
 

 
 

 

تتميز تكنولوجيـا التعلـيم بـالتطور       
المستمر والسريع في مستحدثاتها، ومن أبرز      
هذه المستحدثات تكنولوجيا بيئـات التعلـيم       

لكتروني، والتي تتطلب المزيد من البحث       اإل
والتطوير للكشف عن أنسب تصميم بيئـات       
التعلم اإللكتروني كى تناسب نوعية المتعلمين      
ومخرجات التعليم والتعلم، والبحث الحـالي      

  .يندرج تحت هذا التوجه
ولتدعيم هذه الفاعلية توجد ضـرورة      
الستمرار البحث عـن متغيـرات تـصميم        

طبيعة التعليم االلكترونـي    تكنولوجية تناسب   
بوجة عام والبيئات االلكترونية بوجه خاص       
كوسيط تعليمـي حيـوي بحيـث تراعـي         
احتياجات المتعلمين المختلفة بما يضمن تقديم      
توجيهات ومساعدات وارشادات تتيح بنـاء      
معرفتهم، وهذا ما تتميز به النظرية البنائيـة        
التي تعتمد علي وجود دافع داخلـي للمـتعلم    

وده لبناء تعلمه ومعرفته بنفسه من خـالل        يق
إحداث تكامل بين المعلومات المطلوب تعلمها    

 & ,.Malekian, F) وبين خبراته الـسابقة 

Aliabadi, F. M, 2012).  
ولقد اهـتم التربويـون بالتطبيقـات        

التقنية المتطورة التي يمكن ان تدعم العمليـة      
كن التعليمية مثل تقنية الواقع المعزز حيث تُم      

الرد من التعامـل مـع بيئـات افتراضـية          
) ٢٠١٥(حيث ذكر عطار وكنسارة     . وحقيقية

أن تقنية الواقع المعزز لها دور فعال وحيوي        
في توصيل المعلومات للمعتعلم بشكل سـهل       
وفعال، وتوفر له القدرة على اإلبداع بـشكل        

  . فعال فى الدراسة وفي عملة المستقبلي
قـع  تطبيقـات الوا  وهي تكنولوجيـا    

 خاللهـا   يمكـن مـن   حديثة نسبيا،   المعزز  
 كاملـة بمـا   التعامل مع بيئة واقع افتراضي      

 ال  تعليميـة ومزايـا   تحتويه من إمكانيـات     
توفرها غيرها من بيئات الـتعلم التفاعليـة،        
وذلك من حيث كونها ال تحتاج إلى كثير من         
االستعدادت التي تشكل عائقا دون توظيفهـا       

ا لسهولة إنتاجهـا     نظر ،في المجال التعليمي  
                                                             

         التوثيق في البحث الحالي وفق الجمعية األمريكيـة
 American( اإلصـدار الـسادس   –لعلم النفس 

Psychological – A.P.A-6th Ed.(  
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 إتاحتهـا مجانـا علـى       وتوظيفها بإمكانيات 
  .هواتف االندرويد

" لوسـر "فقد أكدت دراسـة دراسـة       
Looser, J, (2007)  إلي أن الواقع المعزز

كتقنية حديثة في مجال التعلـيم اإللكترونـي        
يقوم بعرض المحتوي بـشكل فعـال فـي         
الموقف التعليمي، حيث يكون المـتعلم فـي        

 دراسة وفهم التفصيالت واألجزاء     احتياج إلي 
  .الصغيرة للشىء المراد تعلمه

" و" رينيـر " وأكدت دراسة كالً مـن    
 (Renner, Thornton, 2014)" ثورنتون 

اللتين استخدمتا الواقع المعزز وأشارتا علـي      
أنه يعمل كدعم وتوجيه وإرشاد فـي بيئـة         
التعلم التقليدية، باإلضافة على تأثير الواقـع       

ي العملية التعليمية علـي جوانـب       المعزز ف 
هامة مثل التحصيل، باإلضـافة إلـي ثقـل         
وتهذيب البنية المعرفية للمتعلم، مما يـسهل       
اكتساب الخبرات واالحتفاظ بها، حيـث تـم        
تصميم الدعم اإللكتروني باسـتخدام تقنيـة        
الواقع المعزز على األجهزة النقالة فى المواد       

خـالل دمـج    التعليمية الورقية التقليدية من     
) QR codes(أكواد اإلسـتجابة الـسريعة   

  .داخل الورق
 Yuen, s " يون وآخرون"أما دراسة 

, Yaoyuneyoung,G & Johnson, E, 
 والتي قارنت بين اسـتخدام تقنيـة        (2011)

الواقع المعزز كدعم تعليمي، وخمس أنمـاط       

أخري من أنماط دعم المحتـوي التعليمـي        
عرفـة إلتقـان    اإللكتروني الخاصة ببناء الم   

الفهم المعرفي للمتعلمين فى معمل العلـوم؛       
وأوضحت النتائج األثر اإليجابي في استخدام      
الواقع المعزز فى تقديم الدعم التعليمي فـى        
معمل العلوم لطـالب المرحلـة اإلعداديـة        
وزيادة مشاركة الطـالب وطريقـة تقـديم        
المحتوى التعليمي لهم؛ ومع ذلك لـم يكـن         

المعزز أفضل أنماط الـدعم     استخدام الواقع   
  .المستخدم

مما سبق اتـضح أهميـة توظيـف         
 تسمح بـالمزج  تطبيقات الواقع المعزز والتي   

الواقعي للمحتويات الرقمية من البرمجيـات      
والكائنات الحاسوبية مع العالم الحقيقي وفقًـا       

 والتي من أهمها    للتقدم التكنولوجي المعاصر  
ية لـدى   تنمية مهارات استخدام السبورة الذك    

معلمي المرحلة الثانوية كأحد المـستحدثات       
  .التكنولوجية

فالمعلم يمثل محور العملية التعليميـة      
وحجر الزاوية في كل عمل تعليمـي النـه         
سيكون معلم الغد لذا يجب إعادة النظر فـي         
البرامج التعليمية المقدمة لـه لتتمـشى مـع         
التطورات التكنولوجية ومستحدثات تكنولوجيا    

  . وأيضا مع احتياجاته الفعليةالتعليم
 & ,.Preston, C"" حيـث يـري   

Mowbray, L, (2008) ــدريب  أن تـ
المعلمين علي مهارات اسـتخدام الـسبورة       
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إمكانية اسـتخدامها فـي     الذكية يعمل علي      
التعلم عن بعد باسـتخدام خاصـية الفيـديو         
كونفرنس أو النت ميتنج والتي تمكننـا مـن         

المؤتمرات عرض بعض الندوات والورش و    
بين الدول المختلفة عن طريـــق شـبكة        

تمكن مـن تفاعـــــل     ، والتي   االنترنت
جميع المتعلمين مـــع الوسـيلة خـالل       
عرضها وذلك من خـالل إتاحـة الفرصـة         
لمشاركة بعض المتعلمين في استخـــدام     
الوسيلة ويترتب علـى ذلـــــك بقـاء        

مما يـؤدي بالضرورة إلى     أثـــر التعلم   
  ).نوعية التعلم ورفع األداءتحسين 

ــة   ــد دراسـ ــر "وتؤكـ روبليـ
 ,Roblyer, M. D, et all"(وآخــرون

 أن تنمية مهارات استخدام الـسبورة       2010)
على الذات   المتعلم من االعتماد  الذكية تمكن   

وتنمية مهارات التعلم الذاتي لديـة وجعـل        
 Interactive Learning التعلم تعلماً تفاعلياً

تطبيق فكرة الـتعلم   و ء أثره والتأكيد على بقا  
المالئم من خالل إتاحة الوصول إلى المزيـد      
من المعلومات بطرق أكثر وأيسر للمعرفـة       

النهـوض بـالتعليم     من أجـل     حسب الطلب 
تحقيق مبدأ التعلم لإلتقـان عـن        و   وتطويره

طريق توافر توقعـات واضـحة ومحكـات        
يكون علية النجاح في أداء المهـام   محددة لما
 عن أسباب التأخر أو التعثـر فـي  والكشف 

  .التعلم وعالجه

" أوتنبريـت وآخـرون   "وكذلك يؤكد   
Ottenbreit, A, et all (2010)  أنه عـن 

طريق اكتساب مهارات السبورة الذكية يمكن      
للمعلم عرض مواد التعلم بـصورة جذابـة        
وتفاعلية، وتوظيف كافة مهاراتها وأدواتهـا      

 للطلبـة،   لتنمية المهارات العملية واألدائيـة    
باإلضافة للميزات المتنوعـة التـي يمكـن        
تنفيذها بواسطة هذه الـسبورة، كالتـسجيل،       
والتوثيق،والتطبيق، والرسم المباشـر علـي      
والحاسوب، وكذلك سهولة إعداد الـدروس       

  .عبر السبورة
    مما سبق يتضح عدم االستفادة من      
تطبيقات تقنية الواقع المعـزز فـي العمليـة     

لها من دور فعال فـي تحـسين    التعليمية لما   
مخرجات عملية التعليم والتعلم، وأيضا وجود      
تدني في مهارات استخدام الـسبورة الذكيـة        
لدي معلمين المرحلة الثانوية، ولـذلك اهـتم       
البحث الحالي معلمين المرحلة الثانوية علـى       
مهارات استخدام الـسبورة الذكيـة كأحـد        
 التوجهات الجديدة في اسـتخدام مـستحدثات      

  .تكنولوجيا التعليم
 

نبع اإلحساس بمشكلة الدراسة الحالية     
  :من خالل

الدراسات واألدبيات التي اهتمت باسـتخدام      
وتوظيف تطبيقات الواقع المعزز ومتغيرات     
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تصميمها وتأثيرها فـي زيـادة التحـصيل        
  :وتنمية المهارات والتي منها ما يلي

شـــانج "اهتمـــت دراســـة  
  Chang, Y.-L et el, (2015)"وآخـرون 

بالتعرف علي فاعلية الواقع المعزز في بيئـة      
تعلم متنقلة لطالب المرحلة الثانويـة لتنميـة      
المصطلحات الجغرافية والتاريخية وتوصلت    
نتيجة الدراسة إلي فاعلية الواقـع المعـزز        
كتطبيق فعال يسهم فى تعزيـز اإلحـساس        
بالمكان، إضـافة إلـى توظيـف الحـواس         

فة للمتعلمين، وأوصت الدراسة بتبنـى      المختل
تطبيق الواقع المعـزز فـى بيئـات الـتعلم          
اإللكتروني المختلفة كوسيلة تساهم في تغيير      

  .الطريقة التي يقدم بها المادة التعليمية للمتعلم
" بينما أوضحت دراسـة كـالً مـن         

" ثورنتـون "  و (Renner, 2014)" رينيـر 
(Thornton, 2014)  ـ ع  على تـأثير الواق

المعزز في العملية التعليمية علـي جوانـب        
هامة مثل التحصيل، باإلضافة إلـي صـقل        
وتهذيب البنية المعرفية للمتعلم، مما يـسهل       

  .اكتساب الخبرات واالحتفاظ بها
" كـريس و واسـكو    "أيضاً اهتمت دراسـة     

Chris & Wasco, (2013) بالتعرف علي 
فاعلية الواقع المعزز فـي تـدريس العلـوم         

اء للطالب وتوصلت نتيجة الدراسة أن      واألحي
ــاهج  ــز للمن ــدم تعزي ــع المعــزز يق   الواق

  .التعليمية

وهناك دراسات أكدت علـى وجـود       
قصور وتدني في مهارات استخدام السبورة      

"  كامبـل ومـشلنج      "ومنها دراسة   : الذكية
(2009) Campbell & Mechling  
هدفت الكشف عن فاعليـة التـدريس       والتي  

رة التفاعليـة فـي تـدريس       بمساعدة السبو 
أصوات الحروف من خالل مجموعات عمل      

استخدمت الدراسة منهجية دراسـة     . صغيرة
الحالة، حيث تم دراسة أثر استخدام السبورة       
التفاعلية علـى ثالثـة طـالب منخفـضي         

 وتوصلت نتائج الي االثر الفعـال        التحصيل
الستخدام الـسبورة الذكيـة فـى العمليـة         

  .التعليمية
 .Xin, J  "إكسن، سوتمان "كما أجرت

F., & Sutman, F. X. (2011)   دراسـة
في الواليات المتحدة األمريكية هدفت الكشف      
عن فاعلية السبورة التفاعليـة فـي زيـادة         

تكونت عينة الدراسـة مـن      . تحصيل الطلبة 
 طالب المرحلة المتوسطة مـن      مجموعة من 

سبعة مدارس، منها أربع مـدارس تـستخدم       
نتـائج الدراسـة     أظهرت. ليةالسبورة التفاع 

وجود فاعلية إيجابية ذات داللـة إحـصائية        
  .الستخدام السبورة التفاعلية

ربى إبراهيم محمـود أبـو      وأجرت  
دراسـة فـي اإلمـارات      ) ٢٠١١ (العينين

لكــشف عــن  االعربيــة المتحــدة هــدفت
أثراستخدام السبورة التفاعلية فـي تحـصيل       

لعربيـة  الطلبة األجانب غير الناطقين باللغة ا     
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فـي المرحلـة المتوسـطة       لمستوى المبتدئ 
  والتــدريساالعتياديـة مقارنـة بالطريقـة   

باستخدام السبورة االعتيادية فـي التحـصيل       
 وتوصلت نتيجة الدراسـة     الفوري والمؤجل 

ألهم األثار اإليجابية الناتجة مـن اسـتخدام        
مهارات استخدام السبورة الذكية فى شـرح       

  .الدروس التعليمية
 

أوصي المؤتمر العلمي الرابع عـشر      
للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم بالتعاون     

) ٢٠١٤(مع كلية التربية جامعـة األزهـر        
بضرورة االعتماد على مـستجدات العـصر    
وتطوراته، والتي بينها تقنية الواقع المعـزز       
ــات   ــل البيئ ــصميمها داخ ــرات ت ومتغي

   .اإلفتراضية
 الرابـع   الـدولي  المؤتمر   يشيركما  

) ٢٠١٥( والتعليم عن بعـد   اإللكترونيللتعلم  
 الرياض بضرورة العمل علـى    في عقد   الذي

 التـي توظيف كافة المستحدثات التكنولوجية     
، حيث أوصت بعض    الحالييشهدها العصر   

 تم عرضها بـالمؤتمر علـى       التيالدراسات  
ــف  ــتعلم إســتراتيجياتضــرورة توظي  ال

 وتفعيـل دور    ، بـشكل خـاص    رونياإللكت
 بشكل عام، وأوصى الـبعض     السبورة الذكية 

الواقع المعزز   على   االعتمادخر بضرورة   اآل
المراحـل  كأداة دعم ومساعدة هامـة فـي        

  نظــراً لكثــرة  ؛ التعليميــة المختلفــة 
  .امميزاته

 

 إلي تحديد مدى توافر هدفتوالتي 
لذكية لدى معلمي مهارات استخدام السبورة ا

المرحلة الثانوية، وتمت الدراسة االستكشافيه 
  :من خالل األدوات اآلتية

قيام الباحث بإجراء مقابالت شخـصية       -
 معلمي المرحلة الثانويـة   غير مقننة مع    

حول مـدى   -بمنطقة الدقهلية األزهرية    
اسـتخدام  اكتساب الطـالب لمهـارات      

 .السبورة الذكية

ـ      - معلمـي  ن  تطبيق استبانة على عينة م
 وذلـك عـن طريـق       المرحلة الثانوية 

) ١٠(عـدد    تحتوى على    استبانةتصميم  
من هذه المهارات، ثم قام بعرضها      بنود  
مجموعة من المعلمـين وعـددهم      على  

 .معلم) ١٥(

وقد أسفرت نتائج الدراسات االستكـشافية      
  :على اآلتي

معلمـي  وجود قصور لدي معظـم      
لقيـام   ، وعدم تمكنهم مـن ا    المرحلة الثانوية 

  السبورة الذكية  استخدامبالتعامل مع مهارات    
كأحد المهام الرئيسية للتعامل مـع الـسبورة        
الذكية وتـصميم الـدروس عليهـا  لكثـرة          
المهارات الفرعية المتضمنة في كل مهـارة،       

  .وصعوبة تدريبهم عليها
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  خبرة الباحث
 لمـادة  كمـدرس  عملـه  خـالل  من
 خـالل  في األزهر الشريف فمـن  الكمبيوتر
للمرحلة اإلعدادية، اكتشف أن نـسبة   تدريسه

كبيــرة مــن المعلمــين للمــواد المختلفــة 
وخصوصاً المواد العلمية والتي تحتاج وسائل      
تعليمية الكترونية كأدوات دعم ليست لـديهم       

استخدام الـسبورة   معرفة عن كيفية مهارات     
 المعلمـين  إلمـام  لمحدوديـة  وذلك .الذكية

  ، وضعفلذكيةاستخدام السبورة ا بمهارات
 تنميتهم على يساعد والذي لهم المقدم التدريب
  .المواد العلمية المختلفة تدريس في المهنية

  -:تحديد مشكلة البحث
مما سبق يمكن تحديد مشكلة البحـث       
في وجود قصور مهارات استخدام الـسبورة       
الذكية لدى معلمي المرحلة الثانوية، وبالتالى      

ع المعزز فـي    استخدم الباحث تطبيقات الواق   
  . بيئة تعلم الكترونية

ويمكن معالجة مشكلة البحـث مـن خـالل         
  -:اإلجابة عن السؤال الرئيسى التالي 

ما فاعلية تطبيقات الواقع المعزز في تنمية       
مهارات استخدام السبورة الذكية لدى معلمي 

  المرحلة الثانوية ؟
  :ويتفرع عن هذا التساؤل األسئلة التالية

 دام الـسبورة الذكيـة    ما مهارات استخ   - ١
الواجب توافرها لدى معلمي المرحلـة      

 ؟الثانوية

ما معايير تصميم بيئة تعلم الكترونـي        - ٢
 قائمة علي تطبيقات الواقع المعزز؟

ما التصميم التعليمية لبيئة تعلم الكتروني      - ٣
 قائمة علي تطبيقات الواقع المعزز؟

ما فاعلية بيئـة الـتعلم القائمـة علـي        - ٤
عـزز فـي تنميـة      تطبيقات الواقع الم  

الجانب المعرفـي لمهـارات اسـتخدام     
السبورة الذكية لدى معلمـي المرحلـة       

 ؟الثانوية

ما فاعلية بيئـة الـتعلم القائمـة علـي        - ٥
تطبيقات الواقع المعـزز فـي تنميـة        
الجانب اآلدائـي لمهـارات اسـتخدام       
السبورة الذكية لدى معلمـي المرحلـة       

 الثانوية؟

 

على مشكالت معلمي   في التغلب   يساعد   - ١
المرحلة الثانوية في شـرح دروسـهم       

  .التعليمية
مساعدة المعلمين على االبتكار واإلبداع      - ٢

  .Vb.Netفي مجال البرمجة بلغة 
تقديم اتجاهات جديدة في تصميم بيئات        - ٣

التعلم اإللكتروني باستخدام تقنية الواقع     
 .المعزز

االرتقاء بالمـستوى العلمـي والتقنـي        - ٤
استخدام المستحدثات  ال  للمعلمين في مج  

، والـذي يـنعكس علـى       التكنولوجية
 .المنظومة التعليمية ككل
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يساعد في التطوير المـستمر والتنميـة        - ٥
المهنية للمعلمين، وحثهم على متابعـة      

 .الجديد في التخصص

 

  :اشتمل البحث الحالي على المتغيرات التالية
ــستقل  ــر الم  Independent:  المتغي

Variable  
 بيئة تعلم إلكتروني قائمة علي تطبيقـات    -

  .الواقع المعزز
ــة  ــرات التابع  Dependent:   المتغي

Variables  
 الخاصـة بمهـارات     المعرفية الجوانب   -

 .استخدام السبورة الذكية

 الخاصـة بمهـارات     األدائيـة  الجوانب   -
  .استخدام السبورة الذكية

 

صـحة  سعى البحث الحـالي للتحقـق مـن      
  :الفروض التالية

يوجد فرق دال إحصائياً عنـد مـستوى         -
 أفـراد بين متوسـطي درجـات    .) ٠٥(

المجموعة التجريبية في التطبيق القبلـي      
والبعدي لالختبار التحـصيلي المـرتبط      

لمهـارات اسـتخدام    بالجانب المعرفي   
لصالح التطبيق البعـدي     السبورة الذكية 
 .البعديلصالح التطبيق 

حصائياً عنـد مـستوى     يوجد فرق دال إ    -
 أفـراد بين متوسـطي درجـات    .) ٠٥(

المجموعة التجريبية في التطبيق القبلـي      
لمهـارات   األدائـي بالجانـب    والبعدي

لصالح التطبيـق    استخدام السبورة الذكية  
  .البعديالبعدي لصالح التطبيق 

 

  :التالية األدوات الحالي البحث سوف يستخدم
 الجوانــب اختبــار تحــصيلي لقيــاس - ١

المعرفية المرتبطة بمهارات اسـتخدام     
  .السبورة الذكية 

بطاقة مالحظة لقياس الجوانب األدائيـة     - ٢
المرتبطة بمهارات اسـتخدام الـسبورة      

 .الذكية

 

  :تتمثل حدود البحث الحالي فيما يلي
عينة من معلمـي المرحلـة الثانويـة         - ١

 .بمنطقة الدقهلية االزهرية

 .Layer- Aurasmaتطبيق  - ٢

 .مهارات استخدام السبورة الذكية - ٣

 

  :سوف يتبع البحث الحالي
االحتياجات : المنهج الوصفي في تحديد    -

التعليمية للمعلمين من مهارات استخدام     
السبورة الذكيـة، ومعـايير التـصميم       
التعليمي الخاصـة بتطبيقـات الواقـع       

الجـزء الخـاص بالدراسـة      / المعزز  
ت والبحـوث الـسابقة     النظرية لألدبيا 
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المرتبطة بالمحاور العلمية التي اشـتمل    
  .عليها البحث

لدراسـة أثـر    : المنهج شبه التجريبـي    -
 . المتغير المستقل على المتغير التابع

 

 Augmentedتطبيقات الواقـع المعـزز   
Reality Applications 

عبداهللا إسحاق عطار، إحسان    يعرفها  
 برامج  " بأنها   )١٨٦ ،٢٠١٥(محمد كنسارة   

تعمل علي الهواتف الذكية باالعتمـاد علـى        
عدد من المزايا التي تقدمها هـذه الهواتـف         

  لتحويلبحيث تقدم خدمة معينة لمستخدميها
 رقميـة  بيانـات  إلى الحقيقي العالم في الواقع

 عرض طرق وتصويرها باستخدام وتركيبها
 المحيطـة  للبيئة الحقيقي الواقع تعكس رقمية

  ".الرقمي لكائنبا
 تطبيـق   " الباحـث إجرائيـاً      ويعرفه

 أو برنامج يمكن الوصـول إليـه        إلكتروني
أجهزة األندرويد والتي   واستخدامه من خالل    

تدمج خصائص العالم الحقيقـي مـع العـالم     
األفتراضي بشكل ثنائي أو ثالثـي األبعـاد        

  ".:لتنمية مهارات استخدام السبورة الذكية
 Skills of رة الذكيةمهارات استخدام السبو

using smart Board  
) ١٦٧،  ٢٠٠٩(عرفها عادل سرايا      
 المالئمـة   اإلجراءات واالنـشطة  " علي أنها   

 التي يقوم بها الشخص أثناء      بطريقة صحيحة 

استخدام السبورة الذكيـة والتـي تتـيح لـه      
، وتـصميم  ضاحيواإل للشرح متعددة راتايخ

المواد التعليمية وعرضـها فـي الفـصول        
 والندوات والمؤتمرات االجتماعاتدراسية وال

 خـالل  مـن  التواصـل  في و العمل وورش
   ".االنترنت

" بأنهـا   ويعرفها الباحـث إجرائيـاً      
 لمعلمي  توافرها المهارات الواجب مجموعة

المرحلة الثانوية عند استخدام السبورة الذكية      
من تركيب وتشغيل السبورة حتـي تـصميم        

ل معهـا باسـتخدام   الدروس التفاعلية والتعام  
  ".تطبيقات الواقع المعزز

 

تطبيقات الواقع المعزز ودورها في تنميـة       
مهارات استخدام السبورة الذكية لدي معلمي 

  المرحلة الثانوية
الواقع المعزز وتطبيقاتهـا فـي العمليـة        

  .التعليمية
تكنولوجيـا الواقـع المعـزز      تكتسب  

التعلـيم  أهمية خاصة في مجال تكنولوجيـا       
الذي يتميز بأنه دائم التطـور ممـا يـساعد          
المعلم في التغلب على الكثير من المـشكالت    

 مما يجعله   ،التي تواجهه في الموقف التعليمي    
قادرا على إدارة الموقف بمهارة وفعالية، كما       

وسـيلة مـن    تكنولوجيا الواقع المعـزز     أن  
وسائل االرتقاء بالتعليم وتطـويره وتحـسين     

  . المتعلمين بكفاءة عاليةالتعامل مع
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 دونليفـي  "عرفهـا كـال مـن    حيث
 Dunleavy& Dede (2006, 6)"وديـدي 

 الواقـع المعـزز مـصطلح يـصف    " بأن 
 متزامن واقعي بمزج تسمح التي التكنولوجيا

 وكائنـات  برمجيـات  من الرقمي للمحتوى
  ". الحقيقي  مع العالم حاسوبية

" الرســين وآخــرون"كمــا يعرفــه 
Larsen, Y, C et al (2011, 48) بأنها  "

تقنية تفاعلية تشير إلي إلـى إمكانيـة دمـج          
المعلومات االفتراضية مع العالم الواقعي من      
بيانات رقمية وتركيبها وتصويرها واستخدام     
طرق رقمية للواقع الحقيقي للبيئة المحيطـة       
باإلنسان، ومن منظور تقني غالبـاً يـرتبط        
 الواقع المعـزز بـأجهزة كمبيـوتر يمكـن        

  ".ارتداؤها، أو أجهزة ذكية يمكن حملها 
هـدف  باإلضافة أن الواقع المعـزز ي     

تطوير التعلـيم ودعـم المنـاهج الدراسـية         
 بالمستوى التعليمي والمساهمة في      واالرتقاء

 وسيكون لهذه التقنية   ،إشباع متطلبات التالميذ  
دور بــارز فــي مجموعــة واســعة مــن 

يـات  التطبيقات، مما يعتبر مفتاحـاٌ لتكنولوج    
  .المستقبل

  :خصائص الواقع المعزز
يذكر عبـداهللا عطـار وإحـسان كنـسارة         

  -:أهم خصائص الواقع المعزز) ٢٠١٥(
 وأشياء حقيقية أشياء أنه يمكن المزج بين -

  .افتراضية

 مـن  المعزز الواقع تقنية استخدام يمكن -
 او الحاسـوب  مثل بسيطة أجهزة خالل
 .المحمول الهاتف جهاز

 مثـل  بعـضها  مع مختلفة مجاالت ربط -
 .وغيرها والترفيه التعليم

 .استخدامها عند الفعلي الوقت في تفاعلية -

أزوما، بيلنغرسـت،   "ويذكر كال من    
 ,Azuma, R., Billinghurst" كلينيكــر

M., & Klinker, G. (2011)  أم من أهـم 
خصائص الواقع المعزز الدمج بين المحتوي      
االفتراضي والحقيقي في العـالم الـواقعي،       

لك التفاعل الفوري بين المواد الحقيقيـة       وكذ
واالفتراضـية، وكـذلك تزويـد المتعلمـين     
بالخبرة الحسية الفائقة ومن ثم يجب عـرض      
المواد االفتراضية بدقة في بعض المجـاالت       
مثل المواقع الجغرافية الواقعية، كـذلك مـن    
الخصائص الهامة التفاعل الفوري بين المزاد      

م يدعم التفاعـل    االفتراضية والحقيقة ومن ث   
  .بين المتعلم والمحتوي التعليمي

مما سبق يتضح أن الواقـع المعـزز        
يتميز بخصائص كبيرة تجعله له االسبقية فى       
استخدامها كتقنية حديثة وفي متناول الجميـع     

  .لما لها من مردود إيجابي وهادف
أهم تطبيقات عـرض تكنولوجيـا الواقـع        

 :المعزز المستخدمة

 مـن أكثـر     المعززتقنية الواقع   عد  ت
 يتحدث عليها العصر الحـالي  المواضيع التي



 

 ١٦٩٦

 وخصوصاً في ظل استخدام الـتعلم النقـال،       
 التـي   الهواتف الذكية وهناك بعض تطبيقات    

التطبيقات في تقنيـة الواقـع    تعد من أفضل
  : والتي من أهمهاالمعزز

 Aurasmaتطبيق أورزما  -

 الواقع المعزز  وهو من أشهر تطبيقات   
ي التعليم علي نطاق كبير نظـراً       المستخدم ف 

" بـاور "لتعدد مميزاته، حيث أشـاركالً مـن      
(Bower, M, 2014)    ؛ أنـه مـن أشـهر

تطبيقات الواقع المعزز استخداماً في الحقـل       
التعليمي ويسمح بمشاركة المعلومـات بـين       
المعلم والمتعلمين؛ حيث تمكن المستخدم من      
تصميم مواد تعليمية رقمية تـشبة األشـياء        

اقعية ويربطها بصور محددة في الكتـاب       الو
  .المدرسية

  Layer تطبيق الير  -

يسمح بعرض طبقات متعـددة مـن       
المعلومات لألشياء من خالل إجـراء مـسح       
ضوئي للمواد المطبوعة كالمجالت والخرائط     
والمطويات من خـالل عدسـات األجهـزة        
اللوحية ومن ثم إثرائها وتعزيزها مما يسمح       

 ع الواقـع بطريقـة حديثـة   للمتعلم التفاعل م 
)Zollmann, S, et Al, 2010.(  

  Arisتطبيق  -

وهو تطبيق يـستخدم تقنيـة الواقـع        
المعزز لخلق وتصميم بيئة ألعاب افتراضـية       

داعمة للمنهج الدراسي والتي تعمـل علـي        
إثراء المنهج التعليمي للطالب، حيـث يقـدم      
هذا التطبيق إمكانات التفاعل مع تلك البيئـة        

  .  ريات يخوضوها مع األقرانخالل مبا
 :أنواع الواقع المعزز

" دونليفـي، ديـدي   "قسم كـالً مـن      
Dunleavy, M & Dede, C, (2014, 

 على) ١٨٧، ٢٠١٥(؛ وعطية، كنسارة (3
الواقع المعـزز فـي    لعمل طريقتان هناك أن

  : بيئات التعلم 
 على أسـاس تمييـز      -:الطريقة األولي  •

 .الموقع

لمـستخدمين  توفر الوسائط الرقميـة ل    
بواسطة الهواتف الذكية أو األجهزة المحمولة      

،كمـا أن    GPS خاصية تحديـد المواقـع    
كالنصوص والرسـومات   (الوسائط المتعددة   

والملفات الصوتية ومقاطع الفيديو واألشكال     
تزود البيئة المادية بمعلومات    ) ثالثية األبعاد 

  .أكاديمية أو مالحية ذات صلة بالموقع
 .على أساس الرؤية -:ة الطريقة الثاني •

تزويد المستخدمين بوسائط رقمية بعد     
أن يتم تصوير شيء معين بواسطة كـاميرا        
الهاتف المحمول أو األجهزة الذكية المحمولة      

، والصور متعددة األبعـاد     Q.R أكواد(مثل  
بحيث تستطيع الكاميرا   ) Markers،عالمات

التقاطهــا وتمييزهــا لعــرض المعلومــات 
  .المرتبطة بها
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مهارات استخدام السبورة الذكية لدى : ثانياً 
  المعلمين

 أن اكتـساب مهـارات    فيهمما الشك   
استخدام الـسبورة الذكيـة مـن المهـارات         

حيـث تعـد    ، الضرورية والالزمة للمعلمين  
عنصراً أساسياً فـى فـي شـرح الـدروس       

  .التعليمية داخل قاعات الفصل الدراسي
ولقد أوصت الكثير مـن الدراسـات       

ات بأنه من األجدى إعداد المعلمـين        الدراس
 المستحدثات  منإعداداً يتضمن اكسابه الكثير     

التكنولوجية والتي من اهمها السبورة الذكيـة    
وذلك سواء أكان أثناء الخدمة أو قبلها مثـل         

والتي عملـت   ) ٢٠٠٩(دراسة عادل سرايا    
والتى ، على تقديم الكفايات الالزمة للمعلمين    

ين فـى تطـوير     القت استحسان المتخصص  
البرامج التدريبية إلعداد معلمـي المرحلـة       

والسعى لوضـع تخطـيط دورات      ، الثانوية
تدريبية للمعلمين أثناء الخدمـة فـى ضـؤ         

والعمل على  ، الكفايات النوعية الالزمة لهم     
توجيه أنظار القائمين على إعداد المعلمين فى       

  .مصر
، ٢٠٠٨( عرفتها أمل سـويدان      حيث

 معهـا  التعامل تمي التي ورة السب"بأنها ) ٤٦
 اً، إلكترونی هايعل الكتابة وتتم وبالقلم، باللمس

 علـى  مـا  وعرض منها االستفادة مكني كما

  ." هايعل متنوعة قاتيتطب من الحاسوب شاشة

    : الذكية للسبورة الخصائص التعليمية
أهـم  مـن   تعتبر السبورة التفاعليـة     

،  األساسية لـدى المعلمـين     التعليمية الوسائل
 العصر التكنولوجي واالكتـشافات  تقدم ومع

 الحديثة تم تطوير الـسبورة التقليديـة إلـى   
لما لها من إمكانات هائلة    ذكية تفاعلية سبورة  

ومميزات وخصائص كما ذكرها كـالً مـن        
" ، ودراسـة    )٥٣،  ٢٠١١(إيناس إسماعيل   

 .Şad, S. N. (2012, 900-907)" سـاد  
   -:وهي كاآلتي

 للكتابـة  يحتاجة الذي مالمعل وقت  توفير-
 الدروس كتابة يمكن حيث السبورة على

 التعليقات والمالحظـات  واضافة مسبقا
  .الشرح أثناء

 استخدام لوحة المفاتيح الخاصة بالسبورة      -
  .الذكية لكتابة البيانات وإدخالها

الـصعوبات التـي    على  القدرة والتغلب-
  .الطباشرية السبورات تواجهة

 على المعلم يكتبة ما لنقل المتعلم يحتاج  ال-
 طباعتة وتوزيعـة  يمكن حيث السبورة،

 للطالب حفظة وارسالة أو المتعلمين على
  .االلكتروني البريد عبر

سـهام لطفـي    كما ذكـرت دراسـة      
أن من أهم المميـزات التـي       ) ٧٣،  ٢٠١٣(

  :تتسم بها السبورة الذكية في العملية التعليمية
 بعـض  خـوف  علـى  القضاء في  تسهم-

 على يحفزهم مما التكنولوجيا من طالبال
  .حياتهم في استخدامها



 

 ١٦٩٨

 المعلمين نقص مشكلة حل في  المساهمة-
  .اصحاب الخبرة والكفاءة المتميزين

 مـع  كامال الدروس تسجيل إمكانية  توفر-
 حفظة بعد عرضة واعادة المعلم صوت

 إرسـالة للطمبـة   أو أخرى فصول في
  .إلكترونياً

 حيث الفيديو؛ ملفات في والتحكم  التسجيل-
 قام ما لكل المرئي بالتسجيل المعلم يقوم

 كـذلك  الـسبورة و  علـى  باليد بكتابته
  AVI . ملف على الصوت

  أهمية السبورة الذكية في العملية التعليمية
يعتبر تنمية مهارات استخدام السبورة     

لها تأثير إيجابي عميق وواضح فـي       الذكية  
 أو الطـالب     سواء للمعلمين  النظام التعليمي 

تسجيل وإعـادة عـرض   المعلمين من خالل    
سـميث  "دراسـة   حيـث هـدفت      .الدروس

ــرون  & Smith, Hardman" وآخـ
Higgins, (2006) إلي الوقوف علي فاعلية 

السبورة الذكية علي تفاعل المعلم والمـتعلم       
في المرحلة األساسية الثانية في تعليم القراءة       
والكتابة والرياضـيات، وتوصـلت نتـائج       
الدراسة أن استخدام السبورة الذكيـة لـدي        
الطالب والمتعلمين عمـل جـذب لنتبـاههم        

ومـشاركتهم فـي العمليـة      وزيادة فاعليتهم   
  .عليميةالت

 ,Morgan" مورجان"وأشارت دراسة 
G. L. (2008).    إلي الكـشف عـن تـأثير 

استخدام مهارات استخدام الـسبورة الذكيـة       

علي مـشاركة طـالب المرحلـة الثانويـة         
وسلوكهم في المهمات التعليمية، وتوصـلت      
نتيجة الدراسة إلي وجود فـرق ذات داللـة         
إحصائية فـي تحـسين سـلوك المتعلمـين         

  .م لصالح استخدام السبورة الذكيةومشاركته
 

  :منهج البحث وإجراءاته
  :منهج البحث

  :سوف يتبع البحث الحالي
مهـارات  : المنهج الوصفي في تحديـد     -

استخدام الـسبورة الذكيـة، ومعـايير       
التصميم التعليمي الخاصة ببيئة التعلـيم      
االلكتروني القائمة علي تطبيقات الواقع     

ـ   / المعزز اص بالدراسـة   الجـزء الخ
النظرية لألدبيات والبحـوث الـسابقة      
المرتبطة بالمحاور العلمية التي اشـتمل    

  .عليها البحث
لدراسـة أثـر    : المنهج شبه التجريبـي    -

  . المتغير المستقل على المتغير التابع
  :وتشير إجراءات البحث كما يأتى

استخدام السبورة  مهارات قائمة إعداد: أوالً
  رحلة الثانويةالذكية لدى معلمي الم

 القائمة إلي حـصر مهـارات   تهدف

استخدام السبورة الذكية الرئيسية والفرعيـة      
  .الالزمة لدى معلمي المرحلة الثانوية
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 ولتحديد مهارات استخدام الـسبورة     
الذكية الرئيسية والفرعية الالزمة لدى معلمي      
المرحلة الثانوية التي تم تضمينها في القائمة،       

ع على االدبيات والبحوث    قام الباحث باالطال  
والمراجع العربيـة واالجنبيـة فـي مجـال      
تكنولوجيا التعليم واالطالع علي دليل تشغيل      
السبورة الذكية بروميثانن واالستعانة بـآراء      
أخصائي تكنولوجيا التعليم بمنطقة الدقهليـة      
األزهرية ومتخصصين في مجال تكنولوجيـا   

خـالل  من   تم بناء قائمة المهارات   .  التعليم
تحليل الدراسات والبحوث السابقة ذات الصلة      
بمهارات استخدام الـسبورة الذكيـة، وقـد        

 )٣٤(مهارة رئيـسية و     ) ٤(تضمنت القائمة   
  .مهارة فرعية

اشتقاق قائمة معايير تـصميم بيئـة       : ثانياً
التعلم اإللكتروني القائمة علـي تطبيقـات       

  الواقع المعزز
توصل الباحث من خالل الدراسـات      

ابقة إلى قائمة بمعايير تصميم بيئة التعليم       الس
اإللكتروني القائمة علـي تطبيقـات الواقـع        

وقد مـرت هـذه الخطـوة بعـدة         . المعزز
  :بالمراحل التالية

تحديد الهدف العام من بناء قائمة  -١
  :المعايير

   يتحدد الهدف العام من بناء القائمة      
التوصل إلى المعايير التصميمية ببيئـة      : فى  

 اإللكتروني القائمة علي تطبيقات الواقع      التعلم
  .المعزز الخاص بالدراسة الحالية

  :إعداد وبناء قائمة المعايير - ٢
تم بناء قائمة المعايير من خالل تحليل       
الدراسات والبحـوث الـسابقة ذات الـصلة        
بمعاير التصميم التعليمـي، وقـد تـضمنت        
القائمة المعايير فى صورتها النهائية تـشمل       

  .مؤشر أداء) ١٠٩(عياراً و م) ١١(على 
 :التحقق من صدق قائمة المعايير -٣

 باستطالع رأى المحكمين    الباحثقام  
من األساتذة فى مجال تكنولوجيا التعليم وذلك       
لتحديد درجة أهميـة كـل مـن المعـايير          
والمؤشرات بالنسبة للبرنامج التدريبى عـن      

فى الخانـة التـى     ) (طريق وضع عالمة    
)  إلى حد ما، غير مهم     مهمة،(تعبر عن ذلك    

، كما هدف استطالع الرأى إلى إضـافة أو         
حذف أو تعديل مايرونه مناسباً، وبناءاً على       
ماتم ذكره سابقاً أصبحت قائمة المعايير فـى        

معياراً و  ) ١١(صورتها النهائية تشمل على     
  .مؤشر أداء) ١٠٩(

االلكتروني القائمة  تصميم بيئة التعلم    :  ثالثاً
 وفقا للنمـوذج    الواقع المعزز علي تطبيقات   

  . للتصميم التعليمي)ADDIE(العام 
  العام)ADDIE (النموذج الباحث قام

 لتنميـة  الحاليـة  الدراسـة  طبيعة مع يتالءم
لدى معلمي   مهارات استخدام السبورة الذكية   
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 وفيما يلي عرض لخطوات     الثانوية،المرحلة  
 وإجراءات بناء تطبيقـات الواقـع المعـزز       

 فـي  بيئة التعلم االلكترونـي بر  وتصميمها ع 
  :ضوء النموذج المقترح

  -: التحليل مرحلة-١

تعد مرحلة التحليل من أهـم مراحـل    
تصميم تطبيقات الواقع المعزز، وتـضمنت      
هذه المرحلة عددا مـن االنـشطة المتمثلـة         

  -:هي
تحليل المشكلة التعليمية الرئيـسية      .١- ١
 .تطبيقات الواقع المعززل

والـسلوك  تحليل خصائص المتعلم     .٢- ١
 .المبدئي

تحديد اإلحتياجات التعليميـة مـن       .٣- ١
 .البيئة

 .تحديد األهداف التعليمية .٤- ١

مرحلة اإلعداد لتصميم تطبيقات الواقع      -٢
 -: المعزز

مرحلة اإلعداد من المراحل االساسية     
ألي نموذج تصميم تعليمي، تتضمن مرحلـة       

  :اإلعداد مجموعة من المهام هي
 صياغة االهداف السلوكية .١- ٢

 . رات وانشطة التعلمتحديد خب .٢- ٢

طـرق  ،  تحديد إستراتيجيات التعليم   .٣- ٢
 .التدريس وأساليب العرض

إعداد السيناريو الخاص بالوسـائط      .٤- ٢
  .بيئةالوالمواد التعليمية داخل 

تحديد المتطلبات المادية والبرمجية     .٥- ٢
  . لتطبيقات الواقع المعزز

االنتاج لتصميم تطبيقات الواقع    مرحلة   -٣
 -:المعزز
اءات التي تـم    هي مجموعة االجر    

اتباعها النتاج وتـصميم تطبيقـات الواقـع        
المعزز، من خالل اجراء مجموعة الخطوات      

  :التالية
انتاج الوسائط التعليميـة المتعـددة       .١- ٣

 .الواقع المعززداخل بيئة 
 .انتاج وجهات التفاعل للمستخدم .٢- ٣

مرحلة التقويم لتصميم تطبيقات الواقع      -٤
 -: المعزز

وفقـا  قام الباحث في هـذه المرحلـة      
للنموذج المقترح بـضبط تطبيقـات الواقـع        
المعززمن سالمتها وعمل التعديالت الالزمة     

 .لكي تكون صالحة للتجريب النهائي الموسع

  :التعليميالتجريب المبدئي للموقف  -٥

تمت عملية التجريب المبدئي علي مـرحلتين    
  :علي النحو التالي

عرض البيئـة علـي مجموعـة مـن          -
 لوجيا التعليمالمحكمين في مجال تكنو

وهي تجريـب   ) التجربة االستطالعية   ( -
 موديوالت تطبيقات الواقع المعززعلـي    

 معلمـين ) ٧(عينة صغيرة تتكون مـن      
 .غير عينة البحث
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االختبار التحصيلي للجوانب المعرفيـة      -١
وقـد   لمهارات استخدام السبورة الذكية   

مر االختبار التحـصيلي فـي إعـداده        
 :يةبالخطوات التال

 :تحديد الهدف من االختبار -١-١

 قيـاس مـستوي      االختبار الي  هدفي
بمنطقـة  تحصيل معلمي المرحلة الثانويـة،      

السبورة  للجوانب المعرفية    الدقهلية األزهرية 
  .، وذلك بتطبيقه قبلياً وبعدياًالذكية

 : إعداد جدول المواصفات -٢-١

ــدول   ــداد ج ــث بإع ــت الباح قام
ـ      دول المواصفات لالختبار، ويتضمن هذا الج

عدد المفردات التي يشملها االختبار بالنـسبة       
لكل هدف من األهداف التعليمية لموديوالت       

يوضح )  ١(بيئة التعلم الشخصية، والجدول     
  .مواصفات االختبار

  مواصفات اختبار الجوانب المعرفية لمهارات استخدام السبورة الذكية) ١(جدول 
لمستويات  ا  العليا المستويات  التطبيق  الفهم  لتذكرا

عدد   الموديوالت
  فداااله

عدد 
  األسئلة

عدد 
  االهداف

عدد 
  األسئلة

عدد 
  االهداف

عدد 
  األسئلة

عدد 
  االهداف

عدد 
  األسئلة

مجموع 
  هدافاأل

مجموع 
  االسئلة

األوزان 
النسبية 
  لألهداف

األوزان 
النسبية 
  لالسئلة

  %٢٠  %١٩  ١٨  ١٧  ١  ٢  -  -  ٦  ٢  ١١  ١٣  األول
  %٢٣  %٣٩  ٢١  ٣٥  ٢  ٣  ٢  ٢  ٥  ١٠  ١٢  ٢٠  لثانيا

  %٤٦  %٢٧  ٤٢  ٢٤  -  -  ٣٨  ٢٢  ٣  ١  ١  ١  الثالث
  %١١  %١٥  ١٠  ١٤  ٦  ٦  ١  ٣  ٢  ١  ١  ٤  الرابع

  %١٠٠  %١٠٠  ٩١  ٩٠  ٩  ١١  ٤١  ٢٧  ١٦  ١٤  ٢٥  ٣٨  المجموع

 :تحديد نوع مفردات االختبار وصياغتها -٣-١

ــار   ــردات االختب ــياغة مف ــم ص ت
جميـع  التحصيلي الموضوعي بحيث تغطي     

الجوانب المعرفية لمهارات استخدام السبورة     
) ٤٠(مفردة تم تصنيفها    ) ٩١(وبلغت   الذكية

 أسئلة) ٥١(،   االختيار من متعدد   مفردة أسئلة 
  .الصواب والخطأ

  : االختبار صدق من التحقق -٤- ١

 االختبار قدرة االختبار، بصدق يقصد
 تقـدير  تم وقد ، لقياسه وضع ما قياس علي

 بطـريقتين  الحالي البحث يف  االختبار صدق
  :هما

  ):المحكمين صدق (الظاهري الصدق-أ
 طـرق  أهم من المحكمين صدق يعد 
 اختبـارات  فـي  وخاصة الصدق من التحقق

 التحصيل اختبار ويكون األكاديمي،  التحصيل
 حـصلوا  الـذين  االفراد يكون عندما صادقاً
 االختبـار  استخدام عند  الدرجات أعلي علي
 المتعلقـة  المهـام  أداء طيعونيست الذين هم
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 صـدق  ويستقي  ، بكفاءة االختبار بموضوع
 موضـوع  ان يقـررون  عنـدما  المحكمين
 التي القياس جوانب يعكس االختبار مفردات

 تم وقد ).٢٠٠٣ زيتون، كمال. (قياسها ينبغي 
 علـي ) ورقية صورة في  (االختبار عرض

 فـي  والمتخصـصين  الخبراء من مجموعة
 وطـرق  والمنـاهج  التعليم ياتكنولوج  مجالي

  : يلي فيما برأيهم االسترشاد بهدف التدريس

 عبارة لكل اللغوية الصياغة دقة.  

 فهـم  لمـستوي  العبارات مالءمة مدي 
  .الطالب

 المهمـة  األسـئلة  بعض وحذف إضافة 
  .المهمة وغير

 للتطبيق االختبار صالحية مدي.  

 بــبعض المحكمــون أوصــي وقــد
ـ  علـي  التعديالت  إجـراء  تـم  و اراالختب
 المحكمـين   من% ٧٥ بها أقر التي التعديالت

   : لالختبار اإلستطالعية التجربة - ب 
 تـم  االختبـار،  صدق من التأكد بعد

 علـي  األوليـة  صورته في االختبار تطبيق
 معلمـين، ) ٧ (عددها بلغ  استطالعية، عينة
 ورصـدت  األساسـية،  البحـث  عينـة  غير

   :التالية األهداف  تحقيق بغرض درجاتهم،
 حساب معامل ثبات االختبار.  

 بثبـات االختبـار ان يعطـي        يقصد
االختبار نفس النتائج إذا ما أعيد تطبيقه أكثر        

من مرة علي نفـس األفـراد تحـت نفـس           
لذلك قامت الباحث بالتأكـد مـن        الظروف،

الثبات الداخلي لالختبار التحصيلي بحـساب      
وبلـغ  ،  كرونبـاخ )  α-الفـا (معامل الثبات   

مفــردات  حيــث ان )٠,٨٩٣(دارهمقــ
  ).٩١(االختبار

وذلك باستخدام حزمة البرامج اإلحـصائية      
)SPSS (      ومن ثم يمكن الوثوق بالنتـائج

عند تطبيق االختبار  التي يتم الحصول عليها
  .على عينة البحث األساسية

 :التجريب الموسع للموقف التعليمي -٦

في ضوء ما سبق تم عمل التعديالت،       
النهائية لتطبيقـات الواقـع     وصوالً للصورة   

 ثم تأكد الباحث من صـالحية       المعزز، ومن 
البيئة في ضوء التجريب المبدئي ومطابقتهـا       

 البيئـة   وبالتـالي أصـبحت   لقائمة المعايير،   
  .صالحة لمرحلة التطبيق الميداني

بطاقة مالحظة األداء لمهارات استخدام      - ٢
 :السبورة الذكية

استهدفت هذه البطاقة قياس الجانـب      
 األدائي لمهارات استخدام الـسبورة الذكيـة      

الثانوية، وقد مر إعداد    لدي معلمي المرحلة    
  :البطاقة بالخطوات التالية

 :تحديد األداءات التي تضمنها البطاقـة      -
من خالل المهارات التي تـم التوصـل        
إليهــا والخاصــة بمهــارات اســتخدام 
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السبورة الذكية والتـي أجمـع عليهـا        
 .المحكمون

ت للبطاقة وتحديد مـستوي     وضع تعليما  -
استخدام أسلوب التقدير الكمى     تماألداء  

لبطاقة المالحظة لقياس أداء المهـارة      
أدى (فى ضوء مستوين لألداء، وهمـا       

 .) لم يؤد المهارة–المهارة 

 تم عرض البطاقة علـى      :صدق البطاقة  -
مجموعة من المحكمين المتخصـصين     
بهدف إبداء الرأي حول مدي مناسـبة       

لقياس أداء معلمـي المرحلـة      البطاقة  
الثانوية لمهارات اسـتخدام الـسبورة      
الذكيـة، وحـول الـصياغة العليمــة،    
وأجريت التعديالت المناسبة وقـد أقـر    

  .المحكمين صالحيتها
 لحساب الثبات تم تطبيق     :ثبات البطاقة  -

معلمين من معلمـي    ) ٧(البطاقة علي   
المرحلة الثانويـة بمنطقـة الدقهليـة       

ن لـديهم   أفتـراض    علـي ا   االزهرية
، ومن  ة بالسبورة الذكية  مهارات مرتبط 

خالل خبراتهم الـسابقة، وقـد طبـق        
الباحث أسلوب اتفاق المالحظتين حيث     
اختار الباحث زميل له وتـم مناقـشته        
حول البطاقة والغـرض منهـا، وتـم        

، بطاقة مع   معلمتخصيص بطاقتين لكل    
الباحث والثانية مع المالحظ األخر، ثـم   

 أداء المهـارات    معلـم طلب من كـل     
المحددة ببطاقة المالحظة، وتم تسجيل     
الدرجات، وتم حساب عدد مرات االتفاق 
 وعدد مرات االختالف بواسطة معادلـة     

 ثم تم حساب درجـة      cooper) (كوبر
وهـذا  %) ٩٠,٣٣(الثبات وتبين انها    

يعنى ان بطاقة المالحظة على درجـة       
عالية من الثبات وانها صالحة كـأداة       

  .للقياس
المعالجات اإلحصائية المـستخدمة فـي       - ١

  :البحث
 تم استخدام األساليب اإلحـصائية األتيـة       

  :لمعالجة البيانات
 فـي   :المرتبطـة للعينـات   " ت"اختبار   -

المقارنة بين التطبيق القبلي والبعـدي      
ــة  ــات المجموع ــط درج ــين متوس ب
التجريبية في االختبار التحصيلي، بطاقة 

 .المالحظة

ب حجم تـأثير فـي   تم حسا : حجم تأثير  -
االختبار التحصيلي، بطاقة المالحظـة      

 .)η²(معادلة مربع آيتاباستخدام 

برنامج التحليـل اإلحـصائي للعلـوم        -
 .)SPSS 19(االجتماعية 

 

يوجـد  " بالنسبة للفرض االول ونصه    - ١
.) ٠٥(فرق دال إحصائياً عند مستوى      
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 المجموعة  أفرادبين متوسطي درجات    
يبية في التطبيق القبلي والبعـدي      التجر

لالختبار التحصيلي المرتبط بالجانـب     
لمهارات استخدام الـسبورة    المعرفي  

لصالح التطبيق البعدي لـصالح      الذكية
 ".البعديالتطبيق 

للتحقق من صـحة هـذا الفـرض          
 للعينات" ت"بتطبيق اختبار   استخدمت الباحث   

المرتبطة لمعرفة داللة الفرق بـين متوسـط       
ت المجموعة التجريبية في التطبيقـين      درجا

  لالختبار التحصيلي المعرفي،   القبلي والبعدي 
  .نتائج هذا االختبار) ٢(ويوضح جدول 

للعينات المرتبطة، وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسط درجات " ت"اختبار ) ٢(جدول 
  .المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي

االنحراف  المتوسط ن  التطبيق  االختبار
 المعياري

) ت(قيمة
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

مستوي 
 الداللة

الدرجة  ٩,١١٧  ٢٩,٦٦٦  القبلي
  البعدي  الكلية

٣٠ 
٣,٥٥  ٨٠,٨٦٦  

دالة عند  ٢٩ ٣٠,١٦٢
٠,٠٥ 

وجود فـرق   ) ٢(يتضح من الجدول    
دال احصائيا بين التطبيق القبلـي والبعـدي        

لتحصيلي لقياس الجانب المعرفـي     لالختبار ا 
لـصالح  لمهارات استخدام السبورة الذكيـة      

وهذه النتيجة تشير إلي قبـول      القياس البعدي   
  .صحة الفرض األول من فروض الدراسة

وقام الباحث بحساب حجـم فاعليـة       
للتأكد ) η²(البيئة من خالل حساب مربع ايتا      

فـي  لتطبيقـات الواقـع      التـأثير    من حجم 
 لمهارات استخدام السبورة    رفيالتحصيل المع 

  ).٣(الذكيةكما هو موضح بالجدول 
تطبيقات الواقع  مقدار حجم تأثير) ٣(جدول 

  في التحصيل المعرفي
 حجم التأثير  η²قيمة   المتغير

 كبيرتأثير   ٠,٩٦٩ الدرجة الكلية
وفعال

الـسابق ان   ) ٣(يتضح من الجـدول     
في التحصيل المعرفي حقـق  لتطبيقات الواقع  

فـي الجانـب    ) ٠,٩٦٩(م تأثير قيمتـه     حج
 لمهارات استخدام السبورة    المعرفي المعرفي 

فـي  تطبيقات الواقع    توبالتالي فقد حقق  الذكية
  .التحصيل المعرفي حجم تأثير كبير

يوجد  " بالنسبة للفرض االثاني ونصه    - ٢
.) ٠٥(فرق دال إحصائياً عند مستوى      

 المجموعة  أفرادبين متوسطي درجات    
 ي التطبيق القبلي والبعـدي    التجريبية ف 
 لمهـارات اسـتخدام     األدائيبالجانب  

لصالح التطبيق البعدي    السبورة الذكية 
 ".لصالح التطبيق البعدي

والختبار صحة هـذا الفـرض قـام        
للعينات المرتبطة  " ت"الباحث بتطبيق اختبار    

لمعرفة داللة الفرق بين متوسط كسب افراد       
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البعـدي  عينة البحث في التطبيقين القبلـي و      
لبطاقة مالحظة لمهارات استخدام الـسبورة      
الذكية، وذلـك باسـتخدام حزمـة البـرامج      

، وكانت النتيجة وجود    "SPSS"اإلحصائية  
فرق دال احصائياً لصالح التطبيق البعـدي،       

  ).٤(ويوضح ذلك الجدول 
ت للعينات المرتبطة، وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسط درجا" ت"اختبار ) ٤(جدول 

  .المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة المالحظة
بطاقة 
االنحراف  المتوسط ن  التطبيق  المالحظة

 المعياري
) ت(قيمة 

 المحسوبة
درجات 
 الحرية

مستوي 
 الداللة

الدرجة  ٢١,٩٢٧  ٤٩,٦٣٣  القبلي
  البعدي  الكلية

٣٠ 
١٢,١٧٨  ٢٢٠,١٣٣ 

دالة  ٢٩ ٤٠,٩٤٣
٠,٠٥ 

وجود فـرق   ) ٤(من الجدول   يتضح  
دال احصائيا بين التطبيق القبلـي والبعـدي        
لبطاقة مالحظة مهارات اسـتخدام الـسبورة       

لبطاقــة لــصالح القيــاس البعــدي  الذكيــة
المالحظة، وهذه النتيجة تشير إلـي قبـول         

  .صحة الفرض الثاني من فروض الدراسة
وقام الباحث بحساب حجـم فاعليـة       

للتأكد ) η²(ع ايتا البيئة من خالل حساب مرب    
فـي  لتطبيقات الواقع المعزز التأثير   من حجم 

تنمية الجوانب األدائية لمهـارات اسـتخدام       
  ).٥( كما هو موضح بالجدول السبورة الذكية

لتطبيقات الواقع مقدار حجم تأثير ) ٥(جدول 
  في تنمية الجوانب األدائية

 حجم التأثير  η²قيمة   المتغير

  وفعالكبيرأثير ت  ٠,٩٨٢ بطاقة المالحظة

الـسابق ان   ) ٥(يتضح من الجـدول     
حقـق حجـم تـأثير قيمتـه       تطبيقات الواقع   

في الجانـب األدائـي لمهـارات       ) ٠,٩٩٦(

ـ    ،استخدام السبورة الذكية   ت  وبالتالي فقد حقق
  حجـم تـأثير كبيـر     تطبيقات الواقع المعزز  

  .وفعال
 

 

ئج البحث الحالى يوصى الباحث     فى ضوء نتا  
  :بما يلى 

توجيه المؤدين إلى اسـتخدام طبيقـات        - ١
الواقع المعزز لتحقيق أقـصى اسـتفادة     

 .من تلك النظم في العملية التعليمية

التصميم المـنظم ألسـاليب مـساعدة        - ٢
وتوجيه األداء فى ضوء معايير نظـم        
دعم األداء اإللكترونى القائمـة علـى       

  . الويب
الـذى ثبـت    ) الجزار(ج  استخدام نموذ  - ٣

فاعليته فى البحـث الحـالى لتـصميم        
 .وتطوير البيئات اإللكترونية 
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عقد دورات تدريبية لمعلمي المرحلـة       - ٤
ــستحدثات   ــم الم ــي أه ــة عل الثانوي

 .التكنولوجية

نــشر ثقافــة تعلــم الــسبورة الذكيــة  - ٥
 .واستخدامها فى التعليم الجامعى

ضرورة بناء معايير مقننة النماط الدعم       - ٦
خدام الواقع المعزز عند توظيفهـا      باست

 .فى بيئات التعلم اإللكتروني عبر الويب
 

إجراء دراسة حول أثر تطبيقات الواقع       - ١
المعزز على تنمية مهارات البرمجيات      

  .التعليمية لدى معلمي المرحلة الثانوية
دراسة للتعرف علـى أثـر متغيـرات         - ٢

واقـع  تصميمية اخري داخل بيئـات ال     
المعزز فى تنمية بعض نـواتج دعـم        

 .األداء

إجراء بحوث مماثلة تتناول متغيـرات       - ٣
تخص تصميم البرمجيـات التعليميـة،      
حيث يستخدم أنماط مختلفة من أنمـاط       

 .الواقع المعززبيئات الدعم داخل 
 

 

 فاعليـة ). ٢٠٠٨(أمل عبدالفتاح سـويدان  

مهارات  تنمية في لذكيةا السبورة استخدام
 رياض لمعلمات إنتاج البرامج التعليمية

 ، التدريبية احتياجاتهن ضوء في األطفال

التربية وتعليم الطفـل   تكنولوجيا مؤتمر
  . أغسطس١٤-١٣من . العربي

). ٢٠١١(إيناس إسـماعيل جمعـة إبـراهيم      
فاعلية برنامج باستخدام السبورة الذكيـة      

ل تالميـذ   في مادة الحاسب لتنمية تحصي    
(  .المرحلة الثانية من التعليم األساسـي     

معهـد   ).منـشورة  غير ماجستير رسالة
 .القاهرة جامعة. الدراسات التربوية

الوسائل ). ٢٠٠٣(جمال عبدالعزيز الشرهان    
. التعليمية ومستجدات تكنولوجيا التعلـيم    

 مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر    : الرياض
  .والتوزيع

). ٢٠١١(أبو العينـين    ربى إبراهيم محمود    
أثر السبورة التفاعليـة علـى تحـصيل        
الطــالب الغيــر النــاطقين المبتــدئين 

. والمنتظمين في مـادة اللغـة العربيـة       
كلية االداب  ). رسالة ماجستير منشورة  (

األكاديمية العربية المفتوحة في    . والتربية
  .الدنمارك

). ٢٠١٣(سهام لطفي عبـدالفتاح إبـراهيم       
تدريبي قائم علي السبورة    فاعلية برنامج   

الذكية في تنمية مهارات تطبيـق ملـف      
 .االنجاز االلكتروني لدي الطالب المعلم    

كليـة   ).منـشورة  غير ماجستير رسالة(
 .بنها جامعة. التربية النوعية
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عبداهللا إسحاق عطار، إحسان محمد كنـسارة     
الكائنات التعليمية وتكنولوجيا   ). ٢٠١٥(

لملـك فهـد    مكتبـة ا  : الرياض. النانو
  .الوطنية للنشر والتوزيع

 التعليم تكنولوجيا). ٢٠٠٩(عادل السيد سرايا
وتطبيقات  نظرية ،مفاهيم التعلم ومصادر

مكتبة الرشـيد للنـشر    : الرياض. عملية
  .والتوزيع

 تكنولوجيا. )٢٠٠٣(كمال عبدالحميد زيتون 
 المعلومــات عــصر فــي التعلــيم

  .عالم الكتب: القاهرة. )٢ط(واالتصاالت
المؤتمر العلمـي الرابـع عـشر للجمعيـة         
المصرية لتكنولوجيا التعليم بالتعاون مع     

). ٢٠١٤(كلية التربية جامعة األزهـر      
تكنولوجيا التعليم والتدريب اإللكترونـي     
عن بعد وطموحات التحديث في الوطن      

  .شمس عين جامعة .البنات كلية. العربي
المؤتمر الدولي الرابـع للـتعلم اإللكترونـي     

تعلم مبتكـر   ). ٢٠١٥(لتعليم عن بعد    وا
 ٥-٢في الفترة مـن  . لمستقبل واعد  .. 

المملكـة العربيـة    . الرايـاض . مارس
  .السعودية
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