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 المقدمة
تطورًا كبيرًا ُيمكن مستخدمييا من التعامل مع تمك التقنية لدعم  شيدت تطبيقات تكنولوجيا الواقع المعزز

المواد التعميمية باستخدام اليواتف المحمولة واألجيزة الرقمية الصغيرة؛ ليتمكنوا من التعامل مع المعمومات 
دراكيا بشكل أسيل وأيسر. كما أنيا يمكن أن تمدىم  بطرق مختمفة لتمثيل المعمومات واختبارىا بشكل وا 

 ديناميكي وسريع وسيل.
يستخدم الواقع المعزز في مجاالت عديدة، كاالرشاد السياحي، والطب، واالنشاء، كما يستخدم في البيئات 
االفتراضية حيث يتفاعل المستخدم مع المعروضات وكأنيا حقيقة، بالصور وبالتالي يتمكن من رؤية وسماع 

دام الوسائط الثرية، وذلك أثناء مشاىدتو لمواقع الحقيقي، األشياء والمعمومات كما تحدث في الطبيعة، باستخ
ويصبح جزءًا منو، ويتفاعل معو وكأنو يتفاعل مع الحقيقي، حيث ييضيف الواقع المعزز معمومات إلى المشيد 

 . (0، ص0200)محمد خميس، 
خصصين في المت يمثل الواقع المعزز أحدى التقنيات الحديثة التي نالت مراعاة التربوين وخصوصاً 

تكنولوجيا التعميم، لما يمثمو من قدرة عمى تدعيم الواقع الحقيقي بإضافات نوعية تجعل منو أكثر تفاعاًل ومتعة 
  وفائدة عن طريق إضافة عناصر تفاعمية مثل مقطع فيديو أو صورة تفاعمية إلى المحتوى المطبوع

Anderson,E& Liarokapis,F, 2014, p.6).) 
أن لتقنية الواقع المعزز أىمية كبيرة في تدريس المواد العممية، التي  Martinez, A (2016)يرى مارتز  

تعتمد عمى الميارات العممية، حيث أن ىذه التقنية تعمل عمى دمج الواقع الحقيقي بالواقع االفتراضي، لتظير 
داء المياري والتحصيل، المعمومات والمواقف لمطالب بالشكل الواقعي الحقيقي، وىذا يساىم في رفع مستوى األ

فالعديد من الدراسات أكدت عمى أن تطبيقات الواقع المعزز أكثر جاذبية، وأكثر إنتاجية، وأكثر إفادة، مما 
 يمكن ال التي الكيميائية التفاعالت في وخاصة معيا، التفاعل يساعد عمى التكيف مع البيئة المحيطة وسيولة

عمى  التي أكدت الدراسات عمى الطالب، ومن وأضرار مخاطر من يال لما التقميدية، بالطرق معيا التعامل
، Fonseca (2014) أىمية ودور استخدام تقنية الواقع المعزز في العممية التعميمية مثل دراسة فونسكا

 Barreia& et al)، ودراسة بريا، وآخرون Chen (2013)(، ودراسة شن 0202ودراسة ميا الحسيني )

(2012. 
                                                           

 لتوثيق: اتبعت الباحثة نظام ا(APA Style 5 ) بالنسبة لمغة العربية )اسم المؤلف،المقب، السنة، الصفحة(، أما المغة
 اإلنجميزية )المقب، السنة، الصفحة(.
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( الواقع المعزز بأنو: "البحث عن عالمات معينة في الواقع الحقيقي يتعرف 0200يم الفار )قد عرف إبراى
 ‘ عمييا النظام ويقوم بإظيار العنصر االفتراضي المناسب ليا )كرسوم متحركة أو نص أو فيديو

اسطة تقنية إلخ(، والذي يكون تم حفظو وتخزينو مسبقًا، وتقوم البرمجيات االستيالكية التي تم إنتاجيا بو 
الواقع المعزز باستخدام كاميرا الياتف المحمول أو الكمبيوتر الموحي لرؤية الواقع الخارجي، ثم تحميمو تبعًا لما 
ىو مطموب من البرنامج والعمل عمى دمج العناصر اإلفتراضية بو". أي أن الواقع المعزز "تقنية حديثة ُتمكن 

وتوجيييا إلى العالمات فيتم التعرف عمييا وبالتالي تمييزىا؛ لتظير الطالب من استخدام كاميرا الياتف النقال 
 لممتعمم الفيديوىات، والصور، الرسوم وبالتالي إيجاد طرق وأدوات جديدة لدعم عممية التعمم". 

 مشكمة البحث
من خالل عمل الباحثة ومالحظتيا لمطالب وجدت تدني مستوى الطالب في الميارات العممية لمقرر 

ف والمعارض التعميمية وعدم الرغبة في دراستو، فقد شعرت الباحثة بضرورة إيجاد طريقة لمساعدة المتاح
الطالب في اكتساب الميارات العممية وتنميتيا، وبعد اطالع الباحثة عمى األدبيات التربوية المتعمقة بتنمية 

متالك معظم الطالب لميواتف النقالة الميارات العممية، وجدت أن تقنية الواقع المعزز مناسبة جدًا، نظرًا ال
الحديثة وشغفيم الكبير في استخداميا، مما دفع الباحثة إلى إجراء ىذا البحث لموقوف عمى فاعمية بيئة التعمم 
القائمة عمى تطبيقات الواقع المعزز في تنمية الميارات العممية لمقرر المتاحف والمعارض التعميمية لدى 

واستنادًا الى نتائج بعض البحوث والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث الحالي  طالب تكنولوجيا التعميم.
والتي تم سردىا من خالل اإلطار النظري لمبحث، وجدت الباحثة أن الدراسات الخاصة بتطبيقات الواقع المعزز 

 التعميمية لم تتناول موضوع الميارات العممية الخاصة بالمتاحف والمعارض التعميمية.
قد قامت الباحثة بدراسة استطالعية تمثمت في مقابمة مع طالب شعبة تكنولوجيا التعميم من طالب الفرقة 
الثانية الذين قاموا بدراسة مقرر المتاحف والمعارض التعميمية في السنة السابقة، والذي ظير منو الحاجة 

 لتالية وىي:إلجراء مثل ىذا البحث، حيث اىتمت المقابمة باإلجابة عن األسئمة ا
 ىل تفضل دراسة مقرر المتاحف والمعارض التعميمية باستخدام تطبيقات الواقع المعزز؟ 
 ىل تطبيقات الواقع المعزز ميمة في الجوانب العمميو أثناء دراسة مقرر المتاحف والمعارض التعميمية؟ 
 ىل تساعدك تطبيقات الواقع المعزز في فيم إنتاج العينات بشكل جيد؟ 
 تطبيقات الواقع المعزز في تجنب الخطوره من التعامل مع بعض المواد الخطره؟ ىل تساعدك 
 ىل تطبيقات الواقع المعزز سوف تعطيك خمفيو عمميو تطبيقيو مناسبو لمادة المتاحف والمعارض؟ 
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قد أظيرت نتائج المقابمة حاجة الطالب الى استخدام تقنية الواقع المعزز في دراسة ميارات مقرر المتاحف 
المعارض، وبالتالي تحددت مشكمة البحث الحالي في تدني مستوى األداء المياري في مقرر المتاحف و 

والمعارض التعميمية لدى طالب تكنولوجيا التعميم. مما يتطمب استخدام تقنية الواقع المعزز لمواجية ىذه 
 المشكمة.

 لرئيس التالي:لمواجية ىذه المشكمة ومحاولة حميا قامت الباحثة باقتراح السؤال ا
كيف يمكن تصميم بيئة تعمم قائمة عمى تطبيقات الواقع المعزز في تنمية الميارات العممية لمقرر المتاحف 

 والمعارض التعميمية لدي طالب تكنولوجيا التعميم؟
 يتفرع من السؤال الرئيس األسئمة التالية:

 تنميتيا لدى طالب تكنولوجيا التعميم؟ ماالميارات العممية لمقرر المتاحف والمعارض التعميمية الالزم -
تطبيقات الواقع المعزز في تنمية الميارات العممية لمقرر المتاحف تعميمية قائمة عمى مامعايير تصميم بيئة  -

 والمعارض التعميمية لدى طالب تكنولوجيا التعميم؟
ية الميارات العممية لمقرر تطبيقات الواقع المعزز في تنمتعميمية قائمة عمى ما التصميم التعميمي لبيئة  -

 المتاحف والمعارض التعميمية
تطبيقات الواقع المعزز في تنمية الجوانب المعرفية لميارات مقرر البيئة التعميمية القائمة عمى  فاعمية ما -

 المتاحف والمعارض التعميمية لدى طالب تكنولوجيا التعميم؟
لمقرر تنمية الجوانب االدائية لميارات لواقع المعزز في تطبيقات االبيئة التعميمية القائمة عمى  فاعمية ما -

 المتاحف والمعارض التعميمية لدى طالب تكنولوجيا التعميم؟
 أىداف البحث

 -ييدف البحث الحالي إلى اآلتي:
 .التعرف عمى واقع تدريس ميارات مقرر المتاحف والمعارض لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعميم 
  ميارات مقرر المتاحف والمعارض لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعميم.تحديد اسباب القصور في 
  تطبيقات الواقع المعزز في تنمية الميارات العممية لمقرر تعميمية قائمة عمى لبيئة وضع تصميم تعميمي

 المتاحف والمعارض التعميمية
  انب المعرفية واألدائية الكشف عن فاعمية بيئة تعميمية قائمة عمى تقنية الواقع المعزز في تنمية الجو

 لمميارات العممية لمقرر المتاحف والمعارض التعميمية لدى طالب تكنولوجيا التعميم؟
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 أىمية البحث
يستفيد الطالب من بيئة التعمم القائمة عمى تطبيقات الواقع المعزز في تذليل صعاب تعمم الميارات العممية  -

 ية.الالزمة لدراسة مقرر المتاحف والمعارض التعميم
يستفيد المعممين )القائمين بالتدريس( من البيئة التعميمية القائمة عمى تطبيقات الواقع المعزز في توفير  -

 الوقت والجيد.
يعتبر البحث إضافة عممية في مجال التخصص حيث أنو تناول مفيوم الواقع المعزز، والميارات العممية، 

 والمتاحف والمعارض التعميمية.
 البحث فروض

( بين متوسطى درجات المجموعتين الضابطة 2020فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )توجد   -0
 والتجريبية في االختبار التحصيمي البعدي لصالح المجموعة التجريبية.

( بين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة 2020توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -0
 البعدي لبطاقة المالحظة لصالح المجموعة التجريبية.والتجريبية في التطبيق 

 حدود البحث
 يمتزم البحث الحالي بالمحددات التالية:

 اقتصر البحث الحالي عمى طالب الفرقة األولى بشعبة )تكنولوجيا التعميم( بكمية التربية النوعية- 
يميم إلى مجموعتين. ( طالب، وتم تقس02جامعة بورسعيد وقد بمغ إجمالي عدد طالب عينة البحث )

مجموعة تجريبية تدرس باستخدام بيئة التعمم القائمة عمى تطبيقات الواقع المعزز، ومجموعة ضابطة 
 تدرس باستخدام الطريقة التقميدية.

  3/00/0202وحتى  00/00/0202تم تطبيق البحث الحالي في الفترة الزمنية من. 
 ة الخاصة بخطوات التحنيط وىي كالتالي )قتل الطائر اقتصر البحث الحالي عمى تنمية الميارات العممي

المراد تحنيطو، تثبيت الطائر موضعيًا عمى لوح التشريح، شق الطائر من الجية البطنية، عزل الطائر 
من الجانب األيسر، عزل الطائر من الجانب األيمن، استخالص الجمد من جسم الطائر، تجفيف 

جسم الطائر، خياطة بطن الطائر، تثبيت الطائر عمى حامل السوائل من جمد الطائر، حشو فراغات 
 لمعرض( في مقرر المتاحف والمعارض التعميمية. 
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 منيج البحث
 يتبع البحث الحالي كل من المنيجين التاليين:

  المنيج الوصفي: في وصف مشكمة البحث وتحديدىا وتحديد اسبابيا، وتحميل خصائص المتعممين وتحميل
 دراسات إلعداد عناصر اإلطار النظري لمبحث.الميارات ووصف ال

 .المنيج التجريبي: الختبار صحة فروض البحث واجراء المعالجة التجريبية وتطبيقيا 
 متغيرات البحث

 .المتغير المستقل:  بيئة التعمم القائمة عمى تطبيقات الواقع المعزز 
 :المتغيرات التابعة: يشتمل ىذا البحث عمى متغيرين تابعين وىما 

 الجانب المعرفي لميارات المتاحف والمعارض التعميمية. -
 الجانب األدائي لميارات المتاحف والمعارض التعميمية. -

 التصميم التجريبي لمبحث
اتبعت الباحثة التصميم التجريبي ذو المجموعتين ) التجريبية والضابطة( والجدول التالي يوضح التصميم 

 التجريبي لمبحث الحالي.
 ميم التجريبي لمبحث( التص0جدول )

 الخطبُق البؼذٌ الوؼبلجت الخطبُق القبلٍ الؼُنت

 اخخببس ححصُلٍ هجوىػت حجشَبُت

+ 

 بطبقت هالحظت

حذسط ببعخخذام بُئت الخؼلن القبئوت ػلً 

 اخخببس ححصُلٍ اعخخذام حطبُقبث الىاقغ الوؼضص

+ 

 بطبقت هالحظت
 هجوىػت ضببطت

حذسط ببعخخذام الطشَقت الخقلُذَت 

 وؼخبدةال

 عينة البحث
( طالب تم تقسيميم إلى 02عينة البحث عمى مجموعة من طالب الفرقة األولى وعددىم ) تقتصر

( طالب تدرس باستخدام بيئة التعمم القائمة عمى تطبيقات الواقع المعزز، 00مجموعتين تجريبية وعددىا )
عتادة بقسم تكنولوجيا التعميم بكمية التربية ( طالب تدرس باستخدام الطريقة التقميدية الم00وضابطة وعددىا )
 النوعية بورسعيد.
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 إجراءات البحث
عمل دراسة مسحيو لممراجع والدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع البحث الحالي لصياغة اإلطار  -

 النظري. 

عمى تحديد قائمة بالميارات العممية لمقرر المتاحف والمعارض التعميمية الالزمة من خالل االطالع  -
الدراسات العربية واألجنبية التي ترتبط بيا ثم عرضيا عمى مجموعة من المحكمين والمتخصصين في 
مجال تكنولوجيا التعميم، والتصميم التعميمي، ثم تعديل القائمة وفقًا ألراء الخبراء والمحكمين، والتوصل 

 لمقائمة النيائية لميارات المتاحف والمعارض التعميمية.
تصميم بيئة تعمم نقال قائمة عمى تطبيقات الواقع المعزز لتنمية ميارات المتاحف والمعارض  معاييرتحديد  -

 التعميمية لدى طالب تكنولوجيا التعميم.

 دراسة نماذج التصميم التعميمي وتبني أو اقتراح النموذج المناسب لبيئة التعمم. -
رات المتــاحف والمعــارض التعميميــة لــدى تطــوير بيئــة تعمــم قائمــة عمــى تطبيقــات الواقــع المعــزز لتنميــة ميــا -

 طالب تكنولوجيا التعميم.
 بناء أدوات البحث )االختبار التحصيمي/ بطاقة المالحظة(. -
ضبط أدوات البحث بعرضيا عمى المحكمين والمتخصصين في مجال تكنولوجيا التعميم، ثم تعديميا وفقًا  -

 آلراء الخبراء والمحكمين، والتوصل لألدوات النيائية.

جراء ا - ختيار العينة االستطالعية من طالب قسم تكنولوجيا التعميم من غير عينة البحث األساسية، وا 
التجربة االستطالعية لتقنين األدوات، ولقياس ثبات أدوات البحث والتعرف عمى المشكالت التي ستواجو 

 الباحثة أثناء التطبيق كذلك الزمن الالزم لممعالجة.

التعمم في بيئة التعمم القائمة عمى تطبيقات الواقع المعزز وتحديد الخطوات تدريب الطالب عمى كيفية  -
 األساسية لو.

 اختيار أفراد عينة البحث األساسية عشوائيا، وتوزيعيم عمى مجموعات البحث التجريبية. -
 تطبيق أدوات البحث قبميا عمى أفراد عينة البحث. -
 مبحث الحالي.إجراء التجربة األساسية وفقا لمتصميم التجريبي ل -
 تطبيق أدوات البحث بعديا عمى أفراد عينة البحث. -
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 مصطمحات البحث
 (  الواقع المعزز: 0

( الواقع المعزز بأنو: "البحث عن عالمات معينة في الواقع الحقيقي يتعرف 0200عرف إبراىيم الفار )
إلخ(، والذي ‘ نص أو فيديو عمييا النظام ويقوم بإظيار العنصر االفتراضي المناسب ليا )كرسوم متحركة أو

يكون تم حفظو وتخزينو مسبقًا، وتقوم البرمجيات االستيالكية التي تم إنتاجيا بواسطة تقنية الواقع المعزز 
باستخدام كاميرا الياتف المحمول أو الكمبيوتر الموحي لرؤية الواقع الخارجي، ثم تحميمو تبعًا لما ىو مطموب 

(. وتعرفو الباحثة إجرائيًا بأنو: "تقنية حديثة 290لعناصر اإلفتراضية بو" )صمن البرنامج والعمل عمى دمج ا
ُتمكن الطالب من استخدام كاميرا الياتف النقال وتوجيييا إلى العالمات فيتم التعرف عمييا وبالتالي تمييزىا؛ 

 مية التعمم.لتظير لممتعمم الفيديوىات، والصور، الرسوم وبالتالي إيجاد طرق وأدوات جديدة لدعم عم
 ( األداء المياري: 0

( األداء المياري بأنو: "تمك النشاطات التي تستمزم استخدام العضالت الكبيرة 0222عرف مجدي إبراىيم )
(. وتعرفو الباحثة إجرائيًا بأنو" 229و الصغيرة بنوع من التآزر يؤدي إلى الكفاية و الجودة في األداء " )ص

رات المتاحف والمعارض التعميمية، واألداء ىنا ىو نشاط صادر من المتعمم يتم القدرة عمى التعمم الجيد لميا
 تطويره من خالل ممارستو لبيئة التعمم القائمة عمى تطبيقات الواقع المعزز.

 اإلطار النظري لمبحث
 التعمم النقال ودوره في تنمية التحصيل واالنخراط في التعمم 

ات ممثمة باليواتف النقالة والحواسيب واالنترنت، وممحقاتيما من ُتعد عممية انتشار تكنولوجيا المعموم
البرامج والوسائط المتعددة بالعممية التدريسية، بين طالب المدارس والجامعات من أنجح الوسائل إليجاد مثل 

ذاتي، بما ىذه البيئات الثرية واألنظمة التعميمية الغنية بمصادر التعمم والتعميم، والتدريب والنمو والتطور ال
يحقق اىتمامات واحتياجات الطمبة، وتعزيز احتياجاتيم من جية وخدمة العممية التعميمية، واالرتقاء بمخرجاتيا 

 (.29، ص0202من جية أخرى )أيمن العطار،
 جديد مصطمح ظيور إلى اإللكترونية األجيزة استخدام زيادة وفي المعمومات تقنيات في الكبير التطور أدى

 أو بالجوال التعمم أو بالنقال التعمم أو ،M-Learningأو Mobile Learning عميو أطمق عميمالت مجال في
 (.070، ص0202)محمد العمري،  بالمحمول التعمم 
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ترى الباحثة أىمية بيئة التعمم النقال في رفع كفاءة التعمم وفاعميتيا في تحقيق أىداف التعمم المرجوة، 
تطرق اآلن إلى دراسة تمك البيئة بشئ من التفصيل لتحديد أىم مالمحيا، وبناًء عمى ماسبق فإنو ينبغي ال

حديثة تساىم في تطوير ودعم العممية   وكيفية توظيفيا من خالل ما تحتويو تمك األجيزة من تقنيات
 التعميمية.

 ( التعمم النقال بأنو عبارة عن: "مصطمح لغوى جديد يشير إلى استخدام0200فيعرف إبراىيم الفار )
 (.20األجيزة المحمولة في عممية التعميم )ص

( بأنو نظام تعميمى يقوم عمى األجيزة المتحركة الالسمكية إلتاحة الفرصة 0200يرى مصطفى أبو العال )
أمام المتعممين لموصول إلى المعمومات بدون التقيد بالحدود الزمنية والمكانية مما يؤدى ذلك إلى تحقيق 

 (.2صل بين أطراف العممية التعميمية بسيولة ويسر وأسرع فى الوقت )صالمرونة والتفاعل والتوا
ىبو اهلل محمد ىناك بعض الدراسات التي اثبتت أىمية التعمم النقال في التعميم والتعمم مثل دراسة 

( التي أوصت الدراسة بعقد الدورات التدريبية لممعممين لمتدريب عمى ادارة بيئات التعمم القائمة عمى 0207)
 أثر حجم وجود إلى( التي توصمت 0207دراسة داليا كشك )، و في التعميم والتدريب تطبيقات األجيزة النقالة

، اآللي الحاسب لمعممي المستدامة المينيةة التنمي تحقيق في القائم عمى التعمم الجوال التدريبي لمبرنامج كبير
الستفادة من امن تطبيقات التعمم النقال و  ( التي أوصت الدراسة باالستفادة0202السعودي ) ةدراسة نور و 

أثر مقرر مخارج  ( إلى الكشف عن0202سعت دراسة خالد الخياط )و الخدمات التي تقدميا في التعميم، 
الحروف القائم عمى التعمم اإللكتروني النقال باستخدام الرسوم المتحركة والفيديو التعميمي في تنمية الجانب 

  .ية لدارسي عمم التجويدالمعرفي والمياري والدافع
 أىمية ومبررات استخدام التعمم النقال

أكدت العديد من الدراسات واألبحاث أىمية التعمم النقال كنمط جديد واستراتيجية حديثة تتالءم مع معطيات 
العصر الحديث من تكنولوجيا وأسموب حياة يراعي التوجييات الحديثة لمخصائص النفسية لممراحل العمرية 

تمفة في ىذا العصر من استخدام ىذه التكنولوجيا، وترجع استخدام التعمم النقال في العممية التعميمية إلى المخ
(، ودراسة 0203(، جمال الدىشان)0203العديد من المبررات واألسباب ويتفق كاًل من فايق الغامدي )

مى ضرورة إجراء ع Nadire & Huseyin (2009)ودراسة ندري، حسين  ،kiristin (2007)كرستين 
المزيد من األبحاث التي تيتم بالتعمم النقال وذلك بناًء عمى مجموعة من األسباب والمبررات التي ُتعد الجانب 
األساسي إلجراء تمك الدراسات وىي النمو المتزايد الستخدام األجيزة النقالة أدى إلى استخداميا في عمميات 
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تقديم المواد التعميمية والتدريبية، وتعدد الخدمات التي تقدميا اليواتف التعميم والتدريب ودعم العمل الوظيفي، و 
المتنقمة في مجال التعميم والتعمم، شيوع وانتشار أساليب وأنماط التعمم من بعد، فالتعمم المتنقل، والذي يتم من 

تعمم تعممو حسب خالل اليواتف المتنقمة يعد ترجمة حقيقية وعممية لفمسفة التعميم من بعد حيث يتابع الم
طاقتو وقدراتو وسرعة تعممو في أي مكان، المساىمة في التغمب عمى مشكالت التعميم التقميدي، مثل محدودية 
فرص التعميم، ونقص الموارد المالية لتقديم تعميم جديد، وتقمص مصادر التمويل التقميدية، وفقر المكتبات إلى 

ب من خالل اإلشراك في خدمة اإلنترنت عبر الياتف االتصال الكتب والدوريات الحديثة، حيث يستطيع الطال
 بالموارد المعموماتية.

 أنظمة تشغيل األجيزة النقالة
ىي أنظمة تشغيل مفتوحة تتحكم في الجياز الجوال وتساعد عمى توفير مميزات الكمبيوتر في الجياز 

ما يتناسب مع إمكانياتو )شريف محمد، المحمول ويختمف نظام التشغيل لكل نوع من أنواع األجيزة المحمولة ب
0200.) 

وأنظمة التشغيل ىي البرمجيات التي يمكن من خالليا التعامل مع األجيزة الجوالة وتحقيق االستفادة 
القصوى من خدماتيا المختمفة التي تمنحيا الشركات لمستخدمييا، وىناك ثالث أنواع من أنظمة التشغيل التي 

 لجوالة وىي:تعمل من خالليا األجيزة ا
0- "Android" ىو نظام تشغيل األجيزة الجوالة الذي تم إنتاجو بواسطة شركة :"Google "

(Nach, 2016, p.5.) 
0- "IOS" ىو نظام تشغيل األجيزة الجوالة الذي تم إنتاجو بواسطة شركة :"Microsoft "

(Eierman& Iversen, 2014, p.344.) 
 تطبيقات األجيزة النقالة

تطبيقات األجيزة الجوالة عمى أنيا "ىي برامج حاسبات صممت لتعمل عمى  Nach( 2016عرف ناش )
 (.p.6أجيزة اليواتف الذكية والحواسيب الموحية وغيرىا من األجيزة الجوالة" )

 أنواع محتوى التعمم النقال
 كما( 0200يمكن تصنيف أنواع محتوى التعمم المتنقل في ثالثة أنواع رئيسية كما ذكرىا محمد خميس )

 (:027-022يمي )ص.ص  
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  HTML content (course)    المحتوى القائم عمى النصوص ( أ
في المقررات االلكترونية، وتشبة   HTMLيدعم التعمم المتنقل المحتوى القائم عمى النصوص بمغة 

 مقررات التعمم االلكتروني ولكنيا أقصر، والمواد المرجعية، والتقديرات.
 Video content يوالمحتوى القائم عمى الفيد ( ب

ُيعد الفيديو من أكثر أنواع المحتوى االلكتروني استخدامًا في التعمم المتنقل لعدة أسباب منيا: قمة الجيد، 
 ثراء المحتوى، أسر االنتباه، التنسيق، دقة الوضوح.

 Audio content (Podcast)      المحتوى القائم عمى الصوت    ( ج
تعمم المتنقل القائم عمى الصوت مفيدًا ومناسبًا لمتعمم المتنقل، مثل االستماع إلى قد يكون محتوى ال

، الذي تدعمو معظم MP3محاضرة أو مقابمة مع خبير.ىنا يمكن إنشاء المحتوى الصوتي بالتنسيق 
 األجيزة المحمولة. ويمكن االستماع إليو من خالل االنترنت أو تنزيمو واالستماع إليو عمى جيازك.

عتمدت الباحثة في بحثيا الحالي عمى المحتوى القائم عمى الفيديو والنصوص لما يحماله من مميزات ا
 منيا ثراء المحتوى، وجذب االنتباه، ودقة الوضوح. 

 الفوائد التربوية لمتعميم بالياتف النقال
 سير(، تي90-92، ص0200(، فريد عبد الرحمن )02-00، ص.ص0200يذكر كاًل من إبراىيم الفار)

يعزز التعمم المتمحور حول ( بعض الفوائد التربوية لألجيزة النقالة في العممية التعميمية أنو 0200سميم )
دعم بعض االحتياجات ، و دعم الطمبة البارعين المستخدمين لالجيزة التقنيةو  ،المتعمم ويسد احتياجاتيم

يسيل  ، كما أنوزمان ومكان أي ي فيلى المحتوى التعميمإيمكن الوصول و  ،الخاصة والشخصية لممتعممين
خفض الحواجز الثقافية بين الطمبة والمدرسين باستخدام ، تصال المتزامن وغير المتزامنإل التعاون من خالل ا

يدعم و  ،قل كمفة من الحواسيب المكتبيةأجيزة النقالة ن األتقميص الفجوة الرقمية أل ، قنوات االتصال المختمفة
 منيا. ن تكون جزءاً أبدل من  ويكمل العممية التعممية

 خصائص التعمم النقال
 (:07(، أنو توجد ثالث خصائص رئيسية تميز التعمم المتنقل وىي )ص0200يشير محمد عطية خميس )

  التنقلPortability/ Mobility:  حيث يمكن استقبال التعمم في أي مكان خارج الجدران، ويمكن
 لممتعمم التنقل ىنا وىناك.
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  التكيفAdapility: .بمعنى أن يتالءم التعمم مع قدرات األفراد وحاجاتيم 
  اإلتاحةAvailability: .ويكون االتاحة في أي وقت وأي مكان 

 التعمم  فى االنخراط
  أساسى عنصر طافاإلنخر  لمتعميم جوىرى عنصر يعتبر تعمميم تجربة لدعم منخرطين لمتعممين الحاجة إن
  كبير دافع لدييم الذين المتعممين أن حيث بسيولة جديدة معرفة بناء اليمكننا وبدونو تعمم نشاط أى فى

 يبذلوا لن محفزين الغير المتعممين ذلك، من النقيض وعمى تعمميم توسع التى والطاقة الوقت سيستثمرون
 ة.المعرف بناء فى طرااإلنخ عمى قادرين يكونوا ولن يتعمموا كى الجيد

مى المناىج التربوية واألنشطة أن تتضمن ما يمي: التفاعل لكي ينخرط الطمبة في التعميم، يجب ع
Interactive   االفتراضي والشخصي(Virtual and Personal) واالستكشاف ،Exploration  حل(

)مشاكل حقيقية وموضوعات اجتماعية(،  Relevancyالمشكالت واالستقصاء(، واالرتباط بالحياة الواقعية 
يا، ويتعدى انخراط الطمبة اشتراكيم في تعمم اعتيادي ليتضمن مشاركتيم في الوسائط المتعددة والتكنولوج

وذات جودة فيما يطمق عمييا كثيرون مبادئ التعمم  Effective participationممارسات تربوية فاعمة 
وزمن  السبعة وىي: تفاعل الطمبة مع المعمم، وتعاون الطمبة مع زمالئيم، والتعمم النشط، وتقديم تغذية راجعة،

المكوث في الميام التعميمية، ومستوى توقعات المعمم بالطمبة، واحترام التنوع في المواىب وطرائق التعمم 
( التي توصمت إلى أن البرنامج 0202(، يؤيد ذلك دراسة أحمد عبد المجيد )0، ص0203)شريف يتيم، 

في التعمم وتصميم كائنات التعمم الرقمية التدريبي القائم عمى الموبايل قد أسيم في زيادة التحصيل واالنخراط 
في مجال الرياضيات. وأوصت الدراسة بضرورة تدريب معممي الرياضيات قبل الخدمة عمى استخدام التقنيات 

( ىدفت إلى الكشف عن أثر اختالف 0202) السيددراسة نجوى الحديثة في مجال تعميم وتعمم الرياضيات، 
المتنقل لدى طالب تكنولوجيا التعميم. توصمت النتائج إلى فاعمية النمط نمط بنية اإلبحار لمحتوى التعمم 

 لمتعمم تنمية االنخراط في التعمم. الشبكي 
  Learning Engagementمفيوم االنخراط في التعمم     

بداء التعميمة المتغيرات واستيعاب المعقدة، األفكار فيم  مع التفاعل فى الممحة الرغبة والعالقات بينيا، وا 
الدراسى  التحصيمى االنجاز يتحسن لكى فئاتيم بشتى المؤسسة التعميمية فى والعاممين الطالب، من الزمالء

(Adelman, Howard S. Linda Taylor, 2010, p9). 
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بعممية تعمم حفظ وصيانة  مباشرة صمة ذي بنشاط الطالب انشغال بو تعرفو الباحثة إجرائيًا بأنو: "ويقصد
القائم بالعممية  بتعميمات وااللتزام وبذل الجيد والمشاركة االنتباه خالل من وذلك التعميمية األجيزة والمواد

 التدريسية.
ترى الباحثة أنو يمكن استخدام بعض تطبيقات التعمم النقال، حيث يمكن االستفادة من إمكانيات التعمم 

 عميمية.النقال وتوظيفيا في تنمية تحصيل الطالب وانخراطيم في العممية الت
 المقاييس الثالثة لالنخراط  في التعمم              

 توجد ثالث مجموعات من مقاييس االنخراط وسيتضح ذلك فيما يمي:
وىي تقوم عمى أساس استخدام أساليب حل  Cognitionمقاييس االنغماس في إدراك المعرفة  - أ

ي عمى االنسحاب، واالصرار عمى المشكالت، والتعمم المستقل، وكيفية مواجية الفشل، وتفضيل التحد
 الفيم أكثر من اليأس، واتقان العمل أكثر من اليرولة في االنجاز.

وىي تقوم عمى أساس استخدام مقاييس مواجية   Emotionمقاييس االنغماس الوجداني في التعمم  - ب
ومقاييس الرضا عن النفس وعن التعمم، وكظم الغيظ،  ،Boremdomمشاعر اإلحباط والقرف 

 شغف بالعمل، واحترام توجييات التعمم الجيد.وال
وىي تقوم عمى أساس قياس السموكيات المتبعة في  Behavioralمقاييس االنغماس السموكي  - ج

العممي لقواعد النظام في حجرة  Complyingالتعمم وااللتزام بحل الواجبات المنزلية، واإلذعان 
 Adelman, S). رض، أو التأخر أو التغيبالدراسة والمدرسة، والحرص عمى الحضور، وعدم التما

& Linda, T., 2010, p.10)  

 إجراءات البحث
أوال/ إعداد قائمة الميارات العممية لمقرر المتاحف والمعارض الالزمة لطالب شعبة 

 تكنولوجيا التعميم
حف قامت الباحثة بإعداد استبيان الستطالع آراء خبراء المادة المتخصصين في مجال تدريس المتا

والمعارض، وذلك لمعرفة ما ىي الميارات الالزمة إلنتاج العينات التعميمية )تحنيط الطيور(، وقد تم إجراء 
عدادىا في صورتيا النيائية.  التعديالت وفق آراء السادة المحكمين وا 
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ثانيًا/ اعداد قائمة معايير تصميم بيئة التعمم القائمة عمى الواقع المعزز لتنمية الميارات 
 ممية لمقرر المتاحف والمعارضالع

نتاج بيئة التعمم النقال، وقامت بإعداد قائمة معايير  قامت الباحثة باالطالع عمى بعض معايير تصميم وا 
مبدئية، ثم قامت بعرض القائمة عمى مجموعة من السادة المحكمين المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعميم 

 الستطالع آرائيم حول:
 صياغة التقبل أكثر من تأويل )واضح، غير واضح(.الوضوح من حيث ال 
 .)األىمية من حيث وره في رفع مستوى األداء )ميم جدًا، متوسط األىمية، غير ميم 
 .)القابمية لمتطبيق من حيث صالحيتو لالستخدام واقعيًا )يطبق، غير قابل لمتطبيق 
 ما الصياغة المقترحة في حالة اختيار "غير واضح"؟ 
 طموبة ليكون قابل لمتطبيق؟ما الشروط الم 
 .معايير أخرى يمكن إضافتيا 

عدادىا في صورتيا النيائية.  قد قامت الباحثة بتعديل قائمة المعايير وفق آلراء المحكمين وا 
 ثالثا: التصميم التعميمي لبيئة التعمم القائمة عمى تطبيقات الواقع المعزز

 تصميم البناء الخاص ببيئة التعمم  ـــ3/0
 ذه المرحمة عدة خطوات فرعية لتحديد عناصر بناء بيئة التعمم، وىي:ــتتضمن ى

 ـــ تصميم نموذج بيئة التعمم 3/0/0
تم في ىذه الخطوة وضع فكرة مصورة لمحتويات بيئة التعمم من خالل بناء كيانات بيئة التعمم المتخيمة 

 وتنظيم عناصرىا. 
 ـــ تصميم واجية تفاعل بيئة التعمم النقال3/0/0

ُتعد واجية التفاعل دليل المتعمم لمتفاعل مع بيئة التعمم فيي ُتمخص لو مكونات البيئة الداخمية، وُترشده 
إلى عناصرىا وطرق الوصول إلى المحتوى من خالل عدد من التبويبات الموجودة عمى الشاشة مثل القوائم 

 والروابط الخاصة بيا.
 إلى التالي:ـــ تنقسم تصميم واجية التفاعل داخل بيئة التعمم

 ـــ الصفحة الرئيسية3/0/0/0



 هقشس فٍ الؼولُت الوهبساث حنوُت فٍ الوؼضص الىاقغ حطبُقبث ػلً قبئوت حؼلن بُئت فبػلُت

 الخؼلُن حكنىلىجُب طالة لذي لخؼلُوُتا والوؼبسض الوخبحف
 د/ سضب جشجظ حكُن،ػُغً ػبذ الكشَن، هنً  /د/ ػبذ الؼضَض طلبت ػبذ الحوُذ، د.أ إػذاد /  

 م.م/ سحبة ػلٍ حجبصٌ             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 0202 يناير - الحادى عشر العدد –مجمة التربية النوعية 

1- 109 - 
| P a g e 

ُتعد بمثابة بوابة الدخول إلى بيئة التعمم وىي ترشد المتعمم إلى محتويات البيئة، وقد تم تصميم واجية 
التفاعل الرئيسية بحيث تعكس العناصر األساسية التي تتضمنيا، ويمكن لممتعمم التفاعل معيا من خالل أدوات 

عمى الشاشة والتي تتيح الفرصة لممتعمم بأن يبحر ويتجول داخل البيئة تبعًا لرغبتو، وقد تم التفاعل الموجودة 
حيث تتكون واجية التفاعل الرئيسية  Builder  Appy Pieتصميم واجية التفاعل الرئيسية باستخدام تطبيق

كن لممتعمم التجول من من شاشة رئيسية تظير بيا أدوات التجول: وتشمل قائمة المحتويات الرئيسية التي يم
 -خالليا داخل أجزاء بيئة التعمم والوصول إلى المعمومات التي يحتاجيا وىي:

 ـــ الترحيب3/0/0/0/0
تحتوي ىذه الصفحة عمى رسالة ترحيبية لطالب الفرقة األولى قسم تكنولوجيا التعميم، كما توضح الفكرة 

 فاعل الرئيسية في بيئة التعمم.ويوضح الشكل التالي واجية التالعامة لبيئة التعمم. 
 ـــ عن التطبيق3/0/0/0/0

ويوضح الشكل التالي شاشة عن التطبيق  ىيئة اإلشراف، يعرض عنوان البحث واسم الباحثة وبيان بأسماء
 في بيئة التعمم.

 ـــ دليل االستخدام3/0/0/0/3
يوضح خط السير داخل  كمايحتوي عمى مجموعة من التعميمات التي تساعد المتعمم عمى تحقيق أىدافو 

 بيئة التعمم كما يمي:
 .التسجيل في بيئة التعمم النقال مستخدمًا الحساب الذي سترسمو الباحثة 
 ت القبمية .راأداء االختبا 
 .دراسة المحتوى التعميمي الخاص ببيئة التعمم النقال 
 ارات البعديةأداء االختب. 
 ـــ المحتوى التعميمي3/0/0/0/2

ة التعمم من خالليا، وذلك من خالل التبويبات، فيي متعددة، وذلك تبعًا لموظيفة التي تظير محتوى بيئ
 -تقوم بيا، وتنقسم تبويبات الشاشة الخاصة بالمحتوى التعميمي إلى تبويب:

  :عند الضغط عمى تبويب االختبار القبمي تظير مجموعة من األسئمة الموضوعية التي االختبار القبمي
 ممين قبل تطبيق أدوات المعالجة.تقيس مستوى المتع
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  األىداف: وفييا يتم عرض أىداف بيئة التعمم التي من المفترض أن يحققيا المتعمم بعد انتياء دراستو
 لبيئة التعمم النقال.

  الواقع المعزز: حيث تم ربط التوجييات التعميمية بأكواد االستجابة السريعة التي يتم من خالليا عرض
ي األبعاد ألداء الميارة المطموب إجرائيا. حيث يتم تقديم محتوى بيئة التعمم لممتعمم فيديو تعميمي ثالث

ويمكن لممتعمم دراسة أي من خطوات التعمم، وذلك عن طريق اختياره السم الخطوة الذي يرغب في 
 دراستيا.

 .صور تحنيط الطيور: يتم عرض الصور الخاصة بخطوات عممية التحنيط 
  :د الضغط عمى تبويب االختبار البعدي تظير مجموعة من األسئمة الموضوعية عناالختبار البعدي

بعد تطبيق أدوات المعالجة مع إضافة تغذية راجعة  تدليم عمى أي من تعممين التي تقيس مستوى الم
 إجابتيم صحيحة وأييم خاطئة. ويوضح الشكل التالي شاشة المحتوى التعميمي في بيئة التعمم النقال.

 م التفاعميةتصمي -3/0
ُتعد التفاعمية أىم سمات بيئة التعمم، حيث تسمح لممتعمم التفاعل مع محتويات البيئة والتجول بين 
صفحاتيا بشكل يمنحو نوعًا من الحرية أثناء عممية تعممو، وقد تم تصميم التفاعمية داخل بيئة التعمم النقال 

، حيث أتاح التصميم لممتعمم التفاعل مع كافة بحيث تتالءم مع طبيعة تمك البيئة واليدف من استخداميا
، والقائمة ارعناصر رسومية كاألزر  شاشات البيئة والتحكم في تتابع عرض المحتوى والتجول داخمو من خالل

 باأللفة عند تعامل المتعمم معيا ألنيا تعمل بالممس.النقال واأليقونات، حيث تتميز بيئة التعمم  الجانبية،
  رابعًا: اعداد أدوات البحث

 ختبار تحصيمي لقياس الجوانب المعرفية المرتبطة بالميارات المتاحف والمعارض:( اعداد اال 0
 االختبار ىدف (أ 

لمقرر المتاحف والمعارض التعميمية عن  الجوانب المعرفية لمميارات العممية قياس إلى االختبار ىدف   
 المعزز. طريق بيئة التعمم القائمة عمى الواقع

 تحديد نوع مفردات االختبار  (ب 
استخدمت الباحثة االختبار الموضوعي، وراعت الباحثة عند صياغة مفردات األسئمة أن تكون      

واضحة، أيضًا راعت الباحثة تمثيل تمك االختبارات بشكل إلكتروني حتى يسيل عمى الطالب اإلجابة عميو، 
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ير نتيجة االختبار فور االنتياء من االجابة عمية ويتم ويسيل عمى الباحثة عممية التصحيح حيث تظ
 إرسال الدرجات بشكل تمقائي لمباحثة.

استخدام جدول المواصفات يؤكد : بناء جدول المواصفات واألوزان النسبية لالختبار التحصيمي (ج 
يا بيئة عمى تمثيل االختبار لكافة الجوانب المعرفية المرتبطة بميارات " تحنيط الطيور" والتي تضمن

 التعمم النقال، وبنسب تمثيميا لألىداف المرجو تحقيقيا األمر الذي يرفع من صدق محتوى االختبار.
 ( مواصفات االختبار التحصيمي2جدول)

 ػنبصش الوحخىي م
األهوُت 

 النغبُت

 األهذاف
 الوجوىع

 حطبُق فهن حزكش

 5 2 1 2 %15 لحل الطائر المراد جذنُطه. 1

 4 2 - 2 %6 ر مىضعُاًعلً لىح الحشرَخ.جثبُث الطائ 2

 6 3 1 2 %5 شك الطائر من الجهة البطنُة. 3

 3 2 - 1 %15 عزل الطائر من الجانب األَسر. 4

 2 1 1 - %15 عزل الطائر من الجانب األَمن. 5

 4 2 - 2 %8 َسحخلص الجلذ من جسم الطائر. 6

 4 3 - 1 %11 ججفُف السىائل من جلذ الطائر. 7

 5 2 1 2 %6 دشى فراغات جسم الطائر. 8

 5 2 1 2 %14 خُاطة بطن الطائر. 9

 2 1 - 1 %6 جثبُث الطائر علً دامل للعرض. 11

 %111 %21 %5 %15 %111 المجمىع

 بناء االختبار وصياغة مفرداتو (د 
طة بميارات ( مفردة غطت كافة الجوانب المعرفية المرتب22تم إعداد اختبار موضوعي إلكتروني تكون من )

 " تحنيط الطيور "، وتم تقسيم مفردات االختبار عمى جزأين كما يمي:
( مفردة )أسئمة لفظية من نوع االختبار من متعدد( واشتممت كل مفردة عمى رأس 02الجزء األول: ضم ) -

 سؤال، وأربعة بدائل لفظية من بينيما بديل واحد فقط يمثل اإلجابة الصحيحة.
 ( مفردات )أسئمة لفظية من نوع صواب وخطأ(.02) ـــ الجزء الثاني: ضم

 وضع تعميمات االختبار (ه 
 الباحثة بصياغة تعميمات االختبار، وقد روعي عند صياغتيا ما يمي:قامت 
 .أن تكون سيمة وواضحة ومباشرة 
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 .أن توضح لمطالب ضرورة اإلجابة عن كل أسئمة االختبار 
 جيزة النقالة.أن توضح لمطالب كيفية اإلجابة من خالل لمس األ 
 .أن توضح لمطالب كيفية االنتقال إلى السؤال التالي بعد االنتياء من إجابة كل سؤال 
 .أن توضح لمطالب اختيار إجابة واحدة فقط لكل سؤال 

 إعداد نموذج تصحيح االختبار (و 
 استعانت الباحثة بنموذج لتصحيح االختبار التحصيمي أعدتو الباحثة لتسيل عممية تقدير إجابات 

باالختبارات تم المتدربين، حيث اشتمل االختبار التحصيمي عمى عدد من، يتم تصحيحو من خالل تطبيق خاص 
تصميمو وتنفيذه من قبل الباحثة وذلك ليعمل بما يتوافق مع األجيزة النقالة، حيث إنو فور انتياء المتدرب من 

التطبيق باسم المتدرب، ودرجتو، وعدد  اإلجابة عمى االختبار يعطى تقريرًا عمى حساب المدرب الخاص عمى
 اإلجابات الصحيحة ونسبتيا، وعدد اإلجابات الخطأ ونسبتيا.

 تقدير درجات التصحيح ألسئمة االختبار (ز 
بالنسبة لتقدير درجات التصحيح ألسئمة االختبار، تم تقدير اإلجابة الصحيحة عن كل سؤال من أسئمة 

إعطاءه أي درجات في حالة اإلجابة الخاطئة، وبالتالي تكون الدرجة االختبار بنوعييا بدرجة واحدة، وال يتم 
 درجة(. 22الكمية لالختبار )

 ضبط االختبار التحصيمي (ح 
 لضبط االختبار التحصيمي قامت الباحثة بإجراء الخطوات التالية:

 .التأكد من صدق االختبار 
 .حساب ثبات االختبار 
  لكل مفردة من مفردات االختبار .حساب معامل السيولة المصحح من أثر التخمين 
 .حساب معامل التمييز لكل مفردة من مفردات االختبار 
 .حساب معامل سيولة االختبار ككل 

 صدق االختبار -
 قد تأكدت الباحثة من صدق االختبار من خالل طريقتين:

 الصدق الذاتيالطريقة األولى: 
  2090الجذر التربيعي لمعامل الثبات، وقد بمغ تم حساب الصدق الذاتي لالختبار التحصيمي عن طريق تعيين 
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 مما يشير إلى الصدق الذاتي لالختبار التحصيمي.
 الطريقة الثانية: المحتوى الظاىري لالختبار )صدق المحكمين(:

حيث تم عرض االختبار عمى مجموعة من السادة المحكمين المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعميم 
%( منيم عمى ارتباط مفردات 20آراء السادة المحكمين اتضح  اتفاق أكثر من ) الستطالع آرائيم، وبتحميل

 االختبار باألىداف التعميمية الموضوعة، مما يدل عمى أنيا تقيس ما وضعت لقياسو.
بعد االنتياء من إجراء التعديالت وفقًا آلراء السادة المحكمين، تم إعداد االختبار في صورتو النيائية، 

 االختبار صالحًا لمتطبيق عمى أفراد تجربة البحث االستطالعية بيدف حساب ثبات االختبار.وبذلك أصبح 
 ـــ حساب ثبات االختبار

( مفردة إلى نصفين متكافئين تضمن النصف األول 22تم تقسيم مفردات االختبار التي بمغ إجمالي عددىا )
( درجة، 02الذي بمغ نيايتو العظمى )مجموع درجات كل طالب في األسئمة الفردية من االختبار )س( و 

وتتضمن النصف الثاني مجموع درجات كل طالب في األسئمة الزوجية من االختبار )ص( والذي بمغ نيايتو 
( درجة أيضًا، ثم تم حساب معامل االرتباط بينيما. بحساب معامل اإلرتباط اتضح أن معامل 02العظمى )

 (.2020لدرجات الزوجية لمفردات االختبار قد بمغ )االرتباط بين كل من الدرجات الفردية وا
(، وىذه النتيجة تعني أن االختبار 2029وبحساب معامل الثبات اتضح أن معامل الثبات لالختبار قد بمغ ) 

ثابت إلى حد كبير، مما يعني أنو يمكن أن يحقق نفس النتائج إذا ما أعيد تطبيقو عمى نفس العينة وتحت 
ني أيضًا خموه من األخطاء التي قد تغير من أداء الفرد من وقت آلخر عمى نفس نفس الظروف، كما يع

 المفردات.
 حساب زمن االختبار (ط 

 بعد تطبيق االختبار عمى أفراد عينة التجربة االستطالعية، تم حساب متوسط الزمن الذي استغرقو الطالب
ميع الطالب ثم قسمة الناتج عمى عدد في اإلجابة عن أسئمة االختبار، وذلك بجمع الزمن الذي استغرقو ج 

 22ثانية وبالتالي تم وضع زمن االختبار ) 30دقيقة و  07الطالب الكمي، وكان متوسط زمن االختبار 
 دقيقة(.

 ( بناء بطاقة المالحظة  0
 أ ( ىدف البطاقة

 تعميم بكمية تيدف البطاقة إلى قياس أداء عينة البحث الحالي )طالب الفرقة األولى قسم تكنولوجيا ال 
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التربية النوعية ـــ جامعة بورسعيد( في كل ميارة من ميارات " تحنيط الطيور" المتضمنة في بيئة التعمم 
 النقال.

 ب ( تحديد اسموب المالحظة
استخدمت الباحثة أسموب المالحظة المباشرة ألداء طالب الفرقة األولى تكنولوجيا التعميم، والذي يعتمد  

لطالب في مواقف التعمم الفعمية، وىذا السموك متضمن في قائمة ميارات تحنيط الطيور عمى مالحظة سموك ا
 المراد تنميتيا لدى طالب تكنولوجيا التعميم.

 ج ( صياغة عبارات البطاقة
تم صياغة عبارات بطاقة المالحظة التي تصف أداء الطالب في ضوء األىداف التعميمية الميارية  

تصفيات متدرجة لمميارات  02مفردة مقسمة في  03مفردات البطاقة من  والمحتوى العممي، وتكونت
 المستيدفة لممقرر وتغطي الميارات التي ترغب الباحثة بمالحظتيا )قياسيا(. 

 د ( التقدير الكمي ألداء الطالب
ة تم التقدير الكمي بطريقة التقييم الكمي بالدرجات حتى يمكن التعرف عمى مستوى الطالب في كل ميار  

تصفيات متدرجة لمميارات  02مفردة مقسمة في  03بطريقة موضوعية، وتكونت مفردات البطاقة من 
المستيدفة لممقرر وتغطي الميارات التي يرغب الباحث بمالحظتيا ومستويات التقييم ليا بالبطاقة 

 .000( وكانت الدرجة الكمية لممقياس 0،0،3،2،0خماسي)
 ىـ ( تعميمات البطاقة

ميمات بطاقة المالحظة بحيث تكون واضحة وسيمة االستخدام من جانب أي مالحظ يقوم تم وضع تع
بمالحظة أداء الطالب أثناء إجرائيم لمميارة المطموبة، كما تمت صياغة تمك التعميمات بحيث توجو المالحظ 

تحت  (√بسيولة إلى كيفية مالحظة أداء الطالب وتسجيل نتيجة أدائيم، وذلك من خالل وضع عالمة )
 مستوى األداء المناسب داخل البطاقة. حيث ُروعي عند صياغة التعميمات

 .توضيح اليدف من البطاقة 
 .توضيح تعميمات خاصة بالمالحظ أثناء المالحظة 
 .توضيح أسموب التقييم المستخدم 
 .توضيح عدد بنود البطاقة 
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 و ( صدق البطاقة
لبطاقة الظاىري، وذلك بعرض البطاقة عمى مجموعة لتقدير صدق البطاقة تم استخدام طريقة صدق محتوى ا 

من خبراء المادة المتخصصين في مجال تدريس المتاحف والمعارض التعميمية بيدف استطالع آرائيم مدى 
مناسبة األداءات التي تضمنتيا البطاقة لقياس مستوى أداء المتعممين، بعد االنتياء من إجراء التعديالت وفقًا 

كمين، تم إعداد بطاقة مالحظة األداء في صورتيا النيائية، وىكذا أصبحت البطاقة صالحة آلراء السادة المح
 لمتطبيق عمى أفراد التجربة االستطالعية لمبحث بيدف التأكد من ثباتيا.

 ز ( حساب ثبات البطاقة
مل تم حساب ثبات بطاقة المالحظة بأسموب تعدد المالحظين عمى أداء الطالب الواحد، تم حساب معا 

. فكان عدد مرات ""Cooperاالتفاق بين المالحظين عمى أداء كل طالب عمى حدة باستخدام معادلة كوبر 
مرات فقط. وىكذا يتضح أن متوسط نسبة  3مرة مع الزمالء المعاونين وعدد مرات االختالف  00االتفاق 

عمى ارتفاع معدل ثبات %( مما يدل 20االتفاق بين المالحظين عمى أداء خمسة وعشرون طالبًا بمغت )
 البطاقة، وبالتالي فيي صالحة لمتطبيق عمى أفراد عينة البحث الحالي.

 خامساً: إجراءات التجربة االستطالعٌة

 اختيار عينة التجربة االستطالعية 
أجرت الباحثة تجربة استطالعية في بيئة التعمم عمى عينة من طالب الفرقة األولى قسم تكنولوجيا التعميم 

، قامت 09/02/0202، وحتى 2/02/0202من  رةتالف في ( طالبًا من غير عينة الدراسة وذلك02) عددىم
 عية.الباحثة باإلجراءات التالية لتنفيذ التجربة االستطال

  العينة االستطالعية قبميًا.اد واالختبار التحصيمي )عمى أفر ، تطبيق أدوات القياس)بطاقة المالحظة 
  عمي لمميام وتطبيق ىذه الميام.بدأ المتعممين التدريب الف 
 قائمة عمى تطبيقات الواقع المعززالمختصرًا يوضح فكرة بيئة التعمم  تمييدياً ًا أعدت الباحثة شرح 
 ا لمراعاة الفروق الفردية بين المعممين.يً واليدف منيا، وروعي أن يكون ىذا الشرح شفي   
 .بدأت الباحثة في تطبيق بيئة التعمم 
 واالختبار التحصيمي ) لمقياس البعدي. وتمقي ، ق أدوات القياس  (بطاقة المالحظةقامت الباحثة بتطبي

 ثم رصد درجات الطالب بكل من األداتين. المتعممين،استجابات 
 ( دقيقة.22تم حساب متوسط زمن اإلجابة عن االختبار التحصيمي، وقد بمغ متوسط زمن اإلجابة ) 
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   حول جودة بيئة التعمم، وطمب من كل طالب تسجيل تم إعداد استمارة الستطالع آراء الطالب
 مالحظاتو بعد انتيائو من دراستو لبيئة التعمم.

  تم رصد نتائج استمارة استطالع آراء طالب عينة التجربة االستطالعية، وذلك بحساب متوسط النسب
 المئوية إلجابة كل طالب عن بنود االستمارة، وقد أظيرت نتائج ما يمي:ـــ

 تجربة االستطالعيةنتائج ال• 
أظيرت نتائج استطالع اآلراء فاعمية بيئة التعمم القائمة عمى تطبيقات الواقع المعزز وصالحيتيا من   

 الناحية الفنية من حيث جودة الصورة، ووضوح الصوت، وحجم وبنط الكتابة ومناسبة األلوان المستخدمة.
بطاقة مالحظة األداء، تم حساب ثبات كل من بعد رصد درجات الطالب في كل من االختبار التحصيمي، و 

%(، ثم حساب معامالت السيولة 2020%( وبطاقة المالحظة )2029األدوات االختبار التحصيمي )
 30دقيقة،  07والصعوبة والتميز لكل مفردة من مفردات االختبار التحصيمي ثم حساب زمن االختبار ككل 

 ية عمى إمكانية إجراء التجربة األساسية لمبحث الحالي.ثانية، وىكذا دلت نتائج التجربة االستطالع

 سادساً: إجراءات التجربة األساسٌة
 اختٌار العٌنة 

طالب(، وقد  02تم اختيار عينة البحث األساسية عشوائيًا بعد استبعاد عينة البحث االستطالعية عددىا ) -
ة األولى لقسم تكنولوجيا التعميم بكمية ( طالب من طالب الفرقة الجامعي22بمغ قوام عينة البحث األساسية )

التربية النوعيةـــ جامعة بورسعيد، ونتيجة تسرب بعض الطالب خالل عممية التجريب، بمغ إجمالي عينة 
 ( طالب وطالبة.02الدراسة )

  ،تم توزيع الطالب عشوائيًا تبعًا )لألرقام الزوجية والفردية بكشف األسماء(عمى المجموعتان )الضابطة
جريبية( وفقًا لمتصميم التجريبي لمبحث الحالي، ولضمان تجانس المجموعات التجريبية روعي نسبة والت

 توزيع الطالب المذين تم اختيارىم من قسم تكنولوجيا التعميم، بحيث يكون ىناك توازن في المجموعتان.
مس وعشرون فردًا، وىو ُيالحظ أن عدد األفراد ألي من المجموعتان )الضابطة، التجريبية( السابقة بمغ خ

عدد يمكن التعامل مع بياناتو إحصائيًا في حالة استخدام اختبار"ت"، حيث أنو في حالة استخدام اختبار "ت" 
 يمكن التعامل مع بيانات المجموعات التجريبية التي يبمغ قواميا خمسة أفراد أو أكثر.

 وذلك بعد االتفاق مع الطالب عمى قد تم تطبيق المعالجة التجريبية عمى عينة البحث األساسية، 
/ 00مواعيد إجراء التجربة األساسية حيث بدأت الباحثة في تنفيذ التجربة األساسية لمدراسة يوم األثنين 

 وقد تمت التجربة األساسية وفقًا لمخطوات اإلجرائية التالية: 0202/ 00/ 9، وانتيت يوم األحد 0202/ 00
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 المرحلة التمهٌدٌة 

وذلك لتوضيح اليدف من بيئة التعمم، وتوضيح تمييدية مع طالب عينة البحث األساسية، تم عقد جمسة 
 " Facebook" االجتماعي السير داخل بيئة التعمم ، كما تم عمل مجموعة عمى موقع التواصل خطوات
ام بيئة دليل استخدراءة بسيولة وتم من خالليا توجيييم لق حتى يتسنى لمباحثة التواصل مع المتعممين وذلك

رسال رابط، وكود بيئة التعمم كما تم تسميم (اسم المستخدم وكممة المرور)، كما قامت الباحثة  التعمم النقال، اوا 
وبذلك أصبح رات المتعممين، لمرد عمى استفسا"Whats App" وتطبيق، "Messenger"باستخدام تطبيق
 التجريبية جاىزة لبدء التجربة. ةأفراد المجموع

 ألدوات البحثالقٌاس القبل ً 
ولمتعرف ، مستوى المتعممين واالختبار التحصيمي قبميًا لمتأكد من، ء بطاقة المالحظةاامت الباحثة بإجر ق

وبطاقة التحصيمي، عمى خبراتيم السابقة في محتوى بيئة التعمم، ثم رصد درجات أفراد العينة في االختبار  
 المالحظة.

 تطبٌق المعالجة التجرٌبٌة 
  ثة الخطوات التالية عند تطبيق بيئة التعمم النقال القائمة عمى تطبيقات الواقع المعزز:اتبعت الباح

 التأكد من تسجيل دخول بيئة التعمم. 
 .أداء بطاقة المالحظة القبمية قبل البدء في تطبيق بيئة التعمم 
 تحميل التطبيق عمى األجيزة النقالة الخاصة بكل متعمم. 
 اإلختبار التحصيمي القبمي أداءفي ف الخاصة ببيئة التعمم قبل البدء ع المتعممين عمى األىدااطال.

 .دراسة المحتوى العممي الخاص ببيئة التعمم

  المحتوى العممي قامت الباحثة بتطبيق االختبار البعدي.دراسة بعد التأكد من

 القٌاس البعدي ألدوات البحث 
التجريبية بعد االنتياء من  أعضاء المجموعةقامت الباحثة بتطبيق أدوات القياس البعدي لمبحث عمى 

 واشتممت عمى ما يمي:تطبيق بيئة التعمم 
 لقياس الجانب المياري وتصميمو وتطبيقو عمى أرض الواقع، ورصدت الباحثة درجاتو.: بطاقة المالحظة 
  يط الطيور(، التحصيمي: لقياس الجانب المعرفي لميارات المتاحف والمعارض التعميمية )ميارات تحناإلختبار

 وتم تصميمو وتطبيقو وتصحيحو إلكترونيًا، ورصدت الباحثة درجاتو.
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 مالحظة الباحثة على تجربة البحث األساسٌة 
وجدت الباحثة اىتمام ورغبة حقيقية من المتعممين في استخدام بيئة التعمم النقال، مع إقباليم الشديد 

 الستخدام التطبيق.
 نتائج البحث وتفسيرىا

 المجموعتين: لتأكد من تكافؤأواًل: ا 
 عمى لمتعرف التجربة، إجراءات قبل والتجريبية الضابطة المجموعتين عمى االختبار بتطبيق قامت الباحثة

 ودقة صحة عمى تؤثر دخيمة متغيرات يكون ىناك ال حتى المتغيرات، لضبط وذلك المجموعتين تكافؤ مدى
 الضابطة المجموعة درجات متوسط بين احصائية داللة تذا فروق وجود مدى عمى والتعرف التجربة، نتائج

 والمجموعة التجريبية.
 التجريبية والمجموعة الضابطة المجموعة تكافؤ (4جدول)

 المتوسط العدد المجموعة
اإلنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 قيمة "ت"
مستوى الداللة 

(Sig) 

 0881 6885 55 الضابطة
94 18485 

 غير دالة عند مستوى
18336  

 5845 6804 55 التجريبية

( وىو أكبر من 20332، وأن مستوى الداللة )(20220)تساوي " نالحظ من الجدول السابق أن قيمة "ت
( ، لذا فإنيا قيمة غير دالة، وىذا يؤكد عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين المجموعة التجريبية 2020)

 تكافئتين.والمجموعة الضابطة وأن المجموعتين م
 ( :( بين 2020توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )الفرض األول ـــ والذي ينص عمى

متوسطى درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار التحصيمي البعدي لصالح المجموعة 
 التجريبية(.

ينتين مستقمتين وحساب قيمة "ت"، لمتحقق من صدق ىذه الفرضية قامت الباحثة باستخدام اختبار "ت" لع
 بعد تطبيق االختبار البعدي لممجموعتين.
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 َىضخ الفروق بُن محىسظ درجات المجمىعة الضابطة والحجرَبُة فٍ االخحبار البعذٌ (3 )جذول
اإلنحشاف  الوخىعظ الؼذد الوجوىػت

 دسجت الحشَت الوؼُبسٌ
 (Sigهغخىي الذاللت ) قُوت "ث"

 3,7 13,82 25 الضببطت
89 3,86 

 غُر دالة عنذ مسحىي

 1,8 84,41 53 الخجشَبُت  1,138

يتضح من الجدول أن قيمة )ت( المحسوبة أكبر من قيمة )ت( الجدولية، والتي تم الكشف عمييا عند 
(، وىذا الفرق دال 3022( حيث أن قيمة )ت( الجدولية تساوي )29(، ودرجة حرية )20232مستوى داللة )
عة التجريبية مما يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالب لصالح المجمو 

 المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في االختبار التحصيمي لصالح المجموعة التجريبية.
( 2002توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) وبناًء عمى ما تقدم تم قبول الفرض األول، وىو "

توسطي درجات المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في االختبار التحصيمي البعدي المرتبط بين م
يبين ىذا تفاعل الطمبة مع بيئة " و بالجانب المعرفي لميارات "تحنيط الطيور" لصالح المجموعة التجريبية.

رر المتاحف والمعرض التعمم القائمة عمى تطبيقات الواقع المعزز، وأنيا تساعد في تنمية التحصيل لمق
التعميمية وخاصة "تحنيط الطيور"، ويؤكد أن التعمم من خالل األنشطة التفاعمية يعطي مردود أفضل وفاعمية 

والتى كشفت عن فاعمية الواقع المعزز في تسييل  Chen (5181)أكبر لمطمبة، وىذا ما أكدتو دراسة تشن 
والتى درست  (Cai,Wang,Chang 5182)، وتشانج عممية التعمم وتنمية التحصيل، ودراسة كاي، وانج

 تطبيق الواقع المعزز عمى تحصيل الطمبة ودافعيتيم نحو الكيمياء.
 ( بين 2020ى داللة )توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو ـــ والذي ينص عمى: ) فرض الثانيال

طاقة المالحظة لصالح المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي لب متوسطي درجات
المجموعة التجريبية(. ولمتحقق من صدق ىذه الفرضية قامت الباحثة باستخدام اختبار "ت" لعينتين 

 مستقمتين وحساب قيمة "ت"، بعد تطبيق االختبار البعدي لممجموعتين.
 دا َىضخ الفروق بُن محىسظ درجات المجمىعة الضابطة والحجرَبُة علً بطالة مالدظة األ( 4جذول( 

اإلنحشاف  الوخىعظ الؼذد الوجوىػت

 دسجت الحشَت الوؼُبسٌ
 (Sigهغخىي الذاللت ) قُوت "ث"

 3,7 13,82 25 الضببطت
89 3,86 

 غُر دالة عنذ مسحىي

 1,8 84,41 53 الخجشَبُت  1,138

 ند يتضح من الجدول أن قيمة )ت( المحسوبة أكبر من قيمة )ت( الجدولية، والتي تم الكشف عمييا ع
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(، وىذا الفرق 07020( حيث أن قيمة )ت( الجدولية تساوي )29(، ودرجة حرية )2020مستوى داللة )
دال لصالح المجموعة التجريبية مما يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالب 

 ة التجريبية.المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية عمى بطاقة مالحظة األداء لصالح المجموع
( 2002توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) وبناًء عمى ما تقدم تم قبول الفرض الثاني، وىو "

بين متوسطي درجات المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية عمى بطاقة مالحظة األداء البعدي المرتبط 
مما يدل عمى مدى فاعمية بيئة التعمم القائمة " بالجانب المياري "تحنيط الطيور" لصالح المجموعة التجريبية.

عمى تطبيقات الواقع المعزز عمى تنمية األداء المياري لمطالب، وزيادة رغبتيم لتعمم المتاحف والمعارض 
التعميمية، وجذب انتباه الطمبة وتشويقيم من خالل فيديوىات ثالثية األبعاد وبالتالي تنمية القدرات والميارات 

 (Fleck, Simonا تجعل المتعمم محور لمعممية التعميمية وىذا يتفق مع دراسة فميك وسيمونالعممية؛ ألني

في تنمية الميارات العممية الواقع المعزز ( والتي كشفت عن فاعمية توظيف 0200مشتيى )، رامي (2013
 واالتجاه نحو العموم.

 التعميق العام عمى نتائج البحث
ييا البحث الحالي واستعراضيا في الخطوة السابقة، تأتي عممية التعميق بعد عرض النتائج التي توصل إل

 عمى ىذه النتائج كما يمي:
توصل البحث الحالي إلى فاعمية بيئة التعمم القائمة عمى تطبيقات الواقع المعزز، وذلك فيما يتعمق بكل من 

رفي لمميارة،، وىذا ما أشارت إليو تنمية مستوى األداء المياري، وتحصيل المعمومات المرتبطة بالجانب المع
 كل نتائج الفروض.

تتفق النتائج السابقة مع النظرية البنائية في تفسير التعمم حيث يقوم المتعمم ببناء تعممو مستفيدًا بالمساعدة 
م بفعل والتوجيو والمساندة التي تقدم لممتعمم بعممية التعمم ، والتي تعطيو القدرة عمى إنجاز ىذا التعمم أو القيا

أو سموك أو حل مشكمة قد ال يتمكن من حميا دون ىذه المساعدة، ذلك الدور الذي قدمتو بيئة التعمم القائمة 
عمى تطبيقات الواقع المعزز خالل تجربة البحث الحالي، والذي أدى إلى تدعيم الوصول إلى أداء مياري 

 (.32، ص0200ىاني الشيخ، )عال  
(، التي أكدت عمى فاعمية استخدام تطبيقات الواقع المعزز 0202ل المطيري)تتفق ىذه النتيجة مع دراسة دال 

(، والتي أكدت عمى 0202عمى األجيزة المتنقمة في تنمية تحصيل المغة االنجميزية، ودراسة )ميا الحسيني، 
 دراسةنتائج  كما تتفق مع فاعمية تقنية الواقع المعزز في زيادة تحصيل الطالب في مقرر الحاسب اآللي، 
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حيث أكدت عمى أن الدعم التعميمي الواقع المعزز يساعد المتعممين عمى تنمية  Chang (2013)شانغ 
التحصيل، وتوفير بيئة تعميمية أكثر تشويقًا بالنسبة لممتعممين مقارنة بعرض المعمومات النصية المكتوبة فقط 

 وحدىا.
، دراسة يوم Marzouk (5181)، دراسة مرزوق Chen (2013)كما تتفق مع نتائج دراسة، شن

Yeom 2011))  التي توصمت إلى فاعمية الدعم التعميمي الواقع المعزز مقارنة بالواقع االفتراضي في تنمية
 ، والتشريح.المختمفة مثل الكيمياء واألحياء الميارات العممية لممواد
 ممخص النتائج

 فإنو يمكن استخالص التوصيات التالية:ـــ من خالل النتائج السابقة التي توصل إلييا البحث الحالي،
توظيف بيئة التعمم القائمة عمى تطبيقات الواقع المعزز كمحور أساسي لدعم المتعممين بمؤسسات  (أ 

 التعميم العالي.
 استخدام الدعم التعميمي الواقع المعزز عند العمل في بيئة التعمم النقال. (ب 
 تيا في تدريس مقررات أخرى لممرحمة الجامعية.ضرورة االستفادة من التقنيات الحديثة وتطبيقا (ج 
 عقد دورات وورش تدريبة عن التقنيات الحديثة وكيفية توظيفيا في العممية التعميمية. (د 

 مقترحات ببحوث مستقبمية
 لميارة العممية في موادي تنمية ادراسة فاعمية تطوير بيئة تعمم قائمة عمى تطبيقات الواقع المعزز ف 
 دراسية أخرى.   
 ة فاعمية الواقع المختمط في تنمية الميارات العممية.دراس 
 .دراسة فاعمية الواقع المعزز في تنمية الميارات المختمفة 

 توصيات البحث
 من خالل النتائج السابقة التي توصل إلييا البحث الحالي، فإنو يمكن استخالص التوصيات التالية:ـــ

المعزز كمحور أساسي لدعم المتعممين بمؤسسات  توظيف بيئة التعمم القائمة عمى تطبيقات الواقع  (أ 
 التعميم العالي.

 استخدام الدعم التعميمي الواقع المعزز عند العمل في بيئة التعمم النقال. (ب 
 ضرورة االستفادة من التقنيات الحديثة وتطبيقاتيا في تدريس مقررات أخرى لممرحمة الجامعية. (ج 
 وكيفية توظيفيا في العممية التعميمية. عقد دورات وورش تدريبة عن التقنيات الحديثة (د 
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 المراجع
 أواًل/ المراجع العربية

 :  دار الكتب والوثائق المصرية. تربويات تكنولوجيا العصر الرقمي. طنطا  .(5105إبراهيم عبد الوكيل الفار )
 . القاهرة: دار الفكر العربي.الواقع المعزز(. 5107أمل نصر الدين سميمان )

فاعمية استخدام الواقع المعزز في تدريس التاريخ لمصف األول الثانوي عمى (. 5107اهيم العمرجي )جمال الدين إبر 
. المجمة الدولية التربوية تنمية التحصيل وميارات التفكير التاريخي والدافعية لمتعمم باستخدام التقنيات لدى الطالب

 ، نيسان. 4، ع6المتخصصة، مج
فاعمية استخدام الواقع المعزز عمى األجيزة المتنقمة في تنمية تحصيل مفردات . (5106دالل بنت ذياب المطيري ) 

، مؤتمر التعميم والتعمم االلكتروني، كمية المغة اإلنجميزية وبقاء أثر تعمميا لدى طالبات الصف الخامس االبتدائي
 التربية: جامعة القصيم، السعودية. 

ة الحقيقة المدمجة في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي واإلتجاه نحو (. فاعمية توظيف تقني5105رامي رياض مشتهي )
 . الجامعة اإلسالمية: غزةرسالة ماجستيرالعموم لدى طالب الصف التاسع األساسي بغزة. 

كوسيمة تعميمية ألطفال المج في مرحمة   Augmented Reality(. رؤية مستقبمية السخدام تقنية 5106سارة العتيبي )
 ، إبريل.58، ع8، مجمجمة رابطة التربية الحديثةطفال بالمممكة العربية السعودية، لرياض األ

. تكنولوجيا التربية، أثر نمط عرض المحتوى الكمى/ الجزئى القائم عمى تقنية الواقع(. 5107ماريان ميالد جرجس )
 ، يناير، مصر. 31دراسات وبحوث، ع

 . القاهرة: مكتبة األنجمو المصرية. ميم و أساليب التعمماستراتيجيات التع .(5114مجدي عزيز إبراهيم )
في وحدة من مقرر  (Augmented reality)(. أثر استخدام تقنية الواقع المعزز 5104مها عبد المنعم الحسيني )

كة الحاسب اآللي في تحصيل واتجاه طالبات الثانوية العامة. رسالة ماجستير. كمية التربية: جامعة أم القرى، الممم
 العربية السعودية.
المخموط. القاهرة:  الواقع وتكنولوجيا المعزز الواقع وتكنولوجيا االفتراضي الواقع تكنولوجيا(. 5105محمد عطية خميس )

 ، إبريل.5، ع55الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم، مج
. كمية الحاسبات وتقنية سالة ماجستيرر (. استخدام تقنية الواقع المعزز في خدمة الحجاج. 5100ميادة أحمد المصري )

 المعمومات: جامعة الممك عبد العزيز. 
أثر اختالف تصميم تقديم الدعم التدريبى اإللكتروني في بيئة التعمم النقال عمى األداء (. 5105هاني محمد عبده الشيخ. )

 عة الفيوم. . كمية التربية النوعية جامرسالة دكتوراه المهاري المعممي لدى طالب الجامعة.
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. جامعة والتعمم التعميم عمميتي في وتطبيقاتيا Reality Augmented المعزز الواقع تقنية(. 5107هناء رزق محمد )
 عين شمس: مركز تطوير التعميم الجامعي.

 لعربي.. القاهرة: المركز األكاديمي اتكنولوجيا العالم االفتراضي والواقع المعزز في التعميم(. 5107هيثم عاطف حسن )
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