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 الملخص :
أصبح التعليم بواسطة الكمبيوتر شكاًل شائًعا في التعليم داخل مؤسسات التعليم العالي . من 
ناحية أخرى ، فقد أتاحت التطورات في تكنولوجيا المعلومات على مدار العشرين عاًما الماضية 

المهارات المطلوبة  بغض النظر عن موقعهم . وقد القدرة على توصيل األشخاص بمجموعات 
ظهرت فى  االونة االخيرة عدة نماذج متخصصة لمساعدة المعلمين على التفكير فى استخدام 
التقنية ودمجها بشكل فعال فى العملية التعليمية، ومن اشهر هذه النماذج نموذج سامر 

(SAMR)Substitution Augmentation Modification Redefinition    لدمج التقنية
في التعليم من خالل أربع مراحل متدرجة )االستبدال، الزيادة ، التعديل، اعادة التصميم(، حيث قرر 
الباحثون أن دمج التقنية  ينتقل عادة من خالل مراحل محددة مسبقًا، يتم فيها ارتفاع مستوى 

االونة االخيره استخدام أنظمة التعلم وبرز في  .النشاط  تدريجيًا وزيادة االستفادة التعليمية
كتقنية مثالية للتعلم ربما تتطابق مع     Learning System Virtual( VLSاالفتراضية )

ابتكار تقنيات مثل الوسائط المتعددة / الوسائط التشعبية. وهذه التقنية لديها القدرة على توفير 
طرق التعلم الفردية. وتقدم هذه الورقة فرص نشطة ومرنة للتعليم وتزيد من تجارب االخرين في 

الذى يمثل أداة مفيدة لمساعدة المعلمين  -البحثية نموذج مقترح يدمج بين كل من نموذج سامر 
فى التفكير في استخدام التكنولوجيا الخاصة بهم حيث يبدأ بإجـراء تغييرات بسيطة في طرق تصميم 

والتعليم االفتراضي  -متعلم لتحقيق المستوى التالي وتنفيذ التكنولوجيا وتقود الخبرة التعليمية لل
 VLS.لزيادة فرص التعليم الفردى وتختم بعدد من التوصيات لنجاح 

 
 الواقع االفتراضي ، ونظم التعلم االفتراضية ، واإلدراك ، نموذج سامر . الكلمات المفتاحية :

 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
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Computer education has become a popular form of education within 

institutions of higher education. On the other hand, advances in 

information technology over the past twenty years have enabled the 

ability to connect people with the requisite skill sets regardless of their 

location. Recently, several specialized models have emerged to help 

teachers think about using technology and integrate it effectively into 

the educational process. One of the most famous of these models is the 

SAMR model Substitution Augmentation Modification Redefinition to 

integrate technology in education through four graduated stages 

(replacement, increase, amendment (Re-design), where the researchers 

decided that the integration of technology usually moves through pre-

determined stages, in which the level of activity is gradually increased 

and educational benefit increases. The use of VLS Learning System 

Virtual has recently emerged as an ideal learning technique that may 

coincide with the development of technologies such as multimedia / 

hypermedia. This technology has the potential to provide active and 

flexible learning opportunities and increase the experiences of others in 

individual learning methods. This research paper presents a suggested 

model that integrates each of the SAMR model - which represents a 

useful tool to help teachers think about using their own technology as it 

begins by making simple changes in methods of designing and 

implementing technology and leads the learning experience of the 

learner to achieve the next level - and virtual education to increase 

opportunities for individual education and stamp A number of 

recommendations for the success of VLS. 

Keywords: 

 Virtual Reality, Virtual Learning Systems, Perception, SAMR Model. 
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 االطار العام للبحث:
الكمبيوتر واإللكترونيات ظهرت تقنية الواقع االفتراضي من أربعين عاًما في مجاالت مثل علوم 

في الطريقة التي يتم بها تقديم التعليم والتدريس  2.0وعلم النفس. وحفز ظهور أدوات الويب 
( هي تقنية قائمة على VR) Virtual Realityوالواقع االفتراضي  .بسبب مرونته وتفاعله

الكمبيوتر توفر محفزات بصرية وسمعية وعينية لعالم افتراضي تم إنشاؤه في الوقت الفعلي. وبيئة 
( هي مجموعة من أدوات التعليم VLS) Virtual Learning Systemsالتعلم االفتراضية 

 والتعلم المتكاملة المصممة لتعزيز تجربة تعلم الطالب .

نمذجة التعليم الواقعي من خالل دمج مجموعة من المفاهيم االفتراضية ب VLSوتقوم نماذج 
المكافئة لالختبارات والواجبات المنزلية والفصول الدراسية وما إلى ذلك ، وربما حتى المتاحف 

بشكل كبير في التعليم عن  VLSوغيرها من الموارد األكاديمية الخارجية. على الرغم من تطبيق 
ا ما يستخدم اآلن لتكملة أنشطة الفصل التقليدية وجهًا لوجه ، والمعروفة بإسم بعد، إال أنه غالبً 

على خوادم ، لتخدم الدورة التدريبية للطالب الوسائط المتعددة  VLSالتعليم المختلط. وتعمل أنظمة 
 (Callaghan. et al., 2009) و / أو صفحات الويب.

 

تعلم االفتراضية في مجاالت االستخدام التقليدية ظهر الواقع االفتراضي وامتداده الخاص بنظم ال
)مثل صناعة الطيران والبحوث( كأداة متزايدة األهمية للتعليم والتدريب ، ويرجع السبب في هذا 

( يمكن تطبيقه على 1االنتشار الي انخفاض تكلفة الطاقة الحاسوبية. ومن هذه االسباب ايضًا :)
( ساعد الطالب على رؤية العالقات المعقدة التي تنطوي 2)الطالب من جميع المستويات واألعمار. 

( السماح بتدريس الرياضيات والعلوم والمهارات 3على معدات باهظة الثمن أو تجارب خطيرة. )
( يوفر 5( تزويد الطالب بطرق جديدة لحل المشكالت. )4التقنية بطريقة تطبيقية متكاملة. )
المجاالت المهنية حيث يستخدم على نطاق واسع في العلوم  التدريب والمهارات الواقعية للعديد من

( تيسير 7( فعال من حيث التكلفة ويقلل من المخاطر التي يتعرض لها البشر. )6والصناعات. )
( التوفير في وقت أعضاء هيئة 8دمج التعلم عن بعد والتعلم التقليدي في الجامعات المختلفة. )

  (Dede. et al. , 2004)البحث واإلدارة.  التدريس ، وخاصة عندما يشاركون في
وفى الوقت الحالي ظهر مفهوم دمج التقنية والذي يعرف بانه التعليم الذى يدمج بين 
مميزات التعليم الصفي التقليدي والتعليم بالتكنولوجيا الحديثة فى نموذج يستفيد من أقصى التقنيات 

الذي يساعد المعلمين على   SAMRوذج المتاحة لكل منهما. و من اشهر انظمة الدمج هو نم
فى طريقة دمج التكنولوجيا، وتوظيفها على أفضل وجه للوصول بالطالب إلى مرحلة التعلم  التفكير

االنتقالى والتي يستحيل الوصول اليها بدون التكنولوجيا. يهدف نموذج سامر الى مساعدة 
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لم، فيجب على المعلم أن يقرر أوال اذا المعلمين على تحديد مستوى دمج التكنولوجيا في بيئة التع
ما كان سيدمج التكنولوجيا في المنهج المقرر أم ال ، ومن ثم يحدد إذا ما كان سيستخدم التكنولوجيا 
للتعزيز أو لالنتقال بالتعلم. والهدف من ذلك هو إدخال أدوات التكنولوجيا التى تعيد تعريف نتائج 

ن لغة مشتركة  ومتبادلة بين اساتذه المواد الدراسية لدمج التعلم.  ويسعى نموذج سامر الى تكوي
التقنية فى قاعات المحاضرات عبر التخصصات المختلفة، كما يسعى الى مساعدة الطالب على 

يلقي الضوء  تبسيط المفاهيم المعقدة وتصورها ودمجها بالحياة الواقعية. والهدف من هذا البحث أن
التدريس في  VLS( لدمج التقنية المعتمده علي SAMRعلى فاعلية استخدام نموذج سامر)

 )Susannah Holz , 2017(بطريقة تزيد من قابلية الطالب نحو تقبل التكنولوجيا. 
 
  :البحث مشكلة
  :الرئيِسي التالي التساؤل تتلخص مشكلة البحث في     

االولي شعبة علوم ( تنمية التحصيل الدراسي لدي طالب الفرقة SAMRهل يمكن لنموذج سامر)
 الحاسب واالتجاه نحو تقبل التكنولوجيا والواقع االفتراضي ؟

 

 :التالية الفرعية األسئلة ىالرئيس التساؤل من ويتفرع
الواقع االفتراضي فى  ( لدمج تقنيةSAMRهى الخطة المقترحة الستخدام نموذج سامر) ما .1

 محاضرات علوم الحاسب؟
( لدمج تقنية الواقع االفتراضي فى تنمية التحصيل SAMRما فاعلية استخدام نموذج سامر) .2

 الدراسي لدى طالب الفرقة االولي شعبة علوم الحاسب فى محاضرات حزم البرامج؟
لدمج تقنية الواقع االفتراضي في تنمية اتجاهات طالب  (SAMR) ما فاعلية استخدام نموذج سامر .3

 وجيا والواقع االفتراضي؟الفرقة االولي شعبة علوم الحاسب نحو تقبل التكنول
 

 أهداف البحث:
 (،SAMRوضع خطة لدمج تقنية الواقع االفتراضي فى ضوء نموذج سامر)يهدف هذا البحث إلى   

الفرقة االولي شعبة علوم في تنمية التحصيل الدراسي لدى طالب  ثم تقصى فاعلية هذا النموذج 
 تكنولوجيا والواقع االفتراضي.واالتجاه نحو تقبل الالحاسب فى محاضرات حزم البرامج 

 أهمية البحث: 
 وتتمثل أهمية البحث في االتي:

 يقدم هذا البحث طريقة مبتكرة لدمج تقنية الواقع االفتراضي فى المحاضرات التعليمية.  .1
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تأتى الدراسة استجابة لالتجاهات العالمية الحديثة فى مجال تكنولوجيا التعليم والحاسبات  .2
 بضرورة االستفادة من المستحدثات التكنولوجية فى العملية التعليمية. 

( لدمج SAMRتوجيه القائمين على العملية التعليمية الى فاعلية استخدام نموذج سامر ) .3
 لمحاضرات التعليمية.تقنية الواقع االفتراضي فى ا

توجيه القائمين بالتدريس الطالب الى فاعلية استخدام الواقع االفتراضي فى  تدريس المقررات  .4
 الدراسية.

  قد يفتح هذا البحث المجال ألبحاث علمية أخرى. .5
  

 : البحث نطاق
( لدمج تقنية الواقع SAMRفاعلية استخدام نموذج سامر) تناول البحث الحالي قياس .1

الفرقة االولي شعبة علوم الحاسب طالب االفتراضي فى تنمية التحصيل الدراسي لدى عينة من 
 فى محاضرات مادة حزم البرامج.

 عينة في المعهد العالي لالدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ على هذا البحث اجراء تم .2
 الحاسب .الفرقة االولي شعبة علوم طالب  من مختارة

 م(.2019 -م 2018) الدراسي العام خالل الثاني الدراسي الفصل في الدراسة تطبيق تم .3
 

 : البحث عينة
( طالب وطالبة من طالب الفرقة االولي شعبة علوم الحاسب 60تم اختيار عينة مكونة من )

 بالمعهد العالي لالدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ 
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 خطة البحث :
 يتم تنظيم البحث فيما تبقي منه في اآلتي :

 

 الدراسات السابقة .:  أوالً 
 .SAMRدراسات أوضحت فاعلية نموذج سامر  -
 الواقع االفتراضي في التعليم.دراسات أوضحت فاعلية  -

 

 : المنهجية المقترحة : ثانياً 
 VLSوالواقع االفتراضي   SAMR الدمج بين نموذج سامر

                       (Virtual Learning System.) 
 نموذج سامر  -

المستوى األول: ُتستخدم فيه التكنولوجيا لتعزيز أداء الطالب، ويشمل المستوى المرحلة األولى  
 والثانية من النموذج.

 . (Substitution) مرحلة االستبدال -
 ( Augmentationمرحلة الزيادة ) -

فهو من يبحث  لجعل الطالب محور العملية التعليمية المستوى الثانى وُتستخدم فيه التكنولوجيا 
ويشمل هذا المستوى المرحلة الثالثة والرابعة من  عن المعلومة ويصنعها ويرسلها لآلخرين،

 النموذج.
 .(Modificationمرحلة التعديل ) -
 التدريس بنموذج  سامر. (Redefinitionمرحلة اعادة التصميم ) -

 . SAMRتحديات نموذج  

 في مؤسسات التعليم. VLS استراتيجيات تعزيز اعتماد  

 : خالصة البحث ثالثاً 
 

 : التوصيات واألبحاث المستقبلية المقترحة . رابعاً 
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 أوالً : الدراسات السابقة : تم تقسيم الدراسات السابقة الي مجموعتين :
 : SAMRالمجموعة االولي : دراسات أوضحت فاعلية نموذج 

 

وهى دراسة حالة هدفت الى تقصى فاعلية  )Michael Scott Bloemsma,2013(دراسة 
دمج أجهزة االيباد فى أربعة مجاالت: اللغة اإلنجليزية / فنون اللغة، والعلوم، والمواد االجتماعية، 

الالمنهجية التى تدل على  والرياضيات، من خالل فحص التقارير الذاتية لمشاركات الطالب
والدافعية الداخلية بعد استخدام أجهزة االيباد،  وذلك لتحديد مستوى االنشطة   يةالذات الفاعلية

األكثر جاذبية  للطالب والذى يساعدهم على االنتقال بعملية التعليم والتعلم،  واتبع الباحث المنهج 
باد من الوصفي،  وأشارت نتائج فحص التقارير الذاتية أن الطالب كانوا أكثر تفاعاًل مع أجهزة االي

الناحية الوجدانية، بينما لم يكن هناك أى زيادة تذكر في المشاركة السلوكية. كما أن الطالب كانوا 
 "أكثر انخراطًا فى االنشطة التى تمثل أعلى مستويات سامر"اعادة التصميم

 

تهدف الدراسة الى التعرف على وجهات نظر  )Dana L. Strother, 2013(ودراسة 
واحد( من أجل تحقيق  –المعلمين وتصوراتهم في التدريس في بيئة المشروع الحاسوبي )واحد 

والسلبية التى  التعلم الفعال والناجح في قاعة الدرس. وكذلك دراسة الظواهر االجتماعية اإليجابية
 استطالعات الرأين خالل عدة مصادر: استبيانات و تؤثر على أداء المعلمين،  وتم جمع البيانات م

والمقابالت الشخصية، وبتحليل البيانات تبين أن هناك ستة عوامل رئيسية على النحو التالي: 
ك الطالب وكيفية سهولة استخدام التكنولوجيا، توفر اإلنترنت، المهارات االجتماعية واالتصالية، سلو 

نجازه للعمل، تقييم األنشطة. وأظهرت النتائج أن  إدارة الصف، احساس  الطالب  بالمسؤولية وا 
معظم المعلمين يفتقرون إلى عنصر الكفاءة والخبرة الستخدام التكنولوجيا بشكل فعال لتعزيز عملية 

صول الدراسية والمشاركات تعلم للطالب، وقد أثرت هذه الممارسات الخاطئة سلبًا على إدارة الف
الطالبية.  فى حين أشار معلمون أخرون أن ذلك قد ساعد الطالب على سهولة وصول المعلومات، 
واحساسهم بالمسؤولية، كما ساعد المعلمين على سرية التقييم وتنويع االنشطة. وقد أوصت 

ة للمعلمين، والفروق الدراسة بضرورة البحث فى اآلثار المترتبة على التنمية المهنية المختلف
الفردية بينهم عند تنفيذ مشروع الحوسبة )واحد إلى واحد(، وكذلك اجراء بحوث لدمج التكنولوجيا 

( لمساعدة المؤسسة التعليمية وكذلك المعلمون على تحقيق SAMRمن خالل نماذج مثل سامر)
 . "الهدف النهائى من دمج التكنولوجيا والوصول الى مرحلة "إعادة التصميم

( هدفت هذه الدراسة الى التعرف على Carrie M. Rowe, Ed.D., 2014ودراسة )
واحد( فى الحرم  -التحديات التى تؤثر فى سلوك المعلم فى المرحلة االنتقالية لمشروع )واحد

https://www.farq.xyz/5/1700.html
https://www.farq.xyz/5/1700.html
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الجامعي لمنطقة وسط المحيط األطلنطي، وكذلك تقييم أثر التعليم باستخدام  للتكنولوجيا  على 
تعليمية  مع مرور الوقت فى ضوء مستويات نموذج بوينتورا  سامر) استبدال، زيادة، الممارسات ال

عادة تصميم( مع األخذ فى االعتبار الخصائص الديموغرافية للمشاركين مثل: الجنس،  تعديل، وا 
المستوى االجتماعي التخصص األكاديمي، عدد سنوات الخبرة، المعرفة السابقة بالتكنولوجيا، 

تعليمى. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفى )المسحي( حيث تم جمع البيانات والمستوى ال
( وأشارت SAMRباستخدام المالحظات العامة والتفصيلية الدقيقة وتحليلها فى ضوء نموذج سامر)

واحد( منها:  –نتائج الدراسة الى وجود العديد من العوائق التى تقلل من فاعلية مشروع )واحد 
 والمعتقدات، ومستوى التنمية المهنية للمعلمين.  االتاحة، والوقت،

 

( هدفت الدراسة الى تحديد نوعية التكنولوجيا (Kristine Dobransky,2015ودراسة   
بجامعة اوهايو، وكذلك  ESL)المستخدمة حاليا فى برنامج تدريس اللغة إلنجليزية كلغة ثانية )

يا ودمجها وفقًا لمستويات نموذج سامر تحديد أى المستوى يتم فيه استخدام هذه التكنولوج
(SAMR واستخدمت هذ الدراسة المنهج المختلط وتم جمع بيانات الدراسة عن طريق االستقصاء )

يأملون أن   ESL)والمقابالت، وبتحليل البيانات تبين  أن أغلب مدربين جامعة  اوهايو لبرنامج )
  التعلم لتحقيق ستحدثات التكنولوجية تكون هذه الدراسة هي بداية االنطالق نحو توظيف الم

الخاصة بهم. حيث أن عدد قليل من المدربين  هم الذين يوظفون  ESL)الفعال في دورات إسل )
التكنولوجيا في دوراتهم، حتى أولئك الذين يستخدمون مجموعة متنوعة من التكنولوجيا التعليمية  

 يستخدمونها أساسا كأداة لالستبدال أو الزيادة.
 

هدف البحث الى  تقصى  فعالية دمج تطبيقات الويب فى  (Yo Azama,2015)ودراسة 
ضوء نموذج سامر  لتعليم اليابانية على مستوى المدراس الثانوية، واشتملت العينة البحثية على 

( طالب وطالبة من طالب الفرقة االولى ممن درسوا اللغة اليابانية فى ضوء نموذج سامر 51)
جيا وتم جمع البيانات من خالل عدة طرق منها االختبارات القبلية والبعدية، لدمج التكنولو 

والتقويمات األصيلة للتعرف على مدى فاعلية دمج التكنولوجيا وتأثيرها على تعلم الطالب ودافعيتهم 
 نحوها. وأشارت النتائج أن مستوى أداء الطالب اللغوي يتزايد بالمناقشات والتواصل المرئى.

 
هدفت هذه الدراسة الى دراسة المهام االكاديمية  )Jason M. Hodgson, 0162 (ودراسة

واحد(  –وتوصيفها لدى معلمي المدارس المتوسطة القائمين علي تصميم واستخدام مشروع )واحد 
لهذه الفئات  لدمج تكنولوجيا الحاسوب فى التعليم، وذلك بهدف التوصل الى معايير تعليمية مشتركة

لة الدراسية،  وتناولت هذه الدراسة بحث المهام االكاديمية  فى ضوء استخدام جهاز فى هذه المرح
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الحاسوب كأداة الستبدال أو زيادة أو تعديل أو إعادة تصميم )نموذج سامر(، ومدى توفر مهارات 
( : التواصل، والتعاون، 4Cs) Century skillsالقرن الحادي والعشرين االربع المطلوبة 

،  Depth of Knowledge  (DOK) ; ومستوى صعوبة مهمة  اقد، واإلبداعىوالتفكير الن
وجوانب عمل الطالب )نوع العمل المنتج، العمليات المعرفية / تصنيف بلوم، والموارد األخرى 
المتاحة(; وكذلك  االدوات التكنولوجية األخرى المدمجة، كما بحثت الدراسة اهم التغييرات التي 

الكبر فى زيادة التعليمية وادت الى  احداث تغييرات تربوية وكان لها االثر تؤثر  على البيئة ا
فاعلية عملية دمج التكنولوجيا. استخدم الباحث األسلوب المختلط/ المدمج الذي يتضمن الجمع 
التزامنى للوثائق األرشيفية / الكتابية)المهام األكاديمية الطالبية(  لتحليلها،  كما قام الباحث باجراء 

وكشف تحليل محتوى المهمة أن التكنولوجيا تستخدم  .مقابالت شخصية مع مجموعة من المعلمين
٪ من المهام 70كأداة لزيادة المهمة،  أى ما يقرب من  ٪ )51.22بنسبة في معظم األحيان

٪( كأداة لالنتقال بالمهمة )تعديل 30تستخدم التكنولوجيا كأداة لتعزيز )االستبدال والتعزيز(،  و)
عادة تصميم(. كما مثلت غالبية المهام مستوى الصعوبة )و   DOK ( من مستويات دوك4،3ا 

( وأشار تحليل محتوى المهمة بالنسبة لجوانب عمل الطالب إلى أن المهام شملت 85.37٪بنسبة )
( من جميع األعمال المتوقعة للطالب منتجات 50٪عمليات معرفية متعددة بنسبة أكبر من  )

كير معرفى عميق كما ساعدت التكنولوجيا على دمج المهارات االربع للقرن الحادي الطالب ناتج تف
( وكان لمهارة التفكير الناقد الحظ االوفر منها، 100٪والعشرين. فى العملية التعليمية بنسبة  )

(  منها على العروض 46.34٪أما بالنسبة للمنتجات التعليمية التى صممها الطالب فقد اشتمل )
 . ية ومحرر مستندات لجوجلالتقديم

 

وهى دراسة حالة هدفت الى تقييم فرص  (Patrick Kihoza& other,2016)دراسة 
 Information and Communicationتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت دمج 

Technology (ICT والتحديات المتعلقة بالتكنولوجيا التعليمية والمحتوى المعرفي فى ضوء )
( من المدربين 206(. وطبقت هذه الدراسة على عينة مكونة من )SAMRو) (TPACK (نموذج

كفاءات  والمعلمين المتدربين فى معاهد المعلمين. وأشارت النتائج أن أغلبية عينة البحث لديها 
للغاية فى مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التربوية، حيث أظهرت نتائج  التقييم أن  قليلة

( TPACK(ربين لديهم مستويات جيدة من المعرفة فى جميع مستويات نموذج عدد قليل المد
(، بينما أظهر أغلبية المعلمين المتدربين مستوى قليل من الكفاءة فى مهارات استخدام SAMRو)

تكنولوجيات المعلومات واالتصال االساسية )االجهزة والبرامج واألجهزة الطرفية المتصلة بها(. 
( يرتبط بالتخطيط الجيد الستخدام SAMR(  و)TPACK (سة أن فعالية نموذج توصلت نتائج الدرا
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التكنولوجيا واعادة تصميم التعلم، وأن معظم التحديات التي تم تحديدها تعزى إلى غياب البنية 
التحتية،  واالستعداد للتغيير، واالفتقار إلى عنصر الكفاءة  والخبرة عند تطبيق  تكنولوجيا 

 تصاالت فى التعليم.المعلومات واال 
 

(  ACOT( هدفت هذه الدراسة الى تطبيق مشـروع )David Kaufman,2016ودراسة )
Australian College of Trade ( في ضوء نموذج سامرSAMR)  ونظرية انتشار االبتكارات

Diffusion of Innovations (DOI بهدف التعرف على المعتقدات السائدة حول دمج هواتف )
االيباد فى معهد ماساتشوستس، وبعد أن أجرى الباحث التحليل النوعي للبيانات أظهر التحليل 
اربعة موضوعات ابرزها: التواصل، السيطرة، االختالف، طريق سير العمل . فدمج االيباد فى التعليم 

والطالب، واتاح الفرصة للمعلم للسيطرة استاذ المادة صل بين ساعد على تغير شكل وطريقة التوا
على الفصل بشكل كبير، كما أدى الى اختالف الرأى بين المعلمين ذوى العقلية التقليدية وذوى 
العقلية المنفتحة، وأثر ذلك كله على طريقة سير العمل من حيث طريقة التدريس وطريقة وصول 

 .الطالب الى المقرر الدراسي
 

( هدفت هذه الدراسة الى التعرف على وجهات نظر Mark Savignano,2017(دراسة  
ثالث من المدراء والمعلمين وتصوراتهم نحو استخدام نموذج سامر لدمج التكنولوجيا فى البيئة 
التعليمية، استخدمت هذه الدراسة النوعية االستقصاء والمقابالت وبتحليل البيانات تبين أن 

يستخدمون نموذج سامر كان لديهم مستوى مشترك لدمج التكنولوجيا وكذلك المعلمين الذين 
مستوى مفضل. وكشفت الدراسة أن نموذج سامر ساعد فى تغيير ممارسات المعلمين فشكل 
حافز لهم لدمج التكنولوجيا لمستويات أعلى لم تكن معهودة سابقًا. وكشفت الدراسة عن نقطة 

دمج التكنولوجيا حيث يحتاج المعلمون إلى زيادة وقت  اتفاق بين المدراء والمعلمين حول
التخطيط; كما أن  استخدام التكنولوجيا في الفصول الدراسية يمكن أن يؤدي إلى سلوك خارج 
المهمة المطلوبة; عندما تنفذ بشكل صحيح  فإن األدوات الرقمية تزيد التحصيل الدراسي للطالب. 

ضايا جديدة. أوال، اقترح األساتذه المعلمون أن نموذج عالوة على ذلك، تم العثور على ثالث ق
سامر يضع الكثير من التركيز على المستوى األعلى لدمج التكنولوجيا، ثانيًا، الحظ القائمون 

ثالثًا،  .على العملية التعليمية زيادة في السلوك خارج المهمة المطلوبة عند استخدام التكنولوجيا
نموذج سامر يستخدم على نحو أفضل كاعتبار ثانوي أثناء تطوير يعتقد األساتذه المعلمون أن 

أولها: تحويل نموذج سامر إلى رسم   اقترحت هذه الدراسة ثالثة تغييرات لنموذج سامر: .الدرس
تخطيطي على شكل مربع، بداًل من  ترتيبه الهرمي الحالي وذلك، للمساوة فى األهمية بين كل 

وثانيا، وضع نموذج سامر ضمن قائمة نماذج التصميم   التكنولوجيا.مستوى من مستويات دمج 

https://www.acot.vic.edu.au/
https://www.acot.vic.edu.au/
https://www.acot.vic.edu.au/
https://www.acot.vic.edu.au/
https://www.acot.vic.edu.au/
https://www.acot.vic.edu.au/
https://www.acot.vic.edu.au/
https://www.acot.vic.edu.au/
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ثالثًا، إضافة لغة جديدة إلى معايير المواطنة الرقمية لتشمل سلوكيات التعامل مع   .التعليمي
 التكنولوجيا.

 

هدفت الدراسة الى التعرف على وجهات نظر  (Carolyn Beisel,2017) ودراسة 
ج التكنولوجيا النقالة )الهواتف الذكية( فى ضوء نموذج سامر، المعلمين وتصوراتهم حول دم

( معلم ومعلمة من معلمى الرياضيات 12ولتحقيق أهداف الدراسة تم اجراء عدة مقابالت مع )
والتربية البدنية والعلوم والتكنولوجيا بمدرسة حى الزعفرانية من الذين قاموا بدمج التكنولوجيا فى 

توثيق البيانات من خالل قائمة رصد، ثم تحليلها وفقًا لنموذج سامر تدريسهم. وقام الباحث ب
لتحديد مستويات دمج التكنولوجيا، وأظهرت النتائج أن أغلبية المعلمين يستخدمون التكنولوجيا 
فى المستوى المنخفض من النموذج )التعزيز(، واعتبر المعلمون مشاركات الطالب ومنتجاتهم 

في تعديل المناهج الدراسية، وأوصت الدراسة باستخدام النتائج فى التعليمية بأنها مساهمات 
صياغة خطة التطوير المهني للمعلمين لتصميم بيئة تعليمية متكاملة وفعالة لدمج التكنولوجيا، 
حيث يأمل الباحث أن تساعد هذه الدراسة على التغيير االجتماعي واإليجابي من خالل تقديم 

 عليمية األخرى وبيئات التعلم لتعزيز التعلم والتعليم.نموذج لمساعدة الهيئات الت
 

هدفت الدراسة الى بحث كيفية تدريس معلمتان من   (Kristen Turner,2017)ودراسة 
معلمى فنون اللغة مهارات الكتابة الرقمية فى فصول المرحلة االعدادية، والتعرف على وجهات 

كتابة الرقمية، وكيفية تطبيق نموذج سامر نظرهم الشخصية وتصوراتهم نحو تعليم  مهارات ال
لدمج التقنية فى ممارساتهم التعليمية. وعقد الباحث عدة مقابالت مع هاتين المعلمتين ، كما 

من خطط الدروس، وأعمال الطالب، وبالرغم من أن المعلمتان كانتا لديهما  قام بجمع نماذج
متباينة، فقد اتفقت الباحثة مع كلتا خلفيات مختلفة، ومستويات خبرة متفاوتة، ووجهات نظر 

المعلمتين فى أن العائد التعليمي سوف يكون أكبر اذا كانت االهداف أكثر تحديداً وتوظف األدوات 
الرقمية بشكل فعال لتنمي مهارات الكتابة الرقمية المطلوبة. وأشارت نتائج الدراسة أن نموذج 

من حيث استخدامه لالسترشاد به لدمج  له أهمية تذكر بالنسبة للمعلمين سامر وحده ليس
الكتابة الرقمية وتنفيذها. وُتبين هاتان المعلمتان أن النموذج عام وشامل وال يدعم التفاصيل 

 الدقيقة التى تحدث أثناء تفاعالتهم اليومية في الفصول الدراسية.
 

هدفت الدراسة استخدام نموذج سامر لتقييم أنشطة  (Pfaffe, Linda D,2017)ودراسة  
التعلم المتنقل )االدوات والتطبيقات( الحالية المستخدمة من قبل معلمى الثانوى، والتعرف على 
التحديات والصعوبات التى تحول دون تحقيق أنشطة التعلم المتنقل )المستوى االنتقالي(،  
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أنشطة التعلم المتنقل وقياسها فى ضوء نموذج سامر، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتقييم 
وقد تم جمع البيانات من خالل عدة مصادر من أهمها: االستبيانات االلكترونية، والمقابالت 
الفردية وجهًا لوجهه مع معلمي المرحلة الثانوية الذين يستخدمون التعلم المتنقل المدمج فى 

ا تبين أن معظم المدارس تدمج أنواع مختلفة من تدريسهم، وبتحليل البيانات التي تم جمعه
التكنولوجيا ، ويعتبرون التعلم المتنقل أفضلها ولكنه ليس فى المقدمة ألنه يفقد الدعم والتطوير 
من قبل هيئات التنمية المهنية، كما أن معظم القائمين على العملية التعليمية ال يفضلون التقيد 

 لية التعليمية كنموذج سامر.بنماذج لدمج التكنولوجيا فى العم
 

(  هدفت هذه الدراسة الى التعرف على تصورات Mary Beth Townsend,2017ودراسة )
في  IPADمعلمى التعليم األساسي والثانوي نحو القيمة التربوية المتوقعة الستخدام أجهزة آيباد 

واحد(، وكذلك اإلداريين المسؤولين عن تشغيل هذه األجهزة، وتم جمع  –مشروع الحاسوب )واحد 
( معلم ومعلمة ممن يستخدمون االيباد فى 16البيانات من خالل عقد المقابالت الشخصية مع )

تدريسهم اليومى وخمسة من اإلداريين عن تشغيل هذه األجهزة، وذلك للتعرف على تصوراتهم 
اقشتهم حول القيمة التربوية المتوقعة الستخدام أجهزة آي باد. وبتحليل البيانات تبين وجود ومن

ستة موضوعات رئيسية كما يلى: سهولة االستخدام، الدعم المقدم، عقلية المعلم، التعلم المتمركز 
معلمين حول الطالب، االسترشاد بنموذج سامر الستخدام التكنولوجيا. تكون هذه النتائج مفيدة لل

الذين يستخدمون هذه األجهزة واإلداريين في المناطق التعليمية التي ينظرون في اعتماد هذه 
 األجهزة فى التعليم.

أن نموذج سامر بمراحله األربعه معا )االستبدال، الزيادة، التعديل، اعادة مما سبق ترى الباحثه 
ا والواقع االفتراضي على عمليتي التعليم التصميم( هو طريقة مبتكرة لقياس وتقييم تأثير التكنولوجي

والتعلم في المحاضرات التعليمية، حيث أن الدراسات السابقة أوضحت أن الواقع الميداني ربما 
 يظهر المرحلة األولي من النمووذج فقط ولم يصل بعد للمرحلة الثانية .

 

 يم :المجموعة الثانية : دراسات أوضحت فاعلية الواقع االفتراضي في التعل
 

( هدفت الدراسة الي معرفة تأثير الفصول االفتراضية Richards,2005دراسة ريتشاردز )
في عمليتي التعليم والتعلم ، حيث اعتبر أفراد العينة أن الحصول علي المعلومات والقيام بعملية 

الفصول التعلم عن طريق الفصول االفتراضية يعد من أفضل األنشطة الطالبية ، كما افادوا بأن 
 االفتراضية كانت آداه الثارة دافعية الطالب نحو التعلم.
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( : هدفت الدراسة الى التعرف علي فاعليه برنامج الكترونى 2008دراسة )عبد القادر ، 
مقترح باستخدام الفصول االفتراضية في تنمية الثقة في التعليم االلكترونى واالتصال التفاعلي 

ريس العلوم الشرعية ، وتوصلت الدراسة الي فاعلية البرنامج وتحصيل المتعلمين في مقرر تد
االلكترونى المقترح باستخدام الفصول االفتراضية في تنمية الثقة في التعليم االلكترونى واالتصال 

 التفاعلي وتحصيل المتعلمين في مقرر طرق تدريس العلوم الشرعية   .
 

رف علي أثر التدريس باستخدام الفصول ( هدفت الدراسة الي التع2009دراسة )الغريبي ، 
تكاملي( علي التحصيل المعرفي لمستويات التذكر  –تعاوني  –االفتراضية بالصور الثالث ) تفاعلي 

والفهم والتطبيق والمستويات الثالثة مجتمعة علي تالميذ الصف الخامس االبتدائي في مادة 
د فروق دالة احصائياً عند مستوي الفهم الرياضيات  في وحده مقسمة ، وتوصلت الدراسة الى وجو 

بين الفصل االفتراضي التفاعلي والفصل االفتراضي التكاملي    لصالح الفصل االفتراضي التكاملي 
وكذلك ال يوجد فروق دالة احصائيًا عند مستوي الفهم بين الفصل االفتراضي التعاونى والفصل 

 االفتراضي التكاملي في التحصيل المعرفي . 
  

( هدفت الدراسة الي التعرف علب واقع استخدام الفصول االفتراضية 2010اسة )القحطاني ،در 
في برنامج التعليم عن بعد من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز بمدينة 
جدة، واعتمدت الدراسة علي المنهج الوصفي التحليلي، واشارت نتائجها الي أنه في جميع محاور 

اسة أتت استجابة افراد عينه الدراسة بالموافقة نحو استخدام الفصول االفتراضية في برنامج الدر 
التعليم عن بعد ، واوصت الباحثة بالبدء في عملية توسيع نطاق التعليم عن بعد بنظام الفصول 

علي  االفتراضية في جميع الكليات وبرامج التعليم العالي وذلك لموافقة آراء أعضاء هيئة التدريس
 هذا النوع من التعليم .

 

( تناولت الواقع الحالي لتوظيف تكنولوجيا التعليم في كليات التربية 2011دراسة ) حسنين ، 
بالجامعات السودانية التي تبنت نظام التعلم عن بعد ومن أهم ما توصلت الية وجود اتجاهات 

انية نحو توظيف تكنولوجيا التعليم ايجابية لدى الدارسين عن بعد بكليات التربية بالجامعات السود
في برامج التعلم عن بعد وتوصلت الي وجود فروق دالة احصائيا بين اتجاهات الدارسين عن بعد 
بكليات التربية بالجامعات السودانية ، تعزى الي اختالف الجامعة لصالح الدارسين عن بعد بجامعة 

 السودان المفتوحة.     
 

( : هدفت الدراسة الي التعرف علي واقع استخدام الفصول 2016دراسة )الحسن و عشابى ، 
االفتراضية في برنامج التعلم عن بعد فى جامعه السودان المفتوحة من وجهة نظر أعضاء هيئة 
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التدريس ، واشارت نتائجها الي فاعلية استخدام الفصول االفتراضية في برنامج التعلم عن بعد فى 
 الجامعات .

 

( : هدفت الدراسة إلى عرض " برنامج مقترح قائم على تكنولوجيا 2016دراسة )معروف ،
الواقع االفتراضي لتنمية التخيل التاريخي لدي تالميذ الصف األول اإلعدادي". وتناولت الدراسة 
عنصرين وهما: العنصر األول: استخدام تكنولوجي الواقع االفتراضي في تدريس التاريخ، العنصر 

التخيل التاريخي،. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على تفوق مجموعة البحث  الثاني: تنمية مهارات
في االختبار البعدي الختبار مهارات التخيل التاريخي، مما يدل على أثر البرنامج في تنمية مهارات 

 التخيل التاريخي لدي تلميذات الصف األول اإلعدادي.
 

قع تطبيق المعلمين لتقنية الواقع ( : هدفت الدراسة لمعرفة وا2017دراسة ) السالم ، 
االفتراضي بمعاهد األمل وبرامج دمج الصم وضعاف السمع في مختلف مدن المملكة العربية 
السعودية. توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، أهمها: أن معظم المعلمين ليس لديهم إلمام 

لتي تقف في تضمين هذه التقنية باستخدام الواقع االفتراضي في التدريس، وجود بعض المعوقات ا
في التدريس. كذلك أشارت النتائج بأن مستوى الدافعية لدى المعلمين كانت إيجابية في مجملها 
تجاه استخدام تقنية الواقع االفتراضي، باإلضافة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في المحاور 

، المرحلة الدراسية(. على ضوء النتائج الثالثة تعزى لمتغيرات )المؤهل التعليمي، سنوات الخبرة
قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات التي تساعد في زيادة وعي المعلمين بأحدث التقنيات 
المستخدمة في تدريس الصم وضعاف السمع، واستثمار الدافعية على إدراج تقنية الواقع االفتراضي، 

 .الواقع االفتراضيوكذلك بعض المقترحات للتغلب على معوقات تطبيق تقنية 
 

: هدفت الدراسة الي التعرف علي معوقات توظيف تكنولوجيا الواقع  (2018دراسة )العقالى ، 
االفتراضي في تدريس الرياضيات من وجهة نظر معلمات مادة الرياضيات بجدة في ضوء بعض 

المستخدمة  المتغيرات، استخدمت الباحثة المنهج الوصفي لوصف وتحليل البيانات. وكانت األداة
هي االستبانة، وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمات الرياضيات بمدينة جدة. واقتصرت عينة 

( معلمة من معلمات الرياضيات، وكانت أهم نتائج الدراسة: المتوسط الحسابي 93الدراسة على )
مادة  العام لمعوقات استخدام الواقع االفتراضي في تدريس الرياضيات من وجهة نظر معلمات

 الرياضيات بجدة بدرجة )موافقة بشدة(، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
(α= 0.05)  بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول معوقات استخدام الواقع االفتراضي

 في تدريس الرياضيات من وجهة نظر معلمات مادة الرياضيات بجدة تعزى لمتغير المرحلة
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التعليمية، ومتغير سنوات الخبرة، وأوصت الدراسة بضرورة توفير أجهزة ومعدات ذات مواصفات 
 .خاصة الستخدام الواقع االفتراضي في تدريس الرياضيات

 

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على تجربة التعليم  (2019 ،بولقواسدراسة )
في الجامعة الجزائرية، باعتباره أحد أشكال التعليم الحديث المرتكز على التقنيات اإللكتروني 

والتكنولوجيا الحديثة، بصفته استراتيجية معاصرة تندرج ضمن سياسات اإلصالح التي باشرها قطاع 
وء التعليم العالي والبحث العلمي لالرتقاء بالجامعات الجزائرية، وتجويد التعليم والبحث فيها، في ض

بيئة تعليمية تفاعلية إلكترونية. وذلك بعد عرض بعض العناصر المتعلقة بالتعليم اإللكتروني 
   .والجامعة االفتراضية، والتطرق لبعض المشاريع واإلنجازات المحققة في التجربة الجزائرية

 

 أهموالمتأمل لحالنا اليوم يجد أننا نعيش فى عصر التقنية حيث أصبحت التقنية الحديثة من 
الوسائل التعليمية التى تساعد فى تطوير العملية التعليمية من حيث سهولة الوصول للمعلومات 

ورغم وجود العديد  (Williams, N.L. & Larwin, K.H. 2016)   ومعالجتها بشكل تفاعلي.
من الدراسات الحديثة  التى أشارت الى فاعلية استخدام هذا النموذج فى تحسن أداء الطالب 

 Jason M. Hodgson,2016( ( ،Yo)وزيادة معرفتهم للمساق الدراسى كدراسة 
Azama,2015،)) 2016  Jason M. Hodgson(، (Dana L. Strother ,2013،) 

(2013Michael Scott Bloemsma, اال انه ال توجد أي دراسة عربية فى حدود علم الباحثه )
تناولت النموذج والسيما فى مجال الحاسب، ومن هنا جاءت مشكلة البحث حيث تأملت الباحثه 

( لدمج التقنية فى SAMRأن يتم القاء الضوء فى هذا البحث على فاعلية استخدام نموذج سامر)
 اه الطالب نحو تقبل التكنولوجيا والواقع االفتراضي.    محاضرات علوم الحاسب والكشف عن اتج

 

 : المنهجية المقترحة : ثانياً 
 VLS و SAMRنموذج الدمج بين 

 SAMRنموذج سامر -
، وهذه مختلفة )االستبدال، الزيادة، التعديل، اعادة التصميم(يشتمل هذا النموذج على أربع مراحل 

( كما فى شكل MRومستوى االنتقال ) (SAوفق مستويين مستوى التعزيز) هاالمراحل تم تصنيف
(1): 
 

https://0810g8aol-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%8C+%D8%B2%D8%B1%D9%81%D8%A9
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 ( لدمج التقنية.SAMR(: نموذج سامر)1شكل)

 

المستوى األول: ُتستخدم فيه التكنولوجيا لتعزيز أداء الطالب، ويشمل المستوى المرحلة األولى 
 والثانية من النموذج:
 استبدال مباشر لألداة، بدون أى تغيير فى المهمة. –( Substitution) أواًل: مرحلة االستبدال

أدنى مراحل النموذج، حيث تستخدم التكنولوجيا كبديل ألداء نفس المهمة التي هذه المرحلة تمثل 
كانت تؤدى بالطريقة التقليدية، وفى هذه المرحلة ال يوجد أي تغيير في المهمة يمكن ذكره، فالمنتج 

لواجب المنزلي على مستند ميكروسوفت وورد وطباعته بدالً من كتابته النهائي هو نفسه، كتحرير ا
 (.Michael Kraft,2017بالطريقة التقليدية طريقة الورقة والقلم )

 

أنه على الرغم من أن هذا النوع من النشاط يشجع  Kathy Schrock's) (2017,وترى كاثى 
التالميذ ويعزز تعلمهم، إال أن مستوى دمج التكنولوجيا في هذه المرحلة منخفض جدًا فهو مجرد 
أداء للمهام باستخدام التكنولوجيا بداًل من أداءها بدونها، فالطالب يفعل الشيء نفسه مرة أخرى 

 ( بعض األمثلة:Joanna Crawford, 2017ذا الصدد ذكرت )وفى ه ا".ولكن باستخدام التكنولوجي
  بداًل من تدوينها يدويًا تدوين المالحظات االلكترونية: كتدوين المالحظات حول الدرس الكترونيا

 Evernote، Google Keep، Notebookكتطبيق: من خالل بعض التطبيقات الخاصة 
 وغيرها. 

  الكتب اإللكترونية(E-BOOKS) قراءة كتاب الكتروني من على الحاسوب او الهاتف المحمول :
 بداًل من قراءة الكتاب الورقى المطبوع. 

 :اإلنترنت بدل من التقييم الورقى.التقييم عبر  التقييم اإللكتروني 

https://www.smore.com/app/reporting/out/7mxnr?u=https%3A%2F%2Fwww.smore.com%2Fu%2Fjoannacrawford&t=Profile%20Link&w=&i=&l=
https://www.smore.com/app/reporting/out/7mxnr?u=https%3A%2F%2Fwww.smore.com%2Fu%2Fjoannacrawford&t=Profile%20Link&w=&i=&l=
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أن الهدف من المرحلة هو تشجيع الطالب على استخدام  Jennifer Strunk,2016)وأشارت)
 هىالتكنولوجيا لمعالجة المهمة، مع األخذ فى االعتبار أن المهمة نفسها يجب أن تبقى كما

 تحسن فى المهمة.استبدال مباشر لألداة، مع  -( Augmentation) ثانيًا: مرحلة الزيادة
المرحلة الثانية من النموذج وهى تطوير لمرحلة االستبدال، وفي هذه المرحلة تستخدم التقنية بشكل 

)استبدال(، يمكن للطالب wordفعال جزئيًا في التدريس، فبعد تحرير الواجب المنزلي على مستند 
تكنولوجيا توفر أدوات فعالة ألداء فال اجراء بعض العمليات كالقص والنسخ والتدقيق االمالئى )زيادة(،

 Michaelالمهام الشائعة، وهذا فى حد ذاته استبدال ولكن باستخدام عدد قليل من الميزات األخرى )
Kraft,2017( وفى هذا الصدد ذكرت ،),2017 (Joanna Crawford :بعض األمثلة  

  ،اعادة القراءة مرة أخرى:  فالطالب يستطيعون استخدام التكنولوجيا لتحسين مدلول ما قرأوه وتعزيزه
 كاستخدام قاموس جوجل الصوتي لتعزيز حفظ كلمات اللغة االنجليزية.

 االلكترونى بداًل من التقييم الورقى  : عندما يستخدم المحاضر التقييمالتقييم اإللكتروني المعزز
إلعطاء تغذية راجعة فورية، فالتقييم هنا يعتبر تقييم من أجل التعزيز فهو يستخدم  التقليدي

 لتحسين األداء.
  العروض التقديمية المتطورة: عندما تشتمل العروض التقديمية للطالب على الوسائط المتعددة

التفاعلية مثل: الروابط والفيديو والصوت فإنها تضفى "عمق والتفاعل"، وبالتالى فإن العرض 
 يتجاوز مرحلة االستبدال.

( أن الهدف من هذه المرحلة هو االستفادة من بعض مميزات Jennifer Strunk,2016وأشارت)
 التكنولوجيا فى انجاز بعض المهام  الدراسية لتوفير الوقت والجهد، 

 

فهو من يبحث  مستوى الثانى وُتستخدم فيه التكنولوجيا لجعل الطالب محور العملية التعليمية ال
ويشمل هذا المستوى المرحلة الثالثة والرابعة من  عن المعلومة ويصنعها ويرسلها لآلخرين،

 النموذج
 

 جديدة. اعادة تصميم مهمة كبيرة للسماح بإمكانيات -( Modificationثالثًا: مرحلة التعديل )
واالنتقال بالتعلم، فمعظم  هذه هي الخطوة األولى على الخط الفاصل بين تعزيز األنشطة التقليدية
  (Michael Kraft,2017المهام الشائعة أصبح بامكان الطالب انجازها باستخدام التكنولوجيا. )

بحيث  ( أن في هذا المستوى يتكيف الطالب مع التكنولوجياMichael Kraft,2017وأضاف )
يقوم بإنجاز المهام والواجبات مستخدم التقنيات الحديثة، فبعد تحرير الواجب المنزلي على مستند 
 ميكروسوفت وورد)استبدال(، واجراء بعض العمليات كالقص والنسخ والتدقيق االمالئى )زيادة(،

د يستطيع يمكن للتكنولوجيا أن تحدث تغيرات جذرية فى شكل المهمة وتنتقل بتعلم الطالب، فق

https://www.smore.com/app/reporting/out/7mxnr?u=https%3A%2F%2Fwww.smore.com%2Fu%2Fjoannacrawford&t=Profile%20Link&w=&i=&l=
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" Blog" " أو مدونةWikisالطالب أن يحرر المستند نفسه على مواقع التحرير الجماعي ويكى "
فالتكنولوجيا هنا  ويدعمه بالوسائط المتعددة ويستقبل تعليقات اآلخرين من أنحاء العالم )تعديل(.

إلعادة تصميم تستخدم بشكل أكثر فاعلية ليس ألداء نفس المهمة باستخدام أدوات مختلفة، ولكن 
 ,Joanna Crawfordأجزاء جديدة من المهمة وتعديل تعلم الطالب، وفى هذا الصدد ذكرت )

 : ( بعض األمثلة2017
 

 حيث يشاهد الطالب فيديو قصير للدرس بالمنزل، بينما يستخدم وقت المحاضرة الدرس المقلوب :
 ألداء المزيد من األنشطة والتمارين العملية تحت اشراف وتوجيه المحاضر )استاذ الماده(.

  :أثناء المحاضرة قد تستخدم العديد من المصادر التعليمية المتعددة مثل فى  مشاركة المصادر
لبناء المعرفة والفهم لدى الطالب. ولكن بعد المحاضرة ، يتم توفير  صوص والصوت والفيديوالن

 روابط لمصادر إضافية لتوضيح النقاط الغامضة التي استصعب على الطالب استيعابها.
  التغذية الراجعة:  بينما يقوم الطالب بكتابة ورقة أو إنشاء مشروع، قم باعطاء توجيهاتك على

ت كالتعليق على مدونة أو مستند جوجل حتى يتمكن الطالب من استخدام هذه شكل تعليقا
 المالحظات في تحسين أدائهم.

 

( أن الهدف من هذه المرحلة هو احداث تغييرات كبيرة Jennifer Strunk,2016وأشارت )
الطالب في المهمة والتدريب على استخدام االنترنت حيث تغير التكنولوجيا الطريقة التي يتعلم بها 

واكتساب مهارات جديدة كاتخاذ القرار، حتى يتمكن من ربط ما تعلمه فى الصف بالواقع الحقيقى، 
وأضافت جينيفر أنه البد للمعلم أن يضع فى داخل قاعة المحاضرات وخارجها.  المشكالت حلو 

اعتباره أن االنتقال الى هذه المرحلة يستغرق وقتًا أطول، وأنه ليس بالضرورة أن يصمم الطالب 
مهمة جديدة ومبتكرة بل تصميم أجزاء كبيرة من هذه المهمة وسوف تسمح له التعديالت المتعددة 

 لمستوى التالي. التى يتلقاها من استاذ المادة بالتقدم إلى ا
 .جديدة ومستحيلة سابقاً  مةتصميم مه -(Redefinitionرابعًا: مرحلة اعادة التصميم )

هى المرحلة األخيرة من نموذج سامر تمثل قمة النموذج، وهنا تسمح التكنولوجيا للطالب بالقفز 
منتج تعليمى خارج مربع التصميم األصلي وهذا يتعدى بكثير إعادة التصميم، فالمراد هنا تصميم 

فالتكنولوجيا  .(Michael Kraft,2017)ال يمكن تصوره من دون أجهزة الحاسوب جديد ومبتكر، 
، كتصميم الواجب على يستحيل علي الطالب أدائها سابقًا بدونهاهنا تستخدم إلنجاز مهام كان 

( بعض Joanna Crawfordشكل فيديو ونشره لمشاركته مع أنحاء العالم. وفى هذا الصدد ذكرت )
 األمثلة:

https://www.smore.com/app/reporting/out/7mxnr?u=https%3A%2F%2Fwww.smore.com%2Fu%2Fjoannacrawford&t=Profile%20Link&w=&i=&l=
https://www.smore.com/app/reporting/out/7mxnr?u=https%3A%2F%2Fwww.smore.com%2Fu%2Fjoannacrawford&t=Profile%20Link&w=&i=&l=
https://www.smore.com/app/reporting/out/7mxnr?u=https%3A%2F%2Fwww.smore.com%2Fu%2Fjoannacrawford&t=Profile%20Link&w=&i=&l=
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  الكتابة عبر توتير: فهى تجعل الطالب على اتصال مع جميع أنحاء العالم ويساعد الطالب فى
( حرفًا، ويمكن 140مهارة  التعبير عن أفكارهم بإيجاز عبر رسائل قصيرة ال تزيد على ) اكتساب

باسم المادة الدراسية، ثم ينشره بين الطالب ليكون مرجعًا ” هاشتاج“الستاذ المادة أن ينشئ 
 للمناقشة أو لمراجعة محتوى هذه المادة، ليرى ابداعات طالبه.

 

 ( تطبيق النيربودNearpod وهو :) تطبيق إلنشاء العروض التقديمية التفاعلية بطريقة لم تكن
متاحة سابقًا، حيث يتيح الستاذ المادة التواصل والتعاون مع طالبه في نفس الوقت باستخدام 
األجهزة النقالة، كاآليفون واأليباد واأليبود. وباإلضافة الى إنشاء العروض التفاعلية وتقديم 

ظيم المسابقات، واالمتحانات الدورية، أو حتى استطالعات الرأي، المحتوى للطلبة يمكن أيضًا تن
 وكذلك يوفر إمكانية تتبع إنجازات الطالب في الوقت الفعلي.

 

  فصول جوجل االفتراضية: بداًل من تحرير المستندات الورقية وتوزيعها على الطالب وجمعها منهم
أوراق،  حيث يمكن تنظيم هذه كواجبات، الطالب والمحاضرون يستطيعون أداء المهام بال 

المستندات عبر تطبيقات غوغل أو إيفرنوت ...وغيرها وتحريرها رقميًا، باإلضافة إلى امكانية 
مشاركتها وتحريرها جمعيًا في وقت واحد ومن قبل أي مستخدم. كما يمكن للطالب استخدام غرف 

 د جميعًا ومن أي مكان.الدردشة وصناديق التعليق لمناقشة المحتوى حيث يستطيعون التواج
 

( أن الهدف هذه المرحلة هو اظهار شفافية عملية Jennifer Strunk,2016وأشارت )
التعلم عبر التكنولوجيا الحديثة، فالطالب يصبحون منتجين ومبدعين ومبتكرين، ويبدأون في 

ملية بناء امتالك زمام عملية التعلم الخاصة وامتالك القدرة على إنجاحها، وكل هذا يعزز من ع
 ومشاركة نتائج التعلم الخاصة بهم. فالطالب هنا قد أصبح هو المحور األساسي للعملية التعليمية. 

 

الى أن النقطة الحاسمة  فى  نموذج سامر هي  (Cara Stepanian,2017) وتشير 
نموذج أنه ليس بالضروري التعمق فقط فى التفاصيل الدقيقة للنموذج ولكن أيضاً ادراك حقيقة أن ال

( أن ليس كل Puentedura, 2012ليس بالضرورة  دائمًا أن يكون هرميًا. وأوضح بونتورا )
 شيء يحتاج أن ُيدرس فوق خط من أجل أن يكون ناجح. 

 

وأضافت كارا أن التدريس في مرحلة التعزيز هو على ما يرام تماما إذا كان يمكن أن يحقق 
النتيجة التعليمية المطلوبة من الطالب. وقدم مثال على ذلك: إذا كان المعلم قد صمم كتابا إلكترونيا 

مباشرة عن الشعر يتضمن التحليل النقدي والقراءات السمعية، فإن ذلك من شأنه أن يضع الكتاب 
أن يدفع الكتاب إلى أبعد  استاذ المادةفي مستوى التعزيز، وبالتالي فإنه ليس من الضروري على 
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ممارساته التعليمية  من ذلك، بل عليه أن يفكر فى اذا ما كان مستوى اعادة التصميم  سيعدل
 أم ال .  ويزيدها إثراء

 

 التدريس بنموذج  سامر:
حتاج المعلمون إلى أن يسألوا أنفسهم كيف يمكنهم ربط قبل البدء باستخدام نموذج سامر ي

تحقيقها فى نهاية التعلم. ومن الطالب المطلوب من  -المخرجات  التعليمية-التكنولوجيا بالنتائج 
األمور األساسية التى يجب أن تؤخذ في االعتبار عند استخدام النموذج أنه يقوم على السؤال 

 (2و اال أسئلة ومراحل انتقالية كما هو موضح بالشكل رقم )والتفكير الذاتي،  فالنموذج ما ه
 

 
 ( : التدريس باستخدام نموذج سامر2شكل رقم )

 

ظهر مؤخرا تمثيالت متباينة  لنموذج سامر على محرك البحث جوجل، مثل تشبيهه بالسباحة 
ويمكن أن تؤدي . فى أعماق مختلفة، وأنواع مختلفة من مشروبات القهوة وغيرها من التمثيالت

التمثيالت المختلفة بشكل كبير إلى سوء الفهم واالرتباك، كما هو الحال مع بعض صور سامر 
(، ألنها تعكس في الواقع تفسيرات وتفاهمات غير متناسقة للنموذج. 4( وشكل)3المبينة في شكل )

عة أنواع لسامر على أنه أرب )Brubaker, J. 2013(فعلى سبيل المثال، في تمثيل بروباكر 
مختلفة من مشروبات القهوة )القهوة السوداء ]استبدال[; التيه ]زيادة[; كراميل ماكياتو ]تعديل[; 
قهوة بتوابل اليقطين ]إعادة تصميم[(. واستنادا إلى تفسير بروباكر  وتمثيله لنموذج سامر يمكن 

د إجراء تعديالت بسيطة، الساتذة المواد أن يفسروا استخدام التكنولوجيا في التعليم على أنه مجر 
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بونتيدورا تماما كإضافة التوابل اليقطين لضبط نكهة فنجان القهوة وهذا التفسير ال يتفق مع ما ذكره  
(Puentedura) .لمرحلة إعادة التصميم 

 

 
 
 

 ( بأربعة أنواع مختلفة من مشروبات القهوةSAMR( : تمثيل )3شكل)
 
 

مثال آخر هذا التصور البصرى لـ"ريدفينتيون" والذى يمثله بالغوص فى أعماق البحر، والذى يصبح 
الطالب فيه المتحكمين فى عمق تعلمهم. هذا التمثيل لمرحلة "إعادة التصميم" يشير إلى أن الطالب 

وباكر من يستخدمون التكنولوجيا لتوجيه وتسهيل تعلمهم، ومختلف تمامًا عن التشبيه السابق لبر 
 حيث إجراء تعديالت بسيطة على التعليم. 

 

 
 ( بالغوص فى أعماق البحر.SAMR(: تمثيل )4شكل)
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وتبين هذه األمثلة الطرق غير المتناسقة التي يفهم بها األفراد نموذج سامر ويمثلونه بصريًا، مما 
 للنموذج:يجعل النموذج محط النتقاد التربويون، وفى هذا الصدد ظهرت ثالث تحديات 

. غياب السياق: توافر السياق هام بالنسبة للبحوث والممارسات التربوية المتصلة بالتعليم والتكنولوجيا 1
فاالختالف في السياق يؤدى الى نتائج تعليمية مختلفة. ومع ذلك، فإن نموذج سامر ال يتضمن 

ية التحتية والموارد أي سياق متفق عليه. ونتيجة لذلك، فإن عناصر السياق الهامة مثل: البن
الفردية والجماعية، ومدى كفاءة  التكنولوجية، وتوفر االمكانيات المادية، ومراعاة احتياجات الطالب

هم الستخدام التكنولوجيا كلها أمور غير واضحة، فمن الصعوبة ممعرفة المعلمين وخبراتهم ودع
) .Hooker, Cالتعليميةالتوصل إلى حل موحد ونهائي بشأن دمج التكنولوجيا في العملية 

. لذلك، فإن نماذج دمج التكنولوجيا المصممة والمقدمة مثل نموذج سامر ال تولى أى 2014 (
اهتمام للسياق،  وغالبًا ما تكون مفرطة في التعميم وتتجاهل اإلعدادات المعقدة التي تمر بها 

 عملية  دمج التكنولوجيا. 
 

يصنف عمليات دمج التكنولوجيا على شكل هرم متدرج  . البنية الجامدة: نموذج سامر هو نموذج2
المستويات. ونتيجة لذلك فإنه  يلزم المعلمين على استخدام التكنولوجيا بطرق محددة مسبقا. وفى 
الجانب المقابل، هناك نماذج وأطر تعليمية تقدم إرشادات عامة بدال من فرض ممارسات معينة 

( يتم إرشاد المعلمين عن TPACK في إطار تيباك ) وتعيين قيمة مختلفة. على سبيل المثال،
المصادر الضرورية لالستخدام الفعال للتكنولوجيا في التدريس، ولكن ال يقترح أي أنشطة أو 

 ممارسات محددة، على أساس أن كل سياق تعليمى فريد من نوعه. 
 

ى ينبغي أن يلتزم بها كما أن نموذج سامر، يهتم بالتركيز على مستويات استخدام التكنولوجيا الت
المعلمون من أجل التحرك على طول التسلسل الهرمي للنموذج، ويقلل ذلك من أهمية استخدام 
التكنولوجيا بالطرق التقليدية لتعزيز التعليم والتعلم. فهو كتصنيف بلوم، يتبنى فكرة أن المعلمين 

هرم، أى عندما يصلون الى يستخدمون التكنولوجيا بشكل أكثر فاعلية عندما يصلون الى قمة ال
مرحلة االنتقال بالتعلم)التعديل أو إعادة التصميم(، بدال من الوصول الى مرحلة التعزيز )االستبدال 

 أو الزيادة(. 
 

. يقوم المنتج على العملية التعليمية: تعتبر العملية التعليمية محور األهداف التعليمية والمخرجات 3
امر يتم تبسيط عملية دمج التكنولوجيا ألن الهدف من النموذج هو التعليمية،  بينما فى نموذج س

تحسين المنتج )أي النشاط التعليمي( ليس عملية التعلم نفسها. وكما ورد فى  تعريف حديث 
للتكنولوجيا التعليمية بأن استخدام التكنولوجيا ألغراض تعليمية يتطلب تخطيط 
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يدات الكامنة في عمليتي التعليم والتعلم تتطلب . لذلك، فإن التعق)Brubaker, J. 2013(منهجي
أن ننظر إلى التعليم باعتباره عملية، بدال من التعليم باعتباره إنتاج منتجات بسيطة ومستقلة، وهذا 
المنظور نحو التعلم كعملية بداًل من التعلم كمنتج له تداعيات تربوية هامة، وخاصة أن التفاعل 

 ي إلى التغيرات المعرفية. ببن األفراد والتكنولوجيا يؤد
 

( حول الدور الذى تلعبه التكنولوجيا James O'Hagan,2016 وتتفق الباحثه مع ما ذكره )
التعليمية فال يوجد أى داعى في الوصول إلى مخرجات التعلم، ولكن طالما تم تحقيق األهداف 

الستخدام التكنولوجيا للترويج ألسلوب أو أداة تعليمية معينة. فعند دمج التكنولوجيا، يجب أن 
يكون الغرض من هذا الدمج هو تعزيز ودعم تعلم الطالب بدال من استخدام تقنية معينة. وعند 

ور العملية التعليمية، وليست القيام بذلك، تظل العمليات المرتبطة بالتعليم والتعلم هى مح
التكنولوجيا المحددة المستخدمة لدعم هذه العمليات. ومع ذلك، نجد نموذج سامر يهتم  بالمنتجات 
المرتبطة بمستويات سامر، ويلقى عليها الضوء بدال من العمليات الهامة الالزمة لتحقيق األهداف 

 التعليمية وتحقيق نتائج التعلم.
ثالث اقتراحات تهدف إلى توفير بعض السبل  )Brubaker, J. 2013( دم وبناًء على ما سبق ق

التى تزيد من توضيح وصقل النموذج لتوجيه جهود المعلمين والباحثين لدمج التكنولوجيا بشكل 
 أكثر انتاجية:

 

أواًل : إعادة النظر في نموذج سامر وجعله أكثر وضوحًا، بحيث يتم وضع سياق للنموذج كجانب 
ويمكن أيضا اعتبار السياق  )Linderoth, J. 2013(هو الحال في إطار تيباك  رسمي كما

جزءا ضمنيًا من سامر، وفي هذه الحالة يمكن وضع اقتراحات لكيفية استخدام المعلمين لنموذج 
سامر استنادا إلى عوامل سياقية مثل مخرجات التعلم المناسبة، واحتياجات الطالب، وتوقعات 

 الدولى. المدرسة والمجتمع 
 

ثانياً : يجب أيضا إعادة تصميم الهيكل التنظيمي لنموذج سامر لمراعاة الطبيعة الديناميكية المتغيرة 
للتعليم والتعلم وربطها بالتكنولوجيا. إن وضع المزيد من القيمة على المهام أو المستويات العليا 

ديل لألهداف يوحي بأن التكنولوجيا ماهي إال ب -كما يتضح من هيكل نموذج سامر-للنموذج 
. وبدال من تصنيف )Brubaker, J. 2013(التعليمية التي توجه أساليب التدريس وعملية التعلم 

أنواع التكنولوجيا المستخدمة، فإنه يرى الفائدة ستكون أكبر عند ترك مساحة من الحرية والمرونة 
ومتغيرة تبعًا لطبيعة األهداف فى اختيار واستخدام التكنولوجيا، فعمليات التعليم والتعلم ديناميکية 

قد يكون اختيار المعلم الستبدال أداة  بأخرى )أي أدنى مستوى في نموذج سامر( . المراد تحقيقها

http://www.e-ohagan.com/author/jimohagan/
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هو الخيار األنسب لتحقيق األهداف ومخرجات التعلم المطلوبة،  واألفضل لتصميم البيئة التعليمية 
 المناسبة لمستوى الطالب. 

 

ي عليه نموذج سامر، نقترح أن دمج التكنولوجي ليس هدفا تعليميا، كما وأخيرا، خالفا لما ينطو 
فنموذج سامر ال يعطى أى  (2016James O'Hagan,أنه ال يكفي وحده لتعزيز نتائج التعلم )

) ,Hookerعليمية وال يعکس عملية التصميم التعليمي بالشكل المطلوب  اعتبار لجوهر العملية الت
لذلك هو فى حد ذاته يعتبر تحد هام ومثير للجدل، مما يجعل من الصعب اقتراح    2014(

تعديالت محتملة بسبب عدم التوافق بين نموذج سامر والتعقيدات التي نعرف أنها متأصلة في 
التدريس باستخدام التكنولوجيا، ومن اليات تفعيل دور التكنولوجيا استخدام الواقع االفتراضي 

Virtual Reality . في التعليم 
 

هناك عدد من المزايا من استخدام الواقع االفتراضى مقارنة بالمعدات الحقيقية. تشمل هذه 
المزايا السالمة واالمان  )يمكن إجراء تجارب من شأنها أن تكون خطيرة للغاية بالنسبة لمعظم 

( ، وكفاءة التعلم )ال مختبرات الكيمياء( ، واالقتصاد )يوفر تكلفة المعدات والمواد باهظة الثمن
يستخدم الطالب الذين يستخدمون البرنامج ضغوط الوقت في كثير من األحيان في فترات مختبر 

 ,.Omoda-Onyait G. et al) الكيمياء القياسية وكثيرًا ما تكون التمارين كاملة بمعدل أسرع( 
الستكشاف المفاهيم للتفاعل بين  VLS. باإلضافة إلى ذلك ، يتم تمكين الطالب من خالل (2011

الظواهر المعقدة ذات الصلة. عادة ما تكون عمليات المحاكاة القائمة على الكمبيوتر تفاعلًيه 
 .  (Omieno et al.,2011)وترتكز على بعض االهداف الواقعيه  

 

الدراسية أو  تعمل البرامج المصممة بشكل معياري كأداة تعليمية مستقلة أو كمكمل للفصول           
كوسيلة مساعدة دراسية. في المرحلة األولى من التكامل ، كما هو الحال مع المواد العلمية. فالواقع 
 االفتراضي هو أفضل استخدام كمكمل للدورات والسماح للمدربين بدمج البرامج في أهداف التعلم

Lai, et al.,2011))  الواقع االفتراضي واستخدام .VLS ة نحو "التعلم المثالي" هو خطوة عمالق
بيئة تعليمية تركز على الطالب بداًل من وضع األعباء على المعلمين. يخلق بيئة تعليمية حيث  -

يستكشف الطالب ويكتشفون ويتخذون القرارات ، بينما يقوم المعلمون بالمساعدة واإلرشاد. من 
أهداف تعليمية محددة ، على وجهة نظر المعلم ، يخلق الواقع االفتراضي بيئة منظمة تركز على 

في  VLSغرار التدريس الجيد. يركز الطالب تماًما دون أي سلوك جامح يمكن تلخيص أهمية 
 : (Peter J. K. et al.,2009)ثالثة مجاالت واسعة 

http://www.e-ohagan.com/author/jimohagan/
http://www.e-ohagan.com/author/jimohagan/
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في حالة أخذ منهج غير متزامن ، يكون لدى الطالب القدرة على الوصول إلى  -( إمكانية الوصول 1
ساعات العمل. بالنسبة للتعليمات المتزامنة وغير المتزامنة ، يتمتع الطالب بمرونة كونه الدورة بعد 

 في أمان منزله.
هناك الكثير من األدلة إلظهار أن الطالب يستفيدون من المشاركة النشطة في مساقهم  -( التفاعل 2

 لتخصيص.الدراسي. وبشكل أكثر تحديًدا ، تتعلق المزايا بردود الفعل والممارسة وا
. ويساعد الطالب على الشعور بأنهم جزء من مجتمع VLSيجب زيادة هذا العنصر في  -( االتصال 3

تعليمي. األدوات المستخدمة هي لوحات النشرات ، والقدرة على "تشغيل" الجلسة ، والدردشة ، 
 .والبريد اإللكتروني ، والتعليمات واإلعالنات بسبب المدرب المباشر

 

لمصمم الدورة التدريبية أن يقدم للطالب ، من خالل واجهة واحدة ومتسقة  VLSن يتيح يجب أ       
، يجب وضع العديد  VLSجميع المكونات الالزمة لدورة التعليم أو التدريب. عند تنفيذ  -وبديهية 

 من االعتبارات التي تشمل على سبيل المثال وليس الحصر العناصر التالية:
 أ (   منهج الدورة.

المعلومات اإلدارية بما في ذلك موقع جلسات وتفاصيل الشروط المسبقة والمتطلبات المشتركة  ب(
 ،معلومات االئتمان ، وكيفية الحصول على المساعدة.

 ج( لوحة إعالنات للحصول على أحدث المعلومات حول الدورة.
 د(  مرفقات تسجيل وتتبع الطالب ، إذ أنها ضرورية مع خيارات الدفع.

يجري  VLSه( المواد التعليمية األساسية. قد تكون هذه هي المحتوى الكامل للدورة ، إذا كان 
استخدامه في سياق التعلم عن بعد ، أو نسخ من الوسائل البصرية المستخدمة في المحاضرات 

 أو الفصول األخرى حيث يتم استخدامه لدعم دورة في الحرم الجامعي.
لك مواد القراءة ،والروابط ، باالضافة إلى الموارد الخارجية في و( موارد إضافية ، بما في ذ
 المكتبات وعلى االنترنت.
 ز( إجراءات التقييم الرسمية.

ح( دعم االتصاالت اإللكترونية بما في ذلك البريد اإللكتروني ،مناقشات مترابطة وغرفة دردشة ، مع 
 بدون مشرف. أو

 لطالب.( حقوق الوصول التفاضلية للمدربين وا 1
 ي( إنتاج الوثائق واإلحصاءات على الدوره في الشكل المطلوب لالدارة المؤسسيه ومراقبة الجوده.

 ك( كل هذه المرفقات يجب أن تكون قادرة على تكوين  االرتباط التشعبي معا.
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على  -ل( أدوات التأليف سهلة إلنشاء المستندات الضرورية بما في ذلك إدراج االرتباطات التشعبية 
للسماح لمعالجات  VLSالرغم من أنه من المقبول )يمكن القول ، األفضل( أن يتم تصميم 

ت النصوص القياسية باستخدام برامج مكتبية أخرى للتأليف. ومع ذلك ، هناك عدد من االستراتيجيا
 ,.Kelvin K. ,  et al)( 1. يوضح الجدول رقم )VLSالتي يجب اعتمادها لزيادة استخدام 

 .في التعليمVLS االستراتيجيات المختلفة التي يمكن استخدامها لتعزيز اعتماد  (2013
 

 في مؤسسات التعليم.VLS ( استراتيجيات تعزيز اعتماد 1جدول رقم )
 

االستخدام المرتفع 
 VLSsلتطبيقات 

 )للتعليم والتعلم(

. يتم مقاومة تطبيقه ولكن ما زال استخدام تطبيقات  1
VLS.عالي 

المعاوقة الثقافية ; بناء االتصال الهاتفي " التعادل  -
 ، والتدريب".

 الخوف من فقدان السلطة واالستقالل الذاتي. -
 الخوف من عدم اليقين . -

. يتم دعم تطبيقه وما زال االستخدام عالي 2
 VLSبيقات من تط

االستفسار عن سبب إعجاب المستخدمين ل  -
VLSs 

تمكين وتشجيع المستخدمين هنا ليكونوا  -
 مدربين للتقنيه الجديدة.

االستخدام المنخفض 
 VLSsلتطبيقات 

 )للتعليم والتعلم(

. يتم مقاومة تطبيقه وال يزال استخدامه قليل يكاد 3
 يكون منعدمًا.

مجموعة دعم  محاوله نقل المستخدمين إلى -
وهذه العملية باهظة الثمن –االستخدام العالي 
 ومحفوفة بالمخاطر

محاولة إجبار المستخدمين على معاوقه تطبيقه  -
 تكون عالية

. يتم دعم تطبيقه وما زال االستخدام قليل 2
 VLSيكاد يكون منعدم لتطبيقات 

يتم تشجيع المستخدمين هنا من خالل طرح  -
 تكنولوجياالقضايا المتعلقة بال

تدريب المستخدمين: مكاتب الدعم الفني  -
 المطلوبة

المزيد من الدعم للمستخدمين بما في ذلك:  -
 اإلعانات المالية والطلبات ذات الصلة

الجهات الفاعلة 
 الحكومه -األخرى 

 المجموعة المعوقة للتطبيق
تقليل الصراع األخالقي لتطبيق آليات الواقع  -

 االفتراضي;
عن المنافع المتبادلة لتقنيات الواقع البحث  -

 االفتراضي

 مجموعة الدعم لتطبيقات الواقع االفتراضي
 بناء شراكة مع هذه المجموعة ; -
 العمل معهم للقضاء على األمور غير الفنية -

 الجدول من اعداد الباحثة
وتعد برامج تكنولوجيا الواقع االفتراضي أحد أهم تطبيقات استخدام الحاسب اآللي في العملية 
التعليمية التي تعتمد علي استخدام أنماط تعليمية جديدة للحاسب اآللي يدخل فيها الصوت والصورة 

ه الذي يشكل الثابته والمتحركة ذات األبعاد الثنائية أو الثالثية كنواه أساسية في اسلوب المحاكا
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األساس في تكوين البيئة االفتراضية تمشيًا مع التطور والتسارع الذي يشهده واقع التعليم في هذا 
 العصر التقني والعلمي .

 

ويتضمن محتوي البرنامج التعليمي باستخدام تكنولوجيا الواقع االفتراضي بواسطة الحاسب 
تقويم( من  خالل تصميم بيئة تعليمية افتراضية ال –التنفيذ  –االلي للمهارات التدريسية )التخطيط 

-Threeوالرسوم الثالثية   Software-Animationتشبه الواقع الحالي من خالل البرامج 
Dimensional  والرسوم المعتمدة علي الشاشة ،Screen-Based Graphic حيث اعتمدت ،

ف عن لقطات الفيديو للعالم الباحثة علي انتاج مشاهد تعليمية مكونة من لقطات تكاد ال تختل
الحقيقي ، وقد قامت الباحثة باالستعانة ببرامج الرسوم ثالثية االبعاد ودمج بين الرسوم الثنائية 

 البعد والثالثية األبعاد .
 

تعتبر برمجة الكمبيوتر المعده بالواقع االفتراضي هي الجزء الرئيسي الذي يدور حوله البحث 
 GIFوبرنامج  3DStudio Maxوبرنامج  Adobe Photo Shopواستخدمت الباحثة برنامج 

Movie Gear ومقاطع الفيديوذات البعد الثالثي والمجسمات   لنقل وتخزين الصور والرسومات
 . Scannerوقد تم ادخالها للكمبيوتر بواسطة الماسح الضوئي 

 
 : الدراسة الميدانية ثالثاً 

( 2019 -2018الفصل الدراسي الثاني خالل العام الدراسي )يتم تطبيق الدراسة الميدانية في : مقدمة 
( لدمج تقنية الواقع االفتراضي فى تنمية التحصيل SAMRلقياس فاعلية استخدام نموذج سامر)

 الفرقة االولي شعبة علوم الحاسب فى محاضرات مادة حزم البرامج.طالب الدراسي لدى عينة من 
 

 لإلدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ . طالب المعهد العالىمجتمع الدراسة : 
 طالب 60عينه عمدية من طالب الفرقة االولي شعبة علوم الحاسب يبلغ عددهم  عينــة الدراسة :

 وطالبة .                 
 تم صياغة فروض البحث في الصورة العدمية كما يلي : :فروض الدراسة 

 الفرض األول : -
 ال يؤدي استخدام نموذج سامر في التدريس الي زيادة التحصيل الدراسي للطالب .         

 الفرض الثاني : -
 ال تقوم تقنية الواقع االفتراضي بتنمية اتجاهات الطالب نحو تقبل التكنولوجيا .          

 الفرض الثالث : -
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 ال يختلف مستوي التحصيل الدراسي اذا استخدم نموذج سامر في دمج التقنيه           
 والواقع االفتراضي من عدمه .         

ول
 األ

ور
ــــــــ
مـح

الــ
 

 موافق البيــــــــــان م
غير  حيادي موافق بشده

 موافق

غير 
موافق 
 بشده

      البرامج.نموذج سامر له دور هام في فهم مقرر حزم  1

المراحل االربعة لنموذج سامر لها دور فعال في زيادة التحصيل   2
      الدراسي.

      يستخدم نموذج سامر لتغزيز اداء الطالب.  3
      يتميز نموذج سامر بأنه يجعل الطالب هو محور العملية التعليمية.  4

يبحث الطالب في نموذج سامر عن المعلومة بنفسه ويصنعها ويرسلها   5
      لالخرين.

      ال يضيف نموذج سامر أي مميزات جديدة علي العملية التعليمية.  6
      ال يؤدي استخدام نموذج سامر الي التفاعل والمشاركة بين الطالب.  7
      اليقترح نموذج سامر أي أنشطة أو ممارسات محددة في حزم البرامج.  8

نــي
ــــــا
ثـــــــ

 الـ
ور
ــــــــ
ــــــــ
حــــــ

لــمـ
ا

 

      تقننية الواقع االفتراضي لها دور في تنمية مهارات الطالب. 1
      التكنولوجيا.تقوم تقنية الواقع االفتراضي بتوجيه آراء الطالب نحو تقبل  2
      يمكن تطبيق تقنية الواقع االفتراضي علي جميع الطالب وجميع األعمار. 3
      تسمح تقنية الواقع االفتراضي بتدريس جميع المقررات الدراسية. 4

تقنية الواقع االفتراضي الدمج بين التعليم عن بعد والتعليم  ال تسمح 5
      التقليدي.

      الواقع االفتراضي الطالب في عمليات البرمجه المتقدمة.يساعد  6

ارتفاع تكلفة التعليم بالواقع االفتراضي يتسبب في بعد الطالب عن تقبل  7
      التكنولوجيا.

      ال يسمح الواقع االفتراضي للطالب باجراء التجارب باهظة الثمن والخطيرة. 8

ــــــــ
حــــــ

لمــ
ا

ور 
ـ

لـــــــ
ــــــا
لثـــــ

ا
ــث
ـ

في زيادة التحصيل الدراسي هام سامروالواقع االفتراضي لهما دور  نموذج 1 
      للطالب
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يزيد من تفاعل الطالب في  ال دمج تقنية الواقع االفتراضي نموذج سامر 2
      األنشطة.

دور استخدام نموذج الدمج لتقنيات الواقع االفتراضى ونموذج سامر له  3
      كبير في تنمية اتجاهات الطالب نحو تقبل التكنولوجيا .

      دمج التقنية يعطى للطالب الشعور بأنهم جزء من المجتمع التعليمي . 4
      استخدام نموذج سامر والواقع االفتراضي يساعد علي ابتكار وتطوير البرامج. 5
      هم المدربون للتقنية الجديده دمج التقنية يساعد الطالب ويشجعهم ليكونوا 6

ال يمكن للطالب استخدام غرف الدردشة وفصول جوجل االفتراضية في  7
      الواقع االفتراضي ونموذج سامر.

تطبيق تقنية الواقع االفتراضي ونموذج سامر بمراحله االربعه هو مجرد  8
      بدونها.اداء المهام باستخدام التكنولوجيا بدال من آدائها 

 

 التحليل االحصائي :
طالب وطالبة ( ، وتم استالمها في اليوم التالي  60تم توجيه استمارة االستبيان لعينه البحث ) 

 %.90استماره بنسبة  54حيث بلغت االستمارات المستلمة عدد 
 

 الدراسي للطالب:فاعلية استخدام نموذج سامر في زيادة التحصيل ( : المحور األول: 3جدول رقم )
 المتوسطات واالنحراف المعياري

المتوسط  البيــــــــــان م
 الحسابي

االنحراف 
 المستوي المعياري

 موافق بشده 0.625514 4.296296 نموذج سامر له دور هام في فهم مقرر حزم البرامج. 1
 بشده موافق 0.576132 4.259259 المراحل االربعة لنموذج سامر لها دور فعال في ذيادة التحصيل الدراسي.  2
 موافق بشده 0.720165 4.222222 يستخدم نموذج سامر لتغزيز اداء الطالب.  3
 موافق 0.699588 4.055556 يتميز نموذج سامر بأنه يجعل الطالب هو محور العملية التعليمية.  4
 موافق 0.694102 4.148148 يبحث الطالب في نموذج سامر عن المعلومة بنفسه ويصنعها ويرسلها لالخرين.  5

 0.662551 1.777778 ال يضيف نموذج سامر أي مميزات جديدة علي العملية التعليمية.  6
غير موافق 

 بشده
 موافق بشده 0.576132 4.351852 ال يؤدي استخدام نموذج سامر الي التفاعل والمشاركة بين الطالب.  7

 1.925926 ال يقترح نموذج سامر أي أنشطة أو ممارسات محددة في حزم البرامج .  8

 
0.685871 

 
 غير موافق
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 موافق 0.655007 3.62963 المجموع
 

ستخدام نموذج سامر في التدريس في زيادة ويمكن القول أنه يوجد أثر ذو دالله احصائية ال
( وانحراف معياري بلغ 3.62963الدراسي للطالب بمتوسط حسابي بلغ )التحصيل 

(0.655007.) 
 

 ( : المحور الثاني4جدول رقم )
 :تقنية الواقع االفتراضي في تنمية اتجاهات الطالب نحو تقبل التكنولوجيا استخدام 

 المتوسطات واالنحراف المعياري
 

المتوسط  البيــــــــــان م
 الحسابي

االنحراف 
 المستوي المعياري

 موافق بشده 0.641975 4.333333 تقننية الواقع االفتراضي لها دور في تنمية مهارات الطالب. 1
 موافق بشده 0.588477 4.277778 تقوم تقنية الواقع االفتراضي بتوجيه آراء الطالب نحو تقبل التكنولوجيا. 2
 موافق بشده 0.565844 4.388889 الطالب وجميع األعمار.يمكن تطبيق تقنية الواقع االفتراضي علي جميع  3
 موافق بشده 0.54321 4.388889 تسمح تقنية الواقع االفتراضي بتدريس جميع المقررات الدراسية. 4
 موافق بشده 0.600137 4.351852 تيسر تقنية الواقع االفتراضي الدمج بين التعليم عن بعد والتعليم التقليدي. 5
 موافق بشده 0.536351 4.37037 الواقع االفتراضي الطالب في عمليات البرمجه المتقدمة.يساعد  6
 غيرموافق بشده 0.599451 1.703704 ارتفاع تكلفة التعليم بالواقع االفتراضي يتسبب في بعدالطالب عن تقبل التكنولوجيا. 7

 موافق  0.603567 4.185185 والخطيرة.ال يسمح الواقع االفتراضي للطالب باجراء التجارب باهظة الثمن  8
 موافق 0.584877 4 المجموع

 
 

ستخدام تقنية الواقع االفتراضي في تنمية اتجاهات ويمكن القول أنه يوجد أثر ذو دالله احصائية ال
 (.0.584877( وانحراف معياري بلغ )4الطالب نحو تقبل التكنولوجيا بمتوسط حسابي بلغ )
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 المحور الثالث( : 5جدول رقم )
 :ختالف مستوي التحصيل الدراسي اذا استخدم نموذج سامر في دمج التقنيه والواقع االفتراضي من عدمها

 المتوسطات واالنحراف المعياري
 

المتوسط  البيــــــــــان م
 الحسابي

االنحراف 
 المستوي المعياري

 موافق بشده 0.631001 4.259259 التحصيل الدراسي للطالب.نموذج سامر والواقع االفتراضي لهما دور هام في زيادة  1
 موافق بشده 0.625514 4.296296 دمج تقنية الواقع االفتراضي نموذج سامر ال يزيد من تفاعل الطالب في األنشطة. 2

3 
استخدام نموذج الدمج لتقنيات الواقع االفتراضى ونموذج سامر له دور كبير في 

 نحو تقبل التكنولوجيا .تنمية اتجاهات الطالب 
 موافق بشده 0.662551 4.425926

 موافق 0.662551 4.148148 دمج التقنية يعطى للطالب الشعور بأنهم جزء من المجتمع التعليمي . 4
 موافق بشده 0.570645 4.407407 استخدام نموذج سامر والواقع االفتراضي يساعد علي ابتكار وتطوير البرامج. 5
 موافق 0.737311 4.203704 التقنية يساعد الطالب ويشجعهم ليكونوا هم المدربون للتقنية الجديدهدمج  6

7 
ال يمكن للطالب استخدام غرف الدردشة وفصول جوجل االفتراضية في الواقع 

 االفتراضي ونموذج سامر.
1.666667 0.54321 

غير موافق 
 بشده 

8 
سامر بمراحله االربعه هو مجرد اداء المهام تطبيق تقنية الواقع االفتراضي ونموذج 

 باستخدام التكنولوجيا بدال من آدائها بدونها.
 غير موافق 0.977366 2.314815

 موافق 0.665209 3.715278 المجموع
مستوي التحصيل الدراسي اذا استخدم نموذج سامر لويمكن القول أنه يوجد أثر ذو دالله احصائية 

وانحراف معياري بلغ  (3.715278االفتراضي بمتوسط حسابي بلغ ) في دمج التقنيه والواقع
(0.665209.) 
 

 التحقق من فرضيات البحث
 :  T-testوالختبار فرضيات البحث تم استخدام اختبار 

ستخدام نموذج سامر في ال اختبار الفرض االول لمعرفة ما اذا كان يوجد أثر ذو دالله احصائية -1
( أن الوزن النسبي 3كما هو موضح بالجدول رقم ) الدراسي للطالبالتدريس في زيادة التحصيل 

% وقيمة 60( وهو أكبر من الوزن النسبي المحايد %65.277 لتقييم اآلداء والمهام يساوى )
مما يدل علي الموافقة من قبل الطالب عينه  0.05وهي أقل من  0.0411االحتمال تساوي 
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جود أثر علي زيادة التحصيل الدراسي عند التدريس الدراسه علي فقرات االستبيان مما يدل و 
 باستخدام نموذج سامر.

تقنية الواقع اختبار الفرض الثاني لمعرفة ما اذا كان يوجد أثر ذو دالله احصائية الستخدام  -2
( أن 4كما هو موضح بالجدول رقم ) االفتراضي لتنمية اتجاهات الطالب نحو تقبل التكنولوجيا

%( وهو أكبر من الوزن النسبي المحايد 67.314اآلداء والمهام يساوى ) الوزن النسبي لتقييم
مما يدل علي الموافقة من قبل  0.05وهي أقل من 0.0298 % وقيمة االحتمال تساوي 60

اختالف التقويم االلكتروني بين الطالب عينه الدراسه علي فقرات االستبيان مما يدل وجود أثر 
 .لكترونىيم اال تعلالتعليم التقليدي وال

التقويم االلكتروني اختبار الفرض الثالث لمعرفة ما اذا كان يوجد أثر ذو دالله احصائية الستخدام  -3
( أن الوزن 4كما هو موضح بالجدول رقم ) يم االلكترونىتعلفي التعليم التقليدي واستخدامه في ال

% 60نسبي المحايد ( وهو أكبر من الوزن ال%67.824النسبي لتقييم اآلداء والمهام يساوى )
مما يدل علي الموافقة من قبل الطالب  0.05وهي أقل من  0.0235وقيمة االحتمال تساوي 

اختالف التقويم االلكتروني بين التعليم عينه الدراسه علي فقرات االستبيان مما يدل وجود أثر 
 .يم االلكترونىتعلالتقليدي وال

 علي اسئلة االستبيان T( : اختبار 6جدول )

 رضــــــــــالف
الوزن 
 النسبي

 Tقيمة 
قيمة 
 Pاالحتمال 

الداللة 
 االحصائية

ال يؤدي استخدام نموذج سامر في التدريس الي زيادة التحصيل 
 الدراسي للطالب .

ذو داللة  0.041 3.8756 0.6527
 احصائية

ال تقوم تقنية الواقع االفتراضي بتنمية اتجاهات الطالب نحو تقبل 
 التكنولوجيا . 

ذو داللة  0.0298 4.215 0.6731
 احصائية

ال يختلف مستوي التحصيل الدراسي اذا استخدم نموذج سامر في 
 دمج التقنيه والواقع االفتراضي من عدمه .

ذو داللة  0.0235 4.326 0.6782
 احصائية

 

 : خالصة البحث ثالثاً 
في التعليم العالي باستخدام البنية  VRو  VLSيعتقد الباحثون اعتقادا راسخا أن استخدام 

التحتية للحوسبة الموزعة يوفر منصة قابلة للتطبيق . سيؤدي ذلك إلى تحفيز االبتكار وفعالية 
م الواقع االفتراضي واستخدا VLSالتكلفة ولكن في الوقت نفسه يوفر تعليًما جيًدا. يمكن استخدام 

في جميع مجاالت الدراسة تقريًبا. يشمل تطبيق المحاكاة مجاالت مثل: الكيمياء الحاسوبية وعلوم 
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 VLSالمواد والبيولوجيا الجزيئية والكيمياء البيئية. إن تمكين وتسريع انتقال التعليم والتعلم إلى 
 كلفة في التعليم الفاتر.سيجعل الطالب أكثر تنافسية وابتكارية وفعالية من حيث الت

 

 : التوصيات واألبحاث المستقبلية المقترحة . رابعاً 
ضرورة استخدام االستراتيجيات والمداخل التدريسية التي تساعد في تنمية التحصيل المعرفي  -1

 ومهارات التفكير البصري لدي الطلبة ومن امثلتها تقنية الواقع االفتراضي .
 التقنيات الحديثة كتقنية الواقع االفتراضي في التعليم في مصر.دراسة معوقات استخدام  -2
قيام المؤسسات التعليمية ببناء أنظمة الواقع االفتراضي قليلة التكلفة لالستفادة من التكنولوجيا في  -3

 تنمية المهارات ومرور المتعلم بخبرات قد تكون أقرب الي الخبرات المباشرة .
الفتراضي عند تصميم بيئات تعليمية والدمج بينها وبين نماذج دمج مراعاة ارشادات تطبيق الواقع ا -4

 التقنية.
نوجيه أنظار العاملين في دائرة تقنيات التعليم الي ضرورة توفير أجهزة العرض الالزمة لعرض  -5

 برمجيات الواقع االفتراضي بشكل كافي في الجامعات المصرية .
 راضى وأدواته ودمج التقنية.ضرورة تدريب الطالب علي استخدام الواقع االفت -6
عمل ورش عمل لالساتذه عن كيفية توظيف الواقع االفتراضي في تنمية التحصيل ومهارات التفكير  -7

 البصري.
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