملية تعلم التعلم بالواقع المعزز ودورها في 

وتكونت عبارات المقياس من ماجستير تقنيات التعليم  طالباألشياء لدى مفاهيم أنترنت 
 مستويين:في ( عبارة موزعة 40)
  مفردة تشير إلى أفعال المعلم والطالب في بيئة  20يتكون من  األول:المستوى

التعلم بالواقع المعزز على نحو يقيس تقليد واعتماد الطالب على ما يقوم به المعلم من 
 .مبادرات وممارسات

 :تشير إلى الممارسات التي يقوم بها الطالب  مفردة 20يتكون من  المستوى الثانى
العالقات بين األشياء  واكتشافريب األفكار الجديدة وتج ،لمعلوماتفي البحث عن ا

  .وفحص النتائج للتأكد منها
مستويات قوة السيطرة المعرفية في األنشطة تم توزيع عبارات المقياس في ضوء و 

عرض  تمو ، والمتعلم في بيئة التعلم بالواقع المعززيستخدمها المتعلم  التيالمعرفية 
على مدى مالئمة المقياس من حيث الوضوح  للتعرفالُمحكمين السادة  المقياس على

وحذف  ،كانت آرائهم في إعادة صياغة لبعض المفرداتو  اللغوية(،ة ، الصياغوالبساطة
عبارات من المقياس، أما عدا ذلك فقد وجد اتفاقًا كبيرًا بين أراء السادة الُمحكمين ثمان 
المبدئية للمقياس  ةوأصبحت الصور % على صالحية المقياس للتطبيق،  83بنسبة 

تم إجراء التجربة االستطالعية للمقياس بهدف حساب صدق عبارة ، و  32مكونة من 
 كالتالي: طالباً ( 18وقد تم تطبيق المقياس على مجموعة مكونة من ) المقياس،وثبات 
  هما: بطريقتين التأكد من صدق المقياس  تم: المقياسصدق- 

يعتمد بوجه عام على تقديرات  المحكمين(: )صدق الظاهريالصدق  :األولىالطريقة 
 .%100-%80لعبارات التي حصلت على نسبة موافقة من بالنسبة لالمحكمين 
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فيها حساب معامالت االرتباط بين درجة كل تم الداخلي: صدق االتساق  :الثانيةالطريقة 
دالة عند العبارات  أن جميعللمقياس وقد وجد  والدرجة الكليةالمقياس  فيبند أو عبارة 

 ،29 ،27، 21، 20 ،17 ،12،15 ،10 ،7 ،4فيما عدا العبارات  0,01مستوى 
وتم عبارات غير دالة  19 ،15 ،7 ،3بينما العبارات  0,05دالة عند مستوى  32 ،31
 عبارة. 28ليصبح عدد عبارات المقياس اتلك العبارات من المقياس  حذف
  طريق حساب ثبات االتساق الداخلي  تم التأكد من ثبات المقياس عن المقياس:ثبات
مما يدل على أن المقياس على درجة مقبولة  ،(0,83)كرونباخ بلغت قيمة معامل ألفا و 

عبارة كما بالجدول  28المقياس مكونا من  وبهذا أصبح وصالح للتطبيق،من الثبات 
 -التالي: 

 (2جدول )

 قوة السيطرة المعرفيةمقياس 

 النسبة العدد اتأرقام العبار االستراتيجية م

المستوى األول لقوة   .1

 السيطرة المعرفية

1 ،3 ،5  ،7 ،9  ،11 ،13 ،

15  ،17 ،19  ،21 ،23  ،

25 ،26 ،28،27 

16 

%57.14 

المستوى الثانى لقوة   .2

 السيطرة المعرفية

4،2 ،6 ،8 ،10  ،12 ،14 ،

16  ،18 ،20  ،22 ،24  ، 

12 

42.86%  

%100 28 المجموع   

 .للتطبيق اً عبارة وجاهز  28صورته النهائية مكونا من  فيقياس وبهذا أصبح الم
 : التمثيل البصري إلنرتنت األشياءعداد بطاقة تقييم إ

  -اآلتية: وفقا للخطوات التمثيل البصري إلنترنت األشياء تم إعداد بطاقة تقييم 
 قياس قدرة الطالب على تحويل المعلومات تهدف البطاقة إلى البطاقة:الهدف من  (1)

إلى أشكال بصرية يمكن من  في المستقبل اللفظية المجردة المرتبطة بإنترنت األشياء
لمعايير البنائية لإلنترنت األشياء المنتج من الطالب وفقا  البصريالتمثيل تقييم  خاللها

 األشياء.إلنترنت  البصريلجودة التمثيل 
 واالطالعصين المتخص مع خالل مقابالتوذلك من  البطاقة:تحديد مصادر بناء  (2)

 ،2007 ومور، دواير ) البصريالتمثيل مجال  فيأجريت  التيعلى األدبيات والدراسات 
225 -247) 
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 )الجودة ثالثة مجاالتتم صياغة مفردات البطاقة في  البطاقة:صياغة مفردات  (3)
الفاعلية( وكل مجال له معايير وكل معيار يشمل على  –الجودة التربوية  –الفنية 

 ئية للتأكد من المعيارمؤشرات إجرا
وبلغ إجمالي  معيار11إعداد قائمة مبدئية بالمعايير:تكونت القائمة المبدئية من  (4)

خمسة مستويات وفقًا لمستوى  فييتم تصحيح البطاقة و مؤشرا  79عدد المؤشرات 
 المتعلم.مؤشرات أداء 

ضوء هدف  فيبهدف ضبط القائمة  المحكمين:عرض البطاقة على مجموعة من  (5)
عادة صياغة لبعض المعايير  بإضافة وحذفقام السادة المحكمون  البحث، وقدعة وطبي وا 

 .والمؤشرات
اتفق عليها السادة  التيتم إجراء التعديالت  :للبطاقةإعداد الصورة النهائية  (6)

وتكونت البطاقة من صياغة البعض منها، و المحكمون حيث تم إعادة توزيع المؤشرات 
 .مؤشر 65معايير في  10
 تفاقاال معامل  بلغ والتى البطاقةحساب ثبات بهدف  للبطاقة:جربة االستطالعية الت (7)

لمعامل الثبات للحصول على معامل صدق  التربيعي( كما تم حساب الجذر 0,83) فيها
وبهذا مما يعنى أن بطاقة التقييم على درجة مرضية من الصدق والثبات، .( 91البطاقة )

 50 تستند الىمعايير  8مجاالت و 5ية تتكون من صورتها النهائ فيأصبحت البطاقة 
  مؤشر كما بالجدول التالى :

 (3جدول)

 معايير ومؤشرات تقييم التمثيل البصري إلنترنت االشياء

 المؤشرات المعايير المجال م

أن يكون الهدف من التمثيل البصري  جودة المحتوى (1)

 محددا وواضحا

4 

أن يحقق محتوى التمثيل البصري 

 لهدف من منظومة انترنت االشياءا

10 

أن يكون التمثيل البصري إلنترنت  الفاعلية (2)

األشياء منظومة فاعلة لحل مشكالت 

 المستقبل

3 

أن تظهر النصوص في المحتوى بشكل  الجودة الفنية (3)

 واضح ومقروء.

4 

 8أن تؤدى الصور والرسوم دوراً وظيفياً 
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 وجمالياً في عناصر التعلم

ن يثير الرسوم المتحركة االنتباه نحو أ

 الشكل والمضمون

6 

العالقات بين  (4)

 العناصر

ان يراعى قى التصميم االتزان والوحدة 

 والتكامل بين العناصر

12 

التصورات  (5)

 المستقبلية

أن يعزز التمثيل البصري منظور زمن 

 المستقبل لدى األفراد

3 

 50 8 اإلجمــــــــــــــــــــالي

 فيأصبحت البطاقة  وبذلكدرجة،  200ويكون مجموع الدرجات النهائية لبطاقة التقييم 
 للتطبيق.جاهزة النهائية صورتها 

 مقياس منظور زمن املستقبل لدى طالب ماجستري تقنيات التعليم 

؛ 2015أحمد، )بعد االطالع على األبحاث والدراسات التي تناولت منظور زمن المستقبل 
قام الباحث بإعادة بناء (، ;Tsai, 2015 Carvalho,2015؛ 2011عبد الوهاب،

جراءاته وذلك وفقا  مع أهداف المقياس للتناسبفي  وصياغتها العبارات البحث وا 
 -التالية: للخطوات 

طالب ماجستير تقنيات  استعدادقياس  المقياس إلىيهدف  المقياس:الهدف من  (1)
 والنظرة المستقبليةمام باألهداف البعيدة التعليم بجامعة الملك عبد العزيز على االهت

 األشياء.إلنترنت 
اعتمادا على الدراسات واألدبيات التي تم بناء المقياس  المقياس:مصادر بناء  (2)

 ,Tsai؛ 2011،عبد الوهاب؛ 2015، المستقبل )أحمدمقياس منظور زمن  تتناول
2015 Carvalho,2015; ،) توظيفها في و في اقتباس عبارات تم االستفادة منها و
 كالتالى:( عبارة موزعة 36المقياس من )األشياء، وتكون انترنت 

 تشير إلى كفاءة األهداف والتي على ضوئها مفردة  13: يتكون من الجانب الدافعى
  المستقبلية أهدافهتتحدد للفرد 

  بعها تالوسائل واألساليب التي يمفردة تشير إلى  11: يتكون من المعرفيالجانب
 .في المستقبل تحقيقهصول الى الهدف المتوقع الفرد للو 

  حالة التوتر وعدم االطمئنان والخوف مفردة تشير إلى  12يتكون من  المستقبل:قلق
 األشياء.من التغيرات في المستقبل من انترنت 
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وفقا للجدول  على الجوانب المختلفة لمنظور زمن المستقبلتم توزيع عبارات المقياس و 
 التالي:

 (4جدول )

 نظور زمن المستقبلمكونات مقياس م

 النسبة العدد أرقام العبارات المجال م

، 13،  10، 7،  4،  1 الجانب الدافعى  .1

16  ،19 ،22  ،25 

،28 ،31 ،34 ،35 

13 

%36.1 

،   17، 14، 11، 8، 5، 2 المعرفيالجانب   .2

20  ،23  ،26 ،29 ،32 

11 

30.6%  

، 18،  15، 12، 9، 6، 3 قلق المستقبل  .3

21  ،24  ،27 ،30  ،

33 ،36 

12 

33.3%  

%100 36 المجموع   

على مدى مالئمة المقياس  المحكمين: للتعرفعرض المقياس على مجموعة من  (3)
ضافة مقترحاتاللغوية و الصياغة  البساطة،من حيث الوضوح و  وكانت آرائهم في إعادة  ،ا 

ك فقد وجد اتفاقًا أما عدا ذل المقياس،عبارات من ثالث حذف ، و صياغة لبعض المفردات
تم و  ،% على صالحية المقياس للتطبيق 87بنسبة كبيرًا بين أراء السادة الُمحكمين 

أصبحت الصورة المبدئية الالزمة، و أشار إليها السادة المحكمين  التيإجراء التعديالت 
  .عبارة 33للمقياس مكونة من 

عية للمقياس بهدف تم إجراء التجربة االستطال للمقياس:التجربة االستطالعية  (4)
( 18تطبيق المقياس على مجموعة مكونة من ) تمو  ،وثبات المقياسحساب صدق 

 النتائج كالتالي:وكانت  2015 للعاممن طالب ماجستير تقنيات التعليم  طالباً 
  بطريقتين: للمقياس  الداخلي االتساقتم التحقق من  المقياس:صدق- 
الستطالعية على كل عبارة ودرجاتهم حساب معامل االرتباط بين درجات العينة ا ( أ)

 ،0،80إليه العبارة وتراوحت قيم معامالت االرتباط بين ) تنتمي الذي على البعدالكلية 
 .حذفها وتم 8ماعدا العبارة رقم  0,05قيم دالة إحصائيا عند مستوى  وهي( 0,93

قياس للم والدرجة الكليةالمقياس  فيحساب معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة  ( ب)
 ،29 ،13 ،9فيما عدا العبارات  0,05العبارات دالة عند مستوى  أن جميعوقد وجد 
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 وتم حذفعبارات غير دالة  31، 17بينما العبارات  0,01دالة عند مستوى  33، 28
 عبارة.30اتلك العبارات من المقياس ليصبح عدد عبارات المقياس 

  يق حساب ثبات االتساق تم التأكد من ثبات المقياس عن طر  المقياس:ثبات
 ،0,81، 0,83)كرونباخ بلغت قيمة معامل ألفا و  لكل بعد من أبعاد المقياس الداخلي
ما يدل على أن المقياس ( م0,82قيمة معامل الفا للمقياس ككل ) بلغت (، كما0,84

صورته  فيالمقياس  وبهذا أصبح وصالح للتطبيق،على درجة مقبولة من الثبات 
 وجاهزا للتطبيق.عبارة  30ة مكونا من النهائية المطبوع

 إجراءات تنفيذ الدراسة

 ،البحث والهدف من ،تم مقابلة طالب كل مجموعة لالتفاق على أسلوب العمل (1)
ومناقشة  ،بمواعيد الساعات المكتبية وتعريف الطالب ،لكل مجموعة وتعيين منسق

 البحث.تجربة لالشتراك في الحد األدنى للمهارات المطلوبة 
كل للتواصل بين  WhatsAppمنفصلة على تطبيق  نشاء ثالث مجموعاتتم إ (2)

والباحث لمناقشة بعض اإلشكاليات التي تواجهها كل مجموعة وعرض مجموعة 
 ومناقشتها.نماذج لتمثيالت بصرية 

 .لدى الطالب لتطبيق تجربة البحث والتجهيزات الالزمةالتأكد من المتطلبات  (3)
 ،لى مجموعات البحث الثالث للتأكد من تكافؤالتطبيق القبلي ألدوات البحث ع (4)

قوة  )مقياستطبيق أدوات البحث قبليا  حيث تموتجانس المجموعات التجريبية 
مقياس منظور  –إلنترنت األشياء التمثيل البصري تقييم  بطاقة-السيطرة المعرفية 

بة مجموعة أكواد االستجا األولى: )المجموعةزمن المستقبل( على الثالث مجموعات 
 السريعة،مجموعة أيقونات االستجابة  الثانية:المجموعة التجريبية  السريعة،

إجراء تحليل  السريعة ثممجموعة صور االستجابة  الثالثة:التجريبية والمجموعة 
بعد التأكد من مطابقة الشروط لكل أداة على حدة  ANOVAاالتجاه  أحاديالتباين 

 -كالتالي: ائج وكانت النتوالتوزيع الطبيعي للبيانات 
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 (5جدول )

نتائج تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسط درجات طالب مجموعات البحث في التطبيق 

 ألدوات البحث القبلي

أدوات 

 البحث

مصدر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

"F" 

sig الداللة 

مقياس 

قوة 

السيطرة 

 المعرفية

بين 

 المجموعات

34.35 2.00 17.17 0.240 

 

0.78 

 

غير 

 دالة

داخل 

 المجموعات

2805.32 40.00 70.13 

  42.00 2839.67 المجموع

بطاقة 

تقييم 

التمثيالت 

 البصرية

بين 

 المجموعات

219.06 2.00 109.53 0.642 

 

0.53 

 

غير 

 دالة

داخل 

 المجموعات

6825.12 40.00 170.6

3 

  42.00 7044.19 المجموع

مقياس 

منظور 

زمن 

 المستقبل

بين 

 المجموعات

47.68 2.00 23.84 0.117 

 

0.89 

 
غير 

 دالة
داخل 

 المجموعات

8172.09 40.00 204.3

0 

  42.00 8219.77 المجموع

ال يوجد  فرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة يتضح من الجدول السابق أنه          
لمتوسط درجات أدوات البحث بين الثالث مجموعات ) المجموعة  يالقبل( في التطبيق 0,05)

األولى : مجموعة أكواد االستجابة السريعة ، المجموعة التجريبية الثانية : مجموعة أيقونات 
التجريبية الثالثة : مجموعة صور االستجابة السريعة( حيث والمجموعة االستجابة السريعة ، 

( لكل من مقياس قوة السيطرة المعرفية 0,117) F (0,240( ،)0,642،) بلغت قيم 
ومقياس منظور زمن المستقبل على الترتيب  وهى قيم غير التمثيل البصري وبطاقة تقييم 

جميع الطالب لم إلى أن ويرجع ذلك   ،مما يدل على تجانس أفراد مجموعة البحث ،دالة 
  تناول انترنت األشياء.مقرر من قبل  أيدراسة  لهميسبق 

في يذ سيناريو التفاعالت التعليمية وتوجيه الطالب إلى تنفيذ األنشطة المطلوبة تنف (5)
المجموعة التجريبية  السريعة،مجموعة أكواد االستجابة  األولى:مجموعات )المجموعة  ثالث

مجموعة صور  الثالثة:التجريبية والمجموعة  السريعة،مجموعة أيقونات االستجابة  الثانية:
 .ة(االستجابة السريع
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التمثيل تقييم  بطاقة-قوة السيطرة المعرفية  ))مقياسألدوات البحث  البعديالتطبيق  (6)
 مقياس منظور زمن المستقبل(( على المجموعات الثالثة  –إلنترنت األشياء البصري 

 و يمكن تلخيص إجراءات تنفيذ الدراسة في الشكل التالى :

 
 (15شكل )

 لمجموعات البحث التجريبيوصف التصميم 

 نتائج الدراسة ومناقشتها 

ما أثر اختالف تصميم االستجابة  على: والذي نصلإلجابة عن السؤال األول للبحث 
السريعة في الواقع المعزز على قوة السيطرة المعرفية لدى طالب ماجستير تقنيات 

 التعليم بجامعة الملك عبد العزيز؟
فرق  يوجد على: "ال الذي نصو  من الفرض األول للبحث خالل التحققتمت اإلجابة من 

االستجابة  )أكواداألولى  التجريبيةدرجات المجموعة  متوسطيدال إحصائيا بين 
والمجموعة  السريعة(االستجابة  )أيقوناتالتجريبية الثانية والمجموعة  السريعة(

االستجابة السريعة( في مقياس قوة السيطرة المعرفية لدى طالب  )صورالتجريبية الثالثة 
 ."العزيزجستير تقنيات التعليم بجامعة الملك عبد ما

مقياس  درجاتلمتوسطات درجات مجموعات البحث في  البعديتم رصد نتائج التطبيق 
( نتائج تحليل )التغاير( 6ويبين الجدول )، معالجة نتائج البحث  المعرفية ثمقوة السيطرة 

  مجموعة البحث. التباين المصاحب بين درجات الطالب البعدية والقبلية لدى
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 (6جدول )

 البعديفي التطبيق لدرجات مجموعات البحث  الحسابيللمتوسط  (ANCOVA)تحليل التغاير 

 مقياس قوة السيطرة المعرفيةل

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 اإلحصائي

 )ف(

مستوى 

 الداللة

sig 

 الداللة

 غير دالة 0.371 0.82 38.10 1 38.10 التطبيق القبلي

نمط االستجابة 

 السريعة

 غير دالة 0.096 2.49 115.92 2 231.84

    46.49 39 1813.37 الخطأ

     42 2080،65 المجموع الكلى

دالة عند مستوى غير قيمة  وهي 2,49أن قيمة ف = يتضح من الجدول السابق       
توجد فروق بين المجموعات ال  أىبوله وهذا يدل على صحة الفرض الصفري وق 0,05

البحث في التطبيق  المعرفية لمجموعاتمقياس قوة السيطرة درجات رتب في متوسط 
 -يلي: ويمكن تفسير ذلك فيما البعدي، 

انغماس طالب الثالث مجموعات في أنشطة معرفية متشابهة فالمهمة واحدة  (1)
صرف النظر عن نوع االستجابة بللجميع وهو تصميم تمثيالت بصرية إلنترنت األشياء 

لم تؤثر نمط االستجابة بشكل ملحوظ على األنشطة المعرفية ف)أكواد/أيقونات/صور( 
( التي توصلت إلى قوة السيطرة المعرفية 2015ويتفق هذا مع دراسة الحربى)للطالب 

الدراسية، تعد من المحددات التربوية في انهماك الطالب بأنشطة التعلم داخل القاعات 
 .أن أساليب التدريس لم تختلف باختالف المجموعة كما
التي  Mental Flexibilityيمكن تفسير النتيجة في ضوء نظرية المرونة العقلية  (2)

يوفرها التعلم بالواقع المعزز من حيث إعطاء الطالب حرية التحكم في تكرار التعلم 
ن أو وقت محدد مما أتاح واستغراق كل فرد الوقت الذى يناسبه في التعلم دون التقيد بزم

لكل أفراد المجموعات فرص قوة السيطرة المعرفية المناسبة دون التعرض للضغوط 
التقليدية مما انعكس على أداء الطالب في مقياس قوة السيطرة المعرفية وأدى إلى عدم 

( 2014وجود فرق دال إحصائيا بينهما في هذا الجانب ،  وهذا يتفق مع دراسة مبارز)
 متوسطات ( بين0,05) مستوى وصلت إلى عدم وجود فرق دال احصائيا عندالتي ت

 السيطرة قوة لمقياس البعدي القياس في الثالث التجريبية رتب درجات المجموعات
 المعرفية .
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وضوح و توحيد معايير التقييم للتمثيالت البصرية إلنترنت األشياء وعرضها على  (3)
ابه األنشطة المعرفية وتنظيمها لجميع الطالب الطالب ومناقشتها معهم كان سببا في تش

المرتبطة بمشروع التمثيل البصرى ت في في التركيز على المنتج النهائي وحل المشكال
ظهور مستويات  وبالتاليإجراءات حل المشكالت لدفع الطالب إلى  إلنترنت االشياء
لمجموعات وهذا ال تؤدى إلى فروق بين امن قوة السيطرة المعرفية  مرتفقه ومتشابهة

( التي توصلت إلى عدم وجود فروق دالة 2002يتفق مع دراسة عبدالقادر وخضر)
أساليب شابه إحصائية بين الطالب والطالبات في قوة السيطرة المعرفية بسبب ت

 .التدريس
في التعلم بالواقع حجم تأثير كل نمط من أنماط االستجابة السريعة  وللتعرف على     

مستويات  كوهين لتحديدتم االعتماد على قيم جموعة من المجموعات في كل مالمعزز 
 ( في اختبار تحليل التغاير وفقا للجدول التالى )²η) يتاإحجم التأثير حسب قيمة مربع 

Elis, 2010) 
 (7جدول)

 (²ηحجم التأثير حسب قيمة مربع أيتا)

 حجم التأثير األداة المستخدمة

 كبير  متوسط صغير 

 0.01 0.06  0.14 (²ηمربع إيتا )

لداللة الفروق بين  Wilcoxon (W) اختبار ويلكوكسوناستخدام تم كما     
التطبيق القبلى و المجموعات الصغيرة المرتبطة حيث تم رصد نتائج  رتب متوسطات
وكانت النتائج كما  مقياس قوة السيطرة المعرفيةالبعدى لمجموعة البحث في  التطبيق

 لي: يوضحها الجدول التا
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 (8جدول)

والبعدي قى  القياس القبليلداللة الفروق بين  Wilcoxon (W)نتائج اختبار ويلكوكسن للرتب 

 مقياس قوة السيطرة المعرفية

نمط  م

االستجا

 بة

متوسط  العدد الرتب

 الرتب

 

مجموع 

 الرتب

 

Z 

 

 الداللة

مربع 

 إيتا

داللة 

حجم 

 األثر

الرتب  أكواد 1

 السالبة

دالة عند  2.39 8.50 4.25 2

مستوى 

0.05 

 مرتفع 0.21

الرتب 

 الموجبة

10 6.95 69.50   

الرتب  أيقونات 2

 السالبة

دالة عند  2.36 26.00 5.20 5

مستوى 

0.05 

 مرتفع 0.15

الرتب 

 الموجبة

8 8.13 65.00   

الرتب  الصور 3

 السالبة

دالة عند  2.48 8.50 4.25 2

مستوى 

0.05 

 مرتفع 0.21

الرتب 

 موجبةال

10 6.95 69.50   

( على 2،48( و)2,36و)) 3,39)بلغت  Zأن قيمة يتضح من الجدول السابق       
رتب  متوسطيدال إحصائيا بين  يوجد فرقأى  0,05دالة عند مستوى الترتيب وكلها قيم 

 في مقياس قوة السيطرة المعرفية البعديوالتطبيق لمجموعات البحث  القبليالتطبيق درجات 
وإليجاد حجم التأثير للمتغير المستقل البعدي، لصالح القياس  الب ماجستير تقنيات التعليملط

 0,21)على المتغير التابع تم حساب حجم التأثير باستخدام داللة قيم مربع إيتا التي بلغت 
 مرتفعةهي قيم ( في المجموعات األولى والثانية والثالثة على الترتيب و 0,15( و)0,21و))

 القبليدل على أن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين التطبيقين مما يجداول كوهين وفقا ل
نما كانتتكن وليدة الصدفة  والبعدي لم نمط االستجابة السريعة في التعلم بالواقع بتأثير  وا 

 : يليفيما  مقياس قوة السيطرة المعرفيةويمكن تفسير القيمة المرتفعة لحجم األثر في ، المعزز
مواصفات ومعايير تقييم المشروع ساعد الطالب على تحديد المهام المطلوبة  تحديد (1)

بدقة، كما ساعد تبنى استراتيجية التعلم بالمشروعات القائمة على الويب على تمكن الطالب 
من ممارسة العديد من األنشطة المعرفية مثل البحث عن معلومات حول انترنت األشياء ، 

أن تكون لديهم درجة  إلىمعايير المتاحة لهم، وقد أدى ذلك واختبار نتائجهم في ضوء ال
من قوة السيطرة المعرفية على هذه األنشطة وتوظيفها في وضع كافة التصورات  مرتفعة
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التي  (2014إلنترنت األشياء ويتفق ذلك مع دراسة )مبارز، التمثيل البصري المرتبطة ب
ويم القائم على األداء الذى يشمل على التقتوصلت إلى ارتفاع قوة السيطرة المعرفية في 

معايير تقييم عمليات التعلم ككل ، معايير تقييم المنتج النهائي للمشروع )منتوجات( وكذلك 
استراتيجية التعلم المرتكز  فعالية( و التي توصلت  الى 2016كما يتفق مع دراسة ) الخطيب،

ى الطالبة المعلمة فالتعلم المرتكز على المهمة في تنمية التحصيل ومهارات الجدل العلمي لد
على المهمة يتحمل الطالب مسئولة تعلمة ويستخدم المصادر المتنوعة للمعلومات التي يتوقع 

 .تساعدهأن 
ممارسة واكتشاف أنشطة معرفية إجرائية جديدة من خالل استراتيجية التعلم بالمشروعات  (2)

التي هدفت إلى تصميم تقويم قائم ( 2014القائمة على الويب وهذا يتفق مع دراسة مبارز)
على األداء )عمليات ومنتوجات وكليهما( باستخدام استراتيجية التعلم بالمشروعات القائمة 
على الويب لتنمية مهارات حل المشكالت وقوة السيطرة المعرفية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية 

م في زيادة قوة السيطرة المعرفية وتوصلت نتائج البحث فعالية االستراتيجية والتقويم المستخد
 .لدى التالميذ المرحلة اإلعدادية

كما يعتمد التعلم بالواقع المعزز على اكتشاف العالقات القائمة بين المعلومات من خالل     
الممارسات المختلفة التي يقوم بها الطالب بما يساعد على تنمية قوة السيطرة المعرفية لدى 

ت تدفع بالمتعلمين إلى الحصول على المعلومات بأنفسهم وتتيح لهم الطالب ألن هذه البيئا
يجاد العالقات فيما بينها  كما تتيح لهم تجريب األفكار الجديدة ، البحث عن المعلومات وا 

( التي توصلت 2011المرتبطة بإنترنت األشياء لحل المشكالت وهذا يتفق مع دراسة دسوقي )
السيطرة المعرفية والقدرة على حل المشكالت من خالل تحديد إلى وجود عالقة تبادلية بين قوة 

 المشكلة ووضع خطة للحل وتنفيذ خطة الحل ثم تقويم األداء 
فى بيئة التعلم بالواقع المعزز يكون المتعلم في مواقف تعليمية طبيعة مهارات البحث  (3)

عم من المعلم تتطلب منه تفعيل مصادر معلوماته ومحاولة حل مشكالته بنفسه، كما يوجد د
وممارستها وتجميعها وتركيبها  وصياغتهافي التأكيد على اإلجراءات النوعية التي تم نمذجتها 

وتحسينها ، كما تعد تنمية التمثيل البصرى إلنترنت األشياء من المهارات النوعية والعملية 
ة فطبيعة التي ساهمت في تنشيط إعادة البنية المعرفية للطالب والتي يدركون أنها مناسب

استخدام نوع معين من  الطالبالمهمة وهى التمثيل البصري ألنترنت األشياء تفرض على 
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العمليات واألنشطة المعرفية واإلجرائية ولكل منهم مشكالته العديدة التي تواجهه وهذا يضغط 
من بقوة إلى توليد حلوال جديدة ومبتكرة مما ساعد في زيادة انتقال الطالب إلى مستوى مرتفع 

قوة السيطرة المعرفية لديه كما أن أسلوب تمثيل انترنت األشياء للطالب ساعدهم في بذل جهد 
نحو البحث عن النظريات المفسرة للحقائق والمفاهيم إليجاد الروابط والعالقات فيما بينها 

( التي توصلت إلى أن تنمية قوة 2008وأهداف التعلم وهذا يتفق مع دراسة الشوربجى)
المعرفية تعتمد على أهداف التعلم المنشود فإذا كان الهدف هو تنمية مهارات نوعية السيطرة 

 .يمكن تطبيقها بفاعلية فإن ذلك يساهم في تنمية مستويات مرتفعة من قوة السيطرة المعرفية
في ضوء اشتقاق مفهوم قوة السيطرة المعرفية من تطبيقات هذه النتيجة يمكن تفسير  (4)

وترى التعلم  ،ي يتم التركيز فيها على أن الطالب هو الذى يبنى معارفةالنظرية البنائية الت
التي يسلكها المتعلم باستخدام مصادره العقلية  واألساليبيحدث من خالل تفاعل الوسائل 

والحسية ليصل الى معرفة جديدة من خالل البنية المعرفية لطبيعة بيئة التعلم بالواقع المعزز 
متعلمين إلى تقديم أفكار جديدة واستكشاف التعلم من خالل تفعيل على دفع ال والتي تعتمد

مصادرهم الخاصة بالمعلومات وتحقيق نواتج التعلم من خالل وسائط التعلم الرقمية التي تتاح 
الحالية والمعرفة الجديدة  المعرفةفيها المعلومات بشكل مرن  إليجاد  العالقات والربط بين 

تاحة الفرصة  ولة حل ومعالجة مشكالت التعلم بأنفسهم دون اعتمادهم على بمحا للطالبوا 
المعلم ودفع الطالب إلى تقديم سلسلة من الحلول لهذه المشكالت واختبار صحتها  من خالل 

وهذا يتفق مع دراسة عبدالقادر  هم العليا في التمثيل البصرى إلنترنت األشياء،استخدام مهارات
تعلم الذى يعتمد في تعلمه على االكتشاف لديه قوة ( التي توصلت إلى أن الم2008وخضر)

سيطرة معرفية عالية تساعده في البحث عن المعلومات بنفسه وحل المشكالت التي تواجهه 
 من خالل دمج ما لديه من أفكار ومعلومات في بنيته المعرفية. 

لطالب تخصص تقنيات التعليم ل كما يمكن تفسير النتيجة السابقة في ضوء طبيعة (5)
التي تتطلب من الطالب توظيف استراتيجيات تساهم في رفع مستوى قوة  دراستهم العمليةو 

ودراسة دسوقى  ،(2002السيطرة المعرفية لديهم وهذا يتفق مع دراسة عبدالقادر وخضر)
أكثر ارتباطا بتحقيق مستويات عليا من فوة السيطرة  والعملي العلمي( أن التخصص 2011)

 .خصصات النظرية واألدبية المعرفية  مقارنة بالت



 ..... ستجابة السريعة في التعلم بالواقع المعزز وأثرها على قوة السيطرة المعرفية والتمثيل البصريتصميم اال

 - 64 - 

ما أثر اختالف تصميم االستجابة السريعة  على:نص  الذيللبحث و  الثانيلإلجابة عن السؤال 
في الواقع المعزز على تنمية مهارات التمثيل البصري إلنترنت األشياء لدى طالب ماجستير 

 تقنيات التعليم بجامعة الملك عبد العزيز؟
دال  يوجد فرق على: "النص  والذيللبحث  الثانيلفرض تم ذلك من خالل التحقق من ا

 السريعة(االستجابة  )أكواداألولى  التجريبية درجات المجموعة متوسطيإحصائيا بين 
التجريبية الثالثة والمجموعة  السريعة(االستجابة  )أيقوناتالتجريبية الثانية والمجموعة 

إلنترنت األشياء لدى طالب  البصري االستجابة السريعة( في بطاقة تقييم التمثيل )صور
 العزيز"ماجستير تقنيات التعليم بجامعة الملك عبد 

التمثيل بطاقة تقييم لمتوسطات درجات مجموعات البحث في  البعديتم رصد نتائج التطبيق   
الفروق تم إجراء تحليل التباين المصاحب  من داللةوللتحقق إلنترنت األشياء البصري 

(ANCOVA) ، ( نتائج تحليل )التغاير( التباين المصاحب بين درجات 9ن الجدول )ويبي
  البحث.الطالب البعدية والقبلية لدى مجموعات 

 (9جدول )

التمثيل بطاقة تقييم ل البعديفي التطبيق لدرجات مجموعات البحث  الحسابيتحليل التغاير للمتوسط 

 إلنترنت األشياءالبصري 

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

رجات د

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة ا

 )ف(

مستوى 

 الداللة

sig 

 الداللة

غير  0.736 0.115 53.92 1 53.92 التطبيق القبلي

 دالة

 االستجابةنمط 

QR 

 دالة 0.01 8.92 4185.40 2 8370.81

    468.81 39 182834.69 الخطأ

     43 1013825.00 الكلي

قيمة دالة عند مستوى  وهي 8,92مة ف = يالحظ من الجدول السابق أن قي      
أى يوجد فروق بين المجموعات في  وبالتالي يتم رفض الفرض الصفري للبحث 0,05

لمجموعات البحث في إلنترنت األشياء التمثيل البصري بطاقة تقييم متوسط درجات 
إجراء تحليل  تملتحديد اتجاه الفروق و ، االستجابة، تعزى إلى نمط البعديالتطبيق 

 اختبار توكيعلى درجات الطالب البعدية من خالل  (ANCOVA)التباين المصاحب 
Tukey Test وكانت النتائج كالتالي: 
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 (10جدول )

التمثيل بطاقة تقييم الفروق بين مجموعة البحث في  لتحديد Tukey Test اختبار توكي نتائج

 إلنترنت األشياءالبصري 

نمط االستجابة 

QR 

 نمط االستجابة

QR 

Mean Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

 

 الداللة

QR Code QR Icons 5.71 8.09 .484 غير دالة 

QR Images 31.76(*) 7.95 .000 دالة 

QR Icons QR Code 5.71 8.09 .484 غير دالة 

QR Images 26.04(*) 7.95 .002 دالة 

QR Images QR Code 31.76(*) 7.95 .000 دالة 

QR Icons 26.05(*) 7.95 .002 دالة 

 -يتضح من الجدول السابق :
 درجات المجموعة( بين متوسطي 0,05دال إحصائيا عند مستوى ) يوجد فرقال  (1)

 )مجموعةالتجريبية الثانية والمجموعة  السريعة(أكواد االستجابة  )مجموعةاألولى  التجريبية
لدى إلنترنت األشياء البصري التمثيل بطاقة تقييم في في  السريعة(أيقونات االستجابة 

 التعليم.طالب ماجستير تقنيات 
من حيث الحجم الصغير  وايقونة االستجابةويرجع ذلك إلى التشابه بين بين كود االستجابة 

والمساحة الصغيرة باإلضافة إلى تركيز الطالب على محتوى الوسائط الرقمية المقدم بالواقع 
 السريعة.ستجابة على نوع اال مالمعزز أكثر من تركيزه

 درجات المجموعة( بين متوسطي 0,05دال إحصائيا عند مستوى ) يوجد فرق (2)
 )مجموعةالتجريبية الثالثة والمجموعة  السريعة(أكواد االستجابة  )مجموعةاألولى  التجريبية

لدى طالب إلنترنت األشياء التمثيل البصري بطاقة تقييم في  السريعة(صور االستجابة 
 الثالثة.ات التعليم لصالح المجموعة التجريبية ماجستير تقني

( بين متوسطي درجات المجموعة 0,05دال إحصائيا عند مستوى ) يوجد فرق (3)
التجريبية الثالثة والمجموعة  السريعة(أيقونات االستجابة  )مجموعةالتجريبية الثانية 

لدى نت األشياء إلنتر التمثيل البصري بطاقة تقييم في  السريعة(صور االستجابة  )مجموعة
 الثالثة.طالب ماجستير تقنيات التعليم لصالح المجموعة التجريبية 

ويمكن تفسير الفروق لصالح مجموعة صور االستجابة السريعة إلى تفاعل الطالب         
الصور للتناسب مع  رفي المجموعة الثالثة مع الصورة وتأثرهم بها والسيما انه تم اختيا

 ،ومثير بصرى متكامل وواضح ،فاستخدمت الصورة كمنظم متقدم ميطبيعة الموقف التعلي
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 إلى انتباههمالصورة أكبر من  إلى الطالب فانتباهالحجم الصغير ذو بعكس الكود واأليقونة 
التي ربما تأثر بها الكود واأليقونة ويمكن تفسير ذلك في أسلوب العرض الكلى للصورة 

التي ترى أن سلوك الفرد يخضع لقواعد تنظيم  مع النظرية السلوكيةهذا يتفق الطالب و 
مع المجال الذى يوجد فيه الفرد كليا فإدراك الفرد للكل يسبق إدراكه الجزء وهذا يتفق ذلك 

التي توصلت إلى وجود فرق دال احصائيا لمتغير التمثيل البصرى (  2013دراسة هنداوى )
يتوافق هذا مع نظرية و ، كلىللمعلومات لصالح المجموعة التي درست بأسلوب العرض ال

الترميز المزدوج أو الثنائى التي تفترض أن اكتساب المعرفة داخل العقل يتكون من وحدتين 
للترميز، إحداها للغة اللفظية واألخرى للصور والرسومات ولذا فالمتعلم الذي يتناول 

الل قناة واحدة المعلومات من خالل قناتين منفصلتين أفضل من المتعلم الذي يتناولها من خ
(Stockwell, 2016) بين المادة ارتباطات تساعد المتعلم على تكوين  ألن الصور

حيث يوجد بينهما  متزامنو في أثناء معالجة المعلومات بشكل مستقل لمحتوى البصرية وا
 .للمعلومات الثنائيروابط وعالقات تسمح بالترميز 

الستجابة السريعة في كل مجموعة على وللتعرف على حجم تأثير كل نمط من أنماط ا     
 رتب لداللة الفروق بين متوسطات Wilcoxon (W) حدة تم استخدام اختبار ويلكوكسون

لمجموعة  البعديوالتطبيق  القبليتم رصد نتائج التطبيق و المجموعات الصغيرة المرتبطة 
 كالتالى:وكانت النتائج  درجات بطاقة التقييمالبحث في 

 (11جدول)

في  لداللة الفروق بين القياس  القبلى و البعدى Wilcoxon (W)اختبار ويلكوكسن للرتب نتائج 

 بطاقة التقييم

نمط  م

 االستجابة

متوسط  العدد الرتب

 الرتب

 

مجموع 

 الرتب

 

Z 

 

 الداللة

مربع 

 إيتا

داللة 

حجم 

 األثر

الرتب  أكواد 1

 السالبة

دالة عند  3.30 0.00 0.00 0

مستوى 

0.05 

 مرتفع 0.38

الرتب 

 الموجبة

14 7.50 105.0

0 

الرتب  أيقونات 2

 السالبة

دالة عند  3.30 0.00 0.00 0

مستوى 

0.05 

 مرتفع 0.38

الرتب 

 الموجبة

14 7.50 105.0

0 

الرتب  الصور 3

 السالبة

دالة عند  3.41 0.00 0.00 0

مستوى 

0.05 

 مرتفع 0.42

الرتب 

 الموجبة

15 8.00 120.0

0 
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( على 3,41( و)3,30و)) 3,30) بلغت Zأن قيمةيتضح من الجدول السابق         
رتب  متوسطيدال إحصائيا بين  يوجد فرقأى  0,05الترتيب وكلها قيم دالة عند مستوى 

 البصريبطاقة تقييم التمثيل في  البعديوالتطبيق  لمجموعات البحث القبليالتطبيق درجات 
وإليجاد حجم التأثير للمتغير المستقل على المتغير  البعدي ،لصالح القياس  إلنترنت االشياء

( 0,38و)) 0,38التابع تم حساب حجم التأثير باستخدام داللة قيم مربع إيتا التي بلغت )
( على الترتيب وهي قيم مرتفعة وفقا لجداول كوهين مما يدل تدل على أن الفروق 0,42و)

نما كانت ،تكن وليدة الصدفة والبعدي لم بليالقذات الداللة اإلحصائية بين التطبيقين   وا 
ويمكن تفسير القيمة المرتفعة ، بتأثير نمط االستجابة السريعة في التعلم بالواقع المعزز

 -األشياء إلى: إلنترنت التمثيل البصري بطاقة تقييم لحجم األثر في 
الطالب في وضع  رضها على الطالب ومناقشتها معهم ساهمجودة معايير التقييم وع (1)

في حالة نشاط لبناء معارفهم وبذل أقصى جهد للحصول على أعلى درجة في بطاقة 
التقييم، وتأثر الطالب ببعض النماذج الجاهزة والتي تم عرضها عليهم في التعلم بالواقع 

 التعلم المعزز ساعد الطالب في اكتساب هذه المهارات ـ، كما ساعدت استراتيجية
الطالب لمشروع تصميم التمثيالت المعرفية  تنفيذ على لويبا على القائم بالمشروعات

إلنترنت األشياء، وأتاح لهم فرص مشاركة المنتوجات )التمثيالت( من خالل مشاركتها عبر 
 تطبيقات الهواتف النقالة ومن ثم تحسينها 

تفسير النتيجة في ضوء نظرية المرونة المعرفية من خالل قدرة الطالب على إعادة  (2)
، إلنترنت األشياء تبعا ألحداث الموقفالتمثيل البصري ظومات معرفية قائمة على بناء من

استيعاب أفراد المجموعة لمعظم المعارف والمعلومات التي قدمت إليهم من خالل و 
 تيجيات التعلم القائم على األداء.استرا

وع تنفيذ مشر  وتبنى ،Performance األداء على القائم تبنى استراتيجيات التقويم (3)
إلنترنت األشياء على استراتيجية التعلم بالمشروعات القائمة على التمثيل البصري تصميم 
استراتيجية فعالة في التعلم بالواقع المعزز ومناسبة االستراتيجية لموضوع تدريب  وهيالويب 

   .إلنترنت األشياءالتمثيل البصري الطالب على 
موارد االنترنت اعد على االستفادة من سالتمثيل البصري التخزين السحابى لمشروع   (4)
سبل  مناقشةعرض الملف المنتج امام الزمالء أدى إلى زيادة التنافس فيما بين الطالب و و 
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حساس كل متعلم  تحسين العمل كان له تأثير كبير في التحسين المستمر للعمل وا 
التمثيل تقييم ر بالمسئولية الشخصية في تحسين العمل ساعد كثيرا في التزام الطالب بمعايي

 األشياء. إلنترنتالبصري 
 على: والذي نصلإلجابة عن السؤال الثالث للبحث 

زمن المستقبل  منظورما أثر اختالف تصميم االستجابة السريعة في الواقع المعزز على 
 لدى طالب ماجستير تقنيات التعليم بجامعة الملك عبد العزيز؟

دال إحصائيا بين  يوجد فرق"على: الذى نص  و الثالث:التحقق من الفرض تم من خالل 
والمجموعة األولى ) أكواد االستجابة السريعة (  التجريبية درجات المجموعة متوسطي

التجريبية الثالثة ) صور والمجموعة التجريبية الثانية ) أيقونات االستجابة السريعة ( 
اجستير تقنيات التعليم االستجابة السريعة( في مقياس منظور زمن المستقبل لدى طالب م

 . "بجامعة الملك عبد العزيز
مقياس لمتوسطات درجات مجموعات البحث في درجات  البعديتم رصد نتائج التطبيق 
الفروق تم إجراء تحليل التباين المصاحب  من داللةلتحقق ، ولمنظور زمن المستقبل 

(ANCOVA) ( التباين ال12ويبين الجدول )مصاحب بين درجات ( نتائج تحليل )التغاير
 الطالب البعدية والقبلية 

 (12الجدول )

 البعديفي التطبيق لدرجات مجموعات البحث  الحسابيللمتوسط  (ANCOVA)تحليل التغاير 

 لمقياس منظور زمن المستقبل

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة اإلحصائي

 )ف(

 مستوى الداللة

sig 

 الداللة

 غير دالة 0.611 0.26 42.70 1 42.70 التطبيق القبلي

نمط االستجابة 

 السريعة

 غير دالة 0.250 1.44 232.77 2 465.54

    162.01 39 6318.53 الخطأ

     42 6812،42 المجموع الكلى

قيمة غير دالة عند مستوى  وهي 1,44أن قيمة ف =  من الجدول السابقيالحظ       
بين المجموعات دالة إحصائيا  ال توجد فروق أيللبحث بل الفرض الصفري وبذلك يق 0,05

لمجموعات البحث في التطبيق مقياس منظور زمن المستقبل درجات رتب في متوسط 
 -بسبب: ويمكن تفسير ذلك  السريعة،البعدي، تعزى إلى نمط االستجابة 
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راستهم العملية في ومعبرة عن طبيعة دتشابه مواقف التعلم بين المجموعات الثالث 
متشابهة تقنيات التعليم فغالبية الطالب يعملون في ظل دوافع متقاربة وتطلعات مستقبلية 

هذا يتفق مع دراسة و  عمليتتناسب مع تخصص تقنيات التعليم وهو تخصص 
الكليات  الفروق لصالح أعضاء هيئة التدريس في اتجاهأظهرت ( التي 2011عبدالوهاب)

( وجود فروق ذات داللة 2015لكليات النظرية كما أظهرت دراسة)أحمد،لعملية مقارنة باا
إحصائية بين درجات طلبة جامعة الملك خالد للتخصصات العلمية واألدبية في مقياس 

ح التخصصات العلمية أي أن طلبة التخصصات العلمية يرون منظور زمن المستقبل لصال
ن بذل الجهد هو وسيلة تحقيقها بدرجة أن األهداف المستقبلية ذات أهمية في حياتهم وأ

 .أفضل من التخصصات األدبية 
كما تشابهت ردود جميع الطالب في التحديات المستقبلية التي تواجه التي تواجه      

تطبيقات إنترنت األشياء في المستقبل وهذا ما أشار اليه الطالب من التخوف من تطور هذه 
االختراق وعدم المحافظة على خصوصية المستخدم التكنولوجيا واستخدامها في التجسس و 

صابة المستخدمين بالتعب واإلجهاد الرقمي  باإلضافة الى التخوف من األخطاء التقنية وا 
جهات النظر لم و وحاجة األشياء للصيانة والدعم الفني بشكل مستمر وهذا االتفاق في 

ويمكن تفسير حجم األثر يظهر أي فروق في منظور الطالب المستقبلي إلنترنت األشياء، 
 Cognitiveفي منظور زمن المستقبل للطالب في ضوء نظرية التوقعات المعرفية 

Expectancy Theory ث بين المثير واالستجابة دبح المعرفيترى أن التوسط  التي
(Luck, Lipp, 2016).)  األشياء بالنسبة للطالب سوف يقلل  بأنترنت المعرفيفالبناء

ة منها وبالتالي تزداد لديهم التوقعات اإليجابية عن انترنت األشياء وتزداد التوقعات السلبي
 المستقبل.لزمن  اإليجابيمعها المنظور 

يمكن تفسير عدم الفروق في منظور زمن المستقبل في إحساس وتصورات الطالب 
 تحقيق تخصصهم فى البية الطالب لديهم ترقب نحو مستقبل انترنت األشياء نابعا منغبأن 

تهيئة سبل الحياة التي تكفل لهم حياة مستقبلية أفضل ل من انترنت األشياءتوقعات عالية 
لذلك لم تظهر  وقد ظهر ذلك في استجابات وآراء الطالب عن مستقبل انترنت األشياء 

األشياء بالنسبة لهم هو  إلنترنتفمنظور زمن المستقبل فروق دالة بين الثالث مجموعات 
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 لذا لم تظهر فروق داله إحصائية فيما بينهم ، لمستقبلية المرغوب فيهاصورة من األحداث ا
 مع انترنت األشياء. الحياةألن لديهم فهم واضح ألهمية األهداف المستقبلية في ظل 

وللتعرف على حجم تأثير كل نمط من أنماط االستجابة السريعة في كل مجموعة على حدة   
رتب لداللة الفروق بين متوسطات  Wilcoxon (W) تم استخدام اختبار ويلكوكسون

منظور زمن في مقياس  البعديوالتطبيق  القبليتم رصد نتائج التطبيق و المجموعات 
  كالتالى:وكانت النتائج  المستقبل

 (13جدول)

 والبعدي في القياس القبليلداللة الفروق بين  Wilcoxon (W)نتائج اختبار ويلكوكسن للرتب 

 ستقبلمقياس منظور زمن الم

نمط  م

 االستجابة

العد الرتب

 د

متوسط 

 الرتب

 

مجموع 

 الرتب

 

Z 

 

 الداللة

مربع 

 إيتا

داللة 

حجم 

 األثر

الرتب  أكواد 1

 السالبة

دالة عند  2.29 16.00 4.00 4

مستوى 

0.05 

 مرتفع 0.19

الرتب 

 الموجبة

10 8.90 89.00   

الرتب  أيقونات 2

 السالبة

دالة عند  2.92 6.00 2.00 3

ستوى م

0.05 

 مرتفع 0.31

الرتب 

 الموجبة

11 9.00 99.00   

الرتب  الصور 3

 السالبة

دالة عند  3.08 3.50 1.75 2

مستوى 

0.05 

 مرتفع 0.32

الرتب 

 الموجبة

12 8.46 101.5

0 

  

( على 3,08( و)2,92و)) 2,29) بلغت Zأن قيمةيتضح من الجدول السابق         
 متوسطيدال إحصائيا بين  يوجد فرقأى  0,05ة عند مستوى الترتيب وكلها قيم دال
منظور زمن في مقياس  البعديوالتطبيق لمجموعات البحث  القبليرتب درجات التطبيق 

 البعدي.لطالب ماجستير تقنيات التعليم لصالح القياس  المستقبل
م التأثير وإليجاد حجم التأثير للمتغير المستقل على المتغير التابع تم حساب حج     

( على الترتيب 0,32( و)0,31و)) 0,19)باستخدام داللة قيم مربع إيتا التي بلغت 
وفقا لجداول كوهين مما يدل تدل على أن الفروق ذات الداللة  مرتفعةوهي قيم 

نما كانت ،تكن وليدة الصدفة والبعدي لم القبلياإلحصائية بين التطبيقين  بتأثير نمط  وا 
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تفسير القيمة المرتفعة لحجم األثر  المعزز، ويمكني التعلم بالواقع االستجابة السريعة ف
 -إلى: منظور زمن المستقبل في كل مجموعة من المجموعات  في مقياس

توجههم و من حيث تفوقهم الدراسي  طبيعة و خصائص طالب الدراسات العليا (1)
اء المهام ودافعية الطالب لإلنجاز نحو أد األكاديمي الذى يتطلب الجهد والمثابرة

المحتفلة حيث ظهر ذلك في ارتفاع مستوى أداء المهام للطالب في التمثيل البصري 
( كلما زادت قدرة الفرد على أدائه Tsai, 2015إلنترنت األشياء حيث توصلت دراسة )

للمهام المطلوب منه زاد معه قدرته على منظور زمن المستقبل واظهرت دراسة)أحمد ، 
( 0,01ارتباطية موجبة ذات دالالت إحصائية عند مستوى )( أن هناك عالقة 2015

 بين درجات منظور زمن المستقبل ودرجات دافعية اإلنجاز لدى طالب جامعة الملك خالد.
 البصريشبكات تفكير تعتمد على التمثيل  على طبيعة المشروع المنتج والقائم (2)

فيها وهذا يتفق مع  إلنترنت األشياء ساعد الطالب في تنمية تفكيرهم نحو المستقبل
( التي توصلت فعالية الممارسات التي تتم باستخدام 2015نتائج دراسة )الصادق، 

ل لدى تالميذ في تنمية مهارات التفكير المعرفية وعادات العق البصريشبكات التفكير 
 المرحلة اإلعدادية.

وهذا  تنمية قوة السيطرة المعرفية لدى الطالب ساعدهم في توجهاتهم المستقبلية (3)
( التي توصلت إلى وجود عالقة بين مهام الحياة مع قوة 2011)دسوقييتفق مع دراسة 

السيطرة المعرفية ألن المشكالت المعرفية الحالية تدفع بالطالب إلى حلها في التوجهات 
(التي توصلت إلى أن 2008مع دراسة الناغى وعبد القادر) تتفقالمستقبلية له ، كما 
المختلفة  التي قد تواجه الفرد  المشكالتالتعامل مع  تساعد علىية قوة السيطرة المعرف

أو مشكالت اجتماعية أو انفعالية، وقد  سواء كانت مشكالت أو مهام عقلية معرفية
أظهرت النتائج تحسن مستوى الطالب في التعلم بالواقع المعزز في قوة السيطرة المعرفية 

 اإليجابيوى مرتفع وربما كان هذا له األثر يما يعنى انتقالهم لتحقيق أهداف ذات مست
األشياء، كما أن أسلوب التدريس  إلنترنتفي توجهات الطالب  لمنظور زمن المستقبل 

األشياء قد  إلنترنتبالواقع المعزز انعكس على اكتساب الطالب لمهارات التمثيل البصرى 
 األشياءل انترنت شجع الطالب بأن يكونوا أكثر طموحا وسعيا لتحقيق توجهات مستقب



 ..... ستجابة السريعة في التعلم بالواقع المعزز وأثرها على قوة السيطرة المعرفية والتمثيل البصريتصميم اال

 - 72 - 

التي توصلت الى وجود عالقة إيجابية بين  (Carvalho, 2015)وهذا يتفق مع دراسة 
 منظور زمن المستقبل ونوع المعرفة التي يكتسبها الطالب . 

يمكن تفسير ذلك في ضوء نظرية المرونة العقلية التي توفرها بيئة التعلم بالواقع  (4)
 مرتفعي( التي توصلت إلى الطالب 2011اب، بدالوهعالمعزز وهذا يتفق مع دراسة )

القدرة في المرونة العقلية يكون لديهم نظرة مستقبلية إيجابية ألنهم يتميزون بقدرتهم 
على مواجهة المواقف والمشكالت المتعددة بنوع الموائمة والتكيف معها بعيدا عن الجمود 

همية األهداف والتعصب لفكرة محددة وبذلك يصيح قادرا على فهمه الواضح أل
الى مستقبل  المستقبل متطلعاالمستقبلية، ومدى االستفادة من الخبرات السابقة له في 

افضل وقد ظهر ذلك في أداء الطالب لمهامهم في التمثيل البصري إلنترنت األشياء 
نجازو تحسين العمل هم لمحاوالتفي والتي أظهرت الرؤية المستقبلية اإليجابية  للطالب   ا 

 هذه التمثيالت. المهام في
، 2015يمكن تفسير ذلك في ضوء النظرية السلوكية المفسرة للسلوك )الفريح ،  (5)

( من خالل اعتقاد الطالب في أن استخدام تطبيقات انترنت األشياء سوف يعزز 329
أدائهم في المستقبل فكلما نظر للتكنولوجيا أنها غير معقدة االستخدام كان قبولها 

بل أعلى ، وأن استخدام تطبيقات انترنت األشياء لن يتطلب بذل واستخدامها في المستق
أي جهد ألن عامل سهولة االستخدام المدركة تعتبر مؤشرا تنبئيا لنوايا الطالب في 
استخدام انترنت األشياء باإلضافة إلى التوافق المدرك الذى يشير إلى اعتقاد الطالب في 

 .صصهم المرغوب فيه في المستقبلاستخدام انترنت األشياء يتوافق مع مجال تخ
 في ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الحالي، يوصى بما يلي: البحث:توصيات 

أظهرت النتائج تفوق صور االستجابة السريعة يليها األيقونات ثم األكواد وبالتالي   (1)
، يراعى عمد تصميم التعلم بالواقع المعزز تصميم االستجابات وفقا للترتيب السابق

التعلم على تصميم االستجابة السريعة في  المتخصصين في تقنيات التعليم وتدريب
 الواقع المعزز ب
 وتحفيز الطالب على المقررات الجامعية والكتب على المعزز الواقع تقنية إدخال  (2)

تدريب أعضاء و  المقرر بوسترات وعمل، التقديمية العروض في المعزز الواقع استخدام
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إنتاج وتصميم أكواد االستجابة السريعة وتوظيفها في محتوى المقرر هيئة التدريس على 
 للطالب الدراسي

ة تنمية وتطوير استخدام المتعلم لألنشطة واإلجراءات المعرفية المختلفة لزياد (3)
طالب الدراسات العليا ومساعدتهم على تهيئة بيئات مستوى قوة السيطرة المعرفية لدى 
يجاد العالقات وتجريب األفكار الجديدة تعلم محفزة تساعدهم على اكتشا ف المشكالت وا 

تاحة الفرصة أمام الطالب لممارسة المزيد من اإلجراءات المعرفية التي تنمى مهارات  وا 
 التفكير وانتقال المتعلم من ثقافة الذاكرة إلى ثقافة اإلبداع.

لتاريخية المواقع االمواقع الهامة مثل توظيف تقنية الواقع المعزز في استهداف   (4)
ثراء معارف  ومباني ، الطالبالكليات وربطها بمصادر تعليمية مختلفة تهدف إلى تنمية وا 

توظيف الواقع المعزز في حمالت التوعية مثل استخدامه في الخرائط التفاعلية وبوستر و 
 واألدلة اإلرشادية المختلفة. األكاديميالمعلومات واإلرشاد 
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  461:488.جامعة الملك سعود . التربية كلية (.3) 27.التربوية

 Augmented Realityأثر استخدام تقنية الواقع المعزز( 2014الحسيني، مها عبد المنعم )
. رسالة في تحصيل واتجاه طالبات المرحلة الثانويةفي وحدة من مقرر الحاسب االلي 
 ماجستير. كلية التربية. جامعة أم القرى. 

العالقة السببية بين قوة السيطرة المعرفية والذكاء الناجح  .(2015(الخزاعى، على صكر جابر 
 297-263(. كلية التربية. جامعة المثنى, 2)8. مجلة أورك. لدى طلبة الجامعة

(. أثر استراتيجية التعلم المرتكز على المهمة في تنمية 2016ى فيصل أحمد )الخطيب، من
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مارس(. توجهات تقنية مبتكرة في  5-2: 2015لخليفة، هند سليمان والعتيبي، هند مطلق )ا
المؤتمر الدولي الرابع للتعلم اإللكتروني والتعليم التعلم اإللكتروني: من التقليدية إلى اإلبداعية. 

يم عن الوطني للتعليم االلكتروني والتعل الرياض: المركز عن بُعد: تعلم مبتكر لمستقبل واعد.
 بعد، وزارة التعليم العالي.
تكنولوجيا الواقع االفتراضي، وتكنلوجيا الواقع المعزز،  (.2015خميس، محمد عطية )

( . القاهرة: الجمعية المصرية لتكنولوجيا 1)25. تكنولوجيا التعليموتكنولوجيا الواقع المخلوط. 
 . 3:1التعليم. 

http://www.alecso.org/site/
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.  و التاريخية لتكنولوجيا التعلم االلكترونىاألصول النظرية ( . 2011، محمد عطية. )خميس
 دار السحاب. القاهرة:
البناء العاملي للقدرة على حل المشكالت واستراتيجيات ) .2011) شيرين محمد أحمد دسوقي،

 كلية مجلة التنظيم الذاتي للتعلم وقوة السيطرة المعرفية لدى طالب كلية التربية ببورسعيد،
 . 75:11. ( 72. )بالزقازيق التربية

. )ترجمة نبيل البصريالثقافة البصرية والتعلم ( . 2007دواير ، فرانسيس ومور ، ديفيد مايك )
 مكتبة بيروت مسقط: (.جاد عزمى
( . تكييف قائمة زمباردوا لمنظور الزمن للغة 2009شرفى، محمد الصغير. ) جاراهلل،سليمان، 
 .64-53( . 23. )مجلة شبكة العلوم النفسية العربية العربية.
مجلة التعليم انترنت األشياء وتوظيفها بالعملية التعليمية.   .(2015 شوقي. )محمد  شلتوت،

على  2016نوفمبر 22تم استرجاعه في  المنصورة.جامعة  المنصورة:( . 16) اإللكتروني.
الرابط 

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=517 
 بقوة وعالقتهما باالكتشاف والتعلم باالستقبال ( التعلم2008) أبو المجد إبراهيم الشوربجى ،

دراسات تربوية .  تنبؤيه دراسة اإلعدادية المرحلة وتلميذات تالميذ لدى السيطرة المعرفية
 505:553التربية. جامعة حلوان.  (. كلية2)14. واجتماعية

( تنمية بعض مهارات التفكير المعرفية وعادات العقل 2015الصادق، نهلة عبد المعطى )
مجلة دراسات لتدريس العلوم لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية.  البصريباستخدام شيكات التفكير 

 .170-127( ، 27. )عربية في التربية وعلم النفس
قوة السيطرة المعرفية في ضوء مستويات متباينة من بعض  (.2010)لعزيزعبد اآمنة  صالح،

القدرات العقلية لدى عينة من طالبات كلية التربية بجامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة. 
 . 287 -330 اإلسكندرية.جامعة  (.20) 3.مجلة كلية التربية

 المعرفية السيطرة قوة) .2002) .يوسف سعد عادل الحميد وخضر، عبد فتحي القادر، عبد
 والصف والنوع والتخصص الدراسة موضوع ضوء في جامعة الزقازيق التربية كلية طالب لدى

 . 153:102). 42(.بالزقازيق التربية كلية مجلة الدراسي،
(. المرونة العقلية وعالقتها بكل من منظور زمن المستقبل 2011عبد الوهاب، صالح شريف)

( . 20. )مجلة بحوث التربية النوعيةأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.  وأهداف اإلنجاز لدى
 .78 -20 جامعة المنصورة.

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=517
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=517
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الكائنات التعليمية وتكنولوجيا (. 2015عطار، عبد اهلل إسحاق، وكنسارة، إحسان محمد. )
 .. الرياض: مكتبة الملك فهد النانو

. القاهرة: النعناعى لوسائل التعليميةتكنولوجيا التعليم وا(. 2000) عبد المنعمعلى، على محمد 
 للطباعة والنشر.

( . تقصى نوايا الطالبات المعلمات في تبنى تطبيقات الويب 2015الفريح، سعاد عبدالعزيز )
 .DTPB خطط لةفي تدريسهن في المستقبل باستخدام النظرية التفسيرية للسلوك الم 2,0

 .347-323د. (. جامعة الملك سعو 1)32. مجلة العلوم التربوية
وأنظمة  من شبكات البيانات الرقمية إلى شبكات األشياء .(2011 محمد. )قوبعة، أنيس 

(. تم 1)Communications of the Arab Computer Society..4الحوسبة المادية. 
 www.arabcomputersociety.orgعلى الرابط  2016نوفمبر 13استرجاعه في 

 التعلم باستراتيجية األداء على القائم التقويم نوع ختالفا (.2014مبارز، منال عبدالعال )
 السيطرة المعرفية وقوة المشكالت حل مهارات تنمية على وأثره الويب على بالمشروعات القائم

. مجلة تكنولوجيا التعليم.اإلعدادية المرحلة طالب المعلومات لدى وتكنولوجيا الكمبيوتر مقرر في
 .279:239لمصرية لتكنولوجيا التعليم.( . القاهرة: الجمعية ا1)24

والفورمات على  البصري( فاعلية استراتيجيتي شبكات التفكير 2016محمود، شيماء بهيج )
مجلة بحوث تنمية التفكير االستداللي ومفهوم الذات األكاديمية لدى طالبات المرحلة الثانوية. 

 .194-153( ، 1. )عربية في مجاالت التربية النوعية
. عمان: دار أمواج التطبيقات الذكية في الممارسات التعليمية( . 2016)فتحي أكرم ،مصطفى

 للطباعة والنشر والتوزيع.
 Quickتطبيقات أكواد االستجابة السريعة  .(2014(مصطفى، أمل وجيه حمدي 
Response Codes (QRC)  في المكتبات الجامعية: دراسة تقييمية الستخدام عضوات

( , 2) 34العربية  مجلة المكتبات والمعلومات. جامعة الدمام-يات البناتهيئة التدريس بكل
17-63 

. تم  عالم التقنية مجلة األشياء.ماذا تعرف عن انترنت  .(2015الناصر ، ناصر محمد .) 
http://www.tech-على الرابط  2016نوفمبر 28استرجاعه في 

things-of-wd.com/wd/2015/03/04/internet 
( . قوة السيطرة المعرفية وعالقتها 2008عبدالحميد) فتحيالناغى ، هبة إبراهيم و عبدالقادر، 

جراءاتها لدى طالب  جامعة  (.3)2.مجلة كلية التربية الجامعة.بالقدرة على حل المشكالت وا 
 .211 -166 بور سعيد.

http://www.tech-wd.com/wd/2015/03/04/internet-of-things
http://www.tech-wd.com/wd/2015/03/04/internet-of-things
http://www.tech-wd.com/wd/2015/03/04/internet-of-things
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أثر بعض متغيرات عرض الخرائط الذهنية اإللكترونية  (.2013، أسامة سعيد على )نداويه
 للمعلومات البصريوالتمثيل  المعرفيبالمحتوى المقدم عبر بيئة التعلم االفتراضية على التحصيل 

. مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس التعليم.اللفظية لدى طالب شعبة تكنولوجيا 
37(4، ) 13-65. 
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