
) باركود/ صورة (التفاعل بين نمط تصميم الكتاب اإللكتروني التفاعلي 
  ...في تطبيقات ) االستكشافية/ البنائية (وتقديم األنشطة اإللكترونية 

  عطيةوائل شعبان عبدالستار / د
 

 

 

- 457 - 

  

  

  
  

تصميم الكتاب اإللكرتوني التفاعلي  التفاعل بني منط
 / البنائية( األنشطة اإللكرتونية تقديمو) باركود/ صورة (
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إنتاج األفالم التعليمية ثالثية األبعاد والتفكري البصري 

  لطالب شعبة تكنولوجيا التعليم
  
  

  إعداد
  ةوائل شعبان عبد الستار عطي/ د

 كلية الرتبية - مدرس تكنولوجيا التعليم 
  بنني بالقاهرة جامعة األزهر

  

  

  

  



) باركود/ صورة (التفاعل بين نمط تصميم الكتاب اإللكتروني التفاعلي 
  ...في تطبيقات ) االستكشافية/ البنائية (وتقديم األنشطة اإللكترونية 

  عطيةوائل شعبان عبدالستار / د
 

 

 

- 458 - 

ة (التفاعل ب�ن نمط تصميم الكتاب �لك�و�ي التفاع��  وتقديم ) باركود/ رصو
ز�9 تطبيقات الواقع املعز وتنمية ) 2ستكشافية/ البنائية (,�شطة �لك�ونية 

ات إن يتاج ,فالم التعليمية ثالثية ,Aعاد والتفك� البصر لطالب شعبة رم>ا
  تكنولوجيا التعليم

  وائل شعبان عبد الستار عطية

س تكنولوجيا التعليم Kر، Lلية ال�بية بن�ن بالقاKرة،رمد   ز جامعة ,

يد �لك�و�يMال :eg.edu.azhar@el.592waelatea  
  :املستخلص

ا � البصر لدى طـالب ر�دف البحث إ�� تنمية م�ا�يت إنتاج &فالم التعليمية ثالثية &%عاد والتفك
شعبة تكنولوجيا التعليم من خالل الكشف عن أثر التفاعل ب�ن نمـط تـصميم الكتـاب 2لك1�و0ـي 

 BCة (التفـــاع تطبيقـــات PـــO ( Bستكـــشافية/ البنائيـــة (وتقـــديم &0ـــشطة 2لك1�ونيـــة ) بـــارHود/ رصـــو
زحقيق ذلك تم إنتـاج الكتـاب 2لك1�و0ـي بتقنيـة الواقـع املعـز بنمطيـھ، و&0ـشطة ولت. زالواقع املعز

، وتـم اختيـار العينـة "2X2"التعليمية بنمطa`ا، وتم استخدام نمط التصميم العـامBC ثنـا^ي Oتجـاه 
iــــع مجموعــــات تجرheيــــة قــــوام Hــــل مجموعــــة ًتقــــسيم�ا عــــشوائيابطرeقــــة عمديــــة و ً طالبـــــا، 30ر إ�ــــ� أ

رات القيــــاس PــــB اختبــــار تحــــصيBC مــــصو قبCــــB %عــــدي، بطاقــــة مالحظــــة &داء العمCـــــB، وتمثلــــت أدو
، وتــم التأكــد مــن صـدق أدوات القيــاس وثباs`ــا ومــدى صــالحيr`ا للتطبيــق،  يمقيـاس التفك�ــ� البــصر
ض البحثيـــــة لإلجابـــــة عـــــن &ســــئلة، وتـــــم تطبيـــــق أســـــاليب املعاwxـــــة 2حـــــصائية  ـــياغة الفـــــر ووتــــم صــ

� "SPSS.V 24"مة ال��امج 2حصائية للعلوم Oجتماعية حزاملناسبة باستخدام �، وجاء متوسط تأث
/ بــارHود (رPــB اختبــار التحــصيل املــصو ا�wوعــة التجرheيــة الثالثــة : التفاعـل بــ�ن ا�wموعــات Hــاآل�ي

، ا�wوعة التجرheية الرا%عة ) بنا^ي ة BP ال1�ت�ب الثا0ي، ا�wوع) استكشاBP/ بارHود (لBP ال1�ت�ب &و
ـــــة &و�ـــــــ�  ة (التجرheيــ ــــــة ) بنائيـــــــة/ رصـــــــو ــــة الثانيـ ــــــة التجرheيـــ ــــث، ا�wوعـ ـــB ال1�ت�ـــــــب الثالـــ ة (Pــــ ـــو / رصــــ

BPية الرا%عة ) استكشاheوعة التجرwا� BCت�ب الرا%ع، ب�نما بطاقة مالحظة &داء العم�بارHود (BP ال1
 /BPـــة الثالثـــــة ) استكــــشا ، ا�wوعــــة التجرheيــ ـــB ال1�ت�ـــــب &و ـــا0ي، )بنــــا^ي/ بـــــارHود (لPــ ـــB ال1�ت�ـــــب الثــ  Pــ

ة (ا�wوعــــة التجرheيـــــة الثانيــــة  PــــB ال1�ت�ـــــب الثالـــــث، ا�wوعــــة التجرheيـــــة &و�ـــــ� ) استكـــــشاBP/ رصـــــو
ة ( ـــة التجرheيــــة الثانيـــــة ) بنائيــــة/ رصــــو ـــB ال1�ت�ــــب الرا%ــــع، ب�نمــــا مقيــــاس التفك�ــــ� البــــصر ا�wوعـ يPـ
ة ( ، ا�wوعة التجرheية &و��) استكشاBP/ رصو ة  (لBP ال1�ت�ب &و BP ال1�ت�ب الثا0ي، ) بنائية/ رصو

PًـــB ال1�ت�ــــب الثالـــث، وأخ�ــــ�ا ا�wوعـــة التجرheيــــة ) استكــــشاBP/ بـــارHود (ا�wوعـــة التجرheيـــة الرا%عــــة 

  .BP ال1�ت�ب الرا%ع) بنا^ي/ بارHود (الثالثة 

� البصر ،طالب تكنولوجيا التعليم :الRلمات املفتاحية� ، &%عاد&فالم التعليمية ثالثية  ، يالتفك
 . الكتاب 2لك1�و0ي التفاعBC ،&0شطة 2لك1�ونية ،زالواقع املعز
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The Interaction between the Interactive e-Book Design Pattern 
(Image/ Barcode) and the Presentation of e-Activities 

(Constructive/ Exploratory) with Augmented Reality Technology 
in Developing the Skills of Producing  3D Educational Films and 

Visual Thinking for Students  Of the Education Technology Dept., 

Wael Shaaban Abdel-Sattar Attia 

Instructor of Instruction Technology - Faculty of Education for 
Boys in Cairo - Al-Azhar University 

Email: waelatea592.el@azhar.edu.eg 

Abstract:  

The aim of the research is to know the effect of the interaction 
between the interactive e-book design pattern (image/ barcode) and the 
presentation of E- activities (constructive/ exploratory) with 
augmented reality technology in developing the skills of producing 3D 
educational films and visual thinking for students of the Education 
Technology Division, and to achieve this the e-book was produced 
with reality technology The reinforcement with its two patterns, and 
the educational activities with its two types, and the two-way factorial 
design pattern "2X2" was used, and the sample was chosen in a 
deliberate manner and divided randomly into four experimental 
groups, each group consisted of 30 students. The Visual Thinking 
Scale, and the validity and reliability of the measurement tools were 
confirmed and their suitability for application. In the visual 
achievement test, the third experimental group (barcode/ construction) 
is in the first order, and the fourth experimental group (barcode/ 
construction) is in the first order. Scout) in the second arrangement, 
the first experimental set (image / structural) in the third arrangement, 
the second experimental set (image/ exploratory) in the fourth 
arrangement, while the practical performance note card the fourth 
experimental set (barcode / exploratory) in the first arrangement, the 
third experimental set (barcode/ constructivist) in the second order, the 
second experimental group (image/ exploratory) in the third order, the 
first experimental group (image/ constructivism) in the fourth order, 
while the visual thinking scale the second experimental group (image / 
exploratory) in the first order, the group The first experimental set 
(image/structural) is in the second arrangement, the fourth 
experimental set (barcode/ exploratory) is in the third arrangement, 
and finally the third experimental set (barcode/structural) is in the 
fourth arrangement. 

Keywords: educational technology students, visual thinking, 3D 
educational films, augmented reality, electronic activities, interactive 
e-book. 
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  :املقدمة واWXلفية النظرUة للبحث

ـــاة  ه العلميـــــة والتكنولوجيـــــة، وال�ـــــ� شـــــملت نـــــوا�B ا�xيــ �ـــــ� عـــــصو ـــالم اليـــــوم أ ر�عـــــ�ش العــ ز
ة عــــصرeة، وأضــــ��  ورا��تلفــــة، وأصــــبحت تطبيقــــات التكنولوجيــــا ا�xديثــــة حقيقــــة واقعيــــة، وضــــر

ًا�ـا عـصرeا يتوافـق مـع أصـبح اتجلا؛ ملواكبة التحـو الرق�ـ� امل�ـشود، حيـث ًا حتميًالتعامل مع�ا أمر ً

eا لبناء مجتمع املعرفة  ورًطبيعة ومتطلبات القر ا�xادي والعشرeن، وشرطا ضر
ً

لسد الفجـوة بـ�ن ن
، الت �س�م و لالواقع واملأمو ما

ُ
ة م��وظـة، و�عتمـد عCـ� ز ة الرقمية PـB تقـدم املؤسـسات بـصو رالثو ر

ــــــزة وأدوات التكنولوجيــــــــا ــــاأج�ــ ـــية،  وتوظيف�ــــ اســـــ ــــرور داخــــــــل القاعــــــــات الد ــــأثرت عناصــــ ـــــــة تــــ  املنظومـ
�ــــاء و، التعليميـــــة �`ـــــذا التغ�ـــــ ــــاج �ـــــذا البنـ ــــ� وتطـــــوeر مـــــستمريحتـ ـــيم متم�ـ ـــ� �علــ ـــ  ألنظمـــــة التعلــــــيم إ�

بــداع وOبت ــار والتقنيــة، وأبــواب الفكــر PــB العمــل و2نتــاج، يفــتح نوافــذ 2، فــالعلم واســ1�اتيجياتھ
ـــ� الـــــذي يحقــــــق  ـــد wxيـــــل مـــــن الــــــشباب املتم�ــ ـــة ملـــــستقبل واعـــ ــــار لوطنــــــھ وeخطـــــط بثقــ د�ـ Oو Bـــ زالر¢ــ

  .ومجتمعھ الذي �ع�ش فيھ

اســــية :  تحــــديات تر¥وeــــة عــــدة؛ م¤`ــــاالتقــــدم التكنولــــو£B فــــرض حيــــث ســــائل راملنــــا§¦ الد وو
ـــديم�ا  ـــــتقــــ ©س الفعــ َّواســــــــ1�اتيجيات التــــــــد ــــــوeم وأدواتال و&0ــــــــشطة ر ــــيل التقــ ، باإلضــــــــافة إ�ــــــــ� &صـــ

مـن العزلـة إ�ــ� و املعرفـة إ�ــ� إنتاج�ـا ل والتحــو مـن اسـr`الك ا�xديثـةالتوظيـف املكثـف للتكنولوجيـا
 ،Bتمــwالــتعلم ا� BــP نخــراطO ديــدةwxفقــا ألنظمــة التعلــيم ا ًو ؤeــة مــصر –و أن يتطلــب  - 2030ر و

ات التفك�ـــ� وOبت ـــار و¥ـــأن ي ونـــوا الطـــالبيمتلـــك للتكنولوجيـــا الرقميـــة، و�ـــB ل�ـــست ُمنتجـــ�ن  ر م�ـــا
eة قومية واس1�اتي   (*)) 3، ص 2018دمحم خم�س، (. ةجيات دوليؤمسئولية نظام %عينھ، بل �و ر

ولوجيــا التعلــيم واملعلومــات  العمــل PــB م�نــة وتخــصص ومجــال تكنُ�عــد"ومــن �ــذا املنطلــق 
ات وتخصـــصات وعلــــوم و تكنولوجيــــا التعلــــيم، �م�نــــة أخـــصائ¸و، ًعمومـــا ©س ملقــــر رم�نـــة التــــد �ــــذا ر
 خاصةا�wال

ً
eب إ�� تطوeر يحتاج،  ن ل و �ذه ً نظراأثناء العمل؛م وتدعي مستمر %عد التخرج روتد

مــــة : مــــن حيــــث؛امل�ــــن ال تتــــصف بالثبــــات وOســــتقرار والــــدوام ات الال ز متطلبــــات تلــــك امل�ــــن وامل�ــــا ر
ات  واملعرPـB املـرتبطالرق�ـ�ىللمحتـو والتحـديث ر والسhب BP ذلك التطو املـستمر ؛أل�ºا�`ا ر بم�ـا

ات مماثلـــة PـــB املتطلبـــات حـــدوث  وال�ـــ� أدت إ�ـــ� ،الرقميـــة ومـــستجداs`االتكنولوجيـــا تقنيـــات  رتطـــو
 BـــــــP ــــذه امل�ــــــن، واملتمثلــــــة ــــا�يم و&Hاديميــــــة الرئ�ــــــسة ل�ـــ ات العمليـــــــة املفــ ـــ�ات وامل�ــــــا ف وا��xــــ راملعــــــا ر

ئـــ�س، وكـــذلك ا�wـــاالت الفرعيـــة  eة املرتبطـــة بم ونـــات مجـــال تكنولوجيـــا التعلـــيم كمجـــال  رالــضر ور
سـائل�ا ا�xديثـةجيـا تكنولوالتوظيـف توصـيل واسـتخدام و1�كيـب وذات العالقـة ب داخـل و وأدواs`ـا و

اســـية  وخاصـــة رالقاعـــات الد
ً

� ب�ئـــة تفاعليـــة �ـــساعد عCـــ� جـــذب PـــB عمليـــات التعلـــيم والـــتعلم� لتـــوف
�ات��xاء وا   )6، ص 2011 �اشم الشرنوiي،. (" املعرفيةرا�تمام الطالب لتبادل ½

ع ُيـــضاءيوeظــل العقـــل الhــشر اwxـــو�ر الــذي  و بــھ نـــو ا�xيــاة، وeـــضرب أر &مثلــة و&ســـرار ر
�ـ� يك والتمرا2د: `ـايمتـاز بالعديـد مـن العمليـات؛ م¤حيـث إنـھ ال�� أودع�ا هللا سبحانة و�عا�� فيـھ، 

��ـــــا مــــن الـــــصفات �ـــ�ه، وOم انـــــات واملقومــــات ال�ائلـــــة وOســــت�تاج والتحليـــــل وغ ُال�ـــــ� تم�ــــ�ه عـــــن غ�ــ

� و2بداع �ما وسيلة��ات ال�� �س والتفك��xساب اÀلـو املناسـبة %عـد التعلم واك�xإيجاد ا BP لاعد
�نفـــا�Á �ـــو مركـــز العقـــل وeت ـــو مــن جـــانب�ن &يمـــن وeخـــتص %عمليـــات 2بـــداع وOبت ـــار  ؛التفك�ــ

                                                        

ـــ\ نظـــــام جمعيـــــة علـــــم الـــــنفس ,مرUكيـــــة �صـــــدار الـــــسادس  (*)  9ـــــ� التوثيـــــق ع�ــ  Americanاعتمـــــد الباحـــــث 

Psychological Association (APA 6th Edition)يةqل، مع ذكر ,سم ,و والعائلة لألسماء العر.  
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اك ، وeقـوم بإ0ـشاء ال ليـات  &�سر وeختص %عمليات التحليـل وال1�ت�ـب والÀسلـسل والقـراءة،رو2د
  . طبيعة الفئة املسr`دفة من البحثلًالبصرeة والزمن نظرا ل1�ك��ه عC� ا�xصائص العقلية 

eا � ب افة أنواعھ مطلبا ضر�ً�عد تنمية التفك ورً ُ ��، يرجع إ�� Oتجاه نحو �علم أنماط التفك
اسية، وما تحتوeھ من عناصر قابلة للتحـديث  ات الد ربدال من ا�xفظ وOستظ�ار للمنا§¦ واملقر ر

ً

��ــBصر ا�xـا�B للتكيـف مــع متغ�ـ�ات العــوالتطـوeر و�ـB عمليــة طبيعيـة�اسـة إيكـر و¥  ر، وقـد بي�ــت د
(Eicher, Jones & Bearley, 2009, p: 9)  بـأن 02ـسان عنـدما يفكــر تـصل 0ـسبة مـا يمـر خــالل 

مــن مـــدخالت عمليــات التفك�ـــ�، ب�نمــا قـــد تــصل 0ـــسبة مــا يمـــر %  80حاســة البــصر إ�ـــ� الــدماغ إ�ـــ� 
eة Hـاللمس والــشم ، وقـد تـصل 0ــسبة مـا يمـر خـالل اx% 40خـالل حاسـة الـسمع إ�ـ�  ر�ـواس الـشعو

رالــصو والرســوم الثابتــة االنفوجرافيــك ورومــن �نــا ي�ــ�ز دو املث�ــ�ات البــصرeة H، % 50قوالتــذو إ�ــ� 
ـــاهالفيــــديو وال�ــــ� �عمــــل عCــــ� جــــذب وواملتحركــــة  ـــة OنÀبـ  مالحظــــة بواســــطة ونمــــو العمليــــات الذ�نيـ

اك&شـــــياء وتمي���ـــــا ومعرفــــــة خصائـــــص�ا املرئيـــــة  ـــزاء�ن  العالقــــــات بـــــروإد ـــن أجـــــل اكÀــــــشاف &جــ  مـــ
نـــــة بـــــ�ن م وناs`ــــــا  ــــشابھ وOخـــــتالف ورمـــــضموÙ`ا واملقا ــــف إضــــــافة إ�ـــــ� Oجوانـــــب الÀـ ســـــت�تاج والوصــ

� السليم وتحقيق التعلم ذ�وOستدالل وصوال إ�� التفك
ً

  )8، ص 2019أحمد فرحات،  (. املعÚÛو

ئـ�س �ـو مبـدأ " ىwxـاثر"رو�عتمد نظرeة Oق1�ان بالتجـاو  ، OContiguityق1ـ�ان رعCـ� مبـدأ 
ة %سيطة � �ات  "Bروeصوغھ P� عبا��ات حركة معينة فإن �ذه املث�عندما تصاحب مجموعة من املث

�ا، سوف تميل إ�� أن �عطa`ا �ذه ا�xركة ، ومن أ�م التطبيقـات ال1�بوeـة ل�ـذه النظرeـة "رعند تكرا
Bمبـــدأ الــتعلم بالعمـــل : �ــLearning by Doing&فعـــا �ـــCســـ�ا  الـــذى يؤكــد ع رل و&عمــال ال�ـــÚ يما

ات، ولقــد اســتفاد علمـاء ال1�بيــة مــن الطالـب ر Pــ� املوقــف التعلي�ـÚ، وأثــر ذلــك عCـ� �علــم %عــض امل�ـا
©س الــشا^عة ½ن وأ�ــم مــا يم�ــ� �ــذا  ر�ــذا التطبيــق وأقــاموا عليــھ مــنä¦ ال�ــشاط Hأحــد منــا§¦ التــد

 ¦äاملـــن) ، يأنــــو الــــشرقاو ًم بالعمــــل الــــذى يحقــــق �علمــــا اعتمــــاده عCــــ� مبــــدأ الــــتعل) 126  ص،1988ر

 �£ ر0ــــشطا، إضــــافة ملبــــدأ الــــتعلم الــــوظيفي الــــذى يوثــــق الــــصلة بــــ�ن خ�ــــ�ات الــــتعلم وا�wتمــــع ا�xــــا
ً ً

و�عــديل الــسلوك غ�ــ� املرغــوب عــن طرeــق &0ــشطة ا��تلفــة، والــتعلم القــائم عCــ� ال�ــشاط يحقــق 
�P ات���xسة ا  . ا�xياة الواقعيةرالت امل للعملية ال1�بوeة ب�ن �علم املعلومات ومما

اســة العمليــة Ebbinghaus -ابنج�ــاوس (ب�نمـا تقــوم نظرeــة املعلومــات لـــ ر Pــ� &صــل عCــ� الد
ــــل، : (م¤`ـــــالعـــــدة عمليـــــات؛  ــــل املـــــشكالت، التخيـ ات، حـ اك، OنÀبـــــاه، اتخـــــاذ القـــــرا ر2حـــــساس، 2د ر
ـــ�، الــــتعلم ـــ�åæ واwxــــس�� )التفك�ـ رأنـــــو  (،طالــــبلل، ثـــــم العالقــــة بــــ�ن �ـــــذه العمليــــات والت ــــوeن النفــ

 ، ، وتتمثـل التطبيقــات ال1�بوeـة ل�ــذه النظرeـة، Pــ� أن الـسلوك 02ــسا0ى )196  ص،1988يالـشرقاو
ـــات :  �ــــ�؛يمــــر بمجموعــــة مــــن املراحــــل ة باملعلومـ ، مرحلــــة تحليــــل �ـــــذه )املــــدخالت(رمرحلــــة OســــÀثا

�ات ��ات )املعاwxة(املث�  ).ا��رجات(، مرحلة Oستجابة ل�ذه املث

ة وPـــ� ضـــوء ذلـــك  ̀ـــدف &فـــالم التعليميـــة إ�ـــ� نقـــل املعلومـــات حـــو موضـــوع معـــ�ن بـــصو sر ل
ة مرئيـة ومـسموعة،  روا�èة ومفصلة وتحوeل ا��تو إ�ـ� صـو اتفـق و، )Saunders, 2014, p: 38(ى

Hـان دم�ـ� و )Foss, B, 2016, p: 54(  فـوسHـل مـن  أنعCـ� )  Ozcan Demir, 2017 , p: 28(زأو
ًعـة مـن الـصو مرتبــة ترت�بـسلـسلة متتا%&فـالم التعليميـة  أسـير ًا  تـضم املـواد و&شـياء ال�ـ� �عتمــد  ،ار

 �Cة املتحركة الناطقة حاس��ع ر&فالم الثابتة والشرائح والصو ور السمع والبصر، و�شتمل الصو
� شيقة و¥صرeة سمعية بطرeقة ا�xقائق عرضو�

ُ
 ال�ـ� للمـواد وOسـÀيعاب الف�ـم عCـ� الطالب ع�ن

سوÙ`ا،  �وريد
ُ

سائل التعلمعد وس   .أحداث معينة وريلة �ستخدم لنقل 
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eتــــو، جراســــ�يالوPــــB �ــــذا 2طــــار يــــذكر  Blasco, Pabloر بالســــتو، بــــابلو غــــونزال�س، مو
Gonzalez, Moreto, Graziela (2015) العمليــــة BـــP  أن اســـتخدام &فــــالم التعليميـــة ودمج�ـــا 

ــــ� ��تـــــــو ـــة ومـــــــا تحتوeـــــــھ مـــــــن مــــــشا�د ت�ت�ـــ ــــ� ىالتعليميـــ ـــق  تكـــــــرهطرeقــــــة مب �علي�ـــ �ـــــــداف &لتحقيــــ
ـــار وإبـــــداع عCــــ� فñــــ� �ـــــساعد تعليميــــة،ال ـــائل التعليميــــة وتنميـــــة التفك�ــــ� وتزeــــد مـــــن ابت ـ  ف�ــــم الرســ

ات َّ �عليم فع`ا و�eتج ع¤الطالب، ة عن إبداع فكر وفن أدا^ي وتحس�ن م�ـا رال وغالبا ما ي و عبا ير ن ً

©س مـــواد مختلفـــة تناســـب  ©س و�عزeـــز التفك�ـــ�، و�ـــستخدم PـــB تـــد رالتـــد   التعليميـــةجميـــع ا�wـــاالتر
  .امل�شودة

� مــــصط�ó فــــيلم ثالòــــي &%عــــاد �، إ�ــــ� أن املــــادة الفيلميــــة بال امــــل تــــم 3D Filmب�نمــــا �ــــش
قميـــة  بـــرامج إنتـــاج ثالثيـــة &%عـــاد، مـــن خـــاللتـــصميم�ا  ة  روإنتاج�ـــا صـــو ة واقعيـــةر رو�عـــرض بـــصو

ُ
 ،

s`ا  ألÙ`ــــا ت ــــ؛التلفــــاز أج�ــــزة العــــرض العاديــــة Hــــالكمبيوتر أو بواســــطة رو PــــB صــــو ال¤`ائيــــة Hــــالفيلم ن
�Cةُالعادي �عرض عeواس السمعية والبصر�xا ؛ أج�زة مختلفة، و�ذه &فالم تخاطب ا`Ùشمل أل� 
ة والتعليقــــات واملـــؤثرات الـــصوتية بمـــا يخــــدم الفكـــرة التعليميـــة لتحقيــــق يـــ�ركاxالعناصـــر املرئيـــة و

  ) Ozcan Demir, 2017 , p: 28( .ة املطلو¥&�داف

ـــــن وeـــــــصنف  ـــل مـــ ن )54، ص 2013(وعCــــــــ� بــــــــالل  ،)35، ص 2019(داليـــــــا ســــــــوeفي Hـــــ ز؛ وأو
)2008, p: 55(Özön  & تعليميــة الفــالم �نوتقــاس ببعــدي الطــو والعــرض دو ثنائيــة &%عــاد إ�ــ ل

وتـصمم �ـذه &فـالم لعـرض حقـائق ل وتقـاس بأ%عـاد الطـو والعـرض والعمـق، ثالثية &%عادالعمق، 
 . ىؤخذ فكرs`ا من محتو �علي��ا تًرض�ا BP ا�xقيقة ودائمأو ظوا�ر أو عناصر يصعب ع

Hــان دم�ــ�PــB حــ�ن اتفــق Hــل مــن يوســ�ام اwxرeــو  ،Ozcan Demir, (2017 , P: 28( ز أو
 ثالثيــــــة &%عــــــاد أÙ`ــــــا تخاطــــــب جميــــــع  التعليميــــــةعCــــــ� أن مــــــن خــــــصائص &فــــــالم )370  ص،2014(

اك ا�xقائق وف�منا�xواس  نم�ـا واسـÀيعا�`ا، وت ـو خاليـة مـن البنـاء ر جذب 2نÀباه والÀشوeق وإد
امي ة مجـسمة �ـس�ل  والعـرض بالوصف وتكتفي رالد ُالعل�ـ� بـصو ،  لعقـل الطالـبلصـو املعلومـةور

 منطقــــيمــــع إم انيــــة عــــرض عناصــــر الفــــيلم التعلي�ــــ� مــــن جميــــع اwxوانــــب ل1�ســــيخ املعرفــــة %ــــش ل 
� الÀشو %عيدا عن الÀشت�ت، وتوفر ا�wxد والوقت إل�ًو�سلسل يث  ًعلمـا بـأن، محدديصال مف�وم ق

eخيــا إ�ـ� مــا �ــB عليــھ ½ن، ؛وليـدة العــصر ا�xــا�Bلــم تكــن �ـذه ً&فــالم  ت تا ا  تطــو ً ولكــن ل�ـا جــذو ر ر ًر
 ًنظرeـا؛ شـرح�ا يـصعب  وموضـوعاتوأف ـار مفـا�يمتأم�ن ومعرفة وتحديـد  حيث يمكن من خالل�ا

�، ا��xـ�ات ا�xيـة، ال�ـ�اك�ن،  العواصـف نت ـو :مثـل�و 0ـشاط البك1�يـا مـع انقـسام ا�xليـة أو&عاصـ
  . للتعلمافع وحافزدعطي ُمما �عرض الإعادة إم انية 

اسـة شيÀـسا سـمي1�ي ا  روتأس�ـسا عCـ� ذلـك فقـد أكـدت د ً)Chuchai Smithikrai , 2016 , 
PP: 523 - 530 ( �ــCسـتخدام &فــالم التعليميــة أثـر الأن ع �ــCي عiالـسلوكيات كنــاتج للــتعلم إيجــا

PـB عمليــة الــتعلم، ب�نمــا �ــدفت  وأكـد عCــ� أ�ميــة دمــج &فــالم ،ب و�عزeــز عمليــة الــتعلموأداء الطـال
اسة عال مضر عبد  إ�� تقديم &فالم ثالثية &%عاد كتقنية حديثة Ola Mudher abd (2017)  BPرد

اســة أنــھ تــم إنتــاج الرقميــة الفائقــة وال�ــ� �عــد جــو�ر الوســائط r`امجــال صــناع ر، نــتج عــن �ــذه الد
eــة مــستقبلية وتــم 0ــشره PــB عديــد مــن املواقــع العامليــةفــيل  اليوتيــوب : مثــل؛ؤم ثالòــي &%عــاد يقــدم ر

YouTube والفــ�س بـــوك Facebookل ايـــرث غـــوغ وGoogle Earth   امج باســـتخدام�عديـــد مـــن ال�ـــ
�ات والتقـــديم �ثالثيـــة &%عـــاد املتخصـــصة مـــع ال1�ك�ـــ� عCـــ� ا�xركـــة وال�úـــصيات و2ضـــاءة وال ـــام

  . تذكرهوس�ولةالتعليم وإتقان ي ملا ل�ا من أثر�ا BP ترسيخ ال¤`ا^
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 : �ــB؛أ�ــم مراحــل 2نتــاجمــن ن إالتعليميــة ثالثيــة &%عــاد فــ عنــد التفك�ــ� PــB إنتــاج &فــالمو
اســية، ولــذا ي�بüــB أن يراûــ تحديـد فكــرة  م¤`ــا صــياغة :املعــاي� ال�بوUــة �رالفــيلم مــن واقــع املــادة الد

: املعـاي� الفنيـة ومدى مناسبr`ا مع طبيعة وخصائص الطـالب املـسr`دف�ن، وiساطة املادة العلمية
ب OنÀبــــاه ذ wxـــق الــــصو�ي مـــع عـــرض الفــــيلم التعلي�ـــ�م¤`ـــا مراعـــاة تناســـب &لــــوان وتـــزامن التعليـــ

ضـــــوحھ،  ـــÚ و ـــوان�ن :اwxـــــال املعر9ـــــ�ووإســـــÀيعاب املعÛــ ــــا�يم واملعـــــا0ي واملبـــــادئ والقــ ـــا عـــــرض املفـ  م¤`ــ
ــــة  ــــــدا�يشــــــــيقة، والتعميمــــــــات بطرeقــــ ـــــــة :اwxــــــــال الوجــ ــــتخدام حركـ ــــــاالت باســــ ــــــاء مواقــــــــف وإنفعــ  بنــ

ات تخـــص اzxتـــو أو ا�wـــسمات واملـــؤثرات الـــصوتية وeمكـــن اســـتخدام ذلـــك PـــB التخيـــل،  ىاعتبـــا ر
ولعـل ،  البـد أن تحقـق ال�ـدف التعلي�ـ� الـذي وضـعت مـن أجلـھ لـس�ولة توصـيل�ا للطـالب:الرسـالة

� محــددة �وفــق ن خــالل وســيط معلومــا�ي �Oتمــام بــصياغة الرســالة التعليميــة مــ�معــاي
ُ

ًعــد طرeقــا 

  . التعليميةللمسا�مة BP إشباع حاجات الطالب

ُ�عــــد انÀــــشار &ج�ــــزة وال�واتــــف الذكيــــة PــــB الوقــــت رمــــع ظ�ــــو املــــستحدثات التكنولوجيــــة و
مــا ً، وتبعـا لــذلك فقـد �عــددت مجـاالت تطبيقــھ، وعـادة زة إنتقاليـة لتقنيــة الواقـع املعــزا�xـا�� مرحلــ

تباطـا وثيقـا ًتـرتبط إ ً
s`ا عCـ� تطــوeر الواقـع، ولـذلك فــإن تقنيـات  %ـشاشات اللمـسر ر املعـز أثبÀـت قـد ز

فع كفاءة التعليم  BP ا البار� رأداء التعلم؛ نظرا لدو ز ر اك والتفاعل داخل املوقف التعلي�� ً ر من 2د
eد الطالب معلومات وا�èة وموجزة � إ�� دمج الب�ئة ا�xقيق،ووتز�لواقع Oف1�اþـ�å مـن ة بـايـ و�ش

  )Catenazz & Sommarug, 2013, p: 528. (خالل تقنيات وأساليب خاصة

و�
ُ

 تفاعلية  تكنولوجياابأÙ`"زتقنية الواقع املعز  )237، ص 2018(ا�xميد  �وeدا عبدعرف 
 ا�xقيقـي للواقـع رقميـة إلضـافة Hائنـات والالسـلكية الـسلكية &ج�ـزة �ـستخدم تزامنيـة �ـشاركية

ابـط ،فيـديو مقـاطع ،سـوماتر ،رصـو(  ,Arshad, H, et al, 2015( &%عـاد متعـددة بأشـ ال )ور
p:126ائنـاتH الرقميـة مـدخال الـتعلم  حيث تمثل

ً
 العلميـة املـادة تجزئـة عCـ� �عتمـد اًجديـد اً�عليميـ 

�ة بحيث Hائنات إ���ة أو اًواحد اًمف�وم �علي�� Hائن Hل يتضمن صغ �ة رم�ا� قائم موضوع �عد صغ
   )Matt, & Chris, 2014, p: 743( ."تھبذا

كت�ـــب   نظرeـــات تكنولوجيـــا التعلـــيم اســـتخداموتـــدعم
ُ

PـــB العمليـــة تطبيقـــات ز الواقـــع املعـــز 
النظرeــــة الــــسلوكية، نظرeــــة الــــتعلم املــــوقفي والنظرeــــة  : ومــــن أ�م�ــــا؛ بمراحل�ــــا ا��تلفــــةالتعليميــــة
باإلضـافة إ�ـ� نظرeـة الـتعلم ) 2018 ( و�يـثم حـسن 2010) Li, S( �ـB ه Hـل مـن أكـدو�ـذا مـاالبنائيـة، 

ـــة التواصــــــلية ـــة والنظرeـــ ـــة ونظرeــــــة الــــــتعلم OجتمــــــاBû ونظرeــــــة التنميــــــة Oجتماعيـــ  ونظرeــــــة الدافعيـــ
، وجميــــع �ــــذه النظرeــــات أ�تمــــت باالكÀــــشاف ونظرeــــة الــــتعلم الفــــردي والÀــــشارHي والــــتعلم لالتقــــان

علومـــة واكÀـــشاف�ا وصـــوال لتحليل�ـــا %ــسلوك الطالـــب وادافعيتـــھ نحـــو الـــتعلم وكيفيـــة البحــث عـــن امل
ً

  .واتقاÙ`ا

ن  ©س وآخر ووeذكر كال من فوتا ر
ً

)Fotaris & et. al, 2017( ؛ دنليفي ، وديـدي(Dunleavy, 
& Dede, 2014)ن؛ �£ـChang, K.- E, er al, 2014 B)  (و شـانج وآخـر� ,Patkar)؛ بات ـار، سـ�نغ و¥

Singh & Birji, 2013)  وم��ا ؛ز الواقع املعزأنماط|عدد:  

�سÀند التطبيقات ال�� �ستخدم �ذا  :زالواقع املعز القائم ع�\ استخدام العالمات �
�ا ال�ـــــاتف �النـــــوع عCـــــ� التكنولوجيـــــا مفتوحـــــة املـــــصدر، بحيـــــث يـــــتم مـــــ�ó الرمـــــز بواســـــطة Hـــــام

ر، والصو والرسومات متعددة &%عاد، والعالمات، Q.RأHواد : لا��مو أو &ج�زة الذكية؛ مثل
ن ألÙ`ـــا �عمـــل PـــB أي م ـــان دو ا�xاجـــة إ�ـــ� وضـــع ؛مـــدى انÀـــشار واســـعركـــة ال�ـــ� ل�ـــا  ا�xلتحديـــد

نالنقـــــاط املرجعيـــــة التكميليـــــة وتت ـــــو التطبيقـــــات القائمـــــة عCـــــ� العالمـــــات مـــــن ثالثـــــة م ونـــــات 
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لكت�با لعرض معلومات، القابض ل��صو عC� : أساسية علومات، ومكعب لتكب�ـ� املعلومـات املً
 .BPD3,D2 تصميم  

  

  

 

 

  

قمية للمستخدم�ن كما  :)GPS (زالواقع املعز القائم ع�\ تمي�� املوقع � رتوفر وسائط 
دة بخاصـية تحديـد املواقـع وأÙ`م ي�تقلو من خالل نطـاق مـادي بواسـطة ال�واتـف الذكيـة املـز  ن

 كما أن النصوص والرسومات وامللفات الصوتية ومقاطع الفيديو ،أو &ج�زة ا��مولة املماثلة
د الب�ئة املادية بمعلومات أHاديمية  ثية &%عادو&ش ال ثال   .صلة باملوقعالمالحية ذات ووتز

  
 

 Oصـطناعية رالـصو اسـتخدام عCـ� و©عتمـد ا،ًشـيوع &نواع أك�� و�و: )(�Projectionسقاط �
  .&ج�زة خالل من الفرد يرا�ا ال�� التفاصيل 0سبة لزeادة الفعBC الواقع عC� Hإسقاط�ا

ايـا عCـ� التعـرف خـالل مـن :) Recognition ( الـشRل \التعـرف ع�ـ �  وOنحنـاءات وا�xـدود والز
� اwxـسم؛ أو Hالوجـھ محـدد %ـش ل ا�xاصـة� اwxـسم إ�ـ� إضـافية اف1�اضـية معلومـات لتـوف
 املؤسـسات ضـمن الواقـع مـن النـوع �ـذا �ـستخدم ما وعادة ا�xقيقي، الواقع BP أمامھ املوجود

 ت؛اOسـتخ�� أج�ـزة أو املركزeـة، تاHا��ـابر العمـل مـن لـسرeةا عـا�B ىاملـستو ذات ا�x وميـة
  .لأل��اص اwxسمية و&ش ال الوجوه عC� للتعرف

تباط املواقع  لتحديد:Location  املوقع � ؛ برمجيات مع رباال  مقام تقوم ال�� املواقع :م¤`ا ىأخر
 حـال PـB ذلـكو (GPS) وتكنولوجيـا (Triangulation Technology) أو املركبـة توجيـھ PـB الـدليل

  .املوقع تحديد ب��مجة املدعومة الذكية ال�واتف استخدام
 إم انيـة الـ�úص إعطـاء مبـدأ عCـ� القـائم زاملعـز الواقـع أنـواع أحـد و�ـو :Outline اWxطـط �

1�اþـ�åاف آخـر جـسم مـع جـسمھ مـن مختـار جـزء أي أو جـسمھ، مـن العرeـضة ا�xطـوط دمـج، 
� و�مية أجسام التقاط أو ملس أو للتعامل، الفرصة �عطي مما� .الواقع BP موجودة غ

 
 

 )362، ص 2018شيماء خليل، ) (QR(زالعالمات املستخدمة �9 الواقع املعز ) 1(شRل 

 )28، ص 2019داليا سوUفي، (زالواقع املعز القائم ع�\ املوقع ) 2(شRل 
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� املرتبطـــة بــــر¥ط تقنيــــات الواقـــع ا�xقيقــــي بالب�ئــــة �ُو©عـــد تــــصميم البــــارHود مـــن أ�ــــم املعــــاي

الرقميــة، وتوضــع أHــواد البــارHود PــB الكتــب داخــل الــصفحات املطبوعــة بأشــ ال مختلفــة ومتنوعــة 
ات التعليمية، حيث  داخل الصفحات، كما يمكن وضمتعددةوBP أماكن  رع�ا BP امللصقات واملصو

اســة �ــwلر  ©س كمحفــزات لإلبحــار Siegle (2015)رأظ�ــرت د ر دو أHــواد البــارHود PــB أ0ــشطة التــد ر
ابط بالطرeقـة واكÀشاف و مصادر املعلومات ا��تلفة أفضل من &سـلوب الـذي يـتم فيـھ كتابـة الـر

اسة Hل مناليدوeة ت د ر، كما أشا إ�ـ� أن تقنيـة الواقـع ) Lee, 2012(و�ـSimon, 2013  B) (ن سيمور
ياعل الرمز مع العالمة  وذلك بواسطة عناصر التف،زاملعز تدعم وتزeد من حيوeة املوقف التعلي��

ة ل نظرeــة التفاعــل الرمـــز وال�ــ� تــدو فكرs`ـــا حــو مف�ــوم�ن أساســـي�ن؛ ھ، و�ــذا مــا أكدتـــرأو الــصو ري
� الرمــز إ�ــ�: �مــا� معــا0ي أعمــق مــن اwxانــب الــسط�B للرمــز، وeحــدث الرمــز واملعــا0ي فــيمكن أن �ــش

، حيــث يقـوم  رالتفاعـل مــن خــالل الرمــو سـواء Hانــت عالمــات أو صــو ي باالتــصال الرمــز PــB الطالــبًز
 وتزeــد مــن زالب�ئـة الواقعيــة لعــرض معـا0ي ومعلومــات إضــافية PــB ب�ئـة إف1�اضــية �عــز عمليـة الــتعلم

  .ىإتقانھ للمحتو التعلي��

eتفـق كـال مـن و
ً

ةهللا عبـد  ة، وإحـسان ك�ـسا رعطـا و�نـد ا�xليفـة، و�نـد ) 187  ص،2015 (ر
  استخدام عالمات و �:ل&و ؛ز املعزالواقع لتطبيق نمطانعC� أن �ناك ) 94، ص 2015(العتي�� 

Markersـا لعــرض املعلومـات املرتبطــة �`ـا، الثــا0ي �ـستطيع����ا التقاط�ــا وتمي� ستخدم�ـ ال :ال ـام
�ا �ـستع�ن بموقـع انمـاو Markerless عالمـات� ب�ـ�امج أو  (GPS) طرeـق خدمـة عـن اwxغراPـB ال ـام

��ة تمي   .املعلومات لعرض Image Recognition رالصو

 �Ûسي�xصت م�ا ا�x ذا 2طار� BPآليـة ) 319، ص 218(شيماء خليـل و )43، ص 2014(و
ة: زتقنية الواقع املعز BP ½�يعمل  مامية لل ائنات عن ، وeتم فa`ا فصل الواج�ة &رتقسيم الصو

 باســـتخدام أســاليب قيـــاس &%عـــاد و�عتمـــد عمليــة اســـتخراج ال ائنـــات مـــن �ـــاخلفيr`ــا، وeمكـــن عمل
جة جودة عملية الفصل،  ة عC� مدى د رالصو ةاي، 2ستخراجر فة عC� الصو رجاد العناصر املعر ، و

كـشاف وت�تñـ� نحيث تت و من أرHان وخطوط وأش ال ومنحنيات، وتتألف من مراحـل تبـدأ باالست
̀ــا استكــشاف العالمــةبكــشف وإحاطــة مرiــع العالمــة،  aقــة �ــس�ل الوصــو إلeــتم تــصميم�ا بطرeل، و ُ

ة،  ، بمجـرد تحديـد توجيـھ الRـام�اروالتعـرف علa`ـا واستكـشاف�ا؛ بإيجـاد موقـع Hـل خليـة عCـ� الـصو
�ــ� امل ـا0ي، ألن ال ائنـات املدمجــة�xا BـP يـتم تجــسيد�ا العالمـة بنجـاح يمكــن تحديـد موقـع العالمــة 

ة ، وs`دف �ذه ا�xطوة إ�� والدمج؛ ليÀناسب نطاق�ا واتجا�اs`ا مع العالمة املكÀشفة، رعC� الصو
تجــسيد ال ائنــات ثالثيــة &%عــاد وال�ــ� تــم وضــع�ا عCــ� العالمــة داخــل املــش�د، وeــتم فa`ــا التجــسيد 

سم الظالل و2ضاءة   .رو

 )29، ص 2019داليا سوUفي، (زأنواع الواقع املعز  ) 3(شRل 
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ات املــستمرة لتطبيقـات و¥ــرامج إنتـا زج الواقــع املعـز ع�ــ� ال�واتـف الذكيــة، روPـB ظــل التطـو
ديــا  ؛ نظــرا أفــضلية &ج�ــزة النقالــ Gardeya (2010, p: 84)رأوèــó جا ًة PــB عــرض الواقــع املعــز ز

:  إضــــافة إ�ـــ� حرeـــة التفاعــــل للطـــالب، وفيمــــا يCـــB عـــرض ل�ــــذه التطبيقـــات؛ م¤`ــــا،م انـــات أنظمr`ـــاإل
� تصميم تطبيقات ثرeـHP Revasmaتطبيق �ة وجذابـة وممتعـة، ومتـاح ل�wميـع مـن ُ، �س�م BP ت�س

قميــة متعــددة، و�ــو التطبيــق الرائــد PــB طرeقــة التفاعــل مــع ا��تــو الرق�ــ�؛  ىخــالل منــصات   ألنــھر
ــــز ا�xــــــاص بـــــك بطرeقـــــة ســــــ�لة وiـــــسيطة، وeمكـــــن Oتــــــصال  ز�ـــــسمح بإ0ـــــشاء ومــــــشاركة الواقـــــع املعـ

ربا��تو الرق�� عن طرeق تÀبع الصو املتوفرة PـB كتـاب أو عCـ� جـد اسـية، و�ـذا ى ران الفـصو الد لر
مـز Oسـتجابة الـسر©عة  ة، تطبيـق  رالتطبيـق �ـو الـذي اعتمـد عليـھ البحـث PـB تـصميم تقنيـة الـصو ر

QR Code ، ز�ـــا بمحتــــوeضـــو^ي للمــــواد املطبوعـــة و�عز óىو�ـــو التطبيــــق الـــذي �ـــسمح %عمــــل مـــ�
ارHود، و�نــــاك اف1�اþـــ�å يـــتم التفاعـــل معـــھ، و�ـــو الـــذي اعتمـــد عليـــھ البحـــث PـــB تـــصميم تقنيـــة البـــ

، م¤`ـــــا ــــات أخـــــر ــــق : ىتطبيقـ ـــافة إ�ــــــ� Layerتطبيــ �ó ضــــــو^ي للمـــــواد املطبوعـــــة إضــ ــــ ، وÀeـــــيح إجـــــراء مـ
ً

املعطيــات Oف1�اضــية املطلــوب تحوeل�ــا إ�ــ� صــفحات تفاعليــة، و�ــستخدم نظــام العالمــات، تطبيــق 
Augmented 4ـتم مـن خاللـھ الوصـو للعناصـر الرقميـة ثالثيـة &%عـاد والتعامـل مع�ـاeقـة ل، وeبطر 

، يمكــن مــن خاللــھ بنــاء تفــاعالت كيميائيــة اف1�اضــية ع�ــ� &ج�ــزة Elements 4Dتفاعليــة، تطبيــق 
ي، وeمكـــن مــن خاللـــھ �ــشرeح اwxـــسم الhــشر واستكـــشاف أج�زتـــھ Anatomy 4Dالذكيــة، تطبيـــق 

ة، بـــدأت تأخـــذ موقع�ـــا PـــB العمليـــة التعليميـــة زا��تلفـــة بطرeقـــة اف1�اضـــية تفاعليـــة، الكتـــب املعـــز
ُ

 
       .وOستفادة من &0شطة املقدمة من خالل�ا

ً�عــــد &0ــــشطة التعليميــــة عنــــصرا م�ــــم PــــB ب�ئــــات الــــتعلم 2لك1�ونيــــة وعCــــ� اwxانــــب ½خــــر  ُ

لبـــصفة عامـــة وتطبيقـــات الواقـــع املعـــز بـــصفة خاصـــة؛ ملـــا ل�ـــا مـــن دو فعـــال PـــB صـــو الطالـــب إ�ـــ�  ر ز
Oات و ف وامل�ـا رمستو Oتقان والتمكن من املعا ر ن تجا�ـات،ى  ,Souabiو حيـث أشـار صـواiي وآخـر

et al (2021) العمليــة التعليميــة �يإ�ــ� أن &0ــشطة التعليميــة �عــز مــن ب�ئــة الــتعلم وت�ــ  وتحفــز ز
 :O)Parry & Andrew, 2015, pنجـاز وتحـس�ن نـواتج الـتعلم نحـو  r`مز�عـز مـن دافعيـ، والطـالب

ات العقليــة PــB 2بــداع وOبت ــار والبحــث أÙ`ــا تن�ــ� ال) 94، ص 2003دمحم خمــ�س، (ىوeــر ، )46 رقــد
eادة 0شاط الطالب BP املوقف التعلي�� ومن ثم إثراء  ك و زوOكÀشاف والتواصل والتفاعل والÀشا ر

� مف�ـــوم &0ــشطة 2لك1�ونيـــة إ�ــ� مجمـــل عمليــة الــتعلم وتحقيـــق أفــضل نتـــائج للــتعلم، حيـــث �ُ�ــش
0ي داخـل&0شطة ال�� تحفز الطالب عC� التفاعل مع ا� ر�تو التعلي�� بواسـطة الكتـاب 2لكتـو  ى

  .ز الواقع املعزاتتطبيق

ــــن �مــــــت الــــــسيد  ـــــل مــ اســــــة Hـ ـــــ� ذلــــــك أكــــــدت د روتأس�ــــــسا عCـ  �وeــــــدا عبدا�xميــــــد ،)2022(ً
 عCــ� أن &0ــشطة 2لك1�ونيــة Hanan Khalil (2018)؛ �نــا خليــل )2017(مــي أبــو بكــر  ،)2020(

بأنماط�ا ا��تلفة �س�م BP تحقيق أ�دا
ُ

 ومبـادئ �عطـي مـن ،ف التعلم ملا ل�ا مـن خـصائص متنوعـة
ُ

اتــھ واســتعداداتھ، إضــافة رخالل�ــا حرeــة للطالــب وفــق قد
ً

ليةال   وتقــوeم وتخــاذ القــرار وتحمــل املــسؤ
  .نالذات، والتعاو والتواصل والتفاعل والتعزeز والدعم ألعضاء ا�wموعة

اســـات ًوتÀنــوع خـــصائص &0ــشطة التعليميـــة طبقــا ملـــا تــم 2طـــالع  رعليــھ PـــB العديــد مـــن الد
�eـب أمـ�ن، آمـال Hامـل :والبحوث العملية؛ م¤`ـا ل�ـسو ،)2018(ز إيمـان عبـدالعزeز،  ن بو  Burlesonر

� ونوفرeا0ــشيا(2018)�ُم¤`ــا التفاعــل و©عÛــ� التحف�ــ� ، Vhalery & Nofriansyah (2018) ي، فــال

��eتلف أنماط التفاعل من خالل التغذية الراجعة،  ًة و�ع�Û تدرج عرض ا��تـو وفقـا روOستمرا ى
ُ

ـــق وتمثـــــل قيمـــــة  ــ� قابليr`ـــــا للتطبيــ ة منطقيـــــة ومÀسلـــــسلة، والواقعيـــــة و�عÛـــ لنظرeـــــات الـــــتعلم بـــــصو
ُ

ر
 �Ûنة و�ع للمتعلم، والدعم والتوجيھ و©ع�Û املساعدة عC� اكÀساب عادات �عليمية وسلوكية، واملر

ُ
و ُ
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ُالتنــوع و©عÛــ� مناســبة نمــط ال�ــشاط ألســلوب وإم انيــة Oختيــار ومتا%عــة معيــار التقــدم PــB الــتعلم، 

� وطر عرض ا��تو وجذب OنÀباهالتعلم �ىونمط التفك   .ق

يPـB �ـذا 2طـار يـر Hـل مـن بـار و لز Parry (2015, p: 54)ى ؛  Charles (p: 67 ,2014)ر؛ �ـشا
طبقــــا لل>ــــدفتــــصنف &0ــــشطة التعليميــــة  أن H)2013, p: 24 (Karlaــــارال 

ً
 BــــP أ0ــــشطة تكمــــن 

� والتحليل، وأ0شطة التنفيذ وeمكن من اسÀيع�ات العليا للتفك رابية وeمكن من خالل�ا تحقيق امل�ا
ات خالل�ـــا تحقيــــق أ�ــــداف  طبقــــا لل�ــــ�امن، وتــــصنف أدائيــــةرالــــتعلم ال�ــــ� تتطلــــب م�ـــا

 إ�ــــ� أ0ــــشطة ً
ـــدد مــــــن أدوات ا�xــــــوار  ـــرة أثنــــــاء عمليــــــة الــــــتعلم بواســــــطة عـــ ة مباشـــ ــــة وeــــــتم تنفيــــــذ�ا بــــــصو رم�1امنــ

ة غ�ــــ� مباشــــرةواملناقــــشة ً معتمــــدا عCــــ� أدوات ال��يــــد ر، وأ0ــــشطة غ�ــــ� م�1امنــــة وeــــتم تنفيــــذ�ا بــــصو

ســة2لك1�و0ــي ومنتــديات املناقــشة، وتــصنف  رطبقــا للمما
ل ً و إ�ــ� فرديــة وe ــو فa`ــا الطالــب مــسؤ ن

ة مــستقلة ومنفــردا وفــق خطــوه الــذا�ي، و�عاونيــة و�ــشاركية وتنافــسية  ًعــن تحقيــق &�ــداف بــصو ر
ًوعـــة مـــن الطـــالب مـــع %عـــض�م %عـــضا لتحقيـــق أ�ـــداف الـــتعلم PـــB مجموعـــات، طبقـــا وتـــتم بـــ�ن مجم ً

طبقا لتوقي��ا، لنمط اختالف Hل اس1�اتيجية م¤`ما
ً

ة  قبلية و�ستخدم  رلr`يئة أذ�ـان الطـالب وإلثـا
، اســة ا��تــو ىتفك�ــ��م قبــل د عــةىلعناصــر ا��تــو وiعديــة وتــأ�ي لعــرض م��ــص ر   ومكثفــة،ز، ومو

ســة رالفــر بــ�ن املما عــة ق ســة املركــزة Distributed Practiceز املو  عCــ� أن Massed Practiceر واملما
ة : ( �عتمـــد عCـــ�  كث�ـــ� مـــن العوامـــل؛ مثـــلr`ـــافاعلي ســـة املطلو¥ـــة الطالـــبرســـن وقـــد  -ر عCـــ� أداء املما

ـــھو ـــوب �علمـ ـــل املطلــ ،  (،)ىطبيعــــة وكميـــــة ومــــستو صـــــعو¥ة العمـ يأنـــــو الـــــشرقاو ، )262  ص،2010ر
طبقا لتوجيـھ ال�ـشاط

 و�ـB ت ليفـات وم�ـام محـددة مـن املعلـم للطـالب يـتم تنفيـذ�ا خـالل  موج�ـةً
منيـة متفـق علa`ــا  ��ـازف1ـ�ة � و�ـB ت ليفــات وغ�ــ� موج�ـة، نمـع تقييـده بمواقــع وأ0ـشطة محـددة دو غ

̀ــا  aمنيــة متفـــق عل ندو تقييــده بمواقـــع زوم�ــام محــددة مــن املعلـــم للطــالب يــتم تنفيـــذ�ا خــالل ف1ــ�ة 
©ع�ـا و¥اعتبـار املعلـم قائـدا eة  وسـلطووأ0ـشطة محـددة، ًوفa`ـا يقـوم املعلـم بفـرض م�ـام محـددة وتو ز

ات وتقوeم�ا، للتعلم  وفa`ا يكتفـي بتقـديم امل�ـام وال يتـدخل عنـد أي  وفوضوeةزيقوم بمراقبة Oنجا
ا فيما يودو فعلھ، وeجيب عن &سئلة بكيفية غامضة، 1�ك الطالب أحراeنمستو و   وديمقراطيـةًرى

   . ى يندمج املعلم مع الطالب، فالتوجa`ات ل�ست سو اق1�احات يتم مناقشr`اومن خالل�ا

ـــ� تــــص�يف &0ــــشطة التعليميــــة  اتو¥اإلضــــافة إ�ـ ف وامل>ــــا رطبقـــــا لبنــــاء املعــــا ر
 إ�ــــ� أ0ـــــشطة ً

، وeقتــصر البحـــث ا�xــا�B عCــ� نمطـــي &0ــشطة Oستكـــشافية  إثرائيـــة وعالجيــةاستكــشافية و¥نائيــة
تباط روالبنائية؛ نظرا إل ، وانطالقا من مبدأ أن 02سان �و ال ائن ال�ـ� ً �ما بتطبيقات الواقع املعز

ً ز
مـــات فقــط، وإنمـــا �عتمــد عCـــ� املعلومـــات  مو زالوحيــد الـــذي ال �عتمــد PـــB نمــوه عCـــ� اwxينــات والكر و
�ـا  ة Oستقـصاء وOكÀـشاف وذلـك باعتبا جية ال�� يحصل علa`ا نÀيجة امتالكھ مل�ـا روالثقافة ا�xا ر ر

وeة �امة، وeحدث ذلك من خالل اسÀثمار طاقاتھ العقلية BP إعادة تنظيم وترت�ب مادة أ�داف تر¥
ه 2يجـــاiي PـــB مواقـــف الـــتعلم، حيـــث إن تـــذكر  رالـــتعلم، �`ـــدف حـــل املـــشكالت وOبت ـــار، وإبـــراز دو
ىمعلومــة معينــة ال يتطلــب ســو اســتدعاء نظــام التــص�يف الــذى تنــدرج تحتــھ �ــذه املعلومــة، ف ــل 

ف إنمــا ت�ت�ــÚ لفئــات متعــددة و¥ــذلك تــصبح اللغــة نظامــا تــص�يفيا يمكــن الطالــب املعلومــات و ِاملعــا
ّ ً ً ر

eــة معلومــات أ%عـــد مــن تلــك املعطــاة لـــھ، لتحقيــق الــذات وا�xــصو عCـــ� م انــة مرموقــة بـــ�ن  لمــن ر ؤ
اســة ا�wموعـات وا�xفــاظ عCـ� النجــاح املـستمر ر، وتأس�ــسا عCـ� ذلــك تؤكـد د ) 2022أÙ`ـار 2مــام، (ً

سة &0شطة تزeد من Oيجابيـة النجـاز امل�مـة املطلو¥ـة بنجـاحعC� أن م ما
ُ

وeتفـق ذلـك مـع مبـادئ ، ر
  .النظرeة البنائية Oجتماعية لفيجو�س ي

� نظرeـــة الـــتعلم باالكÀـــشاف إ�ـــ� أن الـــتعلم�م يقـــد يحـــدث عنـــدما يـــتم توPـــB �ـــذا 2طـــار �ـــش
ــــام وأ0ــــــشطة ومــــــشكالت حقيقيــــــة للطــــــال ة م�ــ ــــB صــــــو ــــوجa`�مق�م eشو؛ لÀــــــبراملــــــادة التعليميــــــة Pــ  وتــ
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اك العالقــات بــ�ن املعلومــات ولالستكــشاف ة علميــةتنظيم�ــا وإكمال�ــا وتوظيف�ــار وإد ؛ لــذلك ر بــصو
اك التفاصيل، التعلميرتبط  ن الذي يتعرض ملعلومات كث�ـ�ة ومواقـف ي ـو أقـدر عCـ� فالطالبر بإد

eب تــعمليــات الت ــوeن التــص�يفات ال�ــ� تــنظم تلــك املعلومــات، وeرجــع �ــذا إ�ــ�  ســة ارد لتفك�ــ� رومما
¥ط�ا ببعض�ا  اك العالقات ب�ن &حداث و روإد   ) 234 -232  ص ص،2006حمدى ياس�ن، . (ً%عضار

 BـP شاف لفتح مغـامرات جديـدةÀكO2بحار و �Cساس ع& BP زتقوم تطبيقات الواقع املعز
ًا��تو ل��صو عC� امل افآت وال1�¢BP B النتائج وفقا لطبيعة امل�ام التع ل ليمية، و�ذا ما تنـادي بـھ ى

ة مخفيــة و1eــ�ك للطـــالب  نــة املعرفيــة، حيـــث إÙ`ــا �عتمــد عCـــ� تقــديم املعلومــات PــB صـــو رنظرeــة املر و
منية محددة   .زا�xرeة O BPكÀشاف إلكمال عملية التعلم وفق ف1�ة 

� عنصر التفاعل واملشاركة واملنافسة ب�ن الطالب؛ �س�م وiش ل إيجاiى P� بناء �ُوعند توف

صـــوال إ�ـــ� مرحلـــة 2بـــداع، و�ـــذا يتفـــق مـــع مبـــادئ قــد ة عCـــ� التـــذكر و ات الطـــالب بـــدءا مـــن القـــد
ً

و ر ًر

 BûجتماO ة التعلمeا"نظر � Oجتماعيـة " رلبندو�وال�� أكدت عCـ� أ�ميـة التفاعـل OجتمـاBû واملعـاي
ة الطالـــب عCـــ� أداء الـــس eـــادة قـــد ف Oجتماعيـــة PـــB حـــدوث الـــتعلم، ممـــا �ـــساعد عCـــ�  روالظـــر ز  لوكو

كت�ــــب ، وذلــــك يتــــاح PــــB و2نتــــاج
ُ

؛ للمــــشاركة وفر ا�xرeــــة للطالــــب  حيــــث يــــزتطبيقــــات الواقــــع املعــــز
ط والقواعـد ا��ـددة للـتعلم، والتفاعل سـة ال�ـشاط، والـشر و واملنافسة مع أقرانـھ وفقـا لـنمط مما ر

ً

ـــB تــــــصميم�ا مبــــــادئ النظرeــــــة البنائيــــــة Oجتماعيــــــة ـــ� Pـــ ــــك التطبيقــــــات يراûـــ ائيــــــة ، والنظرeــــــة البنوتلــ
"Constructivism " ذاكـــــرة الطالــــب تـــــتم مــــن خـــــالل وال�ــــ� Bــ ـــة Pــ ـــ� أن تنظــــيم و¥نـــــاء املعرفـ أكــــدت عCــ

تبــاط بي¤`ــا و¥ــ�ن الفكــرة  سـة ال�ــشطة، والتفاعــل مــع موضـوع الــتعلم عCــ� نحــو مــستمر، وثمـة ا راملما ر
ابط  وال�� يقوم علa`ا الواقع املعز BP البناء والتصميم، وذلـك مـن خـالل الـر � تـصل بـ�ن ال�ـوالعقـد ز

حيـــث يقـــوم الطالـــب بالبحـــث واكÀــــشاف و�ـــذا يتفـــق مـــع مبـــادئ النظرeــــة Oتـــصالية، م�ـــام الـــتعلم 
ثم �عاد تنظيم �ذه املعلومات BP الذاكرة ودمج�ا ، زالواقع املعزاملعلومات من خالل 2بحار داخل 

ûجتمـاO البعـد �ـCع ��B أثنـاء تـصميم املوقـف BP بنائھ املعرBP، لـذلك تنـادي النظرeـة البنائيـة بـال1�ك
  ) p,2000, Shaw& Gaines :92 . (التعلي�H Úأحد رHائز العملية التعليمية

وأمكن 2فادة من النظرeة البنائية والبنائية Oجتماعية BP إبداع الطالب ل1�اكيب معرفيـة 
 لديھ تنظم وتفسر خ��اتھ مع معطيات العالم ا��يط بھ، و¥التا�B يصبح" منظومة معرفية"جديدة 

̀ـا، فـالتعلم  �تھ ال�ـ� مـر ���x ÚÛإعطاء مع �Cإطار مفا�ي�� �ساعده عBـP �åـþنظـر البنائيـة �علـم غر 
�ــس� مــن خاللــھ لتحقيــق أغــراض معينــة �ــس�م PــB حــل مــش لة يواج��ــا، و�ــذه &غــراض �ــB ال�ــ� 

ًتوجــھ &0ــشطة وت ــو بمثابــة قــوة الــدافع الــذا�ي لــھ، وتجعلــھ مثــابرا PــB تحقيــق أ�دافــھ مــن  خــالل ن
 BـPشاف املعرفة بنفسھ، فالطالب �شعر بالرضا لبقاء البنـاء املعرÀاك �لبذل ج�دا عقليا للوصو إ� ً ً

حيــث ، ، و�ــذا يتفــق مـع نظرeــة التوقــعًعنـده م�1نــا Hلمــا جــاءت معطيـات ا��xــ�ة متفقــة مــع مـا يتوقــع
ــــة PــــــB ايؤســـــس معرفتــــــھ ــــسة الفرصـ غة ضـــــافة صــــــبلتفك�ـــــ� �xــــــدوث الـــــتعلم ذو املعÛــــــÚ وإ وeـــــضع لنفــ

� ال�å��ú املناسب�  .  التفاعل؛ ألن التعلم عملية 0شطة يطبق فa`ا املعلومة، والتفس

د�ــارو�عــود اwxــذو &و�ــ� للكتــاب 2لك1�و0ــي " ) 3، ص 2022( جمــال عبدا�xــس�ب ركمــا أو
ــــة عCـــــ� تخـــــزeن  s`ا الفائقـ ـــ�å بـــــال�1امن مـــــع غـــــز ا�xواســـــ�ب وقـــــد ــــر املاþــ ـــ� الثماني�يـــــات مـــــن القـ رإ�ــ و ن

جـــاء النــصوص الكث�ــ�ة، ر وإم انيــة نقل�ــا عCــ� إســطوانات مدمجــة تــصل ملاليــ�ن القــراء PــB مختلــف أ
ة، فانتقـــــل مـــــن الطباعـــــة بــــــاأللواح  ـــع الســـــتفادة الكتـــــاب مـــــن التقنيـــــات املتطـــــو اجــ رالعـــــالم، و�ـــــذا  ر

ف، إ�ــــ� الطباعــــة الرقميـــة، وشــــ�د PــــB الـــسنوات &خ�ــــ�ة توســــع ًوا�xـــر ا وإقبـــاالو
ً

 كب�ــــ�ين، و¥ــــدأ �ــــشق 
ف الhـشرeةطرeقھ وeنافس بقوة ة الرقميـة ال�ـ� �ـش�د�ا العـالم . ر Hوسـيط لنقـل املعـا روPـB ظـل الثـو
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¢B إ�ــ� شــ لھ 2لك1�و0ــي، وانÀــشر انÀــشا ، تحــو الكتــاب مــن شــ لھ الــو ًرPــB �ــذا القــر ر ل ا بــ�ن ًا واســعن
قيـــــة للكتـــــب  ــــب تـــــضا�B الـــــصفحات الو ــــار شاشـــــات ل�ـــــذه الكتـ رالقـــــراء والكتـــــاب، وخاصـــــة مـــــع ابت ـ ّ

ُّ� الكتاب 2لك1�و0ي بتقلیـل الوقـت وا�wxـد املـستخدم PـB ال1ـ�ود باملعلومـات، ، حيث يتم�التقلیدية

ق،  �ــ� امل ــا0ي، وا�xفــاظ عCــ� الب�ئــة مــن خـالل ا�xــد مــن التلــوث النــاتج عــن نفايــات الــو�xا ��روتـوف
مان أو م ان ©ع، واستخدامھ BP أي  � ت لفة الطباعة والتو�زوتوف   )151، ص 2020مرeم �دي، ". (ز

يم الكتاب 2لك1�و0ي أش اال مختلفة؛ م¤`اوeتخذ تصم
ً

ة أو الناطقـة أو :  رالنصية أو املصو
ابط ويأن يوضع عC� شبكة 2ن1�نت، وeحتو عCـ� رالصو املتحركة أو  ق�ـ� والـر رالوصـالت، أو نـص 

eبات و&0ــشطة،  ر�عتمـد عCـ� الوســائط املتعـددة PــB إنتاجـھ، وeحتـو عCــ� التـد أو متعـدد الوســائط ي
، أو الوســائط ر الفائقــة أو 2لك1�ونيــة الذكيــة أو الوســائط مــن %عــد أو ال ونيــة أو البــارHود والــصو

  .رو©عتمد البحث عC� الكتاب التفاعBC بالبارHود والصو

ُّتأس�ـسا عCــ� مــا ســبق مــن Oنفجــار املعرPـB ال�ائــل والتطــو التكنولــو£B املÀــسارع، والتوجــھ  ر
� ؛لبوeـة ا�xديثـة ال�ـ� تنـادي باإلسـراع PـB �ـذا التحــولنحـو التحـو الرق�ـ�، وPـB ضـوء Oتجا�ـات ال1

�ó مــــدى العالقــــة  عCــــ� تقــــديم &0ــــشطة ز�عتمــــد تطبيقــــات الواقـــع املعــــز بــــ�ن املتغ�ـــ�ات، حيــــث تتـــ
ة كت�ب إلك1�و0ي % ة ش ليھ رالتعليمية BP صو  البارHود إلنتاج أفالم �عليمية ثالثية &%عـاد،ورالصو

PـــBو �ـــس�م أ0ـــشطة الـــتعلم 2لك1�و0ـــي 
ُ

eـــادة مـــستو  ى  �ـــا أ�ـــم م�ـــسر لنجــــاح�م، الز رتحـــصيل، باعتبا
)1: p, 2021, el at, Lohr(، و�ــذا يتفــق مــع نتــائج وتوصــيات العديــد مــن البحــوث؛ م¤`ــا:)  إيمــان

�eب أم�ن، آمال Hامل،  ل�سو )2022أÙ`ار 2مام، (، )2018زعبدالعزeز،  ن؛ بو ، (Burleson, 2018)ر
� ونوفرeا0ـشيا �لز(Parry, 2015)ي بـار (Vhalery & Nofriansyah, 2018)يفـال  ,Charles)ر؛ �ـشا

  .,Karla) 2013(؛ Hارال  (2014

  :مشRلة البحث

ة مشRلة البحث، وتحديدKا، وصياغ��ا من خالل املنطلقات �تيةن الباحثتمك   :ر من بلو

اســات العر¥يـــة � ة الد رنــد  بالتفاعـــل بــ�ن نمـــط وال�ـــ� أ�تمــت -  عCـــ� حــد علـــم الباحــث- و&جنhيــة ر
 BCو0ي التفاع�ة (تصميم الكتاب 2لك1 / البنائية  (وتقديم &0شطة 2لك1�ونية ) بارHود/ رصو

ات إنتـــاج &فـــالم التعليميـــة ثالثيـــة &%عـــاد ) Oستكـــشافية ربتقنيـــة الواقـــع املعـــز PـــB تنميـــة م�ـــا ز
� البصر لطالب شعبة تكنولوجيا التعليم�  . يوالتفك

اسات الع �  BP املراحل زتطبيقات الواقع املعزر¥ية و&جنhية عC� أثر رأكدت معظم البحوث والد
BـــPـــادة التحـــصيل املعرe � عCـــ� �ات  للمعلومـــاتزالتعليمـــة ا��تلفـــة ملـــا ل�ـــا مـــن تـــأث ر، وتنميـــة امل�ـــا

اســة : ؛ مثــلالعمليــة ةعبــد هللا (رد ة، وإحــسان ك�ـــسا رعطــا ؛ )�2015نــد العتي�ـــ�، (، و)2015 ،ر
ن ©س وآخر وفوتا و بار وأندر؛(Fotaris & et. al, 2017) ر   ؛ سيجل(Parry & Andrew, 2015) ي
(Siegle, 2015) وديـدي دنليفـي   ؛  (Dunleavy, & Dede, 2014)  مـات وكـر©س ؛) (Matt, & 

Chris, 2014 جا ؛ وHات�نـاز وسـومار كمـا أنـھ التكنولوجيـا  ؛(Catenazz & Sommarug, 2013)ي
ن باســـتخدام الكمبيـــوتر وت ــو مـــضافھ إ�ـــ� ب�ئـــة ال�ــ� �ـــسمح لل ائنـــات الرقميــة ال�ـــ� تـــم إ0ــشاؤ�ا

� مباشرة BP العالم والوقت ا�xقيقي�  .مباشرة أو غ
اســــات العر¥يـــة و&جنhيـــة؛ وم¤`ــــا � �وeــــدا (، )�2022مـــت الـــسيد، (: رأكـــدت معظـــم البحـــوث والد

تنميـــة  عCـــ� )(Hanan Khalil, 2018؛ �نــا خليـــل )2017مـــي أبــو بكـــر، (، )2020عبدا�xميــد، 
ات الع  . قلية BP 2بداع وOبت ار والبحث وOكÀشاف والتواصل والتفاعلرالقد
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اســة  � ة (بالتفاعــل بــ�ن نمــط تــصميم الكتــاب 2لك1�و0ــي التفــاعBC رلــم �`ــتم أى بحــث أو د / رصــو
زبتقنيـة الواقـع املعـز PـB تنميـة ) Oستكـشافية/ البنائيـة  (وتقديم &0شطة 2لك1�ونيـة ) بارHود

ات إنتــــاج &فــــالم ـــا رم�ــــا ـــ� البــــصر لطــــالب شــــعبة تكنولوجيـ ي التعليميــــة ثالثيــــة &%عــــاد والتفك�ـ
 .التعليم

ة  كت�ـب تـصميم ورمن Hل مـا سـبق ا�ـتم البحـث بـضر
ُ

تطبيقـات الواقـع إلك1�و0ـي يجمـع بـ�ن 
ة إ�ــ� إم انــات ومم�ـ�ات وعناصــر ،وإنتــاج &فـالم التعليميــة ثالثيــة &%عـاد زاملعـز ب�ئــات ر وiعــد 2شـا

ًحرصــا عCــ� تلبيــة احتياجــات الفئــة املــسr`دفة مــن البحــث، وســعيا لتنميــة و الـتعلم الرقميــة ات ً رم�ــا
ة يالبــــصر والتفك�ــــ� إنتــــاج &فــــالم التعليميــــة ثالثيــــة &%عــــاد ر؛ يمكــــن Oعتمــــاد عCــــ� تــــصميم الــــصو

ً، ومــن العــرض الــسابق وتأس�ــسا عCــ� ذلــك نبــع 2حــساس والبــارHود Hأحــد Oتجا�ــات ا�xديثــھ ½ن

 :ن خالل عدة مصادر أساسية، يمكن توضيح�ا فيما يBCش لة ماملب

أوال
ً

ة ال�Wصية للباحث: MWXس لطالب الفرقة : ا© رمن خالل عمل الباحث بال لية ومن واقع التد
��ـا  نظم املعلومـات وال�ـ�امج اwxـا�زة اترقرملالرا%عة ��ó وغ الدقيقـة ألداء مـن خـالل املالحظـة أتـ

ات وجود ضعف و طالبال ت إنتاج &فالم التعليمية ثالثية &%عاد، رلتلك امل�ا رغم رتدن واóè مل�ا
و�ــــذا يــــدعو املؤســــسات ال1�بوeــــة املنوطــــة ، ، ومتطلبــــات التخــــرجأÙ`ــــا مــــن أ�ــــم كفايــــاs`م الوظيفيــــة

B�½ اسب�xبرامج إعداد معلم ا BP إعادة النظر �دمة إ��xبإعداد املعلم قبل ا.  

ًطالبــــا مـــن طــــالب ) 30(ل مقابلــــة غ�ـــ� مقننـــة مــــع عـــدد  مـــن خــــالل عمـــ:املقـــابالت ال�Wــــصية: ًثانيـــا

ات إنتــاج &فــالم أدا�`ــمالفرقــة الرا%عــة شــعبة تكنولوجيــا التعلــيم؛ للتعــرف عCــ� واقــع  ر لــبعض م�ــا
ات &دائية؛ أت�ó ½�ي   :رالتعليمة ثالثية &%عاد، ومدى OسÀيعاب للم�ا

ات  − ات إنتاج &فالم التعلالرقلة خ��ة وم�ا  .ة ثالثية &%عادييمرطالب مل�ا
ة  − ـــد ات طـــــالب تكنولوجيـــــا التعلـــــيم، PـــــB رنـ heيـــــة لتنميـــــة م�ــــا ش تد رعمـــــل و ر  الـــــس اشن كمـــــا أنر

من الطالب إ��  % 82، حيث أشار ي %سhب Oعتماد عC� اwxانب النظرالعملية تفتقد &دائية
heيــة عCــ� %عــض املفــا�يم ا�xاصــة باملفــا�يم النظرeــة %ــش ل عــام، ش التد راقتــصار الــو  وعــدم ر

ــــB العمليــــــة التعليميــــــة،  ـــــ� التــــــصميم و2نتــــــاج إضــــــافة إ�ــــــ� اســــــتخدام�ا وتوظيف�ــــــا Pــ ـــا عCـ ترك���ـــ
ً

أكدوا عC� أن الس اشن العملية تفتقد إ�� &دائية BP التنفيذ، إضافة % 14باإلضافة إ�� 0سبة 
ات من خالل البحث والتق��å ع�� 2ن1�نت % 4إ��   .رأكدوا عC� �علم %عض امل�ا

ثالثــا
ً

اســة �ستكــشافيةا:  املقابلــة تحليــل نتــائج الوقــوف عCــ� نÀيجــة املالحظــة امليدانيــة و%عــد  :رلد
اسة Oستكشافية ًبندا عشرeن) 20(، تم بناء عدد ال�úصية  وتم تطبيق�ـا عCـ� –) اسÀبانھ (-ر للد

صد واقع ؛ًطالبا) 38(عينة م ونة من   لطـالب دإنتاج &فالم التعليمية ثالثية &%عار وذلك ��اولة 
 :ف انت النتائج Hاآل�ي، الفرقة الرا%عة شعبة تكنولوجيا التعليم
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 )1(لجدو 

ات إنتاج ,فالم التعليمية ثالثية ,Aعادالفرقة الراAعة شعبة تكنولوجيا التعليممتوسط أداء طالب    ر مل>ا

 لم يؤدي أدى
ات إنتاج ,فالم التعليمية ثالثية ,Aعاد  رم>ا

 % ك % ك

التعلي��م�ا   %89.47  34  %10.53  4  رات التصميم 

ة ات كتابة القصة املصو رم�ا   %92.11  35  %7.89  3  ر

ة تثhيت برنامج   Adobe Audition CC 9  23.68%  29  76.32% رم�ا

ــــامج ــ ــ ــ ــ ــــــتخدام برنــ ــ ـــ ــ ـــــــاد باسـ ـــ ــ ــــــة &%عـ ــ ـــ ــ ــــر ثالثيـ ــ ـــ ــ ـــــــصميم العناصــ ــ ــ ــ ات تـ ــــا ــ ـــ ــ -3DS رم�ــ
MAX2018 

5  13.16%  33  86.84%  

ات إخراج املش�د باستخدام   After Effect cc 2017 2  5.26%  36  94.74%  برنامجرم�ا

ا وضـعفا واèـ�ا Pـ� وجودأت�ó ) 1(لباستقراء بيانات اwxدو  ً قصو ً ات ًر إنتـاج &فـالم رم�ـا
  .التعليمية ثالثية &%عاد لدى طالب الفرقة الرا%عة شعبة تكنولوجيا التعليم

ًاAعا اسات والبحوث السابقة: ر   : رنتائج وتوصيات الد

اس � eادة زبتطبيقات الواقع املعزات أ�تمت رد  �Cع ��ز BP املراحل التعليمة ا��تلفة ملا ل�ا من تأث
BPل،  للمعلوماتالتحصيل املعر BCفع معدل &داء العم ات &دائية؛ مثلرو اسة: رلم�ا  شيماء رد

ن  ؛)2018(خليـل  ©س وآخـر وفوتـا  & ,Dunleavy)؛ دنليفـي، وديـدي )Fotaris & et. al, 2017(ر
Dede, 2014) ن �£ـChang, K.- E, er al, 2014 B) (و؛ شـانج وآخـر� ,Patkar)؛ بات ـار، سـ�نغ و¥

Singh & Birji, 2013). 
اسـات أكــدت عCـ� أ�ميــة  � سـة: ؛ مثــلتوظيــف &0ـشطة 2لك1�ونيــةرد  ،)2022أÙ`ــار 2مــام،  (ردا

)1: p, 2021, el at, Lohr( ،) ،امـلH ن، آمـال��eـب أمـ ل�ـسو )0182زإيمـان عبـدالعزeز،  ن؛ بو ر
(Burleson, 2018) ا0ــشياeونوفر �� ,Parry)ي بـار (Vhalery & Nofriansyah, 2018)ي، فـال

لز(2015   .,Karla) 2013(؛ Hارال  (Charles, 2014)ر؛ �شا
اســــ � اســــة جمــــال عبدا�xــــس�ب :؛ م¤`ــــاالكتــــب 2لك1�ونيــــة التفاعليــــةت تــــضمنت ارد ، )2022(ر د

ة خليل  ، ، )2021(ومر ، يماجدة الباو جاس )Bylieva, 2021(¥يليفاو ؛) 2020(يأحمد غاز و، ر
ز وHــو¥يلن)Rujas, el at, 2020( وآخــرeن �ــشك ومــو ي، ماز ر  & ,Mazorchuk, Morze( رو

Kobylin, 2020( .  
اســـ � اســـة : ؛ م¤`ـــابإنتـــاج &فـــالم التعليميـــة ثالثيـــة &%عـــادت أ�تمـــت ارد ، )2019(داليـــا ســـوeفي رد

، شيÀــسا ســمي1�ي ا  Ola Mudher abd (2017)مــضر عبــدعــال و؛  )2014(يوســ�ام اwxرeــو 
Chuchai Smithikrai , (2016) ،ن   . Özön)(2008 ز وأو

ة التقرeرeـــة  روPـــB ضـــوء ذلـــك تمكـــن الباحـــث مـــن تحديـــد مـــش لة البحـــث وصـــياغr`ا PـــB العبـــا
ات إنتاج &فالم التعليمية ثالثتوجد حاجة إ�� �عليم طالب "التالية  ، ية &%عادرالفرقة الرا%عة مل�ا

ة (تصميم الكتاب 2لك1�و0ي التفـاعBC وتحديد التفاعل ب�ن نمط  وتقـديم &0ـشطة ) بـارHود/ رصـو
، والكـــشف عــن أثــر التفاعــل بـــ�ن �ــذه املتغ�ــ�ات عCــ� تنميـــة )Oستكــشافية/ البنائيــة (2لك1�ونيــة 

ات 2نتاج � رم�ا�  ". شعبة تكنولوجيا التعليم لطالب يالبصر والتفك
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  :البحثأسئلة 

  : �جابة عن السؤال الرئ¥س �|ي البحث اzXا¤�لحاو

ة ( تـــصميم الكتـــاب 2لك1�و0ـــي التفـــاعBC كيـــف يمكـــن تقـــديم &0ـــشطة نمـــط و) بـــارHود/ رصـــو
ات إنتاج &فالم التعليمية ) Oستكشافية/ البنائية (2لك1�ونية  ربتقنية الواقع املعز BP تنمية م�ا ز

 ��  ؟يالبصر لطالب شعبة تكنولوجيا التعليمثالثية &%عاد والتفك

 : للبحث,سئلة الفرعية

مة لطالب تكنولوجيا التعليم )1 ات إنتاج &فالم التعليمية ثالثية &%عاد الال زما م�ا  .ر
� تصميم تطبيقات الواقع املعز وفق نمط تصميم الكتاب التفاعBC و&0شطة )2� .زما معاي
ة (1�و0ـــي التفـــاعBC مـــا أثـــر اخـــتالف نمـــط تـــصميم الكتـــاب 2لك )3 مـــع تثhيـــت نمـــط ) بـــارHود/ رصـــو

ات إنتــاج &فــالم التعليميـــة تقــديم &0ــشطة 2لك1�ونيــة عCــ� التحــصيل املعرPـــB املــرتبط ب رم�ــا
 . لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليمثالثية &%عاد

الواقـع بتطبيقـات ) Oستكـشافية/ البنائيـة (ما أثـر اخـتالف نمـط تقـديم &0ـشطة 2لك1�ونيـة  )4
زاملعـــز مــــع تثhيــــت نمــــط تـــصميم الكتــــاب 2لك1�و0ــــي التفــــاعBC عCـــ� التحــــصيل املعرPــــB املــــرتبط 

ات إنتاج &فالم التعليمية ثالثية &%عاد   .لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم ربم�ا
ة (التفاعــل بــ�ن نمـط تــصميم الكتــاب 2لك1�و0ــي التفـاعBC مـا أثــر  )5  تقــديمونمــط ) بــارHود/ رصــو

زبتطبيقات الواقع املعز عC� التحصيل املعرO ( BPستكشافية/ البنائية (طة 2لك1�ونية &0ش
ات إنتاج &فالم التعليمية ثالثية &%عاداملرتبط ب  . لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليمرم�ا

ة ( التفـــاعBC 2لك1�و0ـــيمـــا أثـــر اخـــتالف نمـــط تـــصميم الكتـــاب  )6 مـــع تثhيـــت نمـــط ) بـــارHود/ رصـــو
ات إنتــاج &فــالم التعليميــة ثالثيــة &%عــاد &0ــشطة 2لك1�ونيــة عCــ� &داء العمCــB ملتقــديم  ر�ــا

 .لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم
بتطبيقـات الواقـع ) Oستكـشافية/ البنائيـة  (2لك1�ونيـةما أثـر اخـتالف نمـط تقـديم &0ـشطة  )7

BCو0ـــي التفـــاع�ات إنتـــاج زاملعـــز مـــع تثhيـــت نمـــط تـــصميم الكتـــاب 2لك1 ر عCـــ� &داء العمCـــB مل�ـــا
 .&فالم التعليمية ثالثية &%عاد لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم

ة (التفاعــل بــ�ن نمـط تــصميم الكتــاب 2لك1�و0ــي التفـاعBC مـا أثــر  )8 ونمــط تقــديم ) بــارHود/ رصــو
ـــة (&0ــــشطة 2لك1�ونيــــة  داء العمCــــB  عCــــ� &زبتطبيقــــات الواقــــع املعــــز) Oستكــــشافية/ البنائيـ

ات إنتاج &فالم التعليمية ثالثية &%عادمل  .ر�ا
ة ( 2لك1�و0ـــي التفـــاعBC الكتـــابمـــا أثـــر اخـــتالف نمـــط تـــصميم  )9 مـــع تثhيـــت نمـــط ) بـــارHود/ رصـــو

� البصر لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم� .يتقديم &0شطة 2لك1�ونية عC� التفك
بتطبيقـــــات ) Oستكــــشافية/ البنائيــــة (�ونيــــة مــــا أثــــر اخــــتالف نمــــط تقــــديم &0ــــشطة 2لك1 )10

ي الكتــاب 2لك1�و0ــي التفــاعBC عCــ� التفك�ــ� البــصر لــدى تــصميمزالواقـع املعــز مــع تثhيــت نمــط 
  .طالب شعبة تكنولوجيا التعليم

ة  (التفاعBCالتفاعل ب�ن نمط تصميم الكتاب 2لك1�و0ي ما أثر  )11 ونمط تقديم ) بارHود/ رصو
يعCـ� التفك�ـ� البـصر زبتطبيقـات الواقـع املعـز ) Oستكـشافية/ البنائيـة (&0شطة 2لك1�ونية 

 .لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم
  

  



) باركود/ صورة (التفاعل بين نمط تصميم الكتاب اإللكتروني التفاعلي 
  ...في تطبيقات ) االستكشافية/ البنائية (وتقديم األنشطة اإللكترونية 

  عطيةوائل شعبان عبدالستار / د
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  :أKداف البحث

 Kدف البحث إ¤\ التعرف ع�\

"�يح ات إنتــــــاج &فــــــالم التعليميــــــة ثالثيــــــة &%عــــــاد الف�ـــــم الــــــ ـــاء ر ل�wانــــــب املعرPــــــB مل�ــــــا تقـــ Oر
يبمـــستو &داء امل�ـــار لطـــالب   نمـــط تـــصميم فاعليـــة مـــن خـــالل تحديـــد تكنولوجيـــا التعلـــيمشـــعبة ى
 BCــــاع ــــي التفـ ة (الكتـــــاب 2لك1�و0ــ ـــارHود/ رصــــــو ـــديم &0ـــــشطة 2لك1�ونيــــــة ) بـــ / البنائيــــــة (ونمـــــط تقـــ

ات إنتــــاج &فــــالم التعليميــــة ، وقيــــاس أثــــر�م عCــــ� تنميــــة زبتقنيــــة الواقــــع املعــــز) Oستكــــشافية رم�ــــا
ـــ� البـــــــصر لطـــــــ ــــا التعلـــــــيميثالثيــــــة &%عـــــــاد والتفك�ــــ ــــعبة تكنولوجيـــ ـــــق بالكـــــــشف عـــــــن الب شـــ ، وeتحقــ

  :ا��رجات ½تية

ة (تـــصميم الكتـــاب 2لك1�و0ـــي التفـــاعBC فاعليـــة نمـــط  -  زبتقنيـــة الواقـــع املعـــز PـــB  )بـــارHود/ رصـــو
 �ات إنتـاج &فـالم التعليميـة ثالثيـة &%عـاد والتفك�ـ رتنمية التحصيل املعرBP و&داء العمBC مل�ـا

 ؟عبة تكنولوجيا التعليميالبصر لدى طالب ش

زبتقنيـــة الواقـــع املعـــز PـــO(  Bستكـــشافية/ البنائيـــة (تقـــديم &0ـــشطة 2لك1�ونيـــة فاعليـــة نمـــط  - 
 �ات إنتـاج &فـالم التعليميـة ثالثيـة &%عـاد والتفك�ـ رتنمية التحصيل املعرBP و&داء العمBC مل�ـا

 ؟يالبصر لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم

 - �ة  (التفــــاعBCتــــصميم الكتــــاب 2لك1�و0ـــي ن نمـــط أثـــر التفاعــــل بــــ ونمــــط تقــــديم  )بـــارHود/ رصــــو
زبتقنية الواقع املعز BP تنمية التحصيل املعرO(  BPستكشافية/ البنائية (&0شطة 2لك1�ونية 

ات إنتــاج &فـالم التعليميــة ثالثيـة &%عــاد والتفك�ــ� البـصر لــدى طـالب شــعبة تكنولوجيــا  يمل�ـا ر
  ؟التعليم

  :ية البحثأKم

ترجع أKمية البحث وفقا لRل فئة من الفئات املس��دفة؛ �9 �|ي
ً

:  

  : بال�سبة للمؤسسات التعليمية�

eب، و¥نائــھ PــB ضــوء &ســس النفــسية /الوقـوف عCــ� خطــة واèــ�ة املعــالم لعمليــة الـتعلم � رالتــد
ـــــ� فلــــــــسفة واèــــــــ�ة فقــــــــا لتبÛـــ ــــــة املــــــــسr`دفة، و ـــة الفئــ ًوOجتماعيــــــــة لطبيعـــــ ، ل للتحــــــــو الرق�ــــــــ�و

ة املعرفيـة  رواس1�اتجية مالئمة �ساعد عC� الف�م ال"�يح لطبيعة التغ�ـ�ات ال�ـ� تفرضـ�ا الثـو
  .ًتباعا

 :)شعبة تكنولوجيا التعليم(الفرقة الراAعة طالب ل بال�سبة �

ات والــسمات خــصائص اwxيــل الرق�ــ� مــن تقــديم ب�ئــة جديــدة تتفــق مــع  � رOســتعدادات والقــد
اتال�úصية للطالب لتنمية  �  إنتاج &فالم التعليمية ثالثية &%عادرم�ا� .يالبصر والتفك

  :)املستقبلمعل§¦ (لطالب املعلم�ن  بال�سبة ل�

مـــة لف�ـــم  � ات الال ف وامل�ــــا eـــد�م وإمـــداد�م باملعـــا زتز ر ر ات إنتــــاج &فـــالم التعليميـــة ثالثيــــة و رم�ـــا
ا&%عـــــــــاد ــــــــص�م وقـــــــــد ـــــع خصائـ ـــــــب مــــ ة تÀناســ ــــــصو ـــداد�م بـــ ـــــأ�يل�م وإعــــــ ــ ـــ� تــ ـــافة إ�ــــــ ر، باإلضــــــ  s`مر

ات لتطبيقات التحو الرق�� و، ومتوافقة مع واستعداداs`م � التصميمية السÀيعاب امل�ا�راملعاي
 . املؤسسات التعليميةمنوiش ل يكفل تحقيق &�داف التعليمية امل�شودة 



) باركود/ صورة (التفاعل بين نمط تصميم الكتاب اإللكتروني التفاعلي 
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 : القرارملتخذ بال�سبة �

� اwxـــودة الـــشاملة PـــB املؤســــسات التعليميـــة،  ��اج�ــــة  أســـاس ملوو�ـــBلمحاولـــة الوصـــو إ�ـــ� معــــاي
ة العلمية والتكنولوجية BP القر ا�xادي والعشرeن نتحديات الثو  .ر

 : اwxتمعيةللشراكة بال�سبة �

ـــ�ن ا�wتمــــــع ل � س و¥ي¤`مــــــا و¥ـــ ــــات واملــــــدا ــــ� الكث�ــــــ� مــــــن املــــــشكالت رالــــــر¥ط بــــــ�ن اwxامعــ ــــب عCــ لتغلــ
eب املعلم�نؤسسات التعليمية BP �عليم الطالبالتعليمية ال�� تواج��ا امل  .ر، وتد

  :سبة للباحث�ن �9 مجال تكنولوجيا التعليم بال��

 عـــن توجيـــھ البـــاحث�ن لإل�تمـــام بالبحـــث PـــB متغ�ـــ�ات التـــصميم التعلي�ـــ� 2جـــراءاتقـــد �ـــسفر  �
 .زلتطبيقات الواقع املعز والكتب 2لك1�ونية التفاعلية و&0شطة و&فالم ثالثية &%عاد

  :حدود البحث

 : تمثلت حدود البحث �9 �|ي

ة: ( PـــــBاwxانـــــب املعرPــــB؛ وتمثــــل :ىو حــــدود محتــــ� الـــــصوت وعناصــــر الÀـــــشوش ، رالقــــصة املــــصو
، )2ضـاءة، املـش�د، مكتبـة ال��نـامج، ا�wسمات ثالثيـة &%عـاد، &ش ال ثنائية &%عاد، والضوضاء

؛ وتمثل ة: ( BPياwxانب امل�ار ع، إ0ـشاء ، ركتابة القصة املصو وفتح ال��نامج وضبط إعدادات املـشر
إلغـاء الÀـشو©ش والـضوضاء مـن الـصوت، ضـبط إعـدادت وحـدة ، جديـد والـتحكم فيـھملف صوت 

ـــ ال ثنائيـــــة &%عـــــاد، إ0ـــــشاء ا�wـــــسمات ثالثيـــــة  ع، إ0ـــــشاء &شــ ــــل املـــــشر والقيـــــاس املـــــستخدمة داخـ
؛ وســـhب اختيــار تلـــك )&%عــاد، اســتخدام أدوات الـــتحكم PــB ا�wـــسم، إخــراج امللــف %ـــش لة ال¤`ــا^ي

 BP 3(برنامج &جزاءDS-MAX2018(ة طـالب   الفرقـة الرا%عـة شـعبة تكنولوجيـا التعلـيمر ضعف قـد
 .عC� تصميم وإنتاج وإخراج فيلم �علي�� ثالòي &%عاد والتحكم BP خصائصھ ا��تلفة

الفرقة الرا%عة شعبة تكنولوجيا التعليم، Hلية ال1�بية طالب  عينة عشوائية من : حدود مRانية�
فع مستوا�م؛ وسhب Oقتصابن�ن بالقا�رة لالتحـو  BP ظـل  &Hادي�� والتخص��åرر علa`ا ��اولة 

ـــة رتطـــــو &الرق�ـــــ� و Oتجا�ـــــات ا�xديثـــــة PـــــB توظيـــــف  والـــــتعلم الرق�ـــــ� تـــــدعم ال�ـــــ�تعليميـــــة النظمــ
اسيةالتكنولوجيا   .ر داخل القاعات الد

منيـــة�  وتـــضمنت ف1ـــ�ة تطبيـــق البحـــث عCـــ� العينـــة Oســـتطالعية و&ساســـية مـــن طـــالب :ز حـــدود 
ا#�å " تكنولوجيا التعليم"  الفرقة الرا%عة   .  م2021/2022 للعام اwxامB الثا0يرخالل الفصل الد

  :أدوات البحث

  : �تية؛ وم��ا ,دوات ع�\ مجموعة من البحث اعتمد

أوال
ً

  :أدوات جمع البيانات: 

مة لطالب تكنولوجيا � ات إنتاج &فالم التعليمية ثالثية &%عاد الال زقائمة م�ا  . التعليمر
� تصميم تطبيقات الواقع املعز وفق نمط الكتاب التفاعBC ونمط &0شطة �� .زقائمة معاي

  

  



) باركود/ صورة (التفاعل بين نمط تصميم الكتاب اإللكتروني التفاعلي 
  ...في تطبيقات ) االستكشافية/ البنائية (وتقديم األنشطة اإللكترونية 

  عطيةوائل شعبان عبدالستار / د
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  : املعاwXة التجرU»يةمادة: ًثانيا

ـــــصميم الكتـــــــاب نمـــــــط ذو  "زتطبيقـــــــات الواقـــــــع املعـــــــز: "PـــــــBاملعاwxـــــــة التجرheيـــــــة مـــــــادة تمثلــــــت  � تــ
BCــــاع ة  (2لك1�و0ـــــــــي التفـــــ ــــــــشطةو)  بـــــــــارHود/رصـــــــــو ــــــــديم &0ـ / البنائيـــــــــة  ( 2لك1�ونيـــــــــةنمـــــــــط تقـ

) Reader QR Code(وتطبيـق ، )HP Reveal Aurasma(تطبيـق تـم اسـتخدام و، )Oستكـشافية
 .زكتطبيقات لتقنية الواقع املعز

ثالثا
ً

  :أدوات القياس: 

ات إنتاج &فالم التعليمية ثالثية &%عاد � راختبار تحصيBC مصو ل�wانب املعرBP مل�ا   .ر
ات إنتاج &فالم التعليمية ثالثية &%عادبطاقة مالحظة &داء �  .ر العمBC مل�ا
� البصر  ��ات مليمقياس التفك  .إنتاج &فالم التعليمية ثالثية &%عادر�ا

 :عينة البحث

iـــع مجموعـــات تقـــسيم�م بطرeقـــة عـــشوائيةتـــم اختيـــار عينـــة البحـــث بطرeقـــة عمديـــة، و ر إ�ـــ� أ
الفرقـة الرا%عـة ً طالبـا مـن طـالب )30(ة تجرheيـة ًطالبـا، قـوام Hـل مجموعـ) 120( وعدد�م ،تجرheية

ات ب ليــة ال1�بيــة بنــ�ن بالقــا�رة، "شــعبة تكنولوجيــا التعلــيم" إنتــاج &فــالم التعليميـــة ر؛ لتنميــة م�ــا
ات التفك�ــــ� ثالثيــــة &%عــــاد ، وتــــم أخــــذ عينــــة اســــتطالعية مــــن نفــــس الفرقــــة يالبــــصرر، وتنميــــة م�ــــا

  .ًطالبا) 40(وعدد�م 

   :متغ�ات البحث

  : املتغ� املستقل

ة (تصميم الكتاب 2لك1�و0ي التفاعBCنمط  -1   .زبتطبيقات الواقع املعز) بارHود - رصو
  .زبتطبيقات الواقع املعز) Oستكشافية – البنائية (نمط تقديم &0شطة التعليمية -2

  :املتغ�ات التاAعة

ات إنتاج &فالم التعليمية ثالتنمية اwxانب املعرBP املرتبط  �   .ثية &%عادربم�ا
ات إنتاج &فالم التعليمية ثالثية &%عادتنمية اwxانب &دا^ي  �  .رمل�ا
�  ��ات التفك  . لدى طالب الفرقة الرا%عة بتكنولوجيا التعليميالبصررتنمية م�ا

  :من® البحــث

  :  %ش ل متتا%ع½تيةاملنا§¦؛ الثالثة  تتخدمُ، فقد اسمن البحوث التطوeرeةًنظرا ألن البحث 

اسات السابقة ذات الصلة، &سس النظرeة  BP :املن® الوصفي � راستعراض أدبيات البحث، والد
� ا�xاصــــــة بتــــــصميم �ــــ�ح لألســــــس واملعــــــاي ـــــع تــــــصو مق1ــ ضـ روالفلــــــسفية، و الكتــــــاب 2لك1�و0ــــــي و

 .، و¥ناء مواد املعاwxة وأدوات القياس املستخدمة BP البحثزالتفاعBC بتطبيقات الواقع املعز
الكتاب 2لك1�و0ي التفـاعBC بتطبيقـات BP تصميم وتطوeر : ISDاملنظومات التعليمية من® تطوUر  �

ات مل الفرقـة الرا%عـة شـعبة تكنولوجيـا التعلـيمطالب لزالواقع املعز  إنتـاج &فـالم التعليميـة ر�ـا
ة (تــــصميم الكتــــاب 2لك1�و0ـــــي التفــــاعBC بــــنمط ثالثيــــة &%عــــاد ونمــــط تقـــــديم ، )بــــارHود / رصــــو

 ).Oستكشافية / البنائية (التعليمية&0شطة 



) باركود/ صورة (التفاعل بين نمط تصميم الكتاب اإللكتروني التفاعلي 
  ...في تطبيقات ) االستكشافية/ البنائية (وتقديم األنشطة اإللكترونية 

  عطيةوائل شعبان عبدالستار / د
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اســـتخدم  :املـــن® التجرU±ـــ¦ �
ُ

تـــصميم الكتـــاب 2لك1�و0ـــي التفـــاعBC لقيـــاس أثـــر التفاعـــل بـــ�ن نمـــط 
ة ( ـــة (، ونمــــــط تقـــــديم &0ـــــشطة التعليميــــــة )بـــــارHود/ رصـــــو بتطبيقــــــات  )Oستكـــــشافية/ البنائيــ

ات إنتاج &فالم التعليمية ثعC� تنمية زالواقع املعز    .الثية &%عادرم�ا

  :التصميم التجرU±¦ للبحث

�اتــــــھ املنwäيــــــة عCــــــ� نمــــــط اســــــتخدام �ـــد البحــــــث إلجــــــراء خطواتــــــھ العلميــــــة وضــــــبط متغ اعتمـــ
ف باسم   ):Factorial Design 2×2التصميم العامC� :(والتصميم العامBC ثنا^ي Oتجاه واملعر

  )2(لجدو 

   التصميم التجر��e للبحث

نمط تقديم &0شطة 
 التعليمية

 التطبيق القبBC لألدوات

تصميم نمط 
الكتاب 

2لك1�و0ي 
BCاستكشافية بنائية التفاع  

 التطبيق البعدي لألدوات

ة  راختبار تحصيBC مصو - 2مج  1مج  رصو
BPانب املعرwل�.  

اwxانب بطاقة مالحظة  -
ات إنتاج &دا^ي  رمل�ا

&فالم التعليمة ثالثية 
 .&%عاد

-  �� يالبصرمقياس التفك
 .للطالب

 4مج  3مج  باركود

 راختبار تحصيBC مصو -
BPانب املعرwل�.  

اwxانب بطاقة مالحظة  -
ات إنتاج &دا^ي  رمل�ا

&فالم التعليمة ثالثية 
 .&%عاد

- - �� يالبصر مقياس التفك
 .للطالب

  

ض البحث   :وفر

ض �تية لإلجابة ع�\ أسئلة البحثقام الباحث   :و بصياغة الفر

ىصائيا عنـــــد مـــــستو قال يوجـــــود فـــــر دال إحـــــ )1 ـــذين ) 0,05(≤ ً جـــــات الطـــــالب الــ ربـــــ�ن متوســـــطي د
 BCو0ــي التفـاع�سـو بــنمط تــصميم الكتــاب 2لك1 نيد ة(ر ســو بــنمط تــصميم )رصــو ن، والــذين يد ر

 BCو0ـــــي التفـــــاع�ــــدي، عCـــــ� اختبـــــار التحـــــصيل املعرPـــــB ) بـــــارHود(الكتـــــاب 2لك1 PـــــB القيـــــاس البعـ
ات إنتاج &فالم التعليمية ث  .الثية &%عاد لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليمراملرتبط بم�ا

ىال يوجــود فــر دال إحــصائيا عنــد مــستو    )2 جــات الطــالب ذات ) 0,05(≤ ًق ربــ�ن متوســطي د
PــO ( Bستكــشافية(، وذات تقــديم &0ــشطة 2لك1�ونيــة )البنائيــة(تقــديم &0ــشطة 2لك1�ونيــة 

ات إنتاج &فالم التعليمية ثالثية القياس البعدي، عC� اختبار التحصيل املعرBP املرتبط ر بم�ا
 .&%عاد لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم

ىال يوجـود فـر دال إحـصائيا عنـد مـستو  )3 جـات طـالب ا�wموعــات ) 0,05(≤ ًق ربـ�ن متوسـطات د
iعةالتجرheية  سو بنمط تصميم الكتاب 2لك1�و0ي التفاعBC ر& ن الذين يد ة (ر ؛ )بـارHود/ رصو

PـــB القيـــاس البعــــدي، عCـــ� اختبــــار ) Oستكــــشافية/ البنائيـــة (0ــــشطة 2لك1�ونيـــة مـــع تقـــديم &
ات املـــرتبط املعرPـــBالتحــصيل   &فـــالم التعليميــة ثالثيـــة &%عـــاد لــدى طـــالب شـــعبة إنتـــاجر بم�ــا

 .تكنولوجيا التعليم



) باركود/ صورة (التفاعل بين نمط تصميم الكتاب اإللكتروني التفاعلي 
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ىال يوجـــــود فـــــر دال إحـــــصائيا عنـــــد مـــــستو  )4 ـــذين ) 0,05(≤ ًق جـــــات الطـــــالب الــ ربـــــ�ن متوســـــطي د
سـو ة(ن بــنمط تــصميم الكتــاب 2لك1�و0ــي التفـاعBC ريد ســو بــنمط تــصميم )رصــو ن، والــذين يد ر

 BCو0ـــي التفـــاع�PـــB القيـــاس البعـــدي، عCـــ� بطاقـــة مالحظـــة &داء العمCـــB ) بـــارHود(الكتــاب 2لك1
ات إنتاج &فالم التعليمية ثالثية &%عاد لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم   .راملرتبط بم�ا

ًر دال إحـصائيا عنـد ال يوجود ف )5 جـات الطـالب ذات تقـديم ) 0,05( ≤ ىمـستوق ربـ�ن متوسـطي د
PـB القيـاس ) Oستكـشافية(، وذات تقديم &0شطة 2لك1�ونية )البنائية (2لك1�ونية&0شطة 

ات إنتـــاج &فـــالم التعليميـــة ثالثيــــة  رالبعـــدي، عCـــ� بطاقـــة مالحظـــة &داء العمCـــB املــــرتبط بم�ـــا
  .ب شعبة تكنولوجيا التعليم&%عاد لدى طال

ىال يوجـود فـر دال إحـصائيا عنـد مـستو  )6 جـات طـالب ا�wموعــات ) 0,05(≤ ًق ربـ�ن متوسـطات د
 BCو0ي التفاع�سو بنمط تصميم الكتاب 2لك1 iعة الذين يد نالتجرheية & ر ة (ر ؛ )بـارHود/ رصو

لبعــــدي، عCــــ� بطاقــــة PــــB القيــــاس ا) Oستكـــشافية/ البنائيــــة (مـــع تقــــديم &0ــــشطة 2لك1�ونيــــة 
ات إنتاج &فالم التعليمية ثالثية &%عاد لدى طالب شعبة  رمالحظة &داء العمBC املرتبط بم�ا

 .تكنولوجيا التعليم
ى يوجـــــود فـــــر دال إحـــــصائيا عنـــــد مـــــستو ال )7 ـــذين ) 0,05(≤ ًق جـــــات الطـــــالب الــ ربـــــ�ن متوســـــطي د

سـو بــنمط تــصميم الكتــاب  نيد ة( التفـاعBC 2لك1�و0ــير ســو بــنمط تــصميم ، وا)رصــو نلــذين يد ر
 BCو0ــي التفــاع�يPــB القيـــاس البعــدي، عCــ� اختبــار التفك�ــ� البــصر لـــدى ) بــارHود(الكتــاب 2لك1

 .طالب شعبة تكنولوجيا التعليم
ىال يوجود فر دال إحـصائيا عنـد مـستو  )8 جـات الطـالب ذات تقـديم ) 0,05(≤ ًق ربـ�ن متوسـطي د

PـB القيـاس ) Oستكـشافية(م &0شطة 2لك1�ونية ، وذات تقدي)البنائية(&0شطة 2لك1�ونية 
� البصر لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم�  .يالبعدي، عC� مقياس التفك

ىال يوجـود فـر دال إحـصائيا عنـد مـستو  )9 جـات طـالب ا�wموعــات ) 0,05(≤ ًق ربـ�ن متوسـطات د
سو بنمط تصميم الكتاب 2لك1�و0ي التفاع iعة الذين يد نالتجرheية & ر ة (BC ر ؛ )بـارHود/ رصو

PـــB القيـــاس البعـــدي، عCـــ� مقيـــاس ) Oستكـــشافية/ البنائيـــة (مـــع تقـــديم &0ـــشطة 2لك1�ونيـــة 
� البصر لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم�  .يالتفك

 : البحــثإجراءات

ضھ، سار وفقا لWµطوات �تيةعنلإلجابة   أسئلة البحث، والتحقق من ·zة فر
ً   : و

أوال
ً

ــــة للبحــــــث ومراجعــــــة  :طــــــار العــــــام ملــــــشRلة البحــــــثتحديـــــد �:  ــــة النظرeــ ـــة وا�xلفيــ وتــــــضمنت املقدمـــ
ـــات الــــــسابقة، اســـ eات،رالد ـــــدو ــــؤتمرات العلميــــــة، والـ ــــة، والبحـــــــور واملـــ ـــة و&جنhيــ ـــــع العر¥يـــ ث  واملراجــ

جـــــا ب ًالعلميـــــة املرتبطـــــة بموضــــــوع البحـــــث، عر ـــھ، ومــــــنä¦ و ــــدف منــــــھ، وأ�ميتــ ــــد مـــــش لتھ، وال�ـ تحديــ
صوال الختيارالبحث، و

ً
 .أدواتھ، و�عرeف باملفا�يم &ساسية للبحثتحديد عي�تھ و 

اســـة %عـــض نمـــاذج تـــصميم ب�ئــــات  :روضـــع تـــصو لنمـــوذج التـــصميم التعلي§ـــ¦ للبحـــث : ًثانيـــا روتـــضمن د
، لالســـتفادة م¤`ـــا PـــB تحديـــد مراحـــل وخطـــوات نمـــوذج التـــصميم التعلي�ـــ� ا�xـــاص الرقميـــةالـــتعلم 

كت�ـب بتـصميم 
ُ

وPـB ضــو�`ا تـم اق1ــ�اح نمـوذج التــصميم التعلي�ـ� املناســب ، زتطبيقــات الواقـع املعــز
�ات البحثز وخصائص تطبيقات الواقع املعزلأل�داف�  . ، و¥ما يتما&Úå مع طبيعة العينة، ومتغ

ثالثــــا
ً

ـــث :  اســــة التجرU»يــــة للبحـ تــــم اســـــتخدم نمــــوذج التــــصميم التعلي�ــــ� املق1ــــ�ح، والعمــــل وفـــــق  :رالد
  :رائية كما يBCمراحلھ املنwäية وتفصيل خطواتھ 2ج
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  : مرحلة التخطيط؛ وتتضمن-1

شــعبة تكنولوجيــا التعلــيم PــB  الفرقــة الرا%عــةطــالب ىإعــداد املتطلبــات القبليــة لتحديــد مــستو  �
ات تصميم وإنتاج وإخراج &فالم التعليمية ثالثية &%عاد   .رم�ا

iع مجموعاتالفرقة الرا%عة عينة البحث من طالب اختيار �   .   رheية تجر، وتقسيم�م إ�� أ
سلوك�م املدخBCالوقوف عC� تحديد و الفرقة الرا%عةطالب تحليل خصائص طالب  �

ُ
. 

ات  � رتحديد &�داف وا��تـو التعلي�ـ� وأ0ـشطتھ املنــاسبة لتنميـة م�ـا إنتـاج &فـالم التعليميـة ى
 ��ك، وتحوeلھ إ�� يالبصروالتفك

ُ
BCو0ي تفاع� . ز بتطبيقات الواقع املعزتب إلك1

  :لتصميم وإعداد أدوات القياس مرحلة ا-2

ات إنتـاج راختبار تحصيBC مصو (املتمثلة BP و ؛إعداد أدوات القياسبناء و � رل�wانب املعرPـB مل�ـا
ات إنتاج &فالم التعليمية  بطاقات - &فالم التعليمية ثالثية &%عاد رمالحظة &داء العمBC مل�ا

ـــاس التفك�ـــــ� – ثالثيـــــة &%عـــــاد ـــ�اء واملتخصـــــص�ن PـــــB مجـــــال وعرضـــــ�م) يالبـــــصر مقيــ  عCـــــ� ا��xــ
©س،  ــــر التـــــد راملنـــــا§¦ وطـ ـــم وق ـــB ضـــــوء تكنولوجيـــــا التعلـــــيم، ثــ ̀ـــــا Pــ aإجـــــراء التعـــــديالت املـــــشار إل

صوال التحكيم، وحساب صدق�م وثباs`م و
ً

s`م ال¤`ائيةل و   . رصو
�  �P اء���xمجموعة من ا �Cالذى يحقق &�داف املطلو¥ة، وعرضھ ع Úو التعلي�e رإعداد الس�نا

اتھيعلم النفس و2حصاء ال1�بو ول مجا ا�`م وإجا زتكنولوجيـا التعليم إلبداء آ   .ر

 : مرحلة التطوUر و�نتاج-3

ه وفقـــا لأل�ـــداف التعليميـــة وعرضـــھ  � ًإنتـــاج ا��تـــو التعلي�ـــ� الـــذي تـــم اختيـــا ر PـــB كى
ُ

تـــب �علي�ـــ� 
ة والبارHود وفق تفاعBC ب  . )ستكشافيةO/ البنائية (نمط تقديم &0شطة رنمط تصميم الصو

� التــصميم وOســتخدام زالواقــع املعـز ب�ئــةتـصميم وإنتــاج  ���ــا مـع Oل1ــ�ام بمعــاي ر ال�ــ� تــم اختيا
 .  وس�ولة التواصل 2لك1�و0يللتطبيقات ال�� يتم استخدام�ا

  : املعاwXة التجرU»ية-4

ـــB ألدوات القيــــاس؛ و©ــــشمل � ـــار تحــــصيBC مــــصو ل�wانــــب املعرPــــB مل�ــــا: (التطبيــــق القبCـ رات راختبـ
ات إنتـــاج &فـــالم -إنتــاج &فـــالم التعليميــة ثالثيـــة &%عــاد  ر بطاقـــات مالحظــة &داء العمCـــB مل�ــا

� البصر–التعليمية� . ا�wموعات التجرheيةعC�) ي مقياس التفك
©س للمجموعات التجرheية  � ، بواسطة عرض كتب �علي�� تفـاعBC زتطبيقات الواقع املعزبرالتد

ُ

ة وال   .)Oستكشافية/ البنائية (بارHود وفق نمط تقديم &0شطة ربنمط تصميم الصو
ات إنتاج &فالم (التطبيق البعدي ألدوات القياس  � راختبار تحصيBC مصو ل�wانب املعرBP مل�ا ر

ات إنتاج &فالم التعليمية ثالثية -التعليمية ثالثية &%عاد  ر بطاقات مالحظة &داء العمBC مل�ا
� البصر مقياس التفك–&%عاد �  ).ي

 .قجمع ومعاwxة البيانات بالطر 2حصائية املناسبة للتوصل إ�� النتائج �
اسات والنظرeات � ��ا ومناقشr`ا BP ضوء 2طار النظر والد�رعرض النتائج وتفس   . ى
  . تقديم التوصيات BP ضوء النتائج ال�Ú تم التوصل إلa`ا، واق1�اح البحوث املستقبلية �
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  :مصطzµات البحث

   Electronic Book �لك�و�يالكتاب

جـاس وآخـرeن  ُ�عرفـھ Hـل مـن  نhيـل عزمـي، دمحم املراد0ـي ؛Rujas, el at, (2020, p: 298(ور
ق�ـــ� متــــاح عCـــ� ) 260، ص 2010( ة عــــن محتـــو  ربأنـــھ عبـــا ن يت ـــو مــــن سلـــسلة مــــن شــــبكة الوeـــبىر

،  لالنÀبـاهجاذبـھة  تفاعليرقميةي، تحتو عC� عناصر الÀشعبالصفحات املتتا%عة التفاعلية فائقة 
ًتبقي للتعلم أثرا   .مع محتوا�ا و¥�يr`ا املعرفيةوOبحار �شمل أدوات خاصة بالتفاعل و،  BP الذاكرةُ

ة : يكتــاب إلك1�و0ــي تفــاعBC يحتــو عCــ� شــكالن؛ �مــا :ًإجرائيــا بأنــھ البحــث ُو¼عرفــھ رالـــصو
 –النـصوص الفائقــة : "ل؛ مثـنوالبـارHود، تخـز فa`مـا العديـد مـن مــصادر وعناصـر أوعيـة املعلومـات

 – وOنفوجرافيـك الثابــت واملتحــرك – والفيــديو املـصاحب بالتعليقــات اللفظيــة –رالـصو الرقميــة 
زو©عرض BP تطبيقات الواقع املعز، "التلميحات البصرeة &حادية والثنائية ُ.  

  Augmented Reality Applicationsزتطبيقات الواقع املعز 

ة ُ�عرفـــھ عبـــدهللا عطـــار، وإحـــ بأنـــھ تحوeـــل الواقـــع PـــB العـــالم ) 168، ص 2015(رسان ك�ـــسا
قمية �عكس الواقع ا�xقيقي  قمية وتركي'`ا وتصوeر�ا باستخدام طر عرض  را�xقيقي إ�� بيانات  قر

ــــ� ـــة لل ـــــائن الرق�ـ ـــن ، للب�ئـــــة ا��يطــ بأشـــــ ال متعـــــددة &%عـــــاد لتـــــدعم العمليـــــة التعليميـــــة وتزeـــــد مــ
  .r`افاعلي

ًو¼عرفـھ البحـث إجرائيــا ات إنتــاج &فـالم التعليميـة ثالثيــة : بأنـھُ ر تقـديم املــادة العلميـة مل�ـا
�ا &%عـــاد� بتقنيـــة تقـــوم عCـــ� �عزeـــز الواقـــع ا�xقيقـــي بواقـــع اف1�اþـــ�å والـــدمج بيـــ¤`م عـــن طرeـــق Hـــام

&ج�زة الذكية وتمكن طالب الفرقة الرا%عة شعبة تكنولوجيا التعليم من Oبحار والتعامل املباشر 
ات والـتحكم فيـھ والتفاعـل معـھ، باسـتخدام شـكالن؛ �مـاىمـع ا��تـو ة : ر الرق�ـ� للم�ـا  HPرالـصو
RevealودHوالبار  QR Code.  

  Educational Activities,�شطة التعليمية 

̀ـا)641، ص H )1982ل مـن حل�ـ� الوكيـل، دمحم املف�ـ� و©عرف�ا Ùسـات :  بأ رمجموعـة مـن املما
Hــل مـــا يقــوم بـــھ الطالــب لتحقيـــق لب�ئـــة التعليميــة، وتـــصف التعليميــة ال�ـــ� يؤد�`ــا الطـــالب داخــل ا

ئ�ـسا PـB �ـشكيل  ا �امـا و ، ملـا ل�ـا مـن دو ً&�ـداف التعليميـة، و�ـB بمثابـة القلـب بال�ـسية للمحتـو رً ًر ى
eة ال1�بوeــــة، وتــــرتبط ب ــــل مــــن الوســــائل التعليميــــة و&�ــــداف وعناصــــر ا��تــــو  ىا��xــــ�ة وOســــتمرا ر

  .وأدوات التقوeم

مجموعــــة متنوعــــة مــــن &0ــــشطة البنائيــــة وOستكـــــشافية  :ًبحــــث إجرائيــــا بأ�Áــــاُو¼عرف>ــــا ال
س وأ�دافـھ؛ يتوقـف تنفيـذ�ا عCـ� املـشاركة والتحـاو والتفاعـل بـ�ن الطـالب  راملرتبطة بمحتو الد ر ى

ة منظمــة داخــل و¥ــ�ن ا�wموعـــات،  ة �ـــس�م PــB تحقيــق &�ــداف وتـــرتبط ربــصو وتــم صــياغr`ا بــصو
ُ

ر
  .املعلومات و&ف ار واملفا�يم اwxديدةبخصائص الطالب وتطبيق 

  3D Educational Movies,فالم التعليمية ثالثية ,Aعاد 

��عرف�ا�Hان دم ر سلـسلة متتا%عـة مـن الـصو مرتبـة `اأÙب Ozcan Demir (2017, p: 28 (ز أو
ة،  أسيا عC� شرeط فيلم شفاف �عطي 2حساس باتصال ا�xركة مع مصاحبة الصو رترت�با 

ُ ً ل داخرً
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ق�ــــ�  تــــم تــــصميم�ا ،الفــــيلم ثالòــــي &%عــــاد ـــادروإنتاج�ــــا %ــــش ل  ، بواســــطة بــــرامج إنتــــاج ثالثيــــة &%عـ
  .�ددا�تخاطب ا�xواس السمعية والبصرeة بما يخدم الفكرة التعليمية لتحقيق ال�دف 

ة ا�wــسمة مـــن خـــالل :بأ�Áـــا ًو¼عرف>ــا البحـــث إجرائيــا   ة عCـــ� ا�xـــصو عCــ� الـــصو ر القــد ل ر
فــة بال�ي ــل الــسل ي، وال�ــÚ تظ�ــر لقــاء وحــدات الت ســوم ثالثيــة &%عــاد الhــسيطة واملعر وجــسيم أو  ر

اs`ــا بواسـطة  كت�ــبرفa`ـا جميـع ا�xطــوط ال�ـ� تـصنع ال�يئــة أو ا�wـسمة العاديــة، يـتم اكÀـساب م�ا
ُ

 
  .زتطبيقات الواقع املعز ملا لھ من ام انات متوافقة مع &فالم ثالثية &%عاد

  Thinking التفك�

سلـــسلة مــــن &ف ــــار ذات  يÀبعــــھ 0ـــشاط ذ�Ûــــ�،: بأنــــھ) 1971(فـــھ مwÅــــم علـــم الــــنفس Äُعر
مزeة تبدأ من مش لة وت�ت�ñ باالست�تاج أو Oستقراء     .رطبيعة 

ًو¼عرفـــھ البحــــث إجرائيـــا بأنــــھ رعمليــــة داخليـــة تتــــضمن التــــصو الـــذ��Û العقCــــB، وتوظــــف : ُ
ة الذ�نيـة ال�ـ� يتخيل�ـا الفـرد ىعمليات أخر ترتبط ببعض ا�xواس، وذلـك مـن أجـل تنظـيم الـ رصو

��ـــــا مـــــن عناصـــــر اللغـــــة �ـــات مرئيـــــة وغ لحــــو أشـــــ ال، وخطـــــوط، وملمـــــس، وألـــــوان، وتبـــــاين، وت وeنــ
  .يالبصرeة داخل ا�Á الhشر

  Visual Thinking يالبصرالتفك�

بأنـھ منظومـة مـن العمليـات ) 632، ص 2006(نائلـة ا�xزنـدار، حـسن م�ـدي ُ�عرفھ Hل من 
ة ال ىفـرد عCـ� قـراءة الـش ل البـصر وتحوeـل اللغـة البـصرeة ال�ـÚ يحمل�ـا ذلـك الـش ل إ�ـ� رت1�جم قد

ات؛ �B)مكتو¥ة أو منطوقة(لغة لفظية  التعرف إ�� الش ل : ر، واستخالص املعلومات وتتضمن م�ا
ة اســـــتخالص املعÛـــــÚ، مــــــستخدما  � الغمـــــوض، وم�ــــــا�اك وتفـــــس ـــفھ، والتحليـــــل، والــــــر¥ط، وإد صــ ًو ر ر و

� البص�؛ �Bأدوات التفك ، والرسوم التخطيطية والصو: ىر رالرمو  .ز

ًو¼عرفھ البحث إجرائيا بأنھ ات العقليـة الدقيقـة : ُ رمجموعة من العمليات الذ�نية، والقـد
ات Oبت ار &ساسية واملتمثلة؛ الطالبال�� �ع�ن  �، BP ضوء مجموعة من م�ا�ر عC� التدبر، والتفك

BــــP) :ك-الـــــر¥ط  – التحليــــل – الوصـــــف  %ـــــش ل 2خـــــراج وال�ـــــ� تمكنــــھ مـــــن إجـــــراء خطــــوات ،)ر 2دا
اتـــھ 2نتاجيـــة، تـــصميمھمنطقـــي، �ـــستطيع مـــن خالل�ـــا أداء  ر بالـــش ل املطلـــوب، ومـــن ثـــم تنميـــة قد

لوتمكينــھ مــن الوصــو إ�ــ� إنتــاج متمــايز يÀـــسم بالدقــة و&صــالة مــن ناحيــة الــش ل والتــصميم، مـــع 
  . أغراض متعددة BPاwxوانب ا�xسية البصرeةمراعاة التنوع BP توظيف 

  :إجراءات البحث

PًـــB ضـــوء الطـــرح الـــسابق للبحـــث بـــدء مـــن 2طـــار املفـــا�ي�� و&ســـس النظرeـــة والفلـــسفية، 

�اتـھ، وصـوال �ضـع متغ وانتقـاال إ�ـ� مـنä¦ البحـث وتـصميمھ التجر�eـ� واختيـار عي�تـھ و
ً ً

 وإعــداد لبنـاءو
s`ــا، يبــدأ البحــث PــB عــرض مــواد املعاwxــة التجرheيــة، و¥نــاء وتــصميم أدوات القيــاس وضــبط�ا  زوإجا

اعتمـد عCـ� حيـث وتفصيل إجراءاتھ PـB ضـوء مراحـل وخطـوات نمـوذج التـصميم التعلي�ـ� املق1ـ�ح، 
) 2007 - 2003(، ودمحم خم�س )2012(، ودمحم الدسو¢B )2015(نموذج Hل من عبداللطيف اwxزار 

ج بنمــوذج تــوليفي يÀناســب مــع طبيعــة  ، ص ص 2018(ئــل عطيــھ ، وازتطبيقــات الواقــع املعــزول��ــر
 :`ا؛ لبعض &سباب م¤)103 - 100
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ات وإم انيات الطالب واملستفيدين من التعلم، وقياس املتطلبات املدخليـة للمعلـم   � معرفة قد
ُ ُ ُ

ر
ات وOســتعدادات  رواملـتعلم و¥�ئــة الـتعلم، مــن تـوافر 2م انيــات والب�يـة التحتيــة، وتـوافر القــد

ُ

ل ل من املعلم واملتعلم من خال
ُ

BCل مرحلة التقييم املدخ
ُ

.   
ــــف التعلي�ــــــ�، وتطــــــوeره  � ـــــاصة بتــــــصميم املوقــ ــــ� وصــــــف 2جــــــراءات والعمليــــــات ا�xــــــ  Oحتيـــــاج إ�ــ

سم تخطيطي مhسط يراûـH Bافـة املبـادئ الفنيـة وال1�بوeـة  ة  ـــالقات املتبادلة بي¤`ا BP صو ُوالعـــــــ ر ر
ُ

 .تكنولوجياالتحدثات سامل ولالتحو الرق��والتصميمية ال�� تناسب طبيعة 
�  BــــP نـــة لعـــرض العناصــــر واملراحـــل ونمـــوذج يÀـــسم بالــــشمو والوضـــوح والhـــساطة وا�xداثــــة واملر ل

�سلسل منطقي من الhسيط إ�� املعقد، باإلضافة إ�� س�ولة التطبيـق ل افـة مراحـل وخطـوات 
 .النموذج، وعمليات التقوeم البنا^ي والرجع والتعديل والتحس�ن املستمر

� تـــصميم نمــط التعــرف عCــ� ��الكتــاب 2لك1�و0ــي التفـــاعBC  خــصائص الب�ئـــة وال�ــ� تتطلــب معــاي
ة ( ، ولذلك تحتاج إ�� )Oستكشافية/ البنائية (ونمط تقديم &0شطة التعليمية  )بارHود/ رصو

مة للتصميم زنموذجا يتضمن جميع 2جراءات الال ً. 
 Oعتمــاد عCــ� أســس ومبــادئ التــصميم لتوظيــف  �

ُ
 وتحقيــق الكفــاءة PــB إعــداد ميــةالعناصــر الرق

كت�ب وتصميم 
ُ

eو إ�� 2نتاجزتطبيقات الواقع املعز  .ر بداية من التخطيط وإعداد الس�نا
د  � ـــوا ر البحــث عــن نمــوذج يجمــع بــ�ن التحليــل �xــصائص الطــالب وســلوك�م املــدخBC وتحليــل املـــــ

ُ

ــــــأن ا�xلو التعليم ـ ُية &ك�� مناسبة للمشكالت وا�xاجاتلوالقيود ثم اتخاذ القرار ال¤`ا^ي %شـــ ً ُ. 

  : وتفصيل خطواتھ ع�\ النحو �|ي

املدخ��( مرحلة التقييم القب�� -1
ُ

 (Tribal assessment stage (input) :\¤دف إ�Éو : 

ات(واملتمثلــة PــB) الفعليــة(تحيــد وقيــاس املتطلبــات القبليــة  � ات والقــد ف وامل�ــا رمجموعــة املعــا ر  ر
مـة الفرقـة الرا%عـة شـعبة تكنولوجيـا التعلـيموأتق¤`ـا طـالب أن �علم�ا وال�� سبق ) الذاتية ز والال

 .2تقان�xًدوث التعلم سعيا نحو  ال�� تم تصميم�ا زتطبيقات الواقع املعزالستخدام 
املدخلية(الوقوف عC� املتطلبات القبلية  �

ُ
مـة إلنتـاج )  ، واملتمثلـة PـB زتطبيقـات الواقـع املعـززالال

ة، كت�ب إلك1�و0ي و¥رمجيات، أدواتأج�زة ومعدات، (:  منالب�ية التحتية؛ ة مصو صو
ُ

ر   ).ر

  : Initialization stage مرحلة ال��يئة -2

التقيــيم املــدخBC(رتــم اكÀــشاف %عــض نــوا�B الــنقص والقــصو مــن خــالل اســتعراض مرحلــة 
ُ

 (
ة حل�ا BP ضوء  :عرض خطوات Kذه املرحلة: ورالسابقة، مما استلزم &مر ضر

�ات  ���xا املتجددةشعبة % الفرقة الرا%عةطالب السابقة لا`sتكنولوجيا التعلم ومستحدثا.  
زكت�ب تطبيقات الواقع املعزللتعامل مع  الفرقة الرا%عةطالب عداد وs`يئة إ �

ُ
.  

  ".الب�ية التحتية التكنولوجية"s`يئة املتطلبات القبلية ال�� ي�بBü توافر�ا BP ب�ئة التعلم  �
 .ة املناسبة للتطبيق وأخذ Hافة املوافقات الرسمية للتطبيقتج��� املعامل و&ج�ز �

  :Analysis Stage مرحلة التحليل -3

eــــة Hاملــــة وشــــاملة عــــن املوضــــوع البح)ــــ�، وتحليــــل Hــــل  ؤ�ــــدفت عمليــــة التحليــــل إ�ــــ� إعــــداد ر
ــاs`م و¥�ئــــة الـــــتعلم وطبيعــــة ا��تـــــو  ىالعوامــــل املــــؤثرة، كخـــــصائص الطــــالب واحتياجـــــاs`م وا�تمامــ

 : ن وأساليب التقوeم؛ ومراعاة تلك العوامل أثناء عملية التصميم، وتت و منوم وناتھ
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 و¥تحليـل املـش لة تبـ�ن :تحليل �طار العـام للمـشRلة البحثيـة وتقـدير اzXاجـات التعليميـة) 3-1(
ات  ات إنتاج &فالم التعليمية ثالثية  BP الفرقة الرا%عةطالب رأن �ناك حاجة ماسة لتنمية م�ا رم�ا

ـــة عـــــاد&% ـــات التعليميــ ـــع املعــــــز، وتمثلــــــت ا�xاجـــ ــــب تطبيقــــــات الواقــ زلكت�ــ
ُ

ات  ــــ� م�ــــــا ر PــــــB حـــــاجr`م إ�ــ
� التصميم و2نتاج و2خراج�، ولتحديد �ذه ا�xاجات قام البحث بإشتقاق قائمة يالبصر والتفك

ات، واملرتبطة    :و�B، وفيما يBC عرض تفصي�x BCطوات �ذه القائمة؛ باالحتياجاترمبدئية للم�ا

ات اWXاصة ) 3-1-1(   :بإنتاج ,فالم التعليمية ثالثية ,Aعادرإعداد قائمة امل>ا

مـــــة  ات الال ز�عــــد بنـــــاء قائمـــــة امل�ـــــا ر ـــادٌ  ضـــــمن &�ـــــداف إلنتـــــاج &فـــــالم التعليميـــــة ثالثيـــــة &%عــ
 :  ا�xطوات ½تيةاتبع الباحثالرئ�سة للبحث، وعC� �ذا &ساس 

ات املرتبطة : اترتحديد ال>دف من قائمة امل>ا) 3-1-1-1( ر�دفت القائمة إ�� تحديد وحصر امل�ا
مة لطالب &فالم التعليمية ثالثية &%عاد  بإنتاج   .الفرقة الرا%عةزالرئ�سة والفرعية الال

ـــــصادر اشـــــــتقاق وتحديـــــــد محتـــــــو القائمـــــــة) 3-1-1-2( ات : ىمـ ــــا§¦ واملقـــــــر ــــ� املنـــ رتـــــــم Oعتمـــــــاد عCـــ
اســية ا�xاصــة   الشــتقاق�ا، باإلضــافة إ�ــ� %عــض الكتــب  ثالثيــة &%عــادبإنتــاج &فــالم التعليميــةرالد

heيــــة املتعلقــــة  ات التد جيـــة والــــدو را�xا اترر اء ا��xــــ�اء واملتخصــــص�ن Pــــ� مجــــال ربامل�ــــا ر إ�ــــ� جانــــب آ
اسات  �ا &دبيات ونتائج وتوصيات البحوث والد�ات، وأخ رتكنولوجيا التعليم فيما يخص �ذه امل�ا ًر

؛ )2013(C� بالل ع، )2019(داليا سوeفي ، )2020 (ى�، فدو فلمبانفاطمة ا�wا�*å: السابقة؛ م¤`ا
ن  Özön  ،-zAIkKCCl0cTBtUU9UC/channel/com.youtube.www://https)2008(زوأو

hPdsg .  

ات الرئ�ــسة ل�ـا، قــام إلعــداد القائمـة واشــتقاق امل: رتحديـد اzxـاو الرئ¥ــسة للقائمـة) 3-1-1-3( ر�ـا
اسية باالطالع عC� &دبياتالباحث  واملواقع التعليمية املرتبطة ر ال1�بوeة والتكنولوجية والكتب الد

ات  ، وال�ــ� أمكـن مــن خالل�ــا التوصــل إ�ــ� مجموعــة مــن إنتــاج &فــالم التعليميــة ثالثيــة &%عــادربم�ـا
تـم تـصميم الكت�ـب 2لك1�و0ـي وامل�ـام الرئ�ـسة والفرعيـة و2جرائيـة، حيـث 

ُ
ات¥لـغ عـدد  : ؛ و�ـBرامل�ـا

ات)4 (الرئ�ـــسة iــــع م�ــــا ر أ ة) 25(، الفرعيــــة ر ن م�ــــا رخمــــسة وعـــشر مائــــھ وثمــــا0ي ) 108(، و2جرائيــــة و
ة   . إجرائيةرم�ا

ــــ�اء  :التحقـــــق مـــــن صـــــدق القائمـــــة) 3-1-1-4( s`ا &وليـــــة عCـــــ� مجموعـــــة ا��xـ ـــو ــــ�ا PـــــB صــ رتـــــم عرضـ
 :ي PــB، وطلـب مــ¤`م إبـداء الـرأ وتقنيــات التعلـيمواملتخصـص�ن Pـ� مجـال املنــا§¦ وتكنولوجيـا التعلـيم

، شــــمولية القائمــــة وســــالمة الــــصياغة اللغوeــــة، والدقــــة العلميــــ ��ــــا عــــن ا��تــــو�ة و�عب ىة ل ــــل م�ــــا ر
ة م¤`ا وإبداء أية مالحظات أو مق1�حاتو جة أ�مية Hل م�ا رتحديد د  .ر

ة �عــديل�ا، حيــث أعيــد صــياغة  أى ا��كمــ�ن ضــر  Úافــة التعــديالت ال�ــH وعليــھ تــم إجــراء
ُ

ر ور
ات، وترتي'`ــا  ة ال¤`ائيــة لقائمــة ر%عــض امل�ــا ة منطقيــة، و¥نــاء عCــ� ذلــك تــم التوصــل إ�ــ� الــصو ربــصو ًر

ات،  ات؛ و�ـــــBرامل�ــــا روتـــــم تــــصميم الكت�ـــــب 2لك1�و0ــــي و¥لـــــغ عـــــدد امل�ــــا
ُ

ات، ) 4(الرئ�ــــسة :  iـــــع م�ـــــا رأ ر
ة، و2جرائية ) 25(الفرعية  ن م�ا رخمسة وعشر ة إجرائية) 108(و  .رمائھ وثما0ي م�ا

تــم حــساب ثبــات القائمــة عــن طرeــق اســتخدام معادلــة معامــل  :ةحــساب ثبــات القائمــ) 3-1-1-5(
  )62 - 10، ص ص 1984دمحم املف�O) . ،Úتفاق
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  عدد مرات Oتفاق

  100 × –––––––––––––––––––––––––––––= 0سبة Oتفاق 

  عدد مرات عدم Oتفاق+ عدد مرات Oتفاق 

ـــل ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــرج معامــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــ�ن، وخــــــــ ــــــــ ـــــ ـــ ـــــــــ ـــــــــــ�ن ا��كمـ ــــــــ ــــــــ ـــ ــــاق بــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــل Oتفـــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــساب معامــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــم حـــ ــــــــ ــــــــ ــ   وتـــــ
O ن 0س�� مرتفع من ، حيث 0,96= تفاق ات بالقائمة و ز�wلت جميع امل�ا عند ) 2,55(إ�� ) 2,95(ر

جـــة أ�ميـــة م رمـــستو د ق�مـــة جـــدا؛ لـــذا تــــم الوثـــو بجميـــع ى ات ً إنتـــاج &فـــالم التعليميـــة ثالثيــــة رم�ـــا
s`ا ال¤`ائية2018MAX-DS3&%عاد باستخدام برنامج    .ر، وأصبحت BP صو

 لقائمة &�داف العامة BP توصل الباحث :لتعليمية العامة لب¥ئة التعلمتحليل ,Kداف ا) 3-2(
s`ا ال¤`ائية، وال�� أشتملت عC� عدد  iعو، ستة  أ�داف�سعة) 9(رصو نوأ ً �دفا إجرائيا، ر ً

أن جميع 
ن 0ـس�� مرتفـع مـن  ىعنـد مـستو ) 2,65(إ�ـ� ) 2,90(ز&�داف الرئ�سة والفرعيـة بالقائمـة �ـwلت و

أ�مية م�مة جدا
ً

  .ق؛ لذا تم الوثو بجميع &�داف العامة وما تتضمنھ من أ�داف إجرائية

ىتـــم تحليــل ا��تـــو وتجزئتـــھ وعرضــھ وتنظيمـــھ وفـــق  :ىتحليــل اzxتـــو وتقيــيم 2حتياجـــات) 3-3( 
eة ثالثية &%عاد:  نظرeة ال�شاط ىتر أن ل ـل إ0ـسان عينـ�ن إثنـ�ن تبعـدان عـن %عـض�م : ؤنظرeة الر

�تان متتطابقتــان ليقــوم مــسافة %ــسيطة Hــل عــ اوeــة مختلفــة لي ــو �نــاك صــو رن تــر املــش�د مــن  ن زى
ة واحـــــده و©عطـــــي  تان HـــــأÙ`م صـــــو رالعقــــل الhـــــشر %عمليـــــات عقليـــــة خداعيـــــة بحيـــــث تظ�ــــر الـــــصو ر ي

�عتمد عC� تقديم نماذج عقلية مناسبة للتفاعل : أحساس بالعمق والبعد، نظرeة النماذج العقلية
ملـــة الـــواقB باســـتخدام &ج�ـــزة ا�xديثـــة، أي عنـــد عـــرض كتـــاب مـــع املعلومـــات املقدمـــة لـــھ عـــن عا

 ، زتت ــو لديــھ نمــاذج عقليــة تختلــف تمــام عــن املت ونــھ نÀيجــة قــراءة كتــاب باســتخدام الوقــع املعــز ن
تؤكـد عCـ� ال1ـ�ابط الوثيـق بـ�ن �علـم الفـرد و&0ـشطة والـسياقات : نظرeة املعاwxة املعرفية املوقفية

طة 2ستقــــصاء العل�ـــ� و�ــــذه النظرeــــة تناســـب التطبيقــــات البــــصرeة والـــسماح للطــــالب بـــأداء أ0ــــش
، النظرeــة ال1�ابطيــة نتــر أن مــن أســاس مباد�`ــا أن الــتعلم ممكــن أن ي ـــو : زوامل انيــة للواقــع املعــز ى

موجـــود PـــB أج�ـــزة وأدوات غ�ـــ� %ـــشرeة ومـــن خـــالل &ج�ـــزة الذكيـــة يمكـــن أحـــداث الـــتعلم، النظرeـــة 
تباط وثيق بالتعلم 2لك1�و0ي عموما، و¥تقنية تنص عC� أن ب�ئات: البنائية ً التعلم البنا^ي ترتبط ا ر

زالواقع املعز %ش ل خاص الذي �ساعد عC� بناء املفا�يم من خالل ب�ئات تفاعلية غنية وeؤدي إ�� 
eــد الطالــب بم�ــ�ات تدفعـــھ : �علــم أفــضل، النظرeــة الــسلوكية وا�تمــت بr`يئـــة املوقــف التعلي�ــ� وتز

زا أيضا ما وفرتھ ب�ئات التعلم القائمة عC� الواقع املعزلإلستجابة و�ذ ً . 

 املـدخل ال�رمــي مـن أعCـ� إ�ـ� أســفل؛ تــم Oعتمـاد عCـ� :ىتحليـل امل>مـات التعليميـة للمحتـو) 3-4(
يبـدأ مــن أعCـ� باملفــا�يم العامــة، وeتـدرج ألســفل نحـو امل�مــات الفرعيــة املمكنـة، وال�ــ� �ــش ل &داء 

َمن قبل طالب ال¤`ا^ي املرغوب فيھ 
 .الفرقة الرا%عة إلنتاج &فالم التعليمية ثالثية &%عادِ

 وســلوك>م املــدخ��)شــعبة تكنولوجيــا التعلــيم(الفرقــة الراAعــة تحليــل خــصائص طــالب ) 3-5(
ُ

: 
ات واســتعاب الطــالب مل�ــام  ق الفرديــة تــؤثر PــB قــد رانطالقــا مــن املبــدأ النظــر الــذي يــر أن الفــر و ى ي ً

اسr`ا وتحليل�ا، وتم &خذ �`ا ال عC� خصائص واحتياجات وا�تمامات التعلم، تم التعرف رطالب ود
ـــا عنــــــد تـــــصميم عناصــــــر  ــــة وفعالــــــھ زتطبيقـــــات الواقــــــع املعـــــزومراعاs`ــ ـــة نا.�ـ  لــــــضمان تـــــصميم ب�ئـــ
� اwxودة الشاملة� .ومطابقة ملعاي
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د والقيــود 9ــ� الب¥ئــة التعليميــة) 3-6( كت�ــب تط بتــصميم قـام الباحــث :رتحليـل املــوا
ُ

الواقــع  بيقــات
� أوقات تناسب الطالب زاملعز�بقسم تكنولوجيا التعليم  ")د"معمل كمبيوتر (بمعمل ال لية ، وتوف

� واóè عC� إجراء تجر¥ة البحث، محل البحث� .وعليھ لم تكن �ناك أي قيود ذات تأث

PـــB  :تلاتخــاذ القـــرار ال��ـــاÔي Aـــشأن اzXلـــو التعليميــة ,كÓـــ مناســـبة للمـــشكالت واzXاجـــا) 3-7(
د والقيـود البي/يـة، ونوعيـة املث�ـ�ات البـصرeة،   بتحديـد قـام الباحـثرضوء خصائص الطالب، واملـوا

ا�xــــل &ك�ــــ� تفــــضيال؛ و�ــــو
ً

 " : BCو0ــــي التفــــاع�ة (التفاعــــل بــــ�ن نمــــط تــــصميم الكتــــاب 2لك1 / رصــــو
ـــة الواقــــع املعــــ) Oستكــــشافية/ البنائيــــة (وتقــــديم &0ــــشطة 2لك1�ونيــــة ) بــــارHود زز PــــB تنميــــة بتقنيـ

� البصر لطالب شعبة تكنولوجيا التعليم�ات إنتاج &فالم التعليمية ثالثية &%عاد والتفك يم�ا  ".ر

  : Instraction Design Stage مرحلة التصميم التعلي§¦ -4

و�ــذه املرحلــة �ــش ل اwxانـــب التوصــيفي للمبــادئ، والنظرeـــات العلميــة، و2جــراءات العمليـــة 
ط، وتصميم املواصفات، وتمت تلك املرحلة تبعا ل��طوات ½تيةال�� s`تم بوضع ال ًشر  :و

)4-1 (ي�بüــB أن �عتمــد الب�ئــة  :زتطبيقــات الواقــع املعــزلتــصميم " SCORM"وضــع قائمــة معــاي�
� ال�ـــ� تحكم�ـــا وeـــتم التـــصمم PـــB ضـــو�`ا إضـــافة إ�ـــ� التحـــس�ن �عCـــ� مجموعـــة مـــن املعـــاي

ً
والتطـــوeر، 

� ال1�بوeـة والفنيـة لتـصميم  بhنـاء قاقـام الباحـث: وعليـھ� وعرضــ�ا زتطبيقـات الواقـع املعـزئمـة املعـاي
ا�`م رعC� مجموعة من ا��كم�ن، وتم التعديل وفقا آل ً.  

� واملواصــــفات  :زتطبيقــــات الواقــــع املعــــزبنــــاء قائمــــة معــــاي� لتــــصميم ) 1(�تــــم بنــــاء قائمــــة باملعــــاي
ـــة وخـــــصائص زاملعــــزتطبيقــــات الواقــــع ال1�بوeــــة والتكنولوجيــــة والفنيــــة لتــــصميم  ، وPــــB ضــــوء طبيعـ

  :ً ومتطلباs`م التعليمية؛ وفقا لإلجراءات ½تية"تكنولوجيا التعليم"الفرقة الرا%عة طالب 

  :؛ �9 �|يزتطبيقات الواقع املعزتحديد ال>دف من بناء قائمة معاي� تصميم ) أ(

مة لتصميم  � � الال�  .زتطبيقات الواقع املعز للطالبزبناء قائمة باملعاي

مة لتوظيف تطبيقات  � � الال� .زالواقع املعززتحديد &سس واملعاي

 .التخطيط اwxيد من الناحية ال1�بوeة والتكنولوجية والفنية؛ لس�ولة التوظيف وOستخدام �

  : ؛ �Öزتطبيقات الواقع املعزمصادر اشتقاق قائمة معاي� تصميم ) ب(

eة إضافة لألسس النفسية للطالبOسÀناد إ�� أسس ومبادئ النظرeات العلمية وال1�بو �
ً

 .  

� تصميم  ��  . زتطبيقات الواقع املعزOطالع عC� &دبيات العر¥ية و&جنhية املتعلقة بمعاي

�اء واملتخصص�ن P� مجال املنا§¦ وتكنولوجيا التعليم  ���xاء ا   .وعلم النفسرOس1�شاد بآ

اسات واملؤتمرات  � �رOعتماد عC� نتائج وتوصيات البحوث والد�  . ذات الصلة باملعاي

اســـة اwxيـــدة �xـــصائص طـــالب  �  العقليـــة واwxـــسمية والنفـــسية ومتطلبـــاs`م الفرقـــة الرا%عـــةرالد
 .قال1�بوeة، مع مراعاة أساليب الرجع والتعزeز وطر وأساليب التواصل والتفاعل
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ة املبدئية لقائمة معاي� تصميم ) ج(   :زتطبيقات الواقع املعزرإعداد الصو

� تــــصميم تـــم إعــــداد الـــ�ة املبدئيــــة لقائمــــة معـــاي ا تــــم زتطبيقـــات الواقــــع املعــــزرصو ــ ً، وفقـــا ملــ

̀ــا،  اســات والبحــوث الــسابقة واســتخالص املناســب م¤ اســتھ وتحليلــھ مــن &دبيــات ا�xديثــة والد رد ر
ة املبدئيـــة 2جماليـــة ل�ـــذه القائمـــة عCـــ�  iعـــة عـــشررحيـــث اشـــتملت الـــصو ا ورأ iعـــو ًر معيـــا نســـتة وأ ر

� تصميم ًمؤشرا يمثلوا معا�  .الفرقة الرا%عة تكنولوجيا التعليملطالب زتطبيقات الواقع املعز ي

  :زتطبيقات الواقع املعزحساب صدق قائمة تصميم ) د(

�ا: صدق اzxكم�ن��xا �Cا املبدئية ع`s املنا§¦ ء واملتخصص�ن BP مجال رتم عرض القائمة BP صو
اء�م P� �عديل القائمةُمحكم�ن، لالست) 5(وتكنولوجيا التعليم، و¥لغ عدد�م  والتحقق , رفادة من أ

ا�`ــم زتطبيقــات الواقــع املعــزمــن مــدى شــمول�ا wxوانــب ومراحــل تــصميم  ر، وذلــك مــن خــالل ابــداء آ
  :لحو البنود ½تية

� واملؤشرات ��� واملؤشرات والدقة العلمية واللغوeة للمعاي�جة أ�مية املعاي   .رد

� ال1�بوeة  ��تباط املؤشرات باملعاي  . عملية التصميملوالفنية املوضوعة وشمول�ا رمدى ا

نھ مناسبا و¥يان مدى الصالحية للتطبيق � ً�عديل أو حذف، وإضافة ما ير  . و

� مـن ا��كمـ�ن وا��xـ�اء واملتخصـص�ن، مـع ا�xـرص عCـ� �وعقب ذلك تـم جمـع قـوائم املعـاي
ا�`م و�عليقاs`م BP ضوء البنود ا��ددة ساب   :ًقا BP ½�يرمقابلr`م ومناقشr`م، وت��صت آ

� واملؤشرات لتصبح أك�� وضوحا ��  .ً�عديل الصياغة اللغوeة والعلمية لبعض املعاي

� واملؤشرات ��� ال1�ت�ب لبعض املعاي� .�غي

 .ىحذف %عض املؤشرات وال�� تÀشابھ مع مؤشرات أخر واتفق أغل'`م عC� عدم أ�ميr`ا �

اء ومق1�حـــات ا��كمــــ�ن، وتـــم  و�`ـــذا قـــد تمــــت Oســـتفادة جــــة و، �عــــديل�ارمــــن آ رحـــساب د
ن ال�ــس�� وقيمـة  �،) H2ـا( ز&�ميـة والـو�وال�ـ� مــن   املرتبطــة باسـتجابات ا��كمــ�ن عCـ� قائمـة املعــاي

ن 0ـس�� مرتفـع مـن أنخالل�ـا تبـ�ن  � الرئ�ـسة والفرعيــة بالقائمـة �ـwلت و�إ�ــ� ) 2,36(ز جميـع املعـاي
ًعنـد مـستو أ�ميـة م�مـة جــدا) 2,91( � تــصميم ق؛ لـذا تـم الوثـو بجميـع ى�ات ال�ـ� بقائمـة معـاي رامل�ــا

s`ا ال¤`ائية  .روإنتاج &فالم التعليمية ثالثية &%عاد، وأصبحت تلك القائمة BP صو

ة ال��ائية لقائمة معاي� تصميم ) ه(   :  زطبيقات الواقع املعزترالصو

اء ر BP ضوء 2جراءات سالفة الذكر تم التوصل إ�ـ� الـصيغة ال¤`ائيـة، وأصـبحت Pـ� ضـوء أ
ـــة مـــــن iعـــــة عـــــشر  ثـــــالث مجـــــاالتا��كمـــــ�ن م ونــ ا وروأ iعـــــو ًر معيـــــا نســـــتة وأ wـــــال ا�: ًمؤشـــــرا؛ و�مـــــار

�؛ وeنـــدرج تحتـــھيال1�بــو�� ثمـــا0ي وeنـــدرج تحتـــھ؛ التقÛـــ�ا�wـــال , وعـــشرة مؤشــرات  ثـــالث معـــاي� معـــاي
ن �؛ يندرج تحتھ ثالثة ا�wال الف�Ûً مؤشرا؛ ووست وعشر� . ًعشرة مؤشرا ومعاي

ــــياغة) 4-2( ــــداف التعليميــــــةصــ ـــا لzµاجـــــــات " K, "ABCDــ ــــو وتحليل>ــــــا وتــــــص�يف>ا وفقـــ للمحتـــ
ً ى

ط مـــن الوضــوح والقابليـــة للقيـــاس  :التعليميــة جـــاءت نتـــائج التحكـــيم ووتـــم الـــصياغة مراعـــاة الـــشر
ــا أك�ــــ� مــــن علa`ــــا  ، %)H)95ــــاآل�ي؛ جميــــع &�ــــداف بالقائمــــة �ــــwلت 0ــــسبة ºــــ�ة صــــياغr`ا وكفايr`ــ

غة %عــــض &�ــــداف؛ حيــــث قــــام  �عــــديالت عــــدة PــــB صــــياإجــــراء كــــذلك اتفــــق %عــــض ا��كمــــ�ن عCــــ�
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s`ا ال¤`ائيـــة الباحـــث iعـــو مـــن ســـتة م ونـــةر بتعـــديل�ا، و¥ـــذلك أصـــبحت قائمـــة &�ـــداف PـــB صـــو نوأ  ر
�دفا

ً
.  

كت¥ــــب |علي§ـــ¦9ـــ� "ىتـــصميم اzxتـــو و,�ــــشطة التعليميـــة واســــ�اتيجيات تنظيمـــھ ) 4-3(
ُ

:"  BــــPو
ى تحديـد عناصـر ا��تـو ال�ـ� تحقـق &�ـداف املرجـوة مــن ضـوء &�ـداف العامـة و2جرائيـة، يمكـن

منية محددة  .زالب�ئة، وeقصد �`ا وضع�ا BP �سلسل مناسب حسب ال1�ت�ب لتحقيق�ا خالل ف1�ة 

ســائل وعمليــات التقــوUم البنــاÔي) 4-4( ات محكيــة املرجــع و وبنــاء أدوات القيــاس و2ختبــا قــام  :ر
ات وأدوات القيــاسالباحــث ن ال�ــس�� ل�ــا، وذلـــك ر بتــصميم Oختبــا ز وفقــا wxـــدو املواصــفات والــو ل ً

ات ل زتطبيقات الوقع املعزلقياس أ�داف   .إنتاج &فالم التعليميةرتنمية م�ا

ات ) 4-4-1(  ربناء اختبار التحصيل املعر�9 املصو مل>ا   :إنتاج ,فالم التعليمية ثالثية ,Aعادر

ى�ـــدف إ�ــ� قيـــاس مـــستو التحـــصيل  :رصوتحديــد ال>ـــدف مـــن 2ختبــار التحـــصي�� املـــ) 4-4-1-1(
ات إنتاج &فالم التعليمية ثالثية &%عاد املعرBP ل�wوانب املعرفية املرتبطة   3DS-MAX2018 رم�ا

ى؛ وذلـك للوقــوف عCـ� املــستو الفعCـB لتحــصيل�م لطـالب الفرقــة الرا%عـة شــعبة تكنولوجيـا التعلــيم
ًاملعرBP، من خالل تطبيقھ قبليا وiعديا   .عينة املسr`دفة عC� الً

صـــواب وخطــــأ رتـــم بنـــاء اختبـــار تحـــصيBC موضـــوBû مـــصو نوعـــھ  :تحديـــد نـــوع 2ختبـــار) 4-4-1-2(
سؤO )55(اختيار من متعدد والذي يتطلب إجابة مقيدة؛ و¥لغ عدد بنود أسئلة Oختبار و

ً
 .  

تھ ,وليـــة) 4-4-1-3(  ات، والبحـــوث بـــالرجوع إ�ـــ� &دبيـــ :ربنـــاء 2ختبـــار وصـــياغة مفرداتـــھ 9ـــ� صـــو
ات  ـــود Oختبـــــا ضـــــع بنــ ــــدو املواصـــــفات و ـــد جـ اســـــات الـــــسابقة ال�ـــــ� تتعلـــــق بتحديــ رالعلميـــــة، والد ور ل

 ، ســــية، تــــم إعــــداد بنــــود Oختبــــار التحــــصيBC املــــصو رللطــــالب، و¥ــــاالطالع عCــــ� الكتــــب املد iــــع ر رPــــB أ
يســؤال، Hــل مجموعــة تحتـو عCــ� أســئلة صــواب وخطــأ ؛ وعــدد�ا ) 55(وعــدد�م مجموعـات؛ 

ً
)26( ،

ــــئلة الــــــصواب  :ا�wموعــــــة &و�ــــــ� :، و¥ياÙ`ــــــا Hــــــاآل�ي)29(وأســــــئلة Oختيــــــار مــــــن متعــــــدد؛ وعــــــدد�ا  أســ
 :أســـئلة، ا�wموعـــة الثانيـــة) 6(أســـئلة، أســـئلة Oختيـــار مـــن متعـــدد، وعـــدد�ا ) 3(وا�xطــأ، وعـــدد�ا 

ـــئلة، ) 6(أســــئلة، أســــئلة Oختيــــار مــــن متعــــدد، وعــــدد�ا ) 3(أســــئلة الــــصواب وا�xطــــأ، وعــــدد�ا  أسـ
ســـــؤO، أســـــئلة Oختيـــــار مـــــن متعـــــدد، ) 16(أســـــئلة الـــــصواب وا�xطـــــأ، وعـــــدد�ا  :ا�wموعــــة الثالثـــــة

ً

ــــدد�ا  ســـــؤO، ا�wموعــــــة الثالثـــــة) 14(وعـ
ً

أســـــئلة، أســــــئلة ) 4(أســــــئلة الـــــصواب وا�xطـــــأ، وعــــــدد�ا  :
جـة العظ�ـÚ لالختبـار أسـئلة) O)3ختيار من متعدد، وعـدد�ا  نخمـسة وخمـسو ر، و¥ـذلك بلغـت الد

جة جة واحدةأي بواقع ، رد ُ ل ل مفردة من مفردات رد   .Oختبارُ

تـم وضـع مجموعــة مـن التعليمـات لإلجابـة عCـ� بنـود Oختبــار،  :وضـع |عليمـات 2ختبـار) 4-4-1-4(
جة Oختبار والزمن ا��دد لإلجابة   .رمن حيث طرeقة 2جابة وعدد البنود ود

لتأكـــد مـــن صـــدق Oختبـــار، وتـــم ضـــبط ل ):اWXـــصائص الـــسيكوم�ية(ضـــبط 2ختبـــار ) 4-4-1-5(
 :  Oًختبار وفقا ل��طوات 2جرائية ½تية

حيــث تــم عــرض Oختبــار عCــ� مجموعــة مــن ا��xــ�اء واملتخصــص�ن PــB ال1�بيــة : صــدق اzxكمــ�ن -
وعلـم الــنفس وتكنولوجيــا التعلـيم، وطلــب مــ¤`م إبـداء الــرأي PــB مـدى مناســبة مفــردات Oختبــار 

ُ

ـــن  ـــا، ومــــــدى ســــــالمة مفرداتــــــھ مــــــن الناحيــــــة العلميــــــة، مناســــــhتھ لأل�ــــــداف الــــــذي وضــــــع مـــ أجل�ـــ
ـــديل  ــــث، مــــــع حــــــذف أو إضـــــافة أو �عــــــديل مفــــــردات Oختبــــــار، وiعــــــد �عـــ �xـــــصائص عينــــــة البحــ

 . للتطبيق عC� العينة Oستطالعيةًدة ا��كم�ن أصبح Oختبار جا�زامالحظات السا
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 وقــــد تراوحــــت معــــامالت :ارحــــساب معــــامالت الــــس>ولة والــــصعوqة والتمي�ــــ� ملفــــردات 2ختبــــ -
و�ـــB �عت�ــــ� ) 0.33 -0.63(ب�نمـــا تراوحـــت معــــامالت الـــصعو¥ة بـــ�ن ) 0.67 –0.37(بـــ�ن الـــس�ولة 

 - 0.40(ب�ن ، ب�نما تراوحت معامالت التمي�� ملفردات Oختبار معامالت س�ولة وصعو¥ة مقبولة
 .و�B �عت�� معامالت تمي�� مقبولة) 0.73

جـة Hـل مفـردة والبعـد ال�ـ� ت�ت�ـ� إليـھ،  تـم حـساب معـا:2|ساق الداخ�� -  تبـاط بـ�ن د O رمالت ر
ـــاط مــــا بــــ�ن  تبـ تبــــاط، حيــــث جــــاءت املفــــردات بقــــيم معــــامالت ا O تفــــاع قــــيم معــــامالت روتبــــ�ن ا ر ر

 ).0.01(، )0.05(ى، و�B دالة عند مستو **)0,771 -* 0,376(
جات 2ختبار -  اءت قيمة معامل تم حساب الثبات بطرeقة التجزئة النصفية؛ حيث ج: رثبات د

�مان �جات Oختبار إذا 0.950(، ومعامل ثبات جتمان )0.951(ثبات سب � إ�� ثبات د�ر، مما �ش
ف وطبق عC� نفس العينة BP نفس الظر

ُ
. 

حيـث , Googleتم إنتاج Oختبار من خـالل اسـتخدام نمـاذج  :ًإنتاج 2ختبار إلك�ونيا) 4-4-1-6( 
 Excelشـــ�ت ار عCـــ� 2ن1�نـــت بطرeقـــة خفيفـــة، والتعامـــل مـــع س�ولة وســـرعة تحميـــل Oختبـــ%ـــ تتم�ـــ�
، وeمكـن توضـيح ، والتعامـل مع�ـا %ـش ل تفـاعBC، وإم انيـة �ـ�wيل البيانـات وإظ�ـار النÀيجـةلتفر©غ

ة ½تية   :رذلك من خالل الصو

  
  

ــــة 2ســـــــــتطالعية لالختبـــــــــار التحـــــــــصي�\ املـــــــــصو) 4-4-1-7( ـــــــة  :رالتجرqــــ ـــة التجر¥ــ ـــــــم اختيـــــــــار عينــــــ تــ
O غ عــدد�م الفرقــة الرا%عــة شــعبة تكنولوجيــا التعلــيمســتطالعية مــن طــالب ًطالبــا، ) 40(؛ حيــث بلــ

ًوذلك لتجرeب Oختبار التحصيBC املصو علa`م تجرeبا استطالعيا، وذلك للتأكد من  ً   :½�ير

  .مدى مالئمة الزمن ا��دد لإلجابة وضوح التعليمات املطلو¥ة من &سئلة �
  .الختبار، ومعامالت الصعو¥ة والس�ولة والتم�� لالختبارحساب الصدق والثبات ل �

لمــن الطــالب حــو مــدى مناســبة �عليمــات Oختبــار،  :لاzXــصو ع�ــ\ التغذيــة الراجعــة) 4-4-1-8(
اتھ، ومدى س�ولة وصعو¥ة بنود Oختبار   .رومدى وضوح�ا، والصياغة اللغوeة لعبا

مــــن �جابـــــة ع�ــــ\ 2ختبــــار) 4-4-1-9( ــ  تـــــم وضــــع :زتحديــــد  ـــة �xــــل أســـــئلة ) 55(زمـــــن يقــــدر بـــ دقيقــ
 BــP وقــد تــم مراعــاة عــدم حــدوث أى مــشكالت أثنــاء التطبيــق مــن بــطء ، رOختبــار التحــصيBC املــصو
Oتـــصال باإلن1�نـــت الـــذي يـــؤدي إ�ـــ� ضـــياع وقـــت PـــB التنقـــل بـــ�ن شاشـــات Oختبـــار، وكـــذلك تحميـــل 

شاشة، وeمكـن تمثيل�ـا باملعادلـة  عند انr`ائھ من 2جابة عC� أسئلة Hل Submitالصفحات، وعمل 

ة مطبو) 1 (  Excel وش�ت Googleعة لنموذج Oختبار التحصيBC من عC� نماذج رصو
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ـــأ + الــــــزمن الــــــذي اســــــتغرقھ أســــــرع طالــــــب = (ســــــرعة 2جابــــــة  :التاليــــــة ــــتغرقھ أبطـــ ـــــذي اســ الــــــزمن الـ
  :، و¥التعوeض BP املعادلة السابقة من خالل نتائج التجر¥ة Oستطالعية وجد أن)2/طالب

من Oختبار  منة طالب العينة Oستطالعية = زحساب    ينة Oستطالعية عدد الع/ زمجموع أ

   دقيقھ60 = 40/ 2400= زمن Oختبار 

ات إنتاج ,فالم التعليمية ثالثية ,Aعاد) 4-4-2(  :ربطاقة مالحظة ,داء العم�� مل>ا

�عــد بطاقــة املالحظــة مــن &دوات ا�xاصــة wxمــع البيانــات عــن الطــالب، و�ــم PــB موقــف أداء 
يقـة لرصـد و�ـ�wيل سـلوك الطالـب، حيـث s`ـدف السلوك املعتاد، وذلك عن طرeـق املـشا�دة الدق

ات، وإلعــداد  ســة العمليــة للم�ــا رإ�ــ� تحديــد مــستو &داء الــذي يمكــن قبولــھ %عــد Oنr`ــاء مــن املما ر ى
ـــ� عديـــــد مــــــن &دبيـــــات والنمــــــاذج ال�ـــــ� تناولــــــت قيـــــاس اwxانــــــب امل�ــــــار  ــــذه &داه تــــــم Oطـــــالع عCـــ ي�ـ

  ).2009(، دمحم نصر الدين )2005(باستخدام بطاقة املالحظة؛ م¤`ا خالد عرفان 

  :ًوqناء ع�\ ما سبق تم بناء وإعداد وضبط بطاقة املالحظة، باتباع اWXطوات التالية

لطـالب الفرقـة الرا%عـة شـعبة ي قياس &داء امل�ار :تحديد ال>دف من بطاقة املالحظة) 4-4-2-1(
ات تكنولوجيا التعليم   .عادإنتاج &فالم التعليمية ثالثية &%ر BP م�ا

ن بحيـــث ت ـــو %ـــسيطة الطـــالبى تـــم وضـــع �عليمـــات تناســـب مـــستو :البطاقـــة|عليمـــات ) 4-4-2-2(
ا�èة وخالية من أي غموض  .وو

ات الÙـ¦ تتــضم��ا البطاقـة) 4-4-2-3( ات وإعــداد  :رتحديـد اwXوانـب ,دائيــة للم>ـا رتـم تحديــد امل�ـا
ات  وال�ـ� تـم إعـداد�ا مـن قبـل،  ثيـة &%عـادإنتاج &فالم التعليميـة ثالر�ذه البطاقة BP ضوء قائمة م�ا

زكت�ب لتطبيقات الواقع املعزحيث تم إعداد 
ُ

ات الفرعية إ�� عدد   مائة وثما0ي) 108(ر، ثم تحليل �ذه امل�ا
©ع ة إجرائية %ش ل يمكن قياسة ومالحظتھ، وتم تو زم�ا  :ر عC� عدد من ا��او شملت�ار

أوال �
ً

ات التصميم التعلي�� للفيلم ثالòي:   . &%عادرم�ا
ات �ـــ�wيل الـــصوت للفـــيلم التعلي�ـــ� ثالòـــي &%عـــاد باســـتخدام برنـــامج : ًثانيـــا �  Adobe رم�ـــا

Audition CC. 
ثالثا �

ً
ات تصميم العناصر ثالثية &%عاد باستخدام برنامج :   .3DS-MAX2018رم�ا

ًا%عا � ات إخراج املش�د باستخدام برنامج : ر   .After Effect cc 2017رم�ا

ة ,وليــة لبطاقــة املالحظــةالــص) 4-4-2-4( s`ا &وليــة وال�ــ� ت ونــت مــن : رو رتمــت صــياغr`ا PــB صــو
ة إجرائية) 108(   .رم�ا

يقــصد بـضبط�ا التحقــق مــن صـدق�ا وثباs`ــا، وقـد تــم التحقــق  :ضـبط بطاقــة املالحظـة) 4-4-2-5(
 :من ذلك وفق 2جراءات ½تية

، وeقـصد بـھ ةالبطاق اعتمد الباحث BP تقدير صدق :تقدير صدق البطاقة ي عC� الـصدق الظـا�ر
ا، البطاقةمعرفة إ�� أي مدى تق�س مفردات  r̀ما وضعت لقياسھ، ومدى سالمة املفردات، وصياغ 

ضوح التعليمات، ومدى دقr`ا    ).680، ص 1981رمزeة الغرeب (وو
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  :وقد تم ذلك عن طرUق عرض البطاقة ع�\ مجموعة من اzxكم�ن، �Úدف التأكد من

ضـــوح�ا وصـــالحيr`2جرائيـــة وســـالمة الـــصياغة دقــة التعليمـــات ولـــم ا، و ملفــردات البطاقـــة و
ات PــB ضـــوء قائمــة ً، نظــرا ألن البطاقـــة تــم بناؤ�ـــاتوجــد أي �عــديالت للمحكمـــ�ن  إنتــاج &فـــالم رم�ـــا

 ال�ــــ� تــــم التوصــــل إلa`ــــا %عــــد التحكــــيم والتعــــديل، تــــم تحوeل�ــــا إ�ــــ� بطاقــــة التعليميـــة ثالثيــــة &%عــــاد
اتمالحظة لقياس &  .رداء العمBC للم�ا

تم حساب ثبات بطاقة املالحظة بأسلوب  :حساب ثبات البطاقة لقياس ,داء العم��) 4-4-2-6(
 الواحــد، ثـم حــساب معامـل Oتفــاق بــ�ن تقـدير�م لــألداء العمCــB الطالــب�عـدد املالحظــ�ن عCـ� أداء 

 محتوا�ا حظة علa`م ومناقشةض بطاقة املالثن�ن من الزمالء، وiعد عر، وتمت Oستعانة بأللطالب
، ثـــم حـــساب الطـــالبو�عليمـــات اســـتخدام�ا، تـــم تطبيـــق البطاقـــة، وذلـــك بمالحظـــة أداء ثالثـــة مـــن 

 الطـالبلمعامل Oتفاق ل ل طالب، وeوóè اwxدو التا�B معامـل Oتفـاق بـ�ن املالحظـ�ن عCـ� أداء 
  .الثالثة

 ) 3(لجدو 

   الثالثة بالطالمعامل 2تفاق ب�ن املالحظ�ن ع�\ أداء 

 الطالبمعامل Oتفاق BP حالة 
  ل&و

 الطالبمعامل Oتفاق BP حالة 
  الثا0ي

 الطالبمعامل Oتفاق BP حالة 
  الثالث

91%  95%  96%  

�ó أن متوسـط معامـل اتفـاق املالحظـ�ن  لباستقراء ال�سب السابقة باwxدو الـسابق يتـ
جة عالية من الثبات، و�ذا �عÚÛ أن بط%) 94(ى الثالثة �ساو الطالبBP حالة  راقة املالحظة عC� د

  .وأÙ`ا صا�xة Hأداة للقياس

ة ال��ائيــــة لبطاقــــة املالحظــــة) 4-4-2-7( %عــــد Oنr`ــــاء مــــن تقــــدير صــــدق وثبــــات البطاقــــة،  :رالــــصو
s`ا ال¤`ائيـــــة صــــا�xة لالســـــتخدام Pـــــ� قيـــــاس أداء  ات الطــــالبرأصــــبحت PـــــB صـــــو إنتـــــاج &فـــــالم ر مل�ـــــا

ئ�سة، وت ونت من التعليمية ثالثية &%عاد ات  iع م�ا رأ ر ن، وعدد ر ات الفرعية خمسة وعـشر وامل�ا  ر
ات 2جرائية  ات، وعدد امل�ا رم�ا ةر   .رمائة وثما0ي م�ا

)4-4-3 (   :يالبصرمقياس التفك�

، Hــأداة للقيــاس بالبحــث، حيــث  زتــم بنــاء مقيــاس التفك�ــ� البــصر لتطبيقــات الواقــع املعــز ي
، وتــم التحقــق م) 46(نت ـو PــB صـيغتھ ال¤`ائيــة مــن  يفـردة، تمثــل املؤشـرات &دائيــة للتفك�ــ� البـصر

  :وقد تم اتباع املراحل واWXطوات �تية ،قمن ا�xصائص السي وم1�ية للمقياس بالطر املناسبة

ات التفك�ــــ� البــــصر  ى قيــــاس مــــستو:تحديــــد ال>ــــدف مــــن املقيـــــاس) 4-4-3-1( ينمــــو م�ـــــا لطـــــالب ر
ات مشـعبة تكنولوجيـا التعلـي"الفرقـة الرا%عـة  سـr`م وأدا�`ـم مل�ـا ر، %عــد مما إنتـاج &فـالم التعليميــة ر

  .ثالثية &%عاد

: من خالل مراجعة %عض &دبيات ذات العالقة؛ مثل :ربناء اzxاو ,ساسية للمقياس) 4-4-3-2(
ً، وأيـضا مطالعـة %عـض املواقـع واملـصادر الرقميـة )2013؛ �اشم الـشرنوiي، 2018باسم اwxندي، (

ة &وليــة للمقيــاس، وال�ــ� ع�ــ� الوeــبحــة ى&خــر املتا ر PــB ذات الــسياق، قــام الباحــث بإعــداد الــصو
  :½تيةراشتملت عC� ا��او 
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لاzxـــــو ,و ة القـــــراءة البـــــصـرUة: ر ة :رم>ـــــا ــــصو ــــاد وطبيعـــــة الـــــش ل أو الـ ــد أ%عـ ة عCـــــ� تحديـــ ر القـــــد ر
ضة ضالتعرف عC� الش ل البص: مفردات، و¥ياÙ`م Hاآل�ي) 10(ن، وت و من واملعر ور املعر   ي

ــــھ  ض؛ وعـــــدد مفرداتـ ــــصر املعــــــر ووصـــــف الـــــش ل البـ ، تحديـــــد أوجــــــھ الÀـــــشابھ وOخـــــتالف بــــــ�ن )2(ي
ضـة؛ وعـدد مفرداتـھ  ض؛ وعـدد مفرداتـھ )2(و&شـ ال املعر و، يحـدد م ونـات الـش ل البـصر املعـر ي

ض؛ وعدد مفرداتھ )2( و، يحدد أ�مية الش ل البصر املعر   ).2(ي

ة تفـــــس� امل: راzxـــــو الثـــــا�ي ــــا ة عCـــــ� إيـــــضاح مـــــدلوالت ال لمـــــات والرمـــــو :علومـــــاترم>ـ ز �عÛـــــ� القـــــد ر
 BـــP ات اك : مفــردات، و¥يـــاÙ`م Hـــاآل�ي) 8(ن&شــ ال وتقرeـــب العالقـــات بي¤`مــا، وت ـــو مـــن رو2شــا ر2د

ض"يوالتم�ـــ� البـــصر  � املعلومـــات البـــصرeة املتـــضمنة بالـــش ل املعـــر�، )2(؛ وعـــدد مفرداتـــھ "وتفـــس
ـــ� البــــــصر  اك والتم�ـــ ي2د ض�ــــــست"ر ــــات الــــــش ل البــــــصر املعــــــر و�تج العالقــــــات بــــــ�ن م ونــ ــــدد "ي ؛ وعــ

اك والتم�� البصر )2(مفرداتھ  ي، 2د ض"ر ويحدد مدلوالت الش ل البصر املعر ؛ وعـدد مفرداتـھ "ي
اك والتم�ــــــ� البــــــصر )2( ي، 2د ض"ر ــــن الــــــش ل البــــــصر املعــــــر ــــام مــ و�ــــــست�تج مــــــضمو عــ ي ــــدد "ن ؛ وعــ

  ).2(مفرداتھ 

ة تحليل ا: راzxو الثالث ة عC� ال1�ك�� BP التفاصيل الدقيقة و�Oتمـــام :ملعلوماترم>ا ر �ع�Û القد
ي التحوeـــــل البـــــصر اللفظـــــي :مفـــــردة، و¥يـــــاÙ`م Hـــــاآل�ي) 18(ن، وت ـــــو مـــــن بالبيانــــات ال ليـــــة واwxزئيـــــة

ض %ــــش ل لفظــــي{" ال1�جمــــة البــــصرeة" و�ع�ــــ� عــــن الــــش ل البــــصر املعــــر ، )2(؛ وعــــدد مفرداتـــــھ "} ي
ة لأللفاظ{" ل1�جمة البصرeةا"يالتحوeل البصر اللفظي  رسم صو رالتصو ، )2(؛ وعدد مفرداتھ "} ر

ريحــدد شــ ل الــصو %عــد {"التخيــل العقCــ� لالجــسام و&شــ ال Pــ� أوضــاع مختلفــة "يالبــصر امل ــا0ي 
Úåأ#ـــــ ـــو  را0ع اســـــ�ا حـــــو محــ ر يالتـــــصو البـــــصر امل ـــــا0ي ، )2(؛ وعـــــدد مفرداتـــــھ "}ل ـــل العقCـــــ�  "ر التخيــ

ريحــدد شــ ل الــصو %عــد ا0ع اســ�ا حــو محــو أفقــي{" ختلفــة لالجــسام و&شــ ال Pــ� أوضــاع م ؛ "} لر
يالتصو البصر امل ا0ي ، )2(وعدد مفرداتھ  التخيل العقC� لالجسام و&ش ال P� أوضاع مختلفة  "ر

ب الــــساعة{"  ـــ� اتجــــاه عقــــا اÙ`ــــا Pـ ريحــــدد شــــ ل Oجــــسام %عــــدد و رالتــــصو ، )2(؛ وعــــدد مفرداتــــھ "} ر
يحدد ش ل Oجسام %عدد {" لالجسام و&ش ال P� أوضاع مختلفة التخيل العقC�"يالبصر امل ا0ي 

ب الساعة اÙ`ا P� عكس عقا رو يالتصو البصر امل ا0ي ، )2(؛ وعدد مفرداتھ "}ر التفكيك وال1�كيب "ر
يالتصو البصر امل ا0ي ، )2(؛ وعدد مفرداتھ "}تحليل &ش ال وتجز�`ا إ�� م وناs`ا{"ألجزاء الش ل  ر

رالتـصو ، )2(؛ وعـدد مفرداتـھ "} يتجميع أجزاء الش ل البـصر{" ألجزاء الش ل التفكيك وال1�كيب"
سم الش ل البصر Hامال من مجموع أجزاءه {" التفكيك وال1�كيب ألجزاء الش ل"يالبصر امل ا0ي 

ً
ي ر

  ).2(؛ وعدد مفرداتھ "} املفككة

ــــى: راzxــو الراAــع ــــ ة اســت�تاج املعنـ ة عCــ� اســتخالص :رم>ــا ـــى ر �عÛــ� القــد معــا0ي جديــدة والتوصــل إلـ
ــــا�يم ــــا0ي واملفــــــا�يم  "Oســــــت�تاج : مفــــــردات، و¥يــــــاÙ`م Hــــــاآل�ي) 6(ن، وت ــــــو مــــــن مفــ " اســــــتخالص املعــ

ض{ ــــر ـــودة بالــــــش ل البــــــصر املعــ ـــــتخالص املعــــــا0ي املوجـــ واسـ ـــــدد مفرداتــــــھ "}ي  "، Oســــــت�تاج )3(؛ وعـ
ضيالتوصل ملفا�يم من الش ل البـصر املعـ{" استخالص املعا0ي واملفا�يم  ؛ وعـدد مفرداتـھ "، }ور

)3.(  

تھ ,ولية) 4-4-3-3( iعـة :ربناء املقياس �9 صو ة بنـود يCـH Bـل م¤`ـا أ ر تمت صياغة املقيـاس PـB صـو ر
eـــة، وال�ـــ� �ع�ـــ� عـــن مـــستو التفك�ـــ� البـــصر لـــدى ) 4( يمــن البـــدائل Oختيا ى طـــالب الفرقـــة الرا%عـــة ر
ة &وليـــة مــــ"شـــعبة تكنولوجيــــا التعلـــيم" ، مفــــردة) 38(ن املقيـــاس عCــــ� عـــدد ر، وقــــد اشـــتملت الــــصو

عة عC� ا��او  رمو iعةز   .  للمقياسر&
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حيـــث تــم عـــرض املقيــاس عCـــ� مجموعــة مـــن :  صـــدق ا��كمــ�ن:التحكــيم ع�ـــ\ املقيــاس) 4-4-3-4(
�اء واملتخصص�ن BP ال1�بية وعلم النفس وتكنولوجيا التعليم، وطلب م¤`م إبداء الرأي BP مـدى ��xا

ُ

ـــدى ســــالمة مفرداتــــھ مــــن الناحيـــــة مناســــبة مفــــردات املقيــــاس ـــع مــــن أجل�ــــا، ومــ  لأل�ــــداف ال�ـــــ� وضـ
وال�ـ� العلمية، مناسhتھ �xصائص عينة البحث، مع حذف أو إضافة أو �عـديل مفـردات املقيـاس، 

BCان من أ�م�ا ما يH:  

iعةحذف  �   .من البنود ال�� اشتمل علa`ا املقياس) 4 (رأ
ـــد. ًدائل أيـــــضا PــــB املقيــــاسالتــــصوeب PــــB الـــــصياغة اللغوeــــة لــــبعض البنـــــود، والبــــ �  تــــم تنفيـــــذ وقــ

 .ً، وiعد �عديل مالحظات ا��كم�ن أصبح املقياس جا�زا للتطبيقالتعديالت املطلو¥ة

، ف�ـم كيفيـة 2جابـة الطـالب تم صياغr`ا بطرeقة �ـس�ل عCـ� :إعداد |عليمات املقياس) 4-4-3-5(
قة والقلم، عن املقياس، من خالل تقديم مثال؛ لكيفية وطرeقة 2جابة عن  رالبنود باستخدام الو

  .أمام البديل املناسب من وج�ة نظره) �( بالتظليل، أو وضع عالمة الطالبوذلك بقيام 

تم التطبيق OستطالBû ملقياس  ): الثبات–الصدق (يضبط مقياس التفك� البصر ) 4-4-3-6(
iعـــ�نيالتفك�ـــ� البـــصر عCـــ� عينـــة م ونــــة مـــن  ارك�ن PـــB تجر¥ـــة البحــــث ، مـــن غ�ــــ� املـــشًطالبـــا) 40 (رأ

  :&ساسية، وذلك �xساب

 وقــــد تراوحــــت معــــامالت :حــــساب معــــامالت الــــس>ولة والــــصعوqة والتمي�ــــ� ملفــــردات املقيــــاس -
و�ـــB �عت�ــــ� ) 0.37 -0.63(ب�نمـــا تراوحـــت معــــامالت الـــصعو¥ة بـــ�ن ) 0.63 –0.37(بـــ�ن الـــس�ولة 

 - 0.33(ب�ن  ملفردات املقياس ، ب�نما تراوحت معامالت التمي��معامالت س�ولة وصعو¥ة مقبولة
 .و�B �عت�� معامالت تمي�� مقبولة) 0.67

جـة Hـل مفـردة والبعـد ال�ـ� ت�ت�ـ� إليـھ، :2|ساق الداخ�� -  تبـاط بـ�ن د O ر تـم حـساب معـامالت ر
ـــاط مــــا بــــ�ن  تبـ تبــــاط، حيــــث جــــاءت املفــــردات بقــــيم معــــامالت ا O تفــــاع قــــيم معــــامالت روتبــــ�ن ا ر ر

 ).0.01(، )0.05(ىلة عند مستو ، و�B دا**)0,774 -* 0,393(
جات املقياس -  النصفية؛ حيث جاءت قيمة معامل التجزئةتم حساب الثبات بطرeقة : رثبات د

�مان �جات املقياس إذا )0.972(، ومعامل ثبات جتمان )0.972(ثبات سب � إ�� ثبات د�ر، مما �ش
ف وطبق عC� نفس العينة BP نفس الظر

ُ
.  

تھ ال¤`ائيــة م ــو مــن :رتھ ال��ائيــةبنــاء املقيــاس 9ــ� صــو) 4-4-3-7( ن تمــت صــياغة املقيــاس PــB صــو ر
ـــة  iعـ ـــل ) 4(رأ eــــة ل ــ ـــدائل Oختيا ـــن البــ iعــــة مــ ؛ وأ رمحـــــاو ر ـــ� عــــن مـــــستو التفك�ـــــ� مفــــردةر ى، وال�ـــــ� �ع�ــ

ة ال¤`ائيـــة عCـــ� "شــعبة تكنولوجيـــا التعلـــيم"لطـــالب الفرقــة الرا%عـــة يالبــصر  ر، وقــد اشـــتملت الــصو
ــــدد  عـــــة عCـــــ� ا�مفـــــردة) 42(عـ ــــاسز، مو ـــاو ا�xمـــــسة للمقيـ ـــاآل�ير�ــ ـــا Hــ ــــو &و عــــــشرة : ، و¥ياÙ`ــ لا��ـ ر

 BP 2مفردات BP 2، والثا0ي ثمانية BP 2، والثالث ثما0ي عشر BP 3، والرا%ع إثنان .  

ات التعلم) 4-5(Mشطة /تصميم خ�د وأ Uب من موا رالتد �عـد عمليـة تـصميم ا��xـ�ات  :التفاعـلر
ُ

ًو&0ـــشطة التعليميــــة ركنـــا أساســــيا   �عتمـــد عCــــ� التحف�ــــ� ثلتعامـــل مــــع &ج�ـــزة الذكيــــة، حيــــنــــد اعً
ســات التعليميــة ال�ــ� يؤد�`ــا طــالب  رالـدائم واملــستمر للطــالب، وتتمثــل �ــذه &0ــشطة PــB جميــع املما

زالفرقــة الرا%عـــة مــن خـــالل كت�ــب تطبيقـــات الواقــع املعـــز
ُ

ات املطلو¥ـــة، وتـــم  ̀ــدف اكÀـــساب امل�ــا ر، �
ىتباط�ا با��تو التعلي�� ل ل جـزء مـن أجـزاءه وال�ـ� تتطلـب اختيار وتحديد &0شطة مع مراعاة ا ر

اسr`م للمحتو س�ا وeؤد�`ا الطالب أثناء د ىأن يما ر   . ر
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Uو اسـ�اتيجيات التفــاعالت التعليميـة) 4-6( تــم  :رتـصميم اسـ�اتيجيات التعلــيم والـتعلم وســ¥نا
، وeــتم اختيـار اسـ1�اتيجية الـتعلم امل�ـ�مج 2لك1�و0ـي؛ حيـث إÙ`ــا تتوافـق مـع ت زطبيقـات الواقـع املعـز

ًفa`ـا تجزئــة ا��تـو إ�ــ� وحــدات �عليميـة مــصغرة مرتبطــة مـع %عــض�ا %عــضا، وتـدعم ا�xطــو الــذا�ي  ى
�ات املباشرة مع مـشرف الـتعلم، وا��xـ�ات البديلـة��xن ا� مـن للطالب، وتنوعت خ��ات التعلم ما ب

�ات م��ات ا�wردة زخالل تطبيقات الواقع املعز وما يحتوeھ من وسائط ومث��xا �تنوعة، إلضافة إ�
ً

�ا عC� العناصر �زواملتمثلة BP كت�ب تطبيقات الواقع املعز املطبوع، وeمكن من خاللھ �سليط ال ام
ُ

�ات املتنوعة ��الواملث   . ريتم ظ�و

صــف مــصادر الـــتعلم املتعــددة واتخــاذ القــرار Aـــشأن اzXــصو عل�Þــا أو إنتاج>ـــا ) 4-7( لاختيــار و و
، وتــم خالل�ــا : ميم مــصادر متنوعـة للــتعلم؛ م¤`ـاتــم تـص :ًمحليـا رالنــصوص ومقـاطع الفيــديو والـصو

ات إنتاج &فالم التعليمية ثالثية &%عاد وتقديم�ا ع�� تطبيقات الواقع املعز زشرح م�ا ، وHان ل ل ر
ة ا��تلفــة لتحقيــق &�ــداف التعليميــة، وتــم تــصميم كت�ــب يتــضمن عــرض &�ــداف  نمــط مــصاد

ُ
ر

، التعليميـة ز وم�ـام الـتعلم وأ0ـشطة تحقيق�ـا، وتـم تـصميم�ا بطرeقـة تناسـب تطبيقـات الواقـع املعـز
ات ال�� �عرض عليھ ومتا%عة أدائھ وتقوeمھ،  سات للم�ا وتمثلت BP تطبيق الطالب و©عرض بھ مما

ُ
ر ر ُ

�ــا PــB الوقــت ا��ــدد،  زوeــتم إعــالن الطالــب بتوقيــت امل�مــة وتنفيــذ ال�ــشاط وذلــك للعمــل عCــ� إنجا
� التغذية الراجعةوeق�  .وم املعلم بتوف

�ــشتمل  :ىzxتــو وأ�ــشطة ومــصادر الــتعلم" Storyboards"تـصميم اللوحــات القصــصية ) 4-8(
كيــــة  ��å ) اسكÀــــشات أوليــــة(وعCــــ� مخططــــات كر ـــا%ع عرضــــ�ا Pــــ� شــــ ل قصــــ لألف ــــار املكتو¥ــــة، وتتـ

 ـل شاشـة مـن  مـصاحبة بوصـف تفـصيBC لوأسلوب معاwxة Hل فكرة، وتحوeل�ا إ�� عناصر بصرeة
  .حيث أسلوب التفاعل ونمط التحكم

ــــاج الفع�ــــــ�) 4-9( ــــس¥نايو والتخطــــــيط والتطـــــــوUر تم>يــــــدا لإلنتــ ـــــد كتابـــــــة  :ًتــــــصميم وإعــــــداد الــ عنـ
ـــ� الــــ ـــم 2عتمـــــاد عCــ eو تــ ة والبـــــارHودالوصــــف الhـــــسيط للكت�ـــــبرس�نا ً؛ نظـــــرا لدقـــــة ر بنمطيـــــھ الــــصو

 .زطبيقات الواقع املعزتالتعامل مع وس�ولة 

ســائل التنقـل و�بحــار 9ـ� واج>ــة تـصمي) 4-10( ات و ات والـشعا وم املعلومــات ,ساسـية و�طــا ر ر
� :املـــستخدم�ً، وتـــم ذكر�ـــا بإيجـــاز ســـابقا بـــإجراءات  التـــصميم ال�ـــ� اشـــتق�ا الباحـــثPـــB ضـــوء معـــاي

البحث ومو�èة تفصيال بمالحق البحث، وBP مرحلة التحليل، تم 
ً

تصميم كت�ب لتطبيقات الواقع 
ُ

؛ &و لاملعز ، والثا0ي كت�ب البارHود: ز كت�ب الصو
ُ ُ

  ر

ركت¥ب الصو �
ُ

 : BPغراwxا ا��ة)GPS(وتمت Oستعانة بموقع ال ام  Image (ر و¥رامج تمي�� الـصو
Recognation (،ة لعـــــرض املعلومـــــات ـــ\ الـــــصو روUطلـــــق عليـــــھ الواقـــــع املعـــــز القـــــائم ع�ــ ز  وتـــــم ،ُ

 ).HP Reveal Aurasma(استخدام تطبيق 
كت¥ب الباركود �

ُ
�ا BP إلتقاط البارHود، لتظ�ر محتوeاتھ سواء Hانت تم ا: �ًستخدام عدسة ال ام

ابــط صــو فيــديو جرافيــك،  رنـصوص ر ةو روUطلــق عليـھ الواقــع املعــز القــائم ع�ــ\ الــصو ز ، وتــم ُ
عالمــة ثنائيــة &%عــاد تــم : قوتختلــف طــر تÀبــع العالمــات؛ و�ــQR Code( ،B(اســتخدام تطبيــق 

ة، حيـث إن ل ـل عنـصر  ىبرمجr`ا إلظ�ار ا��تو الرق��، روeتم التمم�� بالو مع�ن لتÀبع الصو ن
تباط ت اف1�ا�åþ ا
َ

�ا، وiعـد�ا تحـدث عمليـة Àُبر�ع بمؤشر وخالل تÀبع �ذا املؤشر بواسـطة ال ـام
ةالتفاعـل معـھ، وeجــب التأ ¥ــط العالمـة بالــصو ركيـد عCـ�  �ا؛ وذلــك ر�، وiـش ل متوافـق مــع ال ـام

ة منطقيــة،  eــة ا��تــو بــصو رللــسماح بر زإذن جـــو�ر تقنيــة الواقــع املعــز �ــو اخــتالف كيفيـــة ىؤ
عرض عناصر التعلم الرقمية، إضافة إ�� طرeقة وضع ال ائنات Oف1�اضية

ً
.  
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 تطبيقـات لتـصميم) HP Reveal Aurasma(وتم Oعتماد عC� تطبيق : تصميم واج>ة التفاعل �
؛ وذلــك لــس�ولة اســـتخدامھ، حيــث إنــھ مفتــوح املـــصدر وÀeناســب مــع طبيعــة التطبيـــق،  رالــصو

فـــع الوســـائط املتعــــددة عليـــھ ، إضـــافة إ�ــــ� روتـــم تـــصميم واج�ـــة التفاعــــل للطـــالب مـــن خاللــــھ و
لتـصميم تطبيقـات البـارHود؛ وذلـك ملناسـhتھ للتطبيـق، وتـم تـصميم واج�ـة  )QR Code(تطبيـق 

، فعنـــد  اليوتيـــوب لرفـــع الوســـائط املتعـــددةب مـــن خاللـــھ، وتـــم إ0ـــشاء قنـــاة عCـــ�التفاعـــل للطـــال
�ات عC� البارHود يتم Oنتقال إ�� مصدر التعلم�  .توجيھ ال ام

�عــد خطــوة  :تــصميم أدوات 2تــصال امل��امنــة والغ�ــ م��امنــة داخــل وخــارج ب¥ئــة الــتعلم) 4-11(
ــــل والتفاعــــــل  ــــ ال التواصــ ـــــزبتطبيقــــــات الواقــــــعتــــــصميم أشــ ــــالب ز املعـ ــــة  لطــ شــــــعبة "الفرقــــــة الرا%عــ

ـــا التعلــــــيم ــــا مــــــن أ�ــــــم ا�xطــــــوات ال�ــــــ� ي�بüــــــB "تكنولوجيــ ـــذ �`ــ ــــصميم؛ وذلــــــك لطبيعــــــة &خـــ  عنــــــد التــ
غرفــة : (وخــصائص التواصــل عنــد الطــالب، مــع تــوافر وتنــوع أشــ ال وأدوات التواصــل بالب�ئــة، م¤`ــا

��اا��ادثات�  ). ومنتديات النقاش والف�س بوك واليوتيوب وغ

سائل التحف�� ومعدالت التقدمالتعليميةتصميم ,�شطة ) 4-12( ًنظرا لطبيعة وخصائص  :و و

ى مرحلــــة التــــصميم التكنولــــو£B، يــــتم خالل�ــــا تحوeــــل ا��تــــو تــــضم�ن، تــــم زتطبيقــــات الواقــــع املعــــز
ةتــصميم &0ـشطة تــم ، ورالرق�ـ� إ�ــ� طرeقــة عــرض بالـصو والبــارHود  يدعم التفك�ــ� البــصرتــ ربــصو

، وتقـديم التغذيـة الراجعـة بأشـ ال متعـددة توافـق الطـالب واحتياجـاs`م املتجـددةائص ًوفقا �xص
 . من جانب آخر ومتطلبات الطالبالتعليمية من جانبتفضيالت ال

ة والـــدعم واملـــساعدة والتوجيـــھ وطرUقـــة الáـــwàيل للطـــالب) 4-13( تحــــدد  :رتـــصميم نظـــام �دا
ة  ـــــام إلدا ــــود نظــ ـــة وجـــ ـــزرأ�ميــــ ـــــن �ـــــــذا و زتطبيقـــــــات الوقـــــــع املعــــ ـــتفادة مــ  Pـــــــ� �ـــــــ�wيل التطبيـــــــق2ســــ

ات 2لك1�ونيـــة مـــن ىا��تـــو الرق�ـــ�املـــستخدم�ن والـــتحكم Pـــ� قواعـــد البيانـــات، وتقـــديم  ر وOختبـــا
  .خالل�ا، كما يتوافر %عض &دوات التفاعلية ال�Ú �ساعد الطالب عC� التواصل 2لك1�و0ي

 : Construction, cladding and execution stage) التنفيذ( مرحلة ��شاء والتكوUد -5

لو�B تـصميم املـصادر والوسـائط التعليميـة، وا�xـصو عCـ� الوسـائط املتعـددة، واملـصادر، 
eو�ات للمعاwxات املوجودة ز لتطبيقات الواقع املعزو&0شطة التعليمية املناسبة ر، وتنفيذ الس�نا

eو، وذلـــك باســـتخدام ، وإنتـــاج العناصـــر التعليميـــة ال�ـــ� �ـــشتمل علa`ـــالتطبيقـــاتداخــل  را Hـــل ســـ�نا
، و�عرض ا�xطوات عC� النحو ½�ينمط ل ل التطبيق املناسب

ُ
:  

مجــة) 5-1(Mامج املــساعدة ولغـــات الو�ــشتمل �ـــذه ا�xطــوة عCــ� خطـــوت�ن  :تحديــد ,دوات والMــ
: تحديـــد نـــوع املنظومـــة التعليميـــة املـــراد تطوeر�ـــا، وا�xطـــوة الثانيـــة: ا�xطـــوة &و�ـــ�: فـــرعيت�ن؛ �مـــا

ــــات  ــــف م ونـــ ـــــاتوصـــ ــــثالتطبيقــ ، و&0ـــــــشطة التعليمــــــــة، : ؛ مــــــــن حيـــ ـــو ــــــداف، وا��تــــ ىامل�ـــــــام، و&�ــ

 زأيقونات تطبيق الواقع املعز املستخدمة) 4(شRل 
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 �ي، وعناصر التحف�� والـدعم، ودف1ـ ات التقوeم الذا�ي، والتغذية الراجعة، والتعزeز الفو رواختبا ر
��ا من �ات، والصفحة ال�úصية، وال�شر OجتماBû، وغ   .عناصر التطبيقز2نجا

ة بنــاء قاعــدة) 5-2( قــد تختلــف  :زلتطبيقــات الواقــع املعــزر البيانــات ولوحــة الــتحكم ونظــام �دا
�ا لتع�ــ� عـــن مواقــف وأفعـــال يطلــق علa`ـــا Hائنــات ، وقــد يـــتم  اف1�اضـــيةرالبيانــات PـــB أشــ ال�ا وصـــو

ــــتخدام الرمــــــو و&شـــــ ال  ا باسـ زالتعب�ـــــ� ع¤`ـــــا �عب�ــــــ�ا كميـــــا أو وصــــــفيا معـــــ ً ً ً البيانــــــات : ؛ مثـــــلروالــــــصوً
نلتنظيم�ا منطقيا لتلبية Oحتياجات املعلوماتية داخل قاعدة البيانات ا��ز بداخل�ا الكمبيوترeة  ً

 .لتلك البيانات امل1�ابطة حو موضوع التعلم املطلوب

)5-3 (�äات التواصــــــل 2جتمــــــاRـــل  :بنــــــاء أدوات وشــــــب ـــــداد أدوات التواصـــ �ــــــدفت إ�ــــــ� إ0ــــــشاء وإعـ
ات وا�تمامـــــات الطـــــالب وتفـــــضيالs`م والتطبيقــــات ا�xاصـــــة بالب�ئـــــة PــــB ضـــــوء خـــــصائص واحتياجــــ

 ،BûجتمــاO ســتخدام والتواصـلO عتبـار مبــادئ وأسـس تــصميم وسـ�ولةO BــP التعليميـة، مــع &خـذ
� لتصميم واج�ات التفاعل ا�xاصة باملـستخدم، وكـذلك تـصميم وإنتـاج �ًوال�� تضمنت أيضا معاي

ار ظيفــــة &ز ، وتحديــــد أمــــاكن و رأنمــــاط 2بحــــار داخــــل ا��تــــو و ��ــــا مــــن ى� والقــــوائم امل�ــــسدلة، وغ
زلكت�ب تطبيقات الواقع املعزالتطبيقات و&دوات ال�� يتفاعل مع�ا بالواج�ة الرئ�سة 

ُ
. 

ــــاج وســــــائط ومـــــصادر محتــــــو الــــــتعلم و,�ـــــشطة املتنوعــــــة) 5-4( eو�ات  :ىإنتـ رتـــــم تنفيــــــذ الــــــس�نا
إلك1�و0ـي، : eقت�ن؛ &و�ـ�ىحيـث تـم إنتـاج ا��تـو الرق�ـ� بطـر التطبيـق،للمعاwxات املوجودة داخـل 

ات إنتــاج &فــالم التعليميــة ثالثيــة &%عــاد  روالثــا0ي مطبــوع، وتــم إنتــاج الفيــديو�ات ال�ــ� �ــشرح م�ــا
 �Cط القناة بتطبيقات الواقع املعز القائم ع¥ فع الفيديو�ات علa`ا، وتم  زوإ0شاء قناة اليوتيوب و ر ر

¥ط�ـــا بكت�ـــب ؛ إلنتـــاج العالمـــة ا�xاصـــة ب ـــل )QR Code(البـــارHود  مقطـــع مـــن مقـــاطع الفيـــديو و
ُ

ر
ا  ــ ة وال�ـــدف املــــرتبط �`ــ رالتعليمـــات والــــذي تـــم تــــصميمة وإنتاجــــھ بحيـــث يتــــضمن نبــــذة عـــن Hــــل م�ــــا

ُ

�ا إليـــھ اوال�ــشاط الــذي يحقق�ــ� QR(ئباســتخدام القــار ، وeـــتم تفعيلــھ عنــد توجيـــھ عدســة ال ــام
Code Reader(يتم فتح قناة اليوتيوب .  

  
  

  

فع�ا عC� و¥ال�سبة لتقنية ة تم إنتاج نفس الفيديو�ات و ر الواقع املعز القائم عC� الصو ر ز
ضـــع�ا بكت�ـــب )HP Reveal Aurasma(تطبيـــق  ، وتـــم تحديـــد مجموعـــة الـــصو مـــن Hـــل مقطـــع و

ُ
و ر

ة مطبوعة لتطبيق البارHود ) 2 ( �ا وإخراج الفيديوQR Code Readerرصو�  عند توجيھ ال ام
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ا  ــ ة وال�ـــدف املــــرتبط �`ــ رالتعليمـــات والــــذي تـــم تــــصميمة وإنتاجــــھ بحيـــث يتــــضمن نبــــذة عـــن Hــــل م�ــــا
ُ

�ا عCــــ� تطبيـــق وeــــتم تفعيلــــھا وال�ـــشاط الــــذي يحقق�ــــ� HP Reveal( عنــــد توجيــــھ عدســــة ال ــــام
Aurasma (ات   .ريتم فتح مقاطع الفيديو بمكتبة التطبيق لشرح امل�ا

  

  
  

ق§ـــ¦ وتخز��Uـــا) 5-5(  املـــصادر �ل%عــد ا�xـــصو عCـــ: رتحوUــل عناصـــر الوســـائط املتعـــددة إ¤ــ\ شـــRل 
مـــة إلنتـــاج  ة القياســـية إ�ـــ� الـــصالتطبيقـــات،زالال ة الرر تـــم تحوeل�ـــا مـــن الـــصو ̀ـــا؛ رو ¤eقميـــة، ثـــم تخز
� ال1�بوeة والفنية ال�� تم الوصو إلa`اوتم، وذلك لتوظيف�ا�  . ل مراعاة املعاي

زكت¥ب تطبيقات الواقع املعزإنتاج ) 5-6(
ُ

:  BCوإنتاج وإ0شاء القنوات للتطبيقاتتم 2نتاج الفع ،
للكت�ــــــبسة ، وتــــــصميم الـــــشاشة الرئ�ــــــ واملث�ـــــ�ات البــــــصرeةاملـــــواد واملــــــصادر التعليميــــــة

ُ
اج�ــــــات  و، و

  .التفاعل، ودليل املستخدم، وأنماط 2بحار والتصفح، وأدوات التفاعل والتواصل

    

  

فع>ا ع�\ موقع الوUبالتطبيقات بالقنواترqط مكونات ) 5-7( تكمن عملية تنفيذ النموذج  :ر و
 Bأوجـھ اللتطبيقـات&و�ـ �ـCتطـابق لـش ل�ا ال¤`ـا^ي، وللوقـوف ع �رلقـصو الناتجـة مـن  PـB تحقيـق أك�ـ

مة ملرحلـة التحليـل، والتـصميم، وا�xـصو عCـ� مواصـفات دقيقـة  لالتصميم ولعمل التعديالت الال ز

ة  ) 3 ( ة مطبوعة لتطبيق الصو رصو �ا وإخراج الش ل عند توجيھ ال HP Reveal Aurasmaر� ام

 عن الكت¥ب ,و بالصو و,خر عن الكت¥ب الثا�ي بالباركود) 5، 4 (Mما |عKتان مطبوعتان إحد ىصو ر  لر
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، وتحـس�ن جـودة عمليـة التـصميم و2نتـاج زتطبيقات الواقع املعـزللمتطلبات أو احتياجات تطوeر 
� التصميمية ا��ددة سالفا� .BPً ضوء املعاي

صــد و�ــ�wيل Oســتجابات واملالحظــات عــن طرeــق  :|ــwàيل مالحظــات الطــالب) 5-8(  تطبيــقرتــم 
سـال Hافـة التعليمـات وفـق والذي يÀيح املتا%عـة املـستمرة الو�س آب، ر، ومناقـشة Hافـة املـشكالت وإ

  : ½تيةرتوضيح من خالل الصوال وeمكن ،التوقيت ا��دد للتنفيذ

  
  

اء تم تحليل  :اتخاذ القرار Aشأن 2ستخدام) 5-9( صد�ا، وPـB ضـوء تحليـل آ راملالحظات ال�� تم  ر
اسة الفيديو�ات ا�xاصة   للم�مات ال�� طلب مـ¤`م داخـل باألداءرا��كم�ن وتفر©غ ود

ُ
، التطبيقـات

 .Oستخدامرتم التعرف عC� %عض نوا�B القصو فيما يتعلق لتحس�ن 

  : Calendar And Usage Settings Stage مرحلة التقوUم وضبط 2ستخدام-6

جيــة التطبيقــات PــB �ــذه املرحلــة بــضبط قــام الباحــث التقــوeم مــن قبــل "ر مــن الناحيــة ا�xا
، وعمــل التعــديالت PــB ضــوء ذلــك، والتعــرف عCــ� الــصعو¥ات ال�ــ� قــد تواجــھ "العينــة Oســتطالعية

 :الطالب أثناء تنفيذ التجر¥ة &ساسية، وعليھ تم

لكت�ب تطبيقات الوتحديد متطلبات الÀشغيل ) 6-1(
ُ

  .)البارHود/ رالصو (زاقع املعز 

 .لا�xصو عC� املوافقات الرسمية من ا�wxات املسئولھ لتطبيق مادة املعاwxة التجرheية) 6-2(

� أدوات التقوeم املناسبة للبحث وتج��� م ان تنفيذ التجر¥ة Oستطالعية) 6-3(� .تحض

ةإجراء التقوeم ) 6-4( � التصميمقالتطبي فردية أو BP مجموعات لتقييم ربصو� .ً وفقا ملعاي

  . للوقوف عC� املشكالت وكيفية عالج�اللتطبيقاتإجراء ضبط مبد^ي ) 6-5(

 رصو مطبوعة لرابط 2ختبار التحصي�� والتعليمات املطلوqة و,�شطة وطرUقة التنفيذ) 6،7،8،9 (
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 . إجراء تقوeم موسع لضبط Oستخدام ال¤`ا^ي) 6-6(

 .   وكيفية التغلب علa`االتطبيقتقوeم املشكالت والصعو¥ات ال�� واج�ت ) 6-7(

��اإجراء املعاwxات 2حصائية وتحليل النت) 6-8(� .ائج ومناقشr`ا وتفس

اسية BP التطبيقاتق��wيل حقو امللكية الفكرeة و0شر واستخدام ) 6-9(  .رالكتب الد

  :Publishing And Follow-UP Stage مرحلة ال�شر واملتاAعة -7

ة عCــ� :  ملواج>ــة املــشكالت والتغلــب عل�Þــازلتطبيقــات الواقــع املعــزالرصــد املــستمر ) 7-1( رالقــد
£B، إضـافة إ�ـ� عـالج التحديث، والت �ا، دو دعـم خـا جديد الذا�ي للمحافظة عC� بقا�`ـا واسـتمرا

ً
ر نر

 .زتطبيقات الواقع املعزالصعو¥ات والتغلب عC� املشكالت ال�� تواجھ الطالب أثناء استخدام 

 ،وeتـــضمن الـــدعم الفÛـــ� واملـــا�B :زلتطبيقـــات الواقـــع املعـــزتقـــديم الـــدعم والتطـــوUر الـــدائم ) 7-2(
� الب�؛ أو PCS، وال�ــــÚ تتــــضمن أج�ــــزة الكمبيــــوتر ال�úــــصية التطبيــــق�يــــة التحتيــــة ملتطلبــــات وتــــوف
ــــــة  ــــب Network، الـــــــشب ات Laptopsا��مولـ ــــــيم Web Servers، خادمـــــــات الوeـــ ــــصة التعلــ ، منـــ

��ــا، ... Online Databases، وقواعــد البيانـات 2لك1�ونيــة 2E-Learning platformلك1�و0ـي �وغ
� جميع متطلبات التعليم 2لك1�و0ىو�eبBü التأكد عC� تو�  .ف

و�عÛــ� التبÛــ� للمنــتج التعلي�ــ� %عــد التعــرف عCــ�  :زلتطبيقــات الواقــع املعــزالتبæـ¦ والتنفيــذ ) 7-3(
 : املم��ات ال�� يتمتع �`ا، وخصائصھ، وفوائده التعليمية؛ و�B عC� النحو ½�ي

لملعلمـــــ�ن واملـــــوج��ن بالـــــدخو اوتـــــم دعـــــوة عـــــدد مـــــن الطـــــالب، واملتخصـــــص�ن،  :التجرUـــــب) 7-3-1(
 . لتجرe'`ا، والتأكد من س�ولة التعلم وقابليr`ا لالستخدامزلتطبيقات الواقع املعز

اء املتخصـــص�ن %عـــد اســــتخدام�م  :لالتأييـــد والقبـــو) 2-3-2(  زلتطبيقـــات الواقـــع املعــــزرتـــم أخــــذ آ
جــة تأييــد�م وقبــول�م لتوظيــف  ام�ا كمــستحدث ، واســتخدزتطبيقــات الواقــع املعــزرللوقــوف عCــ� د

#�åتكنولو£B جديد  ¥ط�ا بالكتاب املد رو   .ر

، وا�xــرص عCــ� زلتطبيقــات الواقــع املعــزتم إجــراء املتا%عــات املــستمرة  يــ:املتاAعـة والتحــديث) 7-5(
ج�ات النظر علa`ـا مـن  اء و صد ½ دود &فعال، و ودعم�ا وتطوeر�ا باستمرار، من خالل ��wيل  ر رر

�اء وامل��xن والطالب وا�اء PـB تحـدي4`ا، املعلم ، و&خـذ �`ـذه التوجa`ـات و½ رتخصص�ن وأولياء &مـو ر
�ا    .روا��افظة عC� بقا�`ا واستمرا

 :التأكد من تRافؤ اwxموعات

eــــة للتعــــرف عCــــ� مــــدى تجــــا0س عينــــة البحــــث  رتــــم حــــساب املتوســــطات وOنحرافــــات املعيا
ق بــ�ن مجموعــات البحـث ا�xــا�B باســتخدام تح ليــل التبــاين أحــادي Oتجــاه وللتعـرف عCــ� وجــود فــر

ق ب�ن تلك ا�wموعات) ف( قيمة بحساب  .ولداللة الفر

ات إنتاج ,فالم التعليمية ثالثية ,Aعادر املصواختبار التجا�س �9 2ختبار التحصي��-أ   :ر مل>ا

ات إنتــاج &فــالم فيمـا يCــB عــرض النتــائج ا�xاصــة ر باختبــار التحــصيل املعرPــB املــرتبط بم�ــا
طالب شعبة تكنولوجيا التعليم BP القياس القبCـB، وللتحقـق مـن ذلـك تـم لية ثالثية &%عاد التعليم

ق ب�ن  eة للتعرف عC� وجود فر وحساب املتوسطات وOنحرافات املعيا   .wموعاتا�ر
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  )4(لجدو 

ات  Uة عن النتائج اWXاصة باختبار التحصيل املعر�9 املرتبط بم>ـا راملتوسطات و2نحرافات املعيا إنتـاج ,فـالم ر
  التعليمية ثالثية ,Aعاد لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم

 ياWXطأ املعيار ي2نحراف املعيار املتوسط العدد مجموعات البحث

ة ( :اwxموعة ,و¤\  0.237 1.295 7.67 30 ) باركود+ رصو

ة ( :اwxموعة الثانية  0.219 1.202 7.73 30 ) 2ستكشافية +رصو

 0.224 1.224 7.87 30 )باركود+ البنائية ( :ة الثالثةاwxموع

 0.206 1.126 7.80 30 )2ستكشافية +البنائية ( :اwxموعة الراAعة

 0.110 1.200 7.77 120 اwxموع

ق ب�ن متوسطاتيت�ó من بيانات و اwxدو السابق الفر  وللتأكد منمجموعات البحث  ل
� دالة إحصائيا�ق غ ًأن تلك الفر ق ب�ن ) ف(تم حساب قيمة ) 0.05(ىستو  عند مو ولداللة الفر

BCموعات فيما يwتلك ا�.  

  )5(لجدو 

ق بــ�ن عينــة البحــث 9ــ� النتــائج اWXاصــة باختبــار التحــصيل املعر9ــ� املــرتبط  ونتــائج تحليــل التبــاين لتوضــيح الفــر
ات إنتاج ,فالم التعليمية ثالثية ,Aعاد لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعلي   مربم>ا

جات اzXرUة مجموع املرéعات مصدر التباين  رد
 متوسط املرéعات

 )التباين(
 )ف(قيمة 

الداللة 
 �حصائية

 0.222 3 0.667 ب�ن ا�wموعات

 1.472 116 170.800 داخل ا�wموعات

0.929 

  119 171.467 ا�wموع

0.151 

 غ� دالة

� داللباwxدو ا) ف(بالنظر إ�� قيمة �؛ )0.05(ى عند مستو ًة إحصائيالسابق وجد أÙ`ا غ
ى، كما أن مستو الداللة )2.65(اwxدولية وال�� قيمr`ا ) ف(و�B أقل من قيمة ) 0.151(حيث بلغت 

التحصيل املعرBP و�ذا �عÚÛ وجود تجا0س بي¤`ما BP ، )0,05(أك�� من قيمة الداللة ) 0.929(
ات إنتاج &فالم التعليمية ثالثية &%عاد    .طالب شعبة تكنولوجيا التعليملراملرتبط بم�ا

ات إنتاج ,فالم التعليمية ثالثية ,Aعاد اختبار التجا�س �9 بطاقة -ب   :راملالحظة مل>ا

ات إنتــــاج &فـــــالم فيمــــا يCــــB عــــرض النتــــائج ا�xاصــــة ر ببطاقــــة مالحظــــة &داء العمCــــB املــــرتبط بم�ــــا
B القياس القبCـB، وللتحقـق مـن ذلـك تـم طالب شعبة تكنولوجيا التعليم Pلالتعليمية ثالثية &%عاد 

ق ب�ن  eة للتعرف عC� وجود فر وحساب املتوسطات وOنحرافات املعيا   :ا�wموعاتر
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  )6(لجدو 

Uــة عـــن النتــائج اWXاصــة ببطاقــة مالحظـــة ,داء العم�ــ� املــرتبط  ات إنتـــاج راملتوســطات و2نحرافــات املعيا ربم>ــا
  ب شعبة تكنولوجيا التعليم,فالم التعليمية ثالثية ,Aعاد لدى طال

�ó مـن  ق بـ�ن متوسـطاتيتـ وبيانـات اwxـدو الـسابق الفـر  وللتأكـد مـنمجموعـات البحـث  ل
ق غ�ـ� دالــة إحـصائيا ًأن تلـك الفــر ق بــ�ن لداللـة ) ف(تــم حـساب قيمــة ) 0.05(ى عنــد مـستو و والفــر

BCموعات فيما يwتلك ا�.  

 )7(لجدو 

ق ب�ن عينة البحث �9 النتائج اWXاصة ببطاقة مالحظة ,داء العم�� املرتبط  ونتائج تحليل التباين لتوضيح الفر
ات إنتاج ,فالم التعليمية ثالثية ,Aعاد لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم   ربم>ا

 الداللة �حصائية )ف(قيمة  )التباين( متوسط املرéعات جات اzXرUةرد مجموع املرéعات مصدر التباين

 0.956 3 2.867 ب�ن اwxموعات

 4.091 116 474.600 داخل اwxموعات

0.873 

  119 477.467 اwxموع

0.234 

 غ� دالة

� دالة إحصائيالباwxدو ا) ف(بالنظر إ�� قيمة �؛ )0.05(ى عند مستو ًلسابق وجد أÙ`ا غ
ى، كما أن مستو الداللة )2.65(اwxدولية وال�� قيمr`ا ) ف(و�B أقل من قيمة ) 0.234( بلغت حيث

ق دالة إحصائي) 0,05(أك�� من قيمة الداللة ) 0.873( ًوعليھ ال توجد فر و�ذا ، ا ب�ن عينة البحثو
 BP وجود تجا0س بي¤`ما ÚÛات بإنتاج &فال�ع م التعليمية ربطاقة مالحظة &داء العمBC املرتبط بم�ا

  .ثالثية &%عاد لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم

  :يمقياس التفك� البصر لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم -جـ

ي بمقيـــاس التفك�ـــ� البـــصر لــدى طـــالب شـــعبة تكنولوجيـــا فيمــا يCـــB عـــرض النتـــائج ا�xاصــة
Oوللتحقق من ذلك تم حساب املتوسطات و ،BCالقياس القب BP ة للتعرف التعليمe رنحرافات املعيا

ق ب�ن    :wموعاتا�وعC� وجود فر

  

 ياWXطأ املعيار ي2نحراف املعيار املتوسط العدد مجموعات البحث

ة ( :اwxموعة ,و¤\  0.400 2.193 112.87 30 ) باركود+ رصو

ة ( :اwxموعة الثانية  0.352 1.929 113.07 30 ) 2ستكشافية +رصو

 0.343 1.878 113.30 30 )باركود+ البنائية ( :اwxموعة الثالثة

 0.379 2.076 113.03 30 )2ستكشافية +البنائية :(اwxموعة الراAعة

 0.183 2.003 113.07 120 اwxموع
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  )8(لجدو 

Uة عن النتائج اWXاصة بمقياس التفك� البصر  ياملتوسطات و2نحرافات املعيا   طالب تكنولوجيا التعليملر

 ياWXطأ املعيار ي2نحراف املعيار املتوسط العدد مجموعات البحث

ة ( :اwxموعة ,و¤\  0.298 1.634 16.13 30 ) باركود+ رصو

ة ( :اwxموعة الثانية  0.283 1.552 16.27 30 ) 2ستكشافية+ رصو

 0.292 1.597 16.00 30 )باركود+ البنائية (: اwxموعة الثالثة

 0.292 1.601 16.30 30 )2ستكشافية+ البنائية (:اwxموعة الراAعة

 0.144 1.581 16.18 120 اwxموع

ق ب�ن متوسطاتبيانات اxيت�ó من  وwدو السابق الفر  وللتأكد منمجموعات البحث  ل
ق غ�ـ� دالــة إحـصائيا ًأن تلـك الفــر ق بــ�ن ) ف(تــم حـساب قيمــة ) 0.05(ى عنــد مـستو و ولداللـة الفــر

BCموعات فيما يwتلك ا�.  

 )9(لجدو 

ق بــ�ن عينــة البحـــث 9ــ� النتــائج اWXاصــة بمقيــاس التفك�ــ ا طـــالب ليلبــصر ونتــائج تحليــل التبــاين لتوضــيح الفــر
  تكنولوجيا التعليم

 مجموع املرéعات مصدر التباين
جات  رد
 اzXرUة

 متوسط املرéعات
 )التباين(

 الداللة �حصائية )ف(قيمة 

 0.564 3 1.692 ب�ن اwxموعات

 2.549 116 295.633 داخل اwxموعات

0.881 

  119 297.325 اwxموع

0.221 

 غ� دالة

؛ )0.05(ى عنـد مــستو ًلـسابق وجــد أÙ`ـا غ�ــ� دالـة إحــصائيالwــدو اباx) ف(بـالنظر إ�ــ� قيمـة 
ى، كما أن مستو الداللة )2.65(اwxدولية وال�� قيمr`ا ) ف(و�B أقل من قيمة ) 0.221(حيث بلغت 

يالتفك�ــ� البــصر لــدى و�ــذا �عÛــÚ وجـود تجــا0س بي¤`مــا PـB ، )0,05(أك�ـ� مــن قيمــة الداللـة ) 0.881(
  .ليمطالب شعبة تكنولوجيا التع
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  :نتائج البحث

��ا، وقد عرض البحـث �لتناو �ذا اwxزء نتائج التحليل 2حصا^ي، ومناقشة النتائج وتفس
ضھ، وات�ó ذلك BP ½�ي   :ونتائجھ وفق فر

ات إنتاج ,فالم التعليمية ثالثية ,Aعاد) 1(  رعرض النتائج املرتبطة بتطبيق قائمة م>ا

ـــن �ــــساؤالت البحــــث؛ ونــــصھرتــــرتبط نتــــائج �ــــذا ا��ــــو باإلجابــــة ـــ� الــــسؤال &و مـ ـــا : (ل عCـ مــ
ات إنتاج &فالم التعليمية ثالثية &%عاد؟   ).رم�ا

ـــــسؤال البح)ـــــــ� &و ـــــث لولإلجابــــــة عـــــــن الـ ـــــام الباحـ ـــــة وتحليــــــل البحـــــــوث العلميـــــــة  قــ بمراجعــ
اســات الــسابقة، و&دبيــات PــB مجــال تكنولوجيــا التعلــيم واملعلومــات، وعليــھ  تــم إعــداد قائمــة: روالد

مـة لتنميـة  ات الال زبامل�ا ات إنتـاج &فـالم التعليميـة ثالثيـة &%عـادر  لطـالب تكنولوجيـا التعلـيم، رم�ـا
ات م��ــــق  ــا�B) 8(روiعــــد إجــــراء التعــــديالت املطلو¥ــــة تــــم التوصــــل إ�ــــ� قائمــــة امل�ــــا عــــدد : و¥ياÙ`ــــا Hالتــ

ات الرئ�ــسة  ات، الفرعيــة ) 4(رامل�ـا iعــة م�ــا رأ ة، و2) 25(ر ن م�ــا رخمـسة وعــشر مائــھ ) 108(جرائيــة و
ة إجرائية،  و�`ذا قد تم 2جابة عن �ذا السؤال باwxزء ا�xاص باالجراءات بالتفصيل؛ روثما0ي م�ا

ن حيث  ات والو زتم معاwxة البيانات ال�� تم ا�xصو علa`ا من تطبيق القائمة، باستخدام التكرا ر ل
ات ال�� تضمنr`ا القا)H2ا(ال�س�� وقيمة  ة من امل�ا ر، ل ل م�ا ئمة، وذلك ملعرفة داللr`ا 2حصائية، ر

ات عند مستو أ�مية  ىوقد جاءت امل�ا كما �و موH2 ( óèا(، و¥داللة إحصائية لقيمة )ًم�مة جدا(ر
ات إنتـاج &فـالم التعليميـة ثالثيـة &%عـادبمالحق البحث، وعليھ تم تحديد   لطـالب تكنولوجيـا رم�ا

�اء واملتخصص�ن��xالتعليم من وج�ة نظر ا.  

 زعرض النتائج املرتبطة بإعداد قائمة معاي� تصميم تطبيقات الواقع املعز) 2(

مــــا : (رتـــرتبط نتــــائج �ــــذا ا��ــــو باإلجابــــة عCــــ� الـــسؤال الثــــا0ي مــــن �ــــساؤالت البحــــث؛ ونــــصھ
� تصميم �  ). ؟زتطبيقات الواقع املعز وفق نمط تصميم الكتاب التفاعBC و&0شطةمعاي

� واملواصـفات ال1�بوeـة قائمـة إ�ـ� لتوصـلبا الـسؤال �ـذا عـن 2جابـة وتمـت� Ù`ائيـة باملعـاي
مــة لتــصميم تطبيقــات الواقــع املعــز املناســبة �xــصائص  زوالتكنولوجيــة الال طــالب الفرقــة الرا%عــة ز

ات إنتــاج &فــالم التعليميــة ثالثيــة &%عــاد، واملالئمــة لتنميــھ شــعبة تكنولوجيــا التعلــيم ، وذلــك رم�ــا
 ��� التحـــو الرق�ـــ�تـــصميمبـــالرجوع إ�ـــ� معــــاي�ل الكتـــب 2لك1�ونيــــة التفاعليـــة وفقـــا ملعــــاي ً ��، ومعــــاي

eب /اwxـودة ال�ــ� يمكـن اســتخدام�ا للتــصميم ب�ئـات الــتعلم ، ومــن خـالل Oطــالع عCــ� للطــالبرالتـد
� املعدة لتصميم �اسات السابقة، وقوائم املعاي ر&طر النظرeة، و2دبيات، والبحوث العلمية، والد

� تــصميم زع املعــزتطبيقــات الواقــ�، %عــد عــرض التطبيقــات، وتــم تحليل�ــا والتوصــل إ�ــ� قائمــة بمعــاي
 ��، التـــصميمالقائمـــة عCـــ� مجموعـــة مـــن ا��كمـــ�ن، تـــم التوصـــل إ�ـــ� الـــصيغة ال¤`ائيـــة لقائمـــة معـــاي

s`ا ال¤`ائيــة م ونــة مــن  اء ا��كمــ�ن Pــ� صــو روأصـبحت Pــ� ضــوء أ ا ر iعــة عــشر معيــا ًرثــالث مجــاالت وأ ر
iعــو ً مؤشــرا؛ و�مــاروسـتة وأ � وعــشرة مؤشــرات: ن�؛ وeنــدرج تحتــھ ثــالث معــاي ا�wــال , يا�wــال ال1�بــو

 ��ن مؤشرا؛ ا�wال الف�Û؛ ينـدرج تحتـھ ثالثـة معـاي � وست وعشر�ًالتق�Û؛ وeندرج تحتھ ثما0ي معاي و
  .الثا0ي من أسئلة البحثو�`ذا تمت 2جابة عن السؤال ًوعشرة مؤشرا، 
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ة بأثر اختالف نمط تصميم الكتاب �لك�و�ي التفاع�� وتقديم  عرض النتائج املرتبط-3
ات إنتــــاج  ر,�ـــشطة �لك�ونيـــة 9ـــ� تنميـــة تحـــصيل اwXوانـــب املعرفيـــة املرتبطـــة بم>ـــا

  .,فالم التعليمية ثالثية ,Aعاد لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم

  :  من أسئلة البحث ونص>موالراAع الثالثرترتبط نتائج Kذا اzxو باإلجابة ع�\ السؤال 

3 ( BCو0ـــي التفــــاع�ة (مـــا أثــــر اخـــتالف نمــــط تـــصميم الكتــــاب 2لك1  مـــع تثhيــــت نمــــط) بــــارHود/ رصـــو
ات إنتـاج &فـالم التعليميـة ثالثيـة تقديم &0شطة 2لك1�ونية عC� التحصيل املعرBP املرتبط ب رم�ا

 . لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم&%عاد
بتطبيقــات الواقــع ) Oستكــشافية/ البنائيــة (ف نمــط تقــديم &0ــشطة 2لك1�ونيــة مــا أثــر اخــتال) 4

ات  نمط تصميم الكتاب 2لك1�و0ي التفـاعBC عCـ� التحـصيل املعرPـB املـرتبط مع تثhيت زاملعز ربم�ـا
  .لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم إنتاج &فالم التعليمية ثالثية &%عاد

ض البحث، ونص>مايرتبط �Úاذين السؤال�ن  والفرض ,و والثا�ي من فر   :ل

ــــود فــــــر دال ) 1 ـــذين ) 0,05(≤ ى عنــــــد مــــــستو ًإحــــــصائياقال يوجــ جــــــات الطــــــالب الـــ ربــــــ�ن متوســــــطي د
 BCو0ــــي التفـــــاع�ســــو بــــنمط تــــصميم الكتــــاب 2لك1 نيد ة(ر ســــو بــــنمط تـــــصميم )رصــــو ن، والــــذين يد ر

 BCو0ــي التفــاع�التحــصيل املعرPــB املـــرتبط  اختبــار PــB القيـــاس البعــدي، عCــ�) بــارHود(الكتــاب 2لك1
ات إنتاج &فالم التعليمية ثالثية &%عاد لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم  .ربم�ا

جــات الطــالب ذات تقــديم ) 0,05(≤ ى عنــد مــستو ًإحــصائياقال يوجــود فــر دال ) 2 ربــ�ن متوســطي د
PــــB القيــــاس ) Oستكــــشافية (، وذات تقــــديم &0ــــشطة 2لك1�ونيــــة)البنائيــــة(&0ــــشطة 2لك1�ونيــــة 

ات إنتاج &فالم التعليمية ثالثية &%عاد لدى  البعدي، عC� اختبار رالتحصيل املعرBP املرتبط بم�ا
  .طالب شعبة تكنولوجيا التعليم

ض ووسوف يتم عرض Kذه النتائج وفقا للفر
ً

:  

  :لنتائج الفرض ,و والثا�ي

ق بــــ�ن ) ف(؛ تــــم حــــساب قيمــــة لالختبــــار ºــــ�ة الفــــرض &و والثــــا0ي ســــالف الــــذكر وللفــــر
 BــPالقيــاس البعــدي الختبــار التحــصيل املعر BــP عــةi جــات طــالب مجموعــات البحــث & رمتوســطي د ر
ات إنتاج &فالم التعليمية ثالثية &%عاد لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم، وفيما  راملرتبط بم�ا

  :اهيBC م��ص لنتائج Oختبار بتحليل التباين ثنا^ي Oتج

  )10(لجدو 

ات إنتــاج ,فــالم ياملتوســطات و2نحــراف املعيــار ملتغ�ــات البحــث ع�ــ\ اختبــار ر التحــصيل املعر9ــ� املــرتبط بم>ــا
  التعليمية ثالثية ,Aعاد لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم �9 القياس البعدي

نمط تصميم الكتاب �لك�و�ي 
  التفاع��

تقديم ,�شطة 
 �لك�ونية

  ي2نحراف املعيار  املتوسط  دالعد

  1.332  38.47  30 البنائية
ة  رصو

  1.088  31.30  30 2ستكشافية

  3.809  34.88  60   مجموع
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نمط تصميم الكتاب �لك�و�ي 
  التفاع��

تقديم ,�شطة 
 �لك�ونية

  ي2نحراف املعيار  املتوسط  دالعد

  740.  54.07  30 البنائية
 باركود

  1.008  45.53  30 2ستكشافية

  4.391  49.80  60  2جما¤� 

  7.938  46.27  60   البنائية

  7.252  38.42  60   2ستكشافية

  8.535  42.34  120  جما2�¤  

يوا�xاص بحساب املتوسـطات وOنحـراف املعيـار ملتغ�ـ�ات ) 10(ليت�ó من خالل اwxدو 
البحث عC� اختبار التحصيل املعرBP BP القيـاس البعـدي أن املعاwxـة التجرheيـة ال�ـ� اشـتملت عCـ� 

 BCو0ــي التفــاع�مــن ) البنائيــة(�ونيــة مــع تقــديم &0ــشطة 2لك1) بــارHود(نمـط تــصميم الكتــاب 2لك1
الطـــالب �ـــB أعCـــ� املعاwxـــات التجرheيـــة للبحـــث مـــن حيـــث املتوســـط ا�xـــساiي، حيـــث بلغـــت قيمــــة 

، ب�نمــا Hانـت املعاwxــة التجرheيـة لــنمط تـصميم الكتــاب 2لك1�و0ــي )54.07(املتوسـط ا�xــساiي ل�ـا 
 BCة(التفـــاع عاwxـــات التجرheيـــة �ـــB أقـــل امل) Oستكـــشافية(مـــع تقـــديم &0ـــشطة 2لك1�ونيـــة ) رصـــو

وعنــــد ، )31.30(للبحـــث مـــن حيـــث املتوســـط ا�xـــساiي؛ حيــــث بلغـــت قيمـــة املتوســـط ا�xـــساiي ل�ـــا 
BـــC، يـــتم ترتي'`ـــا كمـــا ي�ـــCي &عiـــسا�xيـــة للبحـــث وفقـــا ملتوســـط�ا اheـــات التجرwxاعتبـــار ترت�ـــب املعا

ً
 :

 BCو0ـــي التفـــاع�ثـــم نمـــط ) بنائيـــةال(مــع نمـــط تقـــديم &0ـــشطة ) بـــارHود(نمــط تـــصميم الكتـــاب 2لك1
 BCو0ـي التفـاع�يلـa`م نمـط ) Oستكـشافية(مـع نمـط تقـديم &0ـشطة ) بـارHود(تصميم الكتـاب 2لك1

 BCو0ــــي التفــــاع�ة(تــــصميم الكتــــاب 2لك1 ـــ�او) البنائيــــة(مــــع نمــــط تقــــديم &0ــــشطة ) رصــــو  نمــــط ًأخ�ـ
 BCو0ــي التفـــاع�ة(تــصميم الكتـــاب 2لك1 ، وللتأكـــد )فيةOستكـــشا(مــع نمـــط تقـــديم &0ــشطة ) رصـــو

ق دالة إحصائيا يتطلب &مر متا%عة إجراء التحليالت 2حصائية باستخدام أسلوب  ًمن وجود فر و
BCتجاه كما يO تحليل التباين ثنا^ي:  

  )11(لجدو 

ات ــار التحـــصيل املعر9ــــ� املـــرتبط بم>ــــا  إنتـــاج ,فــــالم رتحليـــل التبــــاين ثنـــاÔي 2تجــــاه ملتغ�ـــات البحــــث ع�ـــ\ اختبــ
  �9 القياس البعدي ة ثالثية ,Aعاد لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم التعليمي

  مصدر التباين
مجموع 
  املرéعات

جات  رد
  اzXرUة

متوسط 
  املرéعات

  قيمة ف
ىمستو 
  الداللة

  0.000  5906.363  6675.208  1  6675.208 نمط تصميم الكتاب �لك�و�ي التفاع��

  0.000  1635.746  1848.675  1  1848.675  تقديم ,�شطة �لك�ونية

 xنمط تصميم الكتاب �لك�و�ي التفاع�� 
 تقديم ,�شطة �لك�ونية

14.008  1  14.008  12.395  0.001  

      1.130  116  131.100  ياWXطأ املعيار

        120  223807.00  اwxموع الك��
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لبحـث و�ـو لوذلك بال�ـسبة للمتغ�ـ� &و لا��سو¥ة ) ف(أن قيمة ) 11(ليت�ó من اwxدو 
و�ـــB ) 5906.363(ينمــط تــصميم الكتــاب 2لك1�و0ــي التفــاعBC وأثــره عCــ� التحــصيل املعرPــB �ــساو 

ــــستو  )0.000 (ًإحـــــصائيادالـــــة  ـــاب )α≤0.05(ىعنـــــد مـ � إ�ـــــ� أفـــــضلية نمـــــط تـــــصميم الكتــ�، ممـــــا �ـــــش
 BCو0ـــي التفـــاع�ة(عCـــ� نمـــط تـــصميم الكتـــاب 2لك1�و0ـــي التفـــاعBC ) بـــارHود(2لك1  ؛ حيـــث أن)رصـــو

 BCو0ي التفاع�أك�ـ� مـن املتوسـط ) 49.80) (بـارHود(املتوسط ا�xساiي لنمط تصميم الكتاب 2لك1
 BCو0ي التفاع�ة(ا�xساiي لنمط تصميم الكتاب 2لك1   ).34.88) (رصو

ق   املتوسـط�ن ومقــدار التغ�ـ� الـذي حــدث بـ�نوكمـا يوèـó الرسـم البيــا0ي التـا�w6 Bـم الفــر
ة ( 2لك1�و0ي التفاعBC %عد تطبيق نمطي تصميم الكتاب BP القياس البعدي الختبار ) بارHود/ رصو

ات إنتاج &فالم التعليمية ثالثية &%عاد    .لدى الطالبرالتحصيل املعرBP املرتبط بم�ا

ة (قالفر ب�ن نمطي تصميم الكتاب �لك�و�ي التفاع�� ) 5(شRل  ع�\ اختبار التحصيل املعر�9 ) باركود/ رصو
  رات إنتاج ,فالم التعليمية ثالثية ,Aعاد لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليماملرتبط بم>ا

فــض الفــرض الــصفر ســالف الــذكر وقبــو الفــرض البــديل الــذي يــنص عCــ�  لو¥التــا�B تــم  ي ر
ســـو ) 0,05(≤ ى عنـــد مـــستو ًإحـــصائياقوجـــود فـــر دال " جـــات الطـــالب الـــذين يد نبـــ�ن متوســـطي د ر ر

ة(لتفـــــاعBC بـــــنمط تـــــصميم الكتـــــاب 2لك1�و0ـــــي ا ســـــو بـــــنمط تـــــصميم الكتـــــاب )رصـــــو ن، والـــــذين يد ر
 BCو0ــي التفــاع�ات ) بــارHود(2لك1 رPــB القيــاس البعــدي، عCــ� اختبــار التحــصيل املعرPــB املــرتبط بم�ــا

 ��إنتاج &فالم التعليمية ثالثية &%عاد لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم، وeرجع ذلـك إ�ـ� التـأث
، بــصرف النظـر عــن تقــديم &0ــشطة )بــارHود(ب 2لك1�و0ـي التفــاعBC &سا#ـ�å لــنمط تــصميم الكتــا

  ".2لك1�ونية

 ó�� الثا0ي ا��سو¥ة) ف(ل من خالل اwxدو السابق أن قيمة ًأيضاكما يت� بال�سبة للمتغ
و�ـــB ) 1635.746(يللبحـــث و�ـــو تقـــديم &0ـــشطة 2لك1�ونيـــة وأثـــره عCـــ� التحـــصيل املعرPـــB �ـــساو 

� إ�ـ� أفـضلية تقـديم &0ـشطة 2لك1�ونيـة )α≤0.05(ىعنـد مـستو ) 0.00 (ًإحصائيادالة �، ممـا �ـش
؛ حيــث أن املتوســط ا�xــساiي لتقــديم )Oستكــشافية(عCــ� تقــديم &0ــشطة 2لك1�ونيــة ) البنائيــة(

اقل مـن املتوسـط ا�xـساiي لتقـديم &0ـشطة 2لك1�ونيـة ) 46.27" (البنائية"&0شطة 2لك1�ونية 
  ).O) "38.42ستكشافية"

ق بـ�ن املتوسـط�ن ومقــدار التغ�ـ� الـذي حــدث  وكمـا يوèـó الرسـم البيــا0ي التـا�w6 Bـم الفــر
ات إنتـاج &فـالم التعليميـة ثالثيـة &%عـاد لــدى اختبـار %عـد تطبيـق  رالتحـصيل املعرPـB املـرتبط بم�ـا

/ البنائيــة (يــة  لتقــديم &0ــشطة 2لك1�ونً تبعــاPــB القيــاس البعــديطـالب شــعبة تكنولوجيــا التعلــيم 
  ).Oستكشافية

0

50

34.88
49.8
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 زبتطبيقات الواقع املعز) 2ستكشافية/ البنائية (قالفر ب�ن نو�ä نمط تقديم ,�شطة �لك�ونية ) 6(شRل 
ات إنتاج ,فالم التعليمية ثالثية ,Aعاد لدى طالب شعبة  رع�\ اختبار التحصيل املعر�9 املرتبط بم>ا

  كنولوجيا التعليمت

فــض الفــرض الــصفر ســالف الــذكر وقبــو الفــرض الــذي يــنص عCــ�  لو¥التــا�B تــم  ي وجــود "ر
جـــــات الطــــالب ذات تقــــديم &0ـــــشطة ) 0,05(≤ ى عنــــد مـــــستو ًإحــــصائياقفــــر دال  ربــــ�ن متوســــطي د

 BP القياس البعدي، عCـ�) Oستكشافية(، وذات تقديم &0شطة 2لك1�ونية )البنائية(2لك1�ونية 
ات إنتاج &فالم التعليمية ثالثية &%عاد لـدى طـالب شـعبة  راختبار التحصيل املعرBP املرتبط بم�ا

� &سا#ـــ�å لتقـــديم &0ـــشطة 2لك1�ونيـــة �مـــع  )البنائيـــة(تكنولوجيـــا التعلـــيم، وeرجـــع ذلـــك إ�ـــ� التـــأث
  ". تصميم الكتاب Oلك1�و0ي التفاعBCتثhيت نمط

التفاعـــل بـــ�ن نمـــط تـــصميم الكتـــاب �لك�و�ـــي التفـــاع��  عـــرض النتـــائج املرتبطـــة أثـــر -2
ات  روتقـديم ,�ــشطة �لك�ونيــة 9ــ� تنميــة تحــصيل اwXوانــب املعرفيــة املرتبطــة بم>ــا

  .إنتاج ,فالم التعليمية ثالثية ,Aعاد لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم

  :  ونصھالبحث من أسئلة ا�xامسرترتبط نتائج �ذا ا��و باإلجابة عC� السؤال 

ة (التفاعــل بــ�ن نمـــط تــصميم الكتــاب 2لك1�و0ــي التفـــاعBC مــا أثــر ) 5 ونمــط تقـــديم ) بــارHود/ رصــو
 عCـــ� التحـــصيل املعرPــــB زبتطبيقـــات الواقـــع املعـــز) Oستكـــشافية/ البنائيـــة (&0ـــشطة 2لك1�ونيـــة 

ات إنتاج &فالم التعليمية ثالثية &%عاداملرتبط ب  .تكنولوجيا التعليم لدى طالب شعبة رم�ا

  :يرتبط �Úذا السؤال الفرض الثالث ونص>ما       

جــات طــالب ا�wموعــات ) 0,05(≤ ى عنــد مــستو ًإحــصائياقال يوجــود فــر دال ) 3 ربــ�ن متوســطات د
iعةالتجرheية  سو بنمط تصميم الكتاب 2لك1�و0ي التفاعBC ر& ن الذين يد ة (ر ؛ )بـارHود/ رصو

�PـــB القيـــاس البعــــدي، عCـــ� اختبــــار ) Oستكــــشافية/ البنائيـــة (ونيـــة مـــع تقـــديم &0ــــشطة 2لك1
ات املـــرتبط املعرPـــBالتحــصيل   &فـــالم التعليميــة ثالثيـــة &%عـــاد لــدى طـــالب شـــعبة إنتـــاجر بم�ــا

 .تكنولوجيا التعليم
  :نتائج الفرض الثالث

� نمط تصميم ال) ف(يت�ó ذلك من قيمة �كتاب ا��سو¥ة بال�سبة ألثر التفاعل ب�ن متغ
� تقديم &0شطة 2لك1�ونية�وأثر ذلك التفاعل عC� التحصيل املعرBP  2لك1�و0ي التفاعBC، ومتغ

  .)0.05(ى عند مستو ًالة إحصائياو�B د) 12.395(ي�ساو 

ــــصميم الكتــــــاب 2لك1�و0ــــــي التفــــــاعBCًونظــــــر  ا لوجــــــود أثــــــر دال بال�ــــــسبة للمتغ�ــــــ�ين نمــــــط تــ
ة ( ـــة، وتقـــــديم &0ـــــش)البـــــارHود/ رالـــــصو ــــث عCـــــ� )Oستكـــــشافية/ البنائيـــــة  (طة 2لك1�ونيــ  PـــــB البحـ
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iعـــة للبحـــث، وكـــذلك �نـــاك أثـــر دال  رالتحـــصيل املعرPـــB بال�ـــسبة لطـــالب ا�wموعـــات التجرheيـــة &
��مـــا عCـــ� التحـــصيل املعرPـــB لطـــالب عينـــة البحـــث، ولتحديــــد �يللتفاعـــل بـــ�ن متغ�ـــ� البحـــث PـــB تأث

� املتغ�ـــ�ي�نمـــط تـــصميم الكتـــاب 2لك1�و0ـــي التفـــاعBC، تقـــديم (ن أفـــضل ا�wموعـــات مـــن حيـــث تـــأث
، وكـذلك أثـر التفاعـل بي¤`مــا بال�ـسبة الختبـار التحـصيل املعرPـB ألفـراد عينــة )&0ـشطة 2لك1�ونيـة

iعة للبحث ق ب�ن ا�wموعات التجرheية & رالبحث، فإن �ذا �ستلزم إجراء اختبار لتوجيھ الفر   .و

ق بــ�ن ا�wموعــات، وقــد وقــع Oختيــار Scheffe  وقــد تــم إجــراء اختبــار شــيفا و لتوجيــھ الفــر
iعــة لًعCــ� �ــذا Oختبــار بالتحديــد؛ نظــرا لبحــث مÀــساوeة، وقــد تطلــب ر ألن ا�wموعــات التجرheيــة &

�ــــذا أوال
ً

iعــــة للبحــــث  ـــة للمجموعــــات التجرheيــــة & eـ ر حــــساب املتوســــطات وOنحرافــــات املعيا عCــــ� ر
  : البعدي، ثم إجراء اختبار شيفا %عد ذلك كما يBC التحصيل املعرBP BP القياساختبار

  )12(لجدو 

نات البعدية الختبار التحصيل املعرScheffe �9نتائج اختبار شيفا    للبحث ر للمقا

نة الطرفية ب�ن اwxموعات) ق(قيمة    رللمقا
اسية   املتوسط  رمجموعات الد

اwxموعة 
 ,و¤\

اwxموعة 
 الثانية

اwxموعة 
 الثالثة

عة اwxمو
 الراAعة

  :اwxموعة ,و¤\

ة (   ) البنائية+ رصو
ــــ  38.47 ـــــ ـــ ـــــ ــ         ـ

  :اwxموعة الثانية

ة (   ) 2ستكشافية+ رصو
ــ  *7.167  31.30 ــ ـــــــــــــ ــ       ـ

  :اwxموعة الثالثة

 )البنائية+ باركود ( 
ــــ  *22.767 *15.600  54.07 ـــــ ـــ ـــــ     ـــ

Aموعة الراwxعةا:   

  )2ستكشافية+ باركود (
ــ  *8.533 *14.233 *7.067  45.53 ـــــــ ــــ ــــ ــ   ـ

  :لباستقراء بيانات اwXدو السابق يتìí أنھ

ًيوجد فر دال إحصائيا -  وذلك ب�ن *) 7.167(ق؛ حيث �wل متوسط الفر )0.05(ى عند مستو ق
سـت بـنمط ا�wموعة التجرheية الثانيـة ة (ر ال�ـ� د ، وا�wموعـة التجرheيـة )ةOستكـشافي+ رصـو

ســت بــنمط  ة (ر&و�ــ� ال�ــ� د وذلــك PــB اختبــار التحــصيل املعرPــB للبحــث، و�ــذا ) البنائيــة+ رصــو
قالفر لصاóx ا�wموعة التجرheيـة &و�ـ�؛ حيـث إن متوسـط ا�wموعـة التجرheيـة &و�ـ� قـد بلـغ 

 ).31.30(، ب�نما متوسط ا�wموعة التجرheية الثانية قد بلغ )38.47(

وذلــك ) *15.600(ق؛ حيـث �ــwل متوسـط الفــر )0.05(ى عنــد مــستو ًإحـصائياقيوجـد فــر دال  - 
ســت بــنمط ، وا�wموعــة التجرheيــة )البنائيــة+ بــارHود ( ربـ�ن ا�wموعــة التجرheيــة الثالثــة ال�ـ� د

ســت بــنمط  ة (ر&و�ــ� ال�ــ� د وذلــك PــB اختبــار التحــصيل املعرPــB للبحــث، و�ــذا ) البنائيــة+ رصــو
óxقد بلغ قالفر لصا �ية &و�heموعة التجرwية الثالثة؛ حيث إن متوسط ا�heموعة التجرwا� 

 ).54.07(، ب�نما متوسط ا�wموعة التجرheية الثالثة قد بلغ )38.47(
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وذلك ب�ن *) 7.067(ق؛ حيث �wل متوسط الفر )0.05(ى عند مستو ًإحصائياقيوجد فر دال  - 
ست بن ، وا�wموعـة التجرheيـة )Oستكـشافية+ بارHود ( مطرا�wموعة التجرheية الرا%عة ال�� د

ســت بــنمط  ة (ر&و�ــ� ال�ــ� د وذلــك PــB اختبــار التحــصيل املعرPــB للبحــث، و�ــذا ) البنائيــة+ رصــو
قالفــر لــصاóx ا�wموعــة التجرheيــة الرا%عــة؛ حيـــث إن متوســط ا�wموعــة التجرheيــة &و�ــ� قـــد 

 ).45.53(الرا%عة قد بلغ ، ب�نما متوسط ا�wموعة التجرheية )38.47(بلغ 

وذلــك *) 22.767(ق؛ حيـث �ــwل متوسـط الفــر )0.05(ى عنــد مــستو ًإحـصائياقيوجـد فــر دال  - 
ســت بــنمط ، وا�wموعــة التجرheيــة )البنائيــة+ بــارHود ( ربـ�ن ا�wموعــة التجرheيــة الثالثــة ال�ـ� د

ست بـنمط  ة (رالثانية ال�� د عرPـB للبحـث، وذلـك PـB اختبـار التحـصيل امل) Oستكـشافية+ رصـو
قو�ذا الفر لصاóx ا�wموعة التجرheية الثالثة؛ حيث إن متوسط ا�wموعة التجرheية الثانية 

 ).54.07(، ب�نما متوسط ا�wموعة التجرheية الثالثة قد بلغ )31.30(قد بلغ 

وذلــك *) 14.233(ق؛ حيـث �ــwل متوسـط الفــر )0.05(ى عنــد مــستو ًإحـصائياقيوجـد فــر دال  - 
ـــ�ن ا�wموعـــــة  ســـــت بـــــنمط بــ ــــة الرا%عـــــة ال�ـــــ� د ، وا�wموعـــــة )Oستكـــــشافية+ بـــــارHود (رالتجرheيـ

ست بنمط  ة (رالتجرheية الثانية ال�� د وذلك BP اختبار التحصيل املعرO ( BPستكشافية+ رصو
ـــة الرا%عـــــــة؛ حيــــــث إن متوســـــــط ا�wموعـــــــة  ـــــة التجرheيـــ ـــر لـــــــصاóx ا�wموعــ ـــذا الفـــ قللبحــــــث، و�ــــ

 ).45.53(، ب�نما متوسط ا�wموعة التجرheية الرا%عة قد بلغ )31.30(التجرheية الثانية قد بلغ 

وذلك ب�ن *) 8.533(ق؛ حيث �wل متوسط الفر )0.05(ى عند مستو ًإحصائياقيوجد فر دال  - 
ست بنمط  ، وا�wموعـة التجرheيـة )Oستكـشافية+ بارHود (را�wموعة التجرheية الرا%عة ال�� د

ست بـنمط  وذلـك PـB اختبـار التحـصيل املعرPـB للبحـث، و�ـذا ) البنائيـة+ بـارHود (رالثالثة ال�� د
قالفـر لـصاóx ا�wموعــة التجرheيـة الثالثـة؛ حيــث إن متوسـط ا�wموعـة التجرheيــة الرا%عـة قــد 

 ).54.07(، ب�نما متوسط ا�wموعة التجرheية الثالثة قد بلغ )45.53(بلغ 
 B�الـــش ل البيـــا0ي التـــا óـــèوeن نمـــط تـــصميم الكو�تـــاب 2لك1�و0ـــي التفـــاعBC التفاعـــل بـــ

ة ( عCـ� التحـصيل املعرPـO ( Bستكـشافية/ البنائيـة (مع تقديم &0ـشطة 2لك1�ونيـة ) بارHود/ رصو
ات إنتاج &فالم التعليمية ثالثية &%عاد لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم   :راملرتبط بم�ا

 
ة (اع�� التفاعل ب�ن نمط تصميم الكتاب �لك�و�ي التف) 7(شRل  مع تقديم ,�شطة ) باركود/ رصو

ات إنتاج ,فالم التعليمية ثالثية ) 2ستكشافية/ البنائية (�لك�ونية  رع�\ التحصيل املعر�9 املرتبط بم>ا
  ,Aعاد لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم 

  



) باركود/ صورة (التفاعل بين نمط تصميم الكتاب اإللكتروني التفاعلي 
  ...في تطبيقات ) االستكشافية/ البنائية (وتقديم األنشطة اإللكترونية 

  عطيةوائل شعبان عبدالستار / د
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فض الفرض الصفر سالف الذكر وقبو الفرض وBP ضوء �ذه النتائج  لتم  ي  والذي ينصر
جـــات طـــالب ا�wموعـــات ) 0,05(≤ ى عنـــد مـــستو ًإحـــصائياقوجـــود فـــر دال "عCـــ�  ربـــ�ن متوســـطات د

 BCو0ـي التفـاع�سو بنمط تصميم الكتـاب 2لك1 iعة الذين يد نالتجرheية & ر ة (ر ؛ مـع )بـارHود/ رصـو
 PــB القيـاس البعـدي، عCـ� اختبـار التحــصيل) Oستكـشافية/ البنائيـة (تقـديم &0ـشطة 2لك1�ونيـة 

ـــا  ـــدى طـــــالب شـــــعبة تكنولوجيــ ات إنتـــــاج &فـــــالم التعليميـــــة ثالثيـــــة &%عـــــاد لــ راملعرPـــــB املـــــرتبط بم�ـــــا
ــ�ن نمـــــط تـــــصميم الكتـــــاب 2لك1�و0ـــــي  � &سا#ـــــ�å ألثـــــر التفاعـــــل بـــ�ـــيم، وeرجـــــع ذلـــــك إ�ـــــ� التـــــأث التعلــ

 ".التفاعBC ونوع تقديم &0شطة 2لك1�ونية املتبع

 نمط تصميم الكتاب �لك�و�ي التفاع�� وتقديم  عرض النتائج املرتبطة بأثر اختالف-4
ات إنتـــاج ,فــــالم التعليميــــة ثالثيــــة ,Aعــــاد لــــدى  ر,�ـــشطة �لك�ونيــــة 9ــــ� تنميــــة م>ــــا

  .طالب شعبة تكنولوجيا التعليم

  : ما من أسئلة البحث ونص>والساAع السادسرترتبط نتائج Kذا اzxو باإلجابة ع�\ السؤال 

ة (تـــصميم الكتــــاب 2لك1�و0ـــي التفــــاعBC مـــا أثــــر اخـــتالف نمــــط ) 6  مـــع تثhيــــت نمــــط) بــــارHود/ رصـــو
ات إنتـاج &فــالم التعليميـة ثالثيـة &%عـادتقـديم &0ـشطة 2لك1�ونيـة عCــ� &داء العمCـB مل  لــدى ر�ـا

 .طالب شعبة تكنولوجيا التعليم

بتطبيقــات الواقــع ) Oستكــشافية/ البنائيــة (مــا أثــر اخــتالف نمــط تقــديم &0ــشطة 2لك1�ونيــة ) 7
ات إنتـاج &فـالم زاملعز مع تثhيت ر نمط تصميم الكتـاب 2لك1�و0ـي التفـاعBC عCـ� &داء العمCـB مل�ـا

 .التعليمية ثالثية &%عاد لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم

ض البحث، ونص>ما   :ويرتبط �Úذا السؤال الفرض الراAع واWXامس من فر

ــــود فــــــر دال ) 4 ـــذين ) 0,05(≤ ى عنــــــد مــــــستو ًياإحــــــصائقال يوجــ جــــــات الطــــــالب الـــ ربــــــ�ن متوســــــطي د
 BCو0ــي التفـاع�سـو بــنمط تــصميم الكتــاب 2لك1 نيد ة(ر ســو بــنمط تــصميم )رصــو ن، والــذين يد ر

 BCو0ـــي التفـــاع�PـــB القيـــاس البعـــدي، عCـــ� بطاقـــة مالحظـــة &داء العمCـــB ) بـــارHود(الكتــاب 2لك1
ات إنتاج &فالم التعليمية    .ثالثية &%عاد لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليمراملرتبط بم�ا

جــات الطــالب ذات تقــديم ) 0,05( ≤ ىمــستو عنــد ًإحــصائياقال يوجــود فــر دال ) 5 ربــ�ن متوســطي د
PـB القيـاس ) Oستكـشافية(، وذات تقديم &0شطة 2لك1�ونية )البنائية(&0شطة 2لك1�ونية 

 BـــCبطاقـــة مالحظـــة &داء العم �ـــCات إنتـــاج &فـــالم التعليميـــة ثالثيــــة البعـــدي، ع راملــــرتبط بم�ـــا
  .&%عاد لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم

ض ووسوف يتم عرض Kذه النتائج وفقا للفر
ً

:  

  : نتائج الفرض الراAع واWXامس

ق بــ�ن ) ف(الختبــار ºــ�ة الفــرض الرا%ــع وا�xــامس ســالف الــذكر؛ تــم حــساب قيمــة  وللفــر
جـــات طـــالب مجموعـــات ا ات رمتوســـطي د iعـــة PـــB القيـــاس البعـــدي لبطاقـــة مالحظـــة م�ـــا رلبحـــث & ر

إنتـــاج &فـــالم التعليميـــة ثالثيـــة &%عـــاد لـــدى طـــالب شـــعبة تكنولوجيـــا التعلـــيم، وفيمـــا يCـــB م��ـــص 
  :لنتائج Oختبار بتحليل التباين ثنا^ي Oتجاه

  

  



) باركود/ صورة (التفاعل بين نمط تصميم الكتاب اإللكتروني التفاعلي 
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  )13(لجدو 

ات إنتـــاج ,فـــالم التعليميـــة ثالثيـــة  مالحظـــةياملتوســـطات و2نحـــراف املعيـــار ملتغ�ـــات البحـــث ع�ـــ\ بطاقـــة ر م>ـــا
  ,Aعاد لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم �9 القياس البعدي

نمط تصميم الكتاب �لك�و�ي 
  التفاع��

  ي2نحراف املعيار  املتوسط العدد  تقديم ,�شطة �لك�ونية

  1.925  213.50  30 البنائية
ة   رصو

  2.483  247.20  30 2ستكشافية

  17.134  230.35  60  وعمجم

  2.176  280.77  30 البنائية
 باركود

  1.601  317.30  30 2ستكشافية

  18.518  299.03  60 2جما¤� 

  33.978  247.13  60  البنائية

  35.406  282.25  60  2ستكشافية

  38.792  264.69  120  2جما¤� 

ياف املعيـار ملتغ�ـ�ات وا�xاص بحساب املتوسـطات وOنحـر) 13(ليت�ó من خالل اwxدو 
البحـــث عCـــ� بطاقـــة املالحظـــة PـــB القيـــاس البعـــدي أن املعاwxـــة التجرheيـــة ال�ـــ� اشـــتملت عCـــ� نمـــط 

 BCو0ــي التفـاع�مــن ) Oستكــشافية(مــع تقــديم &0ـشطة 2لك1�ونيــة ) بــارHود(تـصميم الكتــاب 2لك1
، حيـــث بلغـــت قيمــــة الطـــالب �ـــB أعCـــ� املعاwxـــات التجرheيـــة للبحـــث مـــن حيـــث املتوســـط ا�xـــساiي

، ب�نما Hانت املعاwxة التجرheية لنمط تصميم الكتـاب 2لك1�و0ـي )317.30(املتوسط ا�xساiي ل�ا 
 BCة(التفــاع �ــB أقــل املعاwxــات التجرheيــة للبحــث ) البنائيــة(مــع تقــديم &0ــشطة 2لك1�ونيــة ) رصــو

وعنـــد اعتبـــار ، )213.50(مـــن حيـــث املتوســـط ا�xـــساiي؛ حيـــث بلغـــت قيمـــة املتوســـط ا�xـــساiي ل�ـــا 
ــBً املعاwxــــات التجرheيــــة للبحــــث وفقــــاترت�ــــب نمــــط :  ملتوســــط�ا ا�xــــساiي &عCــــ�، يــــتم ترتي'`ــــا كمــــا يCــ

 BCو0ـــي التفـــاع�ثـــم نمـــط ) Oستكـــشافية(مـــع نمــط تقـــديم &0ـــشطة ) بـــارHود(تــصميم الكتـــاب 2لك1
 BCو0ـــــي التفـــــاع�ـــةال(مـــــع نمـــــط تقـــــديم &0ـــــشطة ) بـــــارHود(تـــــصميم الكتـــــاب 2لك1 يلـــــa`م نمـــــط ) بنائيــ

 BCو0ي التفاع�ة(تصميم الكتاب 2لك1 واخ�ـ�ا نمـط ) Oستكشافية(مع نمط تقديم &0شطة ) رصو
ً

 BCو0ــــي التفــــاع�ة(تـــصميم الكتــــاب 2لك1 ، وللتأكــــد مــــن )البنائيــــة(مــــع نمــــط تقــــديم &0ـــشطة ) رصـــو
ق دالــة إحــصائيا يتطلــب &مــر متا%عــة إجــراء التحلــيالت 2حــصائي ًوجــود فــر ة باســتخدام أســـلوب و

BCتجاه كما يO تحليل التباين ثنا^ي:  

  

  

  

  

  



) باركود/ صورة (التفاعل بين نمط تصميم الكتاب اإللكتروني التفاعلي 
  ...في تطبيقات ) االستكشافية/ البنائية (وتقديم األنشطة اإللكترونية 

  عطيةوائل شعبان عبدالستار / د
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  )14(لجدو 

ات  إنتـاج ,فـالم التعليميـة ثالثيـة ,Aعـاد رتحليل التباين ثناÔي 2تجاه ملتغ�ات البحـث ع�ـ\ بطاقـة مالحظـة م>ـا
  �9 القياس البعدي لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم 

  مجموع املرéعات  مصدر التباين
ج   اترد

   اzXرUة
  قيمة ف  متوسط املرéعات

ىمستو 
  الداللة

نمط تصميم الكتاب �لك�و�ي 
  التفاع��

141522.008  1  141522.008  32967.172  0.000  

  0.000  8617.981  36995.408  1  36995.408 تقديم ,�شطة �لك�ونية

نمط تصميم الكتاب �لك�و�ي 
 تقديم ,�شطة xالتفاع�� 

 �لك�ونية
60.208  1  60.208  14.025  0.000  

      4.293  116  497.967 ياWXطأ املعيار

        120  8586477.00 اwxموع الك��

�ó مــن اwxـــدو  ) Oستكـــشافية(ا��ـــسو¥ة وذلــك بال�ـــسبة للمتغ�ــ� ) ف(أن قيمــة ) 14(ليتــ
ــــاعBC وأثـــــره عCـــــ� &داء العمCـــــB �ــــــساو ــــي التفـ ي&و للبحـــــث و�ـــــو نمـــــط تـــــصميم الكتـــــاب 2لك1�و0ــ  ل

� إ�ـــ� أفـــضلية نمـــط )α≤0.05(ىعنـــد مـــستو ) 0.000 (ًإحـــصائياو�ــB دالـــة ) 32967.172(�، ممــا �ـــش
 BCو0ـــــي التفـــــاع�عCـــــ� نمـــــط تـــــصميم الكتـــــاب 2لك1�و0ـــــي التفـــــاعBC ) بـــــارHود(تـــــصميم الكتـــــاب 2لك1

ة( ـــــاعBC )رصـــــــو ـــي التفــ ـــاب 2لك1�و0ــــ ــــــصميم الكتــــ ـــنمط تـ ــــساiي لــــ ــــارHود(؛ حيـــــــث أن املتوســـــــط ا�xـــ ) بـــ
ـــــي التفـــــــاعBC أك�ــــــ) 299.03( ـــــاب 2لك1�و0ــ ـــــنمط تـــــــصميم الكتــ ة(� مـــــــن املتوســـــــط ا�xـــــــساiي لــ ) رصـــــــو
)230.35 .(  

ق بـ�ن املتوسـط�ن ومقــدار التغ�ـ� الـذي حــدث  وكمـا يوèـó الرسـم البيــا0ي التـا�w6 Bـم الفــر
 BCو0ي التفاع�ة (%عد تطبيق نمطي تصميم الكتاب 2لك1 BP القياس البعدي لبطاقة ) بارHود/ رصو

ات إنتــاج &فـــالم التعليميـــة ثالثيـــة &%عــاد لـــدى طـــالب شـــعبة مالحظــة &داء ر العمCـــB املـــرتبط بم�ـــا
  .تكنولوجيا التعليم

  

ة (قالفر ب�ن نمطي تصميم الكتاب �لك�و�ي التفاع�� ) 8(شRل  بطاقة مالحظة ,داء ع�\ ) باركود/ رصو
ات إنتاج ,فال   م التعليمية ثالثية ,Aعاد لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليمرالعم�� املرتبط بم>ا



) باركود/ صورة (التفاعل بين نمط تصميم الكتاب اإللكتروني التفاعلي 
  ...في تطبيقات ) االستكشافية/ البنائية (وتقديم األنشطة اإللكترونية 

  عطيةوائل شعبان عبدالستار / د
 

 

 

- 511 - 

فــض الفــرض الــصفر ســالف الــذكر وقبــو الفــرض، الــذي يــنص عCــ�  لو¥التــا�B تــم  ي وجــود (ر
جــــات ) 0,05(≤ ى عنــــد مـــستو ًإحــــصائياقفـــر دال  ســــو بــــنمط الطـــالبربــــ�ن متوســــطي د ن الــــذين يد ر

 BCو0ــي التفــاع�ة(تــصميم الكتــاب 2لك1 ســو بــنمط تــصميم الكتــاب 2لك1�و0ــي ، والــذين)رصــو ن يد ر
 BCود(التفـــاعHات إنتـــاج ) بـــار رPـــB القيـــاس البعـــدي، عCـــ� بطاقـــة مالحظـــة &داء العمCـــB املـــرتبط بم�ـــا

 ��&فــــالم التعليميــــة ثالثيــــة &%عــــاد لــــدى طــــالب شــــعبة تكنولوجيــــا التعلــــيم، وeرجــــع ذلــــك إ�ــــ� التــــأث
ة(عBC &سا#�å لنمط تصميم الكتاب 2لك1�و0ي التفا   ).)رصو

� الثا0ي ) ف(ل من خالل اwxدو السابق أن قيمة ًكما يت�ó أيضا�ا��سو¥ة بال�سبة للمتغ
و�B ) 8617.981(يللبحث و�و تقديم &0شطة 2لك1�ونية وأثره عC� التحصيل املعرBP �ساو 

� إ�� أفضلية تقديم &0شطة 2ل)α≤0.05(ىعند مستو ) 0.00(ًإحصائيا دالة �ك1�ونية ، مما �ش
؛ حيث أن املتوسط ا�xساiي لتقديم )البنائية(عC� تقديم &0شطة 2لك1�ونية ) Oستكشافية(

اقل من املتوسط ا�xساiي لتقديم &0شطة 2لك1�ونية ) 247.13) (البنائية(&0شطة 2لك1�ونية 
  .)O) (282.25ستكشافية(

ق ب�ن امل � الذي حدث ومقدارتوسط�ن وكما يوóè الرسم البيا0ي التا�w6 Bم الفر� التغ
ات إنتاج &فالم التعليمية ثالثية &%عاد %عد تطبيق  ربطاقة مالحظة &داء العمBC املرتبط بم�ا

 تبعا لتقديم &0شطة 2لك1�ونية BP القياس البعدي لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم
ً

  ).Oستكشافية/ البنائية (

  

 زبتطبيقات الواقع املعز) 2ستكشافية/ البنائية (قالفر ب�ن نو�ä نمط تقديم ,�شطة �لك�ونية ) 9(شRل 
ات إنتاج ,فالم التعليمية ثالثية ,Aعاد لدى طالب شعبة  رع�\ بطاقة مالحظة ,داء العم�� املرتبط بم>ا

  تكنولوجيا التعليم

فـض الفـرض الـصفر سـالف  يو¥التا�B تم  وجـود (لالـذكر وقبـو الفـرض، والـذي يـنص عCـ� ر
جـــــات الطــــالب ذات تقــــديم &0ـــــشطة ) 0,05(≤ ى عنــــد مـــــستو اًحــــصائيإقفــــر دال  ربــــ�ن متوســــطي د

BP القياس البعدي، عCـ� ) Oستكشافية(، وذات تقديم &0شطة 2لك1�ونية )البنائية(2لك1�ونية 
ات إنتــاج  &فــالم التعليميـــة ثالثيــة &%عــاد لــدى طـــالب ربطاقــة مالحظــة &داء العمCــB املـــرتبط بم�ــا

ــــــة  ــــــشطة 2لك1�ونيــ ــــــ�å لتقــــــــديم &0ــ � &سا#ـ�ـــــأث ــــع ذلــــــــك إ�ــــــــ� التـــ ــ ــــــيم، وeرجـ ا التعلــ شـــــــعبة تكنولوجيــــــــ
  ).)Oستكشافية(
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 عــــرض النتــــائج املرتبطــــة أثــــر التفاعــــل بــــ�ن نمــــط تــــصميم الكتــــاب �لك�و�ــــي التفــــاع�� -4
ات إنتاج ,فالم التعليمية ثالثية ,Aعـاد لـدى وتقديم ,�شطة �لك�ونية �9 تنمية  رم>ا

  طالب شعبة تكنولوجيا التعليم

  :  من أسئلة البحث ونصھالثامنرترتبط نتائج Kذا اzxو باإلجابة ع�\ السؤال 

ة (التفاعــل بــ�ن نمـــط تــصميم الكتــاب 2لك1�و0ــي التفـــاعBC مــا أثــر ) 8 ونمــط تقـــديم ) بــارHود/ رصــو
ات عCـ� &داء العمCـB ملزبتطبيقـات الواقـع املعـز ) Oستكـشافية/ البنائية (&0شطة 2لك1�ونية  ر�ـا

 .إنتاج &فالم التعليمية ثالثية &%عاد

  :يرتبط �Úذا السؤال الفرض السادس، ونصھ               

جــات طــالب ا�wموعــات ) 0,05(≤ ى عنــد مــستو ًإحــصائياقال يوجــود فــر دال ) 6 ربــ�ن متوســطات د
سو بنمط تصميم الكتـاب 2لك1�و0ـي التفـاعBC التجرheي iعة الذين يد نة & ر ة (ر ؛ مـع )بـارHود/ رصـو

PـــB القيـــاس البعـــدي، عCـــ� بطاقـــة مالحظـــة ) Oستكـــشافية/ البنائيـــة (تقـــديم &0ـــشطة 2لك1�ونيـــة 
ات إنتـاج &فـالم التعليميـة ثالثيـة &%عـاد لـدى طـالب شـعبة تكنولو جيـا ر&داء العمCـB املـرتبط بم�ـا

 .التعليم
  : نتائج الفرض السادس  

� ) ف(يت�ó ذلك من قيمة �و�و ) Oستكشافية(ا��سو¥ة بال�سبة ألثر التفاعل ب�ن املتغ
� تقديم &0شطة 2لك1�ونية وأثر ذلك التفاعل �نمط تصميم الكتاب 2لك1�و0ي التفاعBC، ومتغ

 �Cات إنتاج &فالم التع عليمية ثالثية &%عاد لدى طالب شعبة ر&داء العمBC املرتبط بم�ا
  ).0.05(ىو�B دالة عند مستو ) 14.025(ي �ساو تكنولوجيا التعليم

�ين نمط تصميم الكتاب 2لك1�و0ي التفاعBC، ًونظر�ا لوجود أثر دال بال�سبة للمتغ
 �Cالبحث ع BP ونية�heية بال�سبة لطالب ا�wموعات التجر&داء العمBC وتقديم &0شطة 2لك1

 �Cما ع����ين BP تأث�iعة للبحث، وكذلك �ناك أثر دال للتفاعل ب�ن املتغ بطاقة مالحظة &داء ر&
ات إنتاج &فالم التعليمية ثالثية &%عاد لدى طالب شعبة تكنولوجيا  رالعمBC املرتبط بم�ا

�ين التعليم�� املتغ�2لك1�و0ي نمط تصميم الكتاب (، ولتحديد أفضل ا�wموعات من حيث تأث
، وكذلك أثر التفاعل بي¤`ما بال�سبة لبطاقة املالحظة )التفاعBC، تقديم &0شطة 2لك1�ونية

iعة  ق ب�ن ا�wموعات التجرheية & رلعينة البحث، فإن �ذا �ستلزم إجراء اختبار لتوجيھ الفر و
  .للبحث

ق ب�ن ا�wموعات، وقScheffe وقد تم إجراء اختبار شيفا د وقع Oختيار و لتوجيھ الفر
iعة للبحث مÀساوeة، وقد تطلب  رعC� �ذا Oختبار بالتحديد؛ نظرا ألن ا�wموعات التجرheية &

ً

iعة للبحث  eة للمجموعات التجرheية & ر�ذا أوال حساب املتوسطات وOنحرافات املعيا ر
ً

 �Cع
  : لك كما يBC %عد ذScheffe املالحظة BP القياس البعدي، ثم إجراء اختبار شيفا بطاقة
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  )15(لجدو 

نات البعدية لبطاقة املالحظة Scheffeنتائج اختبار شيفا    للبحث ر للمقا

نة الطرفية ب�ن اwxموعات) ق(قيمة    رللمقا
اسية   املتوسط  رمجموعات الد

  اwxموعة ,و¤\
اwxموعة 

 الثانية
اwxموعة 

 الثالثة
اwxموعة 

 الراAعة

   :اwxموعة ,و¤\

ة (   ) لبنائيةا+ رصو
ــ  213.50 ــ ـــ ــ ــــــــ ــ        ـ

  :اwxموعة الثانية

ة (    ) 2ستكشافية+ رصو
ــــ *33.700  247.20 ـــــ ـــ ـــــ ــ       ـ

  :اwxموعة الثالثة

 )البنائية+ باركود ( 
ــ *33.567 *67.267  280.77 ـــــــ ـــــ ـــ ــ     ـ

  : اwxموعة الراAعة

  )2ستكشافية+ باركود (
ــ *36.533 *70.100 *103.800  317.30 ـــــــ ـــــ ـــ ــ   ـ

  :لباستقراء بيانات اwxدو السابق يت�ó أنھ

ًيوجـد فــر دال إحـصائيا -  وذلــك *) 33.700(ق؛ حيـث �ــwل متوسـط الفــر )0.05(ى عنــد مــستو ق
ســــت بــــنمط ة ( ربــــ�ن ا�wموعــــة التجرheيــــة الثانيــــة ال�ــــ� د ، وا�wموعــــة )Oستكــــشافية+ رصــــو

ســـــت بــــنمط التجرheيــــة &و�ــــ� ال ة (ر�ــــ� د وذلـــــك PــــB اختبــــار التحــــصيل املعرPـــــB ) البنائيــــة+ رصــــو
ــــــة؛ حيـــــــث إن متوســـــــط ا�wموعـــــــة  ـــــة الثانيـ ــــر لـــــــصاóx ا�wموعـــــــة التجرheيــ ــــذا الفـــ قللبحـــــــث، و�ـــ

ـــــد بلـــــــغ )213.50(التجرheيـــــــة &و�ـــــــ� قـــــــد بلـــــــغ  ، ب�نمـــــــا متوســـــــط ا�wموعـــــــة التجرheيـــــــة الثانيـــــــة قــ
)247.20.( 

وذلــك ) *67.267(ق؛ حيـث �ــwل متوسـط الفــر )0.05(ى  عنــد مــستوًإحـصائياقيوجـد فــر دال  - 
ســت بــنمط ، وا�wموعــة التجرheيــة )البنائيــة+ بــارHود ( ربـ�ن ا�wموعــة التجرheيــة الثالثــة ال�ـ� د

ســت بــنمط  ة (ر&و�ــ� ال�ــ� د وذلــك PــB اختبــار التحــصيل املعرPــB للبحــث، و�ــذا ) البنائيــة+ رصــو
يث إن متوسط ا�wموعة التجرheية &و�� قد بلغ قالفر لصاóx ا�wموعة التجرheية الثالثة؛ ح

 ).280.77(، ب�نما متوسط ا�wموعة التجرheية الثالثة قد بلغ )213.50(

وذلـك *) 103.800(ق؛ حيث �wل متوسط الفر )0.05(ى عند مستو ًإحصائياقيوجد فر دال  - 
ســـــت بـــــنمط  ــــة الرا%عـــــة ال�ـــــ� د ــــ�ن ا�wموعـــــة التجرheيـ  وا�wموعـــــة ،)Oستكـــــشافية+ بـــــارHود (ربـ

ســـــت بــــنمط  ة (رالتجرheيــــة &و�ــــ� ال�ــــ� د وذلـــــك PــــB اختبــــار التحــــصيل املعرPـــــB ) البنائيــــة+ رصــــو
ـــة الرا%عـــــــة؛ حيــــــث إن متوســـــــط ا�wموعـــــــة  ـــــة التجرheيـــ ـــر لـــــــصاóx ا�wموعــ ـــذا الفـــ قللبحــــــث، و�ــــ

ـــــد بلــــــغ  ـــــد بلـــــــغ )213.50(التجرheيــــــة &و�ــــــ� قــ ـــة الرا%عـــــــة قـ ـــــة التجرheيـــ ، ب�نمـــــــا متوســــــط ا�wموعــ
)317.30.( 

وذلــك *) 33.567(ق؛ حيـث �ــwل متوسـط الفــر )0.05(ى عنــد مــستو ًإحـصائياقيوجـد فــر دال  - 
ســت بــنمط ، وا�wموعــة التجرheيــة )البنائيــة+ بــارHود ( ربـ�ن ا�wموعــة التجرheيــة الثالثــة ال�ـ� د

ست بـنمط  ة (رالثانية ال�� د وذلـك PـB اختبـار التحـصيل املعرPـB للبحـث، ) Oستكـشافية+ رصـو
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صاóx ا�wموعة التجرheية الثالثة؛ حيث إن متوسط ا�wموعة التجرheية الثانية قو�ذا الفر ل
 ).280.77(، ب�نما متوسط ا�wموعة التجرheية الثالثة قد بلغ )247.20(قد بلغ 

وذلــك *) 70.100(ق؛ حيـث �ــwل متوسـط الفــر )0.05(ى عنــد مــستو ًإحـصائياقيوجـد فــر دال  - 
ــــة الرا%عـــــة ال�ـــــ� ـــ�ن ا�wموعـــــة التجرheيـ ســـــت بـــــنمط بــ ، وا�wموعـــــة )Oستكـــــشافية+ بـــــارHود (ر د

ست بنمط  ة (رالتجرheية الثانية ال�� د وذلك BP اختبار التحصيل املعرO ( BPستكشافية+ رصو
ـــة الرا%عـــــــة؛ حيــــــث إن متوســـــــط ا�wموعـــــــة  ـــــة التجرheيـــ ـــر لـــــــصاóx ا�wموعــ ـــذا الفـــ قللبحــــــث، و�ــــ

ــــغ  ــــد بلــ وعـــــة التجرheيــــــة الرا%عـــــة قــــــد بلــــــغ ، ب�نمـــــا متوســــــط ا�wم)247.20(التجرheيـــــة الثانيــــــة قـ
)317.30.( 

وذلــك *) 36.533(ق؛ حيـث �ــwل متوسـط الفــر )0.05(ى عنــد مــستو ًإحـصائياقيوجـد فــر دال  - 
ســـــت بـــــنمط  ــــة الرا%عـــــة ال�ـــــ� د ــــ�ن ا�wموعـــــة التجرheيـ ، وا�wموعـــــة )Oستكـــــشافية+ بـــــارHود (ربـ

ســــت بـــنمط  ختبــــار التحـــصيل املعرPــــB وذلــــك PـــB ا) البنائيـــة+ بــــارHود (رالتجرheيـــة الثالثــــة ال�ـــ� د
ـــة الرا%عـــــــة؛ حيــــــث إن متوســـــــط ا�wموعـــــــة  ـــــة التجرheيـــ ـــر لـــــــصاóx ا�wموعــ ـــذا الفـــ قللبحــــــث، و�ــــ

ـــة قـــــد بلــــــغ  ــــة التجرheيــــــة الثالثـــــة قــــــد بلــــــغ )317.30(التجرheيـــــة الرا%عـــ ، ب�نمــــــا متوســـــط ا�wموعــ
)280.77.( 

 B�الـــــش ل البيـــــا0ي التـــــا óــــèوeو0ـــــي الو�ـــاب 2لك1 تفـــــاعBC التفاعـــــل بـــــ�ن نمـــــط تـــــصميم الكتــ
ة ( ـــديم &0ـــــشطة 2لك1�ونيــــة ) بــــارHود/ رصــــو عCــــ� &داء العمCـــــO ( Bستكــــشافية/ البنائيــــة (مــــع تقـ

ات إنتاج &فالم التعليمية ثالثية &%عاد لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم   :راملرتبط بم�ا

 
ة (التفاعل ب�ن نمط تصميم الكتاب �لك�و�ي التفاع�� ) 10(شRل  مع تقديم ,�شطة ) دباركو/ رصو

ات إنتاج ,فالم التعليمية ثالثية ,Aعاد ) 2ستكشافية/ البنائية (�لك�ونية  رع�\ ,داء العم�� املرتبط بم>ا
  لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم 

فـــض الفـــرض الـــصفر ســـالف الـــذكر وقبـــو الفـــرض، وPـــB ضـــوء �ـــذه النتـــائج  لتـــم  ي والـــذي ر
ــــ�  ـــود فـــــــر دال "يـــــــنص عCـــ ـــــالب ) 0,05(≤ ى عنـــــــد مـــــــستو ًحـــــــصائياإقوجــــ جـــــــات طــ ــــطات د ربـــــــ�ن متوســـ

 BCو0ـي التفـاع�سـو بـنمط تـصميم الكتـاب 2لك1 iعـة الـذين يد نا�wموعات التجرheية & ر ة (ر / رصـو
BP القياس البعدي، عCـ� بطاقـة ) Oستكشافية/ البنائية (؛ مع تقديم &0شطة 2لك1�ونية )بارHود

ات إنتــاج &فـــالم التعليميـــة ثالثيـــة &%عــاد لـــدى طـــالب شـــعبة مالحظــة &داء العمCـــB املـــرتبط ر بم�ـــا
� &سا#ـــــ�å ألثـــــر التفاعـــــل بـــــ�ن نمـــــط تـــــصميم الكتـــــاب �ـــا التعلـــــيم، وeرجـــــع ذلـــــك إ�ـــــ� التـــــأث تكنولوجيــ

  ."2لك1�و0ي التفاعBC ونوع تقديم &0شطة 2لك1�ونية املتبع
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اب �لك�و�ي التفاع�� وتقديم  عرض النتائج املرتبطة بأثر اختالف نمط تصميم الكت-5
  .ي,�شطة �لك�ونية �9 تنمية التفك� البصر لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم

  : ا من أسئلة البحث ونص>موالعاشر التاسعرترتبط نتائج Kذا اzxو باإلجابة ع�\ السؤال 

9 ( BCو0ـــي التفــــاع�ة (مـــا أثــــر اخـــتالف نمــــط تـــصميم الكتــــاب 2لك1  مـــع تثhيــــت نمــــط) دبــــارHو/ رصـــو
� البصر لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم� .يتقديم &0شطة 2لك1�ونية عC� التفك

بتطبيقـات الواقـع ) Oستكـشافية/ البنائيـة (ما أثر اختالف نمـط تقـديم &0ـشطة 2لك1�ونيـة ) 10
� البـصر لـزاملعز مع تثhيت�دى طـالب شـعبة ي نمط تصميم الكتاب 2لك1�و0ي التفاعBC عC� التفك

  .تكنولوجيا التعليم
ض البحث، ونص>ماوالثامن الساAعيرتبط �Úاذين السؤال�ن الفرض    :و من فر

ــــود فــــــر دال ) 7 ـــذين ) 0,05(≤ ى عنــــــد مــــــستو ًإحــــــصائياقال يوجــ جــــــات الطــــــالب الـــ ربــــــ�ن متوســــــطي د
 BCو0ــــي التفـــــاع�ســــو بــــنمط تــــصميم الكتــــاب 2لك1 نيد ة(ر ســــو بــــنمط تـــــصميم )رصــــو ن، والــــذين يد ر

يBP القياس البعـدي، عCـ� اختبـار التفك�ـ� البـصر لـدى طـالب ) بارHود(كتاب 2لك1�و0ي التفاعBC ال
 .شعبة تكنولوجيا التعليم

جــات الطــالب ذات تقــديم ) 0,05(≤ ى عنــد مــستو ًإحــصائياقال يوجــود فــر دال ) 8 ربــ�ن متوســطي د
PــــB القيــــاس ) Oستكــــشافية(، وذات تقــــديم &0ــــشطة 2لك1�ونيــــة )البنائيــــة(&0ــــشطة 2لك1�ونيــــة 

� البصر لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم�  .يالبعدي، عC� مقياس التفك
ض ووسوف يتم عرض Kذه النتائج وفقا للفر

ً
:  

  :نتائج الفرض الساAع والثامن

ق بــ�ن ) ف( ســالف الــذكر؛ تــم حــساب قيمــة والثــامن الــسا%عالختبــار ºــ�ة الفــرض  وللفــر
جات طالب مجموعات  � البصر لدى رمتوسطي د�iعة BP القياس البعدي ملقياس التفك يالبحث & ر

  :طالب شعبة تكنولوجيا التعليم، وفيما يBC م��ص لنتائج املقياس بتحليل التباين ثنا^ي Oتجاه

  )16(لجدو 
ياملتوســطات و2نحـــراف املعيــار ملتغ�ـــات البحـــث ع�ــ\ مقيـــاس التفك�ــ البـــصر  لـــدى طــالب شـــعبة تكنولوجيـــا ي

   �9 القياس البعديالتعليم
نمط تصميم الكتاب �لك�و�ي 

  التفاع��
  ي2نحراف املعيار  املتوسط  العدد تقديم ,�شطة �لك�ونية

  1.608  70.03  30 البنائية
ة  رصو

  1.889  79.47  30 2ستكشافية

  5.064  74.75  60   مجموع

  0.923  46.10  30 البنائية
 باركود

  1.165  57.23  30 2ستكشافية

  5.710  51.67  60  2جما¤� 

  12.137  58.07  60   البنائية

  11.318  68.35  60   2ستكشافية

  12.775  63.21  120  2جما¤�  
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يوا�xاص بحساب املتوسـطات وOنحـراف املعيـار ملتغ�ـ�ات ) 16(ليت�ó من خالل اwxدو 
ة ال�ـ� اشـتملت عCـ� يالبحث عC� مقيـاس التفك�ـ� البـصر PـB القيـاس البعـدي أن املعاwxـة التجرheيـ

 BCو0ي التفاع�ة(نمط تصميم الكتاب 2لك1 ) Oستكـشافية(مع تقديم &0ـشطة 2لك1�ونيـة ) رصو
من الطالب �B أعCـ� املعاwxـات التجرheيـة للبحـث مـن حيـث املتوسـط ا�xـساiي، حيـث بلغـت قيمـة 

 الكتــاب 2لك1�و0ــي ، ب�نمــا Hانـت املعاwxــة التجرheيـة لــنمط تـصميم)79.47(املتوسـط ا�xــساiي ل�ـا 
 BCود(التفـاعHونيــة ) بــار��ــB أقــل املعاwxــات التجرheيــة للبحــث ) البنائيـة(مــع تقــديم &0ــشطة 2لك1

وعنــــد اعتبــــار ، )46.10(مـــن حيــــث املتوســــط ا�xــــساiي؛ حيــــث بلغــــت قيمـــة املتوســــط ا�xــــساiي ل�ــــا 
ترت�ــــب املعاwxــــات التجرheيــــة للبحــــث وفقــــا ملتوســــط�ا ا�xــــساiي &عCــــ�، يــــتم 

ً
Bــ نمــــط : ترتي'`ــــا كمــــا يCــ

 BCو0ـــي التفـــاع�ة(تـــصميم الكتـــاب 2لك1 ثـــم نمـــط ) Oستكـــشافية(مـــع نمـــط تقـــديم &0ـــشطة ) رصـــو
 BCو0ـــــي التفـــــاع�ة(تـــــصميم الكتـــــاب 2لك1 ـــة(مـــــع نمـــــط تقـــــديم &0ـــــشطة ) رصـــــو يلـــــa`م نمـــــط ) البنائيــ

 BCو0ي التفاع��ا) افيةOستكش(يم &0شطة مع نمط تقد) بارHود(تصميم الكتاب 2لك1� نمـط ًوأخ
 BCو0ـــي التفــــاع�، وللتأكــــد مــــن )البنائيـــة(مــــع نمــــط تقـــديم &0ــــشطة ) بـــارHود(تـــصميم الكتــــاب 2لك1

ق دالــة إحــصائيا يتطلــب &مــر متا%عــة إجــراء التحلــيالت 2حــصائية باســتخدام أســـلوب  ًوجــود فــر و
BCتجاه كما يO تحليل التباين ثنا^ي:  

  )17(لجدو 

يتجاه ملتغ�ات البحث ع�\ مقياس التفك� البصر لدى طـالب شـعبة تكنولوجيـا تحليل التباين ثناÔي 2
  �9 القياس البعدي  التعليم

  مصدر التباين
مجموع 
  املرéعات

جات  رد
  اzXرUة

متوسط 
  املرéعات

  قيمة ف
ىمستو 
  الداللة

نمط تصميم الكتاب �لك�و�ي 
 التفاع��

15985.208  1  15985.208  
7646.53

3  
0.000  

  3172.408  1  3172.408  ,�شطة �لك�ونيةتقديم 
1517.52

3  
0.000  

نمط تصميم الكتاب �لك�و�ي 
 تقديم ,�شطة xالتفاع�� 

 �لك�ونية
21.675  1  21.675  10.368  0.002  

      2.091  116  242.500  ياWXطأ املعيار

        120  498857.00  اwxموع الك��

� &و للبحث و�و و¥ة ا��س) ف(أن قيمة ) 17(ليت�ó من اwxدو �لوذلك بال�سبة للمتغ
� البصر �ساو �ينمط تصميم الكتاب 2لك1�و0ي التفاعBC وأثره عC� التفك و�B ) 7646.533(ي

� إ�� أفضلية نمط تصميم الكتاب )α≤0.05(ىعند مستو  )0.000 (ًإحصائيادالة �، مما �ش
 BCو0ي التفاع�ة(لك1�و0ي التفاعBC عC� نمط تصميم الكتاب 2) بارHود(2لك1 ؛ حيث أن )رصو

 BCو0ي التفاع�أقل من املتوسط ) 51.67) (بارHود(املتوسط ا�xساiي لنمط تصميم الكتاب 2لك1
 BCو0ي التفاع�ة(ا�xساiي لنمط تصميم الكتاب 2لك1   ).74.75) (رصو
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ق بـ�ن املتوسـط�ن ومقــدار التغ�ـ� الـذي حــد ث وكمـا يوèـó الرسـم البيــا0ي التـا�w6 Bـم الفــر
 BCو0ي التفاع�ة (%عد تطبيق نمطي تصميم الكتاب 2لك1 BP القياس البعدي ملقياس ) بارHود/ رصو

� البصر�  . لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليميالتفك

ة (قالفر ب�ن نمطي تصميم الكتاب �لك�و�ي التفاع�� ) 11(شRل  يع�\ مقياس التفك� البصر ) باركود/ رصو
  وجيا التعليملدى طالب شعبة تكنول

فــض الفــرض الــصفر ســالف الــذكر وقبــو الفــرض، الــذي يــنص عCــ�  لو¥التـا�B تــم  ي وجــود "ر
ســــو بــــنمط ) 0,05(≤ ى عنــــد مـــستو ًإحــــصائياقفـــر دال  جــــات الطـــالب الــــذين يد نبــــ�ن متوســــطي د ر ر

 BCو0ــي التفــاع�ة(تــصميم الكتــاب 2لك1 ســو بــنمط تــصميم الكتــاب 2لك1�و0ــي )رصــو ن، والــذين يد ر
 BCود(التفـاعHالبــصر لـدى طـالب شـعبة تكنولوجيــا ) بـار �يPـB القيـاس البعــدي، عCـ� مقيـاس التفك�ـ

 BCو0ــــي التفــــاع�� &سا#ــــ�å لــــنمط تــــصميم الكتــــاب 2لك1�ــأث ة(التعلـــيم، وeرجــــع ذلــــك إ�ــــ� التــ ، )رصــــو
  ".بصرف النظر عن تقديم &0شطة 2لك1�ونية

 ó�� الثا0ي ا��) ف(ل من خالل اwxدو السابق أن قيمة ًأيضاكما يت�سو¥ة بال�سبة للمتغ
� البصر �ساو �يللبحث و�و تقديم &0شطة 2لك1�ونية وأثره عC� التفك و�B دالـة ) 1517.523(ي

ــــضلية تقـــــديم &0ـــــشطة 2لك1�ونيـــــة )α≤0.05(ىعنـــــد مـــــستو ) 0.00 (ًإحـــــصائيا ـــ� أفـ � إ�ــ�ـــش ، ممـــــا �ــ
 أن املتوســط ا�xــساiي لتقــديم ؛ حيــث)البنائيــة(عCــ� تقــديم &0ــشطة 2لك1�ونيــة ) Oستكــشافية(

اقــل مـــن املتوســط ا�xــساiي لتقــديم &0ــشطة 2لك1�ونيـــة ) 58.07(&0ــشطة 2لك1�ونيــة البنائيــة 
  ).O) (68.35ستكشافية(

ق بـ�ن املتوسـط�ن ومقــدار التغ�ـ� الـذي حــدث  وكمـا يوèـó الرسـم البيــا0ي التـا�w6 Bـم الفــر
� البصر%عد تطبيق � تبعـا PـB القيـاس البعـديعبة تكنولوجيا التعلـيم  لدى طالب شيمقياس التفك

ً

  ).Oستكشافية/ البنائية (لتقديم &0شطة 2لك1�ونية 

  
 زبتطبيقات الواقع املعز) 2ستكشافية/ البنائية (قالفر ب�ن نو�ä نمط تقديم ,�شطة �لك�ونية ) 12(شRل 

  ى طالب شعبة تكنولوجيا التعليميع�\ مقياس التفك� البصر لد

74.75
51.67

0

50

100

بــاركودصورة
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فــض الفــرض الــصفر ســالف الــذكر وقبــو الفــرض، الــذي يــنص عCــ�  لو¥التــا�B تــم  ي وجــود (ر
جـــــات الطــــالب ذات تقــــديم &0ـــــشطة ) 0,05(≤ ى عنــــد مـــــستو ًإحــــصائياقفــــر دال  ربــــ�ن متوســــطي د

اس البعدي، عCـ� BP القي) Oستكشافية(، وذات تقديم &0شطة 2لك1�ونية )البنائية(2لك1�ونية 
 �åسا#ـــ& ��يمقيــاس التفك�ـــ� البــصر لـــدى طــالب شـــعبة تكنولوجيــا التعلـــيم، وeرجــع ذلـــك إ�ــ� التـــأث

  .) بصرف النظر عن نمط تصميم الكتاب التفاعO(BCستكشافية(لتقديم &0شطة 2لك1�ونية 

ــــاب �لك�و�ـــــــي -6 ــــــط تـــــــصميم الكتـــ ــ�ن نمـ ــ ــــل بـــ ــة أثـــــــر التفاعـــ ــ ــائج املرتبطـــ ــ ــــرض النتـــ  عــ
ي�� وتقديم ,�شطة �لك�ونية �9 تنمية التفك� البصر لدى طـالب شـعبة التفاع

  .تكنولوجيا التعليم

  :  من أسئلة البحث ونصھا�xادي عشررترتبط نتائج �ذا ا��و باإلجابة عC� السؤال 

ة (التفاعل ب�ن نمط تصميم الكتاب 2لك1�و0ي التفاعBC ما أثر ) 11 ونمط تقديم ) بارHود/ رصو
� البصر لدى زبتطبيقات الواقع املعز ) Oستكشافية/ البنائية (ة 2لك1�ونية &0شط�يعC� التفك

 .طالب شعبة تكنولوجيا التعليم

  :التاسع ونصھيرتبط �Úذا السؤال الفرض 

جــات طــالب ا�wموعــات ) 0,05(≤ ى عنــد مــستو ًإحــصائياقال يوجــود فــر دال ) 9 ربــ�ن متوســطات د
iعة الذين  سو بنمط تصميم الكتـاب 2لك1�و0ـي التفـاعBC رالتجرheية & نيد ة (ر ؛ مـع )بـارHود/ رصـو

PــB القيـــاس البعـــدي، عCــ� مقيـــاس التفك�ـــ� ) Oستكـــشافية/ البنائيـــة (تقــديم &0ـــشطة 2لك1�ونيــة 
 .يالبصر لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم

  :نتائج الفرض التاسع

� نمط تصميم الكتاب ا��سو¥ة بال�سبة ألثر ا) ف(يت�ó ذلك من قيمة �لتفاعل ب�ن متغ
� تقديم &0شطة 2لك1�ونية�� البصر  2لك1�و0ي التفاعBC، ومتغ�يوأثر ذلك التفاعل عC� التفك

  .)0.05(ى عند مستو ًو�B دالة إحصائيا) 10.368(ي�ساو 

ـــاب 2لك1�و0ـــــي التفـــــاعBC، ًونظـــــر ــــ�ين نمـــــط تـــــصميم الكتــ ا لوجـــــود أثـــــر دال بال�ـــــسبة للمتغ�ـ
ـــــسبة لطــــــالب ا�wموعـــــــات وتقــــــد ــــصر بال�ــ ييم &0ــــــشطة 2لك1�ونيـــــــة PــــــB البحــــــث عCـــــــ� التفك�ــــــ� البــ

��مــــا عCــــ� �iعــــة للبحــــث، وكــــذلك �نــــاك أثــــر دال للتفاعـــل بــــ�ن متغ�ــــ� البحــــث PــــB تأث يالتجرheيـــة & ر
� املتغ�ـ�ين �� البصر لطالب عينة البحث، ولتحديد أفضل ا�wموعات مـن حيـث تـأث�نمـط (يالتفك

، وكـــذلك أثـــر التفاعـــل بي¤`مـــا ) 2لك1�و0ـــي التفـــاعBC، تقـــديم &0ـــشطة 2لك1�ونيـــةتـــصميم الكتـــاب
يبال�ـــسبة ملقيـــاس التفك�ـــ� البـــصر ألفــــراد عينـــة البحـــث، فـــإن �ــــذا �ـــستلزم إجـــراء اختبـــار لتوجيــــھ 

iعة للبحث ق ب�ن ا�wموعات التجرheية & رالفر   .و

ق بــ�نScheffe  وقــد تــم إجــراء اختبــار شــيفا  ا�wموعــات، وقــد وقــع Oختيــار و لتوجيــھ الفــر
iعــة للبحــث مÀــساوeة، وقــد تطلــب  رعCــ� �ــذا Oختبــار بالتحديــد؛ نظــرا ألن ا�wموعــات التجرheيــة &

ً

iعــــة للبحــــث  ـــة للمجموعــــات التجرheيــــة & eـ ر�ــــذا أوال حــــساب املتوســــطات وOنحرافــــات املعيا ر
ً

عCــــ� 
� البصر�  :  %عد ذلك كما يScheffeBCر شيفا  BP القياس البعدي، ثم إجراء اختبايمقياس التفك
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  )18(لجدو 

نات البعدية ملقياس التفك� البصرScheffe نتائج اختبار شيفا  ي للمقا   للبحث ر

نة الطرفية ب�ن اwxموعات) ق(قيمة    رللمقا

اسية اwxموعة   املتوسط  رمجموعات الد
 ,و¤\

اwxموعة 
 الثانية

اwxموعة 
 الثالثة

اwxموعة 
 الراAعة

   :اwxموعة ,و¤\

ة (  )البنائية+ رصو
ــــ  70.03 ـــــــــ ــــ         ـــ

  :اwxموعة الثانية

ة (   )2ستكشافية+ رصو
ـــــــــ  *9.433  79.47 ــــــــ       ـــ

  :اwxموعة الثالثة

 )البنائية+ باركود ( 
ـــــ  *33.367 *23.933  46.10 ـــــــــ ـــ     ـــ

  :اwxموعة الراAعة

  )ستكشافية2+ باركود ( 
ــ  *11.133 *22.233 *12.800  57.23 ـــــــــ ــــــ ــ   ـ

  :لباستقراء بيانات اwxدو السابق يت�ó أنھ

ًيوجــد فـــر دال إحــصائيا -  وذلـــك *) 9.433(ق؛ حيــث �ـــwل متوســط الفـــر )0.05(ى عنـــد مـــستو ق
ســــت بــــنمط ة ( ربــــ�ن ا�wموعــــة التجرheيــــة الثانيــــة ال�ــــ� د ، وا�wموعــــة )Oستكــــشافية+ رصــــو

ســـــت بـــــنمط ا ـــ� د ة (رلتجرheيــــة &و�ـــــ� ال�ــ ـــو PـــــB مقيـــــاس التفك�ـــــ� البـــــصر ) البنائيـــــة+ رصــ يوذلـــــك 
ــــــة؛ حيـــــــث إن متوســـــــط ا�wموعـــــــة  ـــــة الثانيـ ــــر لـــــــصاóx ا�wموعـــــــة التجرheيــ ــــذا الفـــ قللبحـــــــث، و�ـــ

 ).79.47(، ب�نما متوسط ا�wموعة التجرheية الثانية قد بلغ )70.03(التجرheية &و�� قد بلغ 

وذلــك ) *23.933(ق؛ حيـث �ـwل متوســط الفـر )0.05(ى عنـد مــستو ًائياإحــصقيوجـد فـر دال  - 
ســت بــنمط ، وا�wموعــة التجرheيــة )البنائيــة+ بــارHود ( ربـ�ن ا�wموعــة التجرheيــة الثالثــة ال�ـ� د

ســت بــنمط  ة (ر&و�ــ� ال�ــ� د يوذلــك PــB مقيــاس التفك�ــ� البــصر للبحــث، و�ــذا ) البنائيــة+ رصــو
ة &و�ـ�؛ حيـث إن متوسـط ا�wموعـة التجرheيـة &و�ـ� قـد بلـغ قالفر لصاóx ا�wموعة التجرheيـ

 ).46.10(، ب�نما متوسط ا�wموعة التجرheية الثالثة قد بلغ )70.03(

وذلــك *) 12.800(ق؛ حيـث �ـwل متوســط الفـر )0.05(ى عنـد مــستو ًإحــصائياقيوجـد فـر دال  - 
ســـــت بـــــنمط  ــــة الرا%عـــــة ال�ـــــ� د ــــ�ن ا�wموعـــــة التجرheيـ ، وا�wموعـــــة )كـــــشافيةOست+ بـــــارHود (ربـ

ســـــت بـــــنمط  ـــ� د ة (رالتجرheيــــة &و�ـــــ� ال�ــ ـــو PـــــB مقيـــــاس التفك�ـــــ� البـــــصر ) البنائيـــــة+ رصــ يوذلـــــك 
قللبحث، و�ذا الفر لصاóx ا�wموعة التجرheية &و��؛ حيث إن متوسط ا�wموعة التجرheيـة 

 ).57.23(، ب�نما متوسط ا�wموعة التجرheية الرا%عة قد بلغ )70.03(&و�� قد بلغ 

وذلــك *) 33.367(ق؛ حيـث �ـwل متوســط الفـر )0.05(ى عنـد مــستو ًإحــصائياقيوجـد فـر دال  - 
ســت بــنمط ، وا�wموعــة التجرheيــة )البنائيــة+ بــارHود ( ربـ�ن ا�wموعــة التجرheيــة الثالثــة ال�ـ� د

ســت بـنمط  ة (رالثانيـة ال�ـ� د يوذلـك PـB مقيــاس التفك�ـ� البـصر للبحــث، ) Oستكــشافية+ رصـو
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لصاóx ا�wموعة التجرheية الثانية؛ حيث إن متوسط ا�wموعة التجرheية الثانية قو�ذا الفر 
 ).46.10(، ب�نما متوسط ا�wموعة التجرheية الثالثة قد بلغ )79.47(قد بلغ 

وذلــك *) 22.233(ق؛ حيـث �ـwل متوســط الفـر )0.05(ى عنـد مــستو ًإحــصائياقيوجـد فـر دال  - 
ــــة الرا%عـــــة ال�ـــــ�  ـــ�ن ا�wموعـــــة التجرheيـ ســـــت بـــــنمط بــ ، وا�wموعـــــة )Oستكـــــشافية+ بـــــارHود (رد

ست بنمط  ة (رالتجرheية الثانية ال�� د � البصر ) Oستكشافية+ رصو�يوذلك BP مقياس التفك
ــــــة؛ حيـــــــث إن متوســـــــط ا�wموعـــــــة  ـــــة الثانيـ ــــر لـــــــصاóx ا�wموعـــــــة التجرheيــ ــــذا الفـــ قللبحـــــــث، و�ـــ

 ).57.23(التجرheية الرا%عة قد بلغ ، ب�نما متوسط ا�wموعة )79.47(التجرheية الثانية قد بلغ 

وذلــك *) 11.133(ق؛ حيـث �ــwل متوسـط الفــر )0.05(ى عنــد مــستو ًياقيوجـد فــر دال إحـصائ - 
ســـــت بـــــنمط  ــــة الرا%عـــــة ال�ـــــ� د ــــ�ن ا�wموعـــــة التجرheيـ ، وا�wموعـــــة )Oستكـــــشافية+ بـــــارHود (ربـ

ســــت بــــنمط  يالتفك�ــــ� البــــصر وذلــــك PــــB مقيــــاس ) البنائيــــة+ بــــارHود (رالتجرheيــــة الثالثــــة ال�ــــ� د
ـــة الرا%عـــــــة؛ حيــــــث إن متوســـــــط ا�wموعـــــــة  ـــــة التجرheيـــ ـــر لـــــــصاóx ا�wموعــ ـــذا الفـــ قللبحــــــث، و�ــــ

 ).46.10(، ب�نما متوسط ا�wموعة التجرheية الثالثة قد بلغ )57.23(التجرheية الرا%عة قد بلغ 
 B�الـــــش ل البيـــــا0ي التـــــا óــــèوeو BCو0ـــــي التفـــــاع�ـــاب 2لك1 التفاعـــــل بـــــ�ن نمـــــط تـــــصميم الكتــ

ة صــ( عCــ� مقيــاس التفك�ـــ� ) Oستكــشافية/ البنائيــة (مــع تقــديم &0ــشطة 2لك1�ونيــة ) بــارHود/ رو
  :يالبصر لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم

 
ة (التفاعل ب�ن نمط تصميم الكتاب �لك�و�ي التفاع�� ) 13(شRل  مع تقديم ,�شطة ) باركود/ رصو

  يع�\ مقياس التفك� البصر لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم ) 2ستكشافية/ البنائية (�لك�ونية 

فض الفرض الصفر سالف الذكر وقبو الفرض، وBP ضوء �ذه النتائج  لتم  ي والذي ر
 �Cجات طالب ) 0,05(≤ ى عند مستو ًإحصائياقوجود فر دال "ينص ع رب�ن متوسطات د

سو بنمط تصميم الك iعة الذين يد نا�wموعات التجرheية & ر ة (تاب 2لك1�و0ي التفاعBC ر / رصو
BP القياس البعدي، عC� مقياس ) Oستكشافية/ البنائية (؛ مع تقديم &0شطة 2لك1�ونية )بارHود

� &سا#�å ألثر �� البصر لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم، وeرجع ذلك إ�� التأث�يالتفك
   ."نوع تقديم &0شطة 2لك1�ونية املتبعالتفاعل ب�ن نمط تصميم الكتاب 2لك1�و0ي التفاعBC و

ضھ   :وتفس� ومناقشة النتائج اWXاصة بáساؤالت البحث وفر

ات -1   :إنتاج ,فالم التعليمية ثالثية ,Aعادر تفس� ومناقشة النتائج املتعلقة بتحديد م>ا

� ��ك�� من مث�ـ� أ دمج عC� Oعتماد تم حيث ،ثراء املصادر ملبادئ نظرeة ًوفقا �ذه النÀيجة تفس
 ، عالوة عC�يبصر

ً
 ش ل، من بأك�� ىا��تو و&0شطة التعليمية وا�xرص عC� عرض �Oتمام 

فقا ًو اسة �ع�Û وال�� املصادر ثراء لنظرeة و � ربد�جة ًوفقا التعلم، مصادر ب�ن Oختيار معاي  رلد
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  -الوسـيلة ھبـ �ـستخدم الـذي القـدر عCـ� �عتمـد الـتعلم فعاليـة أن وتوèـó املعلومـا�ي، ثرا�`ـا
 Hلما الغموض قل ف لما ثراء، أك�� نت و صدى رجع يوفر التعلممصادر  فإن - للنظرeة ًوطبقا

حـدوثا، أك�ـ� َّالفعـال الـتعلم Hـان
ً

جـة بتخفـيض يقـوم ف�ـ�اء املعلومـات   وإيجـاد الغمـوض رد
 .ا��تلفة الوسائل باستخدام املش1�كة املعا0ي من مساحة

 حيـث،  "Mayer"ماير لـ املتعددة بالوسائط للتعلم املعرفية eةالنظر مع النÀيجة �ذه وتختلف �
��جـة الطـالب يـتعلم أن و©عÛـ� امل ـا0ي، رالتجـاو مبـدأ إ�ـ� �ـش  نـص يقـدم ًعمقـا عنـدما أك�ـ� ربد

eن توضيحية رسومات بجوار ابـط بنـاء مـن وذلـك يمكـن منفـصل�ن ولـ�س رمتجاو  بـ�ن عقليـة ور
 �و النظرeة ل�ذه املنطقي و&ساس ،&داء منيحسن  مما التوضيحية، والرسومات النصوص

ة �`ـا املرتبطـة والنـصوص الرسـومات توضـع عنـدما  الطالـب يـضطر ال الـشاشة عCـ� رمتجـاو
 �`مـا Oحتفـاظ مـن يتمكنـوا و¥التـا�B الـشاشة، ًبـصرeا PـB ع¤`ـا للبحـث عقليـة مـصادر السـتخدام

 �`ـا املرتبطـة والنـصوص ماتالرسـو توضـع وعنـدما الوقـت، و¥ـنفس العاملـة الـذاكرة PـB ًمعـا
 للبحـث عقلية مصادر استخدام إ�� ناملتعلمو يضطر الشاشة؛ عC� البعض %عض�ا عن %عيدة

 ذاكـرs`م PـB والنـصوص بالرسـومات Oحتفـاظ و¥التـا�B ال يتمكنـوا مـن الـشاشة، ًبـصرeا PـB ع¤`ـا
د(العاملة BP نفس الوقت  رÀeشا  .اً مع�ا تماموeؤeد البحث وج�ة نظر �ذه النظرeة وeتفق) ر

ات باســــتخدام العديــــد مـــن املــــداخل؛ م¤`ــــا �  ، املــــدخلLogicalا��ــــل املنطقــــي : (رتـــم تنظــــيم امل�ــــا
 B£الـــسي ولوPsychology سلــــسل &مـــامي"، املــــدخل التقـــدميÀال" Forwardاملــــدخل ، Bالرجــــ 

ــــــــسل" ـــــــي الÀسلــــــــ ــــدخلBackward" ا�xلفــــــــــ ــــــــ ـــــــــي ، املــــ ـــــــــدخلHierarchical ال�رمــــــــ ـــــB ، املـــــــ ــــــــ  التوســــ
Elaboration.( 

اسة نhيل عزمي  � وال�� توصلت إ�� أن وظيفة املعلم كتكنولو£B وخاصة ) 2006(ر�ذا يتفق مع د
م�ام تصميم و0شر ال��امج التعليمية BP مرتبة أعC� بال�سبة للطالب، والسhب BP ذلك يرجع إ�� 

eب علa`ا، حيث أنھ ي�بBü أن يلم املعلياختالف طبيعة الكفايات الوظيفية ال��  ُتم التد م بتلك ر
ـــة PــــB عــــصر   والوeــــب الــــدال�B ليواكــــب التغ�ــــ�ات ال�ــــ� لالتحــــو الرق�ــــ�املــــستحدثات التكنولوجيـ

eب؛ �ــــو / تحـــدث مــــن حولـــھ PــــB مجـــا�B الــــتعلم َّ الفعــــال للتكنولوجيـــا م�ــــÚ تــــم Oســـتخدامروالتـــد

�ـــا، والتقيـــيم الــــذا�ي، والـــتمكن مــــن التكنولوجيـــا، حيـــث إÙ`ــــا مـــن أ�ــــم م�امـــھ الوظيفيــــة  راختيا
 .   ر الدو املنوط بھلتحقيق

اســات ذات الــصلة بÀنظــيم  � ة ربــالرجوع إ�ــ� %عــض &دبيــات، والد PــB ضــوء نظرeــات  &دائيــةرامل�ــا
عديــد مــن النظرeــات ال�ــ� يمكــن اســتخدام�ا وOســتفادة  يمكــن الوقــوف عCــ� التعلــيم والــتعلم،

؛ وم¤`ـــــــا ــــا PـــــــB تنظــــــيم ا��تـــــــو ــــة " Gangeجان�يــــــھ "نظرeـــــــة : ىمــــــن تطبيقاs`ـــ  Learningال�رميـــ
Hierarchicalنـــــر و¥ـــــلBrunerو، ونظرeـــــة الـــــتعلم باالكÀـــــشاف لــــــ بر  PـــــAmusable B ز، ونمـــــوذج أو

ايجلــوث  ، ونمـــوذج Elaboration theoryرمنظومــة املعلومـــات القبليــة، والنظرeـــة التوســعية لــــ 
ماير" � OGilbertست�تا£B، نموذج جيل��ت " زHلو� .Merrillل، ونظرeة م

  زتطبيقات الواقع املعزئج املتعلقة ب»ناء قائمة معاي�  تفس� ومناقشة النتا-2

زينطلــــق تــــصميم تطبيقــــات الواقــــع املعــــز مــــن مــــسلمات ومبــــادئ النظرeــــات التعليميــــة كمبــــدئ  �
سة والتطبيـق إلثبـات ºـ�ة �ـذه املبـادئ، ومـن بـ�ن النظرeـات  �، ثم يBC التوظيف واملما�رللتفك

، وقـد )UTAUT( واسـتخدام التكنولوجيـا للقبـو املوحـدة ال�� تم تhنa`ا عنـد التـصميم، النظرeـة
نمـــاذج وتقــوم عCـــ� ثمـــا0ي ، لتــم تطوeر�ـــا لقبـــو واســـتخدام &نظمــة 2لك1�ونيـــة و¥�ئـــات الـــتعلم

�ـــا زتتعلـــق بقبـــو &نظمـــة التكنولوجيـــة؛ أبر لقبـــو التكنولوجيـــا و، )TRA( التـــصرفات املـــسhبة: ل
)TAM( ،ـــة، و ـــوتر ال�úـــــــصية، اســــــتخدام و، (TPB)الــــــسلوك ا��طــــــط والدافعيـــ ـــــزة الكمبيـــ أج�ـ
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 & ,.Venkatesh, V(املعرفيـة Oجتماعيـة و، Innovations of DiffusionانÀـشار املبتكـرات و
Davis, F. D, 2003(. 

� املق1�حـــة للـــتعلم مـــن للتطبيقـــات والتـــصميم تنطلـــق عمليـــة التخطـــيط  ��محــــددة أســـس ومعـــاي
�ـــB بمثابـــة املـــصادر الرئ�ـــسة ل افـــة ، و)التخطـــيط، والتـــصميم، والتنفيـــذ، والتقـــوeم: (تـــرتبط بــــ

ً&ف ـــار ال1�بوeــــة ال�ــــ� تــــص�ó أساســــا لبنــــاء وتخطـــيط الب�ئــــة املناســــبة؛ ومــــن &ســــس ُ
النفــــسية : 

ــــــة )Technological(، التكنولوجيـــــــة )Psychological: (والـــــــسي ولوجية ، Oقتـــــــصادية ال��جماتيـ
)Pragmatic(ة، الفلسفيةeز لتصميم تطبيقات الواقع املعز والنظر. 
س  � ـــار تـــــر نجــــالء فـــــا رPــــB �ـــــذا 2طـ � أن ) 213  ص،2011(ى�ـــاي  والتواصـــــل التـــــصميم اwxمــــا�Bمعـ

�  والتقبــل التكنولــو£B والقابليــة لالســتخدام2لك1�و0ــي��xكــم عCــ� فاعليــة ل�wــودة وا �ــB معــاي
ـــع املعـــــز ̀ـــــا مـــــن خـــــصائص زتطبيقـــــات الواقــ aــــوفر ف التفاعليـــــة، والـــــسرعة، (، و�ـــــB مقـــــدار مـــــا يتـ

نـة ، سـتخدام أثنـاء Oالرضـا بقـدر مـن م عCـ� إتمـام م�ـام�الطـالب�ـ� يمكـن أن �ـساعد وال) وواملر
أن قيــاس اســتخدام ) 257، 2003دمحم خمــ�س، (، و)83، 2009عب�ــ� مر#ــ�å،  ( مــنىكمــا يــر Hــل

�التطبيق�الكت�ب تم تقديم :Aساطة التصميم :م¤`ا ؛ يرتبط %عدد من املعاي
ُ

ة شاشات  BP ص رو
ا�èة، ومختصرة،  نـة وتحكـم و%سيطة و �ا  تمـت :الطالـبواملر�مـن خـالل توجيـھ عدسـة ال ـام
ة أو البـــارHود و � راللتقــاط الـــصو�ة �ـــسمح بـــالتكب � أو التكـــرار حـــسب حاجـــات ر¥ــصو�أو التــصغ

اs`م،  � التكيـف مـع:التوافق واملالءمةرالطالب وقد�ومناسـبة  Oحتياجـات  تمت بواسـطة معـاي
ًالتنظــــيم املوجـــــھ بــــصرeا لعـــــرض : يلم البــــصراســـــتخدام مــــدخل الـــــتعلتوقعــــاs`م املــــستقبلية، 

ض البــصرeة  وا��تــو مــن خــالل التوظيــف الــذHي لأللــوان و&شــ ال، واســتخدام العــر لعــرض ى
 تــــم تــــوفر قــــاموس باملــــصط��ات :قائمــــة باملفـــاKيم الــــصعبةاملفـــا�يم و&ف ــــار وامل�ــــام، عــــرض 

� ثنا:ثنائيـــة اللغــــةب فa`مـــا، واملفـــردات اللغوeـــة ال�ـــ� يـــصع�ىئيـــة اللغـــة لعـــرض ا��تــــو  تـــم تـــوف
الفيـــديو املـــصاحب رالـــصو املـــصاحبة بتعليقـــات لفظيـــة، الـــنص املكتـــوب،  (التطبيقـــاتداخـــل 

ســـــومات Oنفوجرافيـــــكبتعليقــــات لفظيـــــة ،  والرســـــوممـــــع مراعــــاة اwxـــــودة العاليـــــة للفيـــــديو) ر، 
ة املطلو¥ة ن أدوات  تم تضم�ن عدد مـ:التواصل واملشاركة، رلتوضيح التفاصيل املرتبطة بامل�ا

ف، تجنبــا للمعوقــات ال�ــ� تحــد مـــن الطــالبالتواصــل والتفاعــل والتنــافس بــ�ن  ً PــB تبـــادل املعــا ر
مال�`م، شاركة امل ة تحفـظ ا�wxـد العقCـP BـB حـدود :اwX>د العق��زمع  ر تم تصميم الب�ئـة بـصو

ــات عــــــن طرeــــــق 2يجــــــاز وOختــــــصار، مقبولــــــة، وأن تزeــــــد ســــــرعة التفاعــــــل مــــــع  قابليــــــة التطبيقــــ
اكيقــاتالتطب ة عCــ� نقــل املعلومــات واعــادة ترت�ــب العالقــات بــ�: ر لــإلد ىن أجــزاء ا��تــو رالقــد

ضقابليـــــة الáـــــشغيل والتوظيـــــف وندو حــــدوث أي خلـــــل،  والف>ــــم للمحتـــــو املعـــــر و�نـــــا تـــــم : ى
ءا ومف�وما %س�ولة ًمراعاة عرض ا��تو وiش ل مقر ً و وتـم  :ىسالمة اzxتو املقـدم وكفايتـھ، ى

�ه امراعاه ذلك بما فيھ� .لكفاية بحيث يمكن ف�مھ وتفس

ات إنتــــاج ,فــــالم التعليميــــة ثالثيــــة  النتـــائج املرتبطــــة باختبــــار التحــــصيل املعر9ــــ� -3 رمل>ـــا
  ,Aعاد

ك  � � %عملية 2دا�س �ذه النظرeة نÀيجة &�تمام الكب ار رنظرeة التقدير املعرBP، حيث قدم ال وز
س عC� التق ار ووالعالج ا�åæ�x 2دارHي، وeركز ال دير ال�å��ú ل��دث، و©عت�� التقييم &و�B ز

ـــ� خــــــصائص املوقــــــف، وكــــــذلك عCـــــــ�  ــــانو عCـــ ـــة، و©عتمــــــد التقيــــــيم الثــ يبمثابــــــة العمليــــــة املعرفيـــ
ه، ممـــا يبعـــث عCـــ� الثقـــة بـــالنفس، وOحـــساس بالتماســـك، وتقـــدير الـــذات،  رالتخفيـــف مـــن آثـــا

 .والكفاءة والفعالية الذاتية
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ة �عتمـــد مف�ـــوم مـــاير وســـالوBP للـــذHاء ال � ات ال�ـــ� تتعلـــق بقـــد روجـــدا0ي عCـــ� مجموعـــة مـــن القـــد ر
الفرد عC� التعرف والـتحكم PـB انفعاالتـھ، باإلضـافة إ�ـ� الـتحكم PـB انفعـاالت ½خـرeن وتقييم�ـا 

ة : (نعC� نحو دقيق، حيث يت و �ذا النموذج من جزئ�ن؛ و�ما �ة، وeتمثل BP قد��xرالتجر¥ة وا
دود ك اwxيد للمشاعر و رالفرد عC� 2دا  وOس1�اتيجيات وا�xطط، وتتمثل BP – فعلھ تجا��ا ر

اك املشاعر ة الفرد عC� ف�م وإد رقد  ).ر
ــــو  � ف واملعلومـــــات حـ ـــا eـــــده باملعــ ـــب وتز ـــة ال1�بوeـــــة للتعزeـــــز PـــــB أنـــــھ �ـــــساعد الطالــ لتكمـــــن القيمــ ر و

"�يحة،  ـــ ـــالل تقــــوeم &داء، و�عزeــــز Oســــتجابة الـ اســــتجاباتھ %ــــش ل منــــتظم، و¥ــــاطراد مــــن خـ
eادة التحصيلو�عديل Oستج   .زابة ا�xاطئة، وتثhيت املعلومات، وضبط السلوك، و

اســات الــسابقة؛ م¤`ــا � زالنــدر انــد النــدر : روتتفــق �ــذه النÀيجــة مــع الد  Landers & Landersز
ن ) (2015 PـــB عـــرض &0ـــشطة Shi et al (2014)و؛ &ـــ�å وآخـــر ا إ�ـــ� أن التنـــوع  و حيـــث أشـــار

  .، وeجعل وقت التنفيذ أفضلىاملستو املعرBPمن ، وeحسن الطالبالتعليمية يزeد من دافعية 
ات  � روعCــ� اwxانــب التطبيقــي الحــظ الباحــث تحــسن مــستو الطــالب PــB التحــصيل املعرPــB مل�ـــا ى َّ

اد من حصيلr`م املعرفية، وعند ترت�ب ا�wموعات؛  زإنتاج &فالم التعليمية ثالثية &%عاد مما 
  :  تم مالحظة ½�ي

� wية الثاما�heود (لثة وعة التجرHت�ب &و) بنا^ي/ بار�الـتعلم البنـا^ي  وeرجع ذلك إ�ـ� أن :لBP ال1
ال يتلقــى الطالــب معلومــات منقحــة مــن املعلــم، وإنمـــا يقــوم بالتعامــل مــع �ــذه املعلومــة &وليـــة 
ومعاrwx`ا بنفسھ، وذلك مك¤`م من القيـام بÀنفيـذ &0ـشطة البنائيـة بطرeقـة ºـ�يحة، كمـا أن 

� املعلومـــات مـــن البـــارHود ســـ�ل عCـــ� الطـــالب عمليـــة OســـÀيعاب Oعتمـــاد عCـــ� ت��ـــي�ص وتفـــس
BPادت معدالت التحصيل املعر  B�زللمعلومات و¥التا. 

� wيــة الرا%عــة ما�heود (وعـة التجرHبــار /BPت�ــب الثــا0ي) استكــشا�ســة ال�ــشاط  :PــB ال1 راتاحــت مما
��ة استكشافية ملعرفة &خطاء وخاصة P� بداية التعلم، ف1�ك  الطالب P� �ذه املرحلة قد ربصو

سة امل�ام &خطاءأدى إ�� تثhيت  ر ال�Ú تحدث أثناء مرحلة Oستكشاف &و��، فيمكن أثناء مما
ا بالعمــــل مــــع Hــــل محاولــــة، و ل &خطــــاء، وeكÀــــسب اسÀبــــصا ًرأن تــــز رظ�ــــو حالــــة مــــن التحـــــدي و

 %ش ل أفـضل، ًوالتنافس ب�ن الطالب وiعض�م %عضا تولدت عن طرeق OسÀيعاب للمعلومات
فـع مـستو التحـصيل، كمـا أن الطـالب عنـد فحـص عCـ�مما ا0عكس  eـادة الدافعيـة للـتعلم و ى  ر ز

 .لالبارHود وا�xصو عC� معلومات بصرeة من خاللھ تيقن الطالب من ثبات املعلومة
� wما� �ية &و�heة (وعة التجر  جاذبيـة &لـوان ومـدى مناسـبr`ا :PـB ال1�ت�ـب الثالـث) بنائيـة/ رصو

تياحية Hاملة ممـا سـ�ل ال1�ك�ـ� لتحـصيل املعلومـات لل ة با رع�ن س�ل التعامل مع تطبيق الصو ر
ة أفـــضل، كمـــا أن  ات بـــصو روأداء امل�ـــا واج�ـــوا مـــشكالت تتعلـــق &0ـــشطة البنائيـــة الطـــالب PـــB ر

نÀيجـة ا�wxـد والتعـب " ال�ـسيان" جزء من املعلومـات أفقد�ابالتحميل الزائد عC� الذاكرة مما 
 .لرار BP ا�xصو عC� املعلوماتمن Oستم

� wيـة الثانيــة ما�heة (وعـة التجر � العامليـة مــن :PـB ال1�ت�ـب الرا%ــع) استكــشاBP/ رصـو� ضـوء املعــاي
وعة التصميم وجمال املنظر وقابلية Oستخدام والتحف�� للطالب، لتحقيق  رالش ل اwxما�B و

علم مـــن التــذكر وا�xفـــظ إ�ـــ� لاســتقاللية PـــB اســتقبال واستكـــشاف املعلومــات وتحـــو نتـــائج الــت
 BــP ضــة والتفك�ــ� وOبت ــار وحــل املــشكالت، ففــي �ــذه ا�wموعــة ا0ــشغل طال�`ــا باألشــ ال املعر

 .التطبيقات مما ضعف اwxانب التحصيBC لد�`م
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ات إنتـــــاج ,فـــــالم التعليميـــــة اwXانـــــب ,داÔـــــي بطاقـــــة مالحظـــــة  النتـــــائج املرتبطـــــة ب-4 رمل>ـــــا
  :ثالثية ,Aعاد

ات إجرائيـة، واتجا�ـات حديثـة، أثنـاء التعلم الب � تفاعـل الرنا^ي عملية بنـاء معرفـة جديـدة، وم�ـا
 مـن خـالل املـصادر الطالـب الـتعلم، حيـث �ـستقبل زأ0ـشطة الـتعلم وتطبيقـات الواقـع املعـزمع 

ضع�ا BP سياق  .والتكنولوجية، ثم �عا�wxا، وiعد�ا يقوم %عملية ��صنة للمعلومات و
ى وال�ـ� تـر أن Cognitive Learning Theoryظرeـة الـتعلم املعرPـB حظيـت �ـذه النÀيجـة بـدعم ن �

ات؛  رالتفاعــل بـــ�ن الطـــالب والعمـــل التنافــ�åæ بـــ�ن ا�wموعـــات يزeـــد مــن مـــستو Oتقـــان للم�ـــا ى
ج�ات النظر ا��تلفة، كما أÙ`ا تف1ـ�ض أن أفـضل طـر الـتعلم �ـB ال�ـ�  قنÀيجة لطرح &ف ار و و

 .نظر�عتمد عC� املنافسة وعرض مج�ات ال
� يمكـن ��م الرئ�ـسة ًوفقـا للمبـادئ تلـك النÀيجـة تفـس رلنظرeـة التوقـع لفيكتـو فـو  ي�عـز وال�ـ� ر

الـسابقة،  ضـوء خ��اتـھ PـB وذلـك سـلوكھ، نÀيجـة لحـو الـذا�ي لتوقعـھ نÀيجـة الطالـب سـلوك
�ال وeمكن� تبدأ الصفية التنظيمات أن ىتر وال�� ال1�ابطية للنظرeة للمبادئ العامة ًوفقا تفس

ا الذا�ي تعلمبال  محـددة مـش لة لحـو املناقـشات التعاونية والÀشاركية خـالل بالتنظيمات وًرمر
 .Oستدالالت لبناء العامة املناقشة ثم أدوات التواصل 2لك1�و0ي باستخدام

�علــــم  PـــB زتطبيقـــات الواقـــع املعـــزفــــإن اســـتخدام : وطبقـــا لنظرeـــة معاwxـــة املعلومـــات البـــصرeة �
ت مــــن إم انــــاالطــــالب  يت Oســــتدعاء املعرPــــB البــــصر لــــد�`م، حيــــث ســــاعدت PــــB توضــــيح زعــــز

ــــل  ــــصط��ات داخـــ ــــي للمفـــــــا�يم واملـــ ــ املفـــــــا�يم عاليـــــــة التجرeـــــــد مـــــــن خـــــــالل القـــــــاموس 2لك1�و0ـ
�ات البصرeة املستخدمة عC� تحف�� السلوكيات الوظيفية ، كما التطبيق� لألنظمةساعدت املث

eـــادة OنÀبـــاه وللطـــالباملعرفيـــة   BـــP ـــة ز، ممـــا ســـا�مeتقو BـــP م، واملـــسا�مة`�يال1�ك�ـــ� البـــصر لـــد
، إضـافة إ�ـ� تنـوع  النظـام البـصر لتـصوeر عمليـات دينامكيـة صـعبة التـصو

ً
ر  البـصرeة املث�ـ�اتي

� البـصر للمـادة التطبيقاتداخل �ه العلميـةي ساعد عC� س�ولة التفس ضـة والـذي بـدو ر املعر و
BPمل املعر�xتقليل ا �أدى إ�. 

عCــ� تقــديم الــدعم واملــساعدة للطــالب PــB ) 29، ص 2013؛ 250ص ، 2011(يؤكــد دمحم خمــ�س  �
معاwxـــة املعلومــــات و¥نــــاء الـــتعلم Hــــي يتمكنــــوا مـــن معاwxــــة املعلومــــات &وليـــة، وتنقيح�ــــا و¥نــــاء 
ة  ف�م ا�xاصة، فإÙ`م BP حاجة إ�� دعم ومساعدة وسقاالت �علم، و�wúيع�م ألخـذ املبـاد رمعا ر

، والتحكم BP عملية التعلم؛ ألنـھ PـB الـتعلم BPً التعلم، والتفاعل مع %عض�م %عض ىا ومع ا��تو
نالبنــا^ي ال يتلقـــو معلومـــات منقحــة مـــن الطالـــب، وإنمــا يقومـــو بالتعامـــل مــع �ـــذه املعلومـــات  ن
&وليــة ومعاrwx`ـــا بأنفــس�م، وذلـــك ف�ـــم PــB حاجـــة إ�ـــ� دعــم ســـقا�B، يمكـــ¤`م مــن القيـــام بÀنفيـــذ 

�اs`م عن ا� .لعالم ا�xقيقي&0شطة العقلية و¥ناء تفس
اسـات؛ مثــلتتفـق النتـائج  � اسـة Hــل مـن : رال�ــ� توصـلت إلa`ــا عديـد مــن البحـوث والد ©س رد رفوتــا

ن  ن )Fotaris & et. al, 2017(ووآخر شـد وآخـر و؛ أ دنليفـي ، وديـدي ) Arshad, H, et al, 2015(ر
(Dunleavy, & Dede, 2014) ن ©س ؛ مـات وكـرChang, K.- E, er al, 2014) (و؛ شـانج وآخـر

)Matt, & Chris, 2014 ( Bـ£�� وال�ـÚ أكـدت (Patkar, Singh & Birji, 2013)بات ـار، سـ�نغ و¥
ات إنتـاج &فـالم التعليميـة  P� تنميـة &داء العمCـ� زتطبيقات الواقع املعزجميع�ا عC� أثر  رمل�ـا

 .ثالثية &%عاد
ات الطـالب إتقـانوعC� اwxانب التطبيقـي الحـظ الباحـث  � سـة م�ـا رملما نتـاج &فـالم التعليميـة  إر

اد من    :  ، وعند ترت�ب ا�wموعات؛ تم مالحظة ½�يمعدل &داء العمBCزثالثية &%عاد مما 
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� wيـة ما�heود  (الرا%عـةوعـة التجرHبــار /BPت�ـب &و) استكـشا�تــدعيم وeرجــع ذلـك إ�ـ� أن : لPـB ال1
را��تـو باألمثلـة التوضـيحية والرسـوم والـصو الثابتـة ال افيـة  قلـل مـن 0ـسبة &خطـاء وســاعد ى

ات إنتــــاج &فــــالم التعليميــــة ثالثيــــة &%عــــاد،  ـــان مل�ــــا eــــادة معــــدالت Oتقـ رعCــــ�  صــــممت وحيــــث ز
التطبيقـــات %ــــش ل مhـــسط �ــــسمح بقـــدر كب�ــــ� مـــن ا�xرeــــة أثنـــاء Oنتقــــال وOستكـــشاف داخــــل 

ة، واســÀيعا�`ا لاللعبــة ل��ــصو عCــ� املعلومــات اwxديــدة، والــر¥ط بي¤`ــا و¥ــ�ن املعلومــات الــسابق
وتخزe¤`ا واس1�اجاع�ا وتوظيف�ا %ش ل منتج مما جعـل الـتعلم ذي معÛـÚ، وeمكـن ل�ـذه العوامـل 

ات eادة معدالت &داء العمBC للم�ا  BP رساعدت  .ز
� wيـة ما�heود  (الثالثــةوعـة التجرHت�ــب الثـا0ي) بنــا^ي/ بـار�ترجــع �ـذه النÀيجــة إ�ـ� مبــادئ  :PـB ال1

 حيـــث تف1ـــ�ض اســـتقبال ا�ـــÁ للمعلومـــات ومـــن ثـــم تحليل�ـــا علومـــاتاملنظرeـــة تج��ـــ� ومعاwxـــة 
بتـص�يف املعلومــات  يقـوم الطالــبًوتنظيم�ـا، وأيـضا نظرeـة ا�xمــل املعرPـB، حيـث تف1ـ�ض أن 

، و�ـذا ) التخـزeن-التنظـيم ( وفـق مبـد^ي بطرeقة �سمح لھ باس1�جاع�ا واسـتخدام�ا فيمـا %عـد
 .ما تم مرعاة من قبل الطالب

� wية وعة التما�heة  (الثانيةجر نيك �ذه النÀيجة :BP ال1�ت�ب الثالث) استكشاBP/ رصو ر فسر ثو
سـة وتـضعف  روفقا ملبدأ Oستعمال و�2مال للعادة املكÀسبة، إذ ير أن العـادات تقـو باملما ى ى ً

ســــr`ا مــــع الــــزمن، و�ــــو مــــا �عــــرف بنظرeــــة التال&ــــÚå أو ال1ــــ�ك و�عــــز  ىباإل�مــــال نÀيجــــة عــــدم مما ر
ا ال�ـــسيان إ�ـــ� مـــر ســـr`ا، ممـــ مـــن طوeـــل عCـــ� ا��xـــ�ة املكÀـــسبة بحيـــث اليـــتم ت�ـــشيط�ا أو مما رر  ز و

�ا واختفا�`ــــا، وPــــB ضــــوء نظرeــــة ا�wــــاز املفــــا�ي��  �ــــا مــــن الــــذاكرة وضــــمو ال آثا ريــــؤدى إ�ــــ� ز رو
 عC� ت وeن ذاكرة للتطبيقاتونظرeة ا�wاز املعرBP، ساعد التصميم اwxما�B الhسيط والس�ل 

ســــم صــــو ذ�نيــــة إ ربــــصرeة و اكيــــة لــــش ل ا��تــــور ىد  وعناصــــره &ساســــية والعالقــــة بــــ�ن �ــــذه ر
العناصـــر، وترت�ـــب املعلومـــات PـــB الـــذاكرة %ـــش ل أفـــضل، و�ـــذا يتفـــق مـــع مبـــادئ نظرeـــة ا�wـــاز 

BPاز املعرwة ا�eاملفا�ي�� ونظر.  
� wيــــة ما�heوعــــة التجر�ة  (&و�ــــ ة التطبيقــــات لدافعيــــة  :PــــB ال1�ت�ــــب الرا%ــــع) بنــــا^ي/ رصــــو راســــÀثا

ا ال ¤`م، وتحوeــــل الــــتعلم إ�ــــ� حالــــة مــــن املتعــــة والرضــــ �wر وامللــــل عــــ طــــالب ســــاعد عCــــ� دفــــع الــــ
روالسعادة نجمت مـن التفاعـل اwxيـد والتـصميم اwxمـا�B للكت�ـب ومـا تـضمنھ مـن صـو و¥ـارHود 

ُ

نادت مــن املثــابرة لــد�`م وجعلــr`م يقبلــو عCــ� الــتعلم متحفــزeن 0ــشط�ن، ولكــن Hــل ذلــك جعــل  ز
 BـــــP موعـــــةwب ضـــــعف عمليـــــة البحـــــث ترت�ـــــب ا�hـــــس% BـــــCمعـــــدل &داء العم BـــــP �ىاملـــــستو &خ�ـــــ

 . وOكÀشاف ومدى ثبات املعلومة BP الذ�ن

5- ات مقيــــاس التفك�ــــ ــا ـــة بم>ــ ــائج املرتبطـ ــا  لطــــالب يالبــــصرر النتــ شــــعبة تكنولوجيـــ
  زالتعليم لتطبيقات الواقع املعز

ة مhــــسطة ســـــاعد عCــــ� التفك�ـــــ�، وOبت ــــار، �  وOبـــــداع، وتوســــيع قاعـــــدة ربنــــاء التطبيقــــات بـــــصو
اد مــن جــو املتعــة والÀــشوeق، وأثــر عمليـــة  ىاملعرفــة؛ لتوليــد وتبــادل &ف ــار بــ�ن الطــالب، ممــا  ز

ة عCــ� حــل املــشكالت الت ادت مـــن القــد رالــتعلم، وحقــق &�ــداف املطلو¥ــة، كمــا  فك�ــ� الناقـــد، ز
ـــد الـــــسميع وOستكـــــشاف، و ـــادي عبــ اســـــة �نــ ــــث توصـــــلت) 2015(رeتفـــــق ذلـــــك مـــــع د  إ�ـــــ� أن حيـ

ك فa`ــــا أعــــضاء عديــــدو �ــــساعد عCــــ� التفك�ــــ� وتوســــيع قاعــــدة املعرفــــة  نا�wموعــــات ال�ــــ� �ــــشا ر
ة ا�wxد ا�xالق مما يؤدي إ�� التحدي والتفاعل املثمر، واملنا فسة رلتوليد وتبادل &ف ار، و¥لو

 .تحمل املسئولية لتحقيق أ�داف مش1�كةو ىالبناءة لإلندماج BP ا��تو
ىالتنظيم املوجھ بصرeا لعرض ا��تو من خالل التوظيف : يتعلم البصراستخدام مدخل ال � ً

ض البـــــصرeة لعـــــرض املفـــــا�يم و&ف ـــــار وامل�ـــــام،  والـــــذHي لأللـــــوان و&شـــــ ال، واســـــتخدام العـــــر
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ـــــافة إضـ
ً

ـــھ بالعناصــــــر البـــــــصرeة   ـــــة مــــــشوقة وتدعيمـــ ـــــو وطرeقــــــة تقديمــــــھ بطرeقـ ـــــساطة ا��تـ ىلhـ
فـع املتعددة ساعد عC� تحس�ن معدل Oتقان ل eادة تحصيل املعلومات %ـس�ولة، و ات و رلم�ا ز ر

ضة � البصر للمعلومات املعر�ومعدالت التفك  .ي
زفــإن اســتخدام تطبيقــات الواقــع املعــز PــB التعلــيم : ا لنظرeــة معاwxــة املعلومــات البــصرeةًوطبقـ �

ت مـــن إم انـــات Oســـتدعاء املعرPـــB البـــصر لـــد�`م،  يعـــز eـــادة OنÀبـــاه وال1�ك�ـــ� ز  BـــP زممـــا ســـا�م
ـــات دينامكيــــــة صــــــعبة ا يلبـــــصر لــــــد�`م، واملـــــسا�مة PــــــB تقوeـــــة النظــــــام البـــــصر لتــــــصوeر عمليــ ي

، إضــــافة إ�ــــ� تنــــوع  التــــصو
ً

� املث�ــــ�اتر� البــــصرeة داخــــل التطبيقــــات ســــاعد عCــــ� ســــ�ولة التفــــس
BPمل املعر�xتقليل ا �ه أدى إ� ضة والذي بدو رالبصر للمادة املعر و  .ي

� البصر لدى الطالب واكÀشاف ى مستو َّوعC� اwxانب التطبيقي الحظ الباحث تحسن ��يالتفك
ة مم��ة   :  ، وعند ترت�ب ا�wموعات؛ تم مالحظة ½�ير&ش ال البصرeة بصو

ة (الثانيــةا�wموعــة التجرheيـــة  � اســتخدام الطـــالب ل افـــة  :لPــB ال1�ت�ـــب &و) استكـــشاBP / رصـــو
د داخــــل تطبيقــــات الواقــــع املعــــز حفــــز و�ــــwع عCــــ� املــــشاركة وامل زاملــــوا ات ر رنافــــسة إلتقــــان م�ــــا

، بالwúÀيع وOستمرار والسيطرة إلضـفاء الطـا%ع ال�úـ��å ل ـل طالـب حقـق  � البصر�يالتفك
ن بالثقــــة بــــالنفس PــــB اتخـــــاذ  ونتــــائج مثمــــرة، إضــــافة إ�ــــ� الثقــــة والتفــــاؤ جعـــــل الطــــالب �ــــشعر ل ً

ات وOســــتجابة ة؛ رالقـــرا ة علميــــة ºـــ�يحة، Hــــل ذلــــك جعــــل �ـــذه ا�wموعــــة PــــB الــــصدا ر بــــصو ر
ات العصف الذ��Û والذHاء املتعدد مما جعل ثبات وإتقان التعلم سمھ تم���مال  .رمتالك�ا م�ا
ة (&و��ا�wموعة التجرheية  � طبقا ملبادئ النظرeة املعرفية �عـد  :BP ال1�ت�ب الثا0ي) بنا^ي / رصو

ُ ً

اســـات عمليـــة الـــتعلم عقليـــة، وتتمثـــل PـــB اســـتخدام الـــذاكرة، والدافعيـــة، والتفك�ـــ�، وأن 0Oع 
ئ�ــسا فيــھ والــذي �عــد عمليــة داخليـة، وأن محتــو الــتعلم ي ــو بقــدر ســعة وعمــق  ا  نتـؤدي دو ى ُ ً ر ًر

ب �ـــشعر بالرضــا لبقـــاء الب�يــةمعاwxــة املعلومــات لـــدى الطــالب، وعCـــ�  ر املعرفيــة لـــد�`م، فاملتــد
�ة متفقة مع مـا يتوقـع، فالطالـب �نـا أ��xلما جاءت معطيات اH عنده م�1نا BPالبناء املعر
َ َسـس ً َ

ضــع الفرصـة PـB التفك�ــ� �xـدوث الـتعلم ذو املعÛــÚ إلضـافة صـبغة التفاعــل؛  ولنفـسھ املعرفـھ، و
� ال�úــــ��å املناســــب، و�ــــذا جعل�ــــم �ألن الـــتعلم عمليــــة 0ــــشطة يطبــــق فa`ــــا املعلومــــة، والتفــــس

ىيحققو م انا مم��ا ب�ن ا�wموعات ½خر ًن ً. 
ة  :B ال1�ت�ــــب الثالــــثPــــ) استكــــشاBP / بــــارHود (الرا%عــــةا�wموعــــة التجرheيــــة  � راد الــــتعلم مــــن قــــد ز

اســـة ال�ـــ� قـــام �`ـــا كـــر0س  ، حيـــث توصـــلت الد رالطـــالب عCـــ� حـــل املـــشكالت، والتفك�ـــ� البـــصر ي
Carnes (2011) العمـل ��©س، وال�ـ� تحقـق معـاي ر إ�� أن املكÀسبات &قـو تـأ�ي مـن طـر التـد ق ى

�رجـات ال�ـ� تـنعكس عCـ� أداء ًاwxماBû، وتبعا العتماد التطبيقـات عCـ� �ـذه &سـاليب، فـإن ا�
 BــP ة�جــة كب�ــ ا^عــة للغايـة، فقــدر التفك�ــ� الــذي يتطلبـھ الــتعلم ال�ــشط أعCـ� بد رالطـالب ت ــو  ر ن

 .سياقات التعلم السلبية
ز تـم بنــاء تطبيقـات الواقـع املعــز :PـB ال1�ت�ــب الرا%ـع) بنـا^ي / بــارHود (الثالثـةا�wموعـة التجرheيـة  �

�، وOبت �ار، وOبـداع، وتوسـيع قاعـدة املعرفـة؛ لتوليـد وتبـادل &ف ـار %ش ل ساعد عC� التفك
اد من جو املتعة والÀشوeق،   عملية التعلم، وحقق &�داف املطلو¥ة، ىوأثرزب�ن الطالب، مما 

دود الفعــــل  ـــا وصــــفت  ر، والبwäــــة: (؛ مثــــلالعاطفيــــةرحيــــث إÙ`ـ ، تجــــاه البحــــث )والرضــــا، والــــسر
 وعناصـر�ا، حيـث جــاء ترت�ـب ا�wموعـة PـB ال1�ت�ــب  ممـا حقـق انجــذاب للتطبيقـاتوOكÀـشاف

ض � املطلو¥ة من الش ل املعر�� %سhب ال1�ك�� BP املعلومات اللفظية وترك نقاط التفك� .و½خ
ـــن  � ، وتحديــــد تتا%عــــھ مــ ـــة التوســــعية PــــB تنظـــــيم ا��تــــو ـــذه النÀيجــــة مــــع مبـــــادئ النظرeـ ـــق �ـ ىتتفـ

ف السابقة لل نة املعرفية عC� رالhساطة إ�� التعقيد، ومراعاة املعا وطالب، كما تؤكد نظرeة املر
eادة الف�م   BP ابط ال�� �ساعد زالتعلم املوجھ الذي يتضمن أمثلة مرنة للمعرفة من خالل الر و
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ة عC� توظيف املعرفة من خالل Oستجابة ملتطلبات موقف التعلم لتدعيم التكنولوجيا  روالقد
  .التفاعلية

 :التوصيات واملق�حات

  :¤\ النتائج الÙ¦ توصل إل�Þا البحث يمكن تقديم التوصيات التاليةًاسáنادا إ

� �åـ# ¥ط�ـا بالكتــاب املد رتوظيـف تطبيقـات الواقــع املعـز و ر eــة مـصر ز ؤ وفقـا لر ، مـع مراعــاة 2030ً
 .ىطبيعة ا��تو وخصائص الطالب وOم انات املتاحة للتطبيق

ـــ� تج��ــــ� املؤســــسات التعليميــــة بالب�يـــــة التحتيــــة الال � زمــــة لتطبيــــق تطبيقــــات الواقـــــع العمــــل عCـ
 ، eب عC� التقنيات ا�xديثةزاملعز heية للمعلم�ن والطالب للتد روتج��� ا�xقائب التد  .ر

ا  � ة تــتالئم مـــع تطبيقــات الواقـــع املعــز كتكنولوجيـــ زتــصميم الكتــب 2لك1�ونيـــة التفاعليــة بـــصو ر
 .تعليميةلحديثة تتوافق مع اتجا�ات التحو الرق�� H BPافة القطاعات واملؤسسات ال

eب املـــوج��ن واملعلمـــ�ن والطـــالب عCـــ� تطبيقـــات الواقـــع  � ش العمـــل لتـــد رإعــداد مجموعـــة مـــن و ر
� ا��ددة ل��قائب التعليمية��ن والتكنولوجي�ن وفق املعايeبو� .زاملعز من ال1

اسيةز بتطبيقات الواقع املعز لتعليم إ0شاء معامل اف1�اضية مدعمة � ات الد رذو ال�مم املقر ر   .ي

  : البحوث املستقبليةمق�حات

اسات والبحوث �تية   : ر�9 ضوء النتائج الÙ¦ تم التوصل إل�Þا يق�ح البحث إجراء الد

اســــة العالقــــة بــــ�ن � ج�ــــة الــــضبط ) ثالثيــــة/ ثنائيــــة ( ال ائنــــات الرســــومية رد / داخCــــB (و&%عــــاد و
B£  .%عادزبتطبيقات الواقع املعز وأثر�ا عC� إنتاج &فالم التعليمية ثالثية &) رخا

اسة التفاعل ب�ن السعة العقلية  � سـة &0ـشطة ) منخفـضة/ مرتفعـة (رد / 2ثرائيـة (رونمـط مما
 .تعلم باملرحلة Oبتدائيةالتنمية نواتج لزبتطبيقات الواقع املعز ) العالجية

eب  � اســـــة التفاعــــــل بـــــ�ن أنمــــــاط التــــــد رد ع (ر ســـــة &0ــــــشطة ) مركــــــز/ زمـــــو / الفرديــــــة (رونمــــــط مما
ات إنتاج القصة الرقمية للطالبزبيقات الواقع املعز بتط) الÀشاركية  .رلتنمية م�ا

©س العلــــوم الــــشرعية � رتوظيـــف تطبيقــــات الواقــــع املعــــز PـــB تــــد  و¥يــــان أثر�ــــا PــــB  واللغـــة العر¥يــــةز
اسية ا��ددةالدافعية والتقبل التكنولو£B و¥قاء أثر التعلم  .ر لطالب املرحلة الد

ــــصدر وتوقيـــــــت الـــــــدعم بتطب � اســـــــة اخـــــــتالف مـــ ـــــ� تنميـــــــة التحـــــــصيل رد ـــع املعـــــــز عCــ زيقـــــــات الواقــــ
 .وOنخراط BP التعلم والتنظيم الذا�ي لدى طالب املرحلة 2عدادية

اســـة العالقــــة بـــ�ن شــــ ل ا��تـــو والتغذيــــة الراجعـــة بــــالواقع املعـــز عCــــ� الـــوBû والتحــــصيل  � زد ى ر
  .وس�ولة التواصل والقابلية لالستخدام لدى تالميذ املرحلة Oبتدائية

اســة ا � ات لعالقــة بــ�ن حوســبة ا�xافــة وإن1�نــت &شــياء رد ســائط ا�xفــظ الرق�ــ� لتنميــة م�ـــا رو و
 .إنتاج مستودعات التعلم الرقمية لطالب Hليات ال1�بية
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  قائمة املراجع
أوال
ً

  :املراجع العربية: 
مضان دمحم فرحات eب القائم عC� الواقع املعز). 2019. (رأحمد  ز و¥�ن رأثر التفاعل ب�ن أسلوب التد

اسات  ات استخدام املستحدثات التكنولوجية لطالب الد رالسعة العقلية BP اكساب م�ا ر
اة. العليا رسالة دكتو  .جامعة ع�ن شمس. Hلية ال1�بية. ر

&0ــشطة الفرديــة والتعاونيــة للــتعلم 2لك1�و0ــي املــصغر بالوeــب النقـــال ). 2022. (أÙ`ــار عCــB 2مــام
فاعل�مــــــا عCــــــ� تنميــــــة التحـــــصيل وا�xمــــــل املعرPــــــB لــــــدى ونمطـــــان للــــــدعم التعلي�ــــــ� وأثـــــر ت

اs`ن عن الدعم  .  177 - 3 ، 1ع, 32تكنولوجيا التعليم، مج. رالطالبات املعلمات وتصو

ىأنو دمحم الشرقاو  .مكتبة Oنجلو املصرeة: القا�رة. التعلم نظرeات وتطبيقات). 1988. (ر

ىأنو دمحم الشرقاو  .مكتبة Oنجلو املصرeة: القا�رة. يقاتالتعلم نظرeات وتطب). 2010. (ر

 بـ�ن أثر التفاعـل). H) .2018امل ر¥يع وآمال أم�ن، دمحم ز�eب العزeز، عبد رمضان العزeز عبد إيمان
 طـالب تكنولوجيـا لـدى 2لك1�ونيـة &0ـشطة أداء عCـ� الـتعلم ونمـط ا�wموعـات w6ـم

eخ . 136 – 117 ص ،) 17 ع (النوعيـة ال1�بيـة مجـاالت PـB البحـوث مجلـة .التعلـيم رتـا
� Record/com.mandumah.search://http/1016897، من O2020س1�داد د�سم�

جـب دمحم عبدا�xـس�ب �ـر نحـو تطبيــق ). 2022. (رجمـال  زاتجا�ــات طـالب Hليـات ال1�بيـة بجامعــة &
 . ة ال1�بية بأسيوطمجل. الكتاب 2لك1�و0ي

̀ـــا). 1982. (حل�ـــ� أحمــــد الوكيـــل، دمحم أمــــ�ن املف�ــــ� sمطبعــــة : القــــا�رة. أســـس بنــــاء املنــــا§¦ وتنظيما
 .1982. حسان

ســــي ولوجية الـــتعلم ). 2006. (حمـــدى دمحم ياســـ�ن
ُ

مكتبـــة جامعـــھ عــــ�ن : القــــا�رة). 2ط . ( التعلـــيم–
 .شمس

ــــوeفي زيــــة ب�ئــــة �علــــم قائمــــة عCــــ� الواقــــع املعــــز لتنميــــة فاعل). 2019. (داليــــا محــــسن عبــــد املـــــنعم سـ
ات إنتاج &فالم التعليمية ثالثية &%عـاد وOتجـاه نحـو الب�ئـة لـدى طـالب تكنولوجيـا  رم�ا

اة. التعليم رسالة دكتو  .جامعة املنيا. Hلية ال1�بية النوعية. ر

� دمحم خليــــل�ـــز). 2018. (شــــيماء ســــم ة(ز التفاعــــل بــــ�ن تقنيــــة تــــصميم الواقــــع املعـ ) العالمــــة/رالــــصو
ـــــع(والــــــسعة العقليـــــــة  ـــل ) مــــــنخفض/مرتفــ ــــتعلم ومـــــــستو التقبــــ ـــــواتج الـــ ـــــة نـ ـــــھ بÀنميــ ىوعالقتــ

. تكنولوجيـا التعلــيم. التكنولـو£B وفاعليــة الـذات &Hاديميــة لـدى طالبــات املرحلـة الثانوeــة
اسات و¥حوث اwxمعية العر¥ية لتكنولوجيا ال1�بية،   .414 - 291، 36رد

ـــ ةعبــــــد هللا إ�ــــــ�اق عطـــ ـــــاو). 2015. (رار؛ إحــــــسان دمحم ك�ــــــسا ــا النـ ـــــات التعليميــــــة وتكنولوجيــــ . ال ائنـ
©ع: الرeاض  .زمكتبة امللك ف�د الوطنية لل�شر والتو

ة الثقافة. الفيلم الw�ÀيBC التلفزeو0ي من الفكرة إ�� الشاشة). 2013. (عBC عزeز بالل ا رو مطا%ع : ز
eة للكتاب   .رال�يئة السو
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أثــــر اســــتخدام الفيــــديو ثالòــــي &%عــــاد ). 2020. (ىwا�ــــ*�å، فــــدو ياســــ�ن فلمبــــانفاطمــــة عبــــدهللا ا�
ىPـــB تحــس�ن مـــستو املفــا�يم العلميـــة لــدى معلمـــات العلــوم PـــB ) أفــالم الـــس�نما التعليميــة(

اســات العليـا %ــسو�اج. املرحلـة Oبتدائيـة  7. رمجلــة شـباب البــاحث�ن PـB العلــوم ال1�بوeـة للد
 .776 – 721، ص ص )7(

، أحمــد باســل غــازماجـ ىدة إبــرا�يم البــاو أثــر الت امــل بــ�ن الكتــاب 2لك1�و0ــي والكتــاب ). 2020. (ي
¢P BــB تحــصيل طلبــة قــسم علــوم ا�xيــاة ملــادة ا�xاســبات وحــاجr`م إ�ــ� املعرفــة، ا�wلــة  رالــو

ـــB العلــــوم ال1�بوeــــة، املؤســــسة الدوليــــة آلفــــاق املــــستقبل،  ، ص ص )1(3الدوليــــة للبحــــوث Pـ
195-226. 

القـا�رة، دار الـ��اب . يالنظرeـة والبحـث ال1�بـو PـB تكنولوجيـا التعلـيم). 2013( عطية خم�س دمحم
©ع  .زلل�شر والتو

القـــا�رة، . &فـــراد والوســـائط: لاwxـــزء &و. مـــصادر الـــتعلم 2لك1�و0ـــي). 2015(دمحم عطيـــة خمـــ�س 
 دار ال��اب

©ع: قا�رةال.2ط. تكنولوجيا التعليم والتعلم ). 2009(دمحم عطية خم�س  .زدار ال��اب لل�شر والتو

 .دار ال لمة: القا�رة. عمليات تكنولوجيا التعليم).  أ-2003. (دمحم عطية خم�س

 .دار ال لمة: القا�رة. منتوجات تكنولوجيات التعليم).  ب-2003. (دمحم عطية خم�س

eخيــة لتكنولوجيــا التعلــيم ). 2011. (دمحم عطيــة خمــ�س ر&صــو النظرeــة والتا : القــا�رة. 2لك1�و0ــيل
 .دار ال��اب

قة عمل مقدمة لندوة &و�� BP ) 2010(دمحم عطيھ خم�س  رنحو نظرeة شاملة للتعلم Oلك1�و0ي، و
eب ، جامعة امللك سعود،   29 - 27رتطبيقات تقنية املعلومات وOتصاالت BP التعلم والتد

 .2010ر¥يع ثا0ي، 

القــا�رة، دار الــ��اب . يث ال1�بــو PـB تكنولوجيــا التعلـيمالنظرeـة والبحــ) 2018(دمحم عطيـھ خمــ�س 
©ع  .زلل�شر والتو

ة دمحم عبدا�xميد خليل , مجلة الف�رست. الكتاب 2لك1�و0ي التفاعBC وأ�ميتھ للقراء). 2021. (ومر
 .164 – 127، ص ص 71.  مركز ا�xدمات الببليوجرافية–دار الكتب والوثائق القومية 

ـــة اwxــــامعي�نو). 2020. (مــــرeم �ــــدي قيــــة و2لك1�ونيــــة عنــــد الطلبـ مجلــــة العلــــوم . راقــــع القــــراءة الو
 . 153 - 146، )3 (4املركز اwxامB عH BCاBP تندوف . 02سانية
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